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 معاونت تحقيقات و فناوري -4فصل
 

 رده است:كمأموريت اصلي خود را در موارد زير بيان ، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه

 ط با سالمت و زيست فناوريواي مربكاربردي و توسعه، هاي بنياديپژوهشحمايت از  .1
 آنها  هايبخش پژوهش و ارتقاي توانمنديتربيت و پرورش نيروي انساني  .2

 ريكيت فكارگيري دستاوردهاي پژوهش با رعايت مالكو ب سازي نتايج پژوهشتجاري .3

 تأمين و انتشار دانش سالمت در تراز جهاني، توليد .4
 ارآمد منابع مالي در حوزه تحقيقات و فناوريكتوزيع  .5

 

موارد هاي اصگگلي اين معاونت شگگاخصباشگگد و مي معاونت اين مأموريت مهمترين، سگگازينوآوري و تجاري

هاي مديريتي و نظارتي از ردي واحدهاي مختلف در ابعاد پژوهشگي نيروي انسگاني پژوهشگگر و شگاخص    كعمل

ها و واحدهاي زيرمجموعه اين مديريت شگگود.يفيت را شگگامل ميكنترل و بهبود كجمله بازديدها و روندهاي 

  ت:معاونت شامل موارد زير اس

 
 مديريت توسعه فناوري ارتباط با صنعت .2 مديريت امور تحقيقات و فناوري .1

 ز اسنادكزي و مركتابخانه مرك .4 ز تحقيقاتيكدفتر هماهنگي مرا .3

 دفتر ثبت اختراعات و ابداعات .6 اداره انتشارات و علم سنجي .5

 هاي دانشجوييز پژوهشكمر .8 اربرد نتايج تحقيقاتكارتباطات و  .7

 تحقيقات و فناوريمديريت امور 
هاي تحقيقاتي در اين   نظارت و امور خاتمه طرح   ، تحقيقاتي اعم از مراحل ثبت و تصگگگويب     هاي مديريت طرح  

 ليدي دارد.كشود و شوراي پژوهشي دانشگاه در اين موارد نقش مديريت انجام مي

هاي تحقيقاتي دانشگاه طرح-1 -4جدول

 1398در سال
  

در HSR هاي تحقيقاتيطرح-2 -4دولج

  1398سال

 تعداد HSRهاي تحقيقاتي وضعيت طرح   تعداد هاي تحقيقاتيوضعيت طرح

هاي مصوبطرح   1456 هاي مصوبطرح  25 

هاي منعقدشدهقرارداد   914 هاي منعقدشدهقرارداد  21 

هاي در حال اجراطرح   1628 هاي در حال اجراطرح  79 

يافتههاي خاتمهطرح   817 يافتههاي خاتمهطرح  36 
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 1398ها در سالدهکهاي تحقيقاتي دانشطرح -3 -4جدول
 يافتهخاتمه در حال اجرا قرارداد مصوب هاي تحقيقاتيوضعيت طرح

 73 118 100 94 ده بهداشتكدانش

 35 71 47 57 ييپرستاري و ماماده كدانش

 193 414 206 273 يكده پزشكدانش

 21 27 17 19 يكده پيراپزشكدانش

 8 31 23 28 ده توانبخشيكدانش

 20 100 24 48 ده داروسازيكدانش

 9 4 10 18 يكده دندانپزشكدانش

 3 12 5 9 ده طب ايرانيكدانش

 13 35 35 35 ده علوم تغذيه كدانش

 26 6 6 33 يكهاي نوين پزشفناوريده كدانش

 8 12 11 9 ده مجازيكدانش

 باشد. ها با بودجه غيرمستقل ميدهكها با بودجه مستقل و دانشدهكهاي تحقيقاتي مصوب دانشطرح-1

 ها منعقد شده است.دهكدر دانش 98ه در سالكباشد قراردادهاي منعقد شده شامل تمامي قراردادهايي مي-2

 اند.يافته منتقل شدهبه محيط در حال اجرا و يا خاتمه 98ه در سالكند هستهايي يافته طرحهاي در حال اجرا و خاتمهطرح-3

 

 1398ز تحقيقات داراي رديف مستقل بودجه در سالكها و مرادهکهاي تحقيقاتي پژوهشطرح -4 -4جدول

 يافتهخاتمه در حال اجرا منعقدشده مصوب هاي تحقيقاتيوضعيت طرح

 15 41 29 29 ز تحقيقات ايمونولوژي آسم و آلرژيكمر

 25 77 25 49 ز تحقيقات هماتولوژيكمر

 8 33 15 25 نانوفناوريز تحقيقات كمر

 6 10 16 18 بدكده گوارش و كپژوهش

 1 6 7 11 داروييده علوم كپژوهش

 18 80 31 36 ز تحقيقات دندان كمر

 1 11 7 7 داروييز تحقيقات گياهان كمر

 5 30 12 8 بنيادي هايز تحقيقات پوست و سلولكمر

 27 51 51 50 پژوهشگاه غدد

 7 33 11 2 يكها و تجهيزات پزشفناوريده كپژوهش

 16 10 2 2 ز تحقيقات آلودگي هواكمر

 6 23 6 8 يفيت آبكز تحقيقات كمر

 2 5 1 1 ز تحقيقات مواد زائد جامدكمر

 8 30 6 10 ز تحقيقات مغز و اعصابكمر

 24 38 9 11 ده محيط زيستكپژوهش

 1 5 5 11 ز تحقيقات ضايعات مغزي و نخاعيكمر

 5 33 33 32 تحقيقات تروما و جراحي سينا زكمر

 4 7 15 17 ز تحقيقات سرطانكمر

 4 3 5 5 ال كز تحقيقات فناوري بيومديكمر
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 1398سالها در هاي تحقيقاتي مصوب از نظر اخالق در پژوهش و انطباق با اولويتبندي طرحطبقه -5 -4جدول
 مقدار موضوع / شاخص

 اخالق در پژوهش
 879 ميته تخصصي اخالقكشده به هاي ارجاعتعداد طرح

 4/60 درصد() هاي مصوبهاي ارجاع شده به كل طرحنسبت تعداد طرح

 هااولويتانطباق با 

 1456 هاي منطبق با اولويتتعداد طرح

 100 درصد() هاي مصوبهاي منطبق با اولويت به كل تعداد طرحنسبت تعداد طرح

 100 درصد() هاي مصوبهاي منطبق با اولويت به كل اعتبار طرحنسبت اعتبار طرح

 اينامههاي مصوب پايانطرح
شوار  از طرح يتعداد صوب  ش  يهاي م شگاه   يپژوه شجو مربوط به دان ست  دان آنها مربوط نامه پايانه به كيان ا

ست  سته مي   طرح ينقرارداد او  ا ستاد راهنما ب سال   ها با ا صوب پايان تعداد طرح 98شود. در  ، يانامههاي م

سال را شامل شده   ينا دانشگاه در  يپژوهش  يهاي مصوب شورا  ل تعداد طرحكرصد  د2/35 هكبوده  مورد512

ست.  صوب پايان طرح ا شامل      هاي تحقيقاتي م شگاه  شي دان ست  394نامه معاونت پژوه  يناز اه كمورد بوده ا

، دكتراي پژوهشگگگيهاي مقطع  نامه  مورد پايان  Ph.D ،5يتخصگگگصگگگ يتراكنامه مقطع د  مورد پايان  80تعداد  

مورد 135ي و عموم ايتركنامه مقطع دپايان مورد33، يتخصگگصگگ نامه مقاطع تخصگگص و فوقمورد پايان141

 .ارشد بوده استيارشناسكنامه مقطع پايان

 1398اي در سالنامههاي مصوب پايانطرح-6 -4جدول

 نوع واحد طرف قرارداد
 98قرارداد منعقدشده سال

 ريال() اعتبار مصوب تعداد
 51،278،433،633 394 ز تحقيقاتي بدون رديف بودجه مستقل(كها و مرادهكشامل دانش) دانشگاهمعاونت پژوهشي 

 0 0 (HSR) هاها و بيمارستانمعاونت

 12،612،336،314 118 ز تحقيقاتي داراي رديف بودجه مستقلكها و مرادهكپژوهش

 63،890،769،947 512 جمع

 تحقيقات دانشجوييتحقيقاتي مصوب كميته  هايطرح

هاي ز پژوهشكدر قسمت مربوط به مر 98در سال دانشگاه دانشجوييهاي مصوب كميته تحقيقات تعداد طرح

 علمي دانشجويان در انتهاي اين فصل آمده است. 

 ميته اخالق در پژوهش دانشگاهكمصوبات 

 1398اخالق در پژوهش در سالميته كموصب شده در  يطرحها -7 -4جدول
 تعداد موضوع

  1519 ي تهرانكميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكهاي مصوب شده در طرح

 2159 ي تهرانكميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكهاي مصوب شده در نامهپايان

 9 تهراني كميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكهاي رسيدگي شده در ايتكش

 34 ي تهرانكميته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشكهاي باليني پايش شده در ارآزماييك

 1 ميته دانشگاهيكجلسات 

 57 هاي سازماني ميتهكجلسات 
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 1398سالواحد در  کيكهاي تحقيقاتي مصوب كميته اخالق در پژوهش به تفطرح -8 -4جدول

 يسازمان تهيمكنام 
 تعداد

 جلسات

 لكتعداد 

 هاطرح

ل كتعداد 

 هانامهانيپا

مجوز تعداد 

 صادر شده

 1082 294 879 7 تحقيقات و فناوريمعاونت 

 959 745 270 8 يكده پزشكدانش

 230 90 140 1 يو توانبخش ييماما يده پرستاركدانش

 335 62 275 12 يكراپزشيو پ بهداشت دهكدانش

 54 35 19 0 يفاراب مارستانيب

 298 263 49 10 خمينيامام مارستانيب

 215 175 94 2 ييعلوم دارو قاتيز تحقكمر

 24 1 23 2 يآسم و آلرژ يونولوژيما قاتيز تحقكمر

 14 9 17 1 بدكگوارش و  يهايماريده بكپژوهش

 6 0 6 2 سالمت قاتيتحق يسسه ملؤم تهيمك

 47 5 45 2 سميمتابولپژوهشگاه غدد و 

 2 0 2 0 ياديبن يهاسلول ونديو پ يولوژكان، يهماتولوژ قاتيز تحقكمر

 192 163 30 2 يكده دندانپزشكدانش

 143 43 100 7 انكودك يز طبكمر

 58 0 80 2 (يعصب يبازتوان) علوم اعصاب دهكپژوهش

 9 11 0 * نايس مارستانيپژوهش ب

 3668 1896 2029 58 جمع

 تأسيستازه * 

 ها(گرنت) اعتبارات ويژه پژوهشي
به پژوهشگگگران تحت  ييمبالغ اعطا جمعدر قالب انواع گرنت ارائه شگگدند.  98در سگگال طرح تحقيقاتي165

سقف  عنوان گرنت بعدي جزئيات تعداد و مبالغ  جدولميليون ريال بوده كه 516ميليارد و 28هاي مختلف در 

 نمايد.ها را ارائه ميشده در چهارچوب هر كدام از انواع اين گرنتهاي ارائهطرح

 1398عنوان گرنت در سالشده بهارائههاي پژوهشي طرح -9 -4جدول
 ريال() سقف پرداختي گرنت شدهارائه تعداد طرح نوع گرنت

  2 498،683،600 (SNIPبر اساس شاخص) انتشار مقاله در مجالت سرآمد گرنت
  5،758،583،132 41 يپروپوزال ارسال يناول گرنت
  PubMed 3 575،010،000 يا ISIهاينامه يهمقاله چاپ شده در نما يناول گرنت

  275،000،005 2 *بخش پژوهش( يدگانبرگز) يناجشنواره ابن س گرنت

  2،998،292،000 3 سرآمدان پژوهش دانشگاه گرنت

  3،225،035،000 20 يپژوهش ينال يدارا يهيأت علم ياعضا يبرا سال كيشش مقاله در  گرنت

  1،310،897،000 23 مرور نظام مند گرنت

  13،260،511،430 69 شپژوهالين  يازبا امت يهيأت علم ياعضا يبرا سال كيهشت مقاله در  گرنت

  614،930،000 2 سال گذشته 3گرنت مقاالت پر استناد 

 28،516،942،167 165 جمع

 باشد.مي 97سينا سالمانده از جشنواره ابنين گرنت باقي* ا
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 يپژوهش يهافعاليت يارزشياب
شت فعاليت    هر سوي وزارت بهدا شي  سال از  شگاه هاي پژوه شكي  هاي دان شور  علوم پز شيابي ك  شود. مي ارز

د. شو قبل در تارنماي اين وزارتخانه درج ميسال   نتيجه ارزشيابي پژوهشي مهرماه هر سال بر اساس عملكرد     

هاي علوم پزشكي سراسر    ي تهران رتبه اول را در ميان دانشگاه كدانشگاه علوم پزش   97رد سال كبر اساس عمل 

 زير ارائه شده است. جدولانجام شده و نتايج آن در  رمحو پنج در اين ارزشيابي .سب نموده استكشور ك

 1398شت در سالهاي پژوهشي وزارت بهداامتياز و رتبه دانشگاه در محورهاي ارزشيابي فعاليت -10 -4جدول
 رتبه امتياز تعداد جزئيات شاخص ارزشيابي محور ارزيابي

 توليد علم

 نشرعلم

تعداد مقاالت با حذف 

 همپوشاني

ISI 4125 - 

- 

PubMed 691 - 

Scopus 818 - 

 - 5634 2018سال تعداد كل مقاالت منتشر شده در

 - 260 تعداد خالصه مقاالت

 - 16 تعداد كتاب

 - Q1 1551تعداد مقاالت 

 1211 150 1 (IC) الملليتعداد مقاالت با همكاري بين

 رهبري
 4733 2018سال در Scopusتعداد كل مقاالت 

مقاالت منتشر شده نويسنده مسئول در  1 150
Scopus 

1705 

 نسبت مقاله به هيأت علمي

 5634 2018سال تعداد كل مقاالت منتشر شده در

 1841 تعداد اعضاي هيأت علمي 1 200

 06/3 نسبت مقاله به هيأت علمي

 سالهارجاعات پنج
به مقاالت  2018سال تعداد استنادات

 Scopusدر  2018تا  2014منتشرشده 
42877 400 1 

 2018استنادات 
 Scopus 4976در  2018تعداد مقاالت 

200 1 
 Scopus 3480در  2018به مقاالت  2018استنادات 

 1 100 96 پنج ساله H-index شاخص اچ ايندكس

 امتياز و رتبه دانشگاه در محور توليد علم
 1700 امتياز كل

 1 رتبه

 زيرساخت پژوهش

 1 100 - امتياز كوهورت و بيوبانك

 جمع) 

امتياز 

5/203) 

 50 - امتياز ثبت موارد

 5/23 - امتياز آزمايشگاه جامع

 30 - امتياز منابع الكترونيك

 نيروي انساني پژوهش
Ph.D by Research 8 

70 1 Post Doc 9 

 5 پزشك پژوهشگر

 امتياز تحقيقات دانشجويي
 530 امتياز كل

2 
 06/37 50امتياز از 

 1 100 امتياز اخالق در پژوهش
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 ها و مراكز تحقيقاتيپژوهشکده، هاپژوهشگاه
 به شرح زير بوده است: 98واحدهاي عملياتي فعال حوزه پژوهش دانشگاه در پايان سال

 ز تحقيقاتي وابسته(كمر13ده و كپژوهش3شامل ) پژوهشگاه 1 •
 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم(هاي هشكدهبجز پژو) مركز تحقيقاتي وابسته38ده با كپژوهش 11 •
 هادهكيقاتي مصوب غيروابسته به پژوهشگاه و پژوهشز تحقكمر 54 •

 

ز تحقيقاتي داراي رديف مسگگتقل كمر 14ده و كپژوهشگگ4، پژوهشگگگاه 1، در ميان واحدهاي عملياتي دانشگگگاه

مركز  14مركز تحقيقاتي شگگامل  105دانشگگگاه در مجموع  98بودجه هسگگتند. بر اين اسگگاس تا پايان سگگال 

ستقل بودجه تحقيقاتي داراي رديف  صولي و  كمر 38، م مركز تحقيقاتي داراي  53ز تحقيقاتي داراي موافقت ا

ي بوده است. فهرست اين واحدها در  كدرمان و آموزش پزش، موافقت قطعي از شوراي گسترش وزارت بهداشت   

 تارنماي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه در دسترس است.

 

 نشگاههاي دابندي پژوهشکدهارزشيابي و رتبه
سال  ش  98در  شت   دهكپژوه سته به وزارت بهدا ش ، هاي واب سط وزارت متبوع مورد  كدرمان و آموزش پز ي تو

 ارزشيابي قرار نگرفتند.

 دانشگاه بندي مراكز تحقيقاتيارزشيابي و رتبه
برون طبق روال و معيارهاي سال گذشته بر اساس     98ز تحقيقاتي در سال كهاي پژوهشي مرا ارزشيابي فعاليت 

آن  Q1منتشرشده در مجالت   ) يفيتكمقاالت با ، تب تأليفي(كخالصه مقاالت و  ، تعداد مقاالت) داد پژوهشي 

تعداد استنادات تطبيق يافته به مقاالت  ، الملليهاي بيناري افراد با سازمان كمقاالت منتشر شده با هم  ، رشته( 

 هايپنج ساله انجام شد. با توجه به راهنماي ارزشيابي فعاليت Hز در پنج سال گذشته و همچنين شاخصكمر

امتياز اسگگتنادات به مقاالت داراي بيش از صگگد نويسگگنده بر اسگگاس تقسگگيم تعداد ، ز تحقيقاتيكپژوهشگگي مرا

 استنادات به تعداد نويسندگان مقاله تطبيق يافت.

سوي وزارت متبوع   بندي فعاليتدر رتبه شي از  صلي    كبل همه مرامانند ق، هاي پژوه سه گروه ا ز تحقيقاتي به 

ستقل بودجه كشامل مرا  ستقل بودجه با بيش از  كمرا، ز داراي رديف م سمي و    3ز فاقد رديف م سال فعاليت ر

ستقل بودجه با  كمرا سمي طبقه    3تا  1ز فاقد رديف م ها نيز به دو از اين گروه كه هر يكبندي سال فعاليت ر

اند. بر اين ال( تقسگگيم شگگدهكبيومدي) يكاليني و با زمينه فعاليت علوم پايه پزشگگگروه فرعي با زمينه فعاليت ب

بندي قرار ارزيابي و رتبه، ز تحقيقاتي مشگگمول اين ارزشگگيابي در شگگش گروه مورد بررسگگيكجمعاً مرا، اسگگاس

سال    ساس نتايج ارزشيابي  ساس عمل ك، ز تحقيقاتيكاز مرا 98گرفتند. بر ا سال كه بر ا ز صورت  كاين مرا 97رد 

 ز تحقيقاتيكمر 104ه كر شگگده ارزشگگيابي شگگدند   كمحور ذ 5ز بر اسگگاس كمر 749شگگور كل كگرفته در 

 درصد( متعلق به دانشگاه بوده است.88/13)
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 (97رد سالکبر اساس عمل) 1398شور در سالكز تحقيقاتي ارزشيابي شده دانشگاه در سطح كمرا -11 -4جدول

 زمينه فعاليت ز تحقيقاتيكنوع مرا

شور در كز كتعداد مرا

 ارزشيابي
 ز دانشگاه در ارزشيابيكتعداد مرا

 جمع تعداد جمع تعداد

 ز داراي رديف مستقل بودجهكمرا
 29 باليني

50 
10 

14 
 4 21 يكعلوم پايه پزش

ز فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از سه سال كمرا

 فعاليت رسمي

 307 باليني
558 

51 
76 

 25 251 يكعلوم پايه پزش

تا سه سال فعاليت  كز فاقد رديف مستقل بودجه با يكمرا

 رسمي

 80 باليني
141 

9 
14 

 5 61 يكعلوم پايه پزش

 جمع
 416 باليني

749 
70 

104 
 34 333 يكعلوم پايه پزش

 

ل  كز باليني كدرصد مرا 8/16) باشد ز تحقيقات ميكمر 70ي تهران كز باليني دانشگاه علوم پزش  كل مراكتعداد 

 مقاله بوده اسگگت 2460ز كدر اين مرا 2018سگگال ل مقاالت منتشگگر شگگده دركشگگور( و جمع جبري تعداد ك

ز در اين گروه كه تعداد متوسط مقاله به ازاي هر مركشور( به اين معنا كل كز باليني كدرصد مقاالت مرا7/20)

مورد 28شگگور كل كز باليني در كه تعداد متوسگگط مقاله به ازاي هر مركباشگگد در صگگورتي ميمورد 35باليني 

شد. تعداد مرا مي ش  كز بيومديكبا شگاه علوم پز شد ز تحقيقات ميكمر 34ي تهران كال دان ز كدرصد مرا 2/10) با

شده در    كل كال كبيومدي شر   قاله بودهم 984ز كدر اين مرا 2018سال  شور( و جمع جبري تعداد مقاالت منت

 باشد.مي9/28ز كشور( و متوسط تعداد مقاله به ازاي هر مركل كال كز بيومديكدرصد مقاالت مرا2/7)

سه پايگاه       ساس  شار مقاالت بر ا ز تحقيقاتي كل مراكدر  2018سال  در ISIو  Scopus ،PubMedميانگين انت

 باشد.درصد مي9/26بودجه در انتشار مقاالت ز داراي رديف مستقل كمقاله بوده است و سهم مرا 33دانشگاه 

در ) مقاله 74ز تحقيقات كمتوسگگط تعداد مقاالت به ازاي هر مر، در گروه باليني داراي رديف مسگگتقل بودجه

شد( و در گروه بيومدي مي 68شور اين عدد  كل ك ستقل بودجه اين عدد به ازاي هر مر كبا ز كال داراي رديف م

 باشد( بوده است.مي 84شور اين عدد كل كدر ) مقاله 47تحقيقات 

سط تعداد مقاله به ازاي هر مر     كدر گروه باليني با بيش از ي ستقل بودجه متو ز كسال فعاليت و فاقد رديف م

 كال با بيش از يكباشد و در گروه بيومدي مقاله است( مي  26شور اين عدد  كل كدر ) 7/28در سال ارزشيابي   

 باشد(.مي 38شور اين عدد كل كدر ) باشدمي 5/26بودجه اين عدد سال فعاليت و فاقد رديف مستقل 

شده مرا   شر  ش  كجمع جبري تعداد مقاالت منت شريات علوم پز صد برتر  25ي كز تحقيقاتي در ن مقاله  1138در

شد. مي 2018سال  در cite scoreبر طبق گزارش  ش   كمرا 1Qتعداد مقاالت ) با شگاه علوم پز ي كز تحقيقاتي دان

صد مي 7/16شور  كل كز تحقيقاتي كمرا 1Qتهران به تعداد مقاالت  سبت مقاالت    در شد( ن ل مقاالت كبه  1Qبا

شده در   شد و در مرا درصد مي 8/26شور  كز تحقيقاتي كل مراكدر  2018سال  منتشر  شگاه  كبا ز تحقيقاتي دان

 باشد.در صد مي 33ي تهران كعلوم پزش
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 چاپ شده Q1درصد مقاالت آنها در مجالت 50از  شتريه بكدانشگاه  يقاتيز تحقكمرا -12 -4جدول
 ل مقاالت كبه  Q1درصد مقاالت  ز تحقيقاتكمر زكنوع مر

 ز تحقيقاتي بالينيكمرا

  63 هاي گوارشبيماري

 5/51 تروما

 6/50 هاي غير واگيربيماري

 3/54 مطالعات اعتيادز ملي كمر

  63 هاي دستگاه ادراري تناسليسرطان

  53 يكليزر در دندانپزش

 7/65 لوزالمعده و مجاري صفراوي، بدك

  65 بدكهاي گوارش و سرطان

  100 ي فرديكپزش

 8/55 هاي خونسازهاي سلولسرطان

 الكز تحقيقاتي بيومديكمرا

  71 نانوفناوري

 9/50 آلودگي هوا

  53 ت جامعهكهاي سالمت مبتني بر مشارپژوهش

  57 يكاخالق و تاريخ پزش

  60 ي مبتني بر شواهدكپزش

 6/66 يكآموزش علوم پزش

 

 2018سال  ل مقاالت منتشر شده در  كدرصد برتر به  25ي كنسبت مقاالت منتشر شده در نشريات علوم پزش      

 در هر گروه به قرار زير است:
 درصد46ال مستقل بودجه: كتحقيقاتي بيومديز كمرا ✓

 درصد4/35ال با بيش از سه سال فعاليت: كز تحقيقاتي بيومديكمرا ✓

 درصد30تا سه سال فعاليت:  كال يكز تحقيقاتي بيومديكمرا ✓

 درصد4/35ز تحقيقاتي باليني مستقل بودجه:كمرا ✓

 درصد3/29ز تحقيقاتي باليني با بيش از سه سال فعاليت: كمرا ✓

 درصد5/34تا سه سال فعاليت:  كز تحقيقاتي باليني يكمرا ✓

صل از هم      شده حا شر  سط مرا  2018سال  المللي دراري بينكجمع جبري تعداد مقاالت منت ز تحقيقات  كتو

ل مقاالت منتشر شده   كالمللي به اري بينكمقاله بوده است و نسبت مقاالت منتشر شده با هم     1001دانشگاه  

 باشد(.درصد مي21شور اين نسبت كل كدر ) باشددرصد مي29اتي ز تحقيقكمرا

 المللي در هر گروه به قرار زير است:اري بينكنسبت مقاالت منتشر شده حاصل از هم 
 درصد9/23ال مستقل بودجه: كز تحقيقاتي بيومديكمرا ✓

 درصد7/24ال با بيش از سه سال فعاليت: كز تحقيقاتي بيومديكمرا ✓

 درصد5/17تا سه سال فعاليت:  كال يكيومديز تحقيقاتي بكمرا ✓

 درصد38/33ز تحقيقاتي باليني مستقل بودجه:كمرا ✓

 درصد9/29ز تحقيقاتي باليني با بيش از سه سال فعاليت: كمرا ✓

 درصد31تا سه سال فعاليت: كز تحقيقاتي باليني يكمرا ✓

 اند. ز تحقيقات داراي مقاالت پر استناد بودهكمر 18تعداد  2018تا  2014هاي در سال
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هاي ز تحقيقات بيماريكه مركبوده اسگگت  48ز تحقيقاتي كپنج سگگاله در مرا H-indexباالترين مقدار شگگاخص 

 سب نموده است.كغيرواگير در گروه باليني با بيش از سه سال فعاليت 

ساس امتياز    شيابي بر ا شگاه رتبه ز تحقيقكمر 5، لكدر اين دوره از ارز صاص   اتي دان سوم را به خود اخت هاي اول تا 

 رتبه 2ز تحقيقاتي دانشگگگگاه توانسگگگتند كبه عبارت ديگر مرا، رتبه سگگگوم(2رتبه دوم و 1، رتبه نخسگگگت2) دادند

رتبه اول تا سگگوم 18درصگگد( از مجموع 78/27) رتبه 5رتبه اول اين دوره از ارزشگگيابي و  6درصگگد( از مجموع 33)

 هاي برتر شدند:به شرح زير حائز رتبه، ز تحقيقاتي دانشگاهكشوري را به خود اختصاص دهند. مراك

 ز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه كالف( مرا

 ( با زمينه فعاليت باليني 1-الف 

شدند   كمر10در اين گروه  شگاه ارزيابي  سب امتياز خام نهايي به ترتيب مر ه بكز تحقيقاتي دان ز تحقيقات غدد كرح

سم و مر  ستخوان به  كز تحقيقات هماتولوژي آنكهاي گوارش و مرز تحقيقات بيماريكو متابولي ولوژي و پيوند مغز ا

 شور شدند. كدوم و سوم ، هاي اولحائز رتبه، امتياز 577.26و 687.3، 1141.3سب كترتيب با 

، هاي اولي تهران تعلق گرفت. رتبهكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكرتبه به مرا5شور كرتر رتبه ب10در اين گروه از 

هماتولوژي ، هاي گوارشبيماري، ز تحقيقاتي غدد و متابوليسگگمكشگگوري به ترتيب به مراكهفتم و دهم ، سگگوم، دوم

 هاي جراحي و سرطان اختصاص يافت. تروما و پژوهش، ولوژي و پيوند مغز استخوانكآن

 سال فعاليت رسمي 3ز تحقيقاتي فاقد رديف مستقل بودجه با بيش از كب( مرا

 ( با زمينه فعاليت باليني1-ب

هاي غيرواگير ز تحقيقاتي بيماريكبرحسب امتياز خام نهايي دو مر ، ز تحقيقاتي مورد بررسي كمر51در اين گروه از 

 شوري شدند. كهاي اول و سوم حائز رتبه، انكودك و نقص ايمني

، سگگوم، هاي اولي تهران تعلق گرفت. رتبهكز دانشگگگاه علوم پزشگگكرتبه به مرا5شگگور كرتبه برتر 10در اين گروه از 

ز ملي كمر، انكودكنقص ايمني ، هاي غيرواگيرز تحقيقاتي بيماريكشگوري به ترتيب به مرا كشگشگم و نهم   ، چهارم

 ضايعات مغزي نخاعي و روماتولوژي اختصاص يافت.، تيادمطالعات اع

ستي مي      فعاليت سرپر شده و  شگاه در اين مديريت هماهنگ  شجويان    هاي مربوط به مراكز تحقيقاتي دان شود. دان

 شوند.دكتراي پژوهش محور از طريق اين مديريت سرپرستي مي
 

 دكتراي پژوهشيدانشجويان 
صيلي      سال تح شگاه از  شجوي مقطع   89-90دان شي اقدام به پذيرش دان در مراكز تحقيقاتي يا  دكتراي پژوه

 مراكز همكار خود نموده است. 

 دانشجويان برنامه پزشك پژوهشگر 

طي چهار دوره اقدام به پذيرش دانشگگجوي پزشگگك  94-95دانشگگگاه علوم پزشگگكي تهران از سگگال تحصگگيلي 

شگر در مراكز تحقيق  شجويان برنامه مذكور     اتي با همكاري گروهپژوه ست دان ست. گفتني ا هاي باليني نموده ا

همزمان در يك مقطع باليني )تخصص/ فوق تخصص( و مقطع دكتري تخصصي پژوهشي تحصيل مي نمايند.       

باشد و تاكنون فارغ مي مشغول تحصيلدانشجوي پزشك پژوهشگر  15در حال حاضر اين معاونت داراي تعداد  

 يلي در اين برنامه نداشته است.التحص
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 1398دانشجويان ورودي در سال

صيلي    سال تح شدند كه در پنج مركز        5تعداد  98-99در  شگاه  شي وارد دان شجو در مقطع دكتراي پژوه دان

 تحقيقاتي جاي گرفتند. دانشجويان دكتراي پژوهشي پرديس بين الملل در آمار اين معاونت نيامده است.

 1398در سال يلمشغول تحصدانشجويان 

سال    68 شجو در  شي در مقطع  98دان شرح جدول زير    27در  دكتراي پژوه شكده به  مركز تحقيقاتي و پژوه

 اند.مشغول گذراندن اين دوره بوده

 1398دانشجويان شاغل به تحصيل دكتراي پژوهشي به تفکيك محل تحصيل در سال-13 -4جدول

 محل تحصيل رديف
د تعدا

 دانشجو
 محل تحصيل رديف 

تعداد 

 دانشجو

 7 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم 1

 

 1 هاي جراحي سيناتروما و پژوهش 15

2 
پژوهشكده علوم سلولي و مولكولي در غدد و 

 بيوسنسور -متابوليسم 
 2 ليزر در دندانپزشكي -پژوهشكده علوم دندانپزشكي  16 3

3 
هاي پژوهش -پرخطرپژوهشكده كاهش رفتار 

 سالمت مبتني بر مشاركت جامعه
 1 چاقي وعادات غذايي-پژوهشگاه علوم غددومتابوليسم 17 2

 3 ضايعات مغزي نخاعي -پژوهشكده بازتواني عصبي 18 4 چشم پزشكي نور 4

 2 نقص ايمني كودكان 19 3 نانوفناوري 5

 2 روانپزشكي 20 1 پوست و جذام 6

 3 سرطان -پژوهشكده سرطان  21 2 اطفالارولوژي  7

 2 قلب و عروق 22 1 گياهان دارويي 8

 1 كيفيت آب -پژوهشكده محيط زيست 23 3 علوم دارويي -پژوهشكده علوم دارويي 9

 1 پژوهشكده بازتواني عصبي بيماريهاي مغز و اعصاب 24 1 مديريت اطالعات سالمت 10

 1 ايمپلنتهاي دنداني -پژوهشكده علوم دندانپزشكي  25  14 هاي گوارش و كبدبيماريپژوهشكده  11

 1 روماتولوژي 26  3 هاي بنياديپوست و سلول 12

 1 مركز تحقيقات ايمونولوژي، اسم و آلرژي 27  2 چشم پزشكي 13

 68 جمع  1 تراپيپژوهشكده انكولوژي، هماتولوژي وسل 14

 1398آموختگان در سالدانش

 اند كه محل تحصيل آنها در جدول زير آمده است.موفق به فراغت از تحصيل شده 98دانشجو در سال12

 1398از مراكز مختلف در سال دكتراي پژوهشيتعداد دانش آموختگان -14 -4جدول

 تعداد دانشجو محل تحصيل رديف

 2 هاي گوارش و كبدبيماريپژوهشكده  1

 1 نانوفناوري 2

 1 قلب و عروق 3

 1 بيوسنسور -پژوهشكده علوم سلولي و مولكولي در غدد و متابوليسم  4

 1 پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم  5

 2 چاقي وعادات غذايي-پژوهشگاه علوم غددومتابوليسم 6

 1 پوست و جذام 7

 1 گياهان دارويي 8

 2 هماتولوژي، انكولوژي و پيوند مغز استخوان 9

 12 جمع
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 سالمت و ارتباط با صنعت مديريت توسعه فناوري
شگاه به عنوان دبيرخانه     يرين مديا صنعت در دان سهيل و تقويت ارتباط با  ميته اجرايي ارتباط كت به منظور ت

يل جلسات  كتش ، اري دانشگاه و صنعت  كهاي دانشگاه و مصوبات شوراي هم   مسئول اجراي سياست   ، با صنعت 

هاي غربالگري و مميزي طرح، ميته اجراييكپيگيري و اجراي مصوبات  ، ميته اجرايي ارتباط با صنعت كماهانه 

صله    شي وا صدور    كانجام م، انعقاد قرار دادهاي مربوطه، خدماتي و پژوه شگاه و  اتبات الزم با داخل و خارج دان

شار  ستورالعمل نامه اجرايي و تهيه پيشبازنگري آيين ارگروهكسازماندهي  ، ت در طرحكگواهي م  ها ونويس د

ريزي در جهت تشويق و ترغيب اعضاي   هاي اجرايي و برنامهاري با صنايع و دستگاه  كتسهيل هم ، هاشيوه نامه 

 باشد.مي يهاي صنعتت در طرحكنان براي مشاركاركهيأت علمي و 

 1398الدر س ارتباط با صنعت دانشگاه يهاتعداد و مبالغ جذب اعتبار از پژوه -15 -4جدول

 تعداد پروژه

 ننده اعتباركهاي تأمينتعداد دستگاه

 دولتي ميليون ريال() اعتبار
 خصوصي

 هاي دولتيساير دستگاه وزارت متبوع

198 94 36 68 192،981 

 1398محل تصويب در سال كيکهاي تقاضا محور ارتباط با صنعت مصوب به تفپروژه -16 -4جدول
 ميليون ريال() مبالغ اعتبار تعداد تقاضا محور ارتباط با صنعت يهاپروژه 

 162،551 110 ارتباط با صنعت يياجرا تهيمك

 30،430 55 ارتباط با صنعت يطيمح يشوراها

 192،981 198 جمع

 1398ارتباط با صنعت مصوب به تفکيك نوع طرح در سالهاي تقاضا محور پروژه -17 -4جدول
 ميليون ريال() مبالغ اعتبار تعداد هاي ارتباط با صنعتطرح

 139،061 110 طرح پژوهشي ارتباط با صنعت

 53،620 88 طرح خدماتي ارتباط با صنعت

 192،981 198 جمع

 1398اي مديريت توسعه فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه در سالهاي توسعهفعاليت -18–4جدول
 شرح فعاليت ارتباط با صنعت هايراهبرد

 راهبرد اصلي

شوراهاي محيطي ارتباط با 

 صنعت
 ضيتفو يدارا يهاواحد يفيك يابيو ارز يدانيم ديرد و بازدكعمل شيپا

 ارتباط با صنعت هايگرنت

 يارتباط با صنعت با اعتبار از بخش خصوص يپژوهش يهاطرح
 ارتباط با صنعت يشگاهيخدمات آزما يهاطرح

 گرنت( 1) يبا جذب اعتبار از بخش خصوص يگرنت پژوهش
 گرنت( 1) ياز بخش خصوص يطرح پژوهش نيگرنت اول

 گرنت( 1) ارتباط با صنعت يشگاهيخدمات آزما يهاگرنت طرح

 جلسه( 3) جلسات توجيهي فرصت مطالعاتي صنعتي فرصت مطالعاتي صنعتي

 جلسه( 7) گذاري جذب منابعرساني و ساماندهي ارزشاطالع گذاري جذب منابعارزش

 راهبرد پشتيبان
 آموزش و مهارت افزايي، ترويج

نفر 110، ارگاهك 3) صنعتهاي آموزشي و معرفي ارتباط با ارگاهكبرگزاري 

 ساعت(

 مورد(2) پيگيري و امضا نامهتفاهم
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 شرح فعاليت ارتباط با صنعت هايراهبرد

 جلسات

 ميته اجرايي ارتباط با صنعتكجلسه  11برگزاري  ميته اجراييكجلسات 

 هاي تخصصيار گروهكجلسات 

 جلسه( 11) قانون الحاق 56هاي اعتبار شده از محل ادرصد ماده طرح

 جلسه( 5) سامانه ساتع

 جلسه( 7) مطالعات بالينيمشورتي 

 جلسه( 5) هاي خدماتيمشورتي طرح

 بنيانهاي دانشگروه مراكز رشد و شركت
ارهاي كسگگب و كه براي پرورش يا ايجاد كزي هسگگتند كمرا، ز رشگگدكوباتورها يا مراكان، ارآفرينيكدر ادبيات 

صادي   ي از ابزارهاي كوباتورها يكشوند. ان ايجاد مي كوچك شد اقت ست   ر  ارآفرينانكه به منظور حمايت از كا

هاي جديد را تكزمينه پا گرفتن شگگر، انات و تسگگهيالت عموميكشگگود و با ارائه امرده تأسگگيس ميكتحصگگيل

ستفاده از مرا كفراهم مي شده براي تبديل  كامروزه به عنوان ي، ز رشد كند. ا و  هاخالقيتي از ابزارهاي پذيرفته 

دانشگاه   .شود ارآفريني محسوب مي كو توسعه   بازاردستاوردهاي علمي و تحقيقاتي به محصوالت قابل ارائه به   

 زير است. جدولهفت مركز رشد فعال داشته كه مشخصات آنها به شرح ، 98يان سالدر پا

 1398پايان سالمراكز رشد دانشگاه در -19 -4جدول
 سال تأسيس وضعيت مركز رشد رديف

 1382 موافقت قطعي لوازم و تجهيزات پزشكي 1
 1382 موافقت اصولي هاي داروييواحدهاي فناوري فرآورده 2
 1388 موافقت اصولي فناوري اطالعات سالمت دانشگاه 3
 1391 موافقت اصولي طبيعي هايهفرآوردطب و داروسازي سنتي و 4
 1391 موافقت قطعي فناوري مواد و تجهيزات دندانپزشكي 5
 1396 موافقت اصولي فناوري سالمت دانشگاه 6
 (9/10/1397انتقال به دانشگاه ) 1395 موافقت اصولي فناوريتوسعه صادرات و انتقال  7

 

 ز رشد اصلي دانشگاهكز رشد اقماري وابسته به مراكمرا
سترش فعاليت  ش       كهاي مرابه منظور گ شگاه علوم پز سته به دان شد واحدهاي فناور واب ز كبه مرا، ي تهرانكز ر

شد اجازه داده مي  سيس مرا     ر ضوابط تأ سترش        ز كشود در چارچوب  شوراي گ صوب  شد واحدهاي فناور م ر

 ز تحقيقاتي وابسته اقدام نمايند.كها و مرادهكها در دانشي نسبت به توسعه فعاليتكهاي علوم پزشدانشگاه

 1398ز رشد اقماري در سالكمرا-20 -4جدول

 سال تاسيس وضعيت مركز رشد رديف

 1397 فعال ده مجازيكاطالعات سالمت شعبه دانشز رشد قمر فناوري كمر 1
 1397 فعال ز تحقيقات پوست و جذامكطبيعي شعبه مر هايهفرآوردز رشد قمر طب و داروسازي سنتي و كمر 2
 1397 فعال نوين هايفناوري دهكدانش شعبه سالمت فناوري قمر رشد زكمر 3
 1397 فعال دارويي علوم دهكپژوهش شعبه سالمت فناوري قمر رشد زكمر 4
 1397 فعال يكده پيراپزشكسالمت شعبه دانش فناوري قمر رشد زكمر 5
 1398 فعال بنيادي هايز جامع سلولكز رشد قمر فناوري سالمت شعبه مركمر 6

 1398 فعال شعبه پژوهشگاه غددز رشد قمر فناوري سالمت كمر 7

 1398 فعال  علوم اعصابده كز رشد قمر فناوري سالمت شعبه پژوهشكمر 8

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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 1398بنيان در سالهاي دانشعملکرد ساليانه گروه هماهنگي مراكز رشد و شركت-21 -4جدول

 

 سازيگروه تجاري
شتر تف   كبا روي سازي گروه تجاري سعه هرچه بي اربردي نمودن كارآفريني مبتني بر علم و كو ر و فرهنگكرد تو

يه داشته  كمطالعات بازاريابي ت، هاي عمليحمايت، توسعه فرهنگي  -دانش بر سه محور توانمند سازي و ترويج  

ارگيري هوشگگمندانه از ابزارهاي موجود و كز شگگده تا با بكو بر روي تدوين برنامه عملياتي مدون سگگاليانه متمر

 افزايي ارزشمند خبرگان اين فن به اهداف گروه دست يابد.و هم كمكهاي موردنياز و مهارت

 1398شده در سالهاي تعريف سازي در قالب شاخصعملکرد گروه تجاري -22-4جدول 

 مقادير شاخص زيرشاخص شاخص

حمايت علمي و ارائه تسهيالت 

 فناورانه

 7 تسهيالتهاي دريافت وصول درخواست

 7 اي به فناورانارائه خدمات مشاوره

 7 شدههاي ارزيابيتعداد طرح

 5 تعداد تسهيالت اعطاءشده

 ريال 10،200،000،000 حجم تسهيالت اعطاءشده به فناوران

 مقادير شاخص زيرشاخص() مقدار شاخص زيرشاخص شاخص

مركز رشد جديد و 

 بنيانهاي دانششركت

 - تعداد شدهمراكز رشد تأسيس

ها و واحدهاي فناور مستقر در مراكز شركتتعداد 

 رشد
 78 هاي مستقرتكتعداد شر

 بنيان داراي مجوزهاي دانشتكل شركتعداد 

از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مستقر 

 ز رشدكدر مرا
 30 تعداد

 

 بنيان داراي مجوزهاي دانشتكل شركتعداد 

جمهوري از معاونت علمي و فناوري رياست 

 ز رشدكغيرمستقر در مرا

 26 تعداد

 

تعداد موافقت اصولي صادرشده براي اعضاي هيأت 

 بنيانت دانشكعلمي جهت تأسيس شر
 8 تعداد موافقت اصولي صادرشده

 به در سال مربوطه موفق كه هاييشركت تعداد

از  خروج) نشدند بنياندانش تأييديه دريافت

 ) بنياندانش
 - تمديد نشدهتعداد مجوز 

 ميت فناوريكحا

 - نامه/ دستورالعملآيين هانامهها و آيينتهيه دستورالعمل

 4 مركز رشد قمر فناوري سالمت يالتكتوسعه تش

 1 تعداد جلسات جلسات شوراي ارتباط با صنعت

 6 تعداد جلسات ميته فناوري در دانشگاهكجلسات 

، هاي پژوهشزيرساخت

 نوآوريفناوري و 

هاي تكي جهت استقرار شركپيگيري فضاي فيزي

 دانش بنيان

نوسازي و احيا ساختمان خيابان 

 ايرانشهر طبق برنامه چهارساله

تحويل ساختمان به 

ز رشد فناوري كمر

 سالمت 

 
 وزارت فناوري توسعه هايفعاليت اطالعات سامانه

 بهداشت

 هايشاخص به مربوط اطالعات ورود

 سامانه در دانشگاه فناوري گانه 40

 فناوري توسعه هايفعاليت اطالعات

 بهداشت وزارت

 نفر ساعت 500

 4 نامهتعداد تفاهم مراكز رشد اقماري با منعقدشده نامهتفاهم 
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 مقادير شاخص زيرشاخص شاخص

حمايت علمي و ارائه 

 هاي فناورانهگرنت

 18 هاي دريافت گرنتوصول درخواست

 18 اي به فناورانمشاورهارائه خدمات 

 18 شدههاي ارزيابيتعداد طرح

 TTO 7هاي ارزيابي شده توسط تعداد طرح

 11 هاي اعطاءشدهتعداد گرنت

 ريال 2،980،000،000 هاي اعطاءشده به فناورانحجم گرنت

 تراي صنعتيكپسا د

 8 وصول درخواست

 8 هاي بررسي شدهتعداد درخواست
 6 هاي مصوبدرخواستتعداد 

 TTO 3ارريابي شده توسط  هايگزارشتعداد 

 ريال 1،800،000،000 هاي مصوبحجم طرح
 محتواي خبري115توليد  فناوري با مرتبط اخبار تهيه سازيترويج و فرهنگ

، هاي پژوهشزيرساخت

 فناوري و نوآوري

 بنيانهاي دانش تكي جهت استقرار شركپيگيري فضاي فيزي
نوسازي و احيا ساختمان خيابان 

 ايرانشهر طبق برنامه چهارساله

 بهداشت وزارت فناوري توسعه هايفعاليت اطالعات سامانه

هاي شاخص به مربوط اطالعات ورود

 سامانه در دانشگاه فناوري گانه40

 فناوري توسعه هايفعاليت اطالعات

 بهداشت وزارت

 دانشگاه از خارج مراكز با منعقدشده نامهتفاهم
با صندوق تجهيزات  TTOتفاهم نامه 

 يكپزش

 ترويج و فرهنگسازي -23-4جدول 

 

  

 مقادير شاخص زيرشاخص شاخص

 جلسه 12 ت به سوي دانشگاه نسل سومكارگروه تخصصي حرك ميت فناوريكحا

ترويج و 

 سازيفرهنگ

 محتوا 25 آن تدوين و فناوري با مرتبط آموزشي محتواهاي تهيه

 محتوا 43 بنر و پوستر، تراكت تدوين و محتوي تهيه

 كتابچه تدوين و تهيه
تاب آشنايي با دفتر توسعه فناوري كشده انتشار نسخه ويرايش -

 سالمت و ارتباط با صنعت

رساني و تعامالت علمي با تشكيل شبكه اطالع

 پژوهشگران و مدرسين دوره

سايت مديريت توسعه فناوري وب، هاي اجتماعيطريق شبكهاز 

 و ارتباط با صنعت

 همايش و فن بازار سالمت

با محورهاي نيازهاي برگزاري پنجمين فن بازار در سطح ملي 

تخصصي؛ بخش بين المللي؛ نمايشگاه  هايفناورانه صنعت؛ پنل

 فن بازار

 فرهنگ كارآفرينيهاي فرهنگي و ترويج برگزاري برنامه

 نفر ساعت(326) ارگاه فناوري و تجاري سازيك 8برگزاري  -

سمينار  1، ارگاهك 15يني سالمت تامزاپ:رارآفكبرگزاري دوره  -

 و روز ارائه و روز ورودي( 

سايت تهيه و انتشار مطالب مرتبط با موضوع كارآفريني در وب -

 ي و ...(كترونيكال، تصويري، كاغذي) هامديريت و رسانه
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 ز اسنادكزي و مركتابخانه مرك
 هاامکانات و منابع كتابخانه

اند. منابع و امكانات تحت نظارت كتابخانه مركزي دانشگگگاه فعاليت داشگگته  98محيطي در سگگال كتابخانه31

 توان مشاهده نمود.هاي بعدي ميجدولاي و تعداد كتابداران هر يك از اين واحدها را در كتابخانه

 1398سالهاي محيطي دانشگاه در پاپان خانهتعداد عناوين و نسخ كتب موجود در كتاب-24 -4جدول

 نام كتابخانه رديف
 نسخ كتب خارجي عنوان كتب خارجي نسخ كتب فارسي عنوان كتب فارسي

 موجود تا

 98ابتداي

در خريد

 98سال

 موجود تا

 98ابتداي

 درخريد

 98سال

 موجود تا

 98ابتداي

در خريد

 98سال

 موجود تا

 98ابتداي

خريددر 

 98سال

 163 10086 162 7058 101 10219 59 4840 ده بهداشتكدانش 1

 7913 7853 42 4969 554 9254 285 3650 ده داروسازيكدانش 2

 47 15564 15 6615 145 26257 11 5119 ي كده پزشكدانش 3

 41 2524 37 2260 136 10155 94 9870 يكده پيراپزشكدانش 4

 92 4866 71 3012 403 9180 147 2635 يكده دندانپزشكدانش 5

 155 4779 155 3664 45 2726 45 1834 ده توانبخشيكدانش 6

 207 4858 113 2509 732 11053 211 3365 ده پرستاري و ماماييكدانش 7

 9 521 9 468 29 283 28 248 ده فناوريهاي نوين كدانش 8

 33 337 33 251 163 4590 100 1751 ده طب ايرانيكدانش 9

 20 1616 20 1596 20 330 10 249 ده مجازيكدانش 10

 13 184 13 166 17 420 14 270 ده تغذيهكدانش 11

 34 760 28 382 271 2108 134 410 ي پرديسكده دندانپزشكدانش 12

 46 671 32 374 82 3609 18 510 ده داروسازي پرديسكدانش 13

 56 2877 30 2153 56 2002 46 1049 ره() خمينيمجتمع امام 14

 57 5925 51 3605 14 1746 3 838 بيمارستان شريعتي 15

 53 2758 31 1575 37 1603 10 511 بيمارستان رازي  16

 70 6164 70 --- 85 5068 58 -- بيمارستان روزبه 17

 40 1279 34 1118 73 1533 55 1079 بيمارستان بهارلو 18

 37 1214 29 904 19 752 18 530 بيمارستان بهرامي  19

 71 816 68 563 246 2510 109 1600 بيمارستان ضيائيان 20

 38 1850 38 1425 0 1935 0 1510 مجتمع بيمارستاني اميراعلم 21

 23 6411 21 6360 33 5572 32 5510 انكودكزطبي كمر 22

 45 1150 30 1109 13 1100 10 1074  آرشبانوانجامعبيمارستان  23

 81 833 31 627 65 473 14 143 مجتمع بيمارستاني ياس  24

 30 567 29 550 21 299 13 255 بيمارستان سينا 25

 25 1288 25 1037 0 776 0 523 مركز قلب تهران  26

 45 2289 33 1722 0 575 0 314 بيمارستان فارابي  27

 0 606 0 533 0 217 0 158 مركز تحقيقات پوست وجذام  28

 5 510 5 510 0 0 0 0 پژوهشگاه غدد و متابوليسم 29

 0 1249 0 835 34 1145 21 604 مركزمطالعات وتوسعه آموزش 30

 0 0 0 0 110 2300 80 2000 موزه ملي تاريخ علوم پزشكي  31

 9449 92405 1255 57950 3504 119790 1625 52449 جمع
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 1398هاي محيطي تحت نظارت كتابخانه مركزي در پايان سالامکانات كتابخانهمراجع و -25 -4جدول

 نام كتابخانه

 عنوان مجالت

ان
 پاي

ان
نو

ع
مه

نا
 

سي
ن 

نوا
ع

ت
ريا

نش
ي 

د
 

سي
ن 

نوا
ع

ب
كتا

ي 
د

 

جع
مر

ب 
كت

ن 
نوا

ع
 

تحصيل 

وتر كتابداران
مپي

كا
 

كه
شب

به 
ل 

تص
م

 

نر
سك

ا
 

ال
فع

 

گر
چاپ

 
ال

فع
 

عه
طال

ن م
سال

ت 
رفي

ظ
 

ي
رس

فا
ي 

رج
خا

 

ط
رتب

م
ط 

رتب
رم

غي
 

 90 3 1 5 2 3 1900 130 0 6735 0 0 ده بهداشتكدانش

 120 4 2 9 1 4 0 6757 0 6405 0 3 ده داروسازيكدانش

 414 5 4 87 1 5 12660 64 0 38800 0 0 يكده پزشكدانش

 24 1 1 3 1 1 285 0 0 332 0 0 يكده پيراپزشكدانش

 90 5 2 25 1 4 1560 120 64 5983 129 0 يكده دندانپزشكدانش

 52 4 2 8 2 1 10 260 0 2066 0 5 ده توانبخشيكدانش

 117 3 1 8 0 4 0 83 95 1333 165 213 ده پرستاري و ماماييكدانش

 17 1 0 13 0 1 0 0 0 320 0 1 ده فناوريهاي نوينكدانش

 52 1 0 9 0 1 2141 0 0 98 1 0 ده طب ايرانيكدانش

 4 1 1 2 0 1 100 0 0 36 0 0 مجازيده كدانش

 12 1 0 2 0 1 20 8 0 409 0 0 ده تغذيهكدانش

 40 2 0 11 0 1 103 53 16 284 16 0 ي پرديسكده دندانپزشكدانش

 55 1 1 30 0 1 110 377 0 184 0 0 ده داروسازي پرديسكدانش

 60 3 2 6 1 2 208 168 0 2181 0 0 ره() خمينيمجتمع امام

 56 3 1 7 3 1 104 419 0 690 0 0 بيمارستان شريعتي

 55 2 1 4 0 1 19 228 49 1066 5 12 بيمارستان رازي

 61 1 1 3 1 - 8 - - 655 2 9 بيمارستان روزبه

 25 1 1 7 0 1 1056 103 0 18 0 0 بيمارستان بهارلو

 47 2 1 5 0 1 224 0 0 247 0 0 بيمارستان بهرامي

 26 3 1 7 0 1 300 272 0 46 0 0 ضيائيانبيمارستان 

 20 2 1 4 0 1 120 50 0 117 54 120 مجتمع بيمارستاني اميراعلم

 62 0 0 4 3 1 508 703 0 1201 65 97 انكودكز طبي كمر

 30 1 1 4 0 1 400 200 0 145 0 0 آرشبانوانجامعبيمارستان 

 12 2 1 4 2 0 47 167 0 248 0 0 مجتمع بيمارستاني ياس

 40 1 0 4 0 1 60 0 0 58 0 0 بيمارستان سينا

 12 2 1 5 0 1 143 160 0 133 7 0 ز قلب تهرانكبيمارستان مر
 30 2 1 7 0 2 5 0 0 635 0 0 بيمارستان فارابي

 10 0 0 1 1 0 57 0 0 41 3 1 ز تحقيقات پوست و جذامكمر

 12 0 1 3 0 1 7 0 0 318 0 0 پژوهشگاه غدد و متابوليسم

 8 1 0 1 0 1 0 0 0 67 0 0 زمطالعات توسعه وآموزشكمر

 68 1 1 1 0 1 350 0 0 0 0 0 يكموزه ملي تاريخ علوم پزش

 1721 59 30 289 19 45 22505 10322 224 70851 447 461 جمع

 

  



 

  معاونت تحقيقات و فناوري

  sit.tums.ac.irمديريت آمار و فناوري اطالعات -دانشگاه علوم پزشکي تهران 1398سالنامه آماري

 
137 

 

 دانشگاهدر مين منابع الکترونيك أت
روز در تاب و بانك اطالعاتي معتبر علمي بهكعنوان  2000مجله و  7000دانشگاه علوم پزشكي تهران بيش از 

 دانشجويان و پژوهشگران قرار دارند.، علمياختيار دارد كه در دسترس اعضاء هيأت

 كتابخانه ديجيتالي الکترونيک منابع از استفاده
ستفاده از مجالت و مقاالت   شترا ميزان ا آنها توسط كتابخانه ديجيتال دانشگاه تهيه شده را     كالكترونيك كه ا

سايت  مي شت مقاالت  يهاي مورد دسترسي سنج   توان با در نظر گرفتن تعداد مقاالت دانلودشده از  د. آمار بردا

 ميالدي به شرح زير بوده است. 2019تا  2018هاي هاي در دسترس دانشگاه طي سالاز مجموعه
 

 ميالدي 2019تا  2018هاي سالر آمار برداشت مقاالت مجالت الکترونيکي د-26 -4جدول
 2019سال 2018سال مرجع دانلود

Elsevier ScienceDirect 506،542  628،745  

Ovid Journals 54،987  59،875  

Wiley Blackwell Journals 101،452   -  

ProQuest Medical & Health, Biology, Nursing, Psychology 55،124  57،898  

Springer Journals 74،128  95،878  

  384،296  792،233 جمع

 دانشگاه يمجالت علم
عنوان مجله فارسي   12عنوان مجله انگليسي و   43عنوان مجله علمي شامل   55دانشگاه علوم پزشكي تهران   

شر   سطح بين سال و ارزش علمي ويژه  50نمايد. برخي از اين مجالت از قدمتي بيش از ميمنت المللي اي در 

ستند و به عنوان  سوب مي          برخوردار ه شگاه مح شگران دان شار مقاالت علمي پژوه ستر انت مجله  51شوند.  ب

پزشكي كشور بودند.  پژوهشي از كميسيون نشريات علوم-داراي رتبه علمي 1398علمي دانشگاه در پايان سال

سال  شده       طي  ستم يكپارچه پذيرش و داوري مقاالت  سي شگاه داراي  اند. در حال هاي اخير كليه مجالت دان

ضر ا  سامانه    كحا سي زبان از  سي زبان نيز از   Open Journal System (OJS)ثر مجالت انگلي و مجالت فار

ثر كا، الملليپذيري و دسترسي بين  ش مشاهده با هدف افزاي، 1398شوند. طي سال  تاوب مديريت ميكسامانه ي 

 :اندههاي اطالعاتي زير نمايه شدمجالت دانشگاه در پايگاه

• ResearchGate 

• SCIMago Journal & 
Country Rank 

• Universal Impact 
Factor 

• WorldCat 

• InfoBase Index 

• LinkedIn 

• Locator Plus 

• NLM Catalog 

• Academic Keys 

• Academic Search 
Complete 

• Directory of Research 
Journal Indexing (DRJI) 

• Global Impact Factor 

• Google Scholar 
شگاه      صات كلي مجالت علمي دان شخ شاني و ( IFتأثير ) ضريب و همچنين م شگاه   مجالتتارنماي  ن علمي دان

 سالنامه آورده شده است. پيوستدر  1398در سال
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 1398علمي دانشگاه تا پايان سال مجالتمنتشرشده در  مقاالتشمارگان و -27 -4جدول

 عنوان نشريه رديف

 به زبان انتشار فعلي() 1398مقاالت تا انتهاي سالكل  98سالآخرشمارگان تا 

به زبان 

 فارسي

به زبان 

 التين
Original 

Article(s) 

Methodology & 
Review 

Article(s) 

Others 
(Editorial, Case 
Report & …) 

1 Academic Journal of Surgery   11 63 4 27 

2 Acta Medica Iranica   228 1857 195 986 

3 Advanced Journal of Emergency medicine   10 52 10 64 

4 Archives of Anesthesiology and Critical 
Care   21 109 25 31 

5 Archives of Neuroscience   24 133 48 57 

6 Asian Journal of Sports Medicine   41 370 14 36 

7 Auditory and Vestibular Research 40 21 139 21 11 

8 Basic& Clinical Cancer Research   29 109 17 60 

9 Case Reports in Clinical Practice   15 0 0 102 

10 Current Journal of Neurology (Previous 
Title: Iranian Journal of Neurology)   35 161 58 160 

11 DARU Journal of Pharmaceutical Sciences   29 604 308 109 

12 Frontiers in Biomedical Technologies   18 98 6 16 

13 
Frontiers in Dentistry (Previous Title: 

Journal of Dentistry of Tehran University 
of Medical Sciences) 

  84 611 41 57 

14 Health Technology Assessment in Action   3 2 8 4 

15 International Journal of Hematology-
Oncology & Stem Cell Research   52 571 63 88 

16 International Journal of Occupational 
Hygiene   32 238 19 10 

17 Iranian Journal of Allergy Asthma and 
Immunology   86 715 78 223 

18 Iranian Journal of Microbiology   57 545 27 40 

19 Iranian Journal of Nuclear Medicine   51 302 52 99 

20 Iranian Journal of Parasitology   54 644 88 398 

21 Iranian Journal of Pediatrics   110 1339 100 416 

22 Iranian Journal of Psychiatry   57 405 48 49 

23 Iranian Journal of Public Health   268 2800 578 3104 

24 Iranian Journal of Radiology   63 704 24 321 

25 Journal of Air Pollution and Health   16 67 4 2 

26 Journal of Arthropod-Borne Diseases   35 334 20 267 

27 Journal of Biostatistics and Epidemiology   15 88 4 16 

28 Journal of Craniomaxillofacial Research   19 78 11 37 

29 Journal of Diabetes and Metabolic 
Disorders   20 692 65 76 

30 Journal of Environmental Health 
Science&Engineering    19 698 46 67 

31 Journal of Family and Reproductive 
Health   50 314 30 79 

32 Journal of Food Safety and Hygiene   9 55 7 3 

33 Journal of Medical Bacteriology   19 109 8 16 

34 Journal of Medical Ethics and History of 
Medicine   12 136 19 12 

35 Journal of Modern Rehabilitation 33 16 109 11 4 

36 Journal of Nutritional Sciences and 
Dietetics   17 67 11 5 
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 عنوان نشريه رديف

 به زبان انتشار فعلي() 1398مقاالت تا انتهاي سالكل  98سالآخرشمارگان تا 

به زبان 

 فارسي

به زبان 

 التين
Original 

Article(s) 

Methodology & 
Review 

Article(s) 

Others 
(Editorial, Case 
Report & …) 

37 Journal of Orthopedic and Spine Trauma   10 32 5 31 

38 Journal of Pharmaceutical Care   20 80 14 37 

39 Journal of Pharmacoeconomics and 
Pharmaceutical Management   6 31 7 1 

40 Journal of Sleep Sciences   9 62 5 5 

41 Nursing Practice Today   25 141 6 23 

42 The Journal of Tehran University Heart 
Center   55 521 37 228 

43 Traditional and Integrative Medicine   16 40 31 49 

 86 128 473 - 61 اخالق و تاريخ پزشكي 44

 42 34 223 - 34 اركبهداشت و ايمني  45

 54 40 424 - 58 بيمارستان 46

 35 36 480 - 63 پياورد سالمت 47

 55 61 543 - 78 حيات 48

 18 13 497 - 45 زيستسالمت و محيط  49

 55 24 383 - 56 اپيدميولوژي ايران 50

 40 37 228 - 40 پوست و زيبايي 51

 38 28 470 - 66 دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي 52

 444 343 3602 - 519 دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 53

 134 104 717 - 100 كيدندانپزش 54

 79 66 654 - 86 ديابت و متابوليسم ايران 55

 

 

 

 PubMed Centralو  PubMedهاي اطالعاتي كدانشگاه در بانمجالت سازي و وضعيت نمايه
. گرديدآغاز  PubMedو  PubMed Centralي اطالعات كمجالت دانشگاه در بان  يساز هرآيند نمايف 1390سال  از

  فوريه در ، يسگگگازهاين نماي   با  شگگگوند. ور نمايه مي  كهاي اطالعاتي مذ   كمجله دانشگگگگاه در بان     16نون كاهم

شده     6461تعداد  2020سال  شر سط مقاله منت شگاه   تو سترس   PubMedي اطالعات كبان ردمجالت دان در د

ست  شد تعداد مقاالت   1-4. نمودار بوده ا شگاه  ر فوريه تا  2019مارس از  ياطالعات كرا در اين بانمجالت دان

 .دهدينشان ممقاله طي اين بازه زماني(  837نمايه شدن ) يدميال 2020

امل كمتن  مرتبه 4908161 مجموعاً 1398سگگالدر ، PubMed Centralگزارش اسگگتفاده و دانلود  اسگگاس بر

مشاهده  بيشترين ميزان   .است  گرديدهمشاهده يا دانلود   pdf يا htmlهاي فرمتاز  يكمقاالت اين مجالت به ي

ست   2019مربوط به نوامبر ، مرتبه 498652به ميزان  دانلودو  شان مي   كا شد قابل توجهي را ن آمار  دهد.ه ر

بازه زماني  ماه در كيكبه تف PubMedي اطالعات كاز طريق باندانشگاه مجالت  تميزان مشاهده و دانلود مقاال 

 است. آمده 2-4 نموداري در ميالد 2020فوريه تا  2019مارس 
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 يميالد 2020فوريهتا  2019مارساز  PubMedي اطالعات كر باندتعداد مقاالت -1-4نمودار 

 

 
 يميالد 2020فوريهتا  2019مارساز  PubMedي اطالعات كميزان مشاهده و دانلود مقاالت از طريق بان-2-4نمودار 

 
 

 سنجياداره انتشارات و علم

 توليد و انتشار مقاالت

سال      شكي تهران در  شگاه علوم پز شگاه      97دان سهم از توليد علم در بين دان شترين  شور بوده و بر  داراي بي هاي ك

دانشگگگاه علوم  ، (2018مربوط به ماه آوريل ) Scopusشگگده از بانك اطالعاتي اسگگاس آخرين اطالعات اسگگتخراج 

شكي تهران باالترين   شگاه  H-Indexپز ستناد به      در بين كل دان شترين تعداد مقاله و ا شور و همچنين بي هاي ك

 H-Indexآخرين ، هاي علوم پزشكي را به خود اختصاص داده است. بر اساس اين گزارشمقاالت در ميان دانشگاه

 دهد.واحدي را طي يك سال نشان مي12است كه افزايشي  155دانشگاه علوم پزشكي تهران 
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دانشگاه علوم پزشكي تهران در توليد مقاالت حوزه علوم  ، رش معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوعبر اساس گزا

شته  Scopusشده در  مقاله نمايه45782ميالدي جمعاً تعداد 2018پزشكي تا ماه آوريل   درصد افزايش در  0/6) دا

درصگگگد افزايش در تعداد كل   3/20) هبار مورد اسگگگتناد قرار گرفت   475636تعداد كل مقاالت( كه اين تعداد مقاله        

و  Scopusو  ISIهاي نامهساله تعداد مقاالت انتشاريافته دانشگاه در نمايه   ارجاعات( است. در جدول بعدي روند ده 

 سهم كشوري دانشگاه از توليد علم كشور مشخص شده است.

 و سهم دانشگاه از توليد علم Scopusو  ISIانتشار مقاالت دانشگاه در -28 -4جدول

 ميالدي() سال

 Scopusتعداد مقاالت در   ISIتعداد مقاالت در 

 دانشگاه  كشور
درصد سهم از 

 توليد علم كشور
 دانشگاه  كشور

درصد سهم از 

 توليد علم كشور

2018 51279 4347 5/8 60339 5013 3/8 

 - - - - نشده است گزارش 2019

 4/8 464002 39045 3/8 31835 381891 2018تا  2007

 تشويق مقاالت
شيوه    ساس  شويقي به مقاالت    ياعطانامه بر ا سهيالت ت سي و  ، ت سامانه     تأييدپس از برر سالي از طريق  مقاالت ار

 .اندق قرارگرفتهير مورد تشويمطابق جدول زنويسندگان  98طي سال، مديريت تسهيالت تشويقي
 1398در سال شدهتشويقارسالي و تعداد مقاالت -29 -4جدول

 ريال() كل مبالغ تسهيالت تشويقي شدهتشويقتأييد و  مقاالت مقاالت ارسالي

 1901  10،809،000،000  

 اي بهبود كيفيت انتشار مقاالتخدمات مشاوره

 1398اي براي بهبود كيفيت انتشار مقاالت علمي در سالمشاورهخدمات -30 -4جدول

 تعداد مشاوره موضوع مشاوره

 مورد 152ش يرايو -مورد 36ترجمه:  زبان انگليسي

   هاي توانمندسازي نگارش مقاالت علميبرگزاري كارگاه
نگارش مقاالت علمي و علمي و دانشگگجويان در زمينه با هدف توانمندسگگازي اعضگگاي هيأت 98در طول سگگال

 نفر برگزار گرديد. 360 نوبت با مشاركت 26عنوان كارگاه در 10در مجموع ، موضوعات مرتبط

 1398توانمندسازي در زمينه نگارش مقاالت علمي در سالهاي كارگاه-31 -4جدول

 كنندگانتعداد شركت تعداد نوبت برگزارشده عنوان كارگاه رديف
 68 4 مندنظاممرور  1

 46 4 م؟چگونه مقاله منتشر كني 2

 70 4 ؟چگونه مقاله بنويسيم 3

4 EndNote 3 52 

 28 2 جستجوي مقاالت در مجالت علمي 5

 PubMed 2 27جستجو در  6

 18 2 سنجيآشنايي با علم 7
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 كنندگانتعداد شركت تعداد نوبت برگزارشده عنوان كارگاه رديف
 27 2 داوري و نقد مقاله 8

 10 2 الملليناشران معتبر بينك توسط يآكادم يهاانتشار كتاب 9

 14 1 مندنظام يجهت انجام مطالعات مرور شرفتهيپ يجستجو 10

 360 26 جمع

 علمي دانشگاهسنجي اعضاي هيأتعلم
بر اسگگاس  98علمي تا نيمه ارديبهشگگتسگگنجي اعضگگاي هيأت هاي آخرين گزارش جامع علمترين يافتهمهم

 آمده است. جدولدر  Scopusنامه نمايه

 1398تا نيمه ارديبهشت دانشگاه علمي اعضاي هيأتسنجي علم هايمهمترين شاخص-32 -4جدول

 مقدار شاخص شاخص

 تا زمان نشر سالنامه گزارش نشده است بيشترين تعداد مقاله

  H-Indexباالترين 

  بيشترين ارجاع به ازاء هر مقاله

  بيشترين تعداد استنادات

  مقاله 500تعداد اساتيد با بيش از 

  مقاله و بيشتر 100تعداد اساتيد داراي 

  15حداقل  H-Indexتعداد اساتيد با 

  هادانشکده Hشاخص

 است.محاسبه شده  جدولدر  98سالدر  Scopusاز پايگاه  (H-index)هاي دانشگاه دانشكده Hشاخص 

 (May 2019 10تاريخ ) هاي دانشگاه علوم پزشکي تهراندانشکده H-indexمحاسبه -33 -4جدول

H-index  فرمت التينAffiliation رديف نام دانشكده مورد استفاده 

 School of Medicine 1 دانشكده پزشكي 

 Faculty of Pharmacy 2 دانشكده داروسازي 

 School of Public Health 3 دانشكده بهداشت 

 School of Nutritional and Dietetics 4 شناسيدانشكده علوم تغذيه و رژيم 

 Faculty of Dentistry 5 دانشكده دندانپزشكي 

 School of Traditional Persian Medicine 6 دانشكده طب سنتي 

 School of Advanced Technologies in Medicine 7 هاي نوين پزشكيدانشكده فناوري 

 School of Nursing and Midwifery 8 ييدانشكده پرستاري و ماما 

 School of Rehabilitation 9 دانشكده توانبخشي 

 School of Allied Medical Sciences 10 دانشكده پيراپزشكي 

 Virtual School 11 دانشكده مجازي 

 International Campus School of Dentistry 12 المللدانشكده دندانپزشكي پرديس بين 

 International Campus School of Medicine 13 المللدانشكده پزشكي پرديس بين 

 International Campus School of Pharmacy 14 المللدانشكده داروسازي پرديس بين 

سته به      Hشاخص  -توضيح  ساس مقاالت اعضاي هيأت علمي واب ش هر برا سبه  كدان سالنامه     و  شود ميده محا شر  تا زمان ن

 .ستگزارش نشده ا
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 انتشاراتمصوبات شوراي 
سال  شان   98در  ستفاده از ن شگاه   آرم() مجوز ا عنوان كتاب 88عنوان كتاب مورد تأييد قرار گرفت و 6براي دان

 .ندداده شد امتياز وارزيابي نيز دانشگاه علمي هيأت ياعضا

 تأليف كتاب

تأليف شگگده كه عناوين و  دانشگگگاه اعضگگاي هيأت علمي توسگگط 98سگگت و سگگه عنوان كتاب در طول سگگاليب

 ارائه شده است. يبعد جدولمشخصات آنها در 

 1398اعضاي دانشگاه در سال عناوين كتب تأليفي-34 -4جدول
 عنوان كتاب رديف عنوان كتاب رديف

 يوگنوزكفارما 180نوفن ياگزام 13 راهنماي كاربرد آب بازيافتي در بهسازي خاك 1
  يو اجتماع يفرد يدرسنامه روانشناس 14 هاي بازيافتي در كشاورزيراهنماي كاربرد آب 2
  يروان داروشناس ياربردك يمبان 15 ارف پرورش آبزيانراهنماي كاربرد آب بازيافتي در مص 3
 ينيرد باليكرو، يدر پرستار ياتعهد حرفه 16 توليد كمپوست هايفناوري 4
 از جذام يريشگيدرمان و پ، صيتشخ ينيبال يراهنما 17 راهنماي عملي مديريت كنترل صدا در محيط كار 5
 نوزادان ژهينوزاد در بخش مراقبت و يمراقبت روان يبسته خدمت 18 و درمان خشكي چشم هاي نوين شناساييروش 6
 زياليو د CCU ,ICU هايژه در بخشيو يپرستار يهامراقبت 19  يو داروساز كيان پزشيدانشجو يبرا يشناسروسيو 7

 يدر مجالت فارس كيخ پزشيده مقاالت تاريگز 20 زانيدر الم يريات تفسيفهم روا يمبان 8

 ياربردك يدستنامه روان پرستار 21  ست و سوميران چاپ بيا يات طب سنتيلكبر  يمرور 9

 ماران مبتال به سرطانيه در بيتغذ 22 جرد كيپزش يكژنت 10

  PCR يابيخطا 11
23 Science of Spices & Culinary Herbs Latest 

Laboratory, Pre-Clinical, and Clinical Studies 12 ين باروريسالمت زنان و مردان در سن  
 

 دفتر ثبت اختراعات و ابداعات
 هاابداع و اختراعات و پتنت

بررسگگگي نوآوري ، هاي مالكيت فكري   توان به برگزاري كارگاه   هاي دفترثبت اختراعات دانشگگگگاه مي    از اهم فعاليت  

 رد.كالمللي اختراعات اشاره شور و انجام امور مربوط به ثبت بينكي از مراجع استعالم كاختراعات داخلي به عنوان ي
 هاي مالکيت فکريكارگاه

ه در وهله اول  ك برداري انتفاعي از آن  هاي علمي و بهره بر اسگگگاس برقراري سگگگاختاري حمايتي براي فعاليت     

، هاارگاهكهدف از برگزاري اين ، باشگد ميري كيت فكمنوط به ارتقاي سگطح آگاهي در حوزه مربوطه يعني مال 

شنايي محققين  شجويان و  ، آ صول حا  كدان م بر آن از كليه عالقمندان با مفاهيم گسترده اين مبحث تعاريف و ا

شگگرايط و ضگگوابط ثبت اختراع  ، ريكهاي فاهميت دارايي، ريكيت فكهاي تحت پوشگگش مالقبيل انواع حوزه

شد.  درايران و خارج و ... مي سال دبا سترش آموزش   ايبا توجه به ن يمعنو تيكارگاه مالكعالوه بر  1398ر  زگ

ثبت  نديآفر»جمله با  تر ازمتنوع يهاارگاهك ينسگگبت به برگزار يركف تيكمربوط به مال يهانهيزم ريدر سگگا

 اقدام شده است. زين «اختراعات ينحوه جستجو»و  «رانيا اختراع در

 

http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=217
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=216
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=216
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=216
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=215
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=215
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=215
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=213
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=210
http://tumspress.tums.ac.ir/books/detail.asp?bookID=207
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 1398هاي برگزار شده در سالتعداد كارگاه-35 -4جدول

 كنندهتعداد شركت تعداد دوره نام كارگاه

 15 دو روزه() 1 كارگاه مالكيت فكري

 25 يك روزه() 1 پتنت يارگاه جستجوك

 35 يك روزه() 2 رانيثبت اخترعات در ا نديفرآ ارگاهك

 المللي اختراعات بين

باشگگد و در ادارات يدانشگگگاه م يعلم تأيه يه متعلق به اعضگگاك ياختراعات خارج لك تعداد 98سگگال در

 است.  آمده زير جدول مربوطه در يواحدها كيكه به تفكباشد يعدد م12 دهيرس ثبتاختراعات به  يالمللنيب

 
 1398در سالالمللي ادارات بينتعداد اختراعات هيأت علمي دانشگاه در -36 -4جدول

 تعداد نام واحد فيرد

 1 كين پزشينو يهايدانشكده فناور 1

 1 كيدر پزش ينولوژِكمركز تحقيقات علوم و ن 2

 1 يعتيمارستان دكترشريب 3

 4 انيس كيو پزش يكت نوآوران رباتكشر 4

 1 اسيت فناوران نانو مقكشر 5

 2 ايت پرتونگار پرشكشر 6

 2 هوشمند پارسه يستم جراحيت سكشر 7

 12 جمع

 استعالم اختراعات داخلي

ي كي از مراجع استعالم براي بررسي نوآوري اختراعات داخلي در حوزه علوم پزش   كه اين دفتر يكبا توجه به اين

ي جهت بررسي از سوي اداره ثبت اختراعات   كبخشي از اختراعات داخل كشوري در حوزه پزش   ، رودبشمار مي 

شگاهي      ايران به اين حوزه ارجاع مي شگاهي و غيردان شوند. اين اختراعات متعلق به مخترعين ايران اعم از دان

 عدد بوده است.111تعداد اختراعات ارجاع شده ، 98باشد. در طول سالمي

 
 1398التعداد اختراعات داخلي ارجاع شده از سوي مالکيت صنعتي در س -37 -4جدول

 انصراف از بررسي و ارجاعي  ادامه پرسش و پاسخ يا در نوبت بررسي رد شده تأييد شده تعداد سال

1398 111 12 41 39 19 

 

سال  سازمان جهان    ياختراعات داخل ير روند داورييبا توجه به تغ 1398در  ستاندارد  ت كيمال يو تطابق آن با ا

آمار عدم تأييد نسگگبت به ، اظهارنامه اختراع ياسگگاسگگ يهابخشل يمكت اصگگالح و تيبر محدود يمبن، يركف

 افته است. يش يافزا ياطور قابل مالحظهبه، سنوات قبل

 

 يت معنوي ايرانکز مالكي تهران در مرکآمار اختراعات ثبت شده دانشگاه علوم پزش

سال    شده در ايران مرتبط با  ش  كيكبه تف 98اختراعات ثبت  بعدي ارائه  جدولتحقيقاتي درز كها و مرادهكدان

 شده است.
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 1398محل در سال كيکاختراعات داخلي دانشگاه به تف -38 -4جدول

 تعداد زكده/مركدانش ف يرد

 4 بهداشت 1

 1 يداروساز 2

 2 كيپزش 3

 2 كين پزشينو يهايفناور 4

 2 يده طب سنتكدانش 5

 1 ييو ماما يپرستار 6

 1 يياهان دارويقات گيز تحقكمر 7

 13 جمع

 

 يو بررس  ياستاندارد داور  نشد  كيو نزد رانيا يمعنو مالكيتمتعاقب با اصالحات ابالغ شده توسط سازمان     

 ياند شامل اختراعات اعضا  نقص پرونده بوده يه داراكرد اختراعات  جهاني مالكيت فكريبا سازمان   اختراعات

بر  شده است.   شته گذ يهاتعداد اختراعات نسبت به سال   در زشيخود موجب ر نيشده است و ا   زيدانشگاه ن 

ساس  ش  يمحتوا هيته به ازين اين ا شاوره  يبرا يداتيتمه يزيرو برنامه ينيبشيپ و يآموز ثر ؤو م ديمف ارائه م

 رسد. يبه نظر م يضرور، يشگاهندا نيمخترع يقبل از ارائه اظهارنامه برا

 داوران اختراعات تأيه يار رسمكبه  آغاز 

ستان   در سي يك دوره   1398تاب ضور معاون محترم تحق كپس از برر شگاه  يو فناور قاتيارگاه با ح  ريمد، دان

سان دفتر و داوران مدعو  ك، و ابداعات دفتر اختراعات ريمد، و ارتباط با صنعت  يمحترم توسعه فناور  شنا به ، ار

 يبه طور رسگگمدانشگگگاه داوران اختراع  هيأت تهيمك، هااختراعات و بررسگگي ماهوي آنمنظور افزايش كيفيت 

 ار نمودند.كبه  غازو آ يمعرف

 هاي علمي دانشجويانز پژوهشكمر
با هدف فراهم نمودن بسگگتر مناسگگب براي انجام   72دانشگگجويان دانشگگگاه در مرداد  علمي هايمركز پژوهش

 اندازي شد.ها در دانشگاه راهي و كيفي سطح اين پژوهشهاي دانشجويي و ارتقاء كمّپژوهش

 تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي هايطرح
عداد   گاه   دانشگگگجوييكميته تحقيقات   در  98طرح در سگگگال 71ت ها  بودجه  مصگگگوب شگگگده كه   دانشگگگ آن

تحقيقات و فناوري به دليل هاي فوق توسط معاونت  ه و يك طرح از ميان طرحريال بگگگگود 1،051،928،000

باقيمانده طرح  70شگگده بودجه مصگگوب بايگاني  هاي. بدون احتسگگاب طرحعدم تصگگويب بايگاني شگگده اسگگت

 است. 14،681،828ه است و ميانگين اعتبار هر طرح مصوب ريال بود 1،027،728،000

 شده دانشجويان در نشرياتمقاالت چاپ
سال  سط اع  183در مجموع  98در  ستگي مر كضاي مر مقاله تو شجويان در  ز پژوهشكز و با واب هاي علمي دان

 نشريات داخلي و خارجي به چاپ رسيد.
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 1398مقاالت دانشجويان در نشريات داخلي و خارجي در سال-39 -4جدول
 تعداد مقاالت نوع نشريه

 درشده نمايهخارجي نشريات 

ISI ،PubMed ،Index Medicus  
164 

 هاي معتبرنامهساير نمايهدر شده نمايهخارجي يا داخلي نشريات 

 (EMBASE, Scopus , Excerpta Media ،Chemical Abstract ،Biological Abstract )... و 
16 

 3 پژوهشي-داراي رتبه علمي زبانفارسينشريات 

 183 جمع

 برگزار شده توسط مركز هايكارگاه
 1938با حضگگگور سگگگاعت  671حاوي ارگاه كدوره  107هاي علمي دانشگگگجويي ز پژوهشكمر 98سگگگالطي 

 باشد.زير مي جدولبه شرح ها رده است. جزئيات اين كارگاهكبرگزار  نندهكتكشر

1398هاي علمي دانشجويان در سالز پژوهشكهاي برگزارشده توسط مركارگاه-40 -4جدول  

 كنندهشركت كل ساعات تعداد دوره نام كارگاه رديف

 175 74 8 روش تحقيق 

 245 75 10 كترونيكجستجو در منابع ال 

 160 53 7 پروپوزال نويسي 

 225 119 16 مقاله نويسي 

 Endnote 10 44 197 

 Prezi 3 24 44آشنايي با نرم افزار  

 Systematic Review 4 34 92 

 42 11 3 خونگيريتزريقات و  

 GIS 3 43 33 

 SPSS 5 24 84 

 R 2 14 16نرم افزار  

 48 30 3 فتوشاپ 

 8 12 2 كسيتوژنتي 

 41 4 1 كتوژنيك 

 13 4 1 داوري مقاالت 

 7 3 1 ال سيگنالينگكطراحي اش 

 17 2 1 نحوه برگزاري و مديريت همايش 

 IELTS 1 4 9 هايآشنايي با مهارت 

 26 4 1 اربرد آن در پژوهشيكو  PCRآشنايي با  

 ICP 1 4 11 

 10 2 1 توانمندسازي فردي در مواجهه با عادات 

 13 10 1 اپيدميولوژي و روش شناسي 

 12 4 1 روايي و پايايي 

 18 4 1 يفيك هايتحليل داده 

 Tree Age 1 4 17نرم افزار  

 12 2 1 ارآفرينيكفناوري و  

 11 2 1 اركسب و كطراحي مدل  

 12 2 1 ارهاكسب و كها و مسائل حقوقي تكيل و ثبت شركتش 

 12 2 1 بازاريابي و روابط عمومي 
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 كنندهشركت كل ساعات تعداد دوره نام كارگاه رديف

 11 4 1 اركسب وكخالقيت و طرح  

 13 2 1 هاتكآشنايي با مسائل مالي شر 

 13 2 1 ارهاي نوپا كسب و كتامين مالي  

 11 3 1 ارآفرينانهكارآفريني و تجارب ك 

 12 4 1 مديريت پروژه 

 9 3 1 اركسب و كمحيط  

 37 5 1 بيان مسئله و بررسي متون، انتخاب عنوان 

 10 2 1 يفي كروش تحقيق  

 31 5 1 هاي نمونه گيري و ابزار جمع آوري اطالعات روش 

 27 5 1  هاي آماريتعيين حجم نمونه و روش 

 30 5 1 هاي اجرايي و محدوديت، فرضيات، اهداف 

 31 3 1 اخالق در پژوهش  

 26 5 1 ايده پردازي 

 30 5 1 انواع مطالعات  

 37 4 1 آمار  

 1938 671 107 جمع 

 هاشده در كنگرهمقاالت ارائه

هاي هاي علمي دانشجويي دانشگاه در همايش  ز پژوهشكخالصه مقاله توسط اعضاي مر    20تعداد  98در سال 

 شده به شرح زير است.ها و تعداد مقاالت ارائهنگرهكه عناوين كخارجي ارائه شد 

 1398شده در سالهاي خارجي و مقاالت ارائهشركت در همايش-41 -4جدول
 شدهقاالت ارائهتعداد م محل برگزاري عنوان سمينار/ همايش/كنگره

ESHG (EUROPEAN SOCIETY HUMAN GENETICS) 1 سوئد 

ISCOMS 2 هلند 

Organization for Human Brain Mapping 1 ايتاليا 

CFCI PARIS 3 فرانسه 

amee2019 1 اتريش 

4th USERN Congress and Prize Awarding Festival 2019 2 مجارستان 

المللي نقص ايمني اوليهنگره بين كچهارمين   3 اسپانيا 
4th International Conference of Modern Research in Management, 

Economics and Development 
 1 گرجستان

CRS (Controlled Release Society) 1 اسپانيا 

Asia pacific Medical Education Conference (APMEC 2020) 1 سنگاپور 

World Congress on Medical Ethics & Health Policies 2019  1 امارات متحده عربي 

يكنگره بين المللي دانشجويان دندانپزشك  3 امارات متحده عربي 

 20 جمع

 1398هاي دانشجومحور در سالهاي داوطلبانه دانشجويي و فعاليتمپينك-42 -4جدول
 رديف مپينكنام  برگزاريتاريخ 

 1 جعلي داروهاي با مبارزه ماه مهر 10-11

 2 ديابت ماه آذر 22- 24

 3 يكبيوتي آنتي مقاومت با مقابله و رساني اطالع ماه آذر 16-18
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 دانشجويي علمي هايفعال در مركز پژوهش هايانجمن

 د.انهاي تخصصي مختلف فعاليت داشتهدانشجويي در گروهانجمن انجمن و پيش 36تعداد  98تا پايان سال

 1398هاي علمي دانشجويي در سالز پژوهشكهاي فعال در مرفهرست انجمن-43 -4جدول
 نام انجمن رديف نام انجمن رديف

1 INRP 19 ويروس شناسي 
 هوشبري 20 علوم آزمايشگاهي 2

3 IPHSA 21  محيط زيستسالمت و 

 روب شناسيكمي 22 ي ايرانكدانشجويان پزش 4

 قارچ شناسي 23 رژيم شناسي 5

 سالمت و ايمني شغلي 24 نبض 6

 پرستاري 25 نقص ايمني 7

 وليكي مولكپزش 26 عوامل اجتماعي موثر بر سالمت 8

 علوم انساني و تجربي NIN 27تصويربرداري مغزي- 9

 يكاخالق پزش INRP 28-ولوژيكنوروساي 10
 يكنولوژي پزشكبيوت 29 بهداشت و ايمني مواد غذايي 11

 روان پرستاري 30 ارآفريني و سالمتك 12

 مطالعات علوم پايه 31 راديولوژي 13

 علمي رازي 32 مهندسي بهداشت محيط 14

 مديريت اقتصاد سالمت 33 تاريخ داروسازي 15
 ادمياكآ 34 هيتا-انجمن فناوري اطالعات سالمت  16
 يكبازي در آموزش علوم پزش 35 اتاق عمل 17

 BGIN -مغز و اعصاب محاسباتي 36 هماتولوژي و طب انتقال خون 18

 ان  دانشجويهاي علمي ز پژوهشكمرانتشارات  

 1398هاي علمي دانشجويان در سالپژوهشز كجزئيات انتشارات مر-44 -4جدول

 نندهكانجمن تهيه  تابكعنوان  رديف

 انجمن مهندسي بهداشت محيط اربردي مديريت آلودگي هواكات كن 1

 انجمن مهندسي بهداشت محيط اربردي مديريت مواد زائدكات كن 2

 انجمن مهندسي بهداشت محيط زباله سوزها 3

 مهندسي بهداشت محيطانجمن  بهداشت در احاديث 4

 انجمن سالمت و ايمني شغلي ايمني مبتني بر رفتار و خطاي انساني 5

 اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه
ها و مراكز تعداد اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه كه در پژوهشكده     ، 1398سال بر اساس اطالعات پايان  

شگاه به  شي ا   تحقيقاتي دان ضو هيأت علمي پژوه ست كه از اين  188نمايند رائه خدمت ميعنوان ع نفر بوده ا

شته  17، تعداد ستادي دا اند. اطالعات بيشتر در مورد توزيع و تعداد اعضاي هيأت علمي پژوهشي در    نفر رتبه ا

 فصل پنجم و در بخش هيأت علمي پژوهشي درج شده است.
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	كل زيربناي 14خوابگاه ويژه دانشجويان پسر23747 مترمربع بوده است. بر اين اساس سرانه متراژ در اختيار براي دانشجويان پسر، 78/14 مترمربع است. خوابگاههاي ويژه دانشجويان پسر 514 اتاق داشتهاند كه بهطور متوسط در هر اتاق 1/3 نفر دانشجو اسكان داده شدهاند.

	2-اسكان دانشجويان دختر
	كل زيربناي 7 خوابگاه ويژه دختران 24898 مترمربع بوده و بهطور متوسط در هر اتاق دانشجويي 7/3 نفر اسكانيافتهاند. سرانه متراژ در اختيار براي دانشجويان دختر 20/14 مترمربع بوده است.
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	4-پروژههاي بازسازي و ساخت خوابگاه
	با هدف افزايش كميت و كيفيت فعاليتهاي ورزشي در دو بُعد همگاني و قهرماني به تمامي گروههاي دانشگاهي (كاركنان، دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و فرزندان آنها)، خدمات ورزشي ارائه ميشود.

	سالنها و اماكن ورزشي
	مجموع مساحت اماكن ورزشي كه در سال98 در اختيار كاركنان و دانشجويان دانشگاه قرار داشته است 19341 مترمربع بود كه 13609 مترمربع فضاي سرپوشيده شامل 8363 متر فضاهاي مديريت تربيت بدني و 5246 متر فضاهاي ديگر واحدها و 5732 مترمربع فضاي روباز شامل 4104 مترمربع ...
	در جدول بالا اماكن ورزشي خوابگاهها عمدتاً براي رشته بدنسازي مورداستفاده قرار ميگيرد.
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	هرساله مسابقات و كلاسهاي ورزشي مختلفي در رشتههايي چون فوتبال، واليبال، بسكتبال، تنيس روي ميز، شنا، بدمينتون، تنيس، كشتي، تكواندو، كاراته، دووميداني، فوتسال، شطرنج، تيراندازي براي دانشجويان، كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه برگزار ميشود كه شرح آن د...
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