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پیشگفتار

طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی، از فروردین ماه 1394 در دستورکار معاونت آموزشی وزارت بهداشت قرار گرفت و پس از امتام مراحل 

کارشناسی و تدوین سند در مهرماه هامن سال توسط جناب آقای دکرت باقر الریجانی ابالغ گردید. برنامه تحول آموزش علوم پزشكی در قالب بسته های 

تحولی حول موضوعاتی همچون مرجعیت علمی، پاسخگویی و عدالت محوری، دانشگاه های نسل سوم، توسعه راهربدی برنامه های آموزشی، آمایش 

رسزمینی و مأموریت گرایی، اعتالی اخالق حرفه ای، بین املللی سازی آموزش علوم پزشكی، توسعه آموزش مجازی، ارتقای نظام ارزیابی و اعتباربخشی 

مؤسسات و بیامرستان های آموزشی و ارتقای زیرساخت های آموزش علوم پزشكی تدوین گردید.

در طی دوره پنج ساله پس از تصویب و ابالغ طرح تحول آموزش، این برنامه الهام بخش هزاران پروژه و مداخله کوچک و بزرگ در دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور بوده است. مع الوصف در سال های اولیه اجرای برنامه و در برخی از بسته ها و محورها مانند مرجعیت علمی، ابهامات مفهومی و نظری 

قابل توجه، توفیق هرگونه مداخله متعاقب را با مخاطره مواجه ساخته بود.

یکی از اولین تجربیات موفق در زمینه عملیاتی سازی مفهوم مرجعیت علمی از مهرماه سال 1396 در شورای تحول دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 

با هدایت جناب آقای دکرت امیرمحسن ضیائی رقم خورد. در این تجربه برای اولین بار در کشور از شاخص های علم سنجی عینی برای شناسایی مزیت های 

رقابتی گروه ها و دپارمتان ها استفاده گردید. از شهریور سال 1397 و با واسپاری کالن پروژه مرجعیت علمی به مرکز ملّی تحقیقات راهربدی آموزش پزشکی، 

این مرکز با رهنمودهای جناب آقای دکرت علی اکرب حقدوست و از طریق اجرای مجموعه ای از مطالعات بنیادین و زمینه ساز، گام های بلندی را به سوی 

تبیین و شفاف سازی مفاهیم مرتبط به مرجعیت، شکل دهی و جهت بخشی به جریان فکری و گفتامن مرجعیت و برنامه ریزی و متهید تحقق این آرمان 

برداشته است. رویکرد اصلی مرکز مطالعات راهربدی آموزش پزشکی جهت نیل به مرجعیت علمی در نظام سالمت کشور مبتنی بر مرجعیت موسسه ای 

می باشد. در این رویکرد دانشگاه های علوم پزشکی تشویق می شوند تا با نگاهی راهربدی به اولویت های توسعه علمی کشور، بر روی مزیت های رقابتی 

خود مترکز پیدا کنند. مرکز ملی تحقیقات راهربدی آموزش پزشکی با هدف حامیت از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد دانشگاه ها جهت انتخاب حوزه های 

مترکز و متایز آکادمیک اقدام به انتشار مجموعه کتاب های »مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی« منوده است.

کتب زرد مرجعیت شامل اطالعات و تحلیل های مرتبط به مرجعیت و تصمیامت یا انتخاب دانشگاه ها در مورد حوزه های متایز رسالت آکادمیک می باشد. 

در کتب سبز عالوه بر اطالعات، تحلیل ها و تصمیامت مرتبط به مرجعیت، نقشه راه نیل به مرجعیت نیز به تفکیک دانشگاه ها لحاظ شده است.

امید واثق داریم که با عنایات حرضت حق و همدلی و همیاری همه اندیشمندان و فرهیختگان دانشگاهی، این حرکت بزرگ ملّی آینده درخشانی را 

برای علوم پزشکی کشور رقم خواهد زد.



مقدمه

دکتر علی اکبر حقدوست
معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

مدیریت راهربدی بر آموزش عالی را می توان از منظر توانایی مدیران در ارتقاء عملکرد دانشگاه ها به نظاره نشست. همین توانایی های مدیریتی است که 

نیروی محرکه دانشگاه ها برای ادامه رقابت با یکدیگر بوده و پیرشان آنها برای دستیابی به مزیت های رقابتی گوناگون قلمداد می گردد. بین املللی سازی، 

آموزش از راه دور، مباحث کارآفرینی و خلق ثروت در دانشگاه ها و... رشایطی را فراروی آموزش عالی قرار داده که دانشگاه ها برای رقابت با یکدیگر 

بایستی بیش از گذشته تالش منوده تا بین منابع، ظرفیت ها و اهداف خود ارتباط مستحکم تری ایجاد منایند. لذا رکن مهم مدیریت در آموزش عالی، به 

شناسایی مزیت های رقابتی و ساخت راهربدهای بعدی براساس مزایای شناسایی شده بازمی گردد؛ و چگونگی شناخت مزیت های رقابتی و روبرو شدن 

با شیوه های رقابت در آموزش عالی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

کتاب حارض با هدایت جناب آقای دکرت شهرام یزدانی و تیم همکار، تالش کرده است تا با همکاری نزدیک و مسئوالنه متامی دانشگاه های علوم پزشکی، 

مزیت رقابتی آنها را به تصویر بکشد. شاخص هایی همچون توان علمی دانشگاه ها، نقش آفرینی پژوهشگران در عرصه بین املللی و ارزشیابی داخلی 

توانایی های علمی بر اساس جمع آوری اطالعات محیطی دانشگاه ها در بررسی مزیت رقابتی بر اساس رشته های مختلف استفاده شده است. توجه به 

مفاهیمی همچون اندازه، جایگاه آمایشی و سطح هر دانشگاه در لوای اولویت های ملی کشور نیز از نقاط برجسته و بارز در شیوه تدوین این کتاب 

بسیار ارزشمند است.

آنچه این کتاب را برجسته تر می منایاند، روش تعیین میزان مناسبت))( و تصمیم گیری برای انتخاب حوزه های دانشی در متایز رسالت هریک از دانشگاه های 

علوم پزشکی کشور است که با ارائه پیشنهادات نرص، انتخاب زمینه متایز را برای هر دانشگاه شفاف تر و بسیار سهل تر منودهاست. البته مثل هر تحقیق 

دیگری این کار ارزشمند نیز دارای محدودیت هایی بوده که شاید مهمرتین آنها در دسرتس نبودن اطالعات بسیار دقیق از محیط باشد. امیدوارم با همت 

معاونین و مدیران دانشگاه های علوم پزشکی و پس از اجامع در مورد مزیت های رقابتی و انطباق یافته ها و پیشنهادات این مطالعه بر واقعیت های 

محیطی، با سیر خط زمانی مشخص، گام های استوارتری را به سمت »مرجعیت علمی« بردارند.

I)   Appropriateness



دکتر فرید نجفی
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

امروزه دانش مهم ترین رسمایه جوامع برشی محسوب می شود و مفاهیمی مانند اقتصاد دانش بنیان، توسعه دانش بنیان و جوامع دانش بنیان کاربست 

فزاینده ای در ادبیات معارص پیدا کرده اند. در طی دهه اخیر، مقام معظم رهربی مکرراً مرجعیت علمی را به عنوان آرمانی تحقق پذیر برای جمهوری 

اسالمی ایران و به عنوان تکلیفی غیرقابل انکار برای متامی نهادهای علمی کشور مطرح کرده اند. از حدود پنج سال قبل و به منظور تحقق این آرمان، 

مرجعیت علمی در قالب یکی از محورهای تحول آکادمیک وارد گفتامن دانشگاه های علوم پزشکی کشور شده است و از این نظر وزارت بهداشت و درمان 

و آموزش پزشکی یکی از نهادهای پیرشو در زمینه پیگیری و عملیاتی سازی آرمان مرجعیت علمی در سطح کشور محسوب می شود. رویکرد اصلی نیل 

به مرجعیت علمی در نظام سالمت کشور مبتنی بر مرجعیت موسسه ای تعریف شده است. در این رویکرد دانشگاه های علوم پزشکی تشویق می شوند 

تا با نگاهی راهربدی به اولویت های توسعه علمی کشور، بر روی مزیت های رقابتی خود مترکز پیدا کنند. البته در کنار این نگاه، جهش اخیر در حوزه 

فناوری و حامیت های موثر ساختارهایی مانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از حوزه های اسرتاتژیک دانشی، نشان از گسرتش دامنه تعریف 

مرجعیت علمی دارد. مجموعه کتاب های »مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی« حاصل تالش هامهنگ معاونت های آموزشی و تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از یک سو و دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سوی دیگر می باشد. این کتاب ها که از نتایج پروژه ملّی 

»برنامه ریزی، متهید راهربی و پایش نیل به مرجعیت علمی در علوم پزشکی کشور« محسوب می شوند می توانند راهنامی مناسبی برای حرکت هدفمند 

و هامهنگ بدنه علمی کشور در حوزه علوم پزشکی در مسیر نیل به مرجعیت علمی باشند. امید است کتاب حارض بتواند به عنوان ابزاری مناسب برای 

واگذاری ماموریت های ملی به دانشگاه ها بر اساس مزیت های نسبی آنان مورد استفاده همه سیاستگزاران حوزه سالمت قرار گیرد.
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مشخصات دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1352 تاسیس گردید و متشکل از 9 دانشکده، 1023 هیات علمی ،7987 دانشجو 44 مرکز تحقیقاتی است. این 

دانشگاه در کالن منطقه 10 قرار دارد. تعداد هیات علمی به ترتیب رتبه و تعداد دانشجو به ترتیب مقطع تحصیلی به رشح زیر می باشد.

 تعداد هیات علمی 

تعداد کل هیات علمیمربیاستادیاردانشیاراستاد

131232615451023

 تعداد دانشجو 

فلوشیپفوق تخصصPhDدستیاری تخصصیدكرتی عمومیكارشناسی ارشدکارشناسیكاردانی
 تعداد کل 
دانشجویان

117771536234811089371181627987

1 به 8نسبت خام هیات علمی به دانشجو

0/559شاخص تعداد هیات علمی

1/150شاخص تناسب هرم هیات علمی

860کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد جهانی

246کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد ملی

 منودار مقایسه تعداد هیات علمی بر اساس استاندارد ملی و جهانی 

 تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

استاددانشیاراستادیارمربی

45615232131موجود

85694305185مطلوب ملی 

1301029444280مطلوب بین املللی



9داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

تعیین اندازه دانشگاه

اندازه دانشگاه))( یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر انتخاب حوزه متایز رسالت می باشد. بدیهی است که یک دانشگاه بزرگ امکان بیشرتی برای بسیج منابع 

و بازآرایی امکانات در راستای مترکز بر روی یک رشته جدید و در مسیر نیل به مرجعیت علمی دارد. از سوی دیگر دانشگاه های کوچک فضای کمرتی 

برای آزمون و خطا و برای خطرپذیری در یک مسیر نامطمنئ و پررقابت دارند. در این پروژه دانشگاه ها بر اساس مالک هایی مانند تعداد دانشجو، تعداد 

هیات علمی، تعداد رشته مقاطع مصوب، سال تاسیس، و جایگاه تعریف شده در سند آمایش رسزمین به سه سطح کوچک، متوسط و بزرگ طبقه بندی 

شده اند. جدول تعیین اندازه دانشگاه علوم پزشکی ایران در زیر آورده شده است.

تعداد برنامه های تعداد دانشجوتعداد هیات علمی
جایگاه آمایشی در کالن سال تاسیسمصوب

رتبه جهانی دانشگاهمنطقه

---استان102379871881352

دانشگاه بزرگ:
• حضور در جمع 1000 دانشگاه برتر دنیا 	

یا سه مورد از چهار مورد زیر:

• 5000 ≥ تعداد دانشجو	

• 750 ≥ تعداد هیات علمی	

• 100 ≥ تعداد رشته مقاطع مصوب	

• 1357 ≤ سال تاسیس یا نقش تعریف شده در سند آمایش رسزمین به عنوان دانشگاه مادر در کالن منطقه مربوطه	

دانشگاه متوسط:
• فقدان مالک های دانشگاه بزرگ	

• فقدان مالک های دانشگاه کوچک	

دانشگاه کوچک:
سه مورد از چهار مورد زیر:

• 1000 ≤ تعداد دانشجو	

• 200 ≤ تعداد هیات علمی	

• 35 ≤ تعداد رشته مقاطع مصوب	

• 1370 ≥ سال تاسیس یا نقش تعریف شده در سند آمایش رسزمین به عنوان دانشگاه سطح شهرستان	

ï بزرگاندازه دانشگاه

  توجه به این موضوع ضروری است که اگرچه مفهوم »اندازه« دانشگاه با »جایگاه آمایشی« دانشگاه و »سطح« دانشگاه مرتبط است ولی این سه مفهوم تفاوت های مهمی با یکدیگر دارند  )I
و آنها را نمی توان با یکدیگر برابر گرفت. در واقع مفهوم اندازه بیشتر به تعداد و ابعاد و توسعه کّمی اشاره دارد در حالی که جایگاه آمایشی بیشتر به جایگاه جغرافیایی و سلسله مراتب و 
ساختار حاکمیتی و تولیتی مرتبط است و سطح دانشگاه به طور عمده به عملکرد علمی و آکادمیک و توسعه کیفی دانشگاه در سطح ملّی و بین المللی وابسته می باشد. به عنوان مثال گاهی 
یک دانشگاه در سند آمایش سرزمین در سطح شهرستان طبقه بندی شده است ولی از سطح علمی باالیی برخوردار است و در مقابل در برخی موارد دانشگاه مادر یک کالن منطقه آمایشی 

از نظر اندازه متوسط طبقه بندی می شود.
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تعیین ابعاد متایز کارکرد آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی ایران

 روش انجام کار

به منظور تعیین مزیت رقابتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابتدا پروتکل هایی با پیش فرض های زیر تدوین گردید:

شاخص h یا شاخص هیرش معروف ترین شاخص علم سنجی محسوب می شود که علیرغم ایراداتی که به آن وارد می شود کامکان به طور وسیع در مطالعات 

علم سنجی مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص h فردی: این شاخص بزرگرتین تعداد مقاالت )N( یک پژوهشگر است که همگی حداقل N بار مورد استناد قرار گرفته اند. به عنوان مثال اگر 

فردی 6 مقاله داشته باشد که به هرکدام از آنها حداقل 6 بار استناد شده باشد، شاخص h وی 6 خواهد بود.

شاخص h1 سازمانی: این شاخص بزرگرتین تعداد مقاالت )N( یک سازمان است که همگی حداقل N بار مورد استناد قرار گرفته اند. به عنوان مثال 

موسسه ای 17 مقاله پر استناد به رشح زیر دارد:

Papers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Citations 53 51 36 35 29 26 25 25 22 21 19 19 18 18 18 16 16

در این موسسه 16 مقاله با حداقل 16 استناد وجود دارد، بنابراین h1 سازمانی آن 16 می باشد.

 h2 خواهد بود. برای محاسبه N سازمانی آن h2 ،باشد N فردی همه آنها حداقل h پژوهشگر داشته باشد که N سازمانی: اگر موسسه ای h2 شاخص

سازمانی ابتدا پژوهشگران موسسه را بر اساس شاخص h فردی آنها از بزرگ به کوچک مرتب می کنیم، رتبه آخرین فردی که h فردی او بیشرت یا برابر رتبه 

او باشد، h2 سازمانی را نشان می دهد. به عنوان مثال سازمان زیر را با ده پژوهشگر در نظر بگیرید:

Individuals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
H-Index 11 11 11 7 6 5 5 5 5 4

در این مثال 5 نفر از پژوهشگران سازمان دارای شاخص h فردی بزرگرت یا برابر 5 هستند، به همین سبب h2 سازمانی آنها برابر 5 می باشد.



11داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

1. پروتکل تعیین مزیت نسبی دانشگاه ها در حوزه پژوهش

به منظور محاسبه شاخص توان علمی و توان رقابتی 4 شاخص اصلی و دو فرمول محاسباتی به رشح ذیل می باشند.

H
2

T
10

U/T
10

NT
10

NT
10

U

H گروه:
2

این شاخص بزرگرتین تعداد 
افراد گروه )N( است که 

 N بزرگرت یا برابر H همگی
دارند.

مجموع استنادات تیم 
دانشگاه:

برای محاسبه این شاخص 
پژوهشگران دانشگاه در 
رشته موردنظر بر اساس 

h فردی از بزرگ به کوچک 
مرتب می شوند و مجموع 

استنادات مقاالت 10 نفر اول 
این فهرست محاسبه می شود.

مجموع استنادات تیم ملی:

برای محاسبه این شاخص 
پژوهشگران کشور در 

رشته موردنظر بر اساس 
h فردی از بزرگ به کوچک 
مرتب می شوند و مجموع 

استنادات مقاالت 10 نفر اول 
این فهرست محاسبه می شود.

نسبت استنادات تیم 
دانشگاه به تیم ملی:

برای محاسبه این شاخص 
مجموع استنادات تیم 

دانشگاه در رشته مربوطه 
بر مجموع استنادات تیم 

ملی در هامن رشته تقسیم 
می شود.

فرمول محاسبه توان رقابتی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی

Scientific Competitiveness Index

SSI
IMS

 / SSI
Rival

Scientific Strength Index

SSI = T
10

U / T
10

N *H
2

محاسبه توان علمی:

برای محاسبه این شاخص حاصل تقسیم مجموع استنادات 10 نفر 
H رشته در 

2
اول دانشگاه بر مجموع استنادات 10 نفر برتر کشور در 

دانشگاه رضب می شود.

محاسبه مزیت رقابتی:

شاخص توان علمی دانشگاه در یک رشته بر شاخص توان علمی 
برترین دانشگاه در آن رشته در کشور تقسیم می شود.

برای محاسبه شاخص رقابتی دانشگاه برتر، شاخص توان علمی آن بر 
شاخص توان علمی دانشگاه رتبه دوم تقسیم می شود.
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2. مراحل اجرایی محاسبه شاخص مزیت نسبی دانشگاه های علوم پزشکی

 ابتدا اطالعات علم سنجی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران در حوزه پژوهش از سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی به نشانی

https://isid.research.ac.ir استخراج و انتقال داده ها به نرم افزار اکسل انجام شد. اطالعات اولیه مشتمل بر قریب به بیست هزار رکورد اطالعاتی 

بود. داده ها مورد ارزیابی قرار گرفت و به صورت تصادفی تعدادی از رشته ها با سامانه علم سنجی انطباق داده شد و از صحت اطالعات استخراج شده 

اطمینان حاصل شد. محاسبات فقط برای رشته های علوم پزشکی در نظر گرفته شد و رشته های عمومی از مطالعه خارج شدند. شاخص های علم سنجی 

از مجموعه Scopus استفاده شد و شاخص های مرتبط به مجموعه google scholar در نظر گرفته نشد. محاسبات بر اساس رشته های موجود در فیلد 

»رشته تحصیلی« سامانه علم سنجی و به تفکیک رشته های تحصیلی ثبت شده در سامانه در نظر گرفته شد و رشته هایی وارد محاسبات گردیدند که 

بیش از یک دانشگاه در آن رشته عضو هیأت علمی داشته باشند. در نهایت توان رقابتی باالی 5 به عنوان »مزیت انحصاری« دانشگاه های علوم پزشکی 

در نظر گرفته شد. توان رقابتی بین 0/3 تا 5 به عنوان »مزیت رقابتی قوی« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شد. توان رقابتی میان 0/1 تا 0/3 

به عنوان »مزیت خفیف« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شد و توان رقابتی کمرت از 0/1 به عنوان »بدون مزیت رقابتی« دانشگاه های علوم 

پزشکی در نظر گرفته شد.

پس از انجام محاسبات مربوط در اکسل جهت خروجی گرفنت در قالب منودار از نرم افزار Tableau ورژن 10 نسخه دسکتاپ استفاده گردید و منودارهای 

مربوط به شاخص های توان علمی و رقابتی به تفکیک رشته های دانشگاه علوم پزشکی ایران استخراج گردید بر اساس اجزای مدل تدوین شد.

زیر مجموعه هاطبقه اصلی

ش
ی در حوزه پژوه

سب
ت ن

ی مزی
ی ارزیاب

مدل اجرای

ورودی مدل

استفاده از شاخص های علم سنجی اعضای هیأت علمی به عنوان بازوی اصلی دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه پژوهش

استفاده از سامانه علم سنجی اعضای هیأت علمی به عنوان مرجع اصلی استخراج داده های پژوهشی اعضای هیأت 

علمی دانشگاه ها به عنوان تنها سامانه معترب و موجود در این حوزه

محاسبات فقط برای رشته های علوم پزشکی در نظر گرفته شود و محاسبات رشته های عمومی از مطالعه خارج شوند.

محاسبات برای موسسات علوم پزشکی شامل دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی انجام شود و سایر موسسات 

موجود در سامانه علم سنجی در نظر گرفته نشوند.

فرآیند اجرای مدل

در محاسبات مربوط از مجموعه Scopus استفاده شود و مجموعه google scholar در نظر گرفته نشود.

محاسبات بر اساس رشته های موجود در فیلد »رشته تحصیلی« سامانه علم سنجی و به تفکیک رشته های تحصیلی ثبت 

شده در سامانه در نظر گرفته شود.

رتبه بندی اعضای هیأت علمی در سامانه علم سنجی بر اساس شاخص H در نظر گرفته شود.

رشته هایی وارد محاسبات گردند که بیش از یک دانشگاه در آن رشته عضو هیأت علمی داشته باشند.

خروجی مدل

توان رقابتی باالی 5 به عنوان »مزیت انحصاری« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شود.

توان رقابتی باالی 0/3 تا 5 را به عنوان »مزیت رقابتی قوی« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شود.

توان رقابتی میان 0/1 تا 0/3 را به عنوان »مزیت رقابتی خفیف« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شود.

توان رقابتی کمرت از 0/1 را به عنوان »فقدان مزیت رقابتی« دانشگاه های علوم پزشکی در نظر گرفته شود.

بر اساس اعامل پیش فرض های مدلسازی و اجرای موارد مطرح شده فوق، منودارهای دانشگاه علوم پزشکی ایران استخراج گردید و نتایج به رشح زیر می باشد.



13داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته
0/96195652225/2857142970ایرانبیومکانیک

0/9583333332396ایرانتکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

1/5422894/366197209ایرانکتابداری و اطالع رسانی 

1/5753/67741962ایرانبیهوشی درد

3/2593713/35328100ایرانجراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی

3/8068222/95060987ایرانپزشکی اجتامعی 

1/9904511/887324218ایرانمدیریت اطالعات سالمت

0/406251/85714383ایرانپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

1/8379631/837963170ایرانشنوایی سنجی

2/4228991/5671297ایرانارتوپدی

1/6654671/51793553ایرانبیامری های کلیه کودکان

3/8065281/445246215ایرانگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

0/9317281/276846173ایران شیمی تجزیه

0/9826451/24692227ایرانمهندسی بافت

0/5380711/164835150ایرانزیست پلیمر 

0/6790831/133971208ایرانکاردرمانی

0/7748911/049477195ایران غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

2/707630/989053191ایرانعلوم ترشیحی 

2/1039290/98419183ایرانطب فیزیکی و توانبخشی

0/9444160/79501789ایرانپزشکی مولکولی 

2/1719710/715582202ایرانفیزیو تراپی 

2/6328130/692466177ایرانطب اورژانس

0/8951920/68613523ایرانآلرژی و ایمنولوژی بالینی

1/1659350/622247201ایرانفیزیک پزشکی 

منودار پراکندگی توان علمی و رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته
0/2431370/62157ایرانرسطان های دستگاه ادراری تناسلی 

0/3720930/592593180ایرانطب ساملندی

0/4381630/58490680ایرانپرستاری سالمت جامعه

1/9317980/472917203ایرانفیزیولوژی 

1/9579380/46798948ایرانبیامری های عفونی

0/8911490/441411240ایرانویرته و رتین شبکیه 

2/3242060/429964148ایرانزنان و زایامن 

0/2768520/376269144ایرانروانشناسی بالینی

0/5314960/365854200ایرانفناوری اطالعات سالمت 

0/2800310/35365967ایرانبیوفیزیک

0/6062320/330757143ایرانروانشناسی

1/8281250/32736961ایرانبیهوشی

0/2307690/31012799ایرانجراحی پستان 

1/7481890/30579313ایرانآسیب شناسی 

0/5895030/282316228ایران مهندسی بهداشت حرفه ای

0/4988790/23733340ایرانبهداشت باروری

0/1129850/231034106ایرانجراحی دست

0/1089320/217155117ایرانجراحی کودکان

0/206340/20098336ایرانبافت شناسی 

0/870690/199802184ایرانطب کار

1/8655250/196525119ایرانچشم پزشکی

0/6875110/19607166ایرانبیوشیمی بالینی

1/0976440/192108129ایرانداروشناسی

0/8380080/18534220ایران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

0/538410/183346189ایرانعلوم اعصاب

1/7317590/1826181ایراناپیدمیولوژی 

0/3799130/180999156ایرانساملند شناسی 

0/2179230/17198632ایرانانفورماتیک پزشکی 

1/3916680/167773140ایرانروانپزشکی

1/4736110/16166192ایرانعلوم تغذیه

0/2708890/160287181ایرانطب سنتی

0/100580/15983628ایرانآموزش مامایی

0/1881130/15972216ایراناعضای مصنوعی 

0/5821280/157909123ایرانخون و رسطان بالغین 

0/5331290/15758965ایرانآموزش پرستاری

0/205570/156878104ایرانجراحی درون بین زنان

0/4667070/14352259ایرانبینایی سنجی

0/1414790/135177212ایرانگفتار درمانی 

0/5988880/13512557ایرانبیامری های داخلی

0/4019220/133511114ایرانجراحی کلورکتال

0/3297670/13003552ایرانبیامری های کلیه بالغین

0/089080/12550660ایرانبینی و سینوس )رینولوژی(

0/0588240/12571ایرانپاتوبیولوژی 

0/9663180/116756229ایرانمهندسی بهداشت محیط

0/6727340/113641110ایرانجراحی عمومی

0/3640840/11133149ایرانبیامری های عفونی کودکان

0/1668130/108333151ایرانزیست فناوری

0/0996580/105983142ایرانروانپزشکی کودکان

0/6365050/10539134ایرانانگل شناسی 
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی ایران در موضوعات علمی 
SciVal براساس شاخص های

 روش کار 

به منظور انجام این مطالعه ابتدا اطالعات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران را که دارای H index باالی 15 بودند از سامانه علم سنجی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استخراج گردید، این اطالعات شامل نام و نام خانوادگی، دانشگاه محل خدمت، رشته و عکس ایشان بود. پس از 

شناسایی این افراد جهت تعیین زمینه/ زمینه های پژوهشی اصلی آنان از سامانه SciVal استفاده شد. کلیه اطالعات استخراج شده از این دو سامانه در 

فایل اکسل وارد شد. سپس اطالعات استخراج شده به صورت شامتیک به منایش گذاشته شد، به گونه ای که سایز عکس فرد مبتنی بر عدد H index ایشان به 

منایش گذاشته شد و در صورتی که بیش از یک محقق زمینه پژوهشی یکسانی در آن رشته داشتند فونت آن زمینه پژوهشی یک شامره بزرگرت انتخاب شد. 

به منظور شناسایی تیم های پژوهشی دارای مزیت رقابتی جدولی تدوین شد، در صورتی که مجموع H index افراد در یک رشته خاص باالتر از 50 بود 

و حداقل سه عضو هیات علمی با H index باالی 15 در آن رشته وجود داشت، آن اطالعات در این جدول وارد شد. به منظور شناسایی اعضای هیات 

علمی دارای مزیت رقابتی در آن دانشگاه، در صورتی که عضو هیات علمی H index باالی 25 داشت، اطالعات ایشان شامل نام و نام خانوادگی، رشته، 

H index و زمینه/ زمینه های پژوهشی اصلی ایشان در این جدول وارد شد.
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دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشگاه علوم پزشکی ایراندانشگاه:
تهراناستان:
تهرانشهر:
10کالن منطقه:
35 نفرتعداد هیات علمی با H (ndex باالی 15:

تیم های پژوهشی دارای مزیت رقابتی و زمینه/ زمینه های پژوهشی آنان))(:

مجموع رشته
H (ndex

زمینه/ زمینه های پژوهشینام اعضای تیم

143اپیدمیولوژی1

• بابک عرشتی	
• مسعود سلیامنی دودران	
• سیدآرش طهرانی بنی هاشمی	
• محسن اسدی الری	
• سید عباس متولیان	
• حمیدرضا برادران عطار مقدم	
• علی کبیر	

•	global health- life expectancy
•	muellerian inhibiting factor- menopause
•	global health-global disease burden- eastern mediterranean region
•	social capital- quality of life
•	wounds and injuries- burns
•	diabetes mellitus, type 2- diabetes mellitus
•	hepatitis c- hepatitis b- bariatric surgery

2
مهندسی 
بهداشت 

محیط
78

• احمد جنیدی جعفری	
• روشنک رضائی کالنرتی	
• مهدی فرزادکیا	
• میرتا غالمی	

•	adsorption- activated carbon
•	phenanthrenes- adsorption- activated carbon
•	adsorption- wastewater- photocatalysis
•	aqueous solution- adsorption

اعضای هیات علمی دارای مزیت رقابتی و زمینه/ زمینه های پژوهشی آنان)))(:

زمینه/ زمینه های پژوهشیH (ndexرشتهنام

41quality- adjusted life years- global healthپزشکی اجتامعیمازیار مرادی الکه1

32liquid phase microextraction- liquid chromatographyشیمی تجزیهعلی ارسافیلی دیزجی2

31health surveys- measlesبیامری های عفونیمحمدمهدی گویا3

30solid phase extraction- thermodynamicsشیمی تجزیهفرهاد احمدی4

29global health- life expectancyاپیدمیولوژیبابک عرشتی5

nanofibers	injuries-	cord	26spinalعلوم ترشیحیمحمد تقی جغتایی6

 مجموع H Index افراد باالتر از 50 باشد و حداقل سه عضو هیات علمی با H Index باالی 15 داشته باشد. )I
 عضو هیات علمی H Index باالی 25 دارد. )II
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•	visual	acuity-	diabetic	retinopathy-	
vitrectom

y-	bevacizum
ab

•	bupivacaine-	ropivacaine

•	tinnitus-	speech	perception

•	quality-adjusted	life	years-global	health
•	quality	of	life-suicide

•	pregnancy	outcom
e-	gestational	age

•	health	surveys-	m
easles

•	m
etabolic	syndrom

e	x-w
aist	circum

ference

•	lacrim
al	duct	obstruction-	

dacryocystorhinostom
y

علوم تغذیه

نانوفناوری پزشکی

اپیدمیولوژی شیمی تجزیه

س شناسی 
ویرو

پزشکی

•	obesity-	spinal	cord	injuries
•	spinal	cord	injuries-	obesity •	drug	delivery	

system
-	nanoparticle

•	global	health	life	expectancy
•		m

uellerian	inhibiting	
factor-m

enopause
•	global	health-global	
disease	burden-eastern	
m
editerranean	region

•		social	capital-quality	of	life
•	w

ounds	and	injuries-burns
•	diabetes	m

ellitus,	type	
2-diabetes	m

ellitus
•	hepatitis	c-hepatitis	b-	
bariatricA

A
C
	surgery

•	liquid	phase	m
icroextraction-liquid	

chrom
atography

•	solid	phase	extraction-	therm
odynam

ics

•	hepatitis	c	virus-	hepatitis	c

ب شناسی
آسی

ت
مهندسی باف

علوم تشریحی
داروشناسی

•	adsorption-	activated	carbon
•	phenanthrenes-	adsorption-activated	carbon	
•	adsorption-	w

astew
ater-photocatalysis	

•	aqueous	solution-	adsorption

•	cancer	stem
	cell-m

m
unohistochem

istry	
•	helicobacter	infection-dyspepsia

•	oxidative	stress-	aorta-	oxidopam
ine

•	apoptosis-	diazoxide	

•	tissue	engineering-	
tissue	scaffolds

•	spinal	cord	injuries-	nanofibers
•	apoptosis-	high	glucose	-ace	activity-

ویتره و رتین )شبکیه(

بیهوشی

ش، گلو، بینی و
گو

جراحی سر و گردن

پزشکی اجتماعی
زنان و زایمان 

بیماری های عفونی

ش و کبد بالغین
بیماری های گوار

چشم پزشکی

ت محیط
مهندسی بهداش

فیزیولوژی

ک پزشکی
فیزی

•	brachytherapy-	cyclotron
•	gold	nanoparticles-	folic	acid
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر اساس جمع آوری 
اطالعات محیطی در سطح دانشگاه ها

 روش کار: 

به منظور جمع آوری اطالعات محیطی دانشگاه های علوم پزشکی، دو فرم طراحی و برای معاونین آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی جهت جمع آوری 

اطالعات محیطی ارسال گردید. در فرم یک که در پیوست این نوشتار قابل مشاهده می باشد، اطالعات مربوط به اعضای هیات علمی دانشگاه، مراکز 

تحقیقاتی آن دانشگاه، مصادیق پیشگامی و برتری دانشگاه در یک حوزه و یا رشته خاص، عملکرد دانشگاه در حوزه مدیریت دانش و خدمات تشخیصی 

و درمانی آن دانشگاه جمع آوری گردید. عالوه بر این اطالعات از دانشگاه خواسته شد که در صورتی که سایر مصادیق مزیت رقابتی ای در آن دانشگاه 

وجود دارد که در فرم مربوطه درج نشده است را در جدول انتهایی فرم وارد منایند. در فرم دو، از دانشگاه علوم پزشکی خواسته شد که حوزه های دانشی 

را که برای متایز دانشگاه خود مناسب می دانید به ترتیب اولویت فهرست منایند.  تعداد مناسب این حوزه ها در دانشگاه های کوچک حداکرث 4 حوزه در 

دانشگاه های متوسط حداکرث 8 حوزه و در دانشگاه های بزرگ حداکرث 12 حوزه می باشد.
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حوزه متایز 
پیشنهادی

کد مزیت های شناسایی شده بر اساس فرم شامره یک )پیوست یک(

1
نانوفناوری پزشکی 
و تصویر برداری 

مولکولی

F1-17,F3-15, F3-16, F3-17, F3-18, F3-19,F4-5, F4-6, F4-16, F4-17,F6-6, F6-8, F6-21, F6-23,F7-6, F7-7, F7-56, F9-81, 
F9-, F9-81, F9-179,180, F9-181,R1-3,R1-20,R1-25,R6-1,R6-2,R7-2,R9-5,R10-6,R10-8,R15-25,R15-26, R15-27,R15-

28,R15-44,E1-5,E1-6,E3-15

2
سلولهای بنیادی و 

طب بازساختی
F1-4,F1-16,F3-1,F3-2,F3-15,F3-16,F3-17,F4-1,F4-5,F4-6,F6-6,F6-7,F6-8,F7-6,F7-7,R1-25,R1-28,R1- 35,R3-3,R3-

4,R5-2,R5-3,R5-4,R6-1,R9-3,R10-3, R10-4,R10-7, R10-13, R13-2, E7-1, E7-2, E8-1. E8-2-R13-9, R11-1,E6-2

3
علوم مدیریت و 

اقتصادسالمت

F1-6و F1-7و F1-8, F1-9, F1-15,F3-13,F3-14,F3-39,F5-4, ,F5-5, ,F5-6, ,F5-24,F5-25,F7-10,F7-11,F7-12,F7-27,F7-
62,F7-63,F7-64,F7-73,F8-30,F8-31,F8-32,F8-33,F8-34,F8-35,F8-5,F8-21,F8-25,F8-26,F8-27,F8-28,F8-29,F9-38,F-
9-39,F9-40, ,F9-41,F9-42,F9-43,F9-44,F9-45,F9-46,F9-47,F9-48,F9-49,R1-34,R1-40,R13-4,R13-10,R13-12,R14-

1,E6-7,E6-8,E6-9,E6-10,E6-11,E6-12,E6-16,E6-19,E6-21,E6-22,E6-28,E6-29,E6-40,E7-4,M1-2,M1-3,M1-4

ترمیمی- سوختگی4
F1-4,F1-16,F3-1,F3-2,F3-15,F3-16,F3-17,F4-1,F4-5,F4-6,F6-6,F6-7,F6-8,F7-6,F7-7,R1-25,R1-28,R1- 35,R5-2,R5-

3,R5-4,R6-1,R9-3,R10-3, R10-4,R10-7, R10-13, R13-2, E7-1, E7-2, E8-1. E8-2-R13-9, R11-1,E6-2E1-10,

5
روانپزشکی و 

اعتیاد

F1-9,F2-1,F2-2,F2-3,F3-7, ,F3-8, ,F3-9,F4-4,F5-7, F5-8, F5-9, F5-23,F6-5,F7-15, ,F7-16,F7-17,F7-18 ,F7-19,F8-7, 
F8-8, F8-9, F8-10, F8-34, F8-38, F8-41, F9-62, F9-65, F9-66, F9-73, F9-90, F9-93, F9-115, F9-122,R1-2, R1-6, R1-12, 
R1-18, R1-19, R1-26, R3-1,R4-2,R4-3,R5-6,R9-2,R-15,R14-3,E1-12, E1-13, E1-14, E1-15, E1-17, E1-18,E6-14,K2-4, 

K2-5, K2-6, K2-7, K2-8, K2-9

,F3-11, ,F9-172,F9-173,F9-174,F9-175,F9-176,F9-177,F9-178,R3-5,R3-6,R3- 7,R6-1,R7-1سالمت دیجیتال6

7
تومورهای چشمی- 

اکلوپالستی
F1-27, F1-28, F1-29, F1-30 ,F1-31, F1-32,F3-31,F3-32,F3-33,F3-34,F3-35,F3-36,F3-37,F4-10,F4-11,F4-12, F4-13, 
F6-11, ,F7-46, ,F7-47,F7-48, F8-42,F9-50,F9-51,F9-52,F9-53,F9-54,F9-55,F9-56,R1-24,R13-18,R15-20E4-8,E6-31

8
جراحی های کم 

تهاجمی
F8-39,R1-32,F9-82,F9-83, F9-84, F9-85,

9
سالمت عمومی و 

طب پیشگیری

F1-6, F1-7, F1-8, F1-9, F1-10, F1-11, F1-12, F1-15, F1-21, F1-22, F1-23, F1-24, F1-25, F1-26, F2-1, F2-2, F2-3, F3-6, 
F3-20, F3-21, F3-22, F5-3 ,F5-4, F5-5, F5-6 ,F5-7, F5-8 ,F5-9 ,F5-11, F5-12, F5-13, F5-14, F5-15, F5-16, F5-17, F5-18, 
F5-19, F5-20, F5-21, F5-22, F6-1, F6-2, F6-5, F6-10, F6-12, F6-13, F6-16, F6-17, F6-20, F6-22, F7-10, F7-11, F7-12, 

F7-15, F7-16, F7-17, F7-18, F7-19, F7-20, F7-21, F7-22, F7-23, F7-24, F7-25, F7-26, F7-27, F7-28, F7-29, F7-30, F7-36, 
F7-37, F7-38, F7-39, F7-40, F7-60, F7-61, F7-62, F8-5, F8-6, F8-7, F8-8, F8-9, F8-10, F8-11, F8-12, F8-13, F8-14, 

F8-15, F8-16, F8-17, F8-18, F8-19, F8-20, F8-21, F8-22, F8-23, F8-24, F8-25, F8-26, F8-27, F8-28, F8-29, F8-30, F8-31, 
F8-32, F8-33, F8-34, F8-35, F8-36, F8-37, F8-38, F8-39, F8-40, F8-41, F8-42, F9-1, F9-2, F9-3, F9-4, F9-5, F9-6, F9-7, 
F9-8, F9-9, F9-10, F9-11, F9-12, F9-13, F9-14, F9-15, F9-16, F9-17, F9-18, F9-19, F9-20, F9-21, F9-22, F9-23, F9-24, 

F9-25, F9-26, F9-27, F9-28, F9-29, F9-30, F9-31, F9-32, F9-33, F9-34, F9-35, F9-36, F9-37, F9-38, F9-39, F9-40, F9-41, 
F9-42, F9-43, F9-44, F9-45, F9-46, F9-47, F9-48, F9-49, F9-62, F9-63, F9-64, F9-65, F9-66, F9-67, F9-68, F9-69, F9-70, 
F9-71, F9-72, F9-73, F9-74, F9-75, F9-76, F9-77, F9-78, F9-79, F9-82, F9-83, F9-84, F9-85, F9-88, F9-89, F9-90, F9-91, 

F9-92, F9-93, F9-94, F9-95, F9-96, F9-97, F9-98, F9-99, F9-100, F9-101, F9-102, F9-103, F9-104, F9-105, F9-106, 
F9-107, F9-108, F9-109, F9-110, F9-111, F9-112, F9-113, F9-114, F9-115, F9-116, F9-117, F9-118, F9-119, F9-120, 
F9-121, F9-122, F9-123, F9-124, F9-125, F9-126, F9-127, F9-128, F9-129, F9-130, F9-131, F9-132, F9-133, F9134-, 
F9-135, F9-136, F9-137, F9-138, F9-139, F9-140, F9-144, F9-162, F9-163, F9-164, F9-165, F9-166, F9-167, F9-168, 

F9-169, F9-170, F9-171, F9-184,R1-2, R1-10, R1-12, R1-13, R1-15,17, R1-18, , R1-19, , R1-26, , R1-30, , R1-36, R1-38, 
R1-40, R1-53, R1-54, R1-57, R1-60, R1-61, R1-62, R1-63, R2-1, R3-1,  R3-2,R5-7, R7-1, R8-1, R15-22, , R15-35, 

,R15-49,R15-50,E1-11, E1-12, E1-13, E1-14, E1-15, E1-16, E1-17, E1-18, E1-21, E1-22, E1-23, E2-8, E2-5, E2-4, E6-5, 
E6-6, E6-22, E6-24, E6-25, E6-26, E6-29, E6-39, E6-40,K1-2,K2-8,K2-9,M1-5,M1-6,R1-30,R1-43

گردشگری سالمت10
F1-1, F1-2, F1-3, F1-4F5-1, F5-2, F5-3,F7-1, F7-2,F8-1,R1-1, R1-2,R13-1,R14-1,E2-1,E6-1, E6-2, E6-3, E6-4, E6-5, 

E6-6, E6-7, E6-8,M1-1, M1-6

توانبخشی11

F1-1, F1-2 F1-18 F1-19 F3-22 ,F4-9, F7-1, F7-2, F7-3, F7-13, F7-14, F7-28, F7-33, F7-35, F7-60, F7-61, F7-69, F7-70, 
F7-71, F7-72, F8-1, F8-36, F8-37, F8-38, F8-42, F8-59, F8-60-R8-1,R10-12,R14-2,R15-2,R15-3,R15-10,R15-11,R15-
12,R15-13,R15-15,R15-16,R15-35,R15-36, ,R15-37,R15-45,R15-46,E1-1,E1-10,E2-11,E2-4,E3-12,E4-1,E4-7,E6-

1,K2-5,S1-1,S1-2,S1-3,S1-4
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سطح مزیت رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران

مزیت رقابتی رشته ها

در این پروژه، از سه روش برای بررسی مزیت رقابتی دانشگاه ها در زمینه رشته های مختلف استفاده شده است و در نهایت از مجموع امتیازهایی که 

یک دانشگاه از هریک از این سه روش در ارتباط با یک رشته کسب می کند امتیاز کل مزیت رقابتی دانشگاه در زمینه یک رشته خاص محاسبه می گردد.

الف – شاخص رقابت پذیری: شاخص رقابت پذیری برای هر رشته در هر دانشگاه محاسبه می گردد. برای محاسبه شاخص رقابت پذیری، ابتدا شاخص 

توان علمی دانشگاه ها برای یک رشته خاص محاسبه می گردد و سپس شاخص توان علمی هر دانشگاه بر شاخص توان علمی دانشگاهی که رتبه اول را 

کسب کرده است تقسیم می شود. برای محاسبه شاخص رقابت پذیری دانشگاهی که رتبه اول را کسب کرده است، شاخص توان علمی آن دانشگاه بر 

شاخص توان علمی دانشگاهی که رتبه دوم را کسب کرده است تقسیم می شود))(. 

ب – شاخص سایول: به منظور شناسایی حوزه ها و موضوعات پژوهشی که پژوهشگران کشور در آن زمینه بیشرتین نقش آفرینی بین املللی را داشته اند 

برای متام اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که شاخص H بیشرت از 15 داشته اند تحلیل SciVal انجام شد. بر اساس نتایج این تحلیل، افراد 

و تیم های تاثیرگذار در سطح دانشگاه های علوم پزشکی و حوزه های اصلی مطالعاتی آنها مشخص گردید)))(.

ج – ارزشیابی داخلی توانایی های علمی دانشگاه ها: به منظور جمع آوری و تحلیل اطالعات محیطی که می توانند مزیت های رقابتی دانشگاه ها را در 

حوزه های دانشی مختلف نشان دهند، بر اساس یک مطالعه کیفی چارچوبی جهت جمع آوری اطالعات محیطی طراحی شد. 

در گام اّول بر اساس این چارچوب 36 مورد از اطالعات مختلف دانشگاه ها در حوزه های مختلف »هیات علمی«، »پژوهش و نوآوری«، »آموزش«، 

»مدیریت دانش« و »ارایه خدمات« جمع آوری شده است. در گام دّوم از دانشگاه ها خواسته شد که حوزه های متایز پیشنهادی خود را مشخص منایند و 

ارتباط هریک از این حوزه ها را با مزیت های رقابتی که در گام اّول شناسایی شده اند برقرار منایند. )ضمیمه 1(

د – تعیین سطح مزیت رقابتی: به منظور تعیین سطح مزیت رقابتی ابتدا به هریک از سه شاخص فوق الذکر بر اساس جدول زیر امتیازی بین یک تا 

پنج داده می شود.

رشته مورد نظر جزو ده رتبه اول کشور بر اساس شاخص رقابت پذیری نیست.یک امتیازشاخص رقابت پذیری

رشته مورد نظر جزو 10-5 رتبه اول کشور بر اساس شاخص رقابت پذیری است.دو امتیاز

رشته مورد نظر جزو 4 رتبه اول کشور بر اساس شاخص رقابت پذیری است.سه امتیاز

رشته مورد نظر رتبه اول کشور بر اساس شاخص رقابت پذیری را دارا می باشد. )شاخص رقابتی بین 1 تا 2(چهار امتیاز

پنچ امتیاز
رشته مورد نظر با فاصله زیاد از سایر رقبا رتبه اول کشور بر اساس شاخص رقابت پذیری را دارا می باشد. 

)شاخص رقابتی بیش از 2(

رشته ای که در تحلیل سایول هیچ عضو هیات علمی ای شناسایی نشده است. یک امتیازشاخص سایول

رشته ای که فقط یک عضو هیات علمی در تحلیل سایول شناسایی شده است.دو امتیاز

رشته ای که بیش از دو عضو هیات علمی در تحلیل سایول شناسایی شده است.سه امتیاز

چهار امتیاز
رشته ای که عضو هیات علمی با h index باالی 25 یا تیمی با مجموع h index باالی 50 در تحلیل 

سایول شناسایی شده است .

پنچ امتیاز
رشته ای که عضو هیات علمی با h index باالی 25 و تیمی با مجموع h index باالی 50 در تحلیل 

سایول شناسایی شده است.

مواردی که در فرم 2 اطالعات محیطی دانشگاه به آن اشاره نشده است. یک امتیازارزشیابی داخلی توانایی های علمی دانشگاه ها

مواردی که در فرم 2 اطالعات محیطی دانشگاه کمرت از 5 رفرنس دارند.دو امتیاز

مواردی که در فرم 2 اطالعات محیطی دانشگاه 10-5 رفرنس دارند.سه امتیاز

مواردی که در فرم 2 اطالعات محیطی دانشگاه 15-11 رفرنس دارند.چهار امتیاز

مواردی که در فرم 2 اطالعات محیطی دانشگاه بیش از 15 رفرنس دارند.پنچ امتیاز

  این اطالعات به تفکیک دانشگاه ها و رشته های مختلف در کتابی با عنوان »تعیین مزیت های نسبی دپارتمان ها و گروه های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی در زمینه پژوهش« توسط  )I
مرکز ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منتشر شده است.

  این اطالعات برای پژوهشگران برتر دانشگاه های علوم پزشکی در کتابی با عنوان »تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه های در موضوعات علمی بر اساس شاخص SciVal« توسط مرکز  )II
ملّی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی منتشر شده است.
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و در مرحله دّوم بر اساس ماتریس زیر و بر اساس مجموع امتیازات سه شاخص فوق سطح مزیت رقابتی تعیین می شود:

شاخص رقابت پذیری

12345

امتیاز 
مجموع 
)3 تا 15(

---داخلیداخلی3-4

-ضعیفضعیفضعیفداخلی5-6

قویقویضعیفضعیفداخلی7-8

انحصاریقویقویضعیفضعیف9 ≥

بر این اساس سطح مزیت رقابتی رشته هایی که به طور بالقوه در دانشگاه علوم پزشکی ایران می توانند مبنای متایز رسالت آکادمیک قرار گیرند به رشح 

زیر تعیین گردید.

رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

غیر قابل تعیین-نانوفناوری پزشکی و تصویر برداری مولکولی1

داخلیسلولهای بنیادی و طب بازساختی ) زیست فناوری(2

ضعیفمدیریت خدمات بهداشتی درمانی3

قویجراحی پالستیک ترمیمی سوختگی4

غیر قابل تعیین-روانپزشکی و اعتیاد5

غیر قابل تعیین-سالمت دیجیتال6

غیر قابل تعیین-تومورهای چشمی- اکلوپالستی7

غیر قابل تعیین-جراحی های کم تهاجمی8

قویبهداشت عمومی9

قویطب فیزیکی و توانبخشی10

قویبیومکانیک11

قویتکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی12

قویکتابداری و اطالع رسانی 13

قویبیهوشی درد14

قویپزشکی اجتامعی 15

ضعیفمدیریت اطالعات سالمت16

ضعیفپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان17

ضعیفشنوایی سنجی18

ضعیفارتوپدی19

ضعیفبیامری های کلیه کودکان20

قویگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 21

قوی شیمی تجزیه22

قویمهندسی بافت23

ضعیفزیست پلیمر 24

ضعیفکاردرمانی25
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رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

ضعیف غدد درون ریز و متابولیسم کودکان26

ضعیفعلوم ترشیحی 27

ضعیفپزشکی مولکولی 28

ضعیففیزیو تراپی  29

ضعیفطب اورژانس30

ضعیفآلرژی و ایمنولوژی بالینی31

ضعیففیزیک پزشکی 32

ضعیفرسطان های دستگاه ادراری تناسلی 33

ضعیفطب ساملندی34

ضعیفپرستاری سالمت جامعه35

ضعیففیزیولوژی 36

قویبیامری های عفونی37

ضعیفویرته و رتین شبکیه 38

ضعیفزنان و زایامن  39

داخلیروانشناسی بالینی40

ضعیففناوری اطالعات سالمت 41

ضعیفبیوفیزیک42

ضعیفروانشناسی43

ضعیفبیهوشی44

ضعیفجراحی پستان 45

ضعیفآسیب شناسی 46

ضعیف مهندسی بهداشت حرفه ای47

داخلیبهداشت باروری48

ضعیفجراحی دست49

داخلیجراحی کودکان50

داخلیبافت شناسی  51

ضعیفطب کار52

ضعیفچشم پزشکی53

ضعیفبیوشیمی بالینی54

ضعیفداروشناسی55

ضعیفعلوم اعصاب56

قویاپیدمیولوژی 57

ضعیفساملند شناسی 58

ضعیفانفورماتیک پزشکی 59

ضعیفعلوم تغذیه60

داخلیطب سنتی61

داخلیآموزش مامایی62
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رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

ضعیفاعضای مصنوعی 63

ضعیفخون و رسطان بالغین 64

ضعیفآموزش پرستاری65

ضعیفجراحی درون بین زنان66

ضعیفبینایی سنجی67

داخلیگفتار درمانی 68

ضعیفبیامریهای داخلی69

ضعیفجراحی کلورکتال70

داخلیبیامری های کلیه بالغین71

ضعیفبینی و سینوس )رینولوژی(72

ضعیفپاتوبیولوژی 73

ضعیفمهندسی بهداشت محیط74

داخلیجراحی عمومی75

ضعیفبیامری های عفونی کودکان76

ضعیفروانپزشکی کودکان77

داخلیانگل شناسی 78

ضعیفاقتصادسالمت79
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همراستایی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران با اولویت های ملّی

در این مرحله همراستایی حوزه ها و رشته هایی که بطور بالقوه می توانند موضوع متایز رسالت قرار بگیرند با اولویت های ملّی مورد بررسی قرار می گیرد. 

برای این منظور چهار حوزه و بیست زیر حوزه واجد اولویت مندرج در سند راهربدی توسعه رشته ها و مقاطع مبنای قضاوت در مورد همراستایی 

حوزه ها و رشته ها قرار گرفته اند. بر این اساس رشته ها و حوزه های دانشی پیشنهادی به دو گروه رشته های همراستا با اولویت های ملّی و ناهمراستا با 

اولویت های ملّی طبقه بندی شده اند. 

رشته ها و حوزه های دانشی نوین که به سبب جدید بودن در اسناد باالدستی مورد اشاره قرار نگرفته اند از نظر زمینه کشوری »بکر« و از نظر همراستایی 

»ناهمراستا« طبقه بندی می شوند ولی هامنطور که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، در صورت »توجیه قوی« این رشته ها نیز می توانند مبنای مناسبی 
برای متایز رسالت محسوب شوند.))(

اولویت های ملّی

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران

D علوم پایه سالمت

ت
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A م
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

نانوفناوری پزشکی و تصویر برداری 
مولکولی

غیر قابل 
تعیین

همراستا

سلولهای بنیادی و طب بازساختی 
)زیست فناوری(

همراستاداخلی

ناهمراستاضعیفمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

ناهمراستاقویجراحی پالستیک ترمیمی سوختگی

روانپزشکی و اعتیاد
غیر قابل 

تعیین
همراستا

سالمت دیجیتال
غیر قابل 

تعیین
همراستا

تومورهای چشمی- اکلوپالستی
غیر قابل 

تعیین
ناهمراستا

جراحی های کم تهاجمی
غیر قابل 

تعیین
ناهمراستا

همراستاقویبهداشت عمومی

ناهمراستاقوی طب فیزیکی و توانبخشی

همراستاقویبیومکانیک

همراستاقویتکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

ناهمراستاقویکتابداری و اطالع رسانی 

 این اطالعات برای 4 حوزه، 20 زیرحوزه و 392 رشته در قالب کتابی با عنوان »حوزه های راهبردی دانش و فناوری سالمت در جمهوری اسالمی ایران« توسط مرکز ملّی تحقیقات  )I
راهبردی آموزش پزشکی منتشر شده است.
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اولویت های ملّی

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران

D علوم پایه سالمت
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

ناهمراستاقویبیهوشی درد

ناهمراستاقویپزشکی اجتامعی 

همراستاضعیفمدیریت اطالعات سالمت

ناهمراستاضعیفپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

ناهمراستاضعیفشنوایی سنجی

ناهمراستاضعیفارتوپدی

ناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

ناهمراستاقویگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

همراستاقوی شیمی تجزیه

همراستاقویمهندسی بافت

همراستاضعیفزیست پلیمر 

ناهمراستاضعیفکاردرمانی

ناهمراستاضعیف غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

ناهمراستاضعیفعلوم ترشیحی 

همراستاضعیفپزشکی مولکولی 

ناهمراستاضعیففیزیو تراپی  

ناهمراستاضعیفطب اورژانس

ناهمراستاضعیفآلرژی و ایمنولوژی بالینی

ناهمراستاضعیففیزیک پزشکی 

همراستاضعیفرسطان های دستگاه ادراری تناسلی 

همراستاضعیفطب ساملندی

همراستاضعیفپرستاری سالمت جامعه

همراستاضعیففیزیولوژی 

ناهمراستاقویبیامری های عفونی

ناهمراستاضعیفویرته و رتین شبکیه 

ناهمراستاضعیفزنان و زایامن  

همراستاداخلیروانشناسی بالینی

همراستاضعیففناوری اطالعات سالمت 

همراستاضعیفبیوفیزیک

همراستاضعیفروانشناسی
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اولویت های ملّی

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران

D علوم پایه سالمت
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

ناهمراستاضعیفبیهوشی

ناهمراستاضعیفجراحی پستان 

ناهمراستاضعیفآسیب شناسی 

همراستاضعیف مهندسی بهداشت حرفه ای

همراستاداخلیبهداشت باروری

ناهمراستاضعیفجراحی دست

ناهمراستاداخلیجراحی کودکان

ناهمراستاداخلیبافت شناسی  

ناهمراستاضعیفطب کار

ناهمراستاضعیفچشم پزشکی

همراستاضعیفبیوشیمی بالینی

همراستاضعیفداروشناسی

همراستاضعیفعلوم اعصاب

همراستاقویاپیدمیولوژی 

همراستاضعیفساملند شناسی 

همراستاضعیفانفورماتیک پزشکی 

همراستاضعیفعلوم تغذیه

همراستاداخلیطب سنتی

ناهمراستاداخلیآموزش مامایی

ناهمراستاضعیفاعضای مصنوعی 

همراستاضعیفخون و رسطان بالغین 

ناهمراستاضعیفآموزش پرستاری

ناهمراستاضعیفجراحی درون بین زنان

ناهمراستاضعیفبینایی سنجی

ناهمراستاداخلیگفتار درمانی 

ناهمراستاضعیفبیامریهای داخلی

ناهمراستاضعیفجراحی کلورکتال

ناهمراستاداخلیبیامری های کلیه بالغین

ناهمراستاضعیفبینی و سینوس )رینولوژی(

ناهمراستاضعیفپاتوبیولوژی 



27داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

اولویت های ملّی

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران

D علوم پایه سالمت
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

همراستاضعیفمهندسی بهداشت محیط

ناهمراستاداخلیجراحی عمومی

ناهمراستاضعیفبیامری های عفونی کودکان

همراستاضعیفروانپزشکی کودکان

ناهمراستاداخلیانگل شناسی 

همراستاضعیفاقتصادسالمت
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زمینه کشوری رشته ها

بررسی زمینه کشوری رشته ها

یکی از عوامل مهمی که در تعیین حوزه های متایز رسالت دانشگاه ها باید درنظر گرفته شود زمینه کشوری آن رشته است. بدیهی است که برخی رشته ها 

در کشور به سبب سبقه بیشرت و وجود گروه های آموزشی و پژوهشگران برجسته از جایگاه مناسبی در سطح منطقه و جهان برخوردار هستند ولی برخی 

از رشته ها به سبب جدید بودن و یا رسمایه گذاری ناکافی بطور مطلوب در کشور گسرتش پیدا نکرده اند. هرچه زمینه کشوری یک رشته در کشور قویرت 

باشد امکان نیل به موفقیت در مسیر کسب جایگاه مرجعیت علمی در سطح بین املللی در آن رشته بیشرت خواهد بود. از سوی دیگر هنگامی که یک 

رشته در سطح کشور از زمینه قوی برخوردار است فضای مناسبی برای رقابت مراکز و دانشگاه های نوپا وجود ندارد.

زمینه کشوری رقابت رشته های مختلف بر اساس سه فاکتور زیر مشخص شده است )ضمیمه 2(:

• شاخص H2 کشور در رشته))( 	

• رتبه بین املللی کشور از نظر مقاالت منترش شده رشته در سامانه سایامگو)))( 	

• رتبه بین املللی کشور از نظر استنادات صورت گرفته به مقاالت منترش شده رشته در سامانه سایامگو))))( 	

.)(V(بر این اساس و با استفاده از ماتریس راهنامی زیر، زمینه کشوری رشته ها به سه سطح قوی، بینابینی و ضعیف طبقه بندی می شود

در مورد رشته هایی که تاکنون وارد کشور نشده اند )رشته هایی که تاکنون توسط شورایعالی برنامه ریزی آموزشی مصوب نشده اند(، زمینه کشوری »بکر« 

در نظر گرفته می شود.

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعییننانوفناوری پزشکی و تصویر برداری مولکولی

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیسلولهای بنیادی و طب بازساختی ) زیست فناوری(

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویجراحی پالستیک ترمیمی سوختگی

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینروانپزشکی و اعتیاد

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینسالمت دیجیتال

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینتومورهای چشمی- اکلوپالستی

I)  National H2 Index
II)  Scimago Documents Rank
III)  Scimago Citations Rank
 در مواردی که رشته در سامانه علم سنجی ثبت نشده است، H2 آن کمتر از 7 در نظر گرفته می شود و در مواردی که رشته در سامانه سایماگو لحاظ نشده است، رتبه مقاالت آن  )IV

بیشتر از 20 و رتبه استنادات آن بیشتر از 25 در نظر گرفته می شود.



29داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینجراحی های کم تهاجمی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویبهداشت عمومی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویطب فیزیکی و توانبخشی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویبیومکانیک

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویتکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویکتابداری و اطالع رسانی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویبیهوشی درد

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویپزشکی اجتامعی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمدیریت اطالعات سالمت

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفشنوایی سنجی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفارتوپدی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقوی شیمی تجزیه

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویمهندسی بافت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفزیست پلیمر 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفکاردرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفعلوم ترشیحی 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفپزشکی مولکولی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیففیزیو تراپی  

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفطب اورژانس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآلرژی و ایمنولوژی بالینی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیففیزیک پزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفرسطان های دستگاه ادراری تناسلی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفطب ساملندی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفپرستاری سالمت جامعه

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیففیزیولوژی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویبیامری های عفونی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفویرته و رتین شبکیه 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفزنان و زایامن  

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیروانشناسی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیففناوری اطالعات سالمت 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفبیوفیزیک

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفروانشناسی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیهوشی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی پستان 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفآسیب شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیف مهندسی بهداشت حرفه ای

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیبهداشت باروری
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی دست

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیجراحی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیبافت شناسی  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب کار

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفچشم پزشکی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفداروشناسی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفعلوم اعصاب

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویاپیدمیولوژی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفساملند شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفانفورماتیک پزشکی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفعلوم تغذیه

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیطب سنتی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیآموزش مامایی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاعضای مصنوعی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفخون و رسطان بالغین 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآموزش پرستاری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی درون بین زنان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفبینایی سنجی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیگفتار درمانی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیامریهای داخلی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی کلورکتال

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیبیامری های کلیه بالغین

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبینی و سینوس )رینولوژی(

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپاتوبیولوژی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بهداشت محیط

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیجراحی عمومی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های عفونی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفروانپزشکی کودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیانگل شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفاقتصادسالمت
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تصمیم گیری برای انتخاب رشته یا حوزه دانشی به منظور متایز آکادمیک

برای بررسی میزان مناسبت))( رشته ها و حوزه های دانشی مختلف به عنوان هدف مترکز و متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه های علوم پزشکی بزرگ از 

ماتریس زیر استفاده می کنیم. این ماتریس ها بر اساس مالک های اندازه دانشگاه، زمینه کشوری رشته، همراستایی با اولویت های ملّی، و سطح مزیت 

رقابتی دانشگاه در آن رشته، میزان مناسبت انتخاب رشته ها را در پنج سطح از کامال مناسب تا کامال نامناسب پیشنهاد می کنند.

دانشگاه بزرگ

در رشته هایی که در سامانه علم سنجی ثبت نشده اند و توسط شورایعالی برنامه ریزی آموزشی تصویب نشده اند )دو کادر پایین ماتریس( بررسی سطح 

مزیت های رقابتی امکان پذیر منی باشد. در این موارد در صورتی که رشته با اولویت های ملّی همراستا باشد )کادر پایین سمت چپ(، قضاوت در مورد 

مناسبت انتخاب رشته بر اساس میزان اهمیت رشته در حوزه واجد اولویت و میزان وابستگی بین رشته ای آن صورت می گیرد و در صورتی که رشته با 

اولویت های ملّی همراستا نباشد )کادر پایین سمت راست(، تنها بر اساس توجیه خربگی )مستقل از جهت گیری های اسناد باالدستی( میزان مناسبت رشته 

به عنوان هدف متایز تعیین می گردد.

 Appropriateness   )I
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ی ایران 

شگاه علوم پزشک
ت دان

ی متایز رسال
ت رشته ها برا

ت مناسب
نگاش
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فهرست اولویت های رشته ها برای متایز رسالت

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینسالمت دیجیتالکامال مناسب

مناسب

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعییننانوفناوری پزشکی و تصویر برداری مولکولی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویجراحی پالستیک ترمیمی سوختگی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویبهداشت عمومی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویطب فیزیکی و توانبخشی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویبیومکانیک

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویتکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویکتابداری و اطالع رسانی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویبیهوشی درد

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقوی شیمی تجزیه

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویمهندسی بافت

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویاپیدمیولوژی 

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینروانپزشکی و اعتیاد

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینجراحی های کم تهاجمی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمدیریت خدمات بهداشتی درمانی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویپزشکی اجتامعی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمدیریت اطالعات سالمت

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفشنوایی سنجی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفارتوپدی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفزیست پلیمر 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفکاردرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفعلوم ترشیحی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیففیزیو تراپی  

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفطب اورژانس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآلرژی و ایمنولوژی بالینی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیففیزیک پزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفرسطان های دستگاه ادراری تناسلی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفطب ساملندی

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویبیامری های عفونی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفویرته و رتین شبکیه 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفزنان و زایامن  

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفروانشناسی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیففناوری اطالعات سالمت 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیهوشی
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی پستان 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفآسیب شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفمهندسی بهداشت حرفه ای

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی دست

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب کار

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفچشم پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفعلوم اعصاب

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفساملند شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفانفورماتیک پزشکی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفعلوم تغذیه

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاعضای مصنوعی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفخون و رسطان بالغین 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآموزش پرستاری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی درون بین زنان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفبینایی سنجی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیامریهای داخلی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی کلورکتال

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبینی و سینوس )رینولوژی(

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپاتوبیولوژی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بهداشت محیط

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های عفونی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفروانپزشکی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفاقتصادسالمت

نامناسب

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینتومورهای چشمی- اکلوپالستی

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیسلولهای بنیادی و طب بازساختی )زیست فناوری(

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفپزشکی مولکولی 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفپرستاری سالمت جامعه

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیففیزیولوژی 

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیروانشناسی بالینی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفبیوفیزیک

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیبهداشت باروری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیجراحی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیبافت شناسی  

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفداروشناسی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیطب سنتی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیآموزش مامایی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیگفتار درمانی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیبیامری های کلیه بالغین

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیجراحی عمومی

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیانگل شناسیکامال نامناسب
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توصیه سیاستی نرص برای متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی بزرگی مانند دانشگاه علوم پزشکی ایران می تواند بین 8 تا 12 حوزه برای متایز رسالت آکادمیک خود انتخاب کنند. بر اساس تحلیل 

فوق و با ادغام حوزه های مشابه با یکدیگر ده حوزه زیر به عنوان زمینه متایز دانشگاه علوم پزشکی ایران پیشنهاد می شود.

سالمت دیجیتال1

نانوفناوری پزشکی و تصویر برداری مولکولی2

جراحی پالستیک ترمیمی سوختگی3

بهداشت عمومی4

طب فیزیکی و توانبخشی5

بیومکانیک6

تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی7

 شیمی تجزیه8

مهندسی بافت9

اپیدمیولوژی10



دانشگاه علوم پزشکی ایران 36

عالوه بر حوزه های فوق، این دانشگاه می تواند برای رسالت اکادمیک متایز یافته خود از حوزه های اقیانوس آبی با اولویت ملی باال که در جدول زیر 

آمده است، با توجه به سقف انتخاب آن دانشگاه، حوزه یا حوزه هایی را انتخاب مناید.

حوزه های اقیانوس آبی با اولویت ملّی باال و وابستگی میان رشته گی متوسط و باال برای دانشگاه های بزرگ

مددکار اجتامعی ساملنداناقتصاد سالمت

زیست مواداقتصاد دارویی

زیست مواد دندانیاخالق بالینی

بازار و صنعت  بیوتکنولوژیسالمت، مطالعات خانواده و توسعه انسانی

شیمی محصوالت طبیعی و داروهای گیاهیجامعه شناسی سالمت

کشت گیاه های داروییهمه گیرشناسی اجتامعی

زیست نانوفناوریسالمت و رفاه اجتامعی

نانوموادسالمت و توسعه اجتامعی

همه گیرشناسی محیط زیستسالمت و رفاه کودکان

تحلیل سیاست های محیط زیستمدیریت عوامل اجتامعی موثر بر سالمت

اقتصاد رفاهمطالعات سیاست های آموزشی

حقوق سالمتارتباطات سالمت

مدیریت محیط زیستمدیریت صنایع غذایی

مهندسی  بیوتکنولوژیپیشگیری از اعتیاد در جامعه

مهندسی  نانوفناوری و ابزار فوق دقیقآمادگی و پیشگیری آسیب در بالیا



37داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

حوزه های دانشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت متایز رسالت آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی ایران با تشکیل کارگروهی متشکل از مدیران منتخب دانشگاه و جمعی از برترین اساتید و پژوهشگران دانشگاهی و با بررسی 

عمیق مزیت های رقابتی دانشگاه و اولویت های ملّی، گزینه های مختلف را برای متایز رسالت آکادمیک دانشگاه مورد مداقه قرار داد و در نهایت موارد 

زیر را انتخاب منود.

نانوفناوری و تصویر برداری مولکولی1

سلول های بنیادی و طب بازساختی2

علوم مدیریت 3

جراحی پالستیک، ترمیمی و سوختگی4

روان پزشکی و مطالعات اعتیاد5

سالمت دیجیتال و هوش مصنوعی در پزشکی6

سالمت حواس پنج گانه7

جراحی های کم تهاجمی8

سالمت عمومی9

سالمت شغلی10

طب پیشگیری11

طب فیزیکی و علوم توانبخشی12

پرستاری و مراقبت های سالمتی13

ارتوپدی و اختالالت عضالنی اسکلتی14

طب ساملندی و ساملند شناسی15

غدد درون ریز و متابولیسم16

 اطالع رسانی پزشکی17

حوزه های متایز آکادمیک دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 1399/10/14 در هیات رئیسه دانشگاه / شورای دانشگاه به تصویب رسید.

بیانیه رسالت آکادمیک متایز یافته دانشگاه علوم پزشکی ایران

• دانشگاه علوم پزشکی ایران با توجه کامل به اولویت های ملّی و آگاهی از مزیت های رقابتی خود، حوزه های زیر را به منظور متایز آکادمیک انتخاب 	

کرده است.

نانوفناوری و تصویربرداری مولکولی  .1

سلول های بنیادی و طب بازساختی  .2

علوم مدیریت  .3

جراحی پالستیک، ترمیمی و سوختگی  .4

روان پزشکی و مطالعات اعتیاد  .5

سالمت دیجیتال و هوش مصنوعی در پزشکی  .6

سالمت حواس پنج گانه  .7

جراحی های کم تهاجمی  .8

سالمت عمومی   .9

سالمت شغلی   .10

11.  طب پیشگیری

طب فیزیکی و علوم توانبخشی  .12

پرستاری و مراقبت های سالمتی  .13

ارتوپدی و اختالالت عضالنی اسکلتی  .14

طب ساملندی و ساملندشناسی  .15

غدد درون ریز و متابولیسم  .16

اطالع رسانی پزشکی  .17

• هدف دانشگاه علوم پزشکی ایران این است که:	
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در کوتاه مدت از طریق مدیریت و تخصیص رسالت مدار منابع، ظرفیت های خود را در این حوزه ها گسرتش دهد و در مسیر یک توسعه هدفمند . 1

گام بردارد.

در میان مدت به واسطه عملکرد الگوی خود، جایگاه رهربی جامعه علمی کشور در این رشته ها را به دست آورد و با شبکه سازی و بکارگیری . 2

ظرفیت های ملّی در مسیر رفع نیازهای اساسی کشور در این حوزه ها نقشی محوری ایفا مناید. 

و در بلندمدت با اتکا به ظرفیت های باالی علمی خود و با پیشگامی در توسعه مرزهای دانش و دارا بودن بیشرتین سهم از فعالیت ها، فرایندها، . 3

و محصوالت دانشی در این حوزه ها، فرادستی، سیادت و رهربی جامعه علمی بین املللی در این رشته ها را کسب مناید، بر فضای گفتامنی علمی 

جهانی تسلط پیدا کند و نبض تعامالت با مراکز رقیب، همکار و بازار مشرتیان در سطح جهان را در دست گیرد.

متایز نهادی دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای تحقق رسالت آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای نیل به اهداف رسالت آکادمیک متایز یافته خود، در صدد است تشکیل قطب های علمی زیر را محقق گرداند.

• قطب های علمی بالقوه))(	

قطب علمی بالقوه نانوفناوری و تصویربرداری مولکولی  -

قطب علمی بالقوه سلول های بنیادی و طب بازساختی  -

قطب علمی بالقوه روان پزشکی و مطالعات اعتیاد  -

قطب علمی بالقوه سالمت دیجیتال و هوش مصنوعی در پزشکی  -

قطب علمی بالقوه سالمت حواس پنج گانه  -

قطب علمی بالقوه جراحی های کم تهاجمی  -

قطب علمی بالقوه طب پیشگیری  -

 .)a تحقق قطب های بالقوه فوق بطور عمده از طریق عملیاتی سازی راهربد متایز صورت می گیرد )ضمیمه

نقشه راه راهربدی قطب های بالقوه فوق بر اساس چارچوب مندرج در ضمیمه e تدوین خواهد شد.

  قطب علمی سطح یک یا قطب بالقوه نهاد دانشی است که با توجه به مزیت های رقابتی خود و با هدف رفع نیازهای بومی و یا آدرس دهی به اولویت های ملّی بر روی حوزه های  )I
دانشی خاصی تمرکز پیدا می کند و با هدف گذاری و برنامه ریزی مناسب در مسیر تمایز موسسه ای و افزایش کّمی منابع، زیرساخت ها و توانمندی های خود گام برمی دارد. تمرکز و تمایز، 

راهبردهای اصلی قطب های علمی بالقوه محسوب می شوند.
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• قطب های علمی پایه))(	

قطب علمی پایه ارتوپدی و اختالالت عضالنی اسکلتی  -

قطب علمی پایه طب ساملندی و ساملند شناسی  -

قطب علمی پایه علوم مدیریت  -

قطب علمی پایه سالمت شغلی  -

قطب علمی پایه غدد درون ریز و متابولیسم  -

قطب علمی پایه  پرستاری و مراقبت های سالمت  -

.)b و a تحقق قطب های پایه فوق بطور عمده از طریق عملیاتی سازی راهربدهای متایز و تعالی صورت می گیرد )ضمیمه های

نقشه راه راهربدی قطب های پایه فوق بر اساس چارچوب مندرج در ضمیمه f تدوین خواهد شد.

• قطب های علمی جامع )))(	

قطب علمی جامع جراحی پالستیک، ترمیمی و سوختگی  -

قطب علمی جامع سالمت عمومی   -

قطب علمی جامع طب فیزیکی و علوم توانبخشی  -

قطب علمی جامع اطالع رسانی پزشکی  -

 قطب علمی سطح دو یا قطب پایه نهادی دانشی است که در یک حوزه دانشی خاص و حداقل در یکی از کارکرد های چهارگانه آموزش، پژوهش، مدیریت دانش و یا ارائه خدمت،  )I
فعالیت های دانشی کیفی و با استانداردهای باال ارایه می کند و با برنامه ریزی متمرکز در جهت حل مشکالت و رفع نیازهای کشور از طریق پرکردن شکافهای آموزشی، تحقیقاتی، خدماتی 

یا تولیدی در آن حوزه دانشی خاص گام بر می دارد. تمرکز، تمایز، و تعالی، راهبردهای اصلی قطب های علمی پایه محسوب می شوند.
 قطب علمی سطح سه یا قطب جامع یک نهاد دانشی شناخته شده است که به واسطه عملکرد الگوی خود، رهبری جامعه علمی کشور در رشته مربوطه را برعهده می گیرد و با اتکا  )II
به ظرفیت های باالی علمی خود و با شبکه سازی و بکارگیری ظرفیت های ملّی، در مسیر رفع نیازهای اساسی کشور در آن حوزه دانشی نقشی محوری ایفا می نماید. گستره کارکردهای 
دانشی الگوی قطب علمی جامع شامل آموزش، پژوهش، مدیریت دانش و ارایه خدمات می باشد. گسترش اقدامات و دسترسی های قطب علمی جامع در سطح جامعه، بخش خدمات و 
صنعت، نهادهای سیاستگذار و جامعه علمی ملی و بین المللی، سبب می شود دامنه تاثیرگذاری فعالیت های دانشی قطب علمی جامع بسیار وسیع باشد. تمرکز، تمایز، تعالی، و رهبری، 

راهبردهای اصلی قطب های علمی جامع محسوب می شوند.
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.)c و b و a تحقق قطب های جامع فوق بطور عمده از طریق عملیاتی سازی راهربدهای متایز، تعالی و راهربی صورت می گیرد )ضمیمه های

نقشه راه راهربدی قطب های جامع فوق بر اساس چارچوب مندرج در ضمیمه g تدوین خواهد شد.
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ضمیمه a – راهربد مترکز و متایز

راهربد مترکز به معنی تخصیص هدفمند منابع مالی، رسمایه انسانی، فناوری های تخصصی و تالش های سازمانی بر روی توسعه یک حیطه یا زیر حیطه 

علمی خاص می باشد. یک نهاد دانشی متمركز بخش مشخص و قابل توجهی از منابع و فعالیت های دانشی خود را به یک موضوع یا حوزه دانشی خاص 

معطوف می مناید.

راهربد متایز به معنی تغییر واقعی و مشهود در عملکرد یک نهاد دانشی به دنبال مترکز بر روی یک یا چند حوزة دانشی خاص می باشد. این تغییر عملکرد 

علمی می تواند شامل گسرتش کّمی یا کیفی یک یا چند کارکرد دانشی )آموزش، پژوهش، مدیریت دانش، تولید و خدمت( و یا گسرتش اقدام و دسرتسی 

جهت افزایش اثربخشی کارکردهای دانشی باشد. یک نهاد دانشی متامیز، در مقایسه با سایر نهادهای دانشی مشابه، قابل شناسایی و دارای مزیت 

مشخص می باشد. هنگامی که متایز نهادهای دانشی مختلف بر اساس یک نقشه کالن و با هدف تقسیم کار ملّی میان نهادهای دانشی صورت پذیرد، 

متایز همنوا نامیده می شود. متایز همنوا معموال برای تحقق اهداف اسناد باال دستی در سطح ملّی صورت می گیرد.

اقدامات مرتبط به راهربد مترکز و متایز موضوعی

الف- برنامه ریزی متمرکز
• اجامع بر روی رسالت متایز یافته	
• تدوین نقشه راه راهربدی متایز یافته	
• تدوین برنامه راهربدی متایز یافته	

ب- تضمین همراستایی
• طراحی و استقرار نظام پایش و حاکمیت آکادمیک جهت اطمینان از همراستایی عملیات محیطی با برنامه راهربدی متایز یافته 	
• تامین و تخصیص مالی رسالت مدار با تاکید بر نقاط مترکز	

ج- توسعه کمی هدفمند
• توسعه هیات علمی رشته با توجه ویژه به حیطه های مترکز	
• توسعه زیرساخت ها و تجهیزات مرتبط به حیطه های مترکز	
• توسعه رشته ها و مقاطع مرتبط به حیطه های مترکز	
• بورسیه دانشجویی مرتبط به حیطه های مترکز	
• توسعه نهادهای علمی )گروه ها، دپارمتان ها، مراکز تحقیقات، مراکز ارایه خدمت، اندیشکده ها، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، ...( با توجه ویژه به 	

حیطه های مترکز
• جذب دانشجویان مرتبط به حیطه های مترکز	
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ضمیمه b – راهربد تعالی
راهربد تعالی به معنی تالش برای دستیابی به کیفیت در سطح سازمان می باشد. اثربخشی، کارآیی، تناسب با اهداف، و تناسب با انتظارات، نیازها و 

تقاضاها از مصادیق کیفیت در یک سازمان محسوب می شوند.

اقدامات مرتبط به راهربد تعالی

الف- بهبود کیفیت

• مدیریت فرایندها	
• بازنگری برنامه های درسی	
• استانداردسازی	

• ارزشیابی و ممیزی	
• 	)accreditation( کسب اعتبار
• 	)benchmarking( الگوبرداری

• دریافت نشان های کیفیت	
• 	)CQ(, TQM( بهبود کیفیت سازمانی
• بهبود جایگاه در نظام های رتبه بندی	

ب- ظرفیت سازی

• تیم سازی	
• جذب نیروی هدفمند	

• توامنندسازی	
• آموزش کارکنان	

• مترکززدایی و تفویض	
• دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای هیات علمی	

ج- فرهنگ سازی
• •برگزاری جشنواره ها	 اعطای جوایز	

ضمیمه c – راهربد رهربی
راهربد رهربی به معنی شناسایی کنشگران اصلی رشته در کشور ، برقراری ارتباط موسسه با کنشگران اصلی رشته و گسرتش چرت تولیتی موسسه بر روی 

این کنشگران می باشد. سیاستگذاری، جهت بخشی، اولویت گذاری، هامهنگ سازی، و نظارت و تنظیم از جمله فعالیت های تولیتی محسوب می شوند.

اقدامات مرتبط به راهربد راهربی

الف- تولیت
• تدوین استانداردهای ملّی برنامه درسی رشته	
• تدوین استانداردهای ملّی خدمات مرتبط 	

به رشته
• تدوین راهکارهای ملّی رشته	

• تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته	
• متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته	
• مطالعات آینده نگاری رشته در سطح کشور	
• برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح کشور	

• برنامه ریزی نیروی کار رشته در سطح کشور	
• نقش آفرینی کلیدی در انجمن های تخصصی 	
• نقش آفرینی کلیدی در بوردهای تخصصی	

ب- بین املللی سازی

• دانشجویان بین امللل	
• مدارک و گواهینامه های بین املللی	
• برنامه های تبادل استاد	
• برنامه های تبادل دانشجو	
• پرسنل بین املللی	

• برنامه های فرامرزی آموزشی	
• پروژه های مشرتک پژوهشی	
• مهارت های زبان آموزی	
• کسب اعتبار بین املللی	
• محتوای بین املللی برنامه های درسی	

• گرانت های بین املللی	
• شبکه های بین املللی	
• فرصت های سفر و رفت و آمد	
• معادلسازی و انتقال مدرک	

ج- شبکه سازی

• تاسیس شبکه مجازی ملّی	
• راه اندازی فوروم ملّی	

• طراحی و اجرای پروژه های چندمرکزی 	
ملّی

• طراحی و اجرای کوهورت های ملّی 	
چندکانونی

د- عمومی سازی
• •حضور فعال در رسانه های جمعی	 •حضور فعال در رسانه های اجتامعی	 آموزش همگانی	

ه- گسرتش اقدام و دسرتسی

• برنامه ریزی و برگزاری رویدادهای علمی 	
مرتبط به رشته در سطح کشور

• برنامه راهربدی رصد علمی	

• تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی	
• توسعه سیاستگذاری سالمت	
• مداخالت و پویش های اجتامعی	

• آموزش همگانی	

و- ارزش زایی

• توسعه نوآوری	
• توسعه تحقیقات کاربردی	
• کارآفرینی 	

• راه اندازی رشکت های دانش بنیان	
• خدمت سازی / محصول سازی	
• براند سازی	

• بازار سازی 	
• درآمد سازی	
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ضمیمه d – راهربد فرادستی
راهربد فرادستی به دنبال کسب یک جایگاه رفیع، بدون رقیب، و بالمنازع در جامعه علمی بین املللی رشته می باشد. فرادستی موقعیتى ویژه است كه 

یك موسسه و یا کشور با قرار گرفنت در آن، انظار پژوهشگران و دانشمندان رشته را در سطح جهان به خود جلب منوده و با ایجاد وضعیت تسلیم و 

تواضع، آنان را متقاعد مى كند تا به رهربى اش تن دهند. این جایگاه حاصل عملکرد عالی، همه جانبه و مستمر دانشی موسسه در رشته مربوطه می باشد.

اقدامات مرتبط به راهربد فرادستی

الف- پیشگامی )اولین(

• •انجام پیرشوترین تحقیقات	 توسعه پیرشوترین فناوری ها	

ب- پیشتازی )بزرگرتین، بیشرتین سهم(

• انتشار بیشرتین تعداد مقاالت	
• انتشار بیشرتین تعداد کتب	
• جذب و بکارگیری بیشرتین تعداد محققین	

• راه اندازی و توسعه بیشرتین تعداد موسسات	
• ارایه بیشرتین حجم از خدمات دانشی	
• ثبت بیشرتین تعداد ابداع و اخرتاع	

ج- تاثیر )مهمرتین(

• •برگزاری مهمرتین هامیش های جهانی	 •راه اندازی شبکه جهانی	 تشکیل و راه اندازی فوروم جهانی	

د- کیفیت )بهرتین، برترین(

• 	)(F دستیابی به برترین ژورنال های جهانی )بیشرتین
• تالیف و انتشار کتب مرجع جهانی	
• جذب و تربیت بهرتین دانشمندان در سطح جهان	

• ارتقاء و توسعه بهرتین موسسات علمی جهانی	
• ارایه بهرتین خدمات دانشی در سطح جهان	

ه- ارجاع )مشهورترین، محبوب ترین، پرطرفدارترین(

• توسعه انتولوژی یا واژگان استاندارد رشته	
• توسعه و راه اندازی پایگاه داده ای دانش رشته	
• توسعه مبانی فلسفه رشته	

• نظریه پردازی و مشارکت در شکل گیری پارادایم غالب و علم 	
هنجاری

• انجام مطالعات و انتشار مقاالت  پر ارجاع	

و- کاربست )موثرترین، پرکاربردترین(

• انجام مطالعات کاربردی	
• انجام مطالعات پشتیبان ابداعات و اخرتاعات	

• تولید باالترین ارزش افزوده اقتصادی دانشی	
• راه اندازی موسسات دانش بنیان	

ز- اقتدار )قوی ترین، مقتدرترین(

• مدیریت بوردهای نهادهای علمی جهانی	
• میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی	
• اعتبارسنجی جهانی	
• انجام علم سنجی جهانی	

• تعیین اولویت های پژوهشی در سطح جهان 	
• تدوین استانداردهای بین املللی	
• برگزاری برجسته ترین هامیش های بین املللی	
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ضمیمه e - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های بالقوه

سال

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش1

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و 
تجهیزات مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع 
مرتبط به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

19-21 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 



45داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش2

ی 
ه ا

س
وس

ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی 
اعضای هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

بهبود کیفیت سازمانی 
 )CQ(, TQM(

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

19-21 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش3

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی 
برنامه درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی 
خدمات مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق 
حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های 
مرتبط به رشته

مطالعات آینده نگاری 
رشته در سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته 
در سطح کشور

برنامه ریزی نیروی کار 
رشته در سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در 
انجمن های تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در 
بوردهای تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی 
در سطح کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی 
مرجع ملّی

همکاری با نهادهای 
سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 

زی
سا

ی 
وم

عم

حضور فعال در رسانه های 
جمعی

حضور فعال در رسانه های 
اجتامعی 

آموزش همگانی

19-21 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 



47داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش4

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های 
بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی 
برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های 
دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

19-21 17-18 14-16 12-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش5

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع 
و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

ژورنال های جهانی 
)(F بیشرتین(

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

19-21 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 



49داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی داخلی- بخش6

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم 
غالب / علم هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س

رب
کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان 
ابداعات و اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده 
اقتصادی دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای 
نهادهای علمی جهانی

میزبانی مقر نهادهای 
علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های 
پژوهشی

19-21 17-18 15-16 13-14 11-12 9-10 8 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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ضمیمه f - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های پایه

سال

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش1

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و 
تجهیزات مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع 
مرتبط به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



51داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش2

ی 
ه ا

س
وس

ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی 
اعضای هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

بهبود کیفیت سازمانی 
 )CQ(, TQM(

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی ایران 52

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش3

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی 
برنامه درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی 
خدمات مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق 
حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های 
مرتبط به رشته

مطالعات آینده نگاری 
رشته در سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته 
در سطح کشور

برنامه ریزی نیروی کار 
رشته در سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در 
انجمن های تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در 
بوردهای تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی 
در سطح کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی 
مرجع ملّی

همکاری با نهادهای 
سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 

زی
سا

ی 
وم

عم

حضور فعال در رسانه های 
جمعی

حضور فعال در رسانه های 
اجتامعی 

آموزش همگانی

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



53داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش4

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های 
بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی 
برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های 
دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش5

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع 
و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

ژورنال های جهانی 
)(F بیشرتین(

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



55داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی ضعیف- بخش6

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم 
غالب / علم هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س

رب
کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان 
ابداعات و اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده 
اقتصادی دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای 
نهادهای علمی جهانی

میزبانی مقر نهادهای 
علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های 
پژوهشی

16-1517-1314-89101112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی ایران 56

ضمیمه g - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های جامع

سال

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش1

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و تجهیزات 
مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع مرتبط 
به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



57داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش2

ی 
ه ا

س
وس

ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای 
هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

 CQ(,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش3

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی برنامه 
درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی خدمات 
مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های مرتبط به 
رشته

مطالعات آینده نگاری رشته در 
سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح 
کشور

برنامه ریزی نیروی کار رشته در 
سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در انجمن های 
تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در بوردهای 
تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی در سطح 
کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی مرجع 
ملّی

همکاری با نهادهای سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 
زی

سا
ی 

وم
حضور فعال در رسانه های جمعیعم

حضور فعال در رسانه های اجتامعی 

آموزش همگانی

8910111112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



59داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش4

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی ایران 60

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش5

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

)(F ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



61داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش6

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم غالب / علم 
هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س

رب
کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان ابداعات و 
اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده اقتصادی 
دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای نهادهای علمی 
جهانی

میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های پژوهشی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی ایران 62

ضمیمه h - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های مرجع

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

سال

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش1

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و تجهیزات 
مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع مرتبط 
به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



63داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش2

ی 
ه ا

س
وس

ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای 
هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

 CQ(,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش3

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی برنامه 
درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی خدمات 
مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های مرتبط به 
رشته

مطالعات آینده نگاری رشته در 
سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح 
کشور

برنامه ریزی نیروی کار رشته در 
سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در انجمن های 
تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در بوردهای 
تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی در سطح 
کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی مرجع 
ملّی

همکاری با نهادهای سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 
زی

سا
ی 

وم
حضور فعال در رسانه های جمعیعم

حضور فعال در رسانه های اجتامعی 

آموزش همگانی

8910111112 7 6 5 4 3 2 1 سال 



65داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش4

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش5

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

)(F ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



67داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش6

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم غالب / علم 
هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س

رب
کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان ابداعات و 
اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده اقتصادی 
دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای نهادهای علمی 
جهانی

میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های پژوهشی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



دانشگاه علوم پزشکی ایران 68

نقشه راه متایز دانشگاه علوم پزشکی ایران به سمت مرجعیت علمی

با توجه به حیطه های منتخب متایز رسالت دانشگاه، فهرست اقدامات دانشگاه جهت نیل به مرجعیت علمی به تفکیک حیطه های منتخب به رشح 

زیر می باشد:

نقشه راه اقدامات در حوزه ارتوپدی و اختالالت عضالنی اسکلتی در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1399

شناسایی دوره های موردنیاز، برنامه ریزی در جهت اجرای دوره ها1400

1401

1402

1403

1404

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی رشته

تدوین پروتکل های درمانی

تدوین کدهای اخالقی و نظارت بر اجرای موثر

آینده پژوهی حیطه های متایزیافتگی

حضور اعضای هیات علمی در شبکه های ملی صدا و سیام در خصوص آموزش به مردم

جذب دستیاران بین املللی

مهیا منودن فرصت مشارکت و حضور اعضای هیات علمی در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت بین املللی

فراهم کردن زمینه تبادل استاد و دانشجو با مراکز رسآمد دنیا

جذب اساتید ایرانی خارج از کشور جهت مشارکت در فعالیت های درمانی و آموزشی

تبادل دانشجو با مراکز رسآمد

ارائه محتواهای آموزشی به زبان اصلی 

شناسایی نهادهای ارائه دهنده گرنت و برنامه ریزی جهت دریافت گرنت

1405

1406

1407

1408

1409

1410



69داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه پایه پرستاری و مراقبت های سالمت در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1399

1400

تدوین سه برنامه راهربدی) دو برنامه پنج ساله و و یک برنامه هفت ساله(

تدوین نظام) فرایند( پایش برنامه های راهربدی در راستای نیل به رسالت متایز یافته

برآورد مالی به تفکیک برنامه ها و با تعیین منابع

جذب هیات علمی مرتبط با رسالت متایز یافته 

شناسایی زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز با توسعه پرستاری الکرتونیک

تقویت و توسعه رشته های بین رشته ای و فرارشته ای و مقاطع موجود در دانشگاه در راستای رسالت متایز یافته) پرستاری انفورماتیک، 
ایمنی بیامر ، مراقبت های تسکینی(

راه اندازی مرکز رشد پرستاری و مامایی

به سیاست های وزارت بهداشت در این زمینه بستگی خواهد داشت.

تقویت آموزش های مرتبط با رسالت متایز یافته: برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی کوتاه مدت

تقویت آموزش های مرتبط با رسالت متایز یافته: برگزاری کارگاه های آموزش ضمن خدمت

برگزاری کنگره های دو ساالنه واکاوی آموزش پرستاری و مامایی در راستای رسالت متایز یافته

تقدیر از فعاالن حوزه پرستاری الکرتونیک

شناسایی و تدوین فرایند های مورد نیاز برای اجرای امور مرتبط با متایز رسالت یافته ازجمله تدوین دستورالعمل های مراقبت راه دور

استانداردسازی فرایند های تدوین شده در ارتباط با رسالت متایز یافته

الگوبرداری از موسسات با سابقه موفق در زمینه رسالت متایز یافته

1401

استقرار زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز با توسعه پرستاری الکرتونیک

جذب دانشجوی بین امللل در رشته های مرتبط با رسالت متایز یافته 

 post doc جذب دانشجوی

ایجاد دپارمتان های بین رشته ای مانند اخالق، مراقبت های تسکینی، پرستاری انفورماتیک و ایمنی بیامر

فراهم سازی رشایط الزم برای رشکت اعضای هیات علمی در دوره های تحصیالت تکمیلی مانند انفورماتیک پرستاری، یادگیری الکرتونیک

پیشنهاد گنجاندن واحد درسی در حوزه پرستاری الکرتونیک برای مقاطع مختلف تحصیلی در حوزه پرستاری

ارزیابی فرایندهای مرتبط با متایز رسالت یافته هرسال یکبار

1402

1403

برگزاری کنگره های دو ساالنه واکاوی آموزش پرستاری و مامایی در راستای رسالت متایز یافته1404

1405
دریافت گواهی نامه معترب از موسسات بین املللی اعتباربخشی

ارتقا جایگاه دانشکده در رتبه بندی های ملی

1406

تدوین استانداردهای ملی  در حوزه محتواهای آموزشی پرستاری الکرتونیک

تدوین استانداردهای ملی در حوزه محتواهای آموزشی ایمنی بیامر

تدوین استانداردهای ملی در حوزه محتواهای آموزشی مراقبت های تسکینی

تدوین کدهای اخالق پرستاری الکرتونیک

تدوین کدهای اخالق ایمنی بیامر

تدوین کدهای اخالق مراقبت های تسکینی

طراحی مدل اعتباربخشی مرتبط با حوزه های رسالت متایز یافته

آینده پژوهی حوزه های مرتبط با رسالت آکادمیک متایز یافته

نیازسنجی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه در ارتباط با حوزه های رسالت متایز یافته

تدوین و ترجمه کتب مرتبط با رسالت متایز یافته

انعقاد تفاهم نامه با نهادها و رسانه های دیداری- شنیداری جهت معرفی و ترویج حوزه های مرتبط با رسالت متایز یافته
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نقشه راه اقدامات در حوزه پایه پرستاری و مراقبت های سالمت در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1407

1408

تدوین استانداردهای ملی درحوزه ارائه خدمات پرستاری الکرتونیک

تدوین استانداردهای ملی درحوزه ارائه خدمات ایمنی بیامر

تدوین استانداردهای ملی درحوزه ارائه خدمات مراقبت های تسکینی

حامیت از اعضای هیات علمی برای تاسیس انجمن های تخصصی

حامیت از اعضای هیات علمی مرتبط باحوزه های رسالت متایز یافته جهت مشارکت در بوردهای تخصصی مرتبط

1409

دریافت نشان ملی کیفیت1410



71داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه جراحی پالستیک، ترمیمی و سوختگی در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1399

1400

راه اندازی دوره ها کوتاه مدت، فلوشیب و ...

بازسازی و ترمیم در سوختگی

 برگزاری هامیش ها و كارگاه ها و نشست های علمی

1401
آموزش به جامعه در حوزه حوادث دست – سوختگی –نکات علمی جراحی زیبایی

در حوزه حوادث دست – سوختگی –نکات علمی جراحی زیبایی

1402

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی برنامه درسی 

تدوین پروتکل های درمانی و دستورالعمل های الزم و پیگیری تصویب آن

تدوین مقررات منع فعالیت سایر تخصص ها در امور زیبایی

تدوین و ترویج كدهای اخالقی مورد نیاز جراحان پالستک و سوختگی 

ایجاد فرصتهای مطالعاتی برای اعضای هیات علمی فعال

تشویق محققین مراكز به فعالیت در مرزهای دانش و فناوری

تولید گایدالین های بالینی

برنامه ریزی در جهت توسعه کمی و کیفی مقاالت و چاپ در نرشیات با رضیب اثر باال

تولید و انتشار دانش نامه های بومی

آموزش در رسانه در حوزه حوادث دست – سوختگی –نکات علمی جراحی زیبایی

در حوزه حوادث دست – سوختگی –نکات علمی جراحی زیبایی

در قالب دوره های کوتاه مدت

در حوزه کرانیو فاشیال – لب و کام میکرورسجری دست –شبکه بازویی –عصب فاشیال

عضویت و مشاركت فعال در مجامع علمی مرتبط بین املللی

مواد کاربردی در جراحی ترمیمی – دست و سوختگی و تجهیزات مربوطه بومی سازی شده

1403

تفکیک زیر بخش از گروه که هر بخش مکلف به این اقدام باشد1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410
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نقشه راه اقدامات در حوزه جراحی های کم تهاجمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

1400

تربیت دانشجو فلوشیپ به تعداد 33 نفر

تربیت دانشجو دکرتی پژوهشی 

تربیت دانشجوی MPH  12 نفر

1401

برگزاری چندین دوره آموزشی جهت تربیت فلوشیپ دوره جراحی های درون بین 

برگزاری  دوره های RCAD) هر سه سال

برگزاری دورهMPH  بیامری های غیرواگیر با محوریت پیشگیری از چاقی و ارتقای سالمت 

برگزاری دوره های بلند مدت و کوتاه مدت طب چاقی 

تدوین استانداردهای جراحی های چاقی و متابولیک

مدیریت درمان در بیامری چاقی و عوارض آن

راه اندازی مرکز ثبت کشوری جراحی چاقی در سال 1392

راه اندازی پرونده الکرتونیک بیامر جهت مدیریت پژوهش 

تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پژوهشی جمع  وری و بررسی شکایات و تخلفات پژوهشی

برگزاری شورای پژوهش بصورت هفتگی و بررسی پروپوزال های ارسالی

بازنگری در دوره های تخصصی تکمیلی)جراحی درون بین(

MPH  بازنگری در دوره

در پزشکی عمومی واردکردن چاقی و درمان آن

1402
(FSO
Sages

مشارکت در بومی سازی موالژهای جراحی های درون بین

1403

برگزاری کنگره جراحی های درون بین

برگزاری انجمن جراحی های درون بین

برگزاری کنگره اربعین 

برگزاری کنگره جراحی های چاقی و متابولیک

کسب رتبه پژوهشگر برتر در سالیان متامدی

کسب رتبه همکار برتر در آموزش و پژوهش

تدوین استانداردهای جراحی های چاقی و متابولیک

انجام روایی و پایایی پرسشنامه های محقق ساخته 

برگزاری چندین دوره آزمون برد تخصصی جراحی عمومی 

برگزاری آزمون شفاهی فلوشیپ جراحی درون بین

برگزاری آزمون شفاهی دکرتی پژوهشی

ارزشیابی مراکز جراحی های چاقی ،M(S، درمانی و آموزشی

کسب رتبه قطب علمی جراحی های کم تهاجمی

(FSO کسب تاییدیه

کسب رتبه4 در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

کسب رتبه 34 در بین مراکز تحقیقاتی کشور براساس سامانه علم سنجی

شناخته شده ترین مرکز ارجاع جراحی چاقی در کشور

افزایش تعداد مقاالت با افیلیشن مرکز منایه شده در پایگاه Scopus  به تعداد 289 مقاله براساس سامانه علم سنجی

تعداد کل استنادات دریافتی در پایگاهScopus  به تعداد 2800 استناد براساس سامانه علم سنجی

H-index  محاسبه شده توسط اسکوپوس 28 براساس سامانه علم سنجی
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نقشه راه اقدامات در حوزه جراحی های کم تهاجمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1403

انتشار 42 درصد مقاالت مرکز در چارک اول F) براساس سامانه علم سنجی

انتشار 32 درصد مقاالت مرکز در چارک اول CiteScore براساس سامانه علم سنجی 

وجود همکاری بین املللی در 43 درصد مقاالت منترش شده در سال 2020 براساس سامانه علم سنجی 

افزایش تعداد اعضای هیأت علمی شاغل در مرکز به تعداد 8 نفر )1 نفر با رتبه استادی، 4 نفر با رتبه دانشیار و 3 نفر با رتبه استادیار(

 Book chapter حامیت از انتشار کتاب و

Scopus  یا (S( حامیت و بسرتسازی برای حضور و  ارائه مقاله در هامیش ها و کنفرانس های معترب بین املللی دارای منایه

حامیت مالی از پژوه ها و طرح های تحقیقاتی 

انتشار مجله به زبان انگلیسی 

ارائه مشاوره بصورت تلفنی، حضوری یا آنالین به بیامران1404

1405

1406

تدوین استانداردهای جراحی های چاقی و متابولیک

تربیت نیروی متخصص جهت ارائه خدمت

تربیت فلوشیپ دوره جراحی های درون بین

برگزاری دورهMPH  بیامری های غیرواگیر با محوریت پیشگیری از چاقی و ارتقای سالمت

برگزاری دوره های بلند مدت و کوتاه مدت طب چاقی

برگزاری انجمن جراحی های درون بین

برگزاری چندین دوره آزمون برد تخصصی جراحی عمومی 

برگزاری آزمون شفاهی فلوشیپ جراحی درون بین

برگزاری انجمن جراحی های درون بین

برگزاری کنگره جراحی های درون بین

برگزاری کنگره جراحی های چاقی و متابولیک

انتشار مجله زبان انگلیسی 

توسعه کمی و کیفی و به روز رسانی وب سایت مرکز به زبان فارسی و انگلیسی

ایجاد گروه های مجازی در شبکه های اجتامعی جهت اطالع رسانی فراخوان ها، گرنت ها و کنگره ها

ارسال محتواهای آموزشی در رسانه ها و گروه های مجازی

ارائه مشاوره بصورت تلفنی، حضوری یا آنالین به بیامران

ارائه مشاوره تخصصی به محققان توسط کارشناسان پژوهش

(FSO کسب تاییدیه

وجود همکاری بین املللی در 43 درصد مقاالت منترش شده در سال 2020 براساس سامانه علم سنجی 

جذب حداقل 16 گرنت تحقیقاتی با همکاری مراکز دولتی و غیر دولتی در سال 1398

Scopus یا (S( حامیت و بسرتسازی برای حضور و  ارائه مقاله در هامیش ها و کنفرانس های معترب بین املللی دارای منایه

مشارکت در بومی سازی موالژهای جراحی های درون بین

برگزاری دوره های آموزشی و استفاده از سود ناشی از آن جهت مقاصدپژوهشی

تولید  محصوالت  دارویی و تجهیزاتی

1407

1408

1409

1410
اجرای حداقل 60 طرح کاربردی در قالب پایان نامه و طرح پژوهشی تا سال 1398

جذب حداقل 16 گرنت تحقیقاتی با همکاری مراکز دولتی و غیردولتی تا سال 1398
انجام طرح فناورانه و تولید محصول دانش بنیان در زمینه پژوهشی
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نقشه راه اقدامات در حوزه جراحی های کم تهاجمی در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1410

افزایش تعداد مقاالت با افیلیشن مرکز منایه شده در پایگاه Scopus  به تعداد 289 مقاله براساس سامانه علم سنجی

تعداد کل استنادات دریافتی در پایگاهScopus  به تعداد 2800 استناد براساس سامانه علم سنجی

H-index  محاسبه شده توسط اسکوپوس 28 براساس سامانه علم سنجی

انتشار 42 درصد مقاالت مرکز در چارک اول F) براساس سامانه علم سنجی

انتشار 32 درصد مقاالت مرکز در چارک اول CiteScore براساس سامانه علم سنجی 

افزایش تعداد اعضای هیأت علمی شاغل در مرکز به تعداد 8 نفر )1 نفر با رتبه استادی، 4 نفر با رتبه دانشیار و 3 نفر با رتبه استادیار(

کسب رتبه 34 در بین مراکز تحقیقاتی کشور براساس سامانه علم سنجی

ثبت اخرتاع در زمینه روش های نوین جراحی چاقی

انتشار مقاله ای با 281 ارجاع در سال 2019 براساس سامانه علم سنجی

اجرای حداقل 76 طرح کاربردی در قالب پایان نامه و طرح پژوهشی در سال 1398
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نقشه راه اقدامات در حوزه روان پزشکی و مطالعات اعتیاد در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

1400

1401

اعزام اعضا هیات علمی به دوره های کوتاه مدت اعتیاد در مراکز معترب دنیا

تدوین شاخص ها

ارسال پیشنهادات به بورد

برگزاری دوره های آموزشی مربوطه

شناسایی مراکز معترب دنیا و همکاری های آموزشی و پژوهشی با آن ها برای شناخت بیشرت فرآیندهای آنان1402

1403

انجام مذاکره برای اسپانرس، برگزاری جشنواره  سالیانه برترین های اعتیاد

انتخاب و ارسال طرح ها و پژوهشگران برتر برای دریافت جایزه دکرت سیاسی

 اجرا استانداردهای آموزشی کشوری و ارتقا آن با تدوین استانداردهای آموزشی بر اساس مراکز بین املللی

ارزشیابی بیرونی و درونی کشوری و بین املللی

استانداردسازی 

همکاری با معاونت بین امللل دانشگاه برای دریافت نشان ها

شناسایی شاخص های رتبه بندی

1404
تدوین کتاب مرجع ملی با همکاری دیگر گروه ّهای علمی کشور

استفاده از فضای مجازی

1405

1406

تدوین پروژه و ارائه به معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

تدوین پروژه و ارائه به معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

همکاری با مراکز تصمیم گیری اعتیاد هامنند ستاد مبارزه با مواد مخدر

تدوین پروژه مرتبط با همکاری گروه اخالق پزشکی

همکاری با وزارت بهداشت

تدوین پروژه های مرتبط

کاندید شدن اعضا برای عضویت در انجمن

معرفی اساتید برتر برای عضویت در بورد

برگزاری هامیش های سالیانه

همکاری با ستاد 

استفاده از فضای مجازی

دوره های کوتاه مدت برای روانپزشکان

تدوین اهداف فرعی با همکاری مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه

1407

1408

1409

1410

تشکیل تیم های تحقیقاتی بین رشته ای، تشکیل تیم های تحقیقاتی بین املللی،  رشکت اعضا هیات علمی در دوره های کوتاه مدت و بلند 
مدت روش تحقیق

حال حارض هم هامیش بین املللی اعتیاد وجود دارد و همکاران دانشگاه در آن فعال هستند.

1411
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نقشه راه اقدامات در حوزه سالمت حواس پنج گانه در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

1400

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه پژوهشکده سالمت حواس پنج گانه

تدوین و تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه پژوهشکده

تدوین و تصویب بودجه توسعه پژوهشکده در دانشگاه

جذب هیات علمی مرتبط با رشته های تکمیلی مورد نظر طبق چارت سازمانی

فهرست بندی و پیگیری تجهیزات مورد نیاز با تعیین اولویت بندی پژوهشی آموزشی و درمانی

1401

برنامه ریزی و تامین زیرساختهای الزم برای راه اندازی رشته های تحطیالت تکمیلی

افزایش همکاری دوجانبه  با مراکز تحقیقاتی همسو به منظور ارتقای نقش کاربردی پژوهشکده، سازماندهی تیم های تحقیق و توسعه 
متشکل از استاد و دانشجویان دکرتای

جذب دانشجوی دکرتا در رشته های مرتبط  با هسته های پژوهشی پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی

سازماندهی کارگروه راهربدی برنامه ریزی توسعه پژوهشکده ، سازماندهی کارگروه اجرایی برنامه توسعه پژوهشکده

برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضا هیئت علمی گروه در خصوص ارتقا توامنندی های آنها در زمینه تخصصهای مربوطه

برگزاری کارگاه های آموزشی برای کارکنان غیر هیئت علمی با مفاهیم و شاخص های مرجعیت علمی

معرفی اعضا هیات علمی گروه برای طی دوره های فلوشیپی و پسا دکرتا

شناسایی فرآیندهای دارای اولویت ، مداخله در اولویت های اساسی به ویژه در راستای بهبود ارائه  خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش 
درآمد

بلزنگری برنامه های درسی تدوین شده در دوره های مختلف مورد نظر و ارتقای کیفی آنها متناسب با علم روز

1402

1403

هامهنگی و برفراری ارتباط حرفه ای با قطبهای  جامع و مرجع در راستای بهبود فرآیندها و استانداردهای خدمات

تشکیل تیم ارزشیابی درون گروهی و دانشگاهی و خارج دانشگاهی برای بررسی عملکرد پژوهشکده

برنامه ریزی و توامنندسازی اعضای هیات علمی  و کارکنان شاغل در گروه و ارتقای فرآیندها برای کسب اعتبار علمی و گواهینامه های 
علمی موردنظر در کشور و منطقه

الگوبرداری از دپارمتان های معترب جهانی مانندموسسه آموزشی هانوفر آملان

دریافت نشان کیفیت از موسسات ذیصالح

هدف گذاری در جهت ارتقا جایگاه در منطقه خاورمیانه در مرحله اول و بین اللملی در مرحله دوم

1404

1405

1406

تشکیل کارگروه تخصصی از اساتید توامنند ایران با مدیریت پژوهشکده سالمت حواس پنج گانه جهت تدوین استانداردهای ملی برنامه 
درسی رشته ها

تشکیل کارگروه تخصصی از اساتید توامنند ایران با مدیریت پژوهشکده سالمت حواس پنجگانه جهت تدوین استانداردهای ملی 
خدمات مربوط به رشته ها

تشکیل کارگروه تخصصی از اساتید توامنند ایران با مدیریت پژوهشکده سالمت حواس پنجگانه جهت تدوین راهکارهای ملی رشته ها

تشکیل کارگروه تخصصی از اساتید توامنند ایران با مدیریت پژوهشکده سالمت حواس پنجگانه جهت تدوین کدهای اخالق حرفه ای 
رشته ها

تشکیل کارگروه تخصصی از اساتید توامنند ایران با مدیریت پژوهشکده سالمت حواس پنجگانه جهت تدوین اعتبار بخشی مرتبط با 
رشته ها

تشکیل کارگروه تخصصی از اساتید توامنند ایران با مدیریت پژوهشکده سالمت حواس پنجگانه جهت مطالعات آینده نگری رشته ها در 
سطح کشور

همکاری با هیات بورد رشته های تخصصی و انجمن گوش و حلق و بینی ، آسم وآلژی و چشم پزشکی ایران جهت برنامه ریزی گسرتش 
رشته ها در سطح کشور

همکاری با هیات بورد رشته های تخصصی و انجمن گوش و حلق و بینی ایران، آسم وآلرژی و چشم پزشکی ایران جهت برنامه ریزی 
نیروی کار رشته ها در سطح کشور
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1406

توسعه همکاری با انجمن های علمی جراحان گوش و حلق و بینی و رسوگردن ،آسم و آلرژی و چشم ایران

افزایش تعداد اعضای هیات علمی در بورد های تخصصی در حال حاظر 4 نفر عضو هیات بورد تخصصی هستند

برگزاری کنگره های کشوری و بین املللی در زمینه های گوش و حلق و بینی ، جراحی قاعده جمجمه و چشم پزشکی

همکاری و ارائه مشاوره به برنامه های دیگر رشته ها مانند توسعه منطقه ای در زمینه بکارگیری رصد علم ، فناوری و نوآوری و 
سیاست گزاری

گردآوری و تالیف حداقل دو کتاب مرجع علمی متناسب با هسته های پزوهشکده

تشکیل کارگروه متاس با منایندگان استان و کمیسیون های مربوطه مجلس

اطالع رسانی در زمینه شنوایی و بینایی از طریق صدا و سیام و شیکه های اجتامعی

برگزاری مصاحبه های ادواری صدا و سیام در زمینه سالمت شنوایی و بینایی

توسعه همکاری با رسانه های اجتامعی استانی و کشوری در راستای معرفی توامنندی های پژوهشکده

گرفنت حداقل یک دانشجوی بین املللی در حیطه های هسته های علمی پژوهشکده

همکاری با حداقل یک دانشگاه معترب جهانی در هر یک از رشته های گوش و حلق و بینی و جراحی قاعده جمجمه و چشم پزشکی با 
هدف تبادل استاد و یا برگزاری دوره های آموزش و پژوهشی تحت وب با اساتید دانشگاه هدف

اجرای برنامه تبادل استاد بین دانشگاهی و استفاده از مجازی سازی برنامه های علمی برای بهره گیری از اساتید خارجی

تسهیل و ترسیع برنامه تبادل دوطرفه دانشجو در حیطه های مرتبط پژوهشکده

1407

1408

برگزاری کارگا ههای آموزشی و وبینارها ی مشرتک با دانشگاه های معترب ین املللی

توسعه تعداد پروزه های مشرتک پژوهشی  با دانشگاه های معترب بین املللی

برنامه ریزی جهت رشکت اعضای هیات علمی در دوره های زبان آموزی و ارتقای مهارتهای مربوطه

کسب اعتبار علمی و گواهی نامه های علمی منطقه ای و بین املللی از طریق توامنند سازی اعضای هیات علمی و کارکنان شاغل در گروه 
و ارتقای فرایندها و انجام پژوهش های راهربدی

ارتقا کیفیت محتوای برنامه های درسی مربوطه در برنامه آموزشی بین املللی دانشگاه

افزایش تعداد گرنت های بین املللی گروه ها

ارتباط مستقیم با انجمن ها ی رشته های مربوطه بین املللی

برنامه ریزی برقراری ارتباط موثربا انجمن ها و سازمان های بین املللی معترب در حوزه های مربوطه جهت تایید و اماکان صدور مدارک و 
گواهینامه های بین املللی

برنامه ریزی جهت زیرساخت های مورد نیاز برای تاسیس شبکه مجازی ملی

برنامه ریزی جهت تامین پیش نیاز های مورد نیاز برای راه اندازی  فوروم ملی

انجام مطالعات کاربردی محصول محور در حیطه های مرتبط با پژوهشکده

بکارگیری فارغ التحصیالن رشته های مربوطه در پژوهشکده

حامیت  لجستیک  و معنوی از راه اندازی حداقل یک رشکت دانش بنیان فعال در حوزه های مربوط به پژوهشکده

تولید محصوالت فناورانه با کیفیت و اخذ استانداردهای ملی

اتدوین و تصویب و سیاستگذاری در خصوص برنامه های حامیت از برندسازی

حامیت از محصوالت تولیدی رشکت های دانش بنیان در جهت بازار سازی محصول

کسب درآمد از طریق فروش دانش و فروش محصوالت فناورانه

1409

1410

تدوین، طراحی و اجرای پروپوزال های پژوهشی در حیطه های مرتبط پژوهشکده با همکاری دپارمتان های معترب علمی

تولید محتوای نرم افزاری در حوزه های توانبخشی شنیداری و بینایی

انتشار حداقل 40 مقاله علمی و مجالت بین املللی در سال

انتشار حداقل دو کتاب تخصصی در حیطه های مربوط به پژوهشکده
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1410

داشنت بیشرتین تعداد محققین در حوزه های دانش هسته های مرتبط به پژوهشکده

تاسیس حداقل یک رشکت دانش بنیان مرتبط با پژوهشکده

ثبت ملی و بین املللی دو اخرتاع مرتبط با پژوهشکده ه

برگزاری هامیش های جهانی مرتبط با پژوهشکده هر 2 سال یکبار

رشکت فعال در شبکه های جهانی در حیطه های مرتبط با پژوهشکده

رشکت فعال در فوروم های جهانی در حیطه های مرتبط با پژوهشکده

چاپ مقاالت هیات علمی رشته های مرتبط با هسته ها در ژورنالهای جانی با F) باالی 5

نگارش حداقل یک فصل از کتب مرجع جهانی در هریک از مراکز تحقیقات وابسته به پژوهشکده

دارا بودن اعضا هیات علمی پیشگام در حوزه های دانش مرتبط با پژوهشکده

فراهم آوردن رشایط مناسب برای قرار گرفنت در دسته بهرتین موسسات

فراهم آوردن بهرتین رشایط برای ارائه بهرتین خدمات

همکاری با مراکز ین املللی جهت توسعه انتولوژی

راه اندازی گسرتش پایگاه های داده های دانش رشته ) از جمله رجیسرتی ها(

نقشی فعال در نظریه پردازی و پارادایم سازی در حوزه های مرتبط با پژوهشکده

افزایش انتشار مطالعات پر ارجاع مرتبط با حیطه های پژوهشکده

انجام مطالعات کاربردی محصول محور و یا بنیادی در حیطه های مرتبط با پژوهشکده

انجام مطالعات پشتیبان محصول مجوز ابداعات و اخرتاعات سخت افزاری و نرم افزاری در حیطه های مرتبط با پژوهشکده

معرفی محصوالت فناورانه دانش بنیان با ارزش افزوده باال

تالش برای انجام پژوهشهای  دارای قابلیت های تجاری سازی و توامنند سازی موسسات دانش بنیان

میزبانی حداقل یک دوره استقرار یکی از نهادهای معترب جهانی حوزه های دانشی مرتبط با پژوهشکده در دانشگاه علوم پزشکی ایران

دعوت از مراجع ذیصالح داخل و بین املللی برای اخذ گواهینامه های الزم اعتبار سنجی

تالش در راستای ارتقای رتبه های شاخص های علم سنجی جهانی

شناسایی فرآیندهای درارای اولویت و مداخله در اولویت های اساسی به ویژه در راستای بهبود ارائه خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش 
درآمد
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1399

جذب دانشجو دکرتای هوش مصنوعی در پزشکی1400

1401

حامیت از فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی در راستای توامنندسازی فردی در حوزه هوش مصنوعی

برگزاری دوره های فلوشپی، کوتاه مدت و پودمانی مرتبط

استانداردسازی فرایندهای اداری و آموزشی در راستای چابکی بیشرت گروه

بازنگری کوریکولوم رشته در صورت نیاز

استانداردسازی فرایندهای اداری و آموزشی در راستای چابکی بیشرت گروه

بازنگری کوریکولوم رشته در صورت نیاز

الگوبرداری از منونه های موفق بخش خصوصی داخل و خارج1402

1403

برگزاری جشنواره های ایده پردازی، هکتون ها، استارت آپ ویکندها، فن بازارهای سالمت و سایر رویدادهای مرتبط بنا به اقتضای 
سیاست های گروه

مشارکت در رویدادهای مرتبط ملی و بین املللی

برگزاری مسابقات در خصوص بکارگیری هوش مصنوعی در پزشکی

برنامه ریزی در راستای تقدیر از دستاوردهای مرتبط با هوش مصنوعی در پزشکی

تدوین استانداردهای آکادمیک فعالیت های گروهی و خارج گروهی

ارزشیابی های درونی

مشارکت در برنامه های اعتباربخشی وزارت متبوع

1404

تولید و انتشار کتب فارسی

تدوین مقاالت علمی در ژورنا ل های معترب مرتبط

راه اندازی نرشیات و مجالت مرتبط 

حضور در شبکه های اجتامعی و آگاه سازی گروه های هدف از فرصت ها و قوت-های هوش مصنوعی در پزشکی

ارائه ی آموزش های آنالین و آفالین 

تولید محتواهای علمی به زبان ساده

1405

1406

تدوین استانداردهای اطمینان از ایمنی و امنیت سیستمهای هوش مصنوعی در پزشکی

تدوین استانداردهای توسعه فضاهای آموزشی و آزمایشی هوش مصنوعی، 

بیین تأثیرات اخالقی، قانونی و اجتامعی هوش مصنوعی

توجه جدی به موضوع اخالق و افزایش تعامل بین استاد و دانشجو

رصد و تحلیل روندهای موثر بر آینده هوش مصنوعی

تعیین اولویت های راهربدی در پژوهشهای هوش مصنوعی با توجه ویژه به محدوده ها و زمینه های دور از توجه و متایل صنعت

تاسیس انجمن هوش مصنوعی در پزشکی

حضور فعال در انجمن های مرتبط با رشته

مشارکت با برنامه های در حال اجرای بورد

پیشنهاد فعالیت های جدید با اتخاذ رویکرد بین رشته ای و فرارشته ای

برگزاری سمینارهای علمی و نشست های تخصصی

مشارکت فعال در کنگره های داخل و خارج کشور

رصد فعاالنه ی تغییرات و پیرشفت های علمی مرتبط و تاثیرگذار بر رشته

شناساندن رشته به جامعه هدف

انجام طرح های تحقیقاتی و پایان ها با مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه های خارج
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1406

جهت دهی کلی تحقیقات و توسعه هوش مصنوعی

جذب اساتید دوئل افلیشین

جذب اساتید وابسته و ادجوانت در گروه

بازنگری برنامه ها و کوریکولوم در راستای دانشگاه های تراز اول دنیا

شناسایی و جذب گرنت های بین املللی

زمینه سازی برای رسمایه گذاری بلندمدت در تحقیقات هوش مصنوعی

آموزش دوره های مرتبط با کار آفرینی برای دانشجویان رشته

حامیت از تاسیس رشکت های دانش بنیان

حامیت از طرح های تحقیقاتی 

1407

1408

1409

1410

تدوین سیاست ها و خط مشی های علمی و پژوهشی در راستای افزایش تعداد مقاالت با رضیب اثرگذاری باال

شناسایی کتب مرجع رشته

ترجمه به زبان فارسی در صورت نیاز

اقدام به انتشار کتاب از مطالعات اعضای هیات علمی

مطالعه ارتباطات علمی و تحلیل استنادی محققین حوزه هوش مصنوعی در پزشکی

همکاری و مشارکت علمی، شبکه های هم تألیفی

برنامه ریزی در جهت راه اندازی ژورنال علمی پژوهشی هوش مصنوعی در پزشکی

انجام پژوهش های کاربردی هوش مصنوعی در حوزه سالمت

مطالعاتی با هدف توسعه داروهای جدید مبتنی بر هوش مصنوعی

مطالعات با هدف بکارگیری هوش مصنوعی برای تشخیص دقیق تر و کاهش خطاهای پزشکی

جمع آوری و مدیریت داده ها و اطالعات پزشکی با استفاده از هوش مصنوعی

افزایش کمی و کیفی مقاالت چاپی در ژورنال های مرتبط معتربارزیابی کمی و کیفی منابع و انتشارات علمی

سنجش و ارزیابی نوآوری های علمی مرتبط با هوش مصنوعی در پزشکی

شناسایی نیازها و اولویت های پژوهشی

طرح فراخوان اولویت های پژوهشی

بررسی و ارزیابی پژوهش های پیشنهادی ارسالی

حامیت از طذح های اولویت دار 

برقراری توازن میان بودجه و هزینه های پژوهشی
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1399

جذب دستیار پژوهشی، فلوشیپ و دانشجویان پسادکرتی، فرصت های مطالعاتی، بورسیه1400

1401

راه اندازی دوره های فلوشیب، کوتاه مدت و پودمانی

ایجاد مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت

شناسایی و تدوین فرایندهای مورد نیاز برای اجرای امور مرتبط با متایز رسالت یافته 

پیشنهاد گنجاندن واحد درسی سلول های بنیادی و طب بازساختی در مقاطع و دوره های مختلف پزشکی 

الگوبرداری از موسسات با سابقه موفق در زمینه رسالت متایز یافته1402

1403

برگزاری جشنواره ها، هکتون ها، رویدادهای علمی اعم از هامیش و سمپوزیوم در سطح ملی و بین املللی 

تقدیر از فعاالن و رسآمدان حوزه سلول های بنیادی و طب بازساختی

استانداردسازی فرایندهای تدوین شده در ارتباط با رسالت متایز یافته

ارزیابی فرایندهای مرتبط با متایز رسالت یافته هرسال یکبار

دریافت گواهی نامه معترب از موسسات بین املللی اعتباربخشی 

دریافت نشان ملی کیفیت

1404

تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی

تولید و چاپ مستندات و بسته های آموزشی

حامیت از طرح ها و پروژه های تحقیقاتی منتیج به شواهد

انتشار چاپی و الكرتونیكی خربنامه ها، مجالت و نرشیات علمی – تخصصی و كتب در عرصه داخلی و بین املللی

راه اندازی سامانه آموزش آنالین و تدوین محتوای دوره های آموزش مجازی جهت متقاضیان دوره های آموزشی

حامیت از برگزاری هامیش ها و كارگاه ها و نشست های علمی و ترویجی

تدوین بسته های آموزش به مردم 

مشارکت در آموزش عمومی و اجتامعی

1405

1406

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی برنامه درسی  

تدوین استانداردهای الزم برای فعالیت های تحقیقاتی، درمانی، تولیدی و زیرساخت های الزم به ویژه در زمینه بانك ها و فرآورده های 
سلول، بافت و ارگان و تصویب آنها در مراجع ذیربط

مشارکت در تدوین استانداردهای ملی در حوزه محتواهای آموزشی

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته

تدوین و ترویج كدهای اخالقی مورد نیاز برای مراكز و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و درمانی در حوزه سلول های بنیادی

آینده پژوهی حوزه های مرتبط با سلول های بنیادی

همفکری و تعامل با سیاستگذاران و برنامه ریزان در خصوص گسرتش مرزهای دانشی رشته

تشویق محققین و مراكز به فعالیت در مرزهای دانش و فناوری در این حوزه

همفکری و تعامل با سیاستگذاران و برنامه ریزان نیروی انسانی

برگزاری رویدادهای علمی نظیر هکتون، استارت آپ ویکند

رصد و پایش برنامه های بصورت ساالنه

رصد حرکت های علمی جهان

رصد فناوری های نوظهور در حوزه طب بازساختی و سلول های بنیادی

همکاری با نهادهای سیاستگذار 

تعامل سازنده با پژوهشگاه رویان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم و 
تحقیقات و فناوری
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1406

به كارگیری رسانه های جمعی و ظرفیت اطالع رسانی مدارس و دانشگاه ها به منظور ترویج استفاده صحیح از دستاوردهای حوزه 
سلول های بنیادی

توسعه همكاری های مشرتك با كشورهای هدف به منظور انتقال فناوری و صادرات محصوالت و خدمات آن

اعزام اساتید به مراكز علمی – درمانی داخل و خارج برای یادگیری فناوری و مهارت های مورد نیاز و دعوت از تخصصین برجسته خارج از 
كشور به منظور آموزش و انتقال دانش

همكاری های بین املللی در موضوعات پژوهشی، انتقال فناوری، تجاری سازی و درمانی

1407

1408

1409

1410
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1399

1400

جذب هیأت علمی

جذب پژوهشگر پسا دکرتی و فلو شیب در حوزه سالمت زنان

جذب پژوهشگران برجسته بین املللی در دو حوزه سالمت زنان و  سالمت عمومی در قالب هیأت علمی با وابستگی دوگانه

جذب گرنت های پژوهشی از سازمان های داخلی خارج از دانشگاه ) از جمله مؤسسه نیامد، سازمان بهزیستی کل کشور، مرکز مطالعات 
زنان دانشگاه تهران، دفرت مطالعات اجتامعی و فرهنگی شهرداری تهران ،

جذب گرنت های پژوهشی از سازمان های بین املللی )who ، گروه سالمت اجتامعی زنان یونسکو، سازمان بین املللی کار، بانک جهانی،  
)UNFPA صندوق جمعیت سازمان ملل متحد

جذب پژوهشگر از طریق گرنت پسادکرتی

انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشی دانشکده هرن و علوم - جامعه شناسی و مردم شناسی دانشگاه نیپیسینگ کانادا

فراخوان طرح های پژوهشی در حوزه سالمت زنان، سالمت عمومی و شبه علم به صورت مشرتک با سازمان ها و مراکز تحقیقاتی ملی و 
بین املللی

برگزاری دوره های آموشی در خصوص پژوهش و تحلیل داده های کالن

1401

توسعه الین تحقیقاتی در حوزه سالمت زنان

شناسایی و همکاری با مراکز تحقیقاتی، سازمان های فعال داخلی و خارجی در حوزه سالمت زنان، سالمت عمومی، سالمت جهانی، 
انفورماتیک پزشکی

برگزاری دوره های آموزشی، پژوهشی، سمینارها و هامیش های ملی و بین املللی

ایجاد دوره های فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی

ایجاد فرصت گذراندن دوره های پسادکرتی، فلوشیپ ، Ph.D.و MPH جهت اعضای هیأت علمی و پژوهشگران مرکز

Q1  چاپ مقاالت در ژورنال های معترب بین املللی

چاپ مقاالت در نرشیه های معترب به صورت همکاری بین املللی با پژوهشگران خارج از کشور

بهبود جایگاه آموزشی و  پژوهشی مرکز در پاسخگویی اجتامعی

1402

راه اندازی و ایجاد رشته سالمت زنان در مقطع دکرتی تخصصی پژوهشی

راه اندازی آزمایشگاه گردآوری، ساماندهی و تحلیل داده های کالن سالمت

جذب هیأت علمی متخصص در الین های تحقیقاتی مورد نظر به صورت متام وقت داخلی و به صورت وابستگی دوگانه

فضای فیزیکی

طراحی پروتکل و فرآیند پیشگیری از خشونت خانگی برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی

توجه به مسائل سالمت زنان و شبه علم در کوریکولوم آموزشی پزشکی عمومی، پزشکی اجتامعی، پزشکی خانواده و سایر رشته های 
مرتبط

1403

مقطع دکرتی تخصصی پژوهشی، فلوشیپ و پسادکرتی در دو حوزه سالمت زنان

جذب دانشجو در مقطع دکرتی تخصصی پژوهشی

برگزاری هامیش ها و سمینارهای آموزش مردم در حوزه سالمت زنان و شبه علم

ارائه ی آموزش های عمومی از طریق کلینیک های پیشگیری مراکز جامع سالمت

field گسرتش  کلینیک های پیشگیری و آموزش های مردمی در

ثبت رشکت دانش بنیان در حوزه آموزش و پژوهش سالمت مردم

اعطای جوایز به پژوهشگران برتر و رسآمد حوزه سالمت زنان و

تدوین برنامه های استاندارد پزشکی اجتامعی،  پزشکی خانواده و طب پیشگیری

خودارزیابی برنامه ها و فعالیت های مرکز

الگوبرداری از سازمان های خاص در حوزه سالمت زنان 
Women’s Health Center of Excellence، Global Women’s Health ،  Women’s Health of WHO



دانشگاه علوم پزشکی ایران 84

نقشه راه اقدامات در حوزه طب پیشگیری و سالمت جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به مرجعیت 
علمی

وابستگیاقدامسال

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1411

1412

1413

1414

1415



85داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

نقشه راه اقدامات در حوزه طب ساملندی و ساملندشناسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

1400

 زمینه سازی رشکت در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت تحصیالت تکمیلی داخلی و بین املللی برای اعضا هیات علمی

برگزاری جشنواره های علمی و آموزشی در مناسبتهای ساملندی و بیامریهای ساملندی با حضور ساملندان و مراقبین سالمت 

اعطای جوایز به محقق برتر، فعال آموزشی برتر در حوزه سالمت ساملندی

شناسایی فرایندهای اساسی و مهم و به کارگیری آنها جهت بهبود فرایندهی آموزش و درمانی و افزایش رضایتمندی

بازنگری کوریکولوم و برنامه های آموزشی و درسی  

استاندارد سازی برنامه های آموزشی و درمانی

ارزشیابی و ممیزی برنامه ها و فرایندهای آموزشی، پژوهشی و درمان در حوزه ساملندی

کسب اعتبار از مراکز معترب بین ااملللی

بررسی گروهها و بخشهای ساملندی موفق بین املللی در راستای بهبود و استانداردسازی فرایندهای آموزشی و درمانی

بررسی گواهینامه ای کیفیت موجود و تالش جهت پیاده سازی استانداردهای الزم درکسب گواهینامه های مربوطه  

تعیین تیم مدیریتی جهت سنجش و ارتقا عملکرد کارکنان و فرایندهای مختلف 

بررسی، شناخت و به کارگیری نکات اساسی و مهم در موفقیت رشته در کشور و جهان جهت بهبود و ارتقا گروه  

1401

1402

تالیف و انتشار کتب بومی و تهیه راهکارهای مبتنی بر شواهد بومی در زمینه سالمت و بیامریهای ساملندی

تشکیل پویش اجتامعی نقش طب ساملندی در سالمت جامعه و سالمت ساملندان

آموزش همگانی در سطح جامعه

برنامه ریزی وبرگزاری کالسهای آموزشی زبان جهت بهبود مهارتهای زبان آموزی در پرسنل، اساتید و دانشجویان

مشارکت و تاسیس شبکه های بین املللی در حوزها های مختلف مرتبط با سالمت ساملندان

1403
آموزشهای عمومی مرتبط با حوزه سالمت ساملندی و تهیه پمفلت و جزوات آموزشی در زمینه های متفاوت سالمت ساملندی برای 

ساملندان، مراقبین و کارکنان حوزه سالمت

1404

تهیه و اماده سازی استانداردهای ملی برنامه های درسی این رشته در زمینه سندروهای ساملندی و مراقبت و توسعه سالمت ساملندان

تدوین استانداردهای ملی جهت خدمات جامع در سالمت ساملندان

تدوین گایدالین بومی سازی شده در زمینه اقدامات وخدمات مربوط به ساملندان از قبیل پوکی استخوان وسقوط و ..

تدوین کدهای تخصصی اخالق حرفه ای در رشته با همکاری معاونت پژوهشی

عضویت در کمیته های کشوری اعتبار بخشی جهت تدوین استانداردهای اعتبار بخشی در رشته های مرتبط

پایش و اعتبار بخشی منظم اجرای برنامه ها و تشکیل و اداره بخشهای مرتبط با رشته در سطح دانشگاه

طراحی مطالعات بر اساس استانداردهای علمی با همکاری سایر دانشگاهها و رشته های سیاستگذاری اپیدمیولوژی و ادارات تخصصی 
وزارتخانه

گسرتش و همکاری در راه اندازی رشته در سایر دانشگاههای کشور و همچنین گسرتش رشته های مرتبط از قبیل پرستاری ساملندی و 
ساملندشناسی

تعیین و تدوین برنامه و  رشح شغلها و نیروی کار مورد نیاز رشته و ایجاد واحدهای شغلی مرتبط 

عضویت و مشارکت فعال و کلیدی درانجمنهای تخصصی ساملندی

عضویت اعضا هیات علمی در بوردهای تخصصی ساملندی

برگزاری کنگره ها و سمینارها و سمپوزیومهای علمی آموزشی تخصصی

تدوین برنامه راهربدی جهت رصد متون علمی در زمینه سالمت ساملندان

عضویت و رشکت فعال در جلسات سیاست گذاری حوزه سالمت ساملندی در وزارتخانه و انجمنهای ساملندی و جلب مشارکت نهادهای 
مربوطه جهت اعتباربخشی و گسرتش نیروی کار

حضور و برگزاری برنامه و مصاحبه های منظم آموزشی در حوزه سالمت ساملندی در رادیو و تلویزیون

چاپ موارد آموزشی مرتبط با سالمت ساملندی در مطبوعات تخصصی و عمومی
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1404

اختصاص وبالگ و صفحات مختلف مجازی جهت اموزش عمومی سالمت ساملندی و ارتباط مستقیم با افراد جامعه

جذب  دانشجویان بین امللل 

تالش جهت دریافت گواهینامه های بین املللی

برنامه ریزی جهت صدور مدارک بین املللی معترب آموزشی تخصصی منطبق با استانداردهای بین املللی

تفاهم نامه و اجرای برنامه دعوت و تبادل استاد با دانشگاههای داخلی و خارجی

انجام برنامه تبادل دانشجو با دانشگاههای داخلی و خارجی

جذب پرسنل بین امللل  و تبادل پرسنل تخصص دیده در زمینه مراقبت و سالمت ساملندی جهت ارتقا دانش و کیفیت خدمات در این 
زمینه

برگزاری وبینارهای آموزشی بین املللی

ایجاد واحد بین امللل مرکز تحقیقات ساملندی جهت انجام پروژه ها مشرتک کشوری و بین املللی پژوهشی 

کسب اعتبار و معیارهای استاندارد بین املللی )EMRO ( در زمینه آموزش و ارائه خدمات درمانی

بین املللی سازی و انتشار برنامه درسی 

جذب گرنت های بین املللی

ارتباط و ایجاد و عضویت شبکه های بین املللی

ایجاد فرصت های مطالعاتی جهت اعضای هیت علمی و دانشجویان

ثبت و حامیت از ایده ها ، تحقیقات و فعالیت های نوآورانه در جهت توسعه سالمت ساملندان

تدوین و تصویب برنامه های حامیتی جهت کارآفرینی

تاسیس رشکتهای دانش بنیان در زمینه توسعه فعالهای فن آورانه و خدماتی

تاسیس رشکت اعتبار بخشی مراکز آموزشی و همچنین رشکتهای ارائه خدمات درمانی

حامیت و ایجاد راهکار جهت ساخت نام تجاری محصوالت رشکت های دانش بنیان

ایجاد راهکار مناسب و حامیت جهت بازار سازی محصوالت و خدمات رشکتهای دانش بنیان

کسب درآمد از طریق رشکتها و محصوالت و خدمات مورد نیاز در زمینه سالمت ساملندان

1405

برگزاری و رشکت در هامیشهای علمی جهانی1406

1407

1408

ارایه پروژه های تحقیقاتی با موضوعات نوو  با هدف تولید محصول در زمینه سالمت ساملندان

چاپ بیشرتین مقاالت پر ارجاع در زمینه تحقیقات مرتبط با ساملندی

تالیف بیشرتین کتابها در زمینه سالمت ساملندان در بین دانشگاههای کشور

بیشرتین محققین با H-(ndex  باال در بین دانشگاههای کشور

بیشرتین موارد ثبت ابداعات و اخرتاعات در زمینه مراقبت و سالمت ساملندان در بین دانشگاههای کشور

مشارکت در تشکیل شبکه های جهانی

راه اندازی فوروم جهانی مرتبط با رشته

چاپ حداقل یک کتاب مرجع در زمینه سالمت ساملندی

دارا بودن دانشمندان برتر در حوزه های مرتبط با رشته

 راه اندازی بهرتین موسسات در حوزه های مرتبط با رشته

ارائه بهرتین خدمات حوزه سالمت ساملندی در سطح کشور و منطقه

ارتقا و انجام مطالعات با کیفیت و پر ارجاع بین املللی

انجام مطالعات کاربردی و تولید محور در زمینه دانش و ارائه خدمات سالمت ساملندی

1409
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1410

طراحی و راه اندازی و استفاده ازپایگاه داده ای دانش درحوزه سالمت ساملندی جهت کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات

تشکیل حلقه های نقد و بحث فلسفی در رشته طب ساملندان

جهت کسب امتیازات مناسب از مراجع علم سنجی بین املللی

نیاز سنجی و تعیین اولویتهای پژوهشی در زمینه آموزش، و ارایه خدمات  پیشگیری، تشخیصی ، درمانی و بازتوانی ساملندان 

1411

1412

حضور برجسته اعضای هیئت علمی در بوردهای علمی جهانی در رشته های مرتبط با سالمت ساملندان

میزبانی جهت حضور نهادهای علمی جهانی در سطح منطقه

استاندارد سازی برنامه ها، تجهیزات و آموزش و پژوهش و خدمات مرتبط با رشته های پاتوبیولوژی جهت کسب امتیاز اعتبارسنجی جهانی
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1400

هامهنگی برای رشکت در دوره تکمیلی خارج از کشور بر حسب نیاز گروه

برگزاری جشن.اره برای دستیاران، داننشجویان و بیامران

اعطای جایزه به نفرات برتر هر سال و اعطای جایزه پژوهشی به پژوهشهای برتر هر سال

ارزیابی و پایش فرایندها

برگزاری جلسات مشورتی با دانشجویان، دستیاران و اساتید

 Commission on Accreditation of Rehabilitation بررسی چک لیست استاندارهای بین امللیی طب فیزیکی و توانبخشی بر اساس
.Facilities

 .Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities ارزشیابی برنامه های طب توانبخشی بر اساس چک لیست

CARF کسب اعتبار  بین املللی بر اساس

بازدید از مراکز بین املللی و الگوبرداری از مراکز موفق جهانی

CARF دریافت نشان

ارزیابی مکرر کیفیت

استاندارد سازی ئ بهبود کیفیت خدمات و دعوت از مراجع بیناملللی برای رتبه بندی.

هر ساله انجام می شود

1401

انجمن خیریه حامیتی سکته مغزی توسط گروه ایجاد و در مراحل نهایی کسب مجوز است

اعضای گروه بصورت فعال مشارکت دارند

مدارک با ارزش بین املللی داده می شود

راه اندازی شده است با حضور متخصصین کشور

1402

در دست انجام است

قبال انجام شده و منترش شده

اعضای گروه در انجمنهای علمی فعال می باشند

اعضای گروه در بوردهای تخصصی طب فیزیکی ، طب ساملندان و طب ورزش فعال می باشند

تا کنون 5 کنگره کشوری و کارگاههای متعدد توسط گروه انجام شده و بقیه نشستهای ملی با همکاری گروه انجام می شود

وضعیت اعضای هیئت علمی مکرا رصد می شود

در دست تدوین

گروه مشارکت فعال دارد

اعضای گروه بصورت فعال مشارکت دارند

درخواست به دانشگاه ارسال شده لیست دوره های قابل اجرا اعالم شده است

اساتید در مراکز خارج کشور دوره گذرانده اند

درخواست به دانشگاه ارسال شده لیست دوره های قابل اجرا اعالم شده است

1402

درخواست از دانشگاه

با ایجاد استانداردهای CARF پیگیری می شود

برگزاری کارگاههای آموزشی برای آشنایی و دریافت گرانت بیناملللی

اساتید در دوره های بین املللی مشارکت مستمر دارند

پیگیری برنامه های واگذاری منصفانه 

برگزاری کارگاهها و ارزیابی

1403
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پیگیری تولید و تجاری سازی اخرتاعات ثبت شده در حال انجام است

در حال پیگیری چاپ و انتشار کتب به زبان انگلیسی می باشد

جذب محققیقن عالقه مند در زمینه تحقیقات

توسعه موسسات مرتبط با رشته

مشارکت فعال در کارگاههای ثبت اخرتاع وجود دارد. چندین اخرتاع ثبت شده است

مشارکت  فعال در هامیش جهانی وجود دارد

اعضای هیئت علمی در انجمن جهانی عضویت دارند

اعضای هیئت علمی در برخی فورومها مشارکت دارند

سعی در افزایش کیفیت مقاالت در درجه اول وجود دارد

سعی در تولید کتابهای به زبان انگلیسی در مرحله اول وجود دارد

در برخی زمینه ها مثل توانبخشی سکته مغزی اساتید با تجربه وجود دارد اما نیاز به مترکز بر مسیرهای خاص است

نیاز به حامیت دانشگاه و ملی برای ایجاد مراکز خاص است

در برخی موارد خدمات در حد بین املللی داده می شود

نیاز به حامیت در ثبت رژیسرتی دارد

در حال بررسی است

دوره های آموزشی برای اساتید در حال انجام است

1405

 توسعه سایت گروه 

مقاالتی د ر این زمینه در حال انجام و انتشار است

اضافه کردن مباحث مدیریتی به کوریکولوم رشته در دستور کار است

نیاز به حامیت ویژه دانشگاهی دارد

نیاز به حامیت ویژه دانشگاهی دارد1406

1407

1408

1409

1410



دانشگاه علوم پزشکی ایران 90

نقشه راه اقدامات در حوزه علوم مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

1400

تدوین برنامه راهربدی قطب مدیریت و اقتصاد سالمت با رویکرد رشد کمی و کیفی و توسعه علوم پایه مدیریت در نظام سالمت و 
دستیابی به جایگاه مرجعیت علمی

راه اندازی مرکز رشد دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

تاسیس و راه اندازی رشته های مرتبط با گروه های آموزشی دانشکده:
- دکرتای )PhD( آینده پژوهی سالمت )پذیرش دانشجو از بهمن 1399(

- کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی
- کارشناسی ارشد رفاه اجتامعی

- کارشناسی ارشد مدیریت مالی در نظام سالمت
- کارشناسی ارشد پدافند غیرعامل

- رشته علم سنجی سالمت
- تدوین برنامه درسی رشته مدیریت دانش سالمت ...

تیم سازی اعضای هیئت علمی با سایر گروه ها و رشته ها و سازمان های همرتاز

تیم سازی دانشجویان با سایر دانشکده ها و دانشگاه های همرتاز با وجود کمیته تحقیقات دانشجویی فعال

تدوین و راه اندازی هسته های پژوهشی مرتبط با گروه های آموزشی دانشکده و مطابق با اولویت های پژوهشی با همکاری 
صاحب نظران موضوع

راه اندازی سلسله کارگاه های کارآفرینی الکرتونیکی به منظور آموزش مهارت کسب و کار به دانشجویان

اقدام جهت راه اندازی مرکز مشاوره تدوین طرح های کسب و کار و راه اندازی کسب و کارهای نوین در دانشکده مدیریت

برگزاری کالس های آزاد زبان انگلیسی

... MBA ترغیب اعضای هیئت علمی جهت رشکت در دوره های تحصیالت تکمیلی موجود: آموزش پزشکی، یادگیری الکرتونیکی و

برگزاری جشنواره برترین ایده های فناوری محور، فن بازارها و عرضه فعالیت های پژوهشی

برگزاری جشنواره ایده بازار مشرتک با دانشگاه صنعتی رشیف و امیرکبیر

برنامه ریزی و تالش هدفمند درراستای کسب جوایز دانشگاهی و ملی

جوایز جشنواره دکرت پروانه وثوق )دانشگاه علوم پزشکی ایران(

جوایز جشنواره کشوری شهید مطهری ...

احصای فرایندهای بهینه و کارآمد کاری در حوزه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، بین املللی سازی و پشتیبانی دانشکده

استقرار رویکردهای نوین آموزش در دانشکده و تقویت و ارتقای زیرساخت ها و فرایندهای آموزش مجازی

بازنگری برنامه دروس محول شده از سوی بوردهای تخصصی:

بازنگری برنامه درسی دوره دکرتای مدیریت اطالعات سالمت ...

مذاکره و درخواست از بوردهای تخصصی ذیربط به منظور محول منودن مسئولیت بازنگری برنامه های درسی مرتبط به دانشکده 
مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

بازنگری برنامه درسی دکرتای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

بازنگری برنامه دروس کتابداری پزشکی ...

برنامه ریزی برای استانداردسازی با مشارکت اعضای هیئت علمی و همکاران دانشکده

مستندسازی دقیق و بهبود فرایندهای آموزشی و پژوهشی دانشکده

برنامه ریزی برای ارتقای در نتایج ارزشیابی و ممیزی با همکاری اعضای هیئت علمی و همکاران دانشکده

استقرار رویکردهای نوین آموزش در دانشکده )با مترکز بر یادگیری الکرتونیک و مجازی سازی دروس(

برنامه ریزی برای الگوبرداری از دانشگاه های برتر جهان با راهنامیی اعضای هیئت علمی دانشکده دارای مسئولیت و تجارب مرتبط

طراحی و اجرای بسته های آموزشی تخصصی زبان انگلیسی ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

برگزاری وبینارها و ویدئوکنفرانس های علمی-آموزشی درزمینه رشته های مختلف دانشکده به منظور رشکت اعضای هیات علمی و 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی در سطح ملی و بین املللی

نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزشی توامنندسازی مدیران نظام سالمت در سایر کشورها )سوریه، عراق ...( به صورت حضوری و مجازی
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1400

راه اندازی سلسله کارگاه های کارآفرینی الکرتونیکی به منظور آموزش مهارت کسب و کار به دانشجویان توسط کمیته توامنندسازی، 
کارآفرینی و تجاری سازی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

برنامه های توامنندسازی اساتید، دانشجویان، کارکنان و مدیران نظام سالمت در خصوص آمادگی و ارائه پاسخ موثر به بالیا

مشارکت در طراحی، تولید و ارزیابی سیستم های اطالعات سالمت به منظور تشخیص، درمان و مدیریت بیامری ها با کمک فناوری

مترکز بر تولید محصوالت مرتبط با رشته های تخصصی دانشکده ازجمله:
برنامه های کاربردی و نرم افزارها در حیطه سالمت

نظام های ثبت در حیطه سالمت
داشبورد اطالعات در حیطه سالمت

پرونده الکرتونیک سالمت
پرونده الکرتونیک فردی

سیستم های تصمیم یار بالین ..............

فراخوان و بازاریابی وسیع کارگاه های آموزشی دانشکده جهت جلب مشارکت کنندگان داخل و خارج از دانشگاه توسط کمیته 
توامنندسازی، کارآفرینی و تجاری سازی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

درآمدزایی ازطریق برگزاری کارگاه های آموزشی توسط کمیته توامنندسازی، کارآفرینی و تجاری سازی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 
پزشکی

برنامه ریزی و تهیه زیرساخت های راه اندازی هامیش بین املللی مشرتک متامی رشته های دانشکده به صورت مجازی

1401

طراحی دوره های میان رشته ای جدید و موردنیاز کشور ازطریق تعامل با سایر دانشگاه ها )دانشگاه عالمه طباطبایی، صنعتی رشیف، 
امیرکبیر ...(

راه اندازی مقطع پست داک متناسب با حیطه تخصصی قطب مدیریت سالمت

راه  اندازی مرکز تولید، نرش، سنتز و کاربست نتایج پژوهش

امکان سنجی راه اندازی نهادهای علمی مرتبط با علوم مدیریت سالمت ازجمله: توسعه گروه های آموزشی، مرکز پژوهشی، رشکت 
دانش بنیان ...

جذب دانشجویان بین املللی با اولویت کشورهای اسالمی منطقه: عراق، افغانستان و سوریه ... در رشته های تحصیلی مختلف دانشکده

تهیه محتوای بسته های آموزشی تخصصی به زبان انگلیسی با قابلیت مجازی سازی توسط اعضای هیئت علمی دانشکده

برگزاری دوره های کوتاه مدت/ پودمان های غیرحضوری/ ترکیبی

طراحی و اجرای دوره های آموزشی مدیران گروه های آموزشی

برنامه ریزی برای کسب اعتبار دانشکده با همکاری اعضای هیئت علمی و همکاران دانشکده

کسب ایزوهای ملی و بین املللی

برنامه ریزی برای دریافت نشان های کیفیت با راهنامیی اعضای هیئت علمی دانشکده دارای مسئولیت و تجارب مرتبط

برنامه ریزی برای بهبود کیفیت سازمانی )CQ(, TQM( ازطریق برگزاری کارگاه و نیز انجام مطالعه در قالب هسته پژوهشی مدیریت 
کیفیت در نظام سالمت با راهنامیی اعضای هیئت علمی دانشکده

برنامه ریزی برای کسب رتبه های برتر ملی و بین املللی با راهنامیی اعضای هیئت علمی دانشکده دارای مسئولیت و تجارب مرتبط

راه اندازی مرکز مشاوره مدیران بیامرستانی در دانشگاه علوم پزشکی ایران و ارائه خدمات مشاوره ای به مدیران نظام سالمت

به روزرسانی و ارتقای وب سایت فارسی و انگلیسی دانشکده و قطب

پیش بینی وب سایت عربی

توسعه و بهبود زیرساخت های آموزش مجازی و تولید محتوا و رسانه های آموزشی نوین در دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

ایجاد زمینه شور و نشاط میان دانشجویان و برگزاری مسابقات علمی

اقدام جهت راه اندازی مرکز مشاوره تدوین طرح های کسب و کار و راه اندازی کسب و کارهای نوین در دانشکده توسط کمیته 
توامنندسازی، کارآفرینی و تجاری سازی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

برگزاری جشنواره محصوالت و دستاوردهای دانشکده با هدف بازاریابی محصوالت و دستاوردها

راه اندازی و توسعه موسسات آموزشی و تحقیقاتی ازجمله موسسه تربیت و آموزش مدیران نظام سالمت؛ مرکز رشد؛ مرکز تحقیقات؛ 
مرکز مشاوره ... در حوزه تخصصی قطب
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دریافت گرنت های پژوهشی ملی و بین املللی

پیش بینی وب سایت به زبان عربی

راه اندازی مرکز تکنولوژی های حوزه  های مرتبط در دانشکده

استفاده از بورسیه دانشجویی در چارچوب قوانین و مقررات

استفاده دانشجوی دکرتای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی از بورسیه شش ماهه )دوره اینرتنی( در سازمان بهداشت جهانی، سوئیس 
)1397(

تیم سازی اعضای هیئت علمی با سایر سازمان های همرتاز بین املللی )برگزاری نشست های تخصصی با صاحب نظران بین املللی ازجمله 
فدراسیون بین املللی بیامرستان، سازمان بهداشت جهانی ...(

تالیف و ترجمه کتب مرجع ملی مرتبط با رشته های مختلف دانشکده

برنامه تالیف کتب به زبان انگلیسی

تالیف و ترجمه کتب مرجع ملی مرتبط با رشته های مختلف دانشکده

برنامه تالیف کتب به زبان انگلیسی

انجام مطالعات درزمینه راهکارهای بهره مندی بهینه از تشکل های مردم نهاد در حوزه سالمت و مداخالت مناسب

تعامل با تشکل های مردم نهاد برای استفاده از نظرات ذینفعان و اجرای رسالت اجتامعی و ارائه مشاوره در حوزه رشته های مختلف 
دانشکده ازجمله سواد سالمت و ایفای نقش مشاوره ای مدیران نظام سالمت

تشکیل شبکه اجتامعی متشکل از دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های تخصصی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی به منظور 
ارتقای اثربخشی پاسخگویی اجتامعی و آموزشی ازطریق رصد فارغ التحصیالن

راه اندازی تاالرهای گفتگو برای ارائه خدمات مشاوره در حوزه رشته های مختلف دانشکده

طراحی بسته های آموزشی کاربردی مجازی به زبان انگلیسی در زمینه مرتبط با علوم مدیریت سالمت

تشکیل کارگروهی در زیرمجموعه معاونت بین امللل دانشکده مدیریت جهت شناسایی فرصت ها و سازمان های علمی و پژوهشی 
مرتبط و متخصصان خارج از کشور و معرفی آنها به معاونت بین امللل دانشگاه

انعقاد تفاهم نامه های همکاری علمی پژوهشی با مراکز علمی و تحقیقاتی ملی و بین املللی

اطالع رسانی به اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به منظور انجام پروژه های تحقیقاتی مشرتک در سطح ملی و 
بین املللی در چارچوب قوانین و مقررات

تهیه محتوای آموزشی دوره های کوتاه مدت با موضوعات مدیریت نظام سالمت به زبان انگلیسی با قابلیت مجازی سازی

برنامه ارتقای مهارت های زبان آموزی )یادگیری دو یا چند زبان خارجی( ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت 
تکمیلی

تقویت همکاری های دانشکده با سازمان ها و نهادهای بین املللی

تاسیس شبکه مجازی ملی مدیران سالمت با همکاری اعضای هیئت علمی دانشکده که در سطوح کالن مدیریت و سیاستگذاری نظام 
سالمت مسئولیت دارند.

راه اندازی و توسعه و گسرتش تاالر گفتگو و فوروم ملی با عضویت صاحب نظران، متخصصان، کارشناسان و دانشجویان در حوزه 
گروه های تخصصی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

برنامه ریزی جهت ارتقای سواد سالمت آحاد جامعه1403

1404

عضویت برخی اعضای هیئت علمی گروه های مختلف دانشکده در کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی وزارت بهداشت، بوردهای تخصصی و 
همکاری در تدوین استانداردهای ملی برنامه درسی رشته

عضویت برخی اعضای هیئت علمی گروه های مختلف دانشکده در کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی وزارت بهداشت، بوردهای تخصصی و 
تصدی پست ها و مسئولیت های کالن کشوری و همکاری در تدوین استانداردهای ملی خدمات مرتبط

ارتقای اثربخشی پاسخگویی اجتامعی و آموزشی ازطریق رصد فارغ التحصیالن

نقش آفرینی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری کالن در حوزه مدیریت و اقتصاد سالمت و سایر حوزه های تخصصی دانشکده

مشارکت در تدوین دستورالعمل های و ضوابط آموزشی رشته های آموزشی مختلف دانشکده
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عضویت برخی اعضای هیئت علمی گروه های مختلف دانشکده در کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی وزارت بهداشت و تصدی پست ها و 
مسئولیت های کالن کشوری و همکاری در تدوین راهکارهای ملی رشته های مرتبط

ارایه مشاوره و کمک به طراحی و استقرار برنامه های وزارت متبوع )نظام ملی اعتباربخشی بیامرستانی، بیامرستان های مستقل، 
اعتبارسنجی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، پرونده الکرتونیک سالمت ...(

عضویت برخی اعضای هیئت علمی گروه های مختلف دانشکده در کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی وزارت بهداشت، بورد تخصصی و 
تصدی پست ها و مسئولیت های کالن کشوری و همکاری در تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته های مرتبط

عضویت برخی اعضای هیئت علمی گروه های مختلف دانشکده در کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی وزارت بهداشت، بورد تخصصی و 
تصدی پست ها و مسئولیت های کالن کشوری و همکاری در متهید اعتباربخشی های مرتبط

هدایت طرح های پژوهشی و رساله های دکرتی دانشجویان مقطع دکرتای رشته آینده پژوهی

طراحی مطالعات آینده نگاری رشته های مختلف دانشکده )مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ سیاستگذاری سالمت؛ آینده پژوهی 
سالمت؛ ارزیابی فناوری سالمت؛ سالمت در بالیا و فوریت ها؛ مدیریت اطالعات و فناوری سالمت؛ اقتصاد سالمت؛ کتابداری پزشکی؛ 

زبان انگلیسی ...(

عضویت برخی اعضای هیئت علمی گروه های مختلف دانشکده در بوردهای تخصصی و کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی وزارت بهداشت 
و همکاری در برنامه های گسرتش رشته های مختلف دانشکده در کشور

همکاری اعضای هیات علمی گروه زبان انگلیسی با دانشگاه علوم پزشکی مجازی و عضویت در کمیته آزمون سنجش و کمیته مجازی 
نرص

انتصاب عضو هیئت علمی دانشکده به عنوان مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع، هامهنگ کننده و مسئول اتاق فکر برنامه ریزی و 
آینده نگاری دانشگاه، و عضو تیم مصاحبه دکرتای تخصصی آینده پژوهی و تالش در جهت برنامه ریزی نیروی کار رشته های علوم پزشکی 

به ویژه رشته های وابسته به علوم مدیریت سالمت در سطح کشور

ارتقای اثربخشی پاسخگویی اجتامعی و آموزشی ازطریق رصد فارغ التحصیالن

عضویت برخی اعضای هیئت علمی دانشکده در انجمن های علمی تخصصی متعدد مرتبط با رشته های مختلف دانشکده

عضویت اعضای هیئت علمی دانشکده در هیئت بورد رشته های مختلف )مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصاد سالمت، 
سیاستگذاری سالمت، آینده پژوهی، سالمت در بالیا و فوریت ها، مدیریت اطالعات و فناوری سالمت، کتابداری پزشکی، زبان 

انگلیسی...(

برنامه ریزی جهت برگزاری رویدادهای فن آورانه ماننده ایده بازار، فن بازار، تد تاک ملی و بین املللی

بهره مندی از نظرات اعضای هیئت علمی دانشکده دارای مسئولیت و تجارب مرتبط )عضو کمیته امتحانات جامع علوم پایه پزشکی؛ 
عضو کمیته فرهنگی اجتامعی شورای عالی راهربدی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم؛ مدیر برنامه حرفه ای گرایی توسعه و تربیت 

مدیران؛ دبیر ستاد راهربی و رئیس کمیته اجرایی و پایش عملکرد بیامرستان های مستقل؛ مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع ...( به 
منظور تدوین برنامه راهربدی رصد علمی علوم پایه مدیریت سالمت

نقش آفرینی و تصدی اعضای هیئت علمی در سمت ها و نهادهای سیاستگذاری کالن کشور )سازمان برنامه و بودجه، ستاد وزارت 
بهداشت، سازمان غذا و دارو، مجلس شورای اسالمی، کمیته فرهنگی اجتامعی شورای عالی راهربدی شبکه دانشگاه های مجازی جهان 

اسالم، سازمان بهداشت جهانی ...(

برنامه ریزی جهت اطالع رسانی و آگاهی بخشی مباحث مرتبط با حوزه های تخصصی دانشکده ازطریق رسانه های جمعی مختلف

برقراری ارتباط با تشکل های مردم نهاد حوزه سالمت به منظور استفاده از نظرات ذینفعان و اجرای رسالت اجتامعی

ارتقای اثربخشی پاسخگویی اجتامعی و آموزشی ازطریق رصد فارغ التحصیالن و تشکیل گروه های علمی در رسانه های اجتامعی

همکاری با سایت های آموزش مجازی بین املللی جهت ارسال و بارگذاری محتواهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده به زبان 
)udemy انگلیسی )مانند سایت

راه اندازی مرکز مشاوره تدوین طرح های کسب و کار و راه اندازی کسب و کارهای نوین در دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

عضویت اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشکده در شبکه های اجتامعی علمی پژوهشی و تخصصی 
حرفه ای

جذب دانشجویان بین امللل با اولویت کشورهای اسالمی منطقه: عراق، افغانستان و سوریه ...

برنامه ریزی جهت بین املللی سازی ارزشیابی شایستگی ها و آموزش مدیران نظام سالمت مطابق با سیاست های معاونت بین امللل 
دانشگاه و ارائه گواهینامه معترب



دانشگاه علوم پزشکی ایران 94

نقشه راه اقدامات در حوزه علوم مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی ایران جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1404

شناسایی مراکز علمی و دانشگاه های معترب سایر کشورها دارای رشته های مرتبط و رایزنی جهت تبادل استاد مطابق با سیاست ها و 
تفاهم نامه های همکاری معاونت بین امللل دانشگاه

برنامه ریزی برای تبادل استاد با راهنامیی اعضای هیئت علمی دانشکده دارای مسئولیت ها و تجارب مرتبط )اداره اعتباربخشی معاونت 
بین امللل دانشگاه، کمیته فرهنگی اجتامعی شورای عالی راهربدی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم، سازمان بهداشت جهانی، 

فدراسیون بین املللی بیامرستان، ...( در قالب تفاهم نامه های معاونت بین امللل دانشگاه

شناسایی مراکز علمی و دانشگاه های معترب سایر کشورها دارای رشته های مرتبط و رایزنی جهت تبادل دانشجو مطابق با سیاست ها و 
تفاهم نامه های همکاری معاونت بین امللل دانشگاه

برنامه ریزی برای تبادل دانشجو با راهنامیی اعضای هیئت علمی دانشکده دارای مسئولیت ها و تجارب مرتبط در قالب تفاهم نامه های 
معاونت بین امللل دانشگاه

راه اندازی مرکز همکاری های سازمان جهانی بهداشت در حیطه آموزش مدیریت سالمت

همکاری با سایت های آموزش مجازی بین املللی جهت ارسال و بارگذاری محتواهای آموزشی اعضای هیأت علمی دانشکده به زبان 
)udemy انگلیسی )مانند سایت

تهیه سایت انگلیسی کمیته توامنندسازی، کارآفرینی و تجاری سازی دانشکده مدیریت جهت منایش فعالیت ها در سطح بین املللی

برنامه ریزی برای کسب اعتبار بین املللی با راهنامیی اعضای هیئت علمی دانشکده دارای مسئولیت ها و تجارب مرتبط )اداره 
اعتباربخشی معاونت بین امللل دانشگاه، کمیته فرهنگی اجتامعی شورای عالی راهربدی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسالم، سازمان 

بهداشت جهانی، فدراسیون بین املللی بیامرستان، ...(

تهیه محتوای آموزشی دروس مدیریت نظام سالمت به زبان انگلیسی با قابلیت مجازی سازی

پیش بینی وب سایت عربی

تشکیل کارگروهی در زیرمجموعه معاونت بین امللل دانشکده مدیریت جهت شناسایی فرصت ها و گرنت های بین املللی و اطالع رسانی 
به اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی

همکاری دانشکده با سازمان های بین املللی مرتبط )سازمان جهانی بهداشت )WHO(، فدراسیون بین املللی بیامرستان )HF)( ...( با 
راهنامیی اعضای هیئت علمی دانشکده دارای مسئولیت و تجارب مرتبط

تسهیل بهره مندی از فرصت های مطالعاتی برای دانشجویان و اعضای هیات علمی در چارچوب مقررات معاونت بین امللل دانشگاه

حامیت از نوآوری ها و محصوالت و خدمات نوآورانه مرتبط با رشته های تخصصی دانشکده

راه اندازی رشکت دانش بنیان براساس پتانسیل های موجود در دانشکده

استفاده از مدل ها و الگوهای مستخرج شده از رساله های دکرتی و تبدیل آنها به محصول با جذب بازار رسمایه و فن بازارهای ملی و 
بین املللی

طراحی بسته های آموزشی کاربردی مجازی به زبان انگلیسی در زمینه مرتبط با علوم مدیریت سالمت با برند دانشکده

همکاری با سازمان ها و مراکز ذیربط در ارزیابی مدیران بخش سالمت 

برنامه های توامنندسازی اساتید، دانشجویان، کارکنان و مدیران نظام سالمت در خصوص آمادگی و ارائه پاسخ موثر به بالیا

ارائه خدمات مشاوره ای به مراکز ارائه دهنده خدمات سالمت

مترکز بر بازارهای دانش محور در چارچوب قوانین و مقررات

بازاریابی خدمات دانشکده و تجاری سازی علوم مدیریت و اقتصاد سالمت ازطریق شناسایی گروه های هدف به منظور ارائه خدمات 
آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای دانشکده

1405

برنامه ریزی و برگزاری هامیش در سطح جهانی با محوریت چالش ها و مسائل روز علوم مدیریت در نظام سالمت1406

1407

1408

راه اندازی تشکل ها و انجمن های جدید بین رشته ای

طراحی و اجرای پژوهش های مسئله محور و هدفمند و دارای اولویت ملی و بین املللی در حوزه های تخصصی قطب مدیریت سالمت

طراحی فناوری های کاربردی و اثربخش در حوزه های تخصصی قطب )نرم افزارها، سیستم های اطالعات، ...(

 برنامه افزایش تولیدات علمی و تدوین و انتشار بیشرتین مقاالت توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی 
رشته های مختلف دانشکده )مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ سیاستگذاری سالمت؛ آینده پژوهی سالمت؛ ارزیابی فناوری سالمت؛ 

سالمت در بالیا و فوریت ها؛ مدیریت اطالعات و فناوری سالمت؛ اقتصاد سالمت؛ کتابداری پزشکی؛ زبان انگلیسی ...(
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برنامه افزایش تولیدات علمی و تدوین و چاپ بیشرتین کتب تخصصی توسط اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع تحصیالت 
تکمیلی رشته های مختلف دانشکده

افزایش تولیدات علمی با همکاری مشرتک اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشکده با همتایان خود در 
سایر دانشکده ها، پژوهشکده ها، مراکز تحقیقاتی، دانشگاه ها و نهادهای علمی و انجام مطالعات علمی با مشارکت محققین برجسته 

ملی و بین املللی در قالب محورهای علمی هسته های پژوهشی دانشکده و پژوهشکده

تالش درراستای انجام مطالعات محصول محور و ثبت ابداعات و اخرتاعات حاصله

ایجاد و توسعه و گسرتش شبکه جهانی علوم مدیریت در نظام سالمت

راه اندازی و توسعه و گسرتش تاالر گفتگو و فوروم جهانی با عضویت صاحب نظران، متخصصان، کارشناسان و دانشجویان داخلی و 
خارجی در حوزه گروه های تخصصی دانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

کسب مجوز انتشار نرشیه انگلیسی در حوزه تخصصی قطب

تدوین و انتشار کتب تخصصی مرجع به زبان انگلیسی در سطح بین  املللی درزمینه رشته های مختلف توسط اعضای هیئت علمی و 
دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشکده

انجام پژوهش ها و مطالعات علمی توسط اعضای هیئت علمی گروه های آموزشی مختلف دانشکده در قالب هسته های پژوهشی خربه 
در حوزه های اولویت دار بخش سالمت درراستای دستیابی به نتایج اثربخش و موثر بر رفع و کاهش مشکالت و چالش های موجود

ارتقای کیفیت موسسات آموزشی و تحقیقاتی ازجمله موسسه تربیت و آموزش مدیران نظام سالمت؛ مرکز رشد؛ مرکز تحقیقات؛ مرکز 
مشاوره ... در حوزه تخصصی قطب

پایش، ارزیابی، تقویت و بهبود مستمر ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای در حوزه تخصصی قطب

انجام مطالعات کاربردی موردنیاز براساس هسته های پژوهشی دانشکده در حوزه های اولویت دار بخش سالمت در سطح جهانی 
و عضویت در شبکه های اجتامعی علمی پژوهشی در راستای افزایش احتامل بازدید و امکان ارجاع به مقاالت منتج از یافته های 

پژوهش های مزبور

تشکیل هسته های پژوهشی خربه در حوزه های اولویت دار بخش سالمت در دانشکده با همکاری مشرتک با صاحب نظران برجسته و 
انجام مطالعات کاربردی موردنیاز درراستای حل مشکالت

انجام مطالعات کاربردی موردنیاز درراستای حل مشکالت موجود و پشتیبانی از ابداعات و اخرتاعات در قالب هسته های پژوهشی خربه 
در حوزه های اولویت دار بخش سالمت در دانشکده

پروژه های مشرتک آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای قطب مدیریت سالمت با مراکز، نهادها و سازمان های داخلی و خارجی

درآمدزایی حاصل از محصوالت دانش محور در حوزه تخصصی قطب

راه اندازی مرکز رشد در حوزه تخصصی قطب و برنامه ریزی جهت تسهیل و ترسیع ثبت رشکت دانش بنیان و ارزیابی محصوالت آنها

1409

1410

مشارکت در توسعه دانش و توصیف مفاهیم پایه و ارتباطات بین آنها در حوزه تخصصی قطب

تشکیل پایگاه داده های موردنیاز در حوزه های مرتبط با رشته های مختلف دانشکده

مشارکت در تولید نظریات و انتخاب پاردایم غالب

مشارکت در توسعه مبانی فلسفی حوزه های علمی دانشکده

آینده نگاری علم سنجی و انجام مطالعات مرتبط در سطح بین املللی

نیازسنجی و بررسی درخصوص رضورت های پژوهشی سازمان های مراقبت سالمت به منظور شناسایی مشکالت و چالش های موجود و 
تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه تخصصی قطب

1411

1412

تالش جهت کسب جایگاه مدیریت بوردهای نهادهای علمی جهانی در حوزه تخصصی قطب با همکاری اندیشمندان بین املللی ذیربط

تالش جهت استقرار مقر نهاد علمی جهانی در حوزه تخصصی قطب با همکاری اندیشمندان بین املللی ذیربط

برنامه ریزی برای انجام اعتبارسنجی جهانی با راهنامیی اعضای هیئت علمی دانشکده دارای مسئولیت و تجارب مرتبط
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1399

1400

آموزش پرستار- فلوشیپ بالینی- دوره های PhD و Post doc در حیطه های مرتبط

برگزاری سالیانه جشنواره های آموزشی- پژوهشی 

اعطای جوایز به برگزیدگان جشنواره های برگزار شده

تشکیل تیم پایش اجرای برنامه ها و فرآیند ها گرفنت بازخوردو اصالح فرآیند ها

پایش برنامه های درسی توسط کمیته آموزش پژوهشکده و بازنگری در صورت لزوم

شناسایی و مستند سازی فرآیند های انستیتو در جهت استاندارد سازی فرآیند ها

توسط تیم پایش در بازه های زمانی مشخص و مطابق با اهداف 

ارتقا جایگاه انستیتو در کشور و منطقه

راه اندازی الین تحقیقاتی با قابلیت برندیگ ملی )پیوست2(

مراکز ملی و بین املللی پیرشو

نشان های کیفیت در زمینه آموزش، پژوهش و آزمایشگاه های بالینی و مولکولی

برنامه ریزی جهت پایش و بهبود مدیریت کیفیت به صورت جامع، بهبود کیفیت به صورت مداوم

رسیدن به جایگاه برتر در سطح ملی

1401

1402

تشکیل کارگروه جهت برنامه ریزی برای تدوین و انتشار کتاب مرجع در زمینه بیامری های هیپوفیز و تیرویید و بیامری های کاردیومتابولیک

مشارکت در پویش های روز جهانی تیروئید- هفته جهانی دیابت و برنامه های سالمت عمومی

برگزاری کارگاه ها، ایجاد پویش ها، آموزش در رسانه های جمعی و اجتامعی

برگزاری کارگاه هاو دوره های آموزش زبان

برگزاری کارگاه ها، ایجاد پویش ها، آموزش در رسانه های جمعی و اجتامعی1403

1404

موجود است

آموزش مداوم

Prediabetes -تدوین گایدالین های تاالسمی و اندوکرینولوژی- چاقی- متورهای هیپوفیز

کمیته اخالق دانشگاه

موجود است

طراحی مطالعه جهت بررسی چشم انداز رشته در سال های آتی

تصویب رشته فلوشیپ کاردیو متابولیک در سطح وزارت بهداشت.

خارج از حیطه وظایف انستیتو

برنامه ریزی جهت حضور بیشرت نیروهای انستیتو در هیات مدیره انجمن های تخصصی و سایر انجمن ها در حیطه های مرتبط

رایزنی با مسئولین دانشگاه برای مشارکت بیشرت اعضای هیات علمی انستیتو در بورد فوق تخصصی غدد

برگزاری سمینارها، کنگره ها و Workshop  های ملی 

پژوهش های علم سنجی

برنامه ریزی جهت ارتباط با کمسیون ها و زیر مجموعه های وزارت بهداشت جهت پیشربد اهداف فوق

برگزاری برنامه های سالمت در رادیو، تلویزیون و سایر رسانه های جمعی

تشکیل گروه های مختلف در رسانه های اجتامعی

برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی خارجی دوره های فلوشیپ اندوکراین، کاردیومتابولیک و فلوشیپ کنرسهای اندوکرین و تومورهای 
هیپوفیز به صورت حضوری و غیرحضوری

برنامه ریزی جهت تبادل استاد با مراکز معترب منطقه ای و بین امللی

در دوره های فلوشیپ کاردیومتابولیک و فلوشیپ کنرسهای اندوکرین به صورت حضوری و غیر حضوری

Oxford پروژه بیامری کوشینگ با
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1405

1406

1407

1408

1409

1410
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پیوست 1 - اطالعات محیطی

جدول F1- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که فارغ التحصیل 100 دانشگاه برتر جهانی طبق ranking جهانی )رتبه بندی شانگهای، تایمز QS( هستند:

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
موضوع یا زمینه علمی 

اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که هیات 
علمی در آن تحصیل کرده 

است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل 

فارغ التحصیلی

رتبه 39دانشگاه ملبورنکاشت حلزوناستادیاردانشکده علوم توانبخشیشنوایی شناسیمحمد معارف وند1

رتبه 23دانشگاه توکیونوروساینس شنواییاستاددانشکده علوم توانبخشیشنوایی شناسیاکرم پوربخت2

استاددانشکده پزشکیفارماکولوژیفریربز کیهانفر3
فارماکولوژی و 
تاکسیکولوژی

کالج امپریال
 (mperial
 college

دانشگاه لندن

استاددانشکده پزشکیفارماکولوژیعلی محمد رشیفی4
فارماکولوژی ملکولی 

و سلولهای بنیادین
انگلستاندانشگاه گالسکو

انگلستاندانشگاه منچسرتفارماکولوژیاستاددانشکده پزشکیفارماکولوژیمنیژه متولیان5

دانشیاردانشکده پزشکیفارماکولوژی مجید جعفری ثابت
فارماکولوژی)علوم 

اعصاب(
دانشگاه کپنهاک)فرصت 

مطالعاتی(
دامنارک

6
دکرت آیدین آرین 

خصال
مدیریت و 

سیاستگذاری سالمت
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی 
دانشیار

مدیریت و 
سیاستگذاری سالمت

University of York

دکرت حمید رواقی7
مدیریت و 

سیاستگذاری سالمت
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
دانشیار

مدیریت و 
سیاستگذاری سالمت

University of York

8
دکرت اصغر آقایی 

هشچین

Health Sciences 
)Health Services
Research/Policy 

and Management(

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی و معاونت 

بین امللل
استادیار

کیفیت در 
بهداشت و درمان، 
اعتباربخشی و رتبه 

بندی

University of 
Amsterdam )UvA(

دکرت پوران رئیسی9
روانشناسی تربیتی و 

تحقیق
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
دانشگاه کانزاس امریکاپژوهش در مدیریتاستاد

دکرت سیروس پناهی10

Health 
librarianship 

and (nformation 
Science

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

کتابداری پزشکیاستادیار

Queensland 
University of 
Technology, 

Brisbane, Australia

دکرت شهرام صدقی11
 (nformation 

Retrieval Research 
Group

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

دانشیار
کتابداری پزشکی، 

علوم ارتباطات
The University of 

Sheffield, UK.

فناوری اطالعاتدکرت رقیه اسکروچی12
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
دانشیار

فناوری اطالعات در 
آموزش

دانشگاه کانزاس امریکا

انفورماتیک پزشکیدکرت هاله آیت الهی13
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
دانشیار

انفورماتیک پزشکی، 
فناوری اطالعات 

سالمت

دانشگاه شفیلد 
انگلستان

14
دکرت مصطفی لنگری 

زاده
انفورماتیک پزشکی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استادیار
انفورماتیک پزشکی، 

فناوری اطالعات 
سالمت

دانشگاه پوترای مالزی

15
دکرت سیدحسام 

سیدین

مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی با 
گرایش مدیریت بالیا

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

دانشیار

مدیریت بالیا 
و فوریت ها در 
سازمان های 

بهداشتی درمانی

دانشگاه UCL لندن
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16
علی صمدی 
کوچکرسایی

مهندسی بافت 
دانشکده فناوری های نوین 

پزشکی
امپریال کالج لندنمهندسی بافتاستاد

علوم اعصابلیال علی بیگلو17
دانشکده فناوری های نوین 

پزشکی
علوم اعصاباستادیار

 Northwestern
University

22 th in World 
University 
Rankings 

)according to 
Times Higher 
Education(

رتبه 39دانشگاه ملبورنکاشت حلزوناستادیاردانشکده علوم توانبخشیشنوایی شناسیمحمد معارف وند18

رتبه 23دانشگاه توکیونوروساینس شنواییاستاددانشکده علوم توانبخشیشنوایی شناسیاکرم پوربخت19

21
دکرت مسعود 

سلیامنی دودران
ناتینگهاماستاددانشکده بهداشتاپیدمیولوژی

ناتینگهاماستاددانشکده بهداشتاپیدمیولوژیدکرت محسن اسدی الری22

استاددانشکده بهداشتبهداشت حرفه ایعلی اصغر فرشاد23
بهداشت حرفه ای/
عوامل شیمیایی

نیوکاسل- انگلستان
 Leiden
Ranking

دکرت مرضیه نجومی25
فلوشیپ اپیدمیولوژی 

بالینی
اپیدمیولوژی بالینیاستادپزشکی اجتامعی

University of 
Washington

رتبه 14 شانگهای

26
دکرت مازیار مرادی 

الکه
 Global فلوشیپ

health
Global healthاستادپزشکی اجتامعی

University of 
Washington (HME

رتبه 14 شانگهای

27
دكرت مسعود نارصی 

پور
Tomas Jefersonانكولوژی چشماستادبیامرستان حرضت رسول اكرم)ص(چشم پزشكی

28
دكرت خلیل قاسمی 

فالورجانی
UCLAرتیندانشیاربیامرستان حرضت رسول اكرم)ص(چشم پزشكی 

UCLAگلوكومدانشیاربیامرستان حرضت رسول اكرم)ص(چشم پزشكی دكرت نوید نیلفروشان29

 UCLAگلوكومدانشیاربیامرستان حرضت رسول اكرم)ص(چشم پزشكی دكرت آرزو میرآفتابی 30

31
دكرت محسن بهمنی 

كشكولی
استادبیامرستان حرضت رسول اكرم)ص(چشم پزشكی 

پالستیك و ترمیمی 
چشم

Norwich

32
دكرت سید مهدی 

مدرس زاده 
Yale universityرتیناستادبیامرستان حرضت رسول اكرم)ص(چشم پزشكی 

کانادادانشگاه آلربتاویروس شناسیاستاددانشگاه علوم پزشکی ایرانویروس شناسیحسین کیوانی33

سم شناسی شغلیاستادیاردانشکده بهداشتسم شناسیآزاده اشرتی نژاد34
علوم پزشکی شهید 

بهشتی
براساس رتبه بندی 

بین املللی تایمز2019

جدول F2- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که جزء دانشمندان یک درصد برتر دنیا )ESI، Web of Science، Thomson Reuters( هستند:

توضیحاتموضوع یا زمینه علمی اصلی فعالیترتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

Global healthاستادگروه پزشکی اجتامعیپزشکی اجتامعیدکرت مازیار مرادی الکه1

Communicable diseasesدانشیارگروه پزشکی اجتامعیاپیدمیولوژیستدکرت بابک عرشتی2

Non communicable diseasesاستادیارگروه پزشکی اجتامعیاپیدمیولوژیستدکرت آرش طهراین بنی هاشمی3

جدول F1- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که فارغ التحصیل 100 دانشگاه برتر جهانی طبق ranking جهانی )رتبه بندی شانگهای، تایمز QS( هستند:

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
موضوع یا زمینه علمی 

اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که هیات 
علمی در آن تحصیل کرده 

است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل 

فارغ التحصیلی
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جدول F3- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو انجمنهای بین املللی علمی مرتبط هستند:

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

مدت و نوع عضویتنام انجمن

بیش از 5 سال پیوستهانجمن فارماکولوژی بریتانیااستاددانشکده پزشکیفارماکولوژیعلی محمد رشیفی1

حدود 4 سالانجمن بین املللی سلول های بنیادیناستاددانشکده پزشکیفارماکولوژیعلی محمد رشیفی2

فریبا نصیری زیبا3
پرستاری داخلی 

جراحی
مربیدانشکده پرستاری و مامایی

The World Council of 
Enterostomal Therapists 

)WCET(
عضو – دارای حق امضاء

دکرت منصوره اشقلی فراهانی4
پرستاری داخلی 

جراحی
دانشیاردانشکده پرستاری و مامایی

European association  of 
medical       education )young 

researcher( from 2008
عضو رسمی

دکرت آلیس خاچیان5
پرستاری داخلی 

جراحی
استادیاردانشکده پرستاری و مامایی

Education of Change 
management9from )2007(

عضو رسمی 

دکرت فریده باستانی6
آموزش و ارتقا 

سالمت 
استاددانشکده پرستاری و مامایی

Member of Sigma Teta Tu, 
USA

عضو رسمی

روانپزشکیدکرت سید کاظم ملکوتی7
دانشکده علوم رفتاری و 

سالمت روان
2013-2021 . منایندهپیشگیری از خودکشی ASP)دانشیار

روانپزشکیدکرت سید کاظم ملکوتی8
دانشکده علوم رفتاری و 

سالمت روان
دانشیار

انجمن بین املللی نوروسایکیاتری 
(NA

2009 تا کنون. معمولی

ساملند شناسیوحید راشدی9
دانشکده علوم رفتاری و 

سالمت روان
استادیار

انجمن ساملندشناسی آمریکا
انجمن بین املللی اورتوز و پروتز

2018 تا کنون. معمولی
2011 تا کنون. معمولی

کتابداری پزشکیدکرت شهرام صدقی10
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
دانشیار

1( (ranian Librarianship 
Association

2( (ranian Medical 
Librarianship Association

فناوری اطالعاتدکرت رقیه اسکروچی11
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
دانشیار

(nternational Honor Society,Pi 
Lambda Theta Association in 

Education

اقتصاددکرت مریم سلیامنی موحد12
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
استادیار

عضویت درانجمن اقتصاد اسالمی 
ایران

دکرت عباس شیخ طاهری13
مدیریت اطالعات 

سالمت
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
عضو کمیته ملی ثبت رسطاندانشیار

کتابداری پزشکیدکرت لیال نعمتی انارکی14
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
استادیار

1( انجمن کتابداری ایران
2( انجمن کتابداری پزشکی ایران

3( مرکزاسنادوکتابخانه ملی جمهوری 
اسالمی ایران

4( عضویت درانجمن ایرانی جامعه 
اطالعاتی

5( عضویت درشبکه کتابخانه های 
کمی وکیفی

علوم ترشیحیمحمد تقی جغتایی15
دانشکده فناوری های نوین 

پزشکی
علوم اعصاباستاد 

مهندسی بافتعلی صمدی کوچکرسایی16
دانشکده فناوری های نوین 

پزشکی
مهندسی بافت TERM(Sاستاد

مهندسی بافتپیامن بروکی میالن 17
دانشکده فناوری های نوین 

پزشکی
مهندسی بافت TERM(Sاستادیار
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جدول F3- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو انجمنهای بین املللی علمی مرتبط هستند:

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

مدت و نوع عضویتنام انجمن

علوم اعصابلیال علی بیگلو18
دانشکده فناوری های نوین 

پزشکی
استادیار

عضو انجمن علوم اعصاب، عضو 
انجمن فیزیک درمانی

عضو انجمن پارکینسون و اختالالت 
حرکتی

پزشکی مولکولیزهرا مجد 19
دانشکده فناوری های نوین 

پزشکی
انجمن پاتولوژیاستاد

دانشیاردانشکده بهداشتاپیدمیولوژیمهشید ناصحی20

(nternational Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease
اتحادیه بین املللی مبارزه با سل و 

بیامریهای ریوی

5 سال- پیوسته

11 سالانجمن سلطنتی پزشکان انگلیساستاددانشکده بهداشتاپیدمیولوژیدکرت مسعود سلیامنی دودران21

علوم تغذیهدکرت فاطمه السادات امیری22
دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی ایران- گروه 

تغذیه
انجمن دیابت آمریکااستادیار

عضو تخصصی از سال 
2013 تا کنون

25 سال و عضو پیوستهانجمن آمار ایرانمربیدانشکده بهداشتآمارزیستیآغا فاطمه حسینی23

22 سال و عضو دائمانجمن آمار ایراناستادیاردانشکده بهداشتآمارزیستیجمیله ابوالقاسمی24

انجمن آمار ایراناستاددانشکده بهداشتآمارزیستیمسعود رودباری25
عضو دائم- مناینده 12 

سال

از سال 70 تا کنونانجمن بیوشیمی ایراناستادگروه بیوشیمی ایرانبیوشیمی بالینیسودابه فالح26

از سال 80 تا کنونانجمن بیوشیمی ایران و غدددانشیارگروه بیوشیمی ایرانبیوشیمی بالینیمیرتا نوربخش27

از سال 94 تاکنونانجمن بیوشیمی ایراندانشیارگروه بیوشیمی ایرانبیوشیمی بالینیمحمد نجفی28

دانشیارگروه بیوشیمی ایرانبیوشیمی بالینیمحمد شعبانی29
 wound , انجمن بیوشیمی ایران

healing
از سال 70 تا کنون

از سال 2014 تا کنونانجمن بیوشیمی ایراناستادیارگروه بیوشیمی ایرانبیوشیمی بالینیالهام بحرینی30

چشم دكرت مسعود نارصی پور31
بیامرستان حرضت رسول 

اكرم )ص(
تاكنونAPAOاستاد

چشم دكرت خلیل قاسمی فالورجانی32
بیامرستان حرضت رسول 

اكرم )ص(
تاكنونAPAOدانشیار

چشم دكرت سید مهدی مدرس زاده 33
بیامرستان حرضت رسول 

اكرم )ص(
تا كنونEuretina – AAOاستاد

چشم دكرت احد صداقت 34
بیامرستان حرضت رسول 

اكرم )ص(
تا كنونAPAOاستادیار

چشم دكرت محسن بهمنی كشكولی35
بیامرستان حرضت رسول 

اكرم )ص(
تا كنونASOPRSاستاد

چشم دكرت نوید نیلفروشان 36
بیامرستان حرضت رسول 

اكرم )ص(
تاكنونانجمن گلوكومدانشیار

چشم دكرت آرزو میرآفتابی37
بیامرستان حرضت رسول 

اكرم )ص(
تاكنونانجمن گلوكوم دانشیار

عضو انجمن / 10 سالApica             استاددانشگاه.ع.پ.ایرانعلوم ترشیحمهدی مهدی زاده38

محمدرضا ملکی39
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی

انجمن علمی اداره امور بیامرستانهااستاد

عضو انجمن / 8سال          BRO)استادیاردانشگاه.ع.پ.ایرانعلوم ترشیحرضا احدی40

عضو انجمن / 1 سال          ESHREدانشگاه.ع.پ.ایرانعلوم ترشیحسید مرتضی کروجی41
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جدول F4مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در حال حارض رییس و یا دبیر یکی از انجمنهای علمی کشور هستند:

نام انجمنرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
تاریخ ابالغ / نوع همکاری

انتصاب دبیررییس

þ1386آسیب و ترمیم سلولاستاددانشکده پزشکیفارماکولوژیعلی محمد رشیفی1

دکرت مجید صفا2
هامتولوژی 
آزمایشگاهی

دانشیاردانشکده پیراپزشکی
انجمن علمی هامتولوژی 

آزمایشگاهی ایران 
þ1394

þ1391علمی کاردرمانیاستادیاردانشکده علوم نوانبخشیکاردرمانیمهدی علی زاده زارعی3

روانپزشکیدکرت سید کاظم ملکوتی4
دانشکده علوم رفتاری و سالمت 

روان
دانشیار

جمعیت علمی پیشگیری از 
خودکشی ایران

þ1393

þ1392علوم اعصاباستاددانشکده فناوری های نوینعلوم ترشیحیمحمد تقی جغتایی5

þ1395مهندسی بافتاستاددانشکده فناوری های نوینمهندسی بافتعلی صمدی کوچکرسایی6

دکرت علی میرزاجانی8
اپتومرتی/ 

فیزیک پزشکی
گروه اپتومرتی دانشکده 

توانبخشی ایران
þ1393انجمن علمی اپتومرتی ایراندانشیار

þ1395انجمن گفتاردرمانی ایران  مربی دانشکده علوم توانبخشی گفتاردرمانی علی قربانی 9

چشم دكرت مسعود نارصی پور10
بیامرستان حرضت رسول اكرم 

)ص(
APAOþþاستاد

11
دكرت خلیل قاسمی 

فالورجانی
چشم 

بیامرستان حرضت رسول اكرم 
)ص(

APAOþþدانشیار

12
دكرت سید مهدی مدرس 

زاده 
چشم 

بیامرستان حرضت رسول اكرم 
)ص(

Euretina – AAOþþاستاد

13
دكرت محسن بهمنی 

كشكولی
چشم 

بیامرستان حرضت رسول اكرم 
)ص(

ASOPRSþþxاستاد

دكرت محمود رضا آل بویه14
بیهوشی و 
فلوشیپ درد

بیامرستان حرضت رسول اكرم 
)ص(

þþ1395بیحسی موضعی و درددانشیار

þþ1372دبیر انجمن علوم ترشیح ایراناستاددانشگاه.ع.پ.ایرانعلوم ترشیحمهدی مهدی زاده15

þ1372رئیس انجمن علوم ترشیح ایراناستاددانشگاه.ع.پ.ایرانعلوم ترشیحمحمدتقی جغتایی16

þرئیس انجمن علوم اعصاباستاددانشگاه.ع.پ.ایرانعلوم ترشیحمحمدتقی جغتایی17
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جدول F5مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مشاور یا مجری برنامه ها و یا پروژه های علمی در نهادهای بین املللی )WHO ، بانک جهانی، یونسکو و....( 
هستند:

نوع همکاریعنوان پروژه / برنامهنام نهاد بین املللیرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

1
مجید جعفری 

ثابت
WHOدانشیارعلوم پزشکی کرمان- بمفارماکولوژی

بررسی واکسیناسیون سالک در 
شهرستان بم

همکار طرح

2
مجید جعفری 

ثابت
همکار طرحبررسی سم دلتامرتین سالکWHOدانشیارعلوم پزشکی کرمان- بمفارماکولوژی

فریده باستانی3
آموزش بهداشت و 

ارتقای سالمت
دانشکده پرستاری و 

مامایی
EMROاستاد

(MPACT OF 
PRECONCEPT(ON 

EDUCAT(ON ON HEALTH 
LOCUS OF CONTROL AND 
SELF EFF(CACY (N WOMEN

مجری

4
دکرت حمید 

رواقی

مدیریت و 
سیاستگذاری 

سالمت

دانشکده مدیریت و 
اطالع رسانی پزشکی

دانشیار
سازمان بهداشت 

جهانی

four JPRM projects 
)WHO-EMRO( on hospital 

care and management
and patient safety over the last 

four years, 2010-2014

5
دکرت مهدی 

جعفری
مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی

دانشکده مدیریت و 
اطالع رسانی پزشکی

استاد
سازمان بهداشت 

جهانی

1( Hospital Reform
2( Review of Development and 

Finalization of the Hospital 
Management development
Program )TOT( in (RAN

3( Situation analysis of (ranian 
Public Sector Hospitals

مجری

6
دکرت سودابه 
وطن خواه

مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی

دانشکده مدیریت و 
اطالع رسانی پزشکی

دانشیار
سازمان بهداشت 

جهانی
Human Resources 

Development
مجری

دکرت سید کاظم 7
ملکوتی

روانپزشکی
دانشکده علوم رفتاری و 

سالمت روان
WHOدانشیار

ادغام برنامه پیشگیری از خودکشی 
PHC ایران در

مجری

8
دکرت سید کاظم 

ملکوتی
روانپزشکی

دانشکده علوم رفتاری و 
سالمت روان

WHOدانشیار
راه اندازی مجله پیشگری از 
WHO خودکشی با همکاری

مجری

9
دکرت محمود 

دهقانی
روانشناسی بالینی

دانشکده علوم رفتاری و 
سالمت روان

مجریاوتیسمWHOاستادیار

فرناز رزم خواه10
هامتولوژی 

آزمایشگاهی و 
بانک خون

گروه هامتولوژی 
دانشکده پیراپزشکی

استادیار
انجمن هامتولوژی 

اروپا
EHA-(RSTH-(PHOS-SHRC 
Hematology Tutorial 2020

دبیر اجرایی ) 
بخش بین امللل(

WHOدانشیاردانشکده بهداشتاپیدمیولوژیمهشید ناصحی11

Strategic And Technical 
Advisory Group for 

Tuberculosis
)STAG-TB(

یک عضو از 22 
عضو جهانی، 
مشاوره به 

دبیرکل سازمان 
جهانی بهداشت 
در زمینه سل)از 
2016 تاکنون(

WHOدانشیاردانشکده بهداشتاپیدمیولوژیمهشید ناصحی12
WHO-Guideline 

Development Group for TB

عضو گروه 
تدوین گایدالین 

سل سازمان 
جهانی بهداشت 

2010
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جدول F5مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مشاور یا مجری برنامه ها و یا پروژه های علمی در نهادهای بین املللی )WHO ، بانک جهانی، یونسکو و....( 
هستند:

نوع همکاریعنوان پروژه / برنامهنام نهاد بین املللیرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

WHOدانشیاردانشکده بهداشتاپیدمیولوژیمهشید ناصحی13

WHO-Guideline 
Development Group- Update 

of Guidelines on Latent TB 
(nfection )LTB((

عضو گروه 
تدوین گایدالین 

سل سازمان 
جهانی بهداشت 

2019

WHOدانشیاردانشکده بهداشتاپیدمیولوژیمهشید ناصحی14

WHO-Guideline 
Development Group- Update 

of guidelines on Drug Resistant 
TB

عضو گروه 
تدوین گایدالین 

سل سازمان 
جهانی بهداشت 

2019

15
دکرت مسعود 

سلیامنی دودران
از WHO(RCT2004استاددانشکده بهداشتاپیدمیولوژی

تحرک فیزیکی در محیط کاربهداشت جهانیاستاددانشکده بهداشتبهداشت حرفه ایعلی اصغر فرشاد16
مجری – مدیر 

پروژه

مشاوراجتامعی شدن سالمتبهداشت جهانیاستاددانشکده بهداشتبهداشت حرفه ایعلی اصغر فرشاد17

دکرت میرتا غالمی18
مهندسی بهداشت 

محیط

دانشگاه علوم پزشکی 
ایران، دانشکده 

بهداشت
WHOاستاد

Final review of National 
Report on Health, Water 
Supply and Sanitation in 
(slamic Republic of (ran

Discussion about WHO,s 
comments presented for report 

draft

Focal point

19
دکرت مهدی 

فرزادکیا
مهندسی بهداشت 

محیط

دانشگاه علوم پزشکی 
ایران، دانشکده 

بهداشت
WHOاستاد

Final review of National 
Report on Health, Water 
Supply and Sanitation in 
(slamic Republic of (ran

Discussion about WHO,s 
comments presented for report 

draft

Focal point

20
دکرت مازیار 
مرادی الکه

مجری پروژهWHOاستادگروه پزشکی اجتامعیپزشکی اجتامعی

21
دکرت مرضیه 

نجومی
مجری پروژهWHOاستادگروه پزشکی اجتامعیپزشکی اجتامعی

22
دکرت آرش 

طهرانی بنی 
هاشمی

مجری پروژهWHOاستادیارگروه پزشکی اجتامعیاپیدمیولوژیست

23
محسن روشن 

پژوه
روانپزشکی

دانشکده علوم رفتاری و 
سالمت روان 

استادیار
سازمان ملل متحد- 
دفرت مقابله با جرم و 

)UNODC(مواد

دوره آموزش منطقه ای حین خدمت 
متخصصین درمان اختالل مرصف 

مواد کشورهای افغانستان و 
تاجیکستان

مجری و دبیر 
علمی برنامه

24
دکرت سودابه 
وطن خواه

مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی

دانشکده مدیریت و 
اطالع رسانی پزشکی

دانشیار
سازمان بهداشت 

جهانی
Human Resources 

Development
مجری

25
دکرت محمدرضا 

ملکی
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت و 
اطالع رسانی پزشکی

استاد
سازمان بهداشت 

جهانی

Contextualizatoin of Hospital 
care and management training 

course 
مجری
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جدول F6مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که شاخص H)H-index( باالی بیست )Scopus( دارند:

توضیحاتشاخص Hموضوع یا زمینه علمی اصلی فعالیترتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

Quality-Adjusted Life Years47استادپزشكیپزشكی اجتامعیمازیارمرادی الكه1

Measles33دانشیارپزشكیبیامری های عفونیمحمد مهدی گویا2

دانشیاربهداشتشیمیعلی ارسافیلی دیزجی3
 Liquid Phase Micro

extraction
32

Circular Dichroism32استادیارپردیس بین املللشیمی تجزیهفرهاد احمدی4

اپیدمیولوژیبابک عرشتی5
معاونت تحقیقات 

و فناوری
Global Health31دانشیار

Spinal Cord (njuries28استادپزشكیعلوم ترشیحیمحمدتقی جغتایی6

Apoptosis26استادپزشكیداروشناسیعلی محمد رشیفی7

Tissue engineering25استادپیراپزشكیمهندسی بافتعلی صمدی كوچكرسائی8

Oxidative stress25استادپزشكیفیزیولوژیتوراندخت بلوچ نژادمجرد9

10
سیدآرش طهرانی بنی 

هاشمی
Global Health24استادیارپزشكیاپیدمیولوژی

Visual Acuity23دانشیارپزشكیچشم پزشكیخلیل قاسمی فالورجانی11

استادبهداشتاپیدمیولوژیمسعود سلیامنی دودران12
 Muellerian inhibiting

factor
23

Adsorption24استادبهداشتمهندسی بهداشت محیطاحمد جنیدی جعفری13

Reperfusion (njury25دانشیارپزشكیفیزیولوژیحمیدرضا پازكی طرودی14

Tissue Microarray22استادپزشكیآسیب شناسیزهرا مجد جباری15

Social capital21استادبهداشتاپیدمیولوژیمحسن اسدی الری16

Obesity22استادبهداشتعلوم تغذیهفرزاد شیدفر17

محمد فرهادی18
گوش، گلو، بینی و جراحی 

رس و گردن
Tinnitus20استادپزشكی

hepatitis C20استادپزشكیویروس شناسی پزشكیحسین کیوانی19

Phenanthrene20استادبهداشتمهندسی بهداشت محیطروشنك رضایی کالنرتی20

Excitation function20استادپزشكیفیزیك پزشكیمهدی صادقی21

Quality of Life20استادپزشکیپزشکی اجتامعیمرضیه مولوی نجومی22

Gold nanoparticles20استادیارپزشکیفیزیک پزشکیعلی شاکری زاده23
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جدول7F مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو بورد علمی کشوری در رشته مربوطه هستند:

واحد محل خدمترشتهنام هیات علمی
رتبه 
علمی

توضیحاتعنوان بورد علمی کشوری

1
توراندخت بلوچ نژاد 

مجرد
استاددانشکده پزشکیفیزیولوِژی

کمیته هیئت ارزشیابی و 
برنامه ریزی رشته فیزیولوِژی 

)Bvrd( وزارت بهداشت

دبیر بوردبورد شنوایی شناسیاستاددانشکده علوم توانبخشیشنوایی شناسیاکرم پوربخت2

بورد شنوایی شناسیاستادیاردانشکده علوم توانبخشیشنوایی شناسیفرنوش جاراللهی3
مسئول بازنگری 
برنامه آموزشی 

سه مقطع

دکرت مجید صفا4
هامتولوژی آزمایشگاهی 

و بانک خون
خون شناسی و بانک خوندانشیاردانشکده پیراپزشکی

5
دکرت شهنام صدیق 

معروفی
دبیر بورد هوشربیاستادیاردانشکده پیراپزشکیهوشربی

از سال 1385 تا 
کنون

عضو بورد علوم اعضاباستاددانشکده فناوری های نوینعلوم اعصابدکرت محمد تقی جغتایی6

7
دکرت علی صمدی 

کوچکرسایی
عضو بورد مهندسی بافتاستاددانشکده فناوری های نوینمهندسی بافت

دکرت حمید پیروی8
پرستاری )داخلی 

جراحی(
استاددانشکده پرستاری و مامایی

بورد پرستاری(عضو هیئت 
ممتحنه و ارزشیابی رشته 
پرستاری( وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی

استاددانشکده پرستاری و ماماییپرستاری )کو.دکان(دکرت لیلی بریم نژاد9

بورد پرستاری(عضو هیئت 
ممتحنه و ارزشیابی رشته 
پرستاری( وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی

دکرت محمدرضا ملکی10
مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی

استاددانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
مدیریت خدمات بهداشتی 

و درمانی

دکرت آیدین آرین خصال11
مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی

دانشیاردانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی
مدیریت خدمات بهداشتی 

و درمانی

دکرت فرحناز صدوقی12
مدیریت اطالعات 

سالمت
استاددانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

هیات ممتحنه و ارزشیابی 
رشته مدیریت اطالعات

13
دکرت اسامعیل ابراهیمی 

تکامجانی
فیزیوتراپی

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

بورد فیزیوتراپی کشوراستاد

فیزیوتراپیدکرت جواد رصاف زاده14
دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران
بورد فیزیوتراپی کشوردانشیار

بورد طب ساملندیدانشیاردانشکده علوم رفتاری و سالمت روانروانپزشکیدکرت سید کاظم ملکوتی15

بورد روانشناسی بالینیدانشیاردانشکده علوم رفتاری و سالمت روانروانشناسی بالینیدکرت عاطف وحید16

بورد روانشناسی بالینیدانشیاردانشکده علوم رفتاری و سالمت روانروانشناسی بالینیدکرت بنفشه غرایی17

18
دکرت علی اصغر اصغرنژاد 

فرید
بورد روانشناسی بالینیدانشیاردانشکده علوم رفتاری و سالمت روانروانشناسی بالینی

19
دکرت عباس رمضانی 

فرانی
بورد روانشناسی بالینیاستادیاردانشکده علوم رفتاری و سالمت روانروانشناسی بالینی

اپیدمیولوژیدانشیاردانشکده بهداشتاپیدمیولوژیدکرت سید عباس متولیان20

21
دکرت مسعود سلیامنی 

دودران
استاددانشکده بهداشتاپیدمیولوژی

بهداشت حرفه ایدانشیاردانشکده بهداشتبهداشت حرفه ایایرج علی محمدی22
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HSEدانشیاردانشکده بهداشتبهداشت حرفه ایرسول یاراحمدی23

24
دکرت احمد جنیدی 

جعفری
مهندسی بهداشت 

محیط
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده 

بهداشت
استاد

دکرت مهدی فرزادکیا25
مهندسی بهداشت 

محیط
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده 

بهداشت
استاد

دانشیاردانشکده بهداشتآموزش و ارتقاء سالمتدکرت مهناز صلحی26
عضو هیئت ممتحنه و 

ارزشیابی

استاددانشکده بهداشتمدیریت بهداشتدکرت فربد عبادی فرد آذر27
علوم مدیریت و اقتصاد 

سالمت

ارگونومیدانشیارع پ ایرانارگونومیمحمدصادق قاسمی28

علوم تغذیهدکرت فرزاد شیدفر29
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

ایران- گروه تغذیه
علوم تغذیهاستاد

علوم تغذیهدکرت محمدرضا وفا30
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی 

ایران- گروه تغذیه
علوم تغذیهاستاد

آمار زیستیاستادعلوم پزشکی ایرانآمار زیستیدکرت مسعود رودباری31

آمار زیستیاستادعلوم پزشکی ایرانآمار زیستیدکرت مسعود صالحی32

کاردرمانیافسون حسنی مهربان33
گروه کاردرمانی- دانشکده علوم 

توانبخشی
کاردرمانیاستاد

علوم اعصابمالحت اکربفهیمی34
گروه کاردرمانی- دانشکده علوم 

توانبخشی
کاردرمانیدانشیار

کاردرمانینرگس شفارودی35
گروه کاردرمانی- دانشکده علوم 

توانبخشی
کاردرمانیدانشیار

بورد پزشکی اجتامعیاستادگروه پزشکی اجتامعیپزشکی اجتامعیدکرت مرضیه نجومی36

بورد پزشکی اجتامعیاستادگروه پزشکی اجتامعیپزشکی اجتامعیدکرت مازیار مرادی الکه37

بورد پزشکی خانوادهاستادگروه پزشکی اجتامعیپزشکی اجتامعیدکرت جلیل کوهپایه زاده38

39
دکرت سیدکامران سلطانی 

عربشاهی
آموزش پزشکیاستاددانشگاه علوم پزشکی ایرانآموزش پزشکی-داخلی

دکرت شعله بیگدلی40
آموزش پزشکی – برنامه 

درسی
آموزش پزشکیدانشیاردانشگاه علوم پزشکی ایران

بورد وزارت بهداشتاستادگروه بیوشیمیبیوشیمیسودابه فالح41

بورد بیوشیمیدانشیارگروه بیوشیمیبیوشیمیمیرتا نوربخش42

ارتوپدیاستادبیامرستان شفایحیائیانارتوپدیدكرت محمود جبل عاملی43

ارتوپدیاستادبیامرستان شفایحیائیانارتوپدیدكرت خدامراد جمشیدی44

ارتوپدیدانشیاربیامرستان شفایحیائیانارتوپدیدكرت حسن قندهاری45

چشم پزشكیاستادبیامرستان حرضت رسول اكرم )ص(چشمدكرت مسعود نارصی پور46

47
دكرت مصطفی سلطان 

سنجری
چشم پزشكیاستادبیامرستان حرضت رسول اكرم )ص(چشم

48
دكرت خلیل قاسمی 

فالورجانی
چشم پزشكیدانشیاربیامرستان حرضت رسول اكرم )ص(چشم

فیزیک پزشکیدکرت سمیده خویی49
دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه فیزیک 

پزشکی
بورد فیزیک پزشکیاستاد

جدولF7- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو بورد علمی کشوری در رشته مربوطه هستند:

واحد محل خدمترشتهنام هیات علمی
رتبه 
علمی

توضیحاتعنوان بورد علمی کشوری
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فیزیک پزشکیدکرت محمدباقر شیران50
دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه فیزیک 

پزشکی
بورد فیزیک پزشکیاستاد

فیزیک پزشکیدکرت سید ربیع مهدوی51
دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه فیزیک 

پزشکی
بورد رادیوتراپیدانشیار

دكرت ولی اله حسنی52
بیهوشی و مراقبتهای 

(CU ویژه
استادبیامرستان حرضت رسول اكرم )ص(

بورد بیهوشی و مراقبتهای 
(CU ویژه

بورد بیهوشی و فلوشیپ درداستادبیامرستان حرضت رسول اكرم )ص(بیهوشی و فلوشیپ درددكرت فرناد ایامنی53

بورد بیهوشی و فلوشیپ درددانشیاربیامرستان حرضت رسول اكرم )ص(بیهوشی و فلوشیپ درددكرت محمودرضا آل بویه54

بورد آناتومیاستاددانشگاه.ع.پ.ایرانعلوم ترشیحمهدی مهدی زاده55

بوردعلوم اعصاباستاددانشگاه.ع.پ.ایرانعلوم ترشیحمحمدتقی جغتایی56

بورد آناتومیاستاددانشگاه.ع.پ.ایرانعلوم ترشیحمنصوره سلیامنی57

بورد بیولوژی تولیدمثلاستاددانشگاه.ع.پ.ایرانبافت شناسیفرشته مهرآئین58

بورد بیولوژی تولیدمثلاستادگروه زنان بیامرستان اکربآبادیمتخصص زنان و زایامنمهناز ارشفی59

عضو بورد طب کاراستاددانشکده پزشکیطب کاردکرت یارس لبافی نژاد60

عضو بورد طب کاراستاددانشکده پزشکیطب کاردکرت صابر محمدی61

دکرت مریم احمدی62
مدیریت اطالعات 

سالمت
استاددانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

هیات ممتحنه و ارزشیابی 
رشته مدیریت اطالعات

کتابداری پزشکیدانشیاردانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیکتابداری پزشکیدکرت شهرام صدقی62

کتابداری پزشکیاستادیاردانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیکتابداری پزشکیدکرت سیروس پناهی63

دکرت سید حسام سیدین64
سالمت در بالیا و فوریت 

های پزشکی
دانشیاردانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

سالمت در بالی و فوریت 
های پزشکی

زباندانشیاردانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیگروه زباندکرت افسانه هناد65

فناوری اطالعات سالمتدانشیاردانشکده مدیریت و اطالع رسانی پزشکیگروه اقتصاد سالمتدکرت عزیز رضاپور66

استاددانشگاه علوم پزشکی ایرانویروس شناسیحسین کیوانی67
عضو هیات بورد ویروس 

شناسی کشور

68
دکرت سید حمیدرضا 

منوری
استاددانشگاه علوم پزشکی ایرانویروس شناسی

عضو هیات بورد ویروس 
شناسی کشور

دانشیارگروه اپتومرتی دانشکده توانبخشی ایراناپتومرتی/فیزیک پزشکیدکرت علی میرزاجانی69
ارزشیابی و ممتحنه اپتومرتی 

)بینایی سنجی(

دکرت محمد کاملی70
آموزش بهداشت و ارتقاء 

سالمت
توانبخشی اجتامعیاستاددانشکده علوم توانبخشی

توانبخشی اجتامعیدانشیاردانشکده علوم توانبخشیفیزیوتراپیدکرت رضا صالحی71

دکرت حسین مبارکی72
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

توانبخشی اجتامعیدانشیاردانشکده علوم توانبخشی

مدعو بورد آناتومیدانشیاردانشگاه.ع.پ.ایرانعلوم ترشیحهام رسولی73

جدولF7- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو بورد علمی کشوری در رشته مربوطه هستند:

واحد محل خدمترشتهنام هیات علمی
رتبه 
علمی

توضیحاتعنوان بورد علمی کشوری
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جدولF8- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مجری پروژه های کالن یا ملی درسطح وزارت بهداشت و درمان هستند:

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
دستگاه یا واحد وزارتی 
سفارش دهنده پروژه

رشوع و پایان پروژهعنوان پروژه

1
توراندخت بلوچ 

نژاد مجرد
طرح Registary بیامری آلزایمراستاددانشکده پزشکیفیزیولوژی

فریدون خیری2
پرستاری )داخلی 

جراحی(
مربیدانشکده پرستاری و مامایی

سازمان اورژانس 
کشور

پیامیش ملّی بررسی صالحیت 
های پرستاران و تکنسین های 

اورژانس پیش بیامرستانی ایران 
جهت حضور در موقعیتهای 

بحرانی" بهمن 1397) در حال اجرا(، 
(R.SKUMS.  ماه   با کداخالق

1397.261.REC

در حال اجرا سال 
1398

فریدون خیری3
پرستاری )داخلی 

جراحی(
مربیدانشکده پرستاری و مامایی

سازمان اورژانس 
کشور

پیامیش ملّی چالشهای دسرتسی 
عمومی به دفیربیالتور خارجی 

خودکاردر بسرت مراقبتی ایران"دی 
ماه 1397 )در حال اجرا(، 

(R.SKUMS.  ماه   با کداخالق
1397.260.REC

در حال اجرا سال 
1398

فریدون خیری4
پرستاری )داخلی 

جراحی(
مربیدانشکده پرستاری و مامایی

دفرت پرستاری وزارت 
بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی

بررسی وضعیت سالمت عمومی 
پرستاران کشور

)1392اردیبهشت 
– 1392 اسفند(

5
دکرت مهدی 

جعفری

مدیریت خدمات 
بهداشتی و 

درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استاد
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی
1396 تاکنونپروژه کشوری بیامرستان مستقل

6
دکرت سید کاظم 

ملکوتی
روانپزشکی

دانشکده علوم رفتاری و 
سالمت روان

دانشیار
وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش 

پزشکی

تدوین برنامه ملی پیشگیری از 
خودکشی ایران

7
دکرت سید کاظم 

ملکوتی
روانپزشکی

دانشکده علوم رفتاری و 
سالمت روان

دانشیار
وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش 

پزشکی

ارتقا برنامه ملی پیشگیری از 
خودکشی ایران

8
دکرت سید کاظم 

ملکوتی
روانپزشکی

دانشکده علوم رفتاری و 
سالمت روان

دانشیار
وزارت بهداشت 
و درمان و آموزش 

پزشکی

ارزشیابی 
برنامهملیپیشگیریازخودکشیایران

9
دکرت فهمیه 

لواسانی
روانشناسی 

بالینی
دانشکده علوم رفتاری و 

سالمت روان
استادیار

2008-2014 پروژه گلوبال فاند سل- راند 7وزارت بهداشتدانشیاردانشکده بهداشتاپیدمیولوژیمهشید ناصحی10

2019-2021پروژه چند کشوری گلوبال فاند سلوزارت بهداشتدانشیاردانشکده بهداشتاپیدمیولوژیمهشید ناصحی11

12
دکرت مسعود 

سلیامنی دودران 
RCT)وزارت بهداشت استاد دانشکده بهداشت اپیدمیولوژی 

13
دکرتاحمدجنیدی 

جعفری
مهندسی 

بهداشت محیط
وزرات بهداشتاستاددانشکده بهداشت 

طرح ملی سنجش آالینده های 
ویژه هوا

1396 تاکنون

دکرت میرتا غالمی14
مهندسی 

بهداشت محیط
وزرات بهداشتاستاددانشکده بهداشت 

طرح ملی سنجش آالینده های 
ویژه هوا

1396 تاکنون

15
دکرت مهدی 

فرزادکیا
مهندسی 

بهداشت محیط
وزرات بهداشتستاددانشکده بهداشت 

طرح ملی سنجش آالینده های 
ویژه هوا

1396 تاکنون

16
دکرت مجید 

کرمانی
مهندسی 

بهداشت محیط
وزرات بهداشتدانشیاردانشکده بهداشت 

طرح ملی سنجش آالینده های 
ویژه هوا

1396 تاکنون
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جدولF8- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مجری پروژه های کالن یا ملی درسطح وزارت بهداشت و درمان هستند:

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
دستگاه یا واحد وزارتی 
سفارش دهنده پروژه

رشوع و پایان پروژهعنوان پروژه

17
دکرت سیدکامران 

سلطانی 
عربشاهی

مرکز نرصاستاددانشگاه علوم پزشکی ایرانآموزش پزشکی

تدوین چهارچوب مفهومی انگیزش 
اساتید به منظور توسعه آموزش 
مجازی در دانشگاه علوم پزشکی 

کالن منطقه 10

98/4/1

18
دکرت سیدکامران 

سلطانی 
عربشاهی

مرکز نرصاستاددانشگاه علوم پزشکی ایرانآموزش پزشکی

ارزیابی کوریکولوم آموزشی مقطع 
علوم پایه با استفاده از نیازسنجی از 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی 

ایران 

96/5/1

19
دکرت سیدکامران 

سلطانی 
عربشاهی

مرکز نرصاستاددانشگاه علوم پزشکی ایرانآموزش پزشکی

بررسی عملکرد بالینی دستیاران 
سطوح مختلف رشته داخلی با 
 case-based استفاده از آزمون

discussion

97/7/1

20
دکرت زهره 

سهرابی
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

مرکز نرصدانشیاردانشگاه علوم پزشکی ایران
ارائه برنامه توسعه حرفه ای مدیران 
آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی 

مبتنی بر فناوری مرکز ارزیابی

رشوع:98/6/12
پایان:99/12/23

21
دکرت زهره 

سهرابی
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

مرکز نرصدانشیاردانشگاه علوم پزشکی ایران
طراحی الگوی فرایندی توسعه 
حرفه ای مدیران آموزش پزشکی

رشوع :97/7/1
پایان:18 ماه بعد

22
دکرت شعله 

بیگدلی
بازی سازی در آموزش پزشکیمرکز نرصدانشیاردانشگاه علوم پزشکی ایرانآموزش پزشکی

رشوع :96
پایان :97

23
محسن روشن 

پژوه
روانپزشکی

دانشکده علوم رفتاری و 
سالمت روان 

استادیار
سازمان ملل متحد- 
دفرت مقابله با جرم و 

)UNODC(مواد

دوره آموزش منطقه ای حین 
خدمت متخصصین درمان اختالل 
مرصف موادکشورهای افغانستان 

وتاجیکستان

مجری و دبیر 
علمی برنامه

24
دکرت محمدرضا 

ملکی

مدیریت خدمات 
بهداشتی و 

درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استاد
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

عضو هیات ارزیابی دانشگاه 
KAROL(NSKA سوئد جهت 
اجرای برنامه های آموزش مشرتك 

 Ph.D دوره های

25
دکرت محمدرضا 

ملکی

مدیریت خدمات 
بهداشتی و 

درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استاد
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

عضو هیات ارزیابی دانشگاه 
كارلرسوهه، هایدلربگ آملان جهت 
اجرای برنامه های آموزش مشرتك 
دوره های مسرت و دوره های كوتاه 

مدت

26
دکرت محمدرضا 

ملکی

مدیریت خدمات 
بهداشتی و 

درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استاد
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

ماموریت کشوری محوله آموزش 
و توسعه علوم مدیریت و اقتصاد 
سالمت)ماموریت کشوری-وزارت 

بهداشت(

27
دکرت محمدرضا 

ملکی
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استاد
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

مدیر پروژه آموزش مدیران و 
دوره های .Ph.D وزارت بهداشت

28
دکرت محمدرضا 

ملکی
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استاد
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

ستاد کشوری اصالح ساختار 
اقتصادی و مدیریتی بیامرستان
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جدولF8- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مجری پروژه های کالن یا ملی درسطح وزارت بهداشت و درمان هستند:

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
دستگاه یا واحد وزارتی 
سفارش دهنده پروژه

رشوع و پایان پروژهعنوان پروژه

29
دکرت محمدرضا 

ملکی
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استاد
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

ستاد تدوین برنامه پنج ساله سوم 
توسعه اجتامعی، اقتصادی و 
فرهنگی سازمان بیمه خدمات 

درمانی. 

30
دکرت محمدرضا 

ملکی
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استاد
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

کمیته راهربی تدوین سند جامع 
نیروی انسانی وزارت بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی

31
دکرت محمدرضا 

ملکی
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استاد
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

کارگروه تدوین سند جامع توسعه 
منابع انسانی نظام سالمت کشور

32
دکرت محمدرضا 

ملکی
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت و اطالع 
رسانی پزشکی

استاد
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

کمیته راهربدی تدوین نقشه جامع 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

33
دکرت عباس شیخ 

طاهری
مدیریت 

اطالعات سالمت
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
دانشیار

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

الگوی برنامه ملی ثبت رسطان 
کشور

93-95

34
دکرت عباس شیخ 

طاهری
مدیریت 

اطالعات سالمت
دانشکده مدیریت و اطالع 

رسانی پزشکی
دانشیار

وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی

طراحی دوره آموزشی ثبت بیامری 
ها

96

35
دکرت سید کامران 

کامروا
دکرتای تخصصی 

پزشکی

مرکز تحقیقات گوش، حلق، 
بینی، رس و گردن

پژوهشکده سالمت حواس 
پنج گانه

دانشگاه علوم پزشکی ایران

طرح ثبت بیامری- پولیپ بینی وزرات بهداشتدانشیار
از دی ماه 1394 تا 

کنون 

36
دکرت سید کامران 

کامروا
دکرتای تخصصی 

پزشکی

مرکز تحقیقات گوش، حلق، 
بینی، رس و گردن

پژوهشکده سالمت حواس 
پنج گانه

دانشگاه علوم پزشکی ایران

طرح ثبت بیامری- اختالالت بویایی وزرات بهداشتدانشیار
از اسفند ماه 1395 

تا کنون 

37
میرتا حکیم 

شوشرتی
دکرتای تخصصی 

پزشکی

گروه روانپزشکی، دانشکده 
پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی ایران
دانشیار

دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

از بهمن ماه 1397طرح ثبت بیامری-اوتیسم

عبدالرضا پازوکی38
دکرتای تخصصی 

پزشکی

گروه جراحی عمومی، 
دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات جراحی های 
کم تهاجمی

مجتمع آموزشی درمانی 
حرضت رسول اکرم )ص(

دانشگاه علوم پزشکی ایران

وزرات بهداشتدانشیار
طرح ثبت بیامری-درمان بیامران 

چاق
از دی ماه 1394 تا 

کنون

39
دکرت محمد 

ابراهیم خمسه
دکرتای تخصصی 

پزشکی

مرکز تحقیقات غدد درون 
ریز و متابولیسم

پژوهشکده غدد درون ریز 
و متابولیسم

دانشگاه علوم پزشکی ایران

وزرات بهداشتاستاد
طرح ثبت بیامری-تومورهای غده 

هیپوفیز
 از دی ماه 1394 تا 

کنون
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جدولF8- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مجری پروژه های کالن یا ملی درسطح وزارت بهداشت و درمان هستند:

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
دستگاه یا واحد وزارتی 
سفارش دهنده پروژه

رشوع و پایان پروژهعنوان پروژه

40
دکرت مهرداد 
افتخار اردبیلی

دکرتای تخصصی 
پزشکی

گروه روانپزشکی، دانشکده 
پزشکی

مرکز تحقیقات بهداشت 
و روان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشیار
دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

طرح ثبت بیامری-اختالل هویت 
جنسی

از بهمن ماه 1397 
تا کنون

41
دکرت مسعود 

نارصی پور
دکرتای تخصصی 

پزشکی

مرکز تحقیقات چشم
پژوهشکده سالمت حواس 

پنج گانه
مجتمع آموزشی درمانی 
حرضت رسول اکرم )ص(

دانشگاه علوم پزشکی ایران

استاد
دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

طرح ثبت بیامری-تومورهای چشم
از بهمن ماه 1397 

تا کنون

42
دکرت خدامراد 

جمشیدی
دکرتای تخصصی 

پزشکی

گروه ارتوپدی، دانشکده 
پزشکی

مرکز تحقیقات بازسازی 
استخوان مفاصل

دانشگاه علوم پزشکی ایران

استاد
دانشگاه علوم 
پزشکی ایران

طرح ثبت بیامری-تومورهای 
عضالنی-اسکلتی

از بهمن ماه 1397 
تا کنون
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جدول F9- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در مجالت Science ،Nature ،New England Journal of Medicine و یا سایر ژورنال ها با IF بیش از 15 
مقاله چاپ کرده اند.

واحد محل خدمترشتهنام هیات علمی
رتبه 
علمی

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقاله

اپیدمیولوژیبابک عرشتی1
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Health effects of overweight and obesity in 
195 countries over 25 years

New England 
Journal of 
Medicine

70.67

اپیدمیولوژیبابک عرشتی2
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Trends in future health financing and 
coverage: future health spending and 

universal health coverage in 188 countries, 
2016-40

The Lancet59.102

اپیدمیولوژیبابک عرشتی3
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Spending on health and H(V/A(DS: 
domestic health spending and 

development assistance in 188 countries, 
1995-2015

The Lancet59.102

اپیدمیولوژیبابک عرشتی4
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Global, regional, and national 
disability-adjusted life years )DALYs( 

for 306 diseases and injuries and 
healthy life expectancy )HALE( for 188 
countries, 1990-2013: Quantifying the 

epidemiological transition

The Lancet59.102

اپیدمیولوژیبابک عرشتی5
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Global, regional, and national age-sex 
specific all-cause and cause-specific 

mortality for 240 causes of death, 
1990-2013: A systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2013

The Lancet59.102

اپیدمیولوژیبابک عرشتی6
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Global, regional, and national incidence, 
prevalence, and years lived with disability 

for 301 acute and chronic diseases and 
injuries in 188 countries, 1990-2013: A 

systematic analysis for the Global Burden 
of Disease Study 2013

The Lancet59.102

اپیدمیولوژیبابک عرشتی7
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Measuring progress and projecting 
attainment on the basis of past trends of the 
health-related Sustainable Development 
Goals in 188 countries: An analysis from 
the Global Burden of Disease Study 2016

The Lancet59.102

اپیدمیولوژیبابک عرشتی8
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Measuring performance on the Healthcare 
Access and Quality (ndex for 195 countries 

and territories and selected subnational 
locations: A systematic analysis from the 

Global Burden of Disease Study 2016

The Lancet59.102

اپیدمیولوژیبابک عرشتی9
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Global, regional, and national levels 
of maternal mortality, 1990-2015: a 

systematic analysis for the Global Burden 
of Disease Study 2015

The Lancet59.102

اپیدمیولوژیبابک عرشتی10
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Erratum: Global, regional, and national 
levels of maternal mortality, 1990-2015: 

a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2015 )The 

Lancet )2016( 388)10053( )1775-1812(
)S0140673616314702()10.1016/

S0140-6736)16(31470-2((

The Lancet59.102
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جدول F9- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در مجالت Science ،Nature ،New England Journal of Medicine و یا سایر ژورنال ها با IF بیش از 15 
مقاله چاپ کرده اند.

واحد محل خدمترشتهنام هیات علمی
رتبه 
علمی

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقاله

اپیدمیولوژیبابک عرشتی11
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Erratum: Global, regional, national, and 
selected subnational levels of stillbirths, 
neonatal, infant, and under-5 mortality, 
1980-2015: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2015 )The 
Lancet )2016( 388)10053( )1725-1774(

)S0140673616315756()10.1016/
S0140-6736)16(31575-6((

The Lancet59.102

اپیدمیولوژیبابک عرشتی12
مرکز تحقیقات طب 
پیشگیری و سالمت 

جمعیت
دانشیار

Global, regional, national, and selected 
subnational levels of stillbirths, neonatal, 
infant, and under-5 mortality, 1980-2015: 
a systematic analysis for the Global Burden 

of Disease Study 2015
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Probucol in the treatment of non-alcoholic 

steatohepatitis: A double-blind 
randomized controlled study

Journal of 
Hepatology

18.946
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جدول F9- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در مجالت Science ،Nature ،New England Journal of Medicine و یا سایر ژورنال ها با IF بیش از 15 
مقاله چاپ کرده اند.

واحد محل خدمترشتهنام هیات علمی
رتبه 
علمی

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقاله

آسیب شناسینارص رخشانی183
مرکز تحقیقات 

بیامریهای گوارش  
و کبد

استاد

Combination of gastric atrophy, reflux 
symptoms and histological subtype 

indicates two distinct aetiologies of gastric 
cardia cancer

Gut17.943

شعله بیگدلی184
Curriculum 
Theories and 

(mplementation

گروه آموزش 
پزشکی و مرکز 

تحقیقات آموزش 
پزشکی

دانشیار
Curriculum Gamification  in medical 

Education
Simon Fraser 

university

Shanghai 
-2007 77-104 

Young 
University 
Rankings 
2015 27th

استادبیوشیمیسودابه فالح185
(mpaired cholesterol effulncapacity in 

patients with helicobacter pylori infection
revisedNature 43



133داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

جدول R1- مشخصات مراکز تحقیقات دانشگاه

سال تاسیسنام مرکز تحقیقات

آخرین رتبه مرکز 
در رتبه بندی مراکز 

تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز

تعداد مقاالت 
Scopus با 

affiliation  مرکز در 
سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

18بیامریهای قلب وعروق248 از 88/4/6271الكرتوفیزیولوژی قلب1

2
طب پیشگیری و سالمت 

جمعیت
3 از 95/2/2669

سالمت زنان، Global health، عوامل خطر بیامریهای غیرواگیر، 
انفورماتیک در سالمت جمعیت

89

32 از 95/2/2669بیولوژی پرتو3
دزیمرتی و به کارگیری کامپیوتر در پرتوپزشکی، نانوفناوری 

پزشکی و کاربرد آن در پرتوپزشکی، پرتودرمانی، پرتوتشخیصی، 
کاربرد امواج غیریونیزان در پزشکی

66

4
بیامریهای دریچه ای 

قلب
12بیامری های دریچه ای قلب211 از 88/9/23271

39 از 95/2/26101بیامریهای زنان5
اندومرتیوز، رسطان های زنان و دستگاه تناسلی، پریناتالوژی، 

ژنیکولوژی
28

40 از 95/2/2669علوم اعصاب6
خشم، خواب، نوروپالستیسیتی در نوروپاتی، واسط مغز-ماشین، 

کاربرد علوم و اعصاب شناختی در ارتباطات اجتامعی
34

41بیامریهای قلب و عروق119 از 89/9/8271مداخالت قلبی عروقی7

43 از 93/9/15101مدیریت اورژانس8
مدیریت اورژانس پیش بیامرستانی، مدیریت بیامر بدحال، 

مدیریت اورژانس و حاکمیت بالینی، مدیریت اورژانس شلوغ
11

24دردهای حاد، دردهای مزمن42 از 93/9/15101درد9

54 از 93/12/16101رشد و منو کودکان10
رشد و تکامل، رشد و بیامریهای خونی مزمن، پزشکی شخصی در 

حوزه رشد و تکامل
32

67 از 94/7/26101قاعده جمجمه11
تومورهای خط وسط قاعده جمجمه و کوردوم، ژنتیک در 
تومورهای قاعده جمجمه، تومورهای لرتال قاعده جمجمه

11

15رفتارهای پرخطر، رصد اعتیاد، مطالعات کارآزمایی در اعتیاد13 از 94/7/26101اعتیاد و رفتارهای پرخطر12

52آب، هوا، پسامند، خاک12 از 94/7/2669تکنولوژی بهداشت محیط13

14
بیامریهای عصبی 
عضالنی اسکلتی

24 از 95/2/26101
ساملندان و سقوط، توانبخشی عصبی، تشخیص مبتنی بر 

الکرتوفیزیولوژی، اختالالت کف لگن، درد مفاصل
39

85 از 95/5/17101سوانح و مصدومیت15
ترومای لگن و هیپ، تصویربرداری در تروما، مدیریت حوادث 

پرتلفات، شوک در تروما، زخم ناشی از تروما
16

51 از 95/9/2869بیوتکنولوژی میکروبی16
ترکیبات ضد میکروبی و واکسن، میکروبیومیکس، فرآورده های 

ضدمیکروبی و غیره از گیاهان دارویی، فراورده های صنعتی 
میکروبی، پروبیوتیک

9

58 از 95/9/2869آلودگی هوا17
پایش و کنرتل آلودگی هوا، آلودگی هوا، انسان و محیط، شناسایی 

و ارزیابی ذرات هوابرد، فیربوز ریه
7

10مداخالت معنوی60 از 95/11/2469سالمت معنوی18

44مدیریت ارتقاء سالمت، سبک زندگی و ارتقاء سالمت، سواد سالمت37 از 95/9/2869ارتقاء سالمت19

---98/2/29ریزفناوری در پزشکی20

-97/5/28کاردیوژنتیک21
تحقیقات ژنتیک، بنیادین و سلولی-مولکولی قلب و بیامری های 

قلب وعروق
6

61 از 87/6/20233آسیب شناسی رسطان22
پاتولوژی-علوم پایه، سلول های بنیادی رسطان، بالینی طب 

تسکینی، اپیدمیولوژی رسطان
43

207 از 84/4/29271بیامریهای عفونی اطفال23
عفونت های مادرزادی نوزادان، بیامری های انگلی و قارچی، 

بیامری های قابل پیشگیری با واکسن
17

32 از 81/2/30271چشم24
قرنیه)Cornea(، بیامری های شبکیه)رتین(، جراحی های 

پالستیک و ترمیمی چشم، گلوکوم، تومورهای چشم
55
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جدول R1- مشخصات مراکز تحقیقات دانشگاه

سال تاسیسنام مرکز تحقیقات

آخرین رتبه مرکز 
در رتبه بندی مراکز 

تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز

تعداد مقاالت 
Scopus با 

affiliation  مرکز در 
سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

6 از 80/4/2621سلولی ومولكولی25
علوم اعصاب، بیولوژی اعتیاد، مهندسی بافت و طب بازساختی، 

زیست فناوری پزشکی، بیولوژی باروری و ناباروری
147

48 از 82/2/17271بهداشت روان26
سالمت روان اجتامع، اختالالت خلقی، اختالالت جنسی، سالمت 

روان و انفورماتیک، اختالالت عصب شناختی
49

14 از 85/7/22271بیامریهای گوارش وكبد27
پانکراتوبیلیاری، رسطانهای دستگاه گوارش فوقانی، بیامریهای کبد 
چرب، اختالالت حرکتی دستگاه گوارش فوقانی، بیامریهای اتوایمن

25

40 از 79/11/15233علوم دارویی رازی28
گیاهان دارویی، سم شناسی، فارماکولوژی ترمیمی و سلول 
درمانی، طراحی و ارزیابی فرموالسیونهای دارویی جدید در 

بیامری نروپاتی دیابتی
52

23عفونت های بیامرستانی، باکرتی های بی هوازی152 از 87/12/12233مقاومت های میكروبی29

5ارگونومی، ثبت، مراقبت و گزارش دهی شغلی242 از 87/6/20271طب كار30

31
غدددرون ریز و 

متابولیسم
85 از 89/2/6271

تومورهای هیپوفیز، ندول های تومورهای تیروئید، عوارض 
نوروسایکولوژیک دیابت،اختالالت اندوکرین در بارداری، 

پیشگیری و کنرتل دیابت
42

55 از 88/12/16271جراحی كم تهاجمی32

درمان با استفاه از روشهای کم تهاجمی، تشخیص با استفاده از 
روشهای کم تهاجمی، چاقی، رجیسرتی اطالعات بیامران چاق 
مفرط، مطالعات اپیدمیولوژی پیشگیری و جمعیت شناسی 

بیامران چاق و متابولیک

56

68 از 86/2/29271مراقبتهای پرستاری33
ارتقاء کیفیت زندگی در نوجوانان، مراقبت های تسکینی، نارسایی 

قلبی، بی حرکتی، سالمت باروری زنان
10

192 از 88/5/31233مدیریت بیامرستانی34
مهندسی سیستم های سالمت، مدیریت بهبود کیفیت و ارزیابی 

فرایندهای بیامرستانی، مدیریت تسهیالت در سالمت، آینده پژوهی 
و بیامرستان های فردا، نظام های اقتصادی بیامرستانی

18

145 از 87/6/20271سوختگی35
پانسامنهای نوین، توانبخشی، اپیدرمولیز بولوسا)EB(، پیشگیری 

از سوختگی، طب سنتی
21

171 از 87/12/12233بهداشت كار36
مدیریت اچ اس ای)HSE(، ارتقاء سالمت در محیط کار، عوامل 

فیزیکی زیان آور محیط کار، ارگونومی
25

31ایمونولوژی و تولیدمثل، ایمونولوژی پیوند، آسم و آلرژی93 از 86/5/15233ایمونولوژی37

204 از 88/12/16233آموزش علوم پزشكی38
آموزش بالینی، برنامه درسی)کوریکولوم(، رهربی آموزش، 

مجازی سازی آموزشی
15

85آسیب نخاعی، ایسکمی ریپرفیوژن، مهندسی طراحی دارو و دارورسانی58 از 87/6/20233فیزیولوژی39

40
علوم مدیریت و اقتصاد 

سالمت
13 از 90/9/2821

مدیریت هزینه و درآمد در نظام سالمت، اقتصاد و سیاست 
گذاری مراقبتهای سالمت ساملندی، اقتصاد بیامریهای قلبی 

عروقی، اقتصاد رسطان
150

86 از 92/2/23271کولورکتال41
اختالالت حرکتی دستگاه گوارش تحتانی، درمان بی اختیاری 

(BD ،مدفوع، روشهای تشخیصی رسطانهای کلورکتال
47

42
بازسازی استخوان و 

مفاصل
120 از 92/2/23271

مفصل لگن، دست و شانه، ستون فقرات، تومورهای 
موسکلواسکلتال، زانو

43

163 از 86/2/29271توانبخشی43
اختالالت گفتار و زبان، رسگیجه وضعیتی خوش خیم، اختالالت 

پا، توانبخشی ستون مهره ها، آنالیز حرکت
34

44
پیشگیری از بیامریهای 

قلب و عروق
51 از 93/12/16101

پیشگیری از اختالالت کاردیومتابولیک، درمان پزشکی - تغذیه ای 
در اختالالت کاردیومتابولیک

30

41اکوکاردیوگرافی و بیامریهای قلبی و عروقی139 از 88/4/6271اكوكاردیوگرافی45
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جدول R1- مشخصات مراکز تحقیقات دانشگاه

سال تاسیسنام مرکز تحقیقات

آخرین رتبه مرکز 
در رتبه بندی مراکز 

تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز

تعداد مقاالت 
Scopus با 

affiliation  مرکز در 
سالهای 2018 و 2019

سایر توضیحات

46
گوش، گلو، بینی، رس و 

گردن
26 از 79/6/2330

علوم اعصاب شنوایی و وزوز گوش، پولیپ بینی، بویایی، ژنتیک در 
گوش، گلو، بینی، رس و گردن، مهندسی بافت در گوش و حلق و بینی

52

47
مطالعات تاریخ پزشكی 

طب اسالمی و مكمل
18 از 78/12/1221

داروهای گیاهی وفرآورده های طب سنتی، سبک زندگی وفرآورده 
های طبیعی وسنتی سالمت محور، نارسایی قلبی درطب ایرانی، 
ناباروری درطب سنتی ایرانی، سندرم متابولیک ازمنظرطب ایرانی

31

48
قلب و عروق شهید 

رجایی
190بیامریهای قلب وعروق11 از 30

49
مركز تحقیقات بازسازی 

استخوان و مفاصل
1392120

بیامریهای استخوان و مفاصل دست، شانه، ستون فقرات، هیپ 
و زانو

52

50
مركز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشكی 

ایران
138232

گلوكوم – بیامریهای شبكیه – قرنیه – جراحی های پالستیك و 
ترمیمی چشم – انواع تومورهای چشم – سلول درمانی های 

چشم – تصویربرداری شبكیه – خشكی چشم

17 عدد 2019 
20 عدد 2018

مركز تحقیقات درد51
بهمن ماه 
سال 1393

درد حاد و درد مزمن

در سال 2018: 
تعداد 13 مقاله
در سال 2019 : 
تعداد 7 مقاله

52
مرکز تحقیقات سلولی و 

مولکولی
138115

علوم اعصاب، مهندسی بافت،مطالعات اعتیاد،بیولوژی تولید 
مثل، بیوتکنولوژی، نانوبیوتکنولوژی

110
130

53
مرکز تحقیقات بهداشت 

روان
35روانپزشکی و روانشناسی بالینی و بهداشت روان1382

54
مرکز تحقیقات سالمت 

معنوی
14سالمت معنوی و مذعب1396

55
مرکز تحقیقات مدیریت 

بیامرستانی
مدیریت بیامرستان1388/5/3113

56
مرکز تحقیقات علوم 
مدیریت و اقتصاد 

سالمت
مدیریت و اقتصاد سالمت1390/9/28192

57
مرکز تحقیقات آموزش 

علوم پزشکی
6آموزش پزشکی1389204

58

مرکز تحقیقات 
مراقبتهای  پرستاری

)اولین مرکز تحقیقات 
پرستاری کشور(

1380

رتبه 68 در کل 
مراکز تحقیقات
رتبه 5 در مراکز 

تحقیقات پرستاری 
در سال 1396

مراقبت تسکینی
نارسائی قلب

ارتقاء کیفیفت زندگی در نوجوانان
بی حرکتی

سالمت باروری زنان

21 عدد سال 
2018

11 عدد سال 
2019

59
مرکز تحقیقات 

توانبخشی
30توانبخشی1383163

60
مرکز تحقیقات بهداشت 

کار 
ایمنی-ارگونومی-بهداشت شغلی-ارتقاء سالمت شغلی1388

61
مرکز تحقیقات آلودگی 

هوا
پالسام-نانو1396

62
مرکز تحقیقات تکنولوژی 

بهداشت محیط
بهداشت محیط1394

1395ارتقاء سالمت63
 37 ) مراکز با 
سابقه کمرت از 

سه سال (
عوامل موثر بر سالمت جامعه 

4 مقاله در سال 
2018 و 23 مقاله 

درسال 2019



دانشگاه علوم پزشکی ایران 136

جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

طرح ملی سنجش آالینده های ویژه هوا1
دکرت میرتا غالمی

دکرت مجید کرمانی
وزارت بهداشت

جدول R3- مشخصات گرانت های پژوهشی کالن )بیش از 500 میلیون تومان( جذب شده از نهادها و مراجع داخل کشور

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
تهیه و تدوین طرح جامع کنرتل و کاهش 

آسیب های اجتامعی کشور
کنون1397محسن روشن پژوه

سازمان امور اجتامعی 
کشور-وزارت کشور

840 میلیون تومان
موضوع ماده 80 

برنامه ششم توسعه 
کشور

2

)(mpact evaluation(ارزیابی تاثیر
مرکز کاکرین ایران و شبکه مرور نظام مند 
ایران در پیاده سازی مراقبتهای دارویی 

مبتنی بر شواهد

دکرت حمیدرضا 
برادران عطار مقدم

گرنتهای نیامد1 میلیارد توماننیامدکنون1396

جدول R4- جذب گرانت پژوهشی بین املللی

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
نهاد سفارش دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / 

مبلغ قرارداد
سایر توضیحات

تااز

ژانویه Who2007تاثیر آموزش پیش از لقاح1
2007 نوامرب 
)10 ماهه(

EMRO6/7003/18 دالر/Reg. file: R6

1500 دالرWHOدکرت سید کاظم ملکوتیارزشیابی برنامه پیشگیری از خودکشی2

14000 دالرWHOدکرتسیدکاظم ملکوتیارزشیابی و ارتقا برنامه پیشگیری از خودکشی کشور3
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)International Joint Project( همکاری پژوهشی بین املللی - R5 جدول

عنوان پژوهش بین املللی
تاریخ انجام طرحفرد مرجع )focal point(اجرای طرح در کشور

همکار )counterpart( بین املللی 
نقش همکاران 
ملّی در انجام 

پروژه
سایر توضیحات

تاازگروه / دپارمتاننام

1
پروژه مصوب دانشگاه- با 

شامره 27728
دکرت مجید صفا

هامتولوژی/ 
سلولی کاربردی

Prof.MauroAlini
AO Research institute

مجری 
پروژه

مهندسی بافت پوست 2
دکرت میالن – دکرت 

قلی پور
دانشگاه الهور پاکستان 2018مهندسی بافت

ساخت سلولز در ترمیم پوست3
دکرت میالن – دکرت 

قلی پور
دانشگاه الهور پاکستان 2018مهندسی بافت

ساخت جایپزین پوستی4
دکرت صمدی – دکرت 

میالن
2018مهندسی بافت

قطب علمی سلول های بنیادی 
Al-india انستیتو علوم پزشکی

5
طرح مشرتک با جهت انجام 

 CAR-T cell پروژه
دانشگاه Paul- Erlich آملان2018پزشکی مولکولیدکرت مجد

علی اصغر فرشادGyTS مرصف دخانیات6
بهداشت حرفه 

ای
مجریبهداشت جهانی13821384

Educationدکرت دیوید کافمنبازی سازی در آموزش پزشکی 7
2015 
Sep

Jun 
2016

AGEWELL

8

Spatial and temporal 
expression of lysosomal 
acid phosphate 2) ACP2( 

reveals dynamic patterning 
of the mouse cerebellar 

cortex 

Karen Bailey
Maryam Rahimi 

Balaei
Mehdi 

mehdizade
Hassan marzban

مهدی مهدی زاده2013کانادا

Publisher 
springer us 

The 
cerebellum 

journal
Pages 870-881

9
A Qualitative Study 

Protocol for Open Drug 
Scenes in Tehran

محمد باقر صابری 
زفرقندی

)Thomas Clausen Helge WaalPتاکنون2017اعتیاد

)Incubators( مراکز رشد تخصصی -R6 جدول

تاریخ رشوع فعالیت مرکز رشدحوزه تخصصی فعالیت مرکز رشدعنوان مرکز رشد
تعداد پروژه هایی که در حال حارض 

در مرکز رشد فعال می باشند 
تعداد رشکت های فعالی کهقبال 
تحت حامیت مرکز رشد بوده اند

3141بهمن 1396فناوری و نوآوری و تجاری سازیمرکز رشد و نوآوری دانشگاه1

2
مرکز رشد نانو)در رشف 

تاسیس(
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)Accelerators( مراکز شتاب دهنده نوآوری -R7 جدول

عنوان مرکز شتاب دهنده
حوزه تخصصی 

فعالیت 
شتاب دهنده

تاریخ رشوع فعالیت 
شتاب دهنده

تعداد کسب و کارهایی که در حال حارض توسط شتاب دهنده حامیت می شوند 

تعداد کسب و کارهای 
فعالی که قبال تحت 

حامیت شتاب دهنده 
بوده اند

1
healthinno شتاب 
دهنده تخصصی 
سالمت دیجیتال

20/05/1398سالمت دیجیتال

)برگزاری رویدادهای پزشکی ( ایونتینو
)ساخت فیلم در حوزه سالمت و پزشکی(مدسینام

)تجلی جامعه باسواد رایانه ای و برنامه نویسی کودکان( کیدکد
)تبدیل ایران به قطب گردشگری سالمت آسیا و اروپا( گردشگری سالمت

)ارتقا سطح علمی دانشجویان پزشکی( مدوپالس
)اصالح و ریشه کن کردن مشکالت ارتباط تخصصی بین ناشنوایان و کم 

شنوایان با جامعه اطراف بخصوص جامعه پزشکی ( صدای من

 healthinno
شتاب دهنده تخصصی 

سالمت دیجیتال

2
شتاب دهنده نانو 
فناوری سالمت )در 

رشف تاسیس(

3
 ( (OT شتاب دهنده

در رشف تاسیس(

)Science and Technology Parks( پارک های دانش و فناوری - R8 جدول

عنوان پارک 
دانش و فناوری

حوزه تخصصی فعالیت پارک دانش 
و فناوری

تاریخ رشوع 
فعالیت پارک 
دانش و فناوری

تعداد موسسات و رشکت هایی 
که در حال حارض در پارک 

دانش و فناوری منایندگی دارند 
سایر خدماتی که در پارک دانش و فناوری ارایه می شود

1
علم و فناوری 

سالمت 

ایجاد، رشد و توسعه رشكت های 
دانش بنیان در حوزه سالمت

رسعت بخشیدن به فرآیند 
تجاری سازی ایده های جدید

مدیریت و تسهیل گری نوآوری در 
راستای راهربد كالن كشور

دسرتسی به اعضای هیئت علمی 
توامنند در حوزه های

سلولی مولکولی
- علوم دارویی

- بهداشت کار و صنعت
- بهداشت محیط- ارائه خدمات 

درمانی مبتنی بر فناوری های برتر 
مانند گوش و حلق و بینی، چشم 

و ارتوپدی
- توانبخشی و بازتوانی- مدیریت 

اطالعات سالمت
- پرستاری

96/5/10

12 رشکت : 
 1-توسعه سالمت نا 

زیست 
2-آزمای پزشکی نوبنیان

3- نیک آوا پیرشو
4-نانو فناوری پزشکی
 5- پارس پالسام بنیان

6--نانو درم
 7- آواژن پویش 

8- نانو فناوری کیان گسرت
9- نانو فناوران دنیای 

سالمت
10- پیام نرص آریا 

11- ایده باران طب پویا 
و موسسه علمی فناوری 

اعتیاد
12-  ویرا طب جراح

تسهیل دستیابی به اقتصاد دانش بنیان
ظرفیت  سازی برای صنایع مختلف

برقراری پیوندهای نزدیک تر میان صنایع مختلف و دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه 
اقتصاددانش بنیان

تجاری سازی نتایج پژوهش ها و تحقق ارتباط بخش های 
پژوهشی، تولیدی و خدماتی جامعه

افزایش قدرت رقابت و رشد رشکت های دانش بنیان حوزه سالمت 
 کمک به جذب دانش فنی و رسمایه های داخلی و بین املللی

افزایش حضور و مشارکت تخصصی رشکت های فناور داخلی در 
سطح بین املللی

 حامیت از ایجاد و توسعه رشکت های کوچک و متوسط 
فناوری بنیان و حامیت از مؤسسه ها و رشکت های پژوهشی و 

مهندسی نوآور، با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی
 ایجاد محیطی برای شناسایی و ارائه توامنندی های فناوری کشور

برقراری ارتباط الزم بین دانش و صنعت و ارتقای پژوهش های 
کاربردی برای ایجاد رشکت های دانش بنیان حوزه سالمت

2

پارک علم و 
فن آوری الربز

)دکرت غالمرضا 
طاهری پاک(

حوزه های مختلف دارویی صنعتی139470زیست فناوری بیولوژی مولکولی
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)University Spinoff Companies( رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه - R9 جدول

حوزه تخصصی فعالیت رشکت دانش بنیانعنوان رشکت دانش بنیان
تاریخ رشوع فعالیت 

رشکت دانش بنیان
سایر توضیحاتمحصوالت نوآورانه رشکت دانش بنیان 

98/02/14تولید پودر جاذبروناش تکنولوژی پارس1
پودر فوق جاذب رطوبت برای استفاده 

در محصوالت آرایشی-بهداشتی

96/06/25ارگونومی و تولید کاهنده آلودگی هواپارس پالسام بنیان2
طراحی و ساخت پنجره دوجداره تصفیه 
آلودگی هوا – طراحی و ساخت راکتور 

کنرتل آلودگی هوا )راکتور پالسامّ(

زخم پوش برای زخم98/05/12مهندسی بافت و فراورده های بیولوژیکبازترمیم هزاره3

97/08/26تجهیزات آزمایشگاهیزیست آزمای پزشکی4
PSA نانو ذرات طال در کیت تشخیص

دیسپنرس رسنگ همیلتون

توسعه پارس کیفیت آزما5
خدمات فنی استاندارد )آزمایشگاه 

تخصصی تصویر برداری پزشکی(
97/08/27

خدمات تست تجهیزات X-ray و 
اولرتاسوند تشخیصی پزشکی

تولید آلیاژ زیشت تخریب پذیر منیزیم96/10/02تجهیزات و ملزومات پزشکیرادمان تجهیز درمان پارس6

)Advanced Research Laboratories( آزمایشگاه های تحقیقاتی پیرشفته - R10 جدول

حوزه تخصصی فعالیت آزمایشگاه عنوان آزمایشگاه تحقیقاتی پیرشفته
تاریخ رشوع فعالیت 

آزمایشگاه 
تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه که در 
سطح کشور بی نظیر و یا کم نظیر می باشد

سایر توضیحات

آزمایشگاه مطالعات تجربی شنوایی1
الکرتوفیزیولوژی و 

هیستولوژی شنوایی 
1390

الکرتوفیزیولوژی شنوایی در 
حیوانات و ترشیح حلزون گوش

1397علوم اعصابکلینیک مغز و شناخت 2

1396پزشکی بازساختیمرکز پزشکی بازساختی3

1398مهندسی بافتمرکز R&D بیامرستان فاطمه الزهرا4

8813آزمایشگاه آلودگی هوا )پالسام-نانو(5

منبع high voltage- رکتورهای 
تخلیه کرونا-دستگاه پایش 

پارامرتهای پالسام-GC- دستگاه 
پایش فاکتورهای کرونا پالسام

80/4/26مطالعات سلولی و ملکولی آزمایشگاه میکروسکوپ الکرتونی6
میکروسکوپالکرتونی

اولرتامیکروتوم

87/6/20سلول های بنیادیمرکز تحقیقات سوختگی7
تجهیزات پاتولوژی مربوط به بانک 

مغز انسانی
مرکز تحقیقات 

سوختگی

18/12/95متنوع آزمایشگاه جامع تحقیقات8

اسپکرتومرتی تحرک یونی
الکرتوریسی

کلدروم
پرینرتسهبعدی

AFMمیکروسکوپ

87/6/20فیزیولوژیمرکز تحقیقات فیزیولوژی9
فروزنسکشن

آرممیزونرمافزاراتوویژن

87/6/20پاتولوژیمرکز تحقیقات آسیب شناسی رسطان10
میکرواری
هیربیدایزر

25/7/95 پژوهشکده ایمنولوژی و بیامریهای عفونی11
فروزن سکشن

سیستم بیهوازی ساز

دستگاه ایزوکینتیک86/2/29توانبخشیمرکز تحقیقات توانبخشی 12

آزمایشگاه مولکولی پیرشفته13
کشت سلول و بافت، تهیه 
داربست، ارزیابی مولکولی

آزمایشگاه کشت، مولکولی، بیوبانک1395-1398 

1390تولید مثل آزمایشگاه تولید مثل 14

1390علوم اعصابآزمایشگاه علوم  اعصاب ورفتاری15
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جدول R11- مشخصات مجالت علمی معترب دانشگاه که توسط ISI منایه می شوند1

آخرین IFتاریخ رشوع منایه ISIتاریخ رشوع انتشاررسدبیرواحد متولی نام مجله

؟؟؟20172017دکرت محمد تقی جغتاییمهندسی بافتمجله علوم اعصاب1

)National & International Conferences( برگزاری هامیش های ملّی و بین املللی توسط دانشگاه -R13 جدول

واحد متولی عنوان هامیش

گسرته هامیش
تعداد دفعات 

برگزاری 
هامیش

تاریخ برگزاری 
آخرین هامیش ی

ّ مل

بین املللی

سخرنانان 
بین املللی

رشکت کنندگان 
بین املللی

þþþ497/8/21دانشکده فناوری های نوینکنگره علوم اعصاب1

þþþ897/8/27دانشکده فناوری های نوینکنگره مهندسی بافت2

þþþ3دانشکده پرستاری و ماماییکنگره واکاوی آمو.زش پرستاری3
 1396 – 1394

و 1398

4
هامیش دانشجویان مدیریت خدمات 

بهداشتی و درمانی
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 

پزشکی
þþþمتعدد

ترجامن و تجاری سازی دانش سالمت5
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران
þþþمتعدد

*þمرکز تحقیقات بهداشت کار مجمع ملی سالمت 6
þسازمان 

جهانی بهداشت 
þ1395یکبار

þ سازمان þمرکز تحقیقات بهداشت کارجشنواره ملی سالمت 7
جهانی بهداشت

þ1381یکبار

فروردین 1398ساالنهþþطxxxمركز تحقیقات و گروه چشم هامیش بهاره چشم پزشكی 8

9
سلولهای بنیادی در بیامریهای غرضوف و 

استخوان)كاربردها در حال و آینده(
مركز تحقیقات بازسازی استخوان 

و مفاصل
þþþ198 27 تیرماه

10
هامیش دانشجویان مدیریت خدمات 

بهداشتی و درمانی
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 

پزشکی
þþþمتعدد

ترجامن و تجاری سازی دانش سالمت11
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران
þþþمتعدد

12
 Hospital transformation in

advancing UHC
دانشکده مدیریت و اطالع رسانی 

پزشکی
þþþمتعدد

13TEDx مرکز رشد دانشگاهþ1 بار

2 بارþهکتون ملی سالمت14

)Scientific Center of Excellence(  قطب علمی -R14 جدول

عنوان قطب علمی
حوزه های تخصصی 
فعالیت قطب علمی

تاریخ تصویب مرکز به 
عنوان قطب علمی 

سایر توضیحاتویژگی ها و خدمات منحرص به فرد قطب علمی

ارزشیابی و توامنندسازی مدیران سالمت1392مدیریت و اقتصاد سالمتمدیریت و اقتصاد سالمت1

2
قطب علمی آموزشی 

فیزیوتراپی کشور
1392فیزیوتراپی و توانبخشی 

برنامه ریزی،طراحی واجرای فعالیت های آموزشی 
وارتقا دانشعملی ونظری فیزیوتراپیست های کشور

3
قطب علمی روانپزشکی و 

روانشناسی 
روانپزشکی وروانشناسی 

بالینی سالمت روان
فعالیت در حوزه بهداشت روان1380

همکاری با سازمان 
بهداشت جهانی

4NRCدکرت احدی    1385علوم اعصاب
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)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

گروه / دپارمتان مسئولاسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری

ی
خل

 دا
ت

ثبت خارجیثب

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 
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nt

 E
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n
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te
nt

 Ja
pa
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se

Pa
te

nt
1)PSCA( آنتی بادی ضد پپتید

منیره محسن زادگان، 
محمدمراد فرج اللهی

9931821/11/1397☑پیراپزشکی

þ9616619/2/1397توانبخشیمریم جاللیارتوز ارتعاشی حامیت كننده مچ پا2

ارتوز مچ پا برای استئوآرتریت زانو3
محمدعلی 

سنجری،بهنام حاجی 
آقایی

þ983007/6/1397توانبخشی

þ9730624/2/1397پزشکیعلی ده مردی ءیان جی تیوب ثابت شونده4

5
پدگیاهی جهت درمان زگیلهای تناسلی زنان 
برپایه گیاه مورد،اینسنسول استات،كاروكرول

معصومه محمد پور 
دشتابی 

þ960918/3/1397معاونت تحقیقات

6
خونگیری صحیح به سه روش اتوماتیك،دستی 

ونیمه اتوماتیك
þ9842822/8/1397فاطمه قضاءی

7
داروی سیپروهپتادین جهت درمان كوتاهی 

قد بیامران مبتالبه سندرم مقاومت به 
هورمون رشد )سندرمالرون(

þ9715028/3/1397توانبخشیمریم رزاقی اذر

þ9748618/6/1397اصالن احمدیدست سوم در رتركتور جراحی8

þ9748621/8/1397اصالن احمدیدست سوم در رتركتور جراحی9

10
دستگاه دینامیك شكل دهنده استمپ برای 

ساخت سوكت پروتز باالی زانو
þ9757330/8/1397توانبخشیبهنام حاجی آقایی

þ9910426/4/1397افسانه نیک جویدستگاه سنجش نیروی عضالت كف لگن11

þ991034/6/1397شهربانوبیداریدستگاه تخلیه لرزشی موكوس ریه12

þ9933513/12/1397توانبخشیرضارزاقی نزادزانوبند كمك دهنده به اكستنشن زانو13

14
ساخت پپتید مهار كننده آنزیم های ماتریكس 

متالوپروتئیناز 2و 9 انسانی
محمد نجفی،گلناز 

اسفندیاری
þ9798111/6/1397بیوشیمی

15
سوكت برای پروتز روی زانو و باالی زانو با 

قابلیت كنرتل حجم داخلی و تعلیق به صورت 
هوشمند

حبیبب اجراءی دولت 
آباد

þ9789917/10/1397

سینه مصنوعی برای شیردهی با شیر كمكی16
بهاره افشار ،لیال 

امینی
þ9812210/11/1397پرستاری

17
صندلی تسهیل كننده روند زایامن با قابلیتهای 

لرزشی، گرمایشی و ورزشی
بهاره افشار ،لیال 

امینی
þ9890913/9/1397پرستاری

18
تركیب آبی - الكلی از میوه شاه توت سیاه و 

برگ كاسنی جهت رنگ آمیزی بافتی
معصومه محمد پور 

دشتابی 
þ965077/5/1397معاونت

19
تست سه گانه ی آستانه، تشخیص و متایز 

بویایی
þ9853517/7/1397معاونتسید کامران کامروا

20EJP1 عدسی های ریلكس كننده چشم
ابراهیم جعفرزاده 

پور
þ988716/8/1397

21
قرص تركیبی مالتونین-آتورواستاتین به منظور 

افزایش اثرات مفید آتورواستاتین

سعید مهرزادی،اعظم 
حسین زاده،حبیب 

غزنوی
þ9638610/1/1397معاونت تحقیقات

22
كپسول گیاهی تقویت كننده حافظه و 

یادگیری بر پایه اكلیل كوهی، گل محمدی و 
بادام

معصومه محمد پور 
دشتابی 

þ9644017/4/1397معاونت تحقیقات
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23

كیت تشخیصی زودهنگام رسطان خون 
كودكان توسط منونه بزاقی

معصومه محمد پور 
دشتابی؛سید مهدی 

حسینی
þ966089/2/1397معاونت تحقیقات

þ9811915/11/1397پزشکیفریبا کنشلوهدایتگر كاترت ادراری بانوان24

25 
Biodegradable and biocompatible 

nano composite t-plate implant and a 
method of synthesizing the same

شیام توکل، نغمه 
بهرامی، محمود 

اعظمی، 

معاونت تحقیقات، 
مرکز تحقیقات سلولی 

مولکولی
þUS20140356410A12019/23/10

26Self-assembling peptide scaffolds 
شیام توکل، بهناز 

توکل، امین املاسی، 
سیدمهدی رضایت

معاونت تحقیقات، 
مرکز تحقیقات سلولی 

مولکولی
þUS20170290951A12019/23/10

27
Cancer targeting by anti-EGFR 

peptides and applications thereof 
þUS10428111B22019/1/10نانو فناوری پزشکیمعصومه زحمتکشان

28
PEPT(D(C NANODEL(VERY 
COMPOS(T(ON TARGET(NG 

TWO RECEPTORS
EP3035969A123-10-2019*پیراپزشکیداوداحمدوند

29
ابزار کنرتل کننده رحم در جراحی باز و بسته با 

سیستم محرک الکرتیکی

کربی طاهرمنش، 
عباس فاضل انواری 
مهدی ملک محمدی 

و ندا هاشمی

معاونت تحقیقات و 
فناوری

þ8941504/05/1395

ساخت آلیاژ فوق سبک منیزیم-روی-کلسیم30
کربی طاهرمنش، عباس 

فاضل انواری و سید 
محمد مهدی هادوی

معاونت تحقیقات و 
فناوری

þ8773326/10/1394

31
آلیاژ زیست تخریب پذیر منیزم-روی-کلسیم 

با کاربرد در ایمپلنت ها و تجهیزات پزشکی

عباس فاضل انواری 
وسیدمحمدمهدی 

هادوی و کربی 
طاهرمنش

معاونت تحقیقات و 
فناوری

þ8818217/12/1394

32
حلقه معلق کننده تخمدان در جراحی های 
بیامری های کیست تخمدان و آندومرتیوز 

کف لگن

کربی طاهرمنش 
وعباس فاضل انواری

معاونت تحقیقات و 
فناوری

þ9034012/08/1395

33
جذب کننده مغناطیسی لجزا آهنی در جراح 

های باز و بسته

ابوالفضل مهدی 
زاده کاشی و 

عباسفاضالنواریو 
کربی طاهرمنش

معاونت تحقیقات و 
فناوری

þ8561216/02/1394

ثبت  دارویی34
دکرت منیژه متولیان- 

دکرت آسیه شجایی
فارماکولوژی- طب 

سنتی
þ962351397/02/05

35

 فیلرت هوای مادام العمر و قابل شستشوی 
موتورهای دیزل بر پایه بافت استینلس استیل 
با راندمان باال در جذب گرد و غبار به منظور 
کاهش: مرصف سوخت و آلودگی هوا، هزینه 

های تعویض فیلرت، استهالک موتور.

پیامن سنندجی، نارص 
دهقان ، سید وحید 

شتاب بروجردی، پیام 
حسین زاده

ارگونومی- باهمکاری 
سازمان اتوبورسانی 

تهران وحومه.
þ870991394/08/10

36
پدال پیشگیری کننده از آتروفی، تحلیل 

عضالت و درد پای چپ رانندگان اتوبوس های 
اتوماتیک درون شهری.

نارص دهقان، 
پیام حسین زاده، 
محمدرضا مالکی، 

پیامن سنندجی، قاسم 
درتاج 

ارگونومی- باهمکاری
سازماناتوبورسانیتهران

وحومه.
þ949291396/11/16
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)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

گروه / دپارمتان مسئولاسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری
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ارگوست )Ergo Seat(: روكش ارگونومیك 
صندلی به منظور پیشگیری از اختالالت 

اسكلتی عضالنی و كمردرد رانندگان وسایل 
نقلیه سنگین

پیامن سنندجی نارص 
دهقان ، پیام حسین 

زاده

ارگونومی- باهمکاری
سازماناتوبورسانیتهران

وحومه.
þ847971393/10/

38
تولید قیر از لجن اسیدی صنایع تصفیه مجدد 

روغن موتور مرصف شده
دکرت احمد جنیدی 

جعفری
گروه مهندسی 
بهداشت محیط

þ753601391/03/20

39
بیوراکتور ترکیبی رشد چسبیده دو فازی مانع 

دار
دکرت میرتا غالمی

گروه مهندسی 
بهداشت محیط

þ835561393/05/21

40 MMP پپتید مهار کننده
دکرت محمد نجفی 
گلناز اسفندیاری

þþþ9798497/11/28بیوشیمی 

پپتید فعال کننده اینتگرین 41
دکرتمحمد نجفی دکرت 

محسن خرسوی
þþþþ300978798/6/5بیوشیمی

42Polymeric wound healingaccolator
دکرت محمد شعبانی 

دانیال اسمیت
þþþþ020/519/5بیوشیمی

 May
21.1996

داروی سیپروپتادین برای درمان سندروم داون43
دکرت مریم رزاقی آذر 
دکرت میرتا نوربخش 
دکرت مونا نوربخش

بیوشیمی غدد 
کودکان

þþþþ9715097/8/19

44
تولید نانو امولسیون داروی آهسته رهش از 
پودر کلومیفن سیرتات به صورت خوراکی و 

تزریقی

دکرت مهدی مهدی 
زاده

مرضیه اژدری 
دکرت فریربز کیهانفر
دکرت رضا افالطونیان

مرکز تحقیقات سلولی 
مولکولی

þþþþ
A61K31/138; 

C07C213/ 
08;A61P35/00

139650140003003151

1396/03/21

صندلی زینی ارگونومیک برای میکروسکوپ45
دکرت یارس لبافی نژاد، 
دکرت نارص دهقان و 

حسین اعظمی
þþþþ8593594/3/30طب کار 

46
تخمین زاویه مفصل در پروتزهای مکانیکی 
با پردازش سیگنال الکرتومایوگرام سطحی و 

ترکیب سیستم های هوشمند

نوید مشتاقی یزدانی 
آرزو یزدانی

مصطفی لنگری زاده

مدیریت اطالعات 
سالمت

þþþþ8404893/07/27

47
نانوکامپوزیت ابریشم به همراه نانو میله های 

طالپی عامل دار شده
þþþþ9659397/6/12نانوفناوری پزشکیخانم دکرت اشرتی 

ساخت داربست دوالیه ای برای ترمیم زخم48
دکرت صمدی – دکرت 

قلی پور
þþþþمهندسی بافت

49
سیستم تصفیه اکسیئهای نیرتوژن از هوا با 

کمک پالسامی رسد
دکرت رسول یاراحمدی

مهندسی بهداشت 
حرفه ای 

þ4457286/9/14

50
سیستم تصفیه اکسیدهای نیرتوژن در هوا با 

کمک ZSM-5 اصالح شده
دکرت رسول یاراحمدی

مهندسی بهداشت 
حرفه ای 

þ4959087/4/1

51
پکیج تصفیه اکسیدهای نیرتوژن هوا با کمک 

فرایند تلفیقی پالسام- شیمیایی
دکرت رسول یاراحمدی

مهندسی بهداشت 
حرفه ای 

þ4959387/4/1

52
اخرتاع کاترت )آنژیوکت( مجهز به سیستم 

هشدار دهنده
دکرت شهنام صدیق 

معروفی
þüþþþ734821390گروه هوشربی 
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)Pioneership in New Curriculum Development(  پیشگامی در تدوین کوریکولوم های مصوب شورایعالی برنامه ریزی آموزشی - E1 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی

تاریخ ارسال برنامه از 
دانشگاه به دبیرخانه 

شورایعالی برنامه ریزی 
علوم پزشکی

تاریخ تصویب 
برنامه در شورایعالی 

برنامه ریزی علوم 
پزشکی

اسامی اعضای هیات علمی دانشگاه که در کمیته تدوین 
برنامه درسی عضویت دارند

دکرت پوربخت، دکرت جاراللهی، آقای شیراوندشهریور 98از بوردکارشناسیبرنامه آموزشی کارشناسی شنوایی شناسی1

1386-کارشناسی ) ناپیوسته(تدوین برنامه آموزشی  هوشربی 2
دانشگاه علوم پزشکی ایران- دکرت معروفی با 

مشارکت اعضای بورد

1385-کارشناسی ) پیوسته(تدوین برنامه آموزشی کارشناسی هوشربی 3
دانشگاه علوم پزشکی ایران- دکرت معروفی با 

مشارکت اعضای بورد

تدوین برنامه آموزشی آموزش هوشربی4
کارشناسی ارشد 

ناپیوسته 
-1398

دانشگاه علوم پزشکی ایران- دکرت معروفی با 
مشارکت اعضای بورد

دکرت رشفی – دکرت چنگیزی-86/6/6کارشناسی ارشدتصویر برداری پزشکی5

1398 مهرماهدکرتی تخصصیتصویب رشته تصویربرداری مولکولی

دانشگاه رشیفدکرتی تخصصیتصویب نهایی رشته هوش مصنوعی6

13921398کارشناسی ارشدکوریکولوم مراقبت ویژه کودکان7
لیلی بریم نژاد، دکرت مهناز شوقی، دکرت رسور 

پرویزی، دکرت صدیقه خنجری

دکرت تهمینه صالحی، عزت جعفر جالل13921394کارشناسی ارشدکوریکولوم مدیریت پرستاری8

مهناز سیدالشهدایی13961397دروه مهارتی 3 ماههکوریکولوم پرستاری سوختگی9

13961397/4/24کارشناسیفیزیوتراپی10

دکرت اسامعیل ابراهیمی
دکرت محمد اکربی )مسئول بازنگری(

دکرت مهدی دادگو
دکرت جواد رصاف زاده
دکرت شهره نوری زاده

13901391دستیاریروانپزشکی عمومی11

13951396فلوشیپروانپزشکی ساملندان12
دکرت رشیعتی، دکرت فروغان، دکرت نرص، دکرت 

قلعه بندی، دکرت ملکوتی

13941395 کارشناسی ارشدبهداشت روان13
دکرت بولهری، دکرت رمضانی، دکرت اصغرنژاد، دکرت 

عاطف وحید

دکرت بهرامی، دکرت واعضی، دکرت بیرشک و ...13641365کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی )آخرین بازنگری(14

13751376دکرتیروانشناسی بالینی )آخرین بازنگری(15
دکرت بوالهری، دکرت عاطف وحید، دکرت بیرشک، 

دکرت بیان زاده، دکرت یزدان دوست، 

1397دکرتی تخصصیاصالح کوریکلوم رشته مطالعات اعتیاد16

MPH1397اصالح کوریکلوم MPH اعتیاد17

Phd13881389اقتصاد سالمت18

Phd13881389سیاستگذاری در بهداشت و درمان19

پزشکیکوریکولوم ملی وزارت بهداشت 20

دکرت هام رسولی- دکرت محمدتقی جغتایی- دکرت 
مهدی مهدی زاده- دکرت فاطمه مرادی- دکرت 
تورانداخت بلوچ نژاد- دکرت ناهید ابوطالب- 

دکرت سودابه فالح- دکرت میرتا نوربخش

دکرتمحمدرضا ملکی، دکرت سلیمه گوهری نژاد1396دکرتیآینده پژوهی سالمت21

دکرت محمدرضا ملکی، دکرت قمیاندکرتیسیاست گذاری سالمت22

دکرت محمدرضا ملکی، دکرت عبادی فرد آذردکرتیاقتصاد سالمت23
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)Pioneership in New Curriculum Implementation( پیشگامی در راه اندازی برنامه های درسی مصوب - E2 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی

تاریخ تصویب راه اندازی 
برنامه در دبیرخانه شورای 
گسرتش دانشگاههای علوم 

پزشكی كشور

تاریخ ورود اولین 
دوره از دانشجویان 
در برنامه راه اندازی 

شده

اسامی سایر دانشگاه هایی که در حال حارض 
در این رشته مقطع دانشجو می پذیرند

تدوین برنامه آموزشی  هوشربی1
کارشناسی 
)ناپیوسته(

13861386
دانشگاه علوم پزشکی ایران- دکرت 
معروفی با مشارکت اعضای بورد

تدوین برنامه آموزشی کارشناسی هوشربی2
کارشناسی 
)پیوسته(

13851386
دانشگاه علوم پزشکی ایران- دکرت 
معروفی با مشارکت اعضای بورد

تهران، شهید بهشتی13871388کارشناسی ارشدمراقبتهای پرستاری ویژه نوزادان3

دانشکده بهزیستی و توانبخشی13931393کارشناسی ارشدپرستاری توانبخشی4

13921392کارشناسی ارشدپرستاری ساملندی5

تهران، تربیت مدرس،  شیراز، ایران13941396کارشناسی ارشدمدیریت پرستاری6

-13921392کارشناسی ارشدتکنولوژی گردش خون7

تهران، شهید بهشتی13931394کارشناسی ارشدمشاوره در مامایی8

1392کارشناسی ارشدمهندسی بیامرستان9

1386کارشناسی ارشدانفورماتیک پزشکی10

1388/2/221388کارشناسی ارشدفیزیوتراپی ورزشی11
دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

Phd13901390اقتصاد سالمت12

Phd13901390سیاستگذاری در بهداشت و درمان13

1387پزشکیادغام دروس درون گروهی )آناتومی – بافت شناسی(14

15
ادغام دروس برون گروهی )گروه آناتومی با 

فیزیولوژی و بیوشیمی(
1389پزشکی
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)Top Rankers in National Competitive Exams( کسب رتبه های برتر در آخرین دوره آزمون های جامع کشوری - E3 جدول

تاریخ برگزاری آزمونعنوان آزمون جامع کشوری

ک
ه ی

رتب

دو
ه 

رتب

سه
ه 

رتی

نام کسب کنندگان رتبه های برتر

þþþآزمون ورودی دکرتا1
دکرت احدی، دکرت فاطمه حیدری، 

مرتضی حیدری رتبه اول

فاطمه قاسمی نفر اولþþþآزمون ورودی ارشد2

نفیسه محمدخانی بالسینی --þسال تحصیلی  99 - 98آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی 3

4
کسب رتبه اول تیمی در املپیاد کشوری دانشجویان علوم پزشکی در 

حیطه مدیریت نظام سالمت
þþþ

دانشجویان تیم حیطه مدیریت نظام 
سالمت: زهرا حاجی زاده، سیده سامنه 

میراسامعیلی، سیدامیرسینا عامل زاده

5
کسب مدال طالی انفرادی در املپیاد کشوری دانشجویان علوم 

پزشکی در حیطه مدیریت نظام سالمت
þþþصدیقه حسینی جبلی

6
کسب مدال برنز انفرادی در املپیاد کشوری دانشجویان علوم 

پزشکی در حیطه مدیریت نظام سالمت
سیده سامنه میراسامعیلی

صابر اعظمی آغداشþþþدانشجوی منونه کشوری7

مسعود بهزادی فر، سعید باقریþþþدانشجوی منونه دانشگاهی8

نارص درخشانیþکسب دیپلم افتخار و مدال طالی تیمی جشنواره اخرتاعات جهانی9

سیده سامنه میراسامعیلیدر سال 1397پذیرش نفر اول آزمون دکرتای سالمت در بالیا 10

هادی کالنرتی، نیوشا شاهدیþایده های نوآورانه و استارتاپ های اجتامعی11

علیرضا گندمی دختþþþترب ماه 1398کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 12

دكرت پریا عبدالعلی زاده 5% برترþþþشهریور 98بورد تخصصی چشم پزشكی13

دكرت سید حمیدرضا فیض1387þþþبیهوشی14

دكرت مسعود محسنی1390þþþپرتوشناسی15

دكرت علی خطیبی1390þþþپزشکی عمومی16

دكرت سالومه صحت1395þþþبیهوشی17

دكرت سعید امنیتی1397þþþبیهوشی18

)International Student Admission( پذیرش فراگیر از خارج کشور -E4 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی
تعداد فراگیران خارجی

 کشورهای مبدا فراگیران

ی 
ور

ض
ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

فارغ التحصیلدر حال تحصیل

þþþسوریهPhD1دکرتای تخصصی شنوایی شناسی1

þþþمالزی2دکرتی تخصصیپزشکی مولکولی2

þþþعراق-5 نفرکارشناسی ارشدپرستاری داخلی جراحی3

þþþافغانستان41-کاردانیمامایی4

þþþافغانستان91ارشدمامایی5

þافغانستان1-ارشدپرستاری مراقبت های ویژه6

þسوریه3کارشناسی ارشدفیزیوتراپی7

þþþاتیوپییك نفر-فلوشیپدوره فلوشیپ CO) انكولو ژی چشم8

þافغانستان3تخصصیارتوپدی9

þلبنان، عراق، عربستان-60دکرتای عمومیپزشکی بین امللل10
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)National Textbooks / Study books(مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه درتالیف درسنامه ها و کتب مرجع ملی -E5 جدول

عنوان درسنامه / کتاب 
مرجع

رشته / مقطع مخاطبین کتاب
تاریخ 
آخرین 

چاپ

تعداد 
دفعات 
تجدید 
چاپ 

تاریخ 
تصویب به 
عنوان کتاب 

مرجع

مشخصات مولفین

نوع انتشار
ی 

چاپ
ب 

کتا

ب 
کتا

ی
یک

ون
کرت

ال

کل
وش

ر د
ه

1
رشد گفتار وزبان در 
کودکان فارسی زبان 

گفتاردرمانی / روانشناسی 
رشد 

دو بار 1394

کوریکولوم 
جدید مصوب 

مقطع 
کارشناسی 

1397

ناهید جلیله وند دکرتی تخصصی گفتاردرمانی 
/ استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران 

þþþ

139711397دکرتی تخصصیاصول مهندسی بافت2

این کتاب 5 جلد دارد
دکرت علی صمدی کوچکرسایی 

دکرت پیامن بروکی میالن
دکرت جعفر آی

þþþ

3
پرستاری کودکان ونگ 

2 جلدی
کارشناسی و کارشناسی 
ارشد پرستاری کودکان

دکتر مهناز شوقی – دکتر مهناز 139841393
þþþسنجری

4
درسنامه مراقبتهای 
پرستاری برونر و 

سودارث- 10 جلدی 

کارشناسی پرستاری و 
کارشناسی ارشد داخلی 

جراحی
139441393

دکرت آلیس خاچیان، عاصمی، دریادخت 
مرسورو، مهناز سیدالشهدایی، مرحومه ژاله 

محمد علیها فزیبا نصیری زیبا
þþþ

5
برونسپاری خدمات 

سالمت

آزمون کارشناسی ارشد 
مدیریت خدمات بهداشتی 
و درمانی/ اقتصاد بهداشت

1391
نویسندگان: خانم سارا قدوسی مقدم، آقای 
دکرت علی وفائی نجار، آقای دکرت محمدرضا 

ملکی، خانم دکرت سوگند تورانی
þþþ

6
اصول خدمات 

بهداشتی

آزمون کارشناسی ارشد 
مدیریت خدمات بهداشتی 

و درمانی

نویسندگان: فربد عبادی فردآذر؛ دکرت عزیز 
رضاپور

7
مدیریت خدمات 
سالمت )مفاهیم و 

عمل(

آزمون کارشناسی ارشد 
مدیریت خدمات بهداشتی 
و درمانی/ اقتصاد بهداشت

1393
نویسندگان: فربد عبادی فردآذر؛ دکرت عزیز 

رضاپور و همکاران

8
برنامه ریزی بهداشت 

و درمان

آزمون کارشناسی ارشد 
مدیریت خدمات بهداشتی 
و درمانی/ اقتصاد بهداشت

نویسندگان: دکرت آصف زاده؛ دکرت عزیز رضاپور

9
مدیریت مالی در 
مراقبت سالمت 

بیامرستان

آزمون کارشناسی ارشد 
مدیریت خدمات بهداشتی 

و درمانی

نویسندگان: فربد عبادی فردآذر؛ دکرت عزیز 
رضاپور

10
اقتصاد مراقبت 

سالمت

آزمون کارشناسی ارشد 
مدیریت خدمات بهداشتی 
و درمانی/ ارزیابی فناوری 
سالمت/ اقتصاد بهداشت

نویسندگان: فربد عبادی فردآذر؛ دکرت عزیز 
رضاپور

11
برنامه ریزی بهداشت 

و درمان

آزمون دکرتای مدیریت 
خدمات بهداشتی و 

درمانی
نویسندگان: دکرت آصف زاده؛ دکرت عزیز رضاپور

12
مدیریت بهداشت و 

درمان

آزمون دکرتای مدیریت 
خدمات بهداشتی و 

درمانی/ سیاستگذاری 
سالمت

نویسندگان: دکرت آصف زاده؛ دکرت عزیز رضاپور

13
خرید ائتالفی منابع 

علمی
آزمون ارشد کتابداری و 

اطالع رسانی پزشکی
نویسنده: محمدرضا علمی بیگ

14
فناوری اطالعات 

سالمت
آزمون ارشد فناوری 

اطالعات سالمت
نویسنده: دکرت فرحناز صدوقی و همکاران

15
سیستم های اطالعات 

مدیریت
آزمون ارشد فناوری 

اطالعات سالمت
نویسنده: دکرت فرحناز صدوقی، دکرت عباس 

شیخ طاهری و همکاران
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)National Textbooks / Study books(مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه درتالیف درسنامه ها و کتب مرجع ملی -E5 جدول

عنوان درسنامه / کتاب 
مرجع

رشته / مقطع مخاطبین کتاب
تاریخ 
آخرین 

چاپ

تعداد 
دفعات 
تجدید 
چاپ 

تاریخ 
تصویب به 
عنوان کتاب 

مرجع

مشخصات مولفین

نوع انتشار
ی 

چاپ
ب 

کتا

ب 
کتا

ی
یک

ون
کرت

ال

کل
وش

ر د
ه

16
راهنامی جامع 
کدگذاری بیامریها

آزمون ارشد فناوری 
اطالعات سالمت

نویسنده: دکرت مریم احمدی، دکرت عباس شیخ 
طاهری و همکاران

17
فناوری اطالعات 

سالمت
آزمون دکرتای فناوری 

اطالعات سالمت
نویسنده: دکرت فرحناز صدوقی و همکاران

18
سیستم های اطالعات 

مدیریت
آزمون دکرتای فناوری 

اطالعات سالمت
نویسنده: دکرت فرحناز صدوقی، دکرت عباس 

شیخ طاهری و همکاران

19
فناوری اطالعات 

سالمت
آزمون دکرتای فناوری 

اطالعات سالمت
نویسنده: دکرت مصطفی لنگری زاده

20
مدیریت اطالعات 

بهداشتی
آزمون دکرتای فناوری 

اطالعات سالمت
نویسنده: دکرت مصطفی لنگری زاده

مدارک پزشکی21
آزمون دکرتای فناوری 

اطالعات سالمت
نویسنده: دکرت مصطفی لنگری زاده و 

همکاران

139411395طب خوابطب خواب22

محمدتقی جغتایی، پریسا عدیمی، حمیدرضا 
احمدخانیها، سیدکاظم ملکوتی، عاطفه 

قنربی جلفایی، محمد روحانی، شبنم نوحه رسا، 
سیدصالح طباطبائیان، کاوه علوی، مهدی 
نرصایرانی، علیرضا کافیان تفتی، محمد 

قدیری وصفی، روح الله صدیق، اسامعیل 
قریشی، فرزاد ارشافی، بهرام حقی، مریم 
رسولیان، سیدوحید رشیعت، میرفرهاد 
قلعه بندی، امیرعباس کشاورزاخالقی، 

سیدمهدی صابری، شبنم جلیل القدر، خرسو 
صادق نیت، امیر شعبانی، امیرحسین جاللی، 

محمد فرهادی، روزبه صدری منش، آرزو 
رضازاده، مهرداد افتخار، احمد حاجبی، میرتا 

حکیم شوشرتی

þ

23
خالصه زمینه 

روانشناسی هیلگارد
139411394þروانشناسی عمومی

24
راهنامی کشوری 

مبارزه با سل
ویرایش اول

پزشکی )پیش کارورزی- 
پذیرش دستیار- ارتقاء و 
بورد تخصصی داخلی، 

اطفال، عفونی و پزشکی 
اجتامعی(

1382

2
تیراژ 30 

هزار 
جلد

þþþدکرت لیال میرحقانی، دکرت مهشید ناصحی1385

25
راهنامی کشوری 

مبارزه با سل
ویرایش دوم

1389

2
تیراژ 30 

هزار 
جلد

þþþدکرت مهشید ناصحی، دکرت لیال میرحقانی1385

26
اصول خدمات 

بهداشتی
þþ×دکرت عبادی فرد آذر- دکرت عزیز رضاپور139297کارشناسی ارشد

27
اقتصاد مراقبت 

سالمت
þþ×دکرت عبادی فرد آذر- دکرت رضاپور1390497کارشناسی ارشد

28
مدیریت مالی در 
مراقبت سالمت و 

بیامرستان
þþ×دکرت عبادی فرد آذر- دکرت رضاپور139197کارشناسی ارشد
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)National Textbooks / Study books(مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه درتالیف درسنامه ها و کتب مرجع ملی -E5 جدول

عنوان درسنامه / کتاب 
مرجع

رشته / مقطع مخاطبین کتاب
تاریخ 
آخرین 

چاپ

تعداد 
دفعات 
تجدید 
چاپ 

تاریخ 
تصویب به 
عنوان کتاب 

مرجع

مشخصات مولفین

نوع انتشار
ی 

چاپ
ب 

کتا

ب 
کتا

ی
یک

ون
کرت

ال

کل
وش

ر د
ه

29
مدیریت خدمات 

سالمت
1395297کارشناسی ارشد

دکرت عبادی فرد آذر- دکرت رضاپور- آقای سعید 
þþ×باقری- خانم نگار یوسف زاده

139721396پیش كارورزی چشمچشم پزشكی عمومی 30

دكرت محمدمهدی پرورش )استاد(
دكرت مصطفی سلطان سنجری )دانشیار(

دكرت مسعود نارصی پور )استاد(
دكرت  امین الله نیك اقبالی )استاد(

دكرت سید مهدی مدرس زاده )استاد(

31
آناتومی گری برای 

دانشجویان جلد اول 
: تنه

پزشکی، کارشناسی ارشد 
آناتومی و دکرتی آناتومی

چاپ اول1398

دکرت مهدی مهدی زاده، دکرت بنفشه اسامعیل 
زاده، دکرت منیره عزیزی، دکرت فریبا ظفری، دکرت 

باقر پورحیدر، دکرت ام زربخش، دکرت فاطمه 
حیدری، دکرت رضا نجات بخش، اعظم نوازش

þþþ

32
آناتومی گری برای 

دانشجویان جلد دوم 
:اندام

پزشکی، کارشناسی ارشد 
آناتومی و دکرتی آناتومی

چاپ اول1398

دکرت مهدی مهدی زاده، دکرت فاطمه مرادی، 
دکرت نبی الله سلطان پور، دکرت اردشیر معیری، 
دکرت ابراهیم نصیری، دکرت روناک شعبانی، دکرت 

محسن اسالمی فارسانی، دکرت فاطمه صباغ، 
دکرت رضا محمودی

þþþ

33
آناتومی گری برای 
دانشجویان جلد 
سوم:رس و گردن

پزشکی، کارشناسی ارشد 
آناتومی و دکرتی آناتومی

چاپ اول1398

دکرت مهدی مهدی زاده، دکرت روناک شعبانی، 
دکرت شیام آب آب زاده، دکرت روح الله گازر، دکرت 
فریبا ظفری، دکرت لیال بیگم حجازیان، دکرت رضا 

نجات بخش، دکرت مرضیه درویش

þþþþ

اطلس آناتومی انسان34
پزشکی، کارشناسی ارشد 
آناتومی و دکرتی آناتومی

1397
چاپ 
هشتم

دکرت پریچهر پاسبخش، دکرت مهدی مهدی زاده، 
دکرت مجید علیمحمدی

þþþþ

درسنامه بلوک گوارش35
پزشکی، کارشناسی ارشد 
آناتومی و دکرتی آناتومی

1397
چاپ 
دوم

دکرت مهدی مهدی زاده ، دکرت منصوره سلیامنی، 
دکرت روناک شعبانی، دکرت میرتا نوربخش، دکرت 

ساالر بهرامی
þþþþ

36
کلیات آناتومی 

) آناتومی عمومی + 
آزمون(

پزشکی، کارشناسی ارشد 
آناتومی و دکرتی آناتومی

1398
چاپ 
چهارم

دکرت مهدی مهدی زاده، دکرت سارا سلیامنی 
اصل، دکرت محمد باقر پور حیدر، دکرت فاطمه 

کرمانیان مجرد، دکرت سام زربخش، دکرت بنفشه 
اسامعیل زاده،

37
کاربرد ترانس ژن در 

علم تولید مثل
چاپ اول1395دکرتی بیولوژی تولید مثل

دکرت مهدی مهدی زاده، ابراهیم اسدی، فاطمه 
سادات امجدی، شبنم بخشعلی زاده، مرضیه 

درخشان هوره، مریم شعبانی نشتایی، شیسته 
مهدی نژادیانی، حسین یزد خواستی، فرزانه 

محمد زاده کازرگاه، انسیه صالحی

نوروتکنولوژی در 38
چاپ 1397دکتری علوم اعصابامنیت ملی و دفاع

اول
دکرت مهدی مهدی زاده، سیده نازنین حجازی، 
یاسمن رضوی، گلشاد کوثری، فرشید قیامی حور

39
برنامه ریزی 
اسرتاتژیک

آزمون دکرتای مدیریت 
خدمات بهداشت درمانی

1398
چاپ 
هشتم

دکرت محمدرضا ملکی، دکرت سیدجامل الدین 
طبیبی،

40
کتاب تدوین پایان نامه، 
رساله، طرح پژوهشی و 

مقاله علمی

آزمون دکرتای سیاست 
گذاری

1398
چاپ 
نهم

دکرت محمدرضا ملکی، دکرت سیدجامل الدین 
طبیبی، دکرت بهرام دلگشایی



دانشگاه علوم پزشکی ایران 150

)Student Exchange Programs(برنامه های تبادل دانشجو با دانشگاه های خارج کشور - E7 جدول

دانشگاه همکار خارج 
کشور

رشته / مقطع 
دانشجویان 
موضوع تبادل

تاریخ رشوع برنامه 
تبادل

تعداد دانشجویان دانشگاه 
داخلی که در قالب برنامه 

برای طی دوره اعزام 
شده اند

تعداد دانشجویان دانشگاه 
خارجی که در قالب برنامه 
برای طی دوره به کشور 

وارد شده اند 

مشخصات برنامه

1397مهندسی بافتدانشگاه ماسرتیخ آملان 1

1397مهندسی بافتدانشگاه دائوس سوئیس2

1396علوم اعصابدانشگاه آخن آملان3

دانشگاه البرصه عراق4
مدیریت خدمات 

بهداشتی
1398

دانشگاه مانیتوبا کانادا5

)Faculty Exchange Programs(برنامه های تبادل استاد با دانشگاه های خارج کشور -E8 جدول

دانشگاه همکار خارج 
کشور

دپارمتان / گروه های 
آموزشی موضوع تبادل

تاریخ رشوع 
برنامه تبادل

تعداد اساتید دانشگاه داخلی که در قالب 
برنامه برای طی دوره اعزام شده اند 

تعداد اساتید دانشگاه خارجی که در قالب 
برنامه برای طی دوره به کشور وارد شده اند 

مشخصات برنامه

1Yale 1396مهندسی بافتدانشگاه

1398مهندسی بافتدانشگاه تورنتو کانادا2

)Knowledge Management Units(  مراکز مدیریت دانش -K1 جدول

عنوان مرکز مدیریت دانش
سال تاسیس 

مرکز 

نوع فعالیت

توضیحات
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þ--þ-1391/3/24واحد مدیریت دانش بالینی پرستاری1

2

گروه ترجامن، تبادل و تجاری سازی 
دانش )زیر مجموعه مدیریت توسعه 
فناوری سالمت – معاونت تحقیقات و 

فناوری دانشگاه(

1393þþþþ£

مستندات زیر پیوست شده است: 1- گزارش پنج 
جلسه کارگزاری دانش.2- فایل اکسل عناوین 1700 

پیام ترجامن دانش منتج از طرح های تحقیقاتی 
دانشگاه که در پایگاه نتایج پژوهش های سالمت 

کشور درج شده است.
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)National Clinical Practice Guidelines(  مشارکت در تدوین راهکارهای طبابت بالینی ملّی - K2 جدول

عنوان راهکار طبابت بالینی ملّی
دپارمتان / گروه آموزشی متولی 

تدوین راهکار
تاریخ تدوین 

راهکار
نهاد ملّی سفارش دهنده تدوین 

راهکار
نهاد / نهادهای  ملّی تایید کننده 

راهکار تدوین شده

1
راهکار طبابت بالینی فرآیند تزریق 

خون

مرکز تحقیقات مراقتهای پرستاری
دکرت اسکوئی – دکرت خنجری – 

راضیه طالبی
خرداد 1396

معاونت آموزشی و درمان وزارت 
بهداشت

دبریخانه شورای راهربدی تدوین 
راهنامهای بالینی

2
راهکار طبابت بالینی فرآیند تزریق 

خون

مرکز تحقیقات مراقتهای پرستاری
دکرت اسکوئی – دکرت خنجری – 

راضیه طالبی

بازنگری 
1398

معاونت آموزشی و درمان وزارت 
بهداشت

در مرحله بررسی و تایید قرار دارد

3
راهنامی مراکزاقامتی بهبود و بازتوانی 
افراد با اختالل مرصف مواد (معتادین(

اعتیاد/ دانشکده علوم رفتاری و 
سالمت روان

1396
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی- 

سازمان بهزیستی کشور

وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتامعی- سازمان بهزیستی 

کشور

4
راهنامی توامنندسازی و 

جامعه پذیریویژه بهبودیافتگان از 
اختالل مرصف الکل

اعتیاد/ دانشکده علوم رفتاری و 
سالمت روان

1396
وزارت کشور – سازمان امور 

اجتامعی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتامعی- سازمان بهزیستی کشور

وزارت کشور – سازمان امور اجتامعی 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی- 

سازمان بهزیستی کشور

5

طرح تحول نظام مدیریت و 
ساماندهی معتادان – راهنامی 

اجرایی دادگاه درمان مدار ایران و 
شیوه نامه های تخصصی مرتبط

اعتیاد/ دانشکده علوم رفتاری و 
سالمت روان

1397
قوه قضائیه)معاونت اجتامعی(- 
سازمان بهزیستی کشور)معاونت 

پیشگیری(

قوه قضائیه)معاونت اجتامعی و 
پیشگیری از وقوع جرم(- سازمان 

بهزیستی کشور)معاونت پیشگیری(

6
سند پیشگیری از اعتیاد در منطقه 

ویژه عسلویه 
اعتیاد/ دانشکده علوم رفتاری و 

سالمت روان
ستاد مبارزه با مواد مخدرستاد مبارزه با مواد مخدر1394

7
راهنامی فنی و اجرایی مراکز مشاوره 

خانواده
اعتیاد/ دانشکده علوم رفتاری و 

سالمت روان
1398

قوه قضائیه)معاونت اجتامعی و 
پیشگیری از وقوع جرم(

قوه قضائیه)معاونت اجتامعی و 
پیشگیری از وقوع جرم(

8
گایدالین: خدمات معنوی در بیامران 

مبتال به رسطان
وزارت بهداشتوزارت بهداشت1394گروه دانش بالینی سالمت معنوی

)National Referral Center for Highly Special Clinical Services( ارایه خدمات تشخیصی و درمانی2 به عنوان مرکز ریفرال کشوری - S1 جدول

گروه یا دپارمتان مسئولعنوان خدمات
بار مراجعات / تعداد خدمت 

ارایه شده در سال گذشته
سایر مراکزی که در کشور خدمات 

مشابهی را ارایه می کنند
سهم دانشگاه از بار کلی خدمت ارایه شده در 

کشور )درصد(

1
درمان و توانبخشی اختالل 

بلع نوزادان، کودکان و 
بزرگساالن 

گفتاردرمانی 

83 بیامر در سال 97 و 
98 تا کنون به کلینیک 
گفتاردرمانی ارجاع 

شده اند 
و ارائه خدمت به 

نوزادان دارای مشکالت 
 nicu بلع  در بخش
بیامرستان شهید اکرب 

آبادی بین 20 تا 30 نوزاد 
در هفته 

درسایر مراکز دانشگاهی که 
خدمات جامع از نوزاد تا بزرگسال 

را انجام شود وجود ندارد  
خدمت رسانی در بیامرستان 
های محدود  در تهران توسط 

کارشناسان انجام می شود 
مثل بخش nicu  بیامرستان شهدا، 

مرکز طبی کودکان 
اخیرا در بیامرستان رشیعتی بخش 

nicu  گفتار درمانی فعال شده

 با توجه به تعداد محدود اعضای هییت 
علمی که در زمینه درمان دیسفاژی در 

بیامرستانهای سطح کشور درمان اختالل 
بلع در بزرگساالن انجام دهند محدود 
می باشد فعالیت در این زمینه در ایران 

ناشناخته است 
کلینیک گفتاردرمانی دانشکده علوم 
توانبخشی  برای درمان اختالل بلع 

نوزادان، کودکان و بزرگساالن
منحرص بفرد می باشد. 

2

دوره یازده روزه آموزش 
فیزیوتراپی و ارایه درمان 
فیزیوتراپی  تخصصی در 

اختالالت عملکردی کف لگن  

گروه فیزیوتراپی 
دانشکده علوم 

توانبخشی
-

تقریبا بطور اختصاصی در دانشگاه 
علوم پزشکی ایران اجرا می گردد

3
فیزیوتراپی تخصصی در 

اختالالت عملکردی کف لگن
بیامرستان فیروزگر- 

بخش فیزیوتراپی

4
فیزیوتراپی تخصصی در 

اختالالت عملکردی کف لگن
مرکز کرورکتال دانشگاه 

علوم پزشکی ایران
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جدول M1- سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیبرگزاری دوره های پایه و پیرشفته مهارتی گردشگری سالمت1

2
توامنندسازی مدیران نظام سالمت شامل مدیران و روسای بیامرستان های 

سطح کشور
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیارزشیابی شایستگی های مدیران نظام سالمت3

کتابداری و اطالع رسانی زپشکیبرگزاری دوره های مهارتی چرخه کاربردی جستجوی منابع علمی و علم سنجی4

5
برگزاری کارگاه های مدیریت و فناوری اطالعات سالمت در دوره توامنندسازی 

مدیران نظام سالمت
مدیریت اطالعات سالمت
فناوری اطالعات سالمت

6
برگزاری کارگاه های مرتبط با اقتصاد سالمت در دوره توامنندسازی مدیران 

نظام سالمت
اقتصاد سالمت

7
برگزاری آزمون )MM طی چند سال متوالی در رشته های مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی، سیاستگذاری سالمت، اقتصاد سالمت، فناوری اطالعات 

سالمت، کتابداری پزشکی

- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
- اقتصاد سالمت

- مدیریت اطالعات سالمت
- کتابداری پزشکی

سالمت در بالیا و فوریتهابرگزاری مانورهای متعدد بحران و پدافند غیرعامل8

9
انتخاب گروه سالمت در بالیا و فوریتها به عنوان گروه برتر پاسخگو در 

جشنواره وثوق دانشگاه علوم پزشکی ایران
سالمت در بالیا و فوریتها

10
 complex Regional pain syndrome: past, presentچاپ كتاب بین املللی

& Future

كار مشرتك با انتشارات nova  در سال 
2015 چاپ گردید با همكاری دكرت سید 
حمیدرضا فیض و دكرت پوپك رحیم زاده.

تالیف یكی از فصلهای كتاب
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پیوست 2: زمینه رقابتی رشته های علوم پزشکی کشور

زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

بینابینی 22 16 27 اپیدمیولوژی 1

ضعیف 1 اتاق عمل 2

ضعیف 5 اتولوژی و نورواتولوژی 3

ضعیف 3 اختالالت کف لگن در زنان 4

ضعیف 3 اخالق پزشکی 5

ضعیف 4 اربیت و اکوپالستیک 6

بینابینی 9 18 23 ارتوپدی 7

ضعیف 2 ارتوپدی کودکان 8

قوی 8 14 16 ارتودنتیکس 9

ضعیف 3 ارگونومی 10

ضعیف 5 اسرتابیسم 11

ضعیف - اسرتوتاکسی و فاکشنال مغز و اعصاب 12

قوی 16 16 19 آسیب شناسی 13

ضعیف 0 آسیب شناسی بیامری های چشم 14

ضعیف 8 آسیب شناسی فک و دهان و صورت 15

ضعیف 7 اعضای مصنوعی 16

ضعیف 8 اقتصاد سالمت 17

ضعیف 6 اقتصاد و مدیریت دارو 18

ضعیف 2 اقدامات مداخله ای قلب و عروق کودکان 19

ضعیف 9 اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگساالن 20

ضعیف 6 اکوکاردیوگرافی 21

ضعیف 4 آلرژی و ایمونولوژی اطفال 22

ضعیف 11 21 32 آلرژی و ایمونولوژی بالینی 23

ضعیف 6 الکرتوفیزیولوژی بالینی قلب 24

بینابینی 18 آمارزیستی 25

بینابینی 12 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 26

ضعیف 6 آموزش پزشکی 27

ضعیف 5 آموزش مامایی 28

ضعیف 2 آموزش مدارک پزشکی 29

بینابینی 13 اندودنتیکس 30

ضعیف 8 اندویورولوژی 31

ضعیف 8 انفورماتیک پژشکی 32

ضعیف 7 آنکولوژی زنان 33

قوی 5 10 15 انگل شناسی 34

ضعیف - 19 30 ایمنی شناسی 35

ضعیف 0 23 23 بافت شناسی 36

ضعیف 4 برنامه ریزی آموزشی 37

بینابینی 13 باکرتی شناسی 38
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 1 برنامه ریزی یادگیری الکرتونیکی 39

ضعیف 11 بهداشت باروری 40

ضعیف 11 بهداشت جامعه 41

ضعیف 1 بهداشت روان 42

ضعیف 2 بهداشت عمومی 43

ضعیف 6 بهداشت مادر و کودک 44

ضعیف 9 بهداشت مواد غذایی 45

قوی 13 16 20 بیامری های پوست 46

ضعیف - بهداشت دهان و دندان 47

قوی 14 16 22 بیامری های عفونی 48

ضعیف 9 بیامری های عفونی کودکان 49

ضعیف 4 بیامری های قرینه و خارج چشمی 50

ضعیف 11 24 41 بیامری های قلب و عروق 51

بینابینی 14 بیامری های کلیه بالغین 52

ضعیف 9 بیامری های کلیه کودکان 53

بینابینی 16 بیامری های گوارش و کبد بالغین 54

ضعیف 2 بیامری های مادرزادی قلب در بالغین 55

بینابینی 12 بیامری های مغز و اعصاب 56

بینابینی 10 11 22 بیامری های داخلی 57

ضعیف 10 29 46 بیامری های ریه 58

قوی 6 12 10 بینایی سنجی 59

ضعیف 4 بینی و سینوس)رینولوژی( 60

بینابینی 12 بیهوشی 61

ضعیف 5 21 35 بیهوشی درد 62

ضعیف 7 بیهوشی قلب 63

ضعیف 2 بیهوشی کودکان 64

قوی 18 9 10 بیوشیمی بالینی 66

قوی 8 11 11 بیوفیزیک 67

ضعیف 8 بیولوژی تولید مثل 69

ضعیف 3 بیومکانیک 70

ضعیف 1 پاتوبیولوژی 71

ضعیف 9 پرتو درمانی 73

قوی 10 12 18 پرتو نگاری 74

ضعیف 7 پرتونگاری دهان و فک و صورت 75

بینابینی 13 پرستاری 76

ضعیف 0 17 30 پرستاری اورژانس 77

قوی 4 15 19 پرستاری داخلی-جراحی 78

ضعیف 1 36 43 پرستاری ساملندی 79

قوی 3 7 11 پرستاری سالمت جامعه 80

قوی 3 10 7 پرستاری کودکان 81
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

قوی 4 12 14 پرستاری مراقبت های ویژه 82

ضعیف 2 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 83

ضعیف 8 پروتز دندان 84

ضعیف 4 پروتئومیکس کاربردی 85

ضعیف 8 27 39 پریودانتیکس 86

بینابینی 13 پزشکی اجتامعی 87

ضعیف 7 پزشکی قانونی 88

قوی 11 15 17 پزشکی مولکولی 89

ضعیف 7 پزشکی هسته ای 90

ضعیف 1 پیوند قلب 91

ضعیف 2 پیوند کبد 92

ضعیف 5 پیوند کلیه 93

ضعیف 1 تروما در جراحی عمومی 94

ضعیف 3 تصویربرداری مداخله ای اعصاب 95

بینابینی 40 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 96

ضعیف 2 توکسین های میکروبی 97

ضعیف 1 تومورهای سیستم اسکلتی عضالنی 98

ضعیف 3 جراحی بیامری های پستان 99

ضعیف 7 جراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی 100

ضعیف 4 جراحی پالستیک صورت 101

ضعیف 2 جراحی پالستیک و ترمیمی چشم 102

ضعیف 1 جراحی جمجمه و فک و صورت 103

ضعیف 5 جراحی درون بین زنان 104

ضعیف 3 جراحی درون بین الپاراسکوپی 105

ضعیف 3 جراحی دست 106

ضعیف 4 جراحی ستون فقرات 107

ضعیف 4 جراحی رسطان 108

ضعیف 5 جراحی عروق 109

ضعیف 11 21 30 جراحی عمومی 110

ضعیف 8 جراحی فک و صورت 111

ضعیف 2 جراحی قاعده جمجمه 112

ضعیف 10 جراحی قلب و عروق 113

ضعیف 6 جراحی کولورکتال 114

بینابینی 12 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی 115

ضعیف 2 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان 116

ضعیف 7 جراحی کودکان 117

ضعیف 11 جراحی مغز و اعصاب 118

بینابینی 10 16 21 چشم پزشکی 119

ضعیف 2 چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم 120

بینابینی 14 حرشه شناسی پزشکی 121
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 8 25 31 خون شناسی 122

بینابینی 10 17 29 خون ورسطان بالغین 123

ضعیف 9 خون و رسطان کودکان 124

ضعیف 2 18 42 داروسازی 125

قوی 12 14 18 داروسازی بالینی 126

بینابینی 13 داروسازی سنتی 127

ضعیف 9 داروسازی هسته ای 128

قوی 21 14 12 داروشناسی 129

ضعیف 3 درماتوپاتولوژی 130

قوی 1 12 19 دندانپزشکی 131

ضعیف 9 دندانپزشکی ترمیمی 132

ضعیف 6 دندانپزشکی کودکان 133

ضعیف 7 رادیوانکولوژی 134

ضعیف 3 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 135

بینابینی 2 17 20 رادیولوژی 136

ضعیف 1 رادیولوژی مداخله ای 137

ضعیف 1 روان درمانی 138

بینابینی 3 27 20 روانپرستاری 139

بینابینی 14 23 24 روانپزشکی 140

ضعیف 2 روانپزشکی ساملندان 141

ضعیف 7 روانپزشکی کودک و نوجوان 142

ضعیف 6 روانشناسی 143

قوی 8 18 20 روانشناسی بالینی 144

ضعیف 11 31 40 روماتولوژی 145

ضعیف 4 روماتولوژی کودکان 146

ضعیف 5 ریه کودکان 147

قوی 12 12 19 زنان و زایامن 148

ضعیف 2 زیست پزشکی سامانه ای 149

ضعیف 4 زیست پلیمر 150

قوی 12 13 13 زیست فناوری 151

بینابینی 16 زیست فناوری پزشکی 152

بینابینی 16 زیست فناوری دارویی 153

ضعیف 5 زیست مواد دندانی 154

بینابینی 14 20 28 ژنتیک پزشکی 155

ضعیف 6 25 36 ساملند شناسی 156

ضعیف 1 رسطان های دستگاه ادراری تناسلی 157

ضعیف 5 سالمت در بالیا و فوریت ها 158

ضعیف 5 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی 159

ضعیف - سالمت ساملندی 160

ضعیف 5 سالمت و رسانه 161
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ضعیف 3 سالمت و رفاه اجتامعی 162

ضعیف 6 سلولی مولکولی 163

قوی 7 12 14 سم شناسی بالیتی و مسمومیت ها 165

قوی 18 سم شناسی داروشناسی 166

ضعیف 0 سم شناسی محیط 167

بینابینی 9 17 23 سیاستگزاری سالمت 169

ضعیف 1 شنوایی سنجی 170

بینابینی 12 شیمی 171

ضعیف 11 شیمی آلی 172

بینابینی 14 شیمی تجزیه 173

بینابینی 21 شیمی دارویی 174

ضعیف 5 شیمی مواد خوراکی و آب شناسی 175

ضعیف 0 رصع 176

بینابینی 8 18 24 طب اورژانس 177

ضعیف 2 طب خواب 178

ضعیف 2 طب روانتنی 179

ضعیف 1 25 36 طب ساملندی 180

ضعیف 7 طب سنتی 181

ضعیف 3 طب سوزنی 182

ضعیف 8 طب فیزیکی و توانبخشی 183

ضعیف 10 طب کار 184

ضعیف 7 طب مادر و جنین 185

ضعیف 8 طب نوزادی و پیزامون تولد 186

ضعیف 1 طب هوافضا 187

ضعیف 4 علوم آزمایشگاهی 188

ضعیف 10 علوم اعصاب 189

ضعیف - علوم بهداشتی در تغذیه 190

قوی 17 14 13 علوم ترشیحی 191

بینابینی 18 علوم تغذیه 192

ضعیف 4 علوم سلولی کاربردی 193

قوی 14 14 19 غدد درون ریز و متابولیسم بالغین 194

ضعیف 7 غدد درون ریز و متابولیسم کودکان 195

قوی 21 9 10 فارماسویتیکس 196

ضعیف 1 فارماکواپیدمیولوژی 197

بینابینی 17 فارماکوگنوزی 198

ضعیف 7 فراورده های بیولوژیک 199

ضعیف 2 فناوری اطالعات سالمت 200

بینابینی 14 فیزیک پزشکی 201

ضعیف 11 25 27 فیزیوتراپی 202

قوی 20 13 7 فیزیولوژی 203
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ضعیف 3 فیزیولوژی ورزشی 204

ضعیف 9 قارچ شناسی پزشکی 205

ضعیف 10 قرنیه و سگامن قدامی 206

ضعیف 7 قلب کودکان 207

ضعیف 5 20 33 کاردرمانی 208

ضعیف 5 کتابداری و اطالع رسانی 209

ضعیف 7 کنرتل دارو فراورده های آرایشی بهداشتی 210

بینابینی 11 17 25 کودکان 211

بینابینی 5 23 18 گفتار درمانی 212

ضعیف 8 گلوکوم 213

ضعیف 8 گوارش کودکان 214

بینابینی 10 17 21 گوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 215

ضعیف 1 الرینگولوژی 216

قوی 7 5 4 مامایی 217

بینابینی 7 21 18 مدیریت اطالعات سالمت 218

ضعیف 0 مدیریت توانبخشی 219

ضعیف 10 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 220

ضعیف 1 مدیریت سیستم های اطالعاتی 221

ضعیف 0 مدیریت فناوری اطالعات 222

ضعیف 6 مراقبت های ویژه پزشکی 223

ضعیف 2 مراقبت های ویژه کودکان 224

ضعیف 2 مشاوره توانبخشی 225

ضعیف 9 مغز و اعصاب کودکان 226

بینابینی 12 مهندسی بافت 227

ضعیف 11 مهندسی بهداشت حرفه ای 228

بینابینی 24 مهندسی بهداشت محیط 229

بینابینی 14 مهندسی پزشکی 230

ضعیف 4 مواد دندانی 231

ضعیف 3 مولتیپل اسکلوروزیس 232

ضعیف 3 مولکوالرپاتولوژی و سیتوژنتیک 233

قوی 1 15 20 میکروب شناسی مواد غذایی 234

ضعیف 1 نارسایی قلب و پیوند 235

ضعیف 10 نازایی و ای وی اف 236

ضعیف 9 نانوبیوتکنولوژی 237

بینابینی 12 نانو فناوری پزشکی 237

ضعیف 7 نانوفناوری دارویی 239

ضعیف 10 ویرته و رتین شبکیه 240

بینابینی 13 23 38 ویروس شناسی پزشکی 241

ضعیف 2 آمار 244

ضعیف 2 آموزش بهداشت 245
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ضعیف 8 آموزش پرستاری 246

ضعیف 6 آموزش زبان انگلیسی 247

ضعیف 2 اقتصاد 248

ضعیف 1 انفورماتیک 249

بینابینی 18 انگل شناسی پزشکی 250

ضعیف 3 ارولوژی ترمیمی 251

ضعیف 2 ارولوژی کودکان 252

بینابینی 22 ایمنی شناسی پزشکی 253

ضعیف 10 بافت شناسی پزشکی 254

ضعیف 11 باکرتی شناسی پزشکی 255

ضعیف 1 بهداشت و ایمنی مواد غذایی 256

ضعیف 1 بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشت شهری 257

ضعیف 8 بیامری های دهان و فک و صورت 258

ضعیف 1 بیامری های عروقی مغز و سکته مغزی 259

ضعیف 2 بیامری های عفونی در بیامران مبتال به نقص ایمنی 260

ضعیف 2 بیامری های نوروماسکولر 261

ضعیف 3 بیوانفورماتیک 262

قوی 14 13 13 بیوشیمی 263

ضعیف 3 بیولوژی سلولی 264

ضعیف 5 بیولوژی مولکولی 265

ضعیف 0 بیهوشی پیوند اعضای داخل شکمی 266

ضعیف 1 بیهوشی مغز و اعصاب 267

ضعیف 5 پزشکی 268

ضعیف 0 پزشکی خانواده 269

ضعیف 6 پزشکی ورزشی 270

بینابینی 20 پژوهش محور 271

ضعیف - پوست کودکان 272

ضعیف 0 پیشگیری و کنرتل عفونت های بیامرستانی 273

ضعیف 0 تاریخ 274

ضعیف 0 تاریخ اسالم 275

ضعیف 1 تاریخ علوم پزشکی 276

ضعیف 3 تربیت بدنی 277

ضعیف 1 تکنولوژی آموزشی 278

ضعیف - تکنولوژی گردش خون 279

ضعیف 1 تکنولوژی مواد غذایی 280

ضعیف 1 جامعه شناسی 281

ضعیف 1 جراحی اعصاب 282

ضعیف - جراحی بیامری های مادرزادی قلب 283

ضعیف 1 جراحی پا و مچ پا 284

ضعیف 2 جراحی دامپزشکی 285
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ضعیف 3 جراحی زانو 286

ضعیف 2 جراحی سوخنگی 287

ضعیف 2 جراحی شانه 288

ضعیف 4 جراحی عروق و تروما 289

ضعیف - جراحی غدد درون ریز 290

ضعیف 7 جراحی قفسه صدری 291

ضعیف - جراحی مغز و اعصاب کودکان 292

ضعیف 3 جراحی هیپ و لگن 293

ضعیف 1 جراحی کبد،پانکراس،مجاری صفراوی و پیوند اعضا داخل شکم 294

ضعیف 0 جغرافیای طبیعی 295

ضعیف 1 جمعیت شناسی 296

ضعیف 0 حقوق 297

ضعیف 11 خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون 298

ضعیف 1 دامپزشکی 299

ضعیف 0 دین شناسی 300

ضعیف 1 رادیولوژی زنان 301

ضعیف 1 رشته تکنولوژی مواد غذایی 302

ضعیف 0 رشته های حوزوی 303

ضعیف 0 رفاه اجتامعی 304

ضعیف 0 روابط بین امللل 305

ضعیف 1 روانپزشکی نظامی 306

ضعیف 0 روانشناسی سالمت 307

ضعیف 0 ریاضی 308

ضعیف 1 ریاضی کاربردی 309

ضعیف - زبان آذری 310

ضعیف 1 ززبان و ادبیات عرب 311

ضعیف 0 زبان و ادبیات فارسی 312

ضعیف 0 زبان شناسی 313

ضعیف 9 زیست شناسی 314

ضعیف 3 زیست مواد دارویی 315

بینابینی 10 18 32 ژنتیک 316

ضعیف 10 ژنتیک انسانی 317

ضعیف 11 ژنتیک مولکولی 318

ضعیف - 20 28 رسطان شناسی 319

ضعیف 0 سم شناسی بالینی 320

ضعیف 1 سیتوپاتولوژی 321

ضعیف 4 شنوایی شناسی 322

ضعیف 0 شیمی فیزیک 323

ضعیف 1 طب روان جنسی 324

ضعیف 0 علوم اجتامعی 325
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ضعیف 2 27 25 علوم اعصاب شناختی 326

ضعیف 0 علوم تربیتی 327

ضعیف 0 علوم حدیث،اخالق و آداب پزشکی 328

ضعیف 2 علوم دامی 329

ضعیف 0 علوم سیاسی 330

ضعیف 0 علوم قرآن 331

ضعیف 1 علوم قرآنی 332

ضعیف 3 علوم کشاورزی و گیاهی 333

ضعیف 9 علوم و صنایع غذایی 334

ضعیف 1 عمران 335

ضعیف 0 فقه 336

ضعیف 1 فلسفه 337

ضعیف 2 فناوری اطالعات سالمت 338

ضعیف 1 فیزیک 339

ضعیف 11 قارچ شناسی 340

ضعیف 2 کامپیوتر 341

ضعیف 2 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی 342

ضعیف - کنرتل مواد خوراکی و آشامیدنی 343

ضعیف - محیط زیست 344

ضعیف 2 مددکاری اجتامعی 345

ضعیف - مدیریت 346

ضعیف 2 مدیریت آموزش عالی 347

ضعیف 3 مدیریت آموزشی 348

ضعیف 1 مدیریت پرستاری 349

قوی 0 9 7 مدیریت خدمات پرستاری 350

ضعیف 0 مدبریت دولتی 351

ضعیف - مدیریت سالمت و ایمنی محیط زیست 352

ضعیف - مدیریت فناوری اطالعات پزشکی 353

ضعیف 1 معارف اسالمی 354

ضعیف 1 مهندسی صنایع 355

ضعیف 2 مهندسی عمران 356

ضعیف 5 مهندسی محیط زیست 357

ضعیف 4 مهندسی هسته ای پرتوپزشکی 358

ضعیف 1 مهندسی هوافضا 359

قوی 14 15 20 میکروب شناسی 360

قوی 13 15 25 میکروب شناسی پزشکی 361

ضعیف 2 هامتوپاتولوژی 362
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