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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

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 شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1338 تاسیس گردید و متشکل از 13 دانشکده، 1094 هیات علمی ،12747 دانشجو 40 مرکز تحقیقاتی و 

5 پژوهشکده است. این دانشگاه در کالن منطقه 10 قراردارد. 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

182331538431094

 تعداد دانشجو 

فلوشیپفوق تخصصPhDدستیاری تخصصیدكرتی عمومیكارشناسی ارشدکارشناسیكاردانی
 تعداد کل 
دانشجویان

13368416204008193695031322312747

1 به 12نسبت خام هیات علمی به دانشجو

0/406شاخص تعداد هیات علمی

1/356شاخص تناسب هرم هیات علمی

1673کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد جهانی

773کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد ملی

 منودار مقایسه تعداد هیات علمی بر اساس استاندارد ملی و جهانی 

 تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

استاددانشیاراستادیارمربی

43538331182موجود

1421026437262مطلوب ملی 

2181523637389مطلوب بین املللی
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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 شهید بهشتی در زیر آورده شده است.

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

رتبه جهانی دانشگاهمنطقه

---استان1094127472331338

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 شهید بهشتی

 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.
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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 شهید بهشتی 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 شهید بهشتی 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 شهید بهشتی استخراج گردید و نتایج به رشح 

زیر می باشد.
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

2/64207825540/7821782285شهید بهشتیپروتئومیکس کاربردی

3/2702952038/98226351449شهید بهشتیبیامری های عفونی کودکان

2/8938282266/051444043111شهید بهشتیجراحی فک و صورت

1/3197969545/909090909231شهید بهشتیمواد دندانی

1/2751235585/776119403147شهید بهشتیریه کودکان

1/6087239585/69354838745شهید بهشتیبهداشت مواد غذایی

2/3520554135/562678063165شهید بهشتیسم شناسی بالینی و مسمومیت ها

1/1122994/875158شهید بهشتیسالمت در بالیا و فوریت ها

9/4925473/983231119شهید بهشتیچشم پزشکی

2/4487033/44033858شهید بهشتیبیامری های ریه

0/7568393/1125176شهید بهشتیرصع

1/820293/004785242شهید بهشتیجراحی قفسه صدری

0/7918122/82758667شهید بهشتیبیوفیزیک

6/8731042/35611115شهید بهشتیجراحی کلیه و مجاری ادراری 

2/0188662/265464240شهید بهشتیویرته و رتین شبکیه 

4/1837232/136848شهید بهشتیبیامری های عفونی

2/1020181/73611140شهید بهشتیبهداشت باروری

0/6279071/6875180شهید بهشتیطب ساملندی

3/8020831/444115177شهید بهشتیطب اورژانس

0/5804071/41788817شهید بهشتیاقتصاد سالمت

1/8258041/18240286شهید بهشتیپریودانتیکس

منودار پراکندگی توان علمی و رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

4/0848581/158877203شهید بهشتیفیزیولوژی 

1/3046881/12126823شهید بهشتیآلرژی و ایمنولوژی بالینی

2/1377271/016064183شهید بهشتیطب فیزیکی و توانبخشی

0/4852940/967427117شهید بهشتیجراحی کودکان

2/8851540/9449549شهید بهشتیارتودنتیکس

1/9758430/7791252شهید بهشتیبیامری های کلیه بالغین

3/0420320/746588194شهید بهشتیغدد درون ریز و متابولیسم بالغین

2/4650090/70299566شهید بهشتیبیوشیمی بالینی

1/8060690/675938198شهید بهشتیفارماکوگنوزی

1/0345960/671895151شهید بهشتیزیست فناوری

1/8381830/670984226شهید بهشتیمغز و اعصاب کودکان

1/4954630/63287347شهید بهشتیبیامری های دهان فک و صورت 

5/5636180/610348192شهید بهشتیعلوم تغذیه

3/4748150/608156129شهید بهشتیداروشناسی

1/0242590/606061181شهید بهشتیطب سنتی

3/1220610/577563148شهید بهشتیزنان و زایامن 

1/28810/54241888شهید بهشتیپزشکی قانونی

1/8494720/49100530شهید بهشتیاندودنتیکس

1/1865190/489717شهید بهشتیارتوپدی

1/288340/47061191شهید بهشتیعلوم ترشیحی 

0/5295530/45194375شهید بهشتی پرتونگاری دهان فک و صورت

1/7387660/43955673شهید بهشتیپرتودرمانی

2/5383610/428792110شهید بهشتیجراحی عمومی

0/1674060/417127223شهید بهشتیمراقبت های ویژه پزشکی

0/7764710/414394201شهید بهشتیفیزیک پزشکی 

0/6709860/40288253شهید بهشتیبیامری های کلیه کودکان

1/3339210/39316526شهید بهشتیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

2/4323320/38720925شهید بهشتیآمار زیستی

0/2963730/38247195شهید بهشتی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

1/5928370/378584132شهید بهشتیدندانپزشکی ترمیمی

1/4938970/357662124شهید بهشتیخون و رسطان کودکان

1/9567590/35040361شهید بهشتیبیهوشی

0/4038710/3344776شهید بهشتیپرستاری 

1/0116280/333293202شهید بهشتیفیزیو تراپی 

0/1843150/33015931شهید بهشتیاندویوروژی 

0/3050030/324359142شهید بهشتیروانپزشکی کودکان

2/7625630/32040938شهید بهشتیباکرتیی شناسی )میکروب شناسی(

2/0637550/319867126شهید بهشتیداروسازی بالینی

0/5284830/319767133شهید بهشتیدندانپزشکی کودکان 

0/2011610/31967228شهید بهشتیآموزش مامایی

0/2570410/30423369شهید بهشتیبیولوژی تولید مثل

0/9719950/298215100شهید بهشتیجراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

1/6787210/29364213شهید بهشتیآسیب شناسی 

1/7087020/28292434شهید بهشتیانگل شناسی 

0/5741290/26559363شهید بهشتیبیهوشی قلب

0/949560/257578123شهید بهشتیخون و رسطان بالغین 

2/3658340/254226155شهید بهشتیژنتیک پزشکی

0/4383430/249536186شهید بهشتیطب نوزادی و پیرامون تولد

0/2887970/2357726شهید بهشتیاربیت و اکوپالستیک

0/3984340/235656122شهید بهشتیخون شناسی

0/118110/232886199شهید بهشتیفراورده های بیولوژیک 

1/1723060/21965974شهید بهشتیپرتونگاری

0/1963680/214374109شهید بهشتیجراحی عروق

0/4456760/214134214شهید بهشتیگوارش کودکان

0/564460/20547915شهید بهشتیآسیب شناسی دهان فک و صورت 

0/331060/203661146شهید بهشتی روماتولوژی کودکان

0/2118450/19703410شهید بهشتیارگونومی

0/2183790/18383389شهید بهشتیپزشکی مولکولی 

0/5819650/176147230شهید بهشتیمهندسی پزشکی

0/6136960/168029159شهید بهشتیسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

0/6053410/159027215شهید بهشتیگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

0/6019090/15811387شهید بهشتیپزشکی اجتامعی 

0/8630810/152205207شهید بهشتیقلب کودکان 

1/0817850/145141196شهید بهشتیفارماسویتیکس

1/2882720/13889535شهید بهشتیایمنی شناسی 

0/2884720/138151228شهید بهشتی مهندسی بهداشت حرفه ای

1/031720/124658229شهید بهشتیمهندسی بهداشت محیط

0/4138020/12243351شهید بهشتیبیامری های قلب و عروق

0/9932890/119747140شهید بهشتیروانپزشکی

1/0884840/1147831شهید بهشتیاپیدمیولوژی 

0/1555390/113743171شهید بهشتیشیمی

0/0143080/1097565شهید بهشتیاخالق پزشکی

0/8999250/107217166شهید بهشتیسم شناسی داروشناسی

0/0974940/104638173شهید بهشتی شیمی تجزیه

0/050590/103448106شهید بهشتیجراحی دست
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در موضوعات 
SciVal علمی براساس شاخص های

 روش کار 

به منظور انجام این مطالعه ابتدا اطالعات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 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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•	aluminum	phosphide-poisoning
•	poisoning-methadone

•	metabolic	syndrome	x-waist	
circumference

•	cardiovascular	disease-	waist	circumference

•	beverages

•	colorectal	cancer-	celiac	disease

•	endodontics-	pulpotomy-	cem	cement
•	endodontics-silicates

•	glaucoma-	intraocular	pressure-	visual	acuity
•	intraocular	pressure-	glaucoma

•	kidney	transplantation

گلوکوماندودونتیکس

بیماری های کلیه بالغین

•	visual	acuity-	vitrectomy
•	visual	acuity

•	kidney	transplantation
•	laparoscopy-	kidney	transplantation
•	erectile	dysfunction

•	keratoconus
•	visual	acuity-	limbal	stem	cell	deficiency-	stem	cells
•	visual	acuity-	keratoconus

•	tuberculosis

•	tuberculosis
•	hepatitis	b-	hepatitis	b	virus

ویتره و رتین )شبکیه(

جراحی کلیه و مجاری 
قرنیه و سگمان قدامیادراری تناسلی

بیماری های عفونی 
کودکان بیماری های عفونی

غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

پزشکی 
داروسازی اجتماعی

بالینی

بیماری های گوارش و کبد بالغین

•	Medicinal	planet
•	Intellectual	disability

•	asthma-	chronic	granulomatous	disease

•	menopause

•	breast	cancer

•	tissue	engineering-	
alveolar	ridge	
augmentation-	mandible

•	bone	regeneration

روانپزشکی

آلرژی و 
ایمونولوژی بالینی

زنان و زایمان

خون و سرطان 
بالغین

جراحی فک 
و صورت

•	oxidative	stress-	
glycogenolysis

•	tuberculosis

بیماری های ریه

•	laparoscopy-	nephrectomyاندویورولوژی

سم شناسی بالینی 
و مسمومیت ها

بهادران

•	tuberculosis

باکتری شناسی پزشکی

•	low	level	laser	therapy-	wound	healing

•	probiotics-lactobacillus	acidophilus

•	genotype-hepatitis	b	virus

•	Iodine
•	apoptosis-hippocampus-pc12	cells

•	Denitrification
•	essential	oil-	meat

•	waist	circumference-diet
•	diet-nonalcoholic	fatty	liver
•	vitamin	d-oxidative	stress
•	Diet

•	coronary	heart	disease
•	astigmatism-visual	acuity
•	diet-food	frequency	questionnaire
•	reproducibility-reliability
•	incidence-register-survival	rate
•	traffic	accident

•	insulin	resistance-	
thyrotropin

•	global	health-global	disease	
burden-life	expectancy

•	hippocampus-	
caspase	3

•	cigarette	smoke-mast	cell
•	celiac	disease
•	mesenchymal	stem	cell

•	helicobacter	
pylori-	
virulence	
factor

•	proteomics-gene	
ontology

•	nanofibers-induced	
pluripotent	
stem	cells	-cell	
differentiation

•	dentate	gyrus-hippocampus
•	nucleus	accumbens
•	nitric	oxide
•	helix	aspersa

•	multiple	sclerosis-cancer	testis	antigen-lncrna
•	multiple	sclerosis

•	molecular	dynamics-	
md	simulation

•	metabolic	syndrome	x-metabolic	syndrome
•	celiac	disease
•		path	analysis-social	
support-sexual	function

•	longitudinal	study-bayes	theorem

•	amnion

•	nanofibers-stem	cells-schwann	cells

•	fermentation-	
liposomes

•	leishmania	major-toxoplasma	gondii
•	entamoeba	dispar-acanthamoeba
•	Acanthamoeba

علوم تشریحی

علوم و صنایع غذایی

ویروس شناسی پزشکی

بیوشیمی

بهداشت موادغذایی

علوم تغذیه

بهداشت باروری

اپیدمیولوژی

آسیب شناسی

اقتصاد سالمت

بیولوژی سلولی
ایمنی شناسی پزشکی

میکروب شناسی 
پزشکی

بیوفیزیک

فیزیولوژی

ژنتیک پزشکی

نانوفناوری پزشکی

آمار زیستی

مهندسی بافت

پروتئومیکس کاربردی

زیست فناوری

morphine-corticosterone	•شیمی تجزیه
•	benzodiazepine	receptor-	
anticonvulsant	activity

•	rutin-seizures

داروشناسی

•	mitochondria-	lysosome

•	drug	design
•	mass	spectrometry-drug	
synthesis-arachidonic	acid

شیمی دارویی

•	monolithic	columns
•	liposome

فارماسیوتیکس

•	essential	oil
•	euphorbia-	euphorbia	aellenii
•	aromatherapy-	mefenamic	
acid-	essential	oil

فارماکوگنوزی

انگل شناسی پزشکی

•	liquid	phase	
microextraction

سم شناسی داروشناسی

•	menopause
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دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیدانشگاه:
تهراناستان:
تهرانشهر:
10کالن منطقه:
93 نفرتعداد هیات علمی با H (ndex باالی 15:

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

زمینه/ زمینه های پژوهشینام اعضای تیممجموع H (ndexرشته

127اپیدمیولوژی1

داود خلیلی
مهدی خباز خوب
بهرام رشیدخانی
سیامک صبور

سید علیرضا موسوی جراحی
حمید سوری

•	coronary heart disease
•	astigmatism-visual acuity
•	diet-food frequency questionnaire
•	reproducibility-reliability
•	incidence-register-survival rate
•	traffic	accident

2
غدد درون ریز و 
متابولیسم بالغین

119
فریدون عزیزی
فرزاد حدائق

فرهاد حسین پناه قصبه

•	metabolic syndrome x-waist circumference
•	cardiovascular disease-waist circumference
•	metabolic syndrome x-waist circumference

97علوم تغذیه3

پروین میرمیران
آزیتا حکمت دوست
تیرنگ رضا نیستانی

زهرا بهادران باغبادرانی

•	waist circumference-diet
•	diet-nonalcoholic fatty liver
•	vitamin d-oxidative stress
•	diet

4
ویرته و رتین
 ) شبکیه( 

90

حمید احمدیه
مسعود سهیلیان
محسن آذرمینا
علیرضا رمضانی

•	visual acuity-vitrectomy
•	visual acuity
•	visual acuity-vitrectomy
•	visual acuity

85آمار زیستی5

یداله محرابی
محمدامین پورحسینقلی

حمید علوی مجد
فرید زایری

•	metabolic syndrome x-metabolic syndrome
•	celiac disease
•	path analysis-social support-sexual function
•	longitudinal study-bayes theorem

75فیزیولوژی6
فرشته معتمدی
عباس حق پرست

اصغر قاسمی ورنامخواستی

•	dentate gyrus-hippocampus
•	nucleus accumbens
•	nitric oxide

71داروشناسی7
ابوالحسن احمدیانی
مرجان نصیری اصل

مهرداد فیضی

•	morphine-corticosterone
•	rutin-seizures
•	benzodiazepine receptor-anticonvulsant activity

8
جراحی کلیه و 
مجاری ادراری

63
عباس بصیری

نارص سیم فروش
سید یوسف حسینی

•	kidney transplantation
•	laparoscopy-kidney transplantation
•	erectile dysfunction

قرنیه و سگامن 9
قدامی

63
محمدعلی جوادی

علیرضا برادران رفیعی
فرید کریمیان

•	keratoconus
•	visual	acuity-limbal	stem	cell	deficiency-stem	cells
•	visual acuity-keratoconus

10
ایمنی شناسی 

پزشکی
62

اسامعیل مرتاض
محمد رستمی نژاد

سیدمحمود مسیحا هاشمی

•	cigarette smoke-mast cell
•	celiac disease
•	mesenchymal stem cell

  . مجموع H index افراد باالتر از 50 باشد و حداقل سه عضو هیات علمی با H index باالی 15 داشته باشد. )I
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اعضای هیات علمی دارای مزیت رقابتی و زمینه/ زمینه های پژوهشی آنان))(:

زمینه/ زمینه های پژوهشیH (ndexرشتهنام

65metabolic syndrome x-waist circumferenceغدد درون ریز و متابولیسم بالغینفریدون عزیزی1
43colorectal cancer-celiac diseaseبیامری های گوارش و کبد بالغینمحمدررضا زالی2
41waist circumference-dietعلوم تغذیهپروین میرمیران3
32tuberculosisبیامری های ریهمحمدرضا مسجدی4
31endodontics-pulpotomy-cem cementاندودونتیکسسعید عسگری5
30cardiovascular disease-waist circumferenceغدد درون ریز و متابولیسم بالغینفرزاد حدائق6
30visual acuity-vitrectomyویرته و رتین)شبکیه(حمید احمدیه7
29iodineبیوشیمیمهدی هدایتی8
29mitochondria-lysosomeسم شناسی داروشناسیجالل پوراحمد جکتاجی9
29probiotics-lactobacillus acidophilusعلوم و صنایع غذاییسید امیرمحمد مرتضویان فارسانی10
28morphine-corticosteroneداروشناسیابوالحسن احمدیانی11
28dentate gyrus-hippocampusفیزیولوژیفرشته معتمدی12
27tuberculosisبیامری های عفونی کودکانعلی اکرب والیتی13
27drug designشیمی داروییافشین زرقی14
27glaucoma-intraocular pressure-visual acuityگلوکومشاهین یزدانی15
27visual acuityویرته و رتین )شبکیه(مسعود سهیلیان16
27tuberculosisبیامری های عفونیپیام طربسی17
26leishmania major-toxoplasma gondiiانگل شناسی پزشکیبهرام کاظمی دمنه 18
26keratoconusقرنیه و سگامن قدامیمحمدعلی جوادی19

   عضو هیات علمی H index  باالی 25 دارد. )I

11
انگل شناسی 

پزشکی
62

بهرام کاظمی دمنه
علی حقیقی
مریم نیتی

•	leishmania major-toxoplasma gondii
•	entamoeba dispar-acanthamoeba
•	acanthamoeba

54فارماسیوتیکس12
سید محسن فروتن

سیمین داداش زاده خیاط
حمیدرضا مقیمی

•	monolithic columns
•	liposome
•	liposome

51فارماکوگنوزی13
بهمن نیک آور

سید عبداملجید آیت اللهی
فراز مجاب

•	essential oil
•	euphorbia-euphorbia aellenii
•	aromatherapy-mefenamic acid-essential oil

زمینه/ زمینه های پژوهشینام اعضای تیممجموع H (ndexرشته
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 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.

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

حدت بینایی1

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

F7-20, F8-6, F8-7, F9-1, F9-2 , F9-3 , F9-4 , F9-5 , F9-6 , F9-8 , F9-9 , F9-10 , F9-11 , F9-12 , F9-13 , F9-14 , F9-15 
, F9-16 , F9-17 , F9-18, R1-46, R11-1, E6-7, K1-2, S1-17, S1-18 , S1-19 , S1-20 , S1-21 , S1-22 , S1-23 , S1-24 , 

S1-25, S1-26 , S1-27 , S1-28, S1-29 , S1-30 , S1-31 , S1-32 , S1-33 , S1-34 , S1-35 , S1-36

2
مایکوباکرتیوم 
توبرکولوزیس

F2-2, F2-6, F3-23 , F3-24 , F3-25 , F3-26, F3-27, F3-28, F3-29, F3-30, F3-31, F3-32, F3-33, F3-34, F4-8,F4-9, 
F5-9 F5-10, F5-11, F6-5, F6-9, F6-20, F6-21, F7-29, F7-30, F7-31, F7-32, F8-9, F8-10, F9-19, F9-20, F9-21, 

R1-15, R1-16, R1-20, R1-38, R1-47, R11-6, R11-8, R11-9, R11-20, E3-14, E3-15, E3-16, E3-17, E3-18, E3-19, 
E3-23, E3-24, K2-9, S1-16, M1-1

3
سلولهای بنیادی و زیست 

فناوری پزشکی
F6-22, F6-28, F6-48, F7-35, F7-36, F9-3, F9-4, R1-3, R1-5, R1-22, R1-25, R1-30, R1-32, R9-3, R9-4, R10-1, 

R10-2, R10-3, R10-4, S1-13

چاقی و سندروم متابولیک4
F2-4, F2-5, F2-8, F6-7, F6-8, F6-10, F6-13, F6-46, F6-47, F6-59, F7-42, R1-48, R1-49, R1-50, R1-51, R11-10, 

E6-11

5
پیوند کلیه و الپاروسکوپی 

در اورولوژی
F6-27, F6-43, R1-3, R1-22, R1-24, E6-6, E6-10
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سطح مزیت رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

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.



دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 22

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 شهید بهشتی 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-حدت بینایی1

غیر قابل تعیین-مایکوباکرتیوم توبرکولوزیس/ بیامری های عفونی2

ضعیفسلولهای بنیادی)زیست فناوری(3

غیر قابل تعیین-چاقی و سندروم متابولیک4

غیر قابل تعیین-پیوند کلیه و الپاروسکوپی در اورولوژی5

ضعیف زیست فناوری پزشکی6

قویپروتئومیکس کاربردی7

انحصاریبیامری های عفونی کودکان8

انحصاریجراحی فک و صورت9

قویمواد دندانی10

قویریه  کودکان11

انحصاریبهداشت مواد غذایی12

قویسم شناسی بالینی و مسمومیت ها13

قویسالمت در بالیا و فوریت ها14

قویبیامریهای ریه15

قویرصع16

قویجراحی قفسه صدری17

انحصاریبیوفیزیک18

قویجراحی کلیه و مجاری ادراری 19

انحصاریویرته و رتین شبکیه 20

قویبهداشت باروری21

قویطب ساملندی22

ضعیفطب اورژانس23

قویاقتصاد سالمت24

ضعیفپریودانتیکس25
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رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

قویفیزیولوژی 26

قویآلرژی و ایمنولوژی بالینی27

ضعیفطب فیزیکی و توانبخشی28

ضعیفجراحی کودکان29

ضعیفارتودنتیکس30

ضعیفبیامری های کلیه بالغین31

ضعیفبیوشیمی بالینی32

ضعیففارماکوگنوزی33

ضعیفمغز و اعصاب کودکان34

ضعیفبیامری های دهان فک و صورت 35

قویعلوم تغذیه36

قویداروشناسی37

ضعیفطب سنتی38

ضعیفزنان و زایامن  39

ضعیفپزشکی قانونی40

ضعیفاندودنتیکس41

ضعیفارتوپدی42

ضعیفعلوم ترشیحی 43

ضعیف پرتونگاری دهان فک و صورت44

ضعیفپرتودرمانی45

ضعیفجراحی عمومی46

ضعیفمراقبت های ویژه پزشکی47

داخلیفیزیک پزشکی 48

ضعیفبیامری های کلیه کودکان49

ضعیفآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت50

ضعیفآمار زیستی51

داخلی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان52

ضعیفدندانپزشکی ترمیمی53

ضعیفخون و رسطان کودکان54

ضعیفبیهوشی55

ضعیفپرستاری 56

ضعیففیزیو تراپی  57

ضعیفاندویوروژی  58

ضعیفروانپزشکی کودکان59

ضعیفباکرتیی شناسی )میکروب شناسی(60

ضعیفداروسازی بالینی61

ضعیفدندانپزشکی کودکان 62



دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 24

رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

ضعیفآموزش مامایی63

ضعیفبیولوژی تولید مثل64

ضعیفجراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی65

داخلیآسیب شناسی 66

قویانگل شناسی 67

ضعیفبیهوشی قلب68

ضعیفخون و رسطان بالغین 69

ضعیفژنتیک پزشکی70

داخلیطب نوزادی  و پیرامون تولد71

ضعیفاربیت و اکوپالستیک72

ضعیفخون شناسی73

ضعیففراورده های بیولوژیک 74

ضعیفپرتونگاری75

ضعیفجراحی عروق76

ضعیفگوارش کودکان77

داخلیآسیب شناسی دهان فک و صورت 78

ضعیف روماتولوژی کودکان79

ضعیفارگونومی80

داخلیپزشکی مولکولی 81

ضعیفمهندسی پزشکی82

ضعیفسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی83

داخلیگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 84

ضعیفپزشکی اجتامعی 85

ضعیفقلب کودکان 86

ضعیففارماسویتیکس87

ضعیفایمنی شناسی 88

داخلی مهندسی بهداشت حرفه ای89

ضعیفمهندسی بهداشت محیط90

داخلیبیامری های قلب و عروق91

ضعیفروانپزشکی92

ضعیفاپیدمیولوژی 93

ضعیفشیمی94

داخلیاخالق پزشکی95

ضعیفسم شناسی داروشناسی96

ضعیف شیمی تجزیه97

داخلیجراحی دست98
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همراستایی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 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
الم

 س
اد

ص
قت

و ا
ی، 

ار
گذ

ست
سیا

ت، 
ری

دی
A م

1

ت
الم

 س
ی

سان
 ان

وم
عل

 A
2

ی
امع

جت
ی ا

ها
ده 

کنن
ن 

عیی
و ت

ت 
دال

A ع
3

ی 
شک

 پز
ش

وز
 آم

A
4

الم
 س

ش
دان

 و 
ت

عا
طال

ت ا
ری

دی
A م

5

ت
الم

ی س
رزا

خط
ل 

وام
ت ع

ری
دی

و م
ت، 

الم
ا س

رتق
ی، ا

یر
شگ

 پی
B1

یه
غذ

و ت
ذا 

B غ
2

ت
س

زی
ط 

حی
B م

3

ان
رد

نگ
روا

 و 
در

مخ
د 

موا
 B

4

ده
نوا

خا
ت 

باب
 ط

ه و
ولی

ی ا
ها

ت 
قب

مرا
 C

1

ی
وق

عر
 و 

ی
قلب

ی 
ها

ری 
ام

 بی
C

2

ی
یع

طب
ی 

الیا
و ب

ث 
واد

 ح
C

3

ان
رو

ت 
الم

 س
ی و

وان
ی ر

ها
ری 

ام
 بی

C
4

ان
رسط

 C
5

ان
ند

امل
 س

ت
الم

 س
C

6

ی
رد

رب
 کا

یه
 پا

وم
عل

 D
1

ی
شک

 پز
ت

یزا
جه

و ت
و 

ار
د د

ولی
ی ت

شک
 پز

ی
دس

هن
D م

2

ی
اد

بنی
ی 

ها
ول 

سل
 و 

ی
ول

لک
ی م

شک
 پز

ی،
ور

فنا
ت 

س
 زی

D
3

ی
ری

 دا
ان

اه
 گی

ی و
سنت

ب 
 ط

D
4

ری
او

فن
نو

 نا
D

5

همراستاییمزیت رقابتیرشته

ناهمراستاغیر قابل تعیینحدت بینایی

ناهمراستاغیر قابل تعیینمایکوباکرتیوم توبرکولوزیس

همراستاضعیفسلولهای بنیادی)زیست فناوری(

همراستاغیر قابل تعیینچاقی و سندروم متابولیک

ناهمراستاغیر قابل تعیینپیوند کلیه و الپاروسکوپی در اورولوژی

همراستاضعیف زیست فناوری پزشکی

همراستاقویپروتئومیکس کاربردی

ناهمراستاانحصاریبیامری های عفونی کودکان

ناهمراستاانحصاریجراحی فک و صورت

ناهمراستاقویمواد دندانی

ناهمراستاقویریه  کودکان

همراستاانحصاریبهداشت مواد غذایی

ناهمراستاقویسم شناسی بالینی و مسمومیت ها

همراستاقویسالمت در بالیا و فوریت ها

ناهمراستاقویبیامریهای ریه

ناهمراستاقویرصع

ناهمراستاقویجراحی قفسه صدری

همراستاانحصاریبیوفیزیک

 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

ناهمراستاقویجراحی کلیه و مجاری ادراری 

ناهمراستاانحصاریویرته و رتین شبکیه 

همراستاقویبهداشت باروری

همراستاقویطب ساملندی

ناهمراستاضعیفطب اورژانس

همراستاقویاقتصاد سالمت

ناهمراستاضعیفپریودانتیکس

همراستاقویفیزیولوژی 

ناهمراستاقویآلرژی و ایمنولوژی بالینی

ناهمراستاضعیفطب فیزیکی و توانبخشی

ناهمراستاضعیفجراحی کودکان

ناهمراستاضعیفارتودنتیکس

ناهمراستاضعیفبیامری های کلیه بالغین

همراستاضعیفبیوشیمی بالینی

همراستاضعیففارماکوگنوزی

ناهمراستاضعیفمغز و اعصاب کودکان

ناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

همراستاقویعلوم تغذیه

همراستاقویداروشناسی

همراستاضعیفطب سنتی

ناهمراستاضعیفزنان و زایامن  

ناهمراستاضعیفپزشکی قانونی

ناهمراستاضعیفاندودنتیکس

ناهمراستاضعیفارتوپدی

ناهمراستاضعیفعلوم ترشیحی 

ناهمراستاضعیف پرتونگاری دهان فک و صورت

همراستاضعیفپرتودرمانی

ناهمراستاضعیفجراحی عمومی

ناهمراستاضعیفمراقبت های ویژه پزشکی

ناهمراستاداخلیفیزیک پزشکی 
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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

ناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

همراستاضعیفآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

ناهمراستاضعیفآمار زیستی

ناهمراستاداخلی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

ناهمراستاضعیفدندانپزشکی ترمیمی

همراستاضعیفخون و رسطان کودکان

ناهمراستاضعیفبیهوشی

ناهمراستاضعیفپرستاری 

ناهمراستاضعیففیزیو تراپی  

ناهمراستاضعیفاندویوروژی  

همراستاضعیفروانپزشکی کودکان

همراستاضعیفباکرتیی شناسی )میکروب شناسی(

همراستاضعیفداروسازی بالینی

ناهمراستاضعیفدندانپزشکی کودکان 

ناهمراستاضعیفآموزش مامایی

همراستاضعیفبیولوژی تولید مثل

ناهمراستاضعیفجراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی

ناهمراستاداخلیآسیب شناسی 

ناهمراستاقویانگل شناسی 

ناهمراستاضعیفبیهوشی قلب

همراستاضعیفخون و رسطان بالغین 

همراستاضعیفژنتیک پزشکی

ناهمراستاداخلیطب نوزادی  و پیرامون تولد

ناهمراستاضعیفاربیت و اکوپالستیک

همراستاضعیفخون شناسی

ناهمراستاضعیففراورده های بیولوژیک 

ناهمراستاضعیفپرتونگاری

ناهمراستاضعیفجراحی عروق

ناهمراستاضعیفگوارش کودکان

ناهمراستاداخلیآسیب شناسی دهان فک و صورت 
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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

ناهمراستاضعیف روماتولوژی کودکان

ناهمراستاضعیفارگونومی

همراستاداخلیپزشکی مولکولی 

همراستاضعیفمهندسی پزشکی

ناهمراستاضعیفسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

ناهمراستاداخلیگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

ناهمراستاضعیفپزشکی اجتامعی 

همراستاضعیفقلب کودکان 

همراستاضعیففارماسویتیکس

همراستاضعیفایمنی شناسی 

همراستاداخلی مهندسی بهداشت حرفه ای

همراستاضعیفمهندسی بهداشت محیط

همراستاداخلیبیامری های قلب و عروق

همراستاضعیفروانپزشکی

همراستاضعیفاپیدمیولوژی 

همراستاضعیفشیمی

همراستاداخلیاخالق پزشکی

ناهمراستاضعیفسم شناسی داروشناسی

همراستاضعیف شیمی تجزیه

ناهمراستاداخلیجراحی دست
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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 بکرناهمراستاغیر قابل تعیینحدت بینایی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینمایکوباکرتیوم توبرکولوزیس

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفسلولهای بنیادی)زیست فناوری(

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینچاقی و سندروم متابولیک

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینپیوند کلیه و الپاروسکوپی در اورولوژی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیف زیست فناوری پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویپروتئومیکس کاربردی

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.
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریبیامری های عفونی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریجراحی فک و صورت

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویمواد دندانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویریه  کودکان

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاانحصاریبهداشت مواد غذایی

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویسم شناسی بالینی و مسمومیت ها

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویسالمت در بالیا و فوریت ها

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویبیامریهای ریه

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویرصع

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویجراحی قفسه صدری

در زمینه کشوری قویهمراستاانحصاریبیوفیزیک

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویجراحی کلیه و مجاری ادراری 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریویرته و رتین شبکیه 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویبهداشت باروری

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویطب ساملندی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفطب اورژانس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویاقتصاد سالمت

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپریودانتیکس

در زمینه کشوری قویهمراستاقویفیزیولوژی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویآلرژی و ایمنولوژی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب فیزیکی و توانبخشی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی کودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفارتودنتیکس

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیامری های کلیه بالغین

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیففارماکوگنوزی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمغز و اعصاب کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویعلوم تغذیه

در زمینه کشوری قویهمراستاقویداروشناسی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفطب سنتی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفزنان و زایامن  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپزشکی قانونی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفاندودنتیکس

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفارتوپدی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفعلوم ترشیحی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف پرتونگاری دهان فک و صورت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفپرتودرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی عمومی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمراقبت های ویژه پزشکی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیفیزیک پزشکی 
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفآمار زیستی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی ترمیمی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفخون و رسطان کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیهوشی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفپرستاری 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیففیزیو تراپی  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاندویوروژی  

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفروانپزشکی کودکان

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفباکرتیی شناسی )میکروب شناسی(

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفداروسازی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی کودکان 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآموزش مامایی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیولوژی تولید مثل

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیآسیب شناسی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویانگل شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیهوشی قلب

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفخون و رسطان بالغین 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفژنتیک پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیطب نوزادی  و پیرامون تولد

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاربیت و اکوپالستیک

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفخون شناسی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیففراورده های بیولوژیک 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفپرتونگاری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی عروق

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفگوارش کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیآسیب شناسی دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف روماتولوژی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفارگونومی

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیپزشکی مولکولی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفپزشکی اجتامعی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفقلب کودکان 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیففارماسویتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفایمنی شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلی مهندسی بهداشت حرفه ای
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بهداشت محیط

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیبیامری های قلب و عروق

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفروانپزشکی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفاپیدمیولوژی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفشیمی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیاخالق پزشکی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفسم شناسی داروشناسی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیف شیمی تجزیه

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیجراحی دست
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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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فهرست اولویت های رشته ها برای متایز رسالت

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

کامال مناسب

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینمایکوباکرتیوم توبرکولوزیس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاانحصاریبهداشت مواد غذایی

در زمینه کشوری قویهمراستاانحصاریبیوفیزیک

مناسب

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویپروتئومیکس کاربردی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریجراحی فک و صورت

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریبیامری های عفونی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویمواد دندانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویریه  کودکان

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویسالمت در بالیا و فوریت ها

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویبیامریهای ریه

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویرصع

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویجراحی قفسه صدری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریویرته و رتین شبکیه 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویبهداشت باروری

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویطب ساملندی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویاقتصاد سالمت

در زمینه کشوری قویهمراستاقویفیزیولوژی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویآلرژی و ایمنولوژی بالینی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویعلوم تغذیه

در زمینه کشوری قویهمراستاقویداروشناسی

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینچاقی و سندروم متابولیک

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینپیوند کلیه و الپاروسکوپی در اورولوژی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیف زیست فناوری پزشکی

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویسم شناسی بالینی و مسمومیت ها

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویجراحی کلیه و مجاری ادراری 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفطب اورژانس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپریودانتیکس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب فیزیکی و توانبخشی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی کودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفارتودنتیکس

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیامری های کلیه بالغین

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیففارماکوگنوزی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمغز و اعصاب کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفطب سنتی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفزنان و زایامن  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپزشکی قانونی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفاندودنتیکس

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفارتوپدی
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفعلوم ترشیحی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف پرتونگاری دهان فک و صورت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفپرتودرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی عمومی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمراقبت های ویژه پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفآمار زیستی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی ترمیمی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفخون و رسطان کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیهوشی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفپرستاری 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیففیزیو تراپی  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاندویوروژی  

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفروانپزشکی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی کودکان 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآموزش مامایی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیولوژی تولید مثل

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویانگل شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیهوشی قلب

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفخون و رسطان بالغین 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفژنتیک پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاربیت و اکوپالستیک

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفخون شناسی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیففراورده های بیولوژیک 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفپرتونگاری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی عروق

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفگوارش کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف روماتولوژی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفارگونومی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفپزشکی اجتامعی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفقلب کودکان 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفایمنی شناسی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بهداشت محیط

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفروانپزشکی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفاپیدمیولوژی 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفشیمی

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفسم شناسی داروشناسی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیف شیمی تجزیه
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

نامناسب

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینحدت بینایی

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفسلولهای بنیادی)زیست فناوری(

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیفیزیک پزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلی غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفباکرتیی شناسی )میکروب شناسی(

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفداروسازی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیطب نوزادی  و پیرامون تولد

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیآسیب شناسی دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری قویهمراستاداخلیپزشکی مولکولی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاداخلیگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیففارماسویتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلی مهندسی بهداشت حرفه ای

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیبیامری های قلب و عروق

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاداخلیاخالق پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاداخلیجراحی دست

در زمینه کشوری قویناهمراستاداخلیآسیب شناسی کامال نامناسب

توصیه سیاستی نرص برای متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی بزرگی مانند دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 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 12 حوزه زیر به عنوان زمینه متایز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیشنهاد می شود.

مایکوباکرتیوم توبرکولوزیس1

بهداشت مواد غذایی2

بیوفیزیک3

پروتئومیکس کاربردی4

جراحی فک و صورت5

بیامری های عفونی کودکان6

سالمت در بالیا و فوریت ها7

بهداشت باروری8

طب ساملندی9

اقتصاد سالمت10

ویرته و رتین شبکیه11

علوم تغذیه12
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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
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حوزه های دانشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت متایز رسالت 
آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 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.

چشم پزشکی1

سم شناسی بالینی و مسمومیت ها2

بیامری های ریه / ریه کودکان3

جراحی کلیه و مجاری ادراری4

بیامری های عفونی/ عفونی کودکان/مایکوباکرتیوم توبرکولوزیس5

داروشناسی/ فارماکوگنوزی6

چاقی و سندروم متابولیک7

علوم تغذیه8

بهداشت مواد غذایی9

زیست فناوری پزشکی و سلول های بنیادی10

طب فیزیکی وتوانبخشی11

جراحی فک و صورت12

اندودنتیکس13

فوریت ها و سالمت در بالیا14

بیامری های تیروئید15

بیامری های غیر واگیر16

حوزه های متایز آکادمیک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تاریخ 1399/9/22 در هیات رئیسه دانشگاه / شورای دانشگاه به تصویب رسید.

بیانیه رسالت آکادمیک متایز یافته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

• دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 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.

چشم پزشکی. 1

سم شناسی بالینی و مسمومیت ها. 2

بیامری های ریه / ریه کودکان. 3

جراحی کلیه و مجاری ادراری. 4

بیامری های عفونی/ عفونی کودکان/مایکوباکرتیوم توبرکولوزیس. 5

داروشناسی/ فارماکوگنوزی. 6

چاقی و سندروم متابولیک. 7

علوم تغذیه. 8

بهداشت مواد غذایی. 9

زیست فناوری پزشکی و سلول های بنیادی. 10

طب فیزیکی وتوانبخشی. 11

جراحی فک و صورت. 12



دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 40

اندودنتیکس. 13

فوریت ها و سالمت در بالیا. 14

بیامری های تیروئید. 15

بیامری های غیرواگیر. 16

• هدف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این است که:	

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 شهید بهشتی در راستای تحقق رسالت آکادمیک

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 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 چاقی و سندروم متابولیک  -

قطب علمی بالقوه بیامری های تیروئید  -

قطب علمی بالقوه بیامری های غیر واگیر  -

 .)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 زیست فناوری پزشکی و سلول های بنیادی  -

قطب علمی پایه طب فیزیکی وتوانبخشی  -

قطب علمی پایه اندودنتیکس  -

قطب علمی پایه داروشناسی/ فارماکوگنوزی  -

.)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 چشم پزشکی  -

قطب علمی جامع جراحی کلیه و مجاری ادراری  -

قطب علمی جامع سم شناسی بالینی و مسمومیت ها  -

قطب علمی جامع فوریت ها و سالمت در بالیا  -

قطب علمی جامع بیامری های ریه/ ریه کودکان  -

قطب علمی جامع علوم تغذیه  -

 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

• قطب های علمی مرجع))(	

قطب علمی مرجع بهداشت مواد غذایی  -

قطب علمی مرجع جراحی فک و صورت  -

قطب علمی مرجع بیامری های عفونی/ عفونی کودکان/مایکوباکرتیوم توبرکولوزیس  -

.)d و c و b و a تحقق قطب های مرجع فوق بطور عمده از طریق عملیاتی سازی راهربدهای متایز، تعالی، راهربی و فرادستی صورت می گیرد )ضمیمه های

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

 قطب علمی سطح چهار یا قطب مرجع یک نهاد دانشی شناخته شده است که به واسطه عملکرد الگوی خود، رهبری جامعه علمی بین المللی در رشته مربوطه را برعهده می گیرد  )I
و با اتکا به ظرفیت های باالی علمی خود بر فضای گفتمانی علمی جهانی تسلط پیدا می کند و نبض تعامالت با مراکز رقیب، همکار و  بازار مشتریان را در دست می گیرد. تمرکز، تمایز، 

تعالی، رهبری، و فرادستی، راهبردهای اصلی قطب های علمی مرجع محسوب می شوند.
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 بهشتی 54

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 



55داده 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 



دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 56

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 



57داده 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 بهشتی 58

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 



59داده 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 



دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 60

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 



61داده 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 بهشتی 62

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 



63داده 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 بهشتی 64

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 



65داده 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 



دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 66

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 



67داده 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 



دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 68

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 



69داده 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
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نقشه راه متایز دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 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 اختالالت غدد تولیدمثل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال
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کسب حامیت از دفرت هامهنگی پژوهش وزارت بهداشت، نیامد، موسسه ملی تحقیقات سالمت انجام خواهد شد.
درخواست بودجه از صندوق حامیت ریاست جمهوری انجام خواهد شد.

استفاده از توان تجهیزات بخش خصوصی انجام خواهد شد.

بسرتسازی و جلب کمک های بین املللی انجام خواهد شد.

جلب حامیت رشکت های دارویی و رشکت های دانش بنیان برای انجام کارآزمایی های بالینی، وبینارها و سمینارهای علمی انجام خواهد شد.

تالش در جهت تاسیس شبکه نارسایی زودرس تخمدان، سندرم تخمدان پلی کیستیک، دیابت بارداری و اختالالت تیروئید در بارداری در 
سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور.

راه اندازی کارگاه های آموزشی.

استفاده از کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی در سطح ملی و بین املللی.

ارایه برنامه های مشاوره پروژه های تحقیقاتی برای پژوهشگران سایر مراکز تحقیقاتی و نیز پایان نامه های دانشجویی مقاطع ارشد، 
دکرتای حرفه ای و دکرتای تخصصی.

برگزاری کارگاه های آموزشی.

برگزاری سیمنار های عمومی برای ارتقای سواد سالمت تولیدمثل در مردم.

برگزاری سمینارهای مردمی جهت توسعه فرهنگ پژوهش در میان مردم.

ارتقا اعتبار در حیطه های اصلی غدد-تولیدمثل در web of science  که هم اکنون در حیطه سندرم تخمدان پلی کیستیک رتبه 28، 
فزونی آندروژن رتبه 16، یائسگی رتبه 47، آنتی مولرین هورمون رتبه 49 و هیرسوتیسم رتبه 7 داریم و قصد داریم رتبه های باالی 10 به 

زیر 10 کاهش یابد.

تالش در جهت افزایش دعوت برای سمپوزیوم ها ، کنگره های بین املللی، داوری مجالت بین املللی یا رضیب تاثیر باال.

تالش در جهت کسب امتیاز بیشرت از دیگر مراکز تحقیقاتی غدد-تولیدمثل در ایران و جهان.

تالش در جهت به رسمیت شناخته شدن کوهورت سندرم تخمدان پلی کیستیک از طرف وزارت بهداشت و ملحق شدن به شبکه 
بین املللی سندرم تخمدان پلی کیستیک.

انجام طرح های ملی و بین املللی

ارتقاء h index مرکز تحقیقاتی.

مشارکت در طرح های بین املللی

رشکت در مجامع بین املللی.

از شبکه های مشابه دنیا و مطالعات بزرگ برای پیشگیری و مدیریت اختالالت غدد-تولیدمثل استفاده خواهد شد.

تدوین کوریکولوم آموزشی رشته برنامه درسی واحد غدد-تولیدمثل رشته های دکرتای حرفه ای.

برگزاری کنگره ها و نشست های علمی.

تاکنون پژوهشگران این مرکز در نگارش فصول کتاب سندرم تخمدان پلی کیستیک، کتاب ویتامین د و باروری، و کتاب اپیدمیولوژی 
بیامری های شایع کشوری مشارکت داشتند

درحال حارض به دعوت نارش اشپرینگر کتاب مرجع در زمینه تیروئید و بارداری در حال نگارش می باشد.

قصد داریم در نگارش کتب مرجع در سایر زمینه های غدد-تولید مثل نیز در آینده پیشگام باشیم.

وزارتخانه های بهداشت، بازرگانی، جهاد کشاورزی، صمت، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و بیمه ها و رسانه های ارتباط جمعی و شهرداری.

ایجاد کمپین ها برای ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه درخصوص پیشگیری از اختالالت غدد-تولیدمثل از طریق همکاری با 
شهرداری ها، وزارت بهداشت و بیمه ها.
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نقشه راه اقدامات در حوزه اختالالت غدد تولیدمثل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال
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از طریق برگزاری سمینارهای مردمی، آموزش در رسانه های جمعی و شبکه های اجتامعی. 

نتایج مطالعات به صورت پیام های مردمی دراختیار رسانه های جمعی قرار خواهد گرفت. 

از طریق تشکیل گروه های تخصصی مجازی.

ایجاد کانال های اطالع رسانی در شبکه های اجتامعی فراگیر.

تالش برای جذب گرانت بین املللی سازمان جهانی بهداشت و موسسه ملی سالمت.

 عضویت در سازمان های بین املللی
)European Society of Human Reproduction and Embryology )ESHRE

)The American Society for Reproductive Medicine )ASRM

تاسیس شبکه مجازی اختالالت غددتولیدمثل

هم اکنون در تحقیقات در زمینه اپیدمیولوژی سندرم تخمدان پلی کیستیک، یائسگی، آنتی مولرین هورمون، فزونی آندروژن و 
هیرسوتیسم پیرشو هستیم و قصد داریم عالوه بر گسرتش این حیطه ها در مقوله دیابت بارداری، تیروئید و بارداری و نارسایی زودرس 

تخمدان نیز پیشگام باشیم.

افزایش تعداد مقاالت و مطالعات در مورد انواع مختلف اختالالت غددتولیدمثل.

تعیین اولویت های پژوهشی بر اساس نیاز های ملی و بین املللی.

1401

اضافه کردن دوره فلوشیپ اختالالت غدد- تولیدمثل.
الزم به ذکر می باشد قبال برنامه دوره یک ساله فلوشیپ غدد-تولیدمثل تدوین و در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بررسی و به 

وزارت بهداشت ارسال شده است.

توسعه ظرفیت ها جهت جذب نیروی انسانی متخصصص داخلی و خارجی از طریق اعطای بورسیه دانشجویی.

برگزاری دوره های پسا دکرتا، فراهم کردن فرصت مطالعاتی برای اعضای هیات علمی.

ارزشیابی درونی هر دو سال یکبار.

ارزشیابی بیرونی هر 4 سال یکبار از طریق ناظر ملی.

ارزشیابی بیرونی هر 4 سال یکبار از طریق ناظر ملی.

با استفاده از استاندارهای موجود سعی در بهبود کیفیت سازمانی خواهیم داشت.

1402

جذب دانشجوی دکرتای تخصصی پژوهشی و پسادکرتا.

تدوین استانداردهای مربوط به تست های تشخیصی سندرم تخمدان پلی کیستیک، دیابت بارداری، اختالالت تیروئید در بارداری و 
نارسایی زودرس تخمدان.

تدوین راهنامیی بالینی مدیریت سندرم تخمدان پلی کیستیک ، نارسایی زودرس تخمدان، دیابت بارداری و اختالالت تیروئید در بارداری.

عقد تفاهم نامه با رسانه های جمعی.

انجام پروژه های مشرتک پژوهشی در سطح ملی و بین املللی با سایر کوهورت ها و سازمان بهداشت جهانی درقالب به اشرتاک گذاری داده ها.

 WHO تالش برانتخاب به عنوان همکار سازمان
درحال حارض عنوان همکار انجمن جهانی افزایش آندروژن ها و سندرم تخمدان پلی کیستیک 

1403

اعطای جوایز محققین جوان زمینه غدد-تولیدمثل هر 2 سال یکبار

اعطای جوایز محققین جوان زمینه غدد-تولیدمثل هر 2 سال یکبار

ارتقاء کیفیت چاپ مقاالت در ژورنال های Q1 و با رضیب تاثیر باال می تواند نشان دهنده بهبود و ارتقاء کیفیت مطالعات باشد

همچنین استفاده از نتایج مطالعات انجام شده در سطح ملی و بین املللی می تواند نشان دهنده این امر باشد.

چاپ مقاالت در ژورنال های Q1 و با رضیب تاثیر باال جهت ارتقاء h index مرکزتحقیقاتی.

کسب عنوان های برتر در جشنواره های داخلی.

کسب عنوان های برتر در جشنواره های داخلی

تالش در جهت کسب عنوان های برتر در ارزشیابی های ساالنه وزارت بهداشت.

انجام پروژه های مشرتک پژوهشی در سطح ملی و بین املللی با هدف بهبود تشخیص، درمان و پیشگیری از اختالالت غدد-تولیدمثل با 
سایر کوهورت ها و سازمان بهداشت جهانی درقالب به اشرتاک گذاری داده ها

انجام مطالعات آینده نگاری با متخصصین مرتبط با این رشته
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نقشه راه اقدامات در حوزه اختالالت غدد تولیدمثل در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال
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برنامه ریزی و تحقیق برای تولید محصوالت و مکمل های تغذیه ای برای پیشگیری از اختالالت غدد-تولیدمثل و کیت ها تشخیصی.

تولید قرص های یدوفیلیک به صورت مکمل های دوران بارداری

برنامه ریزی در جهت تولید پامد نانوذرات رازک در درمان عالئم زودرس، که باتوجه به پتانسیل داخل کشور و در صورت جلب حامیت 
رشکت های دارویی امکان تولید این محصول وجود دارد

1404

همکاری و هامهنگی با انجمن های علمی مرتبط با اختالالت غددتولیدمثل.

همکاری و هامهنگی با انجمن های تغذیه، ناباروری و تربیت بدنی

همکاری و هامهنگی با انجمن های پزشکی بیامری های غیرواگیر.

برنامه ریزی برای آموزش زبان به دانشجویان جذب شده.

1405

1406

راه اندازی دوره فلوشیپ اختالالت غدد-تولیدمثل زنان و مردان 

فارغ التحصیالن دوره فلوشیپ اختالالت غددتولیدمثل به عنوان نیروی کار در سطح کشور به کار گرفته خواهند شد.

داشنت نقش کلیدی در بوردهای تخصصی مربوطه.

برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی بین املللی. 

ارایه گواهینامه رسمی بین املللی جذب شده در دوره پسادکرتا

با مراکز تحقیقاتی همسو با فیلد پژوهشی مشابه در سطح ملی و بین املللی تبادل یک استاد انجام خواهد شد.

جذب دانشجو از داخل و خارج کشور. 

ايجاد كريدور ارتباط با محققان ايراين مقيم خارج.

ارایه برنامه فرامرزی آموزشی در زمینه اختالالت غدد-تولیدمثل.

ارتقا اعتبار در حیطه های اصلی غدد-تولیدمثل در web of science که هم اکنون در حیطه سندرم تخمدان پلی کیستیک رتبه 28، 
فزونی آندروژن رتبه 16، یائسگی رتبه 47، آنتی مولرین هورمون رتبه 49 و هیرسوتیسم رتبه 7 داریم و قصد داریم رتبه های باالی 10 به 

زیر 10 کاهش یابد.
مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولیدمثل جزء مراکز برتر تحقیقاتی منطقه MENA و آسیا خواهد بود.

محتوای برنامه درسی به نحوی تدوین خواهد شد که کلیه نیازهای آموزشی در حیطه مربوطه برآورده شود.

از طریق فروش محصوالت رشکت دانش بنیان و برگزاری کارگاه های آموزشی.

افزایش رشکت در هامیش های جهانی

1407

1408

1409

1410

تالش برای افزایش کتب مرجع اختالالت غدد-تولیدمثل. 

تدوین کتاب مرجع معترب در زمینه سندرم تخمدان پلی کیستیک، آنتی مولرین هورمون و یائسگی.

تالش برای تربیت حداکرثی نیروی انسانی پژوهشی.

تالش برای افزایش همکاری با موسسات ملی و بین املللی.

1-تخمین سن یائسگی بر مبنای سطح هورمون آنتی مولرین، 1389، شامره ثبت 703697

2-تولید پامد نانوذرات رازک در درمان عالئم زودرس یائسگی، 1395، شامره ثبت 90096

3-“Ointment Containing Hops Nanoparticl for the Treatment of Menopausal Symptoms” 
https://patents.google.com/patent/US20180028436A1/en

ارایه خدمات الزم تشخیص و درمان اختالالت غدد-تولیدمثل با باالترین کیفیت ممکن.

1411

1412

1413

1414(nternational Polycystic ovary syndrome congress تالش برای برگزاری
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تدوین و تصویب برنامه راهربدی 

تدوین و تصویب سیاست های حامیتی

تدوین و تصویب بودجه توسعه رشته در دانشگاه

جذب هییت علمی تخصصی

تهیه و خرید تجهیزات مورد نیاز

توسعه رشته کار با میکروسکوپ بر بالین بیامر

برقراری فلو رشته لیزر در دندانپزشکی اندودانتیکس

توسعه رشته کار با میکروسکوپ در البراتوار

توسعه اجرای دوره های کار با دستگاه های روتاری

توسعه رشته میکرو رسجری های تخصصی

الگو برداری از سیستم های معترب جهانی

1401

ایجاد بخش فلوی لیزر

ایجاد بخش کار با میکروسکوپ در بالین

ایجاد بخش فانتوم کار با میکروسکوپ

ایجاد بخش کار با دستگاه های روتاری

ایجاد بخش جراحی میکرو رسجری

تشکیل تیم ها در متام گرایش های رشته اندو دانتیکس

توامنند سازی اعضا از طریق رشکت در دوره ها

اموزش کارکنان گروه اندو دانتیکس

رشکت در دوره های فلو و تکمیلی

بازنگری و ارزیابی نحوه مدیریت فرایندهای نوین

ایجاد استانداردهای اموزش تیوری و عملی

ارزشیابی و ممیزی سیستم اموزشی تیوری و عملی

ارتقای اعتبار اموزش 

1402

جذب دانشجو در مقاطع دکرتی عمومی

حذب دانشجو در مقاطع دکرت تخصصی

جذب دانشجو در مقطع فلو شیپ

بهبود کیفیت سازمانی بر اساس استانداردهای جهانی

بهبود جایگاه در نظام رتبه بندی از طریق افزایش کیفیت اموزش و پژوهش

1403

امکان پذیر است

برگزاری جشنواره ها در ارتباط با رشته

اعطای جوایز به همکاران فعال و پیس کسوتان

دریافت نشان های کیفیت اموزشی

1404

بازنگری برنامه ها با هامهنگی با دبیرخانه اموزشی1405



دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 74

نقشه راه اقدامات در حوزه بهداشت مواد غذایی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

1400

تدوین، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه رشته در دانشگاه 

تدوین و تصویب مجموعه سیاست های حامیتی از توسعه رشته در دانشگاه 

تدوین و تصویب بودجه توسعه رشته در دانشگاه 

جذب هيات علمي تخصيص براي گروه صنایع غذایی دانشکده

 خريد دستگاه ها و وسايل تخصيص الزم براي گروه صنایع غذایی دانشکده 

پيگريي تصویب کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

پيگريي تصويب دکرتای بهداشت و ایمنی مواد غذایی

جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

الگوبرداري از سيستم آموزيش و پژوهيش معترب جهاين

برنامه ریزی گسرتش گرايش هاي مختلف رشته صنایع غذایی در سطح کشور

برنامه ریزی نیروی کار رشته صنایع غذایی در سطح کشور

نقش آفرینی کلیدی در انجمن های تخصصی رشته صنایع غذایی

نقش آفرینی کلیدی در بورد تخصصی رشته صنایع غذایی

تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی در رشته صنایع غذایی

همکاری با نهادهای سیاستگذاری

مداخالت و پویش های اجتامعی مرتبط با رشته صنایع غذایی

آموزش همگانی صنایع غذایی

حضور فعال در رسانه های جمعی

حضور فعال در رسانه های اجتامعی

آموزش همگانی

تدوين محتوای بین املللی برنامه های درسی در رشته صنایع غذایی

1401

تشکيل تيم هاي تخصيص در هر يک از گرايش هاي رشته صنایع غذایی

اموزش کارشناسان گروه صنایع غذایی

بازنگري در نحوه مديريت فرايندهاي آموزيش بويژه آموزش هاي عميل

 ايجاد استانداردهاي قابل اندازه گريي جهت آموزش تئوري و عميل

 ارزشيايب و مميزي سيستم آموزيش تئوري و عميل

 ارتقاي سطح اعتبار آموزيش و پژوهيش

برگزاری رویدادهای علمی در رشته تغذيه در سطح کشور

برنامه راهربدی رصد علمی گرايش هاي مختلف رشته صنایع غذایی

ايجاد پروژه های مشرتک پژوهشی

تدوين برنامه جهت مهارت های زبان آموزی

تاسیس شبکه مجازی ملّی در رشته صنایع غذایی

توسعه نوآوری در رشته صنایع غذایی

کارآفرینی در رشته صنایع غذایی

راه اندازی رشکت های دانش بنیان در رشته صنایع غذایی

انجام مطالعات کاربردی در رشته صنایع غذایی

ايجاد موسسات دانش بنیان
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ايجاد دپارمتان بهداشت و ایمنی مواد غذایی

توامنند سازي اعضاي هيات علمي از طريق رشکت در دوره هاي تخصيص

برگزاري جشنواره هاي تخصيص در گرايش هاي مختلف رشته صنایع غذایی

دريافت نشان هاي کيفيت در آموزش و پژوهش

 بهبود کيفيت سازماين از طريق استاندارد سازي سيستم آموزش و پژوهش

 بهبود جايگاه در نظام رتبه بندي از طريق افزايش کيفيت اموزش و پژوهش

جذب دانشجویان بین امللل در گرايش هاي مختلف رشته صنایع غذایی

ايجاد مدارک و گواهینامه های بین املللی در رشته صنایع غذایی

 انجام برنامه های تبادل اساتيد رشته صنایع غذایی

انجام برنامه های تبادل دانشجويان رشته صنایع غذایی

ايجاد پرسنل بین املللی

ايجاد برنامه های فرامرزی آموزشی در رشته صنایع غذایی

کسب اعتبار بین املللی در رشته صنایع غذایی

ايجاد گرانت های بین املللی در رشته صنایع غذایی

ايجاد شبکه های بین املللی در رشته صنایع غذایی

ايجاد فرصت های سفر و رفت و آمد جهت اساتيد و دانشجويان رشته صنایع غذایی

معادلسازی و انتقال مدرک در رشته صنایع غذایی

راه اندازی فوروم ملّی در رشته صنایع غذایی

خدمت سازی / محصول سازی در رشته صنایع غذایی

براند سازی در رشته صنایع غذایی

بازار سازی در رشته صنایع غذایی

درآمد سازی در رشته صنایع غذایی

فلسفه گرايش هاي مختلف در رشته صنایع غذایی

ايجاد باالترین ارزش افزوده اقتصادی دانشی

1403

رشکت اعضاي هيات علمي در دوره هاي فوق تخصيص

ايجاد جوايز تخصيص تحت نام اساتيد پيشکسوت رشته صنایع غذایی در گرايش هاي مختلف رشته تصنایع غذایی

تدوین استانداردهای ملّی برنامه درسی گرايش هاي مختلف رشته علوم و صنایع غذایی

تدوین استانداردهای ملّی خدمات مرتبط با گرايش هاي مختلف رشته علوم و صنایع غذایی

تدوین راهکارهای ملّی گرايش هاي مختلف رشته صنایع غذایی

تدوین کدهای اخالق حرفه ای گرايش هاي مختلف رشته صنایع غذایی

متهید اعتباربخشی های مرتبط با گرايش هاي مختلف رشته صنایع غذایی

 انجام تحقيقات پيرشو در رشته صنایع غذایی

ايجاد فناوري پيرشو در رشته صنایع غذایی

دارا بودن بیشرتین موسسات در رشته صنایع غذایی

انجام مطالعات پر ارجاع

انجام مطالعات پشتیبان ابداعات و اخرتاعات

انجام اولین مطالعه آینده نگاری رشته صنایع غذایی در سطح کشور1404
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بورسيه دانشجويان خارجي از کشورهاي همسايه و ساير کشورها

بازنگري در برنامه آموزيش گرايش هاي مختلف رشته صنایع غذایی

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته صنایع غذایی

نظریه پردازی / پارادایم غالب / علم هنجاری

1406

 دارا بودن بیشرتین مقاالت در رشته صنایع غذایی

 دارا بودن بیشرتین کتب در رشته صنایع غذایی

 دارا بودن بیشرتین محققین در رشته صنایع غذایی

دارا بودن بیشرتین موارد ثبت ابداع و اخرتاع در رشته صنایع غذایی

راه اندازي هامیش هاي جهانی در رشته صنایع غذایی

 ايجاد شبکه جهانی در رشته صنایع غذایی

ايجاد فوروم جهانی در رشته صنایع غذایی

1407

ايجاد ژورنال های جهانی )بیشرتین F)( در رشته صنایع غذایی

ايجاد کتب مرجع جهانی در رشته صنایع غذایی

تربيت بهرتین دانشمندان در رشته صنایع غذایی

 ايجاد بهرتین موسسات در رشته صنایع غذایی

 ارائه بهرتین خدمات در رشته ت صنایع غذایی

1408

 انجام مدیریت بورد های نهادهای علمی جهانی در رشته صنایع غذایی

میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی در رشته صنایع غذایی

اعتبار سنجی جهانی در رشته صنایع غذایی

علم سنجی جهانی در رشته صنایع غذایی

تعیین اولویت های پژوهشی در سطح جهاين در رشته صنایع غذایی
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کسب حامیت از دفرت هامهنگی پژوهش وزارت بهداشت، نیامد، موسسه ملی تحقیقات سالمت.

جلب حامیت رشکت های دارویی و رشکت های دانش بنیان برای انجام کارآزمایی های بالینی، وبینارها و سمینارهای علمی.

نهایتا تالش در جهت کسب اعتبارات تحقیقاتی بین املللی.

تالش در جهت تاسیس شبکه بیامری های تیرویید در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور

راه اندازی کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی

استفاده از کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی در سطح ملیو بین املللی

برگزاری کارگاههای آموزشی.

استفاده و رشکت کارکنان در برنامه های آموزشی ملی.

کمک در برگزاری جشنواره های غدد درون ریز و متابولیسم با رویکرد بیامری های تیرویید هر دو سال یکبار.

برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره های ادواری تیرویید.

تالش برای برگزاری جشنواره های آسیایی و بین املللی در زمینه بیامری های تیروییدی.

ارتقا اعتبار در حیطه های اصلی بیامری های تیرویید در web of science  که هم اکنون در تیرویید و بارداری رتبه چهارم، در کمبود ید 
رتبه 27، در هایپر تیروییدی رتبه 44 و در گواتر رتبه 62 داریم و قصد داریم این رتبه ها به زیر 10 کاهش یابد.

از طریق افزایش دعوت برای سمپوزیوم ها ، کنگره های بین   املللی، داوری مجالت بین املللی یا رضیب تاثیر باال.

کسب امتیاز بیشرت از دیگر مراکز تحقیقاتی تیرویید در ایران و جهان.

در اپیدمیولوژی بیامری های تیرویید با داشنت تحقیقات در زمینه مطالعه کوهورت تیرویید تهران ما خود الگو هستیم و قصد داریم 
همکاری خود را با شبکه های تیرویید بین املللی بیافزاییم برای مثال شبکه کوهورت درمان پرکاری تیرویید

تدوین کوریکولوم آموزشی رشته فوق تخصصی غدد بزرگسال

برگزاری کنگره ها و نشست های علمی

همکاری با نارشان بین املللی و نارشان معترب داخلی برای چاپ کتاب که البته هم اکنون کتب مرجع مرتبط تدوین شده و هر چند گاه به 
روز آوری می گردد.

وزارت بهداشت و بیمه ها

ادامه رصد برنامه های ید رسانی در کشورکه از 30 سال پیش

آغاز و منجر به یدرسانی همگانی منک در سال 1393 و حذف اختالالت ناشی از ید گردید. پس از آن با پایش هر 5 سال از طریق مطالعات 
کشوری حفظ گردیده است

ادامه این روند با تولید دانش بنیان قرص های یدو فولیک در مرکز و توصیه بالینی به یدرسانی مادران باردار در کشور و پایش کمبود ید 
در مادران بادلر همچنان ادامه دارد.

از طریق پمفلت و رسانه ها در جهت مرصف منک یددار 

نتایج مطالعات به صورت پیام های مردمی دراختیار رسانه های جمعی قرار می گیرد. 

از طریق تشکیل گروه های تخصصی مجازی 

تالش برای جذب گرانت بین املللی شامل Horizen Europe اتحادیه اروپا، N(H و
Harvard T.H. Chan school of Public Health

عضویت در کوهورت بین املللی تیرویید وبیامریهای قلب و عروق

تاسیس شبکه مجازی بیامری های تیرویید

هم اکنون در تحقیقات در زمینه اپیدمیولوژی بیامری های تیرویید، درمان پرکاری و کم کاری تیرویید با فراورده ترکیبی لووتیروکسین و 
لیوتیرونین اهسته رهش و ید رسانی عمومی و زنان بادار پیرشو هستیم و قصد داریم عالوه بر گسرتش این حیطه ها در مقوله ژنتیک در 

تیرویید نیز پیشگام باشیم.

)risk score( افزایش تعداد مقاالت و مطالعات در مورد مکمل ها، مطالعات کاربردی

تعیین اولویت های پژوهشی بر اساس نیاز های ملی و بین املللی
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اضافه کردن دوره فلوشیپ و پسا دکرتای بیامریهای تیرویید

اضافه کردن دوره های کوتاه مدت 3-6 ماهه اپیدمیولوژی بیامری های تیرویید، سونوگرافی تیرویید و تبحر بالینی در بیامری های تیرویید

تالش برای به کار گیری داوطلبین از داخل و کشورهای منطقه با بورسیه

برگزاری دوره های پسا دکرتا و فلوشیپ بیامری های تیرویید

ارزشیابی درونی هر دو سال یکبار.

 ارزشیابی بیرونی هر 4 سال یکبار. 

ارزشیابی بین املللی هر 8 سال یکبار. 

1402

جذب دانشجوی دکرتای تخصصی پژوهشی، جذب دانشجو برای دوره های کوتاه مدت و فوق تخصصی غدد در سطح ملی و بین املللی

تدوین استانداردهای مربوط به تست های اختصاصی تشخیصی بیامری های تیرویید

ایجاد تفاهم نامه با سازمان صدا و سیام

انجام پروژه های مشرتک پژوهشی در سطح ملی و بین املللی با سایر کوهورت ها و سازمان بهداشت جهانی درقالب به اشرتاک گذاری داده ها

WHO تالش برانتخاب مجدد به عنوان همکار  سازمان

1403

اعطای جوایز محققین جوان و محققین برتر تیرویید هر 2 سال یکبار

تهیه فرمت استاندارد برای داده های مطالعات کوهورت تیرویید تهران و کارآزمایی  های بالینی جهت استفاده بهینه از داده ها.

تهیه پروتکل ها برای پیشگیری از بیامریهای تیرویید در سطوح پیشگیری ابتدایی اولیه و تانویه و ثالثیه.

ارتقاء کیفیت چاپ مقاالت در ژورنال های Q1 و با رضیب تاثیر باال می تواند نشان دهنده بهبود و ارتقاء کیفیت مطالعات باشد.

همچنین استفاده از نتایج مطالعات انجام شده در سطح ملی و بین املللی می تواند نشان دهنده این امر باشد.

در بین مرکز تحقیقاتی بالینی با بودجه مستقل در کشور ما رتبه چهارم هستیم که قصد داریم تا رتبه اول ارتقا دهیم.

انجام پروژه های مشرتک پژوهشی در سطح ملی و بین املللی با نگاه بهبود تشخیص ، درمان و پیشگیری از بیامری های تیرویید با سایر 
کوهورت ها و سازمان بهداشت جهانی درقالب به اشرتاک گذاری داده ها

برنامه ریزی و تحقیق برای تولید لووتیروکسین و لیوتیرونین آهسته رهش برای درمان کم کاری تیرویید

1404
همکاری و هامهنگی با انجمن های علمی بیامریهای تیرویید

برنامه ریزی برای آموزش زبان به دانشجویان جذب شده

1405

1406

راه اندازی دوره فلوشیپ بیامری های تیرویید و فلوشیپ مداخالت تشخیصی و درمانی بیامری های غده تیرویید

فارغ التحصیالن دوره فلوشیپ بیامری های تیرویید به عنوان نیروی کار در سطح کشور به کار گرفته خواهند شد

داشنت نقش کلیدی در بوردهای تخصصی مربوطه

برنامه ریزی جهت جذب دانشجوی بین املللی 

ارایه گواهینامه رسمی بین املللی جذب شده در دوره فلوشیپ 

ملی و بین املللی 

جذب دانشجو از داخل و خارج کشور 

ارایه برنامه کامل بیامری های تیرویید شامل تیرویید بارداری)فرامرزی(

ارتقا اعتبار در حیطه های اصلی بیامری های تیرویید در web of science که هم اکنون مدارک فعلی ضمیمه شده و مثال در تیرویید و بارداری 
رتبه چهارم در کمبود ید رتبه 27 در هایپر تیروییدی رتبه 44 و در گواتر رتبه 62 داریم و قصد داریم این رتبه ها به زیر 10 کاهش یابد.

محتوای برنامه درسی به نحوی تدوین خواهد شد که کلیه نیازهای آموزشی در حیطه مربوطه براورده شود.

بازاریابی برای محصوالت تولیدی رشکت دانش بنیان هم اکنون برای قرص های یدوفولیک و در آینده برای قرص های ترکیبی 
لووتیروکسین و لیوتیرونین آهسته رهش و کیت های تشخیصی بیامری های تیرویید

از طریق فروش محصوالت رشکت دانش بنیان و برگزاری کارگاه های آموزشی

افزایش رشکت در هامیش های جهانی چنانچه امسال در دو هامیش جهانی TC) و EC) رشکت داشتیم.

کوهورت تیرویید تهران قابلیت تاثیر گذاری بر روی کوهورت شبکه جهانی تیرویید دارد.
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1407

1408

1409

1410

تهیه قرص های ترکیبی درمان کم کاری تیرویید و کیت های تشخیص آزمایشگاهی تیرویید

تالش برای افزایش کتب مرجع بیامری های تیرویید 

تالش برای تربیت حداکرثی نیروی انسانی پژوهشی 

 تالش برای افزایش همکاری با موسسات ملی و بین املللی

ارایه خدمات الزم تشخیص و درمان بیامری های تیرویید با باالترین کیفیت ممکن

1411

1412

1413

1414international thyroid congress & Acian ocean thyroid congress تالش برای برگزاری
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درخواست بودجه از نیامد، موسسه ملی تحقیقات سالمت انجام خواهد شد.

درخواست بودجه از صندوق حامیت ریاست جمهوری

استفاده از توان تجهیزات بخش خصوصی

جذب بودجه از رشکت های دارویی برای تامین مالی طرح های تحقیقاتی

دریافت گرانت های بین املللی

جذب حامیت سازمانهای مردم نهاد

تجاری سازی محصوالت علمی از طریق رشکت دانش بنیان پژوهشکده

ایحاد تیم های پژوهشی از طریق جذب دانشجویان نخبه با اساتید پژوهشکده

سوق دادن دانشجویان پژوهشکده به تشکیل تیم های پژوهشی

برگزاری کارگاه، جشنواره، نشست های دبیرخانه کهورت و تعامل با سایر مراکز تحقیقاتی فعال، انجمن غدد و چاقی

برگزاری کارگاههای آموزشی و توامنند سازی آنها برای پژوهشیاری

شبکه کهورت از طرف وزارت بهداشت به رسمیت شناخته شده است و همچنین این شبکه عضو شبکه کهورت آسیا می باشد.

انجام طرح های ملی

ارتقاء h index مرکز تحقیقاتی

مشارکت در طرح های بین املللی

رشکت در مجامع بین املللی

وجود انجمن چاقی و غدد در پژوهشکده

رشکت گروهی در کنگره ها

از شبکه های مشابه دنیا و مطالعات بزرگ و پروتکل های بین املللی برای پیشگیری از بیامریهای غیرواگیر انجام شده و ادامه خواهد داشت.

نتایج مطالعات به صورت پیام های مردمی دراختیار رسانه های جمعی قرار می گیرد. 

عضویت در شبکه کهورت آسیا
NCD R(SC

Global dietary database
ODCDC

Lown scholar in Cardiovascular Health Harvard T.H. Chan school of Public Health
)European Society of Human Reproduction and Embryology )ESHRE

)The American Society for Reproductive Medicine )ASRM
 Menopause Society
AE-PCOS Society

نشست های دبیرخانه کهورت

برگزاری کنگره های ملی و بین املللی

برگزاری اجالس ها، انجمن غدد و چاقی

نشست های دبیرخانه کهورت ملی جراحی های متابولیک

ایجاد یک کلینیک تخصصی با پروتکل و برنامه ویژه که بتواند به عنوان برند در سطح ملی مطرح باشد.

ایجاد پرسشنامه های ویژه برای سنجش عوامل خطر

تولید محصوالت و مکمل های تغذیه ای برای کاهش عوامل خطر بیامریهای کاردیومتابولیک

ایجاد متدهای جدید اپیدمیولوژی و آمار، مقاالت در ژورنالهای با F) باال در حال حارض در رزومه پژوهشکده وجود دارد و در سالهای 
آتی نیز چاپ خواهد شد.

ارائه متدهای کم عارضه تر چاقی

ایجاد ابزارهای جدید برای سنجش وضعیت تغذیه

افزایش تعداد مقاالت و مطالعات در مورد مکمل ها، مطالعات کاربردی )risk score( و چاقی کودکان
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برگزاری دوره های پسا دکرتا، فراهم کردن فرصت مطالعاتی برای هر هیات علمی

تهیه platform ملی برای متادیتا )فراداده های مطالعات کهورت( و کارآزمایی های بالینی برای بهبود تجمیع و آنالیز داده ها

ارائه واحدهای درسی مربوطه در دانشگاه

PhD by Research بازنگری کوریکولوم درسی

1402

جذب دانشجوی دکرتای تخصصی پژوهشی و پسا دکرتا و فلوشیپ

تهیه پروتکل ها و راهنامهای بالینی برای پیشگیری از بیامریهای غیرواگیر در سطج پیشگیری اولیه و تانویه

ارزشیابی 2 ساالنه داخلی از طریق ناظر ملی 

ارزشیابی 4 ساالنه ملی

ارزشیابی از طریق ناظر بین املللی 

برگزاری کنگره ها و نشست های علمی، سمپوزیوم

ایجاد تفاهم نامه با سازمان صدا و سیام

انجام پروژه های مشرتک پژوهشی در سطح ملی و بین املللی با سایر کهورت ها و سازمان بهداشت جهانی درقالب به اشرتاک گذاری داده ها

برای redesignation سازمان WHO به عنوان همکار سازمان بهداشت جهانی اقدام خواهد شد.

تفاهم نامه با دانشگاه هاروارد به عنوان مرکز همکار دپارمتان Global health درخصوص تربیت نیروی انسانی پژوهشی 
cardiovascular health

1403

جشنواره های تغذیه و شیوه زندگی سامل با مشارکت عموم جامعه

تهیه فرمت استاندارد برای داده ها و مطالعات کهورت و کارآزمایی بالینی برای استفاده بهینه از داده ها

ارتقاء h index مرکز تحقیقاتی

کسب عنوان های برتر در حشنواره های داخلی

کسب عنوان های برتر در ارزشیابی های ساالنه وزارت بهداشت

کسب عنوان های برتر در ارزشیابی های ساالنه وزارت بهداشت

کسب عنوان های برتر در حشنواره های داخلی

انجام پروژه های مشرتک پژوهشی در سطح ملی و بین املللی با سایر کهورت ها و سازمان بهداشت جهانی درقالب به اشرتاک گذاری داده ها

ایجاد محصوالت و مکمل های تغذیه ای برای پیشگیری از بیامریهای کاردیومتابولیک و پس از جراحی های چاقی

1404

همکاری و هامهنگی با انجمن های پزشکی بیامریهای غیرواگیر

همکاری با نارشان بین املللی و نارشان معترب داخلی برای چاپ کتاب با استفاده از توامنندیهای محققین این حوزه

ایجاد کمپین ها برای ارتقاء آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه درخصوص دیابت، فشارخون، عوامل خطر بیامری قلبی عروقی، چاقی، 
تغذیه سامل و افزایش فعالیت بدنی، از طریق همکاری با شهرداری ها، وزارت بهداشت و بیمه ها

media ترجامن نتایج طرح های تحقیقاتی برای مردم و انتشار آنها از طریق شبکه های اجتامعی و

N(H ،اتحادیه اروپا Horizen Europe

1405
وزارت بهداشت و بیمه ها، وزارت صمت، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، رسانه های ارتباط جمعی و شهرداری

پایگاه داده مطالعات کهورت کشور و جراحی چاقی

1406

تدوین کوریکولوم برای رشته های تخصصی

تدوین راهنامهای پیشگیری، تشخیصی و درمانی

تربیت نیروهای متخصص موجود در دانشگاهها برای دوره های MPH چاقی و کاردیومتالبولیک از طریق ایجاد فرصت های مطالعاتی

ایجاد کانالها در شبکه های اجتامعی فراگیر

ثبت محصوالت و تجاری سازی آن از طریق رشکت دانش بنیان، توسعه کلینیک و پروتکل ها
فروش محصوالت و ارائه به بازار از طریق رشکت دانش بنیان

کنگره بین املللی غدد

عضویت در شبکه کهورت آسیا

Cardivascular clinical trialist in the middle East عضویت در کمیته علمی فوروم
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1407

1408

1409

1410

ادامه تدوین مباحث اپیدمیولوژیک چاقی، دیابت و سندرم متابولیک در کتب مرجع موجود

کتاب مرجع بیامریهای شایع در ایران

اپیدمیولوژی بیامریهای شایع در ایران

تربیت نیروی انسانی پژوهشی

تدوین کتب مرجع جهانی

حضور دانشمندان 1% برتر در پژوهشکده
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تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته در دانشگاه تا سال 1400  

تهیه ابزار تسخیصی مانند توپوگرافی ، پنتا کم، گالیله ، OL master)  سال 1400 در صورت تخصیص بودجه

1401

تدوین و تصویب اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه رشته در دانشگاه تا سال 1401   

تدوین و تصویب مجموعه سیاست های حامیتی از توسعه رشته در دانشگاه )در ثبت بیامری های چشمی ، در تولید محصوالت دانش 
محور مانند کراتوپروتزیس و محلول نگه داری قرنیه ، بررسی بیامران از راه دور با استفاده از روش تله مدیسین و گسرتش روابط 

بین املللی با سایر مراکر آموزشی پژوهشی ( تا سال 1401

تدوین و تصویب بودجه رشته در دانشگاه تا سال 1401

اضافه منودن تعداد اعضای هیئت علمی رشته قرنیه :حداقل 3 نفر تا سال 1401

اضافه منودن تعداد اعضای هیئت علمی رشته بیامری های سطح چشم : حداقل 2 نفر تا سال 1401

اضافه منودن تعداد اعضای هیئت علمی رشته شبکیه : حداقل 2نفر تا سال 1401

توسعه رشته آنکولوژی و بیامری های چشم تا سال 1401

ارزشیابی درونی و بیرونی گروه های چشم مستقر در دانشگاه تا سال 1401

آینده نگاری رشته چشم و تدوین نقشه راه این رشته تا سال 1401

تداوم نقش آفرینی کلیدی رشته چشم پزشکی در بورد تخصصی کشور تا سال 1401

جذب دانشجویان خارجی در رده دستیار ی و فلوشیپ تا سال 1401

ثبت ابداعات انجام شده در سامانه ثبت اخرتاع کشور تا سال 1401

توسعه آنتولوژی بیامری دیسرتوفی شبکیه تا سال 1401

همکاری با گروه GBD و چاپ مقاالت پراستناد تا سال 1401

تعیین اولویتهای پژوهشی گروه چشم تا سال 1401

1402

بازنگری و اجرای برنامه درسی رشته چشم پزشکی تا سال 1402

تالش در ادامه همکاری با سازمان جهانی بهداشت بعد از سال 1402

رشکت در برنامه های صدا و سیام تا سال 1402

رشکت در برنامه های صدا و سیام تا سال 1402

1403

جذب دانشجو از کشورهای همسایه و منطقه ای تا سال 1403

گسرتش اعتبار بین املللی ، تایید مداوم اعتبار کسب شده از CO) تا سال 1403

کسب گواهی نامه TOEFL ، (ELTS توسط اساتید در مقطع استادیاری تا سال 1403

توسعه ، ساخت و گسرتش بازار دستگاه شبیه سازجراحی آب مروارید و شبکیه تا سال 1403

تاسیس رشکت دانش بنیان در حوزه چشم و علوم بینایی تا سال 1403

ارتقا ایندکس مجله چشم پزشکی پژوهشکده چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا سال 1403

1404

گذراندن دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی برای کلیه اعضای هیئت علمیکه در مرحله استادیاری می باشند تا سال 1404

در صورت امکان گذراندن دوره دکرتی PhD در رشته های مرتبط مانند دکرتای اپتیک و لیزر تا سال 1404

همکاری با مجمع CO) جهت فعالیت های آموزشی تا سال 1404

تبادل بین دانشگاهی با دانشگاه های کشور های همسایه تا سال 1404

چاپ مقاالت منجر به تولید محصول تا سال 14051405
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هدف قطب سم شناسی بالینی و مسمومیت ها این است که:
	•در•کوتاه•مدت،•ظرفیت•های•خود•را•در•حوزه•گسرتش•دانش•مرتبط•به•صورت•هدفمند•به•کار•گیرد.

	•در•میان•مدت•جایگاه•رهربی•علمی•کشور•در•این•حوزه•را•به•دست•گیرد•و•با•ایجاد•ساختاری•شبکه•ای•در•سطح•ملی•در•مسیر•رفع•
نیاز های اساسی کشور گام بردارد.

	•و•در•بلند•مدت•با•اتکا•به•ظرفیت•های•علمی،•در•توسعه•مرزهای•دانش•و•خدمات•در•سطح•بین•املللی•موثر•باشد.

پیشنهاد تخصیص اعتبار

یک نفر هیات علمی پژوهشی جهت مرکز تحقیقات مسمومین تا سال 1400 و یک نفر تا سال 1403

راه اندازی مجموعه فوق تخصصی مسمومین به عالوه آزمایشگاه مرجع سم شناسی که ... دو مورد در برنامه گسرتش بیامرستان و 
دانشگاه مورد تصویب قرار گرفته است .

جذب دانشجو بویژه از کشور های منطقه جهت دوره های کوتاه مدت حرفه ای ویژه پزشکان )اقدام از کانال معاونت بین امللل (

عقد تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی و درمانی:
در حوزه مسمومیت رسب: جلب مشارکت متخصصین زنان، کودکان، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط و طب کار و نیز سم شناسان 

تجزیه ای
	•در•حوزه•مسمومیت•با•منوکسید•کربن:•همکاری•با•آتش•نشانی•و•گروه•های•سالمت•پیشگیری•شهرداری•ها

	•Dispatch  همکاری با اورژانس کشور
	•Data Registry همکاری با مرکز تحقیقات مسمومین

	•همکاری•های•علمی•با•گروه•سم•شناسی•دانشکده•داروسازی•دانشگاه•علوم•پزشکی•شهید•بهشتی•در•حوزه•تحقیق•و•پژوهش

برنامه ریزی و تسهیل جهت رشکت اعضای هیات علمی در گیر در کارگاه های آموزشی مرتبط داخل و خارج از کشور جهت حفظ بروز 
رسانی اطالعات

نیاز سنجی و برگزاری برنامه های آموزشی و مهارتی ویژه پرسنل

رشکت در دوره Ha2met بین املللی و اخذ گواهی مربوطه

تعریف گرنت آموزشی – پژوهشی بنام استاد فقید جناب آقای دکرت ناطر جاللی بصورت دو ساالنه

میزبانی و برگزاری کنگره کشوری سم شناسی جهت فراگیران کلیه مقاطع

برگزاری حداقل دو برنامه باز آموزش سم شناسی بالینی در لقامن

 MMT برگزاری دوره های

همکاری با انجمن سم شناسی ایران جهت برگزاری کنگره های دو ساالنه سم شناسی کشور

ایجاد کانال آموزشی جهت کاروزان جهت ارائه آموزش در مورد مسائل مربوط به سم شناسی

ایجاد گروه آموزشی در شبکه های مجازی جهت ارائه آموزش در مورد مسائل مربوط به سم شناسی بالینی برای دستیاران تخصصی، 
متخصصین فارغ التحصیل و دستیاران فلوشیپ سم شناسی بالینی

راه اندازی شبکه مجازی مجاز جهت ارائه آموزش های عمومی مردم در مورد اعتیاد به مواد مخدر

برنامه ریزی جهت جذب دانشجو از کشور های همسایه

اخذ گرنت بین املللی از انجمن های بین املللی سم شناسی و توکسیکولوژی تا سال 1403

ارائه سه مطالعه پر ارجاع تا سال 1405

ارائه ده مطالعه کاربردی تا سال 1402

عضویت در هیات مدیره حداقل یک انجمن علمی بین املللی مرتبط تا سال 1402

میزبانی یک نوبت جلسات تا سال 1404

تعیین 5 اولویت پژوهشی تا سال 1402

1401

ایجاد مرکز تشخیص و درمان مواد و مسمومیت با رسب بویژه در گروه ها پرخطر ) کودک و مادران باردار( تا سال 1405

تبدیل به قطب آموزش عمومی جهت پبشگیری از بروز مسمومیت با منوکسید کربن با همکاری ارگانهای ذیربط از جمله شهرداری تا 
سال 1407

راه اندازی مرکز Dispatch کشوری مسمومین تا سال 1400 با همکاری معاونت درمان دانشگاه و معاونت درمان وزارت متبوع
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نقشه راه اقدامات در حوزه سم شناسی بالینی و مسمومیتها در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت نیل به 
مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1401

راه اندازی سامانه ثبت اطالعات کشوری مسمومین با همکاری معاونت تحقیققات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 
وزارت متبوع تا سال 1401

بازنگری در برنامه متناسب با رسالت متایز یافته قطب در تعامل و همکاری شورای تخصصی پزشکی کشور

تدوین و اجرای برنامه پایش برنامه های رسالت متایز یافته به طور سالیانه

همکاری با دفرت پیشگیری و سوء مرصف مواد مخدر و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت کاهش بار اعتیاد به مواد مخدر در 
سطح اجتامع

همکاری با مرکز اظالع رسانی ملی سازمان غذا و دارو جهت کاهش موارد مسمومیت از طریق آموزش همگانی در هفته مسمومیت

همکاری با معاونت بهداشتی وزارت متبوع جهت کاهش موارد درگیری مسمومیت با رسب از طریق افزایش آگاهی های عمومی در 
مورد عامل و روش های ایجاد این مسمومیت

همکاری با دفرت پیشگیری و سوء مرصف مواد مخدر و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت کاهش بار اعتیاد به مواد مخدر در 
سطح اجتامع

همکاری با مرکز اظالع رسانی ملی سازمان غذا و دارو جهت کاهش موارد مسمومیت از طریق آموزش همگانی در هفته مسمومیت

همکاری با معاونت بهداشتی وزارت متبوع جهت کاهش موارد درگیری مسمومیت با رسب از طریق افزایش آگاهی های عمومی در 
مورد عامل و روش های ایجاد این مسمومیت

همکاری با دفرت پیشگیری و سوء مرصف مواد مخدر و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی جهت کاهش بار اعتیاد به مواد مخدر در 
سطح اجتامع

همکاری با مرکز اظالع رسانی ملی سازمان غذا و دارو جهت کاهش موارد مسمومیت از طریق آموزش همگانی در هفته مسمومیت

همکاری با معاونت بهداشتی وزارت متبوع جهت کاهش موارد درگیری مسمومیت با رسب از طریق افزایش آگاهی های عمومی در 
مورد عامل و روش های ایجاد این مسمومیت

راه اندازی شبکه مجازی مجاز جهت ارائه آموزش های عمومی مردم در مورد اعتیاد به مواد مخدر

اعطای مدارک تاییدیه .certificate با مدارک معترب دانشگاهی بر اساس طول دوره آموزش با هامهنگی معاونت بین امللل

1402

تهیه 10 فقره گاید الین های مرتبط کشوری با همکاری معاونت درمان و وزارت متبوع

تدوین برنامه کشوری توسعه رشته در سطح کشور

راه اندازی مراکز Dispatch در هر قطب کشوری

راه اندازی مرکز تخصصی مسمومیت در هر مرکز استان

جذب و بکار گیری حداقل 2 نفر فارغ التحصیل فلوشیپ در مراکز تخصصی در سطح لقامن

عضویت فارغ التحصیالن در انجمن سم شناسی

تالش در جهت عضویت در هیات مدیره انجمن سم شناسی

بررسی نیاز سنجی در سطح کشور) با همکاری انجمن سم شناسی و سازمان نظام پزشکی کشور(؟؟؟

تهیه کتابچه آموزش و درمان مسمومیت های شایعه برای دانشجویان پزشکی ) Undergraduates ( تا سال 1405

همکاری با معاونت های آموزشی، درمانی و پژوهشی وزارت متبوع در امور مربوط به سیاستگزاری رشته سم شناسی بالینی

عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های مفید جهانی در رشته سم شناسی بالینی و ارتقاء تبادل دانشجو و استاد.

عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های مفید جهانی در رشته سم شناسی بالینی و ارتقاء تبادل دانشجو و استاد.

عقد تفاهم نامه جهت انجام پروژه های مشرتک بین املللی تا سال 1405

رشکت در کنگره های معترب بین املللی یا فرصت های مطالعاتی

1403

1404

ارائه تحقیقات پیرشو در دو زمینه مسمومیت با مواد مخدر و سموم کشاورزی تا سال 1407

تالش در زمینه دستیابی به بیشرتین مقاالت چاپ شده در مورد شاخه سم شناسی بالینی و مسمومیت ها

رشکت در حداقل یک کنگره جهانی در سال

چاپ حداقل 3 مقاله در سال در ژورنال های با بیشرتین F) در رشته سم شناسی 
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1404
چاپ حداقل یک فصل از کتب مرجع جهانی 

معرفی بخش مسمومین بیامرستان لقامن حکیم به عنوان سانرت معترب ارجاعی در کشور و منطقه تا سال 1407

1405

1406

1407

1408
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مرجعیت علمی

وابستگیاقدامسال

1399

1400

تدوین و اطالع رسانی بیانیه رسالت توسعه رشته سالمت در بالیا و فوریتها در دانشگاه

تدوین، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه رشته سالمت در بالیا و فوریتها در دانشگاه

تدوین و تصویب مجموعه سیاست های حامیتی از توسعه رشته در دانشگاه

تدوین و تصویب بودجه توسعه رشته سالمت در بالیا و فوریت ها در دانشگاه

نیازسنجی و اعالم فضای مورد نیاز گروه 

تعریف جایگاه متخصص سالمت در بالیا و فوریت های بالینی جهت ارائه مشاوره در امور مورد نیاز بیامرستان ها مثل سنجش آمادگی 
بیامرستان ها در برابر سوانح و بالیا و ارتقای ایمنی و سالمت گروه های ذی نفع 

ایجاد زیرساخت های آموزشی مرتبط هامنند اتاق زلزله

اعالم آمادگی برای راه اندازی گروه آموزشی ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

ایجاد گروه پژوهشی سالمت در بالیا و فوریت ها در یکی از مراکز تحقیقاتی مصوب مرتبط با رشته

ایجاد انجمن علمی دانشجویی سالمت در بالیا و فوریت ها

جذب دانشجو در رشته سالمت در بالیا در مقطع کارشناسی ارشد

جذب دانشجوی بین امللل در رشته سالمت در بالیا و فوریتها در مقطع دکرتا

نیازسنجی و برنامه ریزی برای توامنندسازی علمی و پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان

برنامه ریزی و جلب حامیت دانشگاه برای رشکت اعضای هیات علمی در دوره های پسادکرتی و قلوشیپ های داخل و خارج کشور

برگزاری ساالنه یادواره زلزله بم 5 دی سال 1400 به شکل هامیش و نشست تخصصی) یا وبینار در صورت ادامه وضعیت موجود( با 
حامیت معاونت محرتم آموزشی دانشگاه

تعامل و هامهنگی با رسانه های ارتباط جمعی معترب برای توسعه دانش مرتبط با حوادث و بالیا در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط 
دانشگاه

یازسنجی و تعیین عناوین پژوهشی بر اساس نیاز جامعه و سازمان های ذیربط

1401

نیازسنجی و فراخوان برای جذب متخصصین با تجربه علمی و پژوهشی مناسب

عضویت فعال در انجمن های تخصصی مرتبط با رشته سالمت در بالیا و برنامه ریزی برای ایفای نقش های کلیدی

همکاری علمی و ارائه مشاوره به سمن ها )سازمان های مردم نهاد(

نیازسنجی و برنامه ریزی برای انجام مداخالت جامعه محور برای پیشگیری از بالیا

همکاری در آموزش و پژوهش و ارائه مشاوره علمی به سازمان های مسئول در امر آموزش همگانی

مشارکت در پویش های آموزش همگانی

برنامه ریزی و جلب حامیت کالج بین امللل برای جذب دانشجویان بین املللی

برنامه ریزی و تخصیص مالی برای برگزاری دوره های زبان آموزی برای اساتید و دانشجویان گروه

1402

برنامه ریزی و تعریف پروژه ملی برای استانداردسازی و تدوین استانداردهای مربوط به برنامه درسی در رشته سالمت در بالیا

برنامه ریزی و تعریف پروژه ملی برای استانداردسازی و تدوین استانداردها مربوط به ارائه خدمت در رشته سالمت در بالیا

برنامه ریزی برای تدوین کدهای اخالق حرفه ای برای رشته سالمت در بالیا با مشارکت بین بخشی با گروه اخالق پزشکی دانشگاه

برنامه ریزی برای شبکه سازی از طریق فراخوان متخصصین رشته های گوناگون در دیسیپلین های مختلف به منظور پیش بینی نیازهای 
کشور در حوزه سالمت در بالیا و فوریت ها

عقد قرارداد و تفاهم نامه با سازمان های اجرایی مثل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، سازمان پدافند کشور و جمعیت هالل احمر 
برای تبادل دانش ، حضور در فیلد و انجام پژوهش های مبتنی بر نیازهای کشور و دستگاه های اجرایی

نیازسنجی و تعریف پروژه های ملی با همکاری سازمان ها و نهادهای مرتبط

تداوم حضور در بورد تخصصی سالمت در بالیا از طریق همکاری های مستمر

برنامه ریزی و جلب حامیت اعضای بورد تخصصی و مسئولین وزارت بهداشت

برنامه ریزی و هامهنگی برای برگزاری کنگره های ملی سالمت در بالیا با مشارکت و همکاری بین بخشی
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1402

برنامه ریزی و جلب مشارکت و حامیت مالی برای تدوین کتاب های مرجع و درسنامه های رشته سالمت در بالیا و فوریت ها توسط 
اعضای گروه

همکاری و ارائه مشاوره علمی به سازمان های مسئول و سیاستگذار در حوزه سالمت در بالیا و فوریت ها

حامیت از اعضای گروه برای رشکت در رویدادهای علمی بین املللی و برنامه ریزی برای برگزاری رویدادهای علمی بین املللی

برنامه ریزی و افزایش تعامالت علمی با دپارمتان های مرتبط در سطح بین امللل

برنامه ریزی برای بازدیددانشجویان از دانشگاه های پیرشو در زمینه سالمت در بالیا و فوریت ها با حامیت معاونت آموزشی و پژوهشی 
دانشگاه

زمینه سازی برای رشکت دانشجویان در دوره های بین املللی کوتاه مدت در کشورهای پیرشفته در حوزه سالمت در بالیا و فوریت ها

برنامه ریزی برای انجام پروژه های مشرتک با WHOو UN و سایر سازمان های بین املللی مرتبط و نیز مراکز تحقیقاتی مرتبط در سطح 
بین امللل

تعریف برنامه های درسی و به روز رسانی و ترجمه آن ها

برنامه ریزی برای رشکت در فراخوان های گرنت های بین املللی و جلب حامیت دانشگاه برای تسهیل فرآیندهای مربوطه

برنامه ریزی و جلب حامیت دانشگاه برای تامین بودجه های مربوط به سفر اعضای هیات علمی برای افزایش تعامالت بین املللی گروه

1403
برنامه ریزی و جلب حامیت دانشگاه برای توامنندسازی اساتید و دانشجویان برای اجرای دوره های آموزشی در سایر کشورها

برنامه ریزی و جلب حامیت دانشگاه برای ایجاد شبکه های بین املللی با مشارکت متخصصین مرتبط

1404

برنامه ریزی برای تعریف پروژه های علمی معترب که در قالب چندین مقاله قابل گزارش می باشد

برنامه ریزی و جلب حامیت دانشگاه برای تامین مالی

برنامه ریزی برای توامنندسازی پژوهشی اعضای گروه و جذب پژوهشگران

برنامه ریزی برای انجام پژوهش های ملی معترب با نتایج کاربردی جهت افزایش ارجاعات مقاله های مرتبط با آن ها1405

1406

1407
برنامه ریزی برای برگزاری هامیش جهانی سالمت در بالیا با جلب حامیت دانشگاه و سازمان های قدرمتند در زمینه مدیریت بحران

برنامه ریزی برای برگزاری هامیش جهانی سالمت در بالیا با جلب حامیت دانشگاه و سازمان های قدرمتند در زمینه مدیریت بحران

1408
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نقشه راه اقدامات در حوزه نقشه راه قطب )مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی( در دانشگاه علوم پزشکی 
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1399

1400

اعزام 2 نفر از اعضای هیات علمی جهت فراگیری دوره های کوتاه مدت توانبخشی قلبی ریوی و اطفال

رشکت در جشنواره ه و ارائه مطالب

تدوین و به روز رسانی کوریکولوم رشته

اجرای نظام مند اقدامات درمانی بر اساس پروتکل های استاندارد

(SO طراحی اخذ

1401

مسئولیت تدوین کوروکولوم رشته

تدوین شناسنامه ارائه خدمات حیطه های اختصاصی رشته

تدوین در کوریوکولوم رشته

تدوین در کوریکولوم رشته

مسئولیت دبیری بورد تخصصی و عضویت در بوردهای تخصصی مرتبط با رشته

1402

برگزاری سالیانه کنگره طب فیزیکی و توانبخشی با ریاست مدیر گروه دانشگاه

استفاده از منابع و تدوین برنامه

تدوین و ترجمه منابع علمی رشته

عضویت در کمیته های کشوری مرتبط با رشته در نظام پزشکی وزارت بهداشت

مشارکت در برنامه های شبکه های اجتامعی صدا و سیام و طراحی ایجاد NGO های حامیتی از بیامران نیازمند به خدمات توانبخشی، 
مرکز بیامران ضایعات نخاعی

برگزاری و مشارکت در دوره های آموزش سالمت اسکلتی عضالنی

تقویت وب سایت گروه و مرکز تحقیقات دانشگاه

راه اندازی صفحه اینستاگرامی مرکز تحقیقات و گروه

برگزاری و مشارکت در دوره های آموزش سالمت اسکلتی عضالنی

تعریف و انجام پروژه های مشرتک با کشورهای همسایه

(ELTS برگزاری دوره های آموزشی زبان انگلیسی در سطح آمادگی برای

CARF اقدام برای اخذ گواهینامه

تسهیل و روانسازی مسافرت های علمی اعضای هیات علمی در کنگره های جهانی

1403

جذب یک دستیار تخصصی بین املللی

مدارک مربوط به فلوشیپ )دکرت سلامن روغنی( – مدارک سونوگرافی )دکرت رایگانی(

انتخاب دانشگاه های مورد نظر با هامهنگی دانشگاه جهت تبادل استاد

انتخاب دانشگاه های مورد نظر با هامهنگی دانشگاه جهت تبادل دانشجو

امکان برگزاری برنامه های آموزشی با همکاری کشورهای همسایه

نقش موثر در تدوین کوریکولوم جهانی طب فیزیکی

WHO اخدذ گرنت توانبخشی از

تاسیس شبکه مجازی طب فیزیکی و توانبخشی

فوروم ملی گسرتش فعالیت های فیزیکی و پیشگیری از بروز ضایعات نخاعی

1404
ورود به شبکه جهانی آموزش طب فیزیکی

راه اندازی رشکت های مرتبط در حیطه توانبخشی

1405

به کارگیری Robotic rehabilitation در زمینه ضایعات نخاعی

تولید Neuro Protes ها

بیشرتین مقاالت چاپ شده در حیطه طب فیزیکی مدیرتانه رشقی
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1405
بیشرتین کتب چاپ شده در حیطه طب فیزیکی مدیرتانه رشقی

بیشرتین محققین در حیطه طب فیزیکی ناحیه مدیرتانه رشقی

1406

بیشرتین موسسات در حیطه طب فیزیکی ناحیه مدیرتانه رشقی

بیشرتین اخرتاع و ابداع در حیطه طب فیزیکی ناحیه مدیرتانه رشقی

(SPRM هامیش منطقه ای طب فیزیکی - هامیش جهانی

چاپ مقاله در ژورنال های توانبخشی با بیشرتین رضیب تاثیر

چاپ فصل یا Chapter در کتب مرجع جهانی

1407
Cochrane Rehabilitation – وصل به شبکه جهانی تحقیقات طب فیزیکی و توانبخشی

فوروم مدیکال اکتیویتی و توانبخشی

افزایش مطالعات پژوهشی در جهت موضوعات کاربردی1408

راه اندازی حداقل 2 موسسه دانش بنیان مرتبط با طب فیزیکی1409

1410

برنامه ریزی جهت مشارکت در انتخابات هیات مدیره انجمن های جهانی طب فیزیکی

راه اندازی انجمن منطقه ای کشورهای اسالمی طب فیزیکی

CARF

مشارکت در برنامه ریزی توانبخشی در WHO و ارائه اولویت های منطقه ای
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1399

1400

تدوین، تصویب و اطالع رسانی برنامه راهربدی توسعه رشته در دانشگاه 

تدوین و تصویب مجموعه سیاست های حامیتی از توسعه رشته در دانشگاه 

تدوین و تصویب بودجه توسعه رشته در دانشگاه 

جذب هيات علمي تخصيص براي گروه هاي تغذيه دانشکده

 خريد دستگاه ها و وسايل تخصيص الزم براي گروه هاي تغذيه

پيگريي تصویب کارشناسی ارشد تغذیه سلولی و مولکولی 

پيگريي تصويب کارشنايس ارشد تغذيه جامعه

پيگريي اجراي برنامه کارشنايس ارشد تغذيه ورزيش

تدوين و تصويب دکرتاي تغذيه باليني

تدوين و تصويب دکرتاي تغذيه سلولی و مولکولی 

تدوين و تصويب دکرتاي تغذيه ورزيش

)Registered Dietitian )RD تدوين و تصويب دوره مهاريت رژيم درمان پروانه دار

جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد تغذیه سلولی و مولکولی

جذب دانشجو در مقطع کارشنايس ارشد تغذيه جامعه

جذب دانشجو در مقطع کارشنايس ارشد تغذيه ورزيش

جذب دانشجو در مقطع دکرتاي تغذيه باليني

جذب دانشجو در مقطع دکرتاي تغذيه سلولی و مولکولی

جذب دانشجو در مقطع دکرتاي تغذيه ورزيش

الگوبرداري از سيستم آموزيش و پژوهيش معترب جهاين

برنامه ریزی گسرتش گرايش هاي مختلف رشته تغذيه در سطح کشور

برنامه ریزی نیروی کار رشته تغذيه در سطح کشور

نقش آفرینی کلیدی در انجمن های تخصصی رشته تغذيه

نقش آفرینی کلیدی در بورد تخصصی رشته تغذيه

تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی در رشته تغذيه

همکاری با نهادهای سیاستگذاری

مداخالت و پویش های اجتامعی مرتبط با رشته تغذيه

آموزش همگانی تغذيه

حضور فعال در رسانه های جمعی

حضور فعال در رسانه های اجتامعی

آموزش همگانی

تدوين محتوای بین املللی برنامه های درسی در رشته تغذيه

1401

تشکيل تيم هاي تخصيص در هر يک از گرايش هاي رشته تغذيه

اموزش کارشناسان گروه هاي تغذيه

بازنگري در نحوه مديريت فرايندهاي آموزيش بويژه آموزش هاي عميل

 ايجاد استانداردهاي قابل اندازه گريي جهت آموزش تئوري و عميل

 ارزشيايب و مميزي سيستم آموزيش تئوري و عميل

 ارتقاي سطح اعتبار آموزيش و پژوهيش

برگزاری رویدادهای علمی در رشته تغذيه در سطح کشور

برنامه راهربدی رصد علمی گرايش هاي مختلف رشته تغذيه
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1401

ايجاد پروژه های مشرتک پژوهشی

تدوين برنامه جهت مهارت های زبان آموزی

تاسیس شبکه مجازی ملّی در رشته تغذيه

توسعه نوآوری در رشته تغذيه

کارآفرینی در رشته تغذيه

راه اندازی رشکت های دانش بنیان در رشته تغذيه

انجام مطالعات کاربردی در رشته تغذيه

ايجاد موسسات دانش بنیان

1402

ايجاد دپارمتان تخصيص تغذيه ورزيش

تخصيص کردن گروه تغذيه جامعه و گروه تغذيه سلويل و ملکويل

ايجاد سيستم تغذيه باليني و رژيم درماين تخصيص در بيامرستان ها

توامنند سازي اعضاي هيات علمي از طريق رشکت در دوره هاي تخصيص

برگزاري جشنواره هاي تخصيص در گرايش هاي مختلف رشته تغذيه

 دريافت نشان هاي کيفيت در آموزش و پژوهش

 بهبود کيفيت سازماين از طريق استاندارد سازي سيستم آموزش و پژوهش

 بهبود جايگاه در نظام رتبه بندي از طريق افزايش کيفيت اموزش و پژوهش

جذب دانشجویان بین امللل در گرايش هاي مختلف رشته تغذيه

ايجاد مدارک و گواهینامه های بین املللی در رشته تغذيه

 انجام برنامه های تبادل اساتيد رشته تغذيه

انجام برنامه های تبادل دانشجويان رشته تغذيه

ايجاد پرسنل بین املللی

ايجاد برنامه های فرامرزی آموزشی در رشته تغذيه

کسب اعتبار بین املللی در رشته تغذيه

ايجاد گرانت های بین املللی در رشته تغذيه

ايجاد شبکه های بین املللی در رشته تغذيه

ايجاد فرصت های سفر و رفت و آمد جهت اساتيد و دانشجويان رشته تغذيه

معادلسازی و انتقال مدرک در رشته تغذيه

راه اندازی فوروم ملّی در رشته تغذيه

خدمت سازی / محصول سازی در رشته تغذيه

براند سازی در رشته تغذيه

بازار سازی در رشته تغذيه

درآمد سازی در رشته تغذيه

فلسفه گرايش هاي مختلف در رشته تغذيه

ايجاد باالترین ارزش افزوده اقتصادی دانشی

1403

رشکت اعضاي هيات علمي در دوره هاي فوق تخصيص

ايجاد جوايز تخصيص تحت نام اساتيد پيشکسوت رشته تغذيه در گرايش هاي مختلف رشته تغذيه

تدوین استانداردهای ملّی برنامه درسی گرايش هاي مختلف رشته تغذيه

تدوین استانداردهای ملّی خدمات مرتبط با گرايش هاي مختلف رشته تغذيه

تدوین راهکارهای ملّی گرايش هاي مختلف رشته تغذيه

تدوین کدهای اخالق حرفه ای گرايش هاي مختلف رشته تغذيه
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متهید اعتباربخشی های مرتبط با گرايش هاي مختلف رشته تغذيه

 انجام تحقيقات پيرشو در رشته تغذيه

ايجاد فناوري پيرشو در رشته تغذيه

دارا بودن بیشرتین موسسات در رشته تغذيه

انجام مطالعات پر ارجاع

انجام مطالعات پشتیبان ابداعات و اخرتاعات

انجام دومني مطالعه آینده نگاری رشته تغذيه در سطح کشور1404

1405

بورسيه دانشجويان خارجي از کشورهاي همسايه و ساير کشورها

بازنگري در برنامه آموزيش گرايش هاي مختلف رشته تغذيه

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته تغذيه

نظریه پردازی / پارادایم غالب / علم هنجاری

1406

 دارا بودن بیشرتین مقاالت در رشته تغذيه

 دارا بودن بیشرتین کتب در رشته تغذيه

 دارا بودن بیشرتین محققین در رشته تغذيه

دارا بودن بیشرتین موارد ثبت ابداع و اخرتاع در رشته تغذيه

راه اندازي هامیش هاي جهانی در رشته تغذيه

 ايجاد شبکه جهانی در رشته تغذيه

ايجاد فوروم جهانی در رشته تغذيه

1407

ايجاد ژورنال های جهانی )بیشرتین F)( در رشته تغذيه 

ايجاد کتب مرجع جهانی در رشته تغذيه

تربيت بهرتین دانشمندان در رشته تغذيه

 ايجاد بهرتین موسسات در رشته تغذيه

 ارائه بهرتین خدمات در رشته تغذيه

1408

 انجام مدیریت بورد های نهادهای علمی جهانی در رشته تغذيه

میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی در رشته تغذيه

اعتبار سنجی جهانی در رشته تغذيه

علم سنجی جهانی در رشته تغذيه

تعیین اولویت های پژوهشی در سطح جهاين در رشته تغذيه
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پیوست1 - 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

1
دکرت محمد 

پاکروان
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

-Johns Hopkinsگلوکوم و نوروافتاملولوژیاستاد

2
دکرت مسعود 

سهیلیان
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

-Harvard, New Orleansویرته و رتیناستاد

3
دکرت سلطان 
حسین سالور

چشم پزشکی
گروه چشم دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
-اکولوپالستیکاستاد

4
دکرت حمید 

نوروزی
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

قرنیهدانشیار
Wills Eye Hospital, 
Thomas Jefferson 

University
-

چشم پزشکیدکرت عباس باقری5
گروه چشم دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
-Johns Hopkinsچشم پزشکی اطفالاستاد

6
دکرت علیرضا 
برادران رفیعی

چشم پزشکی
گروه چشم دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
-University of Miamiقرنیهاستاد

7
دکرت امیر اخوان 

آذری
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

قرنیه و پاتولوژی چشماستادیار

UW-Madison 
Department of 

Ophthalmology and 
Visual Sciences

-

اقتصاد سالمتنادر جهان مهر8

دانشکده مدیریت و 
آموزش پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید 
بهشتی

استادیار

محاسبه بار بیامریها- 
ارزشیابی اقتصادی 

خدمات سالمت- تامین 
مالی سالمت

-

9
دکرت مهناز 

ایلخانی

 Doctorate
 in Clinical

Practice

دانشکده پرستاری و 
مامایی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

سات هامپتون - انگلیسانکولوِژیاستادیار
98 رتبه جهانی و 
پنجمین دانشکده 
پرستاری در انگلیس

10
دکرت احمد قره 

باغیان
ایمنوهامتولوِژی 

بالینی
استاددانشکده پیراپزشکی

ایمنوهامتولوِژی و انتقال 
خون

بریستول

11
دکرت شاهین 

شادنیا

سم شناسی 
بالینی و 

مسمومیتها

گروه سم شناسی بالینی 
مسمومیت ها

استاد
فلوشیپ سم شناسی 
بالینی و مسمومیت ها

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

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
موضوع یا زمینه علمی اصلی 

فعالیت
توضیحات

دکرت حمید احمدیه1
دکرتی تکمیلی تخصصی 
)فلوشیپ( / ویرته و رتین

مرکز تحقیقات چشم
بیامرستان شهید لبافی نژاد

vitercectomyاستاد

استادبیامرستان مسیح دانشوریعفونیدکرت پیام طربسی2
فلوشیپ عفونی

نقص ایمنی

اقتصاد سالمتنادر جهان مهر3
دانشکده مدیریت و آموزش 
پزشکی دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی
استادیار

محاسبه بار بیامریها- 
ارزشیابی اقتصادی خدمات 
سالمت- تامین مالی سالمت

دکرت فریدون عزیزی4
دکرتای فوق تخصصی بالینی/غدد 

درون ریز و متابولیسم
مرکز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم
Metabolic syndromeXاستاد ممتاز

دکرت پروین میرمیران5
دکرتای تخصصی )PhD( / علوم 

تغذیه

مرکز تحقیقات تغذیه در 
بیامری های غدد درون ریز

پژوهشکده علوم غدد درون ریز 
و متابولیسم

Metabolic syndromeXاستاد

6
دکرت محمدرضا 

مسجدی
دکرتای فوق تخصصی بالینی / 

بیامری های ریه
پژوهشکده سل و بیامری های 
ریوی بیامرستان مسیح دانشوری

استاد
Mycobacterium 

tuberculosis

7
دکرت سیدامیرمحمد 
مرتضویان فارسانی

دکرتای تخصصی )PhD( / علوم و 
صنایع غذایی

گروه صنایع غذایی، دانشکده 
علوم تغذیه و صنایع غذایی

probioticsاستاد

دکرت داود خلیلی8
 / )PhD( دکرتای تخصصی

اپیدمیولوژی

مرکز تحقیقات پیشگیری از 
بیامری های متابولیک

پژوهشکده علوم غدد درون ریز 
و متابولیسم

دانشیار
Cardiovascular 

diseases

دکرت فرزاد کبارفرد9
 )PhD( دکرتای تخصصی
داروسازی / شیمی دارویی

گروه شیمی دارویی و داروسازی 
هسته ای، دانشکده داروسازی

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

مدت و نوع عضویتنام انجمنرتبه علمیواحد محل خدمترشتهنام هیات علمی

1
دکرت بابک مصطفی 

زاده
پزشکی قانونی و 

مسمومیتها
کالج سم شناسی پزشکی آمریکااستادگروه پزشکی قانونی

اصلی و منتور آموزشی
از 2009 تاکنون

پوستدکرت فریبا قلمکارپور2
مرکز تحقیقات 

پوست-بیامرستان شهدای 
تجریش

دانشیار
 European Academy of Dermatology

 and American Academy of
Dermatology

 (nternational fellow
on now 2005

3
دکرت سیداسامعیل 

حسن پور
جراحی پالستیک و 

ترمیمی
مرکز  پزشکی آموزشی 

درمانی 15 خرداد
عضوانجمن بین املللی جراحان پالستیکSAPS)استاد

4
دکرت عبدالجلیل کالنرت 

هرمزی
جراحی پالستیک و 

ترمیمی
مرکز  پزشکی آموزشی 

درمانی 15 خرداد
1371- عضوانجمن بین املللی جراحان پالستیکSAPS)استاد

5
دکرت سید مهدی 

موسوی زاده
جراحی پالستیک و 

ترمیمی
مرکز  پزشکی آموزشی 

درمانی 15 خرداد
عضوانجمن بین املللی جراحان پالستیکSAPS)دانشیار

دکرت نارص مظفری6
جراحی پالستیک و 

ترمیمی
مرکز  پزشکی آموزشی 

درمانی 15 خرداد
عضوانجمن بین املللی جراحان پالستیکSAPS)دانشیار

دکرت حمید احمدیه7
متخصص چشم 

پزشکی  – فلوشیپ 
رتین

استادبیامرستان لبافی نژاد

1( American Society Retina 
Specialists   ) ASRS(

2(Association for Research in Vision 
and Ophthalmology ) ARVO (

3(American Academy of 
Ophthalmology

عضو عادی
حدود 30 سال

8
دکرت محمدعلی 

جوادی

متخصص چشم 
پزشکی  – فلوشیپ 

قرنیه
استادبیامرستان لبافی نژاد

American Academy of 
Ophthalmology

حدود 30 سال
عضو عادی

Membership از American Academy2008استادیاربیامرستان طرفهچشمدکرت امیر اخوان آذری9

10
دکرت هامیون نیک 

خواه
Euretinaاستادیاربیامرستان طرفهچشم

Membership به مدت 
سه سال

استادبیامرستان طرفهچشمدکرت علیرضا رمضانی11
European vireo Retinal society

) EVRS(
Membership شش سال

12
دکرت حسین محمد 

ربیع
استادبیامرستان طرفهچشم

American Academy و عضو جراحی 
)ESCRS( رفراکتیو اروپا

Membership  بیش از 
ده سال

دانشیاربیامرستان طرفهچشمدکرت نادر نصیری13
American Academy و عضو جراحی 

)ESCRS( رفراکتیو اروپا
Membership  بیش از 

ده سال

عضو انجمن اسرتابیسم و پالستیک اروپااستادیاربیامرستان طرفهچشمدکرت محمد اسحاقی14
Membership هشت 

سال

دانشیاربیامرستان امام حسینچشم پزشکیدکرت حمید نوروزی15
انجمن چشم پزشکان ایران
انجمن چشم پزشکان امریکا

انرتیور و رفرکتیو
20 سال

چشم پزشکیدکرت نادر نصیری16
بیامرستان امام حسین  و 

طرفه
20 سالانجمن چشم پزشکی امریکا و اروپادانشیار

استادبیامرستان امام حسینچشم پزشکیدکرت مرتضی انتظاری17
انجمن رتین و شبکیه و
American Academy

12
سال سابقه عضویت

چشم پزشکیدکرت نارسیس دفرتیان18
ب. امام حسین و مرکز 

تحقیقات چشم
دانشیار

انجمن چشم پزشکی ایران
انجمن ویرته و رتین

AAO انجمن
ARVO انجمن

انجمنهای داخلی 16 سال
انجمن AAO ازسال 2010
انجمن ARVO ازسال 

2012

استادبیامرستان لبافی نژادچشم پزشکیدکرت بهرام عین الهی19
DSCRS  انجمن

انجمن WFME 20 سال
15 سال
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استادبیامرستان لبافی نژادچشم پزشکیدکرت فرید کریمیان20
AAO انجمن

انجمن بین املللی کاتاراکت
20 سال عضو
17 سال عضو

دانشیاربیامرستان لبافی نژادچشم پزشکیدکرت سیامک مرادیان21
AAO انجمن
ASRS انجمن

18 سال عضو
10 سال  عضو

22
دکرت فریده رشیفی 

پور
دانشیاربیامرستان لبافی نژادچشم پزشکی

آکادمی چشم پزشکان آمریکا
ESCRS  انجمن

7 سال عضو
6 سال عضو

دکرت پیام طربسی23
بیامری ھای عفونی 

وگرمسیری
ECCM(D since2009استادبیامرستان مسیح دانشوری

دکرت پیام طربسی24
بیامری ھای 

عفونی وگرمسیری
استادبیامرستان مسیح دانشوری

European respiratory society since 
2005

2005

دکرت پیام طربسی25
بیامری ھای 

عفونی وگرمسیری
nternational Aids society since 20052005)استادبیامرستان مسیح دانشوری

دکرت پیام طربسی26
بیامری ھای 

عفونی وگرمسیری
استادبیامرستان مسیح دانشوری

(nternational Union Against 
Tuberculosis and Lung Disease

2007

استادبیامرستان لبافی نژادعفونیدکرت داود یادگاری نیا27
Member of the (nfectious Diseases 

Society of America )(DSA(
از سال 2002

از سال ECCM(D20014استادبیامرستان لبافی نژادعفونیدکرت داود یادگاری نیا28

استادبیامرستان لقامن حکیمعفونیدکرت مسعود مردانی29
Member of the (nfectious Diseases 

Society of America )(DSA(
از سال 1997

از سال ECCM(D1999استادبیامرستان لقامن حکیمعفونیدکرت مسعود مردانی30

استادبیامرستان لقامن حکیمعفونیدکرت رشوین شکوهی31
Member of the (nfectious Diseases 

Society of America )(DSA(
از سال 2005

از سال ECCM(D2009استادبیامرستان لقامن حکیمعفونیدکرت رشوین شکوهی32

از سال European Respiratory Society2005استادبیامرستان مسیح دانشوریعفونیدکرت پیام طربسی33

از سال ECCM(D2009استادبیامرستان مسیح دانشوریعفونیدکرت پیام طربسی34

دکرت احمد قره باغیان35
ایمنوهامتولوِژی 

بالینی
استاددانشکده پیراپزشکی

(nternational Society of Blood 
Transfusion )(SBT(

15سال – عضو فعال

اقتصاد سالمت نادر جهان مهر36
دانشکده مدیریت و 

آموزش پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

8 سال- عادیانجمن علمی اقتصاد سالمتاستادیار

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

مدت و نوع عضویتنام انجمنرتبه علمیواحد محل خدمترشتهنام هیات علمی
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جدول F4- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در حال حارض رییس و یا دبیر یکی از انجمنهای علمی کشور هستند:

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

نام انجمن
تاریخ ابالغ / نوع همکاری

انتصاب دبیررییس

1
دکرت معصومه رجبی 

بذل
1369 تا کنونþانجمن بیوشیمی ایراناستادگروه بیوشیمی بالینیبیوشیمی بالینی

اقتصاد و مدیریت دارودکرت فرزاد پیرویان2
دانشکده داروسازی شهید 

بهشتی
سال þþ1395اقتصاد و مدیریت دارواستادیار

استادداروسازی شهید بهشتیداروسازی بالینیجمشید سالم زاده3
انجمن علمی متخصصین 

داروسازی بالینی ایران
þþ

نایب رییسþعلمی پزشکی اجتامعیاستاددانشکده پزشکیپزشکی اجتامعیمحمدرضا سهرابی4

دکرت مسعود یاوری5
جراحی دست و 

میکروسکوپی
مرکز پزشکی آموزشی 

درمانی  15 خرداد
سال þ1397انجمن جراحی دستاستاد

استادداروسازی شهید بهشتیداروسازی بالینیجمشید سالم زاده6
انجمن علمی متخصصین 

داروسازی بالینی ایران
þþ1395 سال

7
دکرت محمود 
خدادوست

þþ93/11/14انجمن علمی طب سنتیدانشیاردانشگاه شهید بهشتیطب سنتی

þ1396کنرتل عفونت ایراناستادبیامرستان لبافی نژادعفونیدکرت داود یادگاری نیا8

استادبیامرستان لقامن حکیمعفونیدکرت مسعود مردانی9
میکروبیولوژی بالینی و 
بیمراسهای عفونی ایران

þ1395

دکرت مهناز ایلخانی10
 Doctorate in clinical

Practice

دانشکده پرستاری و 
مامایی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

þکلینیکال انکولوژیاستادیار
دبیر 

پرستاری 
þ

1393

þþ1396انتقال خون ایراناستاددانشکده پیراپزشکیایمنوهامتولوِژی بالینیدکرت احمد قره باغیان11
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جدول F5- مشخصات 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

WHOاستادیاردانشکده پزشکیپزشکی اجتامعیمریم محسنی1

Subject: Develop training manuals and 
its Standard Operation Procedures 
)SOP ( for patient engagement to 
address better patient safety 1393.

WHOاستاددانشکده پزشکیپزشکی اجتامعیمحمدرضا سهرابی2
مدیر برنامه های سازمان جهانی بهداشت 
)WHO Program Manager( در بم و 

زرند، بهمن 1383 لغایت خرداد 1384

UN(CEFاستاددانشکده پزشکیپزشکی اجتامعیمحمدرضا سهرابی3
پایش برنامه کشوری واکسیناسیون رسخک و 

رسخجه، زمستان 1383

WHOاستاددانشکده پزشکیپزشکی اجتامعیمحمدرضا سهرابی4

)APW Holder( در پروژه ارزیابی همکاری 
  ) WHO( ایران و سازمان جهانی بهداشت

در سه دهه گذشته مهر 1386 لغایت 
اردیبهشت 1387

پوستفریبا قلمکارپور5
مرکز تحقیقات 

پوست
دانشیار

WHA)World 
Health 

Association(
ویتیلیگو

 Master برگزاری
Class

پوستفریبا قلمکارپور6
مرکز تحقیقات 

پوست
دانشیار

Vitiligo 
Foundation

”
بررسی تازه های 

ویتیلیگو

چشم پزشکیدکرت حمید احمدیه7
مرکز تحقیقات 

چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

WHOاستاد
طراحی و اجرای مقدماتی دورا غربالگری 

رتینوپاتی دیابتی در استان یزد
مجری

8
دکرت محمدعلی 

جوادی
چشم پزشکی

مرکز تحقیقات 
چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

WHOاستاد
Situation Analysis of Eye Health 

and Eye Care in the Eastern 
Mediterranean Region

عفونیدکرت مسعود مردانی9
بیامرستان لقامن 

حکیم
WHOاستاد

Strategic Technical Advisory Group 
on Antimicrobial Resistance

مشاور

عفونیدکرت مسعود مردانی10
بیامرستان لقامن 

حکیم
مشاورWHOTemporary Advisory in (nfluenzaاستاد

عفونیدکرت مسعود مردانی11
بیامرستان لقامن 

حکیم
مشاورWHOTemporary Advisory in CCHFاستاد



دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 100

جدول F6- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که شاخص H )H-index( باالی بیست )Scopus( دارند:

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
موضوع یا زمینه علمی اصلی 

فعالیت
شاخص 

H
توضیحات

1
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی – مرکز تحقیقات چشم دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی
30ویرته و رتیناستاد

2
دکرت مسعود 

سهیلیان
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی

27ویرته و رتیناستاد

3
دکرت محمدعلی 

جوادی
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی – مرکز تحقیقات چشم دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی
26قرنیهاستاد

4
دکرت شاهین 

یزدانی
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی

27گلوکوماستاد

H(V)27عفونی )سل واستادبیامرستان مسیح دانشوریبیامری های عفونیدکرت پیام طربسی5
:Author (D

22954831100

20تک یاخته های روده ایاستاددانشکده پزشکی شهید بهشتیانگل شناسی پزشکیعلی حقیقی6

7
دکرت فریدون 

عزیزی
دکرتای فوق تخصصی بالینی/
غدد درون ریز و متابولیسم

مرکز تحقیقات غدد درون ریز و 
متابولیسم

استاد 
ممتاز

Metabolic 
syndromeX

66

8
دکرت پروین 

میرمیران
 / )PhD( دکرتای تخصصی

علوم تغذیه

مرکز تحقیقات تغذیه در بیامری های 
غدد درون ریز

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و 
متابولیسم

استاد
Metabolic 

syndromeX
43

9
دکرت محمدرضا 

مسجدی
دکرتای فوق تخصصی بالینی 

/ بیامری های ریه
پژوهشکده سل و بیامری های ریوی 

بیامرستان مسیح دانشوری
استاد

Mycobacterium 
tuberculosis

33

10

دکرت 
سیدامیرمحمد 

مرتضویان 
فارسانی

 / )PhD( دکرتای تخصصی
علوم و صنایع غذایی

گروه صنایع غذایی، دانشکده علوم 
تغذیه و صنایع غذایی

probiotics30استاد

دکرت داود خلیلی11
 / )PhD( دکرتای تخصصی

اپیدمیولوژی

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیامری های 
متابولیک

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و 
متابولیسم

دانشیار
Cardiovascular 

diseases
24

دکرت فرزاد کبارفرد12
 )PhD( دکرتای تخصصی
داروسازی / شیمی دارویی

گروه شیمی دارویی و داروسازی 
هسته ای، دانشکده داروسازی

Drug synthesis24استاد

فرزاد حدائق13
غدد درون ریز و متابولیسم 

)بالغین(

مرکز تحقیقات پیشگیری از بیامری های 
متابولیک

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و 
متابولیسم

استاد
cardiovascular 

disease
31

سعید عسگری14
دکرتای تخصصی 

دندانپزشکی / اندودونتیکس

گروه اندودانتیکس، دانشکده 
دندانپزشکی

مرکز تحقیقات اندودانتیکس
پژوهشکده علوم دندانپزشکی

pulpotomy31استاد

مهدی هدایتی15
 / )PhD( دکرتای تخصصی

بیوشیمی

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی غدد 
درون ریز

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و 
متابولیسم

iodine30دانشیار

16
ابوالحسن 
احمدیانی

 / )PhD( دکرتای تخصصی
داروشناسی

گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات علوم اعصاب

morphine29استاد
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رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
موضوع یا زمینه علمی اصلی 

فعالیت
شاخص 

H
توضیحات

17
جالل 

پوراحمدجکتاجی

 )PhD( دکرتای تخصصی
داروسازی / سم شناسی/ 

داروشناسی

گروه سم شناسی و داروشناسی، 
دانشکده داروسازی

مرکز تحقیقات علوم داروئی
mitochondria29استاد

افشین زرقی18
 )PhD( دکرتای تخصصی
داروسازی / شیمی دارویی

گروه شیمی دارویی و داروسازی 
هسته ای، دانشکده داروسازی

drug design28استاد

فرشته معتمدی19
 / )PhD( دکرتای تخصصی

فیزیولوژی
dentate gyrus28استادگروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی

پیام طربسی20
بیامری های عفونی در 

بیامران مبتال به نقص ایمنی

گروه بیامری های عفونی، دانشکده 
پزشکی

مرکز تحقیقات سل بالینی و 
اپیدمیولوژی

tuberculosis27استاد

بیامری های عفونی کودکانعلی اکرب والیتی21
دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات مایکوباکرتیولوژی
پژوهشکده سل و بیامری های ریوی

استاد 
ممتاز

 mycobacterium
tuberculosis

27

22
بهرام کاظمی 

دمنه
 / )PhD( دکرتای تخصصی

انگل شناسی پزشکی
گروه بیوتکنولوژی، دانشکده 

فناوری های نوین پزشکی
استاد

 polymerase chain
reaction

26

23
محمدعلی 

جوادی

دکرتی تکمیلی تخصصی 
)فلوشیپ( / قرنیه و سگامن 

قدامی

گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات چشم

بیامرستان شهید لبافی نژاد
keratoconus26استاد

یداله محرابی24
 / )PhD( دکرتای تخصصی

آمار زیستی
گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت 

و ایمنی
استاد

 metabolic
syndrome x

25

فریبا خداقلی25
 / )PhD( دکرتای تخصصی

بیوشیمی
hippocampus25دانشیارمرکز تحقیقات نوروبیولوژی

پریسا فرنیا26
 / )PhD( دکرتای تخصصی

باکرتی شناسی پزشکی

مرکز تحقیقات مایکوباکرتیولوژی
پژوهشکده سل و بیامری های ریوی

بیامرستان دکرت مسیح دانشوری
استاد

 mycobacterium
tuberculosis

25

عباس بصیری27
دکرتای تخصصی پزشکی / 

جراحی کلیه و مجاری ادرای 
تناسلی

گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیامری های کلیه و 

مجاری ادراری
بیامرستان شهید لبافی نژاد

استاد
 kidney

transplantation
25

28
کیانوش خرسوی 

دارانی
 / )PhD( دکرتای تخصصی

زیست فناوری
گروه صنایع غذایی، دانشکده علوم 

تغذیه و صنایع غذایی
fermentation25استاد

29
فرهاد حسین پناه 

قصبه

دکرتای فوق تخصصی بالینی 
/ غدد درون ریز و متابولیسم 

)بالغین(

گروه غدد درون ریز بالغین، دانشکده 
پزشکی

بیامرستان آیت الله طالقانی
دانشیار

 metabolic
syndrome x

24

عباس حق پرست30
 / )PhD( دکرتای تخصصی

فیزیولوژی
nucleus accumbens24استادمرکز تحقیقات علوم اعصاب

31
محمدامین 
پورحسینقلی

 / )PhD( دکرتای تخصصی
آمار زیستی

مرکز تحقیقات بیامری های گوارش و 
کبد

پژوهشکده بیامری های گوارش و کبد
colorectal cancer24دانشیار

32
عبدالرضا محمدی 

زندیه
 / )PhD( دکرتای تخصصی

شیمی تجزیه
گروه صنایع غذایی، دانشکده علوم 

تغذیه و صنایع غذایی
دانشیار

 microwave-assisted
extraction

24
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فعالیت
شاخص 

H
توضیحات

محمدجعفر اقبال33

گروه اندودانتیکس، دانشکده 
دندانپزشکی

مرکز تحقیقات اندودانتیکس
پژوهشکده علوم دندانپزشکی

endodontics24استاد

شاهین شادنیا34
دکرتی تکمیلی تخصصی 
)فلوشیپ( / سم شناسی 

بالینی و مسمومیتها

گروه سم شناسی بالینی و 
مسمومیت ها، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات مسمومین
بیامرستان لقامن حکیم

poisoning23استاد

35
اصغر قاسمی 
ورنامخواستی

 / )PhD( دکرتای تخصصی
فیزیولوژی

مرکز تحقیقات فیزیولوژی غدد درون 
ریز

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و 
متابولیسم

nitric-oxide23استاد

36
فهیمه رمضانی 

تهرانی
دکرتای تخصصی پزشکی / 

زنان و زایامن

مرکز تحقیقات اندوکرینولوژی تولید 
مثل

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و 
متابولیسم

استاد
 polycystic ovary

syndrome
23

مریم توحیدی37
دکرتای تخصصی پزشکی / 

آسیب شناسی
insulin resistance23دانشیاردانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مهدی خبازخوب38
 / )PhD( دکرتای تخصصی

اپیدمیولوژی
گروه مدیریت و روان پرستاری، 

دانشکده پرستاری و مامایی
astigmatism23استادیار

39
مصطفی رضائی 

طاویرانی
 / )PhD( دکرتای تخصصی

بیوفیزیک
گروه علوم پایه، دانشکده پیراپزشکی

مرکز تحقیقات پروتئومیکس
proteomics23استاد

کورش ساکی40
دکرتای تخصصی پزشکی / 

روانپزشکی
lorestan province23دانشیارگروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی

41
محمد رستمی 

نژاد
 / )PhD( دکرتای تخصصی

ایمنی شناسی پزشکی

مرکز تحقیقات بیامری های گوارش و 
کبد

پژوهشکده بیامری های گوارش و کبد
celiac disease23استادیار

42
مرجان نصیری 

اصل
 / )PhD( دکرتای تخصصی

داروشناسی
rutin22استادگروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی

نارص سیم فروش43
دکرتای تخصصی پزشکی 
/ جراحی کلیه و مجاری 

ادراری

گروه اورولوژی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیامری های کلیه و 

مجاری ادراری
بیامرستان شهید لبافی نژاد

استاد 
ممتاز

laparoscopy22

مهرداد فیضی44
 / )PhD( دکرتای تخصصی

داروشناسی

گروه سم شناسی و داروشناسی، 
دانشکده داروسازی

مرکز تحقیقات علوم داروئی
استاد

 benzodiazepine
receptor

22

اسامعیل مرتاض45
 / )PhD( دکرتای تخصصی

ایمنی شناسی پزشکی

گروه ایمنی شناسی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات سل بالینی و 

اپیدمیولوژی
پژوهشکده سل و بیامری های ریوی

بیامرستان دکرت مسیح دانشوری

cigarette smoke22دانشیار

46
آزیتا حکمت 

دوست
 / )PhD( دکرتای تخصصی

علوم تغذیه
گروه تغذیه بالینی- رژیم درمانی، 

دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی
diet22دانشیار

بهرام رشیدخانی47
 / )PhD( دکرتای تخصصی

اپیدمیولوژی
گروه تغذیه جامعه، دانشکده علوم 

تغذیه و صنایع غذایی
دانشیار

 food frequency
questionnaire

22
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شاخص 

H
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48
سعید حیدری 

کشل
 / )PhD( دکرتای تخصصی

پروتئومیکس کاربردی
گروه مهندسی بافت، دانشکده 

فناوری های نوین پزشکی
nanofibers22استادیار

49
محمداسامعیل 

اکربی
دکرتای فوق تخصصی بالینی 

/ خون و رسطان بالغین

گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات رسطان

بیامرستان شهدای تجریش
breast cancer21استاد

حمید علوی مجد50
 / )PhD( دکرتای تخصصی

آمار زیستی
path analysis21استادگروه آمار زیستی، دانشکده پیراپزشکی

جراحی فک و صورتآرش خجسته51
گروه جراحی دهان، فک و صورت، 

دانشکده دندانپزشکی
tissue engineering21دانشیار

52
سیدعلیرضا 
مهدویانی

آلرژی و ایمونولوژی بالینی

گروه ایمنولوژی و آلرژی کودکان، 
دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیامری های تنفسی 
کودکان

پژوهشکده سل و بیامری های ریوی
بیامرستان دکرت مسیح دانشوری

asthma21دانشیار

سوده غفوری فرد53
 / )PhD( دکرتای تخصصی

ژنتیک پزشکی
cancer testis antigen21دانشیارگروه ژنتیک، دانشکده پزشکی

سیامک صبور54
 / )PhD( دکرتای تخصصی

اپیدمیولوژی
گروه بهداشت عمومی، دانشکده 

بهداشت و ایمنی
reproducibility21استادیار

حسن نیک نژاد55
 / )PhD( دکرتای تخصصی

مهندسی بافت
amnion21دانشیارگروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی

56
علیرضا برادران 

رفیعی

دکرتی تکمیلی تخصصی 
)فلوشیپ( / قرنیه و سگامن 

قدامی

گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات مهندسی بافت چشم

بیامرستان شهید لبافی نژاد
visual acuity21استاد

حسین دبیری57
 / )PhD( دکرتای تخصصی
میکروب شناسی پزشکی

گروه میکروب شناسی، دانشکده 
پزشکی

helicobacter pylori21دانشیار

هاشم رفیعی تبار58
 / )PhD( دکرتای تخصصی

نانوفناوری پزشکی
molecular dynamics20استادگروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی

هدایت حسینی59
 / )PhD( دکرتای تخصصی

بهداشت مواد غذایی
گروه صنایع غذایی، دانشکده علوم 

تغذیه و صنایع غذایی
essential oil20استاد

اقتصاد سالمتنادر جهان مهر60
دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

استادیار

محاسبه بار بیامریها- 
ارزشیابی اقتصادی 

خدمات سالمت- تامین 
مالی سالمت

21
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جدول F7- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو بورد علمی کشوری در رشته مربوطه هستند:

توضیحاتعنوان بورد علمی کشوریرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

استادگروه اخالق پزشکیاخالق پزشکیدکرت مهرزاد کیانی1
عضو بورد کشوری اخالق 

پزشکی

دانشیارگروه اخالق پزشکیاخالق پزشکیدکرت شبنم بزمی2
عضو بورد کشوری اخالق 

پزشکی

اقتصاد و مدیریت دارواستادداروسازی شهید بهشتیسم شناسیدکرت حمیدرضا راسخ3

داروسازی بالینیاستاد"داروسازی بالینیدکرت جمشید سالم زاده4

دکرت فرزاد پیرویان5
اقتصاد و مدیریت 

دارو
اقتصاد و مدیریت دارواستادیار"

"دانشیار""دکرت غالمحسین مهرعلیان6

جانشین دبیر بوردپزشکی اجتامعیاستاددانشکده پزشکیپزشکی اجتامعیمحمدرضا سهرابی7

پزشکی اجتامعیاستاددانشکده پزشکیاپیدمیولوژیپروین یاوری8

بورد تخصصیدانشیارگروه پزشکی قانونیپزشکی قانونیدکرت محمدعلی امام هادی9

بورد تخصصیاستادگروه پزشکی قانونیپزشکی قانونیدکرت بابک مصطفی زاده10

پوستدانشیارپوستپوستدکرت محمد شهیدی دادرس11

پوستدانشیارپوستپوستدکرت سهیال نصیری12

پوستدانشیارپوستپوستدکرت حمیده مروج فرشی13

14
دکرت عبدالجلیل کالنرت 

هرمزی
جراحی پالستیک و 

ترمیمی
مرکز پزشکی آموزشی درمانی  15 

خرداد
استاد

بورد فوق تخصصی  جراحی 
پالستیک وترمیمی

15
دکرت سید اسامعیل حسن 

پور آونجی
جراحی پالستیک و 

ترمیمی
مرکز پزشکی آموزشی درمانی  15 

خرداد
استاد

بورد فوق تخصصی  جراحی 
پالستیک وترمیمی

دکرت مسعود یاور ی16
جراحی دست و 

میکروسکوپی
مرکز پزشکی آموزشی درمانی  15 

خرداد
استاد

بورد فوق تخصصی  جراحی 
پالستیک وترمیمی

بورد تخصصی چشم پزشکیاستادبیامرستان لبافی نژادچشم پزشکیدکرت محمدعلی جوادی17

بورد تخصصی چشم پزشکیاستادبیامرستان لبافی نژادچشم پزشکیدکرت بهرام عین الهی18

بورد تخصصی چشم پزشکیدانشیاربیامرستان لبافی نژادچشم پزشکیدکرت شاهین یزدانی19

بورد تخصصی چشم پزشکیدانشیاربیامرستان لبافی نژادچشم پزشکیدکرت فریده رشیفی پور20

استاددانشکده داروسازیداروسازی بالینیدکرت جمشید سالم زاده21

استاددانشکده داروسازیداروسازی بالینیدکرت محمد عباسی نظری22

فارماکوگنوزیدکرت هام حاجی مهدی پور23
دانشکده طب سنتی –دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
دانشیار

فارماکوگنوزی و داروسازی 
سنتی

فارماکوگنوزیدکرت سمیه اسامعیلی24
دانشکده طب سنتی –دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
دانشیار

فارماکوگنوزی و داروسازی 
سنتی

فارماکوگنوزیدکرت مریم حمزه لو مقدم25
دانشکده طب سنتی –دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
دانشیار

فارماکوگنوزی و داروسازی 
سنتی

+استاد یاردانشکده طب سنتیطب سنتیدکرت مژگان تن ساز26

+دانشیاردانشکده طب سنتیطب سنتیدکرت محمود خدادوست27

+دانشیاردانشکده طب سنتیطب سنتیدکرت رسول چوپانی زنجانی28

بیامریهای عفونی و گرمسیریاستادبیامرستان لبافی نژادعفونیدکرت داود یادگاری نیا29

بیامریهای عفونی و گرمسیریاستادبیامرستان لقامن حکیمعفونیدکرت مسعود مردانی30

بیامریهای عفونی و گرمسیریاستادبیامرستان لقامن حکیمعفونیدکرت رشوین شکوهی31

بیامریهای عفونی و گرمسیریاستادبیامرستان مسیح دانشوریعفونیدکرت پیام طربسی32

انگل شناسی پزشکیاستاددانشکده پزشکی شهید بهشتیانگل شناسی پزشکیعلی حقیقی33
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جدول F7- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو بورد علمی کشوری در رشته مربوطه هستند:

توضیحاتعنوان بورد علمی کشوریرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی

انگل شناسی پزشکیدانشیاردانشکده پزشکی شهید بهشتیانگل شناسی پزشکیسید جواد سیدطبایی34

زیست فناوری پزشکیاستاددانشکده فناوریهای نوین پزشکیانگل شناسیدکرت بهرام کاظمی دمنه35

زیست فناوری پزشکیدانشیاردانشکده فناوریهای نوین پزشکیپزشکی مولکولیدکرت حسین قنربیان36

انگل شناسیاستاددانشکده پزشکیانگل شناسیدکرت علی حقیقی37

ژنتیک پزشکیاستاددانشکده پزشکیژنتیک پزشکیدکرت میرداوود عمرانی38

فیزیولوژیاستاددانشکده پزشکیفیزیولوژیدکرت مهیار جان احمدی39

مهندسی پزشکیدانشیاردانشکده پزشکیمهندسی پزشکیدکرت ساسان پور40

آناتومیاستاددانشکده پزشکیآناتومیدکرت معرفت غفاری نوین41

بهداشتاستاددانشکده بهداشتبهداشت مواد غذاییدکرت هدایت حسینی42

بهداشتاستاددانشکده بهداشتارتقای بهداشتدکرت فاطمه ناهیدی43

بهداشتاستاددانشکده بهداشتآموزش بهداشتدکرت علی رمضان خانی44

دکرت احمد قره باغیان45
ایمنوهامتولوِژی 

بالینی
استددانشکده پیرا پزشکی

خونشناسی ازمایشگاهی و 
بانک خون

دانشیاردانشکده پیرا پزشکیهامتولوژیدکرت محسن حمیدپور46
خونشناسی ازمایشگاهی و 

بانک خون
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جدول F8- 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

اقتصاد سالمتنادر جهان مهر1
دانشکده مدیریت و 

آموزش پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

استادیار
موسسه ملی 
تحقیقات 

سالمت

تحلیل فضای مالی و پیش بینی مخارج 
سالمت ایران تا سال 2030

1397-1396

وزرات بهداشتدانشیارگروه اخالق پزشکیاخالق پزشکیدکرت لیال افشار2
تدوین برنامه راهربدی سه ساله کمیته 

ملی اخالق در پژوهش
94/5/5--93/9/10

3
کامبیز عباچی 

زاده
وزارت بهداشتدانشیاردانشکده پزشکیپزشکی اجتامعی

"پیامیش ملی سالمت اجتامعی 
ایرانیان"

95

4
کامبیز عباچی 

زاده
وزارت بهداشتدانشیاردانشکده پزشکیپزشکی اجتامعی

"دستورالعمل اجرایی سالمت کارکنان" 
ابالغ شده توسط شورای عالی سالمت 

و امنیت غذایی
97

5
دکرت غالمحسین 

مهرعلیان
اقتصاد و 

مدیریت دارو
98/6/1صنعت دارو و توسعه ملیدانشیارداروسازی شهید بهشتی

6
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی – 
مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

دبیرکارگروه 
رتینوپاتی دیابتی 
وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش 

پزشکی
رییس کمیته 

راهربی ثبت ملی 
بیامران مبتال به 
استحاله ارثی 

شبکیه

در حال حارض-

چشم پزشکیدکرت ژاله رجوی7

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد
ناظر برنامه ملی 
غربالگری تنبلی 

چشم
در حال حارض-

8
دکرت سمیه 
اسامعیلی

فارماکوگنوزی
دانشکده طب سنتی 

–دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی

نیامدانشیار
مطالعه اتنوبوتانی و اثرات سمیت 
سلولی گیاهان دارویی و خوارکی 

استان ایالم
98/5-94/2

دکرت پیام طربسی9
بیامری 

ھای عفونی 
بیامرستان مسیح

نیاماستادبیامرستان مسیح دانشوری

Quantiferon‐TB ارزیابی 
در مقایسه با Plus برای 
QuantiFERON TB (T

تشخیص عفونت سلولی نھفته
)LTB(( در بیامران H(V

١/١١/١٣٩٦
رشوع

١/٥/١٣٩٧
پایان

دکرت پیام طربسی10
بیامری 

ھای عفونی 
بیامرستان مسیح

نیاماستادبیامرستان مسیح دانشوری
بررسی میزان شیوع دیابت در

مبتالیان سل و ایدز
رشوع1395 /١/٧
١٣٩٦ پایان /١/٧

11
دکرت محمود 
خدادوست

1397-1394راه اندازی روش ترشیح مجازی اجسادپزشکی قانونیدانشیاردانشگاه شهید بهشتیطب سنتی

12
دکرت محمود 
خدادوست

پزشکی قانونیدانشیاردانشگاه شهید بهشتیطب سنتی
مقایسه سوگیری توجه و تغییرات 

امواج مغزی در افراد ترانس سکسوال 
و نرمال

1394-1397

13
دکرت محمود 
خدادوست

پزشکی قانونیدانشیاردانشگاه شهید بهشتیطب سنتی
طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه اسکن 

سه بعدی و بازسازی مجازی صحنه جرم
1394-1397
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14
دکرت محمود 
خدادوست

پزشکی قانونیدانشیاردانشگاه شهید بهشتیطب سنتی
بررسی مزاجی زوجهای در حال طالق و 

زوجهای سازگار
1394-1397

15
دکرت محمود 
خدادوست

پزشکی قانونیدانشیاردانشگاه شهید بهشتیطب سنتی

مقایسه سوگیری توجه مردان 
هموسکسوال و هرتوسکسوال به 
تصاویر جنس مخالف و موافق با 

استفاده از دستگاه تعقیب حرکات 
چشم و امواج مغزی

1394-1397

16
دکرت محمود 
خدادوست

پزشکی قانونیدانشیاردانشگاه شهید بهشتیطب سنتی

بررسی سوگیری توجه رسنخ های 
مرتبط با الکل در مرصف کنندگان 

الکل با تکنیک تعقیب حرکات چشم و 
امواج مغزی

1395-1396

17
دکرت محمود 
خدادوست

پزشکی قانونیدانشیاردانشگاه شهید بهشتیطب سنتی

بررسی مولکولی بیان ژنهای گیرنده 
های رسوتونین و دوپامین و آنزیم های 

COMT, MAO در افراد معتاد به 
مواد مخدر

1396-1398

18
دکرت مژگان 
تن ساز، دکرت 
رسول چوپانی

دانشگاه شهید بهشتیطب سنتی
استادیار، 
دانشیار

وزارتخانه- دفرت 
طب ایرانی

KAPپروژه-  بررسی آگاهی، نگرش، 
عملکرد 5 گروه مختلف جامعه) مردم 

عادی، بیامران، پزشکان عمومی، 
پزشکان متخصص و عطاران( درباره 

طب سنتی ایرانی و طب مکمل

2016-2018

جدول F8- 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
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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.

نام هیات 
علمی

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمیواحد محل خدمترشته 

1
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی – مرکز 
تحقیقات چشم دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

استاد

PRPH2 mutation as the cause of 
various clinical manifestations in a 

family affected with inherited retinal 
dystrophy.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/31618092

36

2
دکرت مسعود 

سهیلیان
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

استاد
Resistance to herpes stromal keratitis 

conferred by an (gG2a-derived 
peptide.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/7630419

1096

3
دکرت محمد 

پاکروان
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

استاد

Genetic association study of 
exfoliation syndrome identifies a 

protective rare variant at LOXL1 and 
five new susceptibility loci.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28553957

527

4
دکرت شاهین 

یزدانی
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

استاد

Genetic association study of 
exfoliation syndrome identifies a 

protective rare variant at LOXL1 and 
five new susceptibility loci.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28553957

527

5
دکرت مژگان 

رضایی 
کنوی

چشم پزشکی
گروه چشم دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
دانشیار

Genetic association study of 
exfoliation syndrome identifies a 

protective rare variant at LOXL1 and 
five new susceptibility loci.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28553957

527

6
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

Measuring progress from 1990 to 2017 
and projecting attainment to 2030 of the 
health-related Sustainable Development 
Goals for 195 countries and territories: 

a systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2017.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30496107

700

8
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

Global, regional, and national 
comparative risk assessment of 84 
behavioural, environmental and 

occupational, and metabolic risks or 
clusters of risks for 195 countries and 
territories, 1990-2017: a systematic 
analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30496105

700

9
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

Global, regional, and national 
incidence, prevalence, and years 

lived with disability for 354 diseases 
and injuries for 195 countries and 

territories, 1990-2017: a systematic 
analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30496104

700

10
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی – مرکز 
تحقیقات چشم دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

استاد

Global, regional, and national 
age-sex-specific mortality and life 

expectancy, 1950-2017: a systematic 
analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30496102

700

11
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

Global, regional, and national 
disability-adjusted life-years )DALYs( 

for 359 diseases and injuries and 
healthy life expectancy )HALE( for 195 
countries and territories, 1990-2017: 
a systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2017.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/30415748

700
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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.

نام هیات 
علمی

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمیواحد محل خدمترشته 

12
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

Global, regional, and national 
incidence, prevalence, and years lived 

with disability for 328 diseases and 
injuries for 195 countries, 1990-2016: 
a systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2016.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28919117

700

13
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی – 
مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

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.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28916366

700

14
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

Global, regional, and national 
disability-adjusted life-years )DALYs( 

for 315 diseases and injuries and 
healthy life expectancy )HALE(, 

1990-2015: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2015.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27733283

700

15
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

Global, regional, and national 
incidence, prevalence, and years 

lived with disability for 310 diseases 
and injuries, 1990-2015: a systematic 

analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2015.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27733282

700

16
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

Measuring the health-related 
Sustainable Development Goals in 
188 countries: a baseline analysis 

from the Global Burden of Disease 
Study 2015.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/27665228

700

17
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد

Global, regional, and national 
comparative risk assessment of 84 
behavioural, environmental and 
occupational, and metabolic risks 
or clusters of risks, 1990-2016: a 

systematic analysis for the Global 
Burden of Disease Study 2016.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/28919119

700

18
دکرت حمید 

احمدیه
چشم پزشکی

گروه چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی 

– مرکز تحقیقات چشم 
دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی

استاد
(ncomplete penetrance of CRX gene 

for autosomal dominant form of 
cone-rod dystrophy.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/31215831

36

19

دکرت پیام 
طربسی

دکرت مجید 
مرجانی

بیامری 
ھای عفونی 

بیامرستان مسیح
استادبیامرستان مسیح دانشوری

Treatment 
correlates of
successful

outcomes in
pulmonary

multidrugresistant
tuberculosis: an

individual patient
data meta analysis

https://www.ghdonline.org/uploads/
Lancet_(PD_MA_MDR  TB.

pdf
)http://apps.lib.wosg.ir/full_

record.do?product= 
WOS&search_mode

=GeneralSearch&qid=1&S(D=F6R
5j8N6m34NVUkJF&page =2&doc
=13&cacheurlFromRightClick=no(

5٩.١٠٢
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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.

نام هیات 
علمی

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقالهرتبه علمیواحد محل خدمترشته 

20

دکرت پیام 
طربسی

دکرت مجید 
مرجانی

بیامری 
ھای عفونی 

بیامرستان مسیح
استادبیامرستان مسیح دانشوری

Comparison of 
different

treatments for
isoniazidresistant
tuberculosis: an

individual patient
data meta analysis

)http://apps.lib.wosg.ir/
full_ record.do?product= 

WOS&search_ mode= 
GeneralSearch&qid= 1&S(D= 

F6R5j8N6m34NVUkJF&page= 
2&doc= 

17&cacheurlFromRightClick= no(
)https://research‐repository.
standrews.ac.uk/bitstream/

handle / 10023/16069/1_(NHR_
TB_(PD_Text_and _Tables_

R2.pdf?sequence=1&isAllowed=y(

٢٢.٩٩٢

21

دکرت پیام 
طربسی

دکرت مجید 
مرجانی

بیامری 
ھای عفونی 

بیامرستان مسیح
استادبیامرستان مسیح دانشوری

Up Regulation Of
Tlr4 Expression (n

Leukocytes Of
Co‐(nfected

Hiv/tb Patients

)http://apps.lib.wosg.ir/full_ 
record.do?product=WOS&search 

_mode=GeneralSearch&qid=  
1&S(D= F6R5j8N 

6m34NVUkJF&page= 5&doc= 
49&cacheurlFromRightClick=no(

hps://www.atsjournals.org/doi/
pdf/10.1164/ajrccmconference. 

2016.193.1_ MeengAbstracts.A2888

١6.4٩4

22
دکرت احمد 
قره باغیان

ایمنوهامتولوِژی 
بالینی

استاددانشکده پیرا پزشکی
Effect of autologus salvaged blood 
on postoperative natural killer cell 

precursor frequency, 
The lancet- 2004; 363:1025-1030 

23
نادر جهان 

مهر
اقتصاد سالمت

دانشکده مدیریت و 
آموزش پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

استادیار

Global, regional, and national 
comparative risk assessment of 79 
behavioural, environmental and 
occupational, and metabolic risks 
or clusters of risks, 1990–2015: a 
systematic analysis for the Global 

Burden of Disease Study 2015

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)16(31679-8

59.101

24
نادر جهان 

مهر
اقتصاد سالمت

دانشکده مدیریت و 
آموزش پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

استادیار

Health in times of uncertainty in 
the eastern Mediterranean region, 

1990–2013: a systematic analysis for the 
Global Burden of Disease Study 2013

https://doi.org/10.1016/
S2214-109X)16(30168-1

15.87

25
نادر جهان 

مهر
اقتصاد سالمت

دانشکده مدیریت و 
آموزش پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

استادیار

Global, regional, and national 
incidence, prevalence, and years lived 

with disability for 310 diseases and 
injuries, 1990–2015: a systematic 
analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2015

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)16(31678-6

59.101

26
نادر جهان 

مهر
اقتصاد سالمت

دانشکده مدیریت و 
آموزش پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

استادیار

Estimates of global, regional, and 
national incidence, prevalence, and 
mortality of H(V, 1980–2015: the 

Global Burden of Disease Study 2015

https://doi.org/10.1016/
S2352-3018)16(30087-X

14.75

27
نادر جهان 

مهر
اقتصاد سالمت

دانشکده مدیریت و 
آموزش پزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

استادیار

Measuring the health-related 
Sustainable Development Goals in 188 
countries: a baseline analysis from the 
Global Burden of Disease Study 2015

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)16(31467-2

59.101
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جدول R1مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات

آخرین رتبه مرکز 
در رتبه بندی مراکز 

تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز   

تعداد مقاالت 
  affiliation با ISI

مرکز در سالهای 
2018 و 2019

سایر توضیحات

1
مرکز تحقیقات 

رسطان
16/12/1388

انجام تحقیقات برای پیشگیری از رسطان و کاهش میزان بروز ومرگ 
ناشی از آن، درمان مناسب بیامران رسطانی با محوریت بیامر و هزینه 

اثر بخشی و توانبخشی بیامران و ادغام آموزش ، پژوهش و خدمات

35 مورد در 
سال 2018
- : 2019

مرکز تحقیقات 
رسطان

2
مرکز تحقیقات 
اخالق و حقوق 

پزشکی
27/1/1396

انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی
آموزش جامعه در حوزه های پنجگانه فعالیتهای مرکز

اطالع رسانی و انتشار نتایج پژوهشهای انجام شده
ارائه مشاوره به سیاستگذاران دانشگاه و نظام سالمت و ... از زمره 

این رسالتها می باشد.
دستیابی به اصولی همچون رعایت موازین اخالقی در نظام سالمت

حفظ کرامت انسانی و کمک به استقرار عدالت 
ایجاد زمینه مناسب برای جذب نیروهای نخبه و متخصص درحوزه 

فعالیتهای مرکز
ایجاد زمینه مناسب برای نوآوری و خالقیت
گسرتش روابط با مراکز و مؤسسات داخلی

توسعه روابط بین املللی مرکز

53 مورد در 
سال 2018

22 مورد در 
سال 2019

مرکز تحقیقات 
اخالق و حقوق 

پزشکی

3

مرکز تحقیقات 
سلول های 

بنیادی مجاری 
ادراری تناسلی

1393

مرکز تحقیقات سلول های بنیادی مجاری ادراری تناسلی تالش 
می مناید تا در کنار مراکز تحقیقات بیامریهای کلیه و مجاری 

ادراری و بیامریهای مزمن کلیه و پیوند با انجام تحقیقات پایه 
ای و بهره گیری از علوم سلول های بنیادی در جهت کسب 
دانش بنیادی و پایه به رفع مشکالت بیامران مجاری اداری 

تناسلی و کلیه بپردازد. در این راستا چشم انداز این مرکز تالش 
در جهت ایجاد یک مرکز تحقیقات  برتر سلول های بنیادی در 

سطح  خاورمیانه  می باشد

38 مورد در 
سال 2018

55 مورد در 
سال 2019

مرکز تحقیقات 
سلول های 

بنیادی مجاری 
ادراری تناسلی

4

مرکز تحقیقات 
ارتقاء ایمنی 
و پیشگیری از 

مصدومیتها

23/2/1392

- ارتقای دانش موجود در زمینه حوادث
- گسرتش پژوهش و تحقیقات كاربردی و ایجاد فرصتهای مناسبی 

تحقیقاتی برای انجام تحقیقات با كیفیت باال و بصورت ادغام یافته
- هدفمند منودن تحقیقات مربوطه و ارائه بانك اطالعاتی در 

خصوص تحقیقات انجام گرفته در زمینه آسیب ها برای دستیابی 
به آخرین نوآوری ها در زمینه كاهش ریسك حوادث در سطوح 

منطقه ای و بین املللی. 
- ترغیب، تشویق و بكارگیری محققان در زمینه پیشگیری از 

حوادث و ارتقای ایمنی. 
- ایفای نقش مغز متفكر برای سیاستگذاران ، تصمیم گیرندگان و 

مدیران اجرایی كشور در زمینه پیشگیری از آسیب ها. 
- حامیت و هدایت توامنندی های موجود برای حل مشكالت 

فعلی و بحرانهای آتی حوادث. شناسایی گروههای آسیب پذیر 
)گروههای با مورتالیتی و موربیدیتی باال (در زمینه آسیب ها. 
- شناسایی عوامل تعیین کننده حوادث)determinants( در 

گروه های آسیب پذیر و راههای پیشگیری از آنها تبدیل شدن به 
WHO. مركز همكار سازمان بهداشت جهانی

- ارتقای دانش و مهارتهای تحقیق ) پرورش نیروی محقق( در 
زمینه ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

- توسعه دانش، نگرش و مهارتهای مرتبط با رهربی، منابع، آموزش، 
مدیریت اطالعات، مدیریت منابع مالی و بیمه، تحقیقات کاربردی 

و توسعه ای، مدیریت فناوری، مدیریت حوادث و بالیا

3 مقاله در سال 
2018

1 مقاله در سال 
2019

مرکز تحقیقات 
ارتقاء ایمنی 
و پیشگیری از 

مصدومیتها
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جدول R1مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات

آخرین رتبه مرکز 
در رتبه بندی مراکز 

تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز   

تعداد مقاالت 
  affiliation با ISI

مرکز در سالهای 
2018 و 2019

سایر توضیحات

5
مرکز تحقیقات 
سلولهای بنیادی

سایت مرکز 
چیزی نوشته 
نشده است

-
مرکز تحقیقات 
سلولهای بنیادی

6
مرکز تحقیقات 
گوارش، کبد و 
تغذیه کودکان

21/03/96

تولید دانش کمی کیفی در حیطه بیامری های گوارش، کبد و 
تغذیه کودکان 

2.  آموش تخصصی و پژوهشی در غالب ترکیب بالین و پژوهش 
و تربیت پزشک دانشمند

3. آموزش همگانی به منظور ارتقاء سطح آگاهی مردم و تشویق 
ایشان در پروژه های پیشگیری و ورود اطالعات در طرح های 

پژوهشی
4. نرش و انتشار یافته های پژوهش و انتشار مقاالت حاصل از 

تولید علمی
5. مشاوره برای سیاستگزاران بهداشتی و سالمتی در سطح ملی 

و بین املللی
6  مشارکت در پروژه های بین املللی در قالب تفاهم نامه های 

علمی بین مراکز معترب داخلی و خارجی
7. ارتباط دقیق و منطقی با صنایع دارویی برای ایجاد 

حامیت های مالی و تأمین منابع مستقل مالی

19 مورد در 
سال 2018

8 مورد در سال 
2019

مرکز تحقیقات 
گوارش، کبد و 
تغذیه کودکان

7
مرکز تحقیقات 

ژنومیک
مهر ماه 1387

1. شناسایی عوامل موثر محیطی و ژنتیکی در بروز بیامریهای 
مولتی فاكتوریال و رسطان

2. شناسایی عوامل ژنی)Gene Mapping( موثر در بروز 
بیامریهای نادر ژنتیکی در اقوام مختلف کشور

3. شناسایی اولویت های تحقیقاتی در سیستم بهداشتی - 
درمانی کشور در راستای کاهش اختالالت و ناهنجاریهای ژنتیکی 

4. ترسیم نقشه ژنوم کشور 
5. ترسیم نقشه مولکولی رسطان در کشور 

6. تولید محصوالت بیولوژیک در راستای نیازهای دارویی كشور
7. طراحی و توسعه روش های نوین تشخیصی بیامریهای 

مادرزادی، ژنتیکی، قلب و عروق، دیابت، رسطان و....
8. طراحی یک مدل قابل اجرا به منظور ارایه خدمات تشخیصی 
و درمانی اختالالت ژنومیکی در شبکه بهداشتی - درمانی کشور 

)PHC(
9. بسط و توسعه سیستم شبکه ای ثبت اطالعات بیامریهای 

ژنومیک در کشور 
10. انتقال دانش و فن آوری های جدید در زمینه علوم ژنومیک 

و رسطان به کشور
11. ایجاد بسرت مناسب جهت جذب و فعالیت نیروهای انسانی 

كارآمد و متخصص
12. بکارگیری و توسعه علوم جدید بویژه ژنومیک و بیولوژی 

انسانی در جهت ارتقا سطح سالمت جامعه 
 Professional( 13. ارتقاء سطح دانش و مهارت محققین کشور

education(در زمینه علوم نوین ژنومیک و رسطان
 Public( 14. ارتقاء سطح آگاهی های عمومی آحاد جامعه

awareness(و تعامل نزدیک با رسانه ملی
15. آموزش و اطالع رسانی همگانی از طریق ارایه خدمات 

مشاوره ای اینرتنتی

17 مورد در 
سال 2018

12 مورد در 
سال 2019

مرکز تحقیقات 
ژنومیک
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جدول R1مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات

آخرین رتبه مرکز 
در رتبه بندی مراکز 

تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز   

تعداد مقاالت 
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مرکز در سالهای 
2018 و 2019

سایر توضیحات

8
مرکز تحقیقات 
جراحی کودکان

1386

1-تقویت نقش مرکز بعنوان قطب تحقیقات بیامریهای جراحی 
کودکان در کشور

2-ارتقاء نقش مرکز در تدوین سیاستها و اسرتاتژیهای علمی در 
زمینه بیامریهای جراحی کودکان

3-توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی داخلی و بین املللی
4-بهبود کیفیت زندگی بیامران مبتال به بیامریهای مرتبط با 

جراحی کودکان
5-ارتقای هر چه بیشرت سطح دانش و آگاهی عمومی در زمینه 

بیامریهای جراحی کودکان
6-حامیت از پژوهشگران

7-ایجاد زیر ساخت مناسب برای انجام تحقیقات بیامریهای 
مرتبط )فضای فیزیکی، تجهیزات، علمی(

1 مورد در سال 
2018

5 مورد در سال 
2019

مرکز تحقیقات 
جراحی کودکان

9

مرکز تحقیقات 
استخوان، 
مفاصل و 

بافتهای وابسته

1387

_ به عنوان برترین مرکز تحقیقات ارتوپدی کشور و منطقه با 
ارائه پرونده تحقیقی پژوهشی با کمیت و کیفیت کاربردی بسیار 

 باال در زمینه ارتوپدی و رشته های مرتبط با آن شناخته شویم.
_ عنوان برترین مرکز تحقیقات ارتوپدی کشور با باالترین 

استاندارهای تحقیقی پژوهشی توسط اعضاء هیأت علمی، 
محققین ) ایرانی و غیر ایرانی ( ، پزشکان و کارشناسان در ارتباط 

با پروژه های پژوهشی انتخاب شویم.

مرکز تحقیقات 
استخوان، 
مفاصل و 

بافتهای وابسته

10
مرکز تحقیقات 
طب سنتی و 

مفردات پزشکی
03/05/88

    احیاء و توسعه طب سنتی و مفردات پزشكی  
    پاالیش و به روز آمد منودن دانش طب سنتی

    ترشیك مساعی یا ادغام طب سنتی در نظام سالمت
    تعالی فرهنگ سالمت در جامعه ایرانی

    ارتقا نقش مرکز در تدوین سیاستها و اسرتاتژیهای ملی در زمینه 
طب سنتی و مفردات پزشکی

    توسعه منابع انسانی
    توسعه کمی وکیفی تحقیقات و فناوری

    نهادینه کردن بکارگیری نتایج تحقیقات در ارایه خدمات بالینی
    جلب حامیت همه موسسات و نهادهای حامیت کننده از 

تحقیقات
    توسعه نظام مدیریت اطالعات و فنا وری

    توسعه ارتباطات بین املللی و کسب اعتبار از موسسات معترب 
جهانی

7 مورد در سال 
2018

4 مورد در سال 
2019

مرکز تحقیقات 
طب سنتی و 

مفردات پزشکی

11
مرکز تحقیقات 
اعصاب کودکان

1386

ارتقاء کمی و کیفی پژوهشگران رشته اعصاب کودکان.
- مشارکت در حل مسائل بهداشتی، درمانی نظام سالمت 

با تدوین راهنام و دستورالعمل بومی در سطح کشور برای 
بیامریهای شایع اعصاب کودکان.

- ارتقاء پژوهشهای مرتبط با رشته اعصاب کودکان در سطح کشور 
و جهان با همکاریهای بین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور.
- مشارکت در طراحی سامانه ثبت بیامریهای اعصاب کودکان و 

مشارکت در جنبش نرم افزاری نظام سالمت کشور.
- توسعه ارتباطات علمی و پژوهشی داخلی و بین املللی در 

حیطه رشته اعصاب کودکان.
- افزایش تولیدعلم با ارائه مقاالت داخلی و خارجی در حیطه 

رشته اعصاب کودکان.
- تقویت مرکز تحقیقات اعصاب کودکان به عنوان قطب 

تحقیقاتی رشته فوق تخصصی اعصاب کودکان.

14   مورد در 
سال 2019

12  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
اعصاب کودکان
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2018 و 2019

سایر توضیحات

12

مرکز تحقیقات 
طب فیزیکی و 

توانبخشی
 Physical

 medicine &
 rehabilitation

 research
center

طب الکرتودیاگنوز )شیوع انواع آسیب اعصاب محیطی، شدت، 
محل و الگوهای درگیری( )اتیولوژی بیامریها( )روشهای نوین 

الکرتودیاگنوز در تشخیص و پیگیری بیامریها(
-   درمان اختالالت عصبی اسکلتی عضالنی ) بررسی اثر بخشی 

و مقایسه داروها و روشهای فیزیکی در درمان اتروز، پوکی 
استخوان، نوروپاتی های ناشی از گیر افتادگی اعصاب و... (

   طبقه بندی بین املللی عملکرد، بررسی عملکرد و کیفیت زندگی 
بیامران و ارزیابی اثرات روشهای درمانی و توانبخشی بر آن

-   بررسی روایی و پایایی پرسشنامه های اختالالت تحت پوشش 
طب فیزیکی و توانبخشی

مرکز تحقیقات 
طب فیزیکی و 

توانبخشی
 Physical

 medicine &
 rehabilitation

 research
center

13
مرکز تحقیقات 
سالمت مردان و 
بهداشت باروری

شهریور ماه 
1384

حفظ و ارتقاء سالمت مردان در جامعه ایرانی
-         حفظ و ارتقاء بهداشت باروری در کشور

50   مورد در 
سال 2019

54  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
سالمت مردان و 
بهداشت باروری

14
مرکز تحقیقات 

مسمومین
16/12/1388

فعالیتهای این مرکز عمدتا شامل پژوهش درخصوص اولویت 
های پژوهشی براساس راهربد دانشگاه می باشد.

پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی
تربیت نیروهای انسانی محقق و متخصص

تشویق و جلب به همکاری پزشکان و کارشناسان پژوهشی 
عالقه مند

3   مورد در 
سال 2019

9  مورد در سال 
2018

مرکز تحقیقات 
مسمومین

15
مرکز تحقیقات 
عفونی اطفال

12/10/1383

ارتقاء سطح سالمت جامعه وكاهش مرگ و میر كودكان
    افزایش میزان تحقیقات كاربردی و باال بردن سطح علمی كشور

 افزایش روحیه پژوهشگری در كادر آموزشی و فارغ التحصیالن
جهت دهی صحیح پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی در مسیر 

 رفع معضالت
داخلی و منطقه ای بیامریهای عفونی كودكان

افزایش كارایی و معلومات اساتید،دستیاران كودكان وفلوهای 
عفونی كودكان

ندارد. 
مرکز تحقیقات 
عفونی اطفال

16

مرکز تحقیقات 
بیامریهای 

تنفسی کودکان
 Pediatric

 respiratory
 Diseases
 Research

Center

1387

- آسم كودكان )روش های تشخیصی و درمانی(
- سل كودكان )سل حساس و مقاوم(

- روش های تشخیصی سل كودكان در متاس با فرد مسلول
- بیامری های مزمن ریوی كودكان )برونشكتازی ، پوملوناری 

آلوئوالرپروتئینوزیس و ...
 - فیربوزكیستیك )ثبت اطالعات بیامران در كشور(

-  نقش تغذیه و مكمل های غذایی در بیامریهای تنفسی كودكان
- بررسی آلرژن-های تنفسی و غذایی

- عفونت های تنفسی كودكان )بررسی شیوع، روش های 
تشخیصی و ویروس شناسی(

- ارزیابی نقص ایمنی در بیامری های تنفسی كودكان و بیامری سل
- آلودگی هوا و بیامری های تنفسی كودكان

-  تاثیر دخانیات) Passive smoking (  بر كودكان
- جمع آوری موارد ابتال به بیامری دیسكینزی موكوسیلیاری و 

بررسی ژنتیك این بیامری
- ارزیابی اختالالت خواب در كودكان )انجام پلی سومنوگرافی 

در كودكان(

مرکز تحقیقات 
بیامریهای 

تنفسی کودکان
 Pediatric

 respiratory
 Diseases

Research Center
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سایر توضیحات

17
مرکز تحقیقات 

علوم اعصاب
4/12/78

پژوهش در زمینه های مختلف علوم اعصاب به منظور ارتقاء این 
علم در سطح کشور و جهان، که این تحقیقات می تواند به صورت 

طرح های ملی کاربردی در نیل به خودکفایی در جهت بررسی 
داروهای موثر برسیستم عصبی و نیز به صورت بنیادی جهت 

رسیدن به مرزهای دانش در سطح بین املللی باشد.
در سطح آموزش، کمک به تشکیل دوره های تحصیالت تکمیلی و 

تخصصی دانشگاهی به منظور تربیت متخصصان این رشته
تشکیل کارگاه های آموزشی و پژوهشی به منظور آشنا منودن 

محققان جوان این رشته با تکنیکهای جدید پژوهشی
معرفی مطالعات و تحقیقات انجام شده در علوم اعصاب در 

کشور به مراکز علمی بین املللی
- برگزاری کنگره ها و سمینارهای داخلی و بین املللی به منظور 

ارائه دست آوردهای پژوهشی محققان و برقراری دوره های 
بازآموزی برای صاحبان حرف پزشکی

برقراری و ایجاد ارتباط بین محققین رشته های بنیادی و بالینی 
علوم اعصاب از طریق اجرای طرح های تحقیقی جهت شناسایی 

مکانیسم ایجاد بیامری های عصبی

3  مقاله در 
سال 2019 
29  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
علوم اعصاب

18

مرکز تحقیقات 
بیامری های 

خونی مادرزادی 
کودکان

91/03/23

هدف از شبکه ملی خون و رسطان کودکان کشور ترویج و کمک 
به گسرتش مفاهیم مشرتک ملی و بومی شده در بیامرستان ها 
و مراکز بهداشتی و حامیت از اجرای آن در این مراکز از طریق 
حامیت فنی اعضا است. راهکار اصلی نیل به این هدف،جمع 
آوری و طبقه بندی و الویت بندی سواالت و مشکالت موجود 
در حیطه مربوطه در کشور؛ جمع آوری ایده ها و پیشنهادات 

و طبقه بندی آنها، طراحی پروژه های پژوهشی- آموزشی واجرا 
آنها در سطوح مختلف محلی تا ملی خواهد بود

8  مقاله در 
سال 2019 
19  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
بیامری های 

خونی مادرزادی 
کودکان

19
مرکز تحقیقات 

علوم داروئی
16/12/1388

تولید دانش روا و مناسب در زمینه های مختلف علوم دارویی به 
ویژه فنآوری نانو و فنآوری زیستی.

·  تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق در زمینه های مختلف 
علوم دارویی.

·  انجام تحقیقات بنیادیـ  كاربردی در گرایش های مختلف 
فارماسیوتیكس.

·  انجام پژوهش های بنیادیـ  كاربردی در زمینه سنتز داروهای 
جدید.

· انجام پژوهش های بنیادیـ  كاربردی در رشته های مختلف سم 
شناسیـ  فارماكولوژی.

· انجام پژوهش های بنیادیـ  كاربردی در رشته مفردات پزشكی 
و توسعه فرآورده های حاصل از گیاهان دارویی

14 مقاله در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
علوم داروئی

20

مرکز تحقیقات 
بیامری های 

عفونی و 
گرمسیری

16/10/1385

پذیرش، حامیت، ساماندهی و ثبت طرحهای تحقیقاتی ارسال 
شده به مرکز

·برگزاری سمینارها، هامیشها، کنگره ها و سمپوزیومهای علمی و 
آموزشی کشوری و بین املللی

· پذیرش و چاپ مقاالت علمی در ارگان علمی – پژوهشی 

38  مقاله در 
سال 2019 
41  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
بیامری های 

عفونی و 
گرمسیری

21
مرکز تحقیقات 

علوم رفتاری
فروردین ماه 

سال 1385

1.  سالمت روان در گروههای آسیب پذیر
2.سالمت روان در محیطهای شغلی

3. اختالالت روانپزشکی و بیامریهای جسمی

15  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
علوم رفتاری
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22

مرکز تحقیقات 
بیامری های 

کلیوی و مجاری 
ادراری

1379

1- سنگهای دستگاه ادراری 2. نئوپالسمهای دستگاه ادراری 3- 
بیامریهای مزمن کلیه و پیوند  4- سلولی ملکولی و مهندسی 

بافت
  اولویت های پژوهشی مرکز:

-. سنگهای دستگاه ادراری
- رسطانهای دستگاه ادراری

- طرحهای تحقیقاتی در حوزه نانوتکنولوژی و سلولی ، ملکولی) 
سلولهای بنیادی(

- پیوند کلیه و دیالیز
5- جراحی ترمیمی دستگاه ادراری

6- عفونت ها و بی اختیاریهای دستگاه ادراری
7- ناباروری  و اختالالت جنسی

38 مورد در 
سال 2018

55 مورد در 
سال 2019

مرکز تحقیقات 
بیامری های 

کلیوی و مجاری 
ادراری

23
مرکز تحقیقات 
عوامل اجتامعی 
موثر بر سالمت

خرداد 1391

تالش در جهت مشارکت مردم برای حفظ و ارتقاء سالمت
ترویج تحقیقات در زمینه های اولویت دار عوامل اجتامعی 

تعیین کننده سالمت با رویکرد مشارکتی
تالش در جهت حامیت از سالمت در بین تصمیم گیرندگان و 

دست اندرکاران سالمت در سطح دانشگاه
توامنند سازی و ارتقاء سطح توانایی های دست اندرکاران مراکز 

بهداشت و مردم
جلب حامیت و تقویت همکاریهای درون و برون بخشی در 

زمینه رویکرد عوامل اجتامعی تعیین کننده سالمت
انجام پژوهشهای بنیادی کاربردی مبتنی بر نیازهای جامعه 

در جهت حفظ و ارتقاء سالمت و پیشگیری از بیامریها و 
ناهنجاری های مرتبط با سالمت

جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاالت و مدارک مربوطه

مرکز تحقیقات 
عوامل اجتامعی 
موثر بر سالمت

24
مرکز تحقیقات 
بیامریهای مزمن 

کلیه
1393

بررسی و تحقیق در زمینه ی اپیدمیولوژی و علل بیامری های 
مزمن کلیه و راه های تشخیص ، پیشگیری و درمان این بیامری ها 

در جهت کاهش بار بیامری 

مرکز تحقیقات 
بیامریهای مزمن 

کلیه

25
مرکز تحقیقات 
فن آوری پروتئین

1390/10/17

بررسی شیمی و بیوشیمی پپتیدها و پروتئینها )از جمله 
جداسازی، شناسایی و تعیین ساختارکانفورماسیونی(، بررسی 
خصوصیات فیزیکوشیمیایی، سنتز شیمیایی، سنتز زیستی و 

مکانیسم  های ملکولی آن، مطالعه نقش و عملکرد ملکول های 
زیستی،برهمکنش پپتیدها و پروتئین ها  با سایر ملکول ها،
مطالعه آنالوگ های ترکیبات طبیعی و طراحی، مهندسی و 

توسعه ملکول های پپتیدی و پروتئینی،
بررسی کاربردهای متنوع پپتیدها و پروتئین ها در زمینه های 

مختلف علوم زیستی بویژه در حیطه های پزشکی و دارویی،
ساخت، خالص سازی، فرموالسیون، دارورسانی و کنرتل کیفی 

فرآورده های دارویی زیستی،
بکار گیری فن آوری های نوین و پیرشفته نظیر فن آوری زیستی، 
فن آوری نانو، بیوانفورماتیک و فن آوری اطالعات در علوم پپتید 

و پروتئین،

5  مقاله در 
سال 2019 
14  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
فن آوری پروتئین
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26
مرکز تحقیقات 
بیامریهای نای

25/8/1393

  مدیریت اجرایی طرحهای تحقیقاتی بالینیدر زمینه نای در 
 سطوح بیامرستانی، بین دانشگاهی و ملی

مدیریت اجرایی طرحهای تحقیقاتی بنیادی و مدل سازی حیوانی 
 در زمینه نای

بهره برداری از مرکز مهارت های بالینی در جهت تسهیل 
 تحقیقات و ارتقا مهارت دستیاران و پژوهشگران

بهره برداری از آزمایشگاه حیوانات در جهت تسهیل تحقیقات و 
ارتقا مهارت دستیاران و پژوهشگران

22  مقاله در 
سال 2019 
35  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
بیامریهای نای

27
مرکز تحقیقات 

فیتوشیمی
87/9/17

جداسازی ، تعیین ساختامن ، سنتز مشتقات جدید و تعیین 
فعالیت بیولوژیك تركیبات گیاهی

31  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
فیتوشیمی

28
مرکز تحقیقات 

بیهوشی
بهمن ماه سال 

1386

انجام تحقیقات در زمینه های مختلف بیهوشی، درد و مراقبتهای 
ویژه،معرفی جایگاه و اهمیت مفاهیم بیهوشی، درد و مراقبتهای 

ویژه، شناخت و تقویت انگیزه های تحقیقاتی،
معرفی زمینه های كاربرد نتایج تحقیقات بیهوشی، درد و 

مراقبتهای ویژه،
فراهم ساخنت شواهد الزم برای تصمیم گیری مستدل در 

بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،
پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های توسعه سالمت مرتبط با 

حوزه بیهوشی، درد و مراقبتهای ویژه،
تعیین استانداردها و ضوابط ارزشیابی گسرته مرتبط،

مشاركت در ارائه دستاوردهای سالمت در حوزه بیهوشی، درد و 
مراقبتهای ویژه

23 مورد در 
سال 2018

15 مورد در 
سال 2019

مرکز تحقیقات 
بیهوشی

29
مرکز تحقیقات 

فیزیوتراپی
15/12/1384

ارتقای دانش و نگزش جامعه در زمینه فیزیوتراپی و درمانهای 
فیزیکی

ارتقای دانش و توامنندی جامعه پزشکی و توانبخشی در زمینه 
فیزیوتراپی

بهبود کیفیت زندگی در جامعه کم توان،جانبازان و معلوالن
ارتقای سالمت جامعه

مرکز تحقیقات 
فیزیوتراپی

30
مرکز تحقیقات 
بیولوژی سلولی 

و مولکولی
22/7/1385

Real time PCR وPCR انواع روش های
· انواع روش های الکرتوفورز شامل :
CSGE و PAGE،SDS-PAGE     

 Western Blotting، :شامل  Blottingانواع روش های ·
Dot Blotting وSouthernBlotting، Northern Blotting

· انواع روش های کروماتوگرافی شامل
 (on وAffinityChromatography، Gel Filtration

Exchange
· تکنیک االیزا

(nvitro Fertitization ·
)Vitrification( انجامد شیشه ای ·

(muno Histochemistry ·
· متایز سلولهای بنیادی

ips ·
· مطالعه روی اگزوزوم ها

54  مقاله در 
سال 2019 
50  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
بیولوژی سلولی 

و مولکولی
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31
مرکز تحقیقات 

قلب و عروق
1378

1-رشد و توسعه و استفاده از علوم انسانی در زمینه قلب و 
عروق

 2- تصمیم گیری در مورد كاربرد تحقیق دارویی بنیادی برای 
اصالح سیستم خدمات درمانی بهداشتی جهت برآورده كردن 

نیازهای جامعه
 3- گردآوری، طبقه بندی و تنظیم مدارك

 4- آموزش پرسنل محقق در زمینه قلب و عروق
 5- تشویق و استفاده از محققین

 6- سعی در جلب توجه و همكاری با مراكز تحقیق در كشور

ندارد
مرکز تحقیقات 

قلب و عروق

32
مرکز تحقیقات 

پروتئومیکس
15/04/1392

تولید دانش و فناوری در جهت ارتقاء سالمت جامعه
- بومی سازی دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری بین املللی

- تالش به منظور تجاری سازی فعالیت علمی مرتبط

47  مقاله در 
سال 2019 
89  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
پروتئومیکس

33
مرکز تحقیقات 
کاربرد لیزر در 

پزشکی
1385

·  تالش در جهت گسرتش و ترویج کاربرد صحیح لیزر در همه 
رشته های پزشکی از جنبه های بالینی و تحقیقاتی .

·  همکاری به منظور استاندارد سازی و قانومنند کردن کاربرد لیزر 
در مراکز پزشکی.

·  ارائه پیشنهاد برای ایمن سازی کاربرد لیزر برای بیامران و 
کاربران در مراکز پزشکی.

·  تالش در جهت ساماندهی کاربرد لیزر در رشته های مختلف 
پزشکی در کل کشور.

·  برنامه ریزی آموزش و توسعه علوم و فنون لیزر در گروههای 
پزشکی.

·  همکاری در راستای تقویت زمینه تحقیقات و نوآوری در مراکز 
آموزشی و تحقیقاتی .

·  ارتباط با مراکز فعال داخل و خارج ازکشور.
·  برگزاری سمینار و کنگره های دانشگاهی- کشوری و بین امللی.

·  کمک به بومی کردن صنعت لیزر در داخل کشور.
·  بررسی زمینه های گسرتش آموزش لیزر.

·  بررسی محدودیت های  لیزرهای موجود و ارائه نیازهای 
تحقیقاتی

17 مورد در 
سال 2018

16 مورد در 
سال 2019

مرکز تحقیقات 
کاربرد لیزر در 

پزشکی

34
مرکز تحقیقات 
پزشکی از راه 

دور
06/04/1395

آموزش بیامران ؛ کارکنان سالمت و دانشجویان
 پایش پیرشفت درمان بیامران ؛ بازیابی سالمتی و باال بردن امید 

به زندگی
 استفاده از جدیدترین , رایج ترین و معتربترین اطالعات سالمت

 امکان تحقیق و تبادل اطالعات در سطح جهانی
 تخمین هزینه های متام شده و سازماندهی و مدیریت 

بیامرستان به بهرتین نحو
به عنوان یک سیستم آموزشی برای مدیران بیامرستان در کلیه 
سطوح مراحل پیرشفت این سیستم از حالت محلی به ملی و 
در نهایت بین املللی است که به تدریج آگاهی از آن همه گیر 

خواهد شد .
 دسرتسی بهرت و رسیع به پزشکان

کاهش نقل و انتقال بیامرن به مراکز درمانی دوردست

مرکز تحقیقات 
پزشکی از راه 

دور



119داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

جدول R1مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات

آخرین رتبه مرکز 
در رتبه بندی مراکز 

تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز   

تعداد مقاالت 
  affiliation با ISI

مرکز در سالهای 
2018 و 2019

سایر توضیحات

35

مرکز تحقیقات 
کنرتل عوامل 

زیان آور محیط 
و کار

1393/12/16

.       اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی و کاربردی در عرصه های 
گوناگون علوم ایمنی، مهندسی بهداشت حرفه ای، سم شناسی 

شغلی و ارگونومی به منظور رفع مشكالت بهداشت شغلی و 
ایمنی در  كشور

2.       طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزش بهداشت و 
ارتقاء سالمت در محیط های متنوع زیستی و شغلی

3.       اجرای طرحهای پژوهشی، بنیادی و کاربردی در عرصه 
های گوناگون علوم بهداشت محیط از قبیل آب، فاضالب، مواد 

زائد جامد، خاک، هوا، مواد غذایی، مبارزه با ناقلین و غیره
4.  جلب دانشجویان بهداشت و رشته های مرتبط با بهداشت 

برای انجام پایان نامه های تحقیقاتی در مرکز تحقیقات 
5. تولید و انتشار کتب، مجالت و مقاالت علمی 
6. ارتقای کیفی و کمی پژوهش های بهداشتی 

7.  ایجاد بسرت الزم برای ارتباط مؤثر با بخش صنعت 
8.  همکاری های پژوهشی با مؤسسات و سازمانهای ملی و 

بین املللی 
9.  اجرای برنامه های بازآموزی و نوآموزی به منظور توامنند 

سازی اعضاء مرکز تحقیقات
10.  ارتقاء آگاهی های بهداشتی در سطح جامعه 

مرکز تحقیقات 
کنرتل عوامل 

زیان آور محیط 
و کار

36
مرکز تحقیقات 

پوست
- سایت هیچ 
مطلبی ندارد

44  مقاله در سال 2019 
54  مورد در سال 2018

54 مورد در 
سال 2018

44 مورد در 
سال 2019

مرکز تحقیقات 
پوست

37
مرکز تحقیقات 
پیشگیری از 
بیامریهای زنان

فروردینامه 1394

-ارایه راه حل های کاربردی برای کاهش عوامل خطر در 
سطحملی، دانشگاهی وفردی مبتنی بر شواهد

-تدوین پروتکل برای آموزش عموم، نیروهای بهداشتی-درمانی 
و سیاست گزاران بهداشتی بر اساس یافته های پژوهشی مبتنی 

بر شواهد
-تدوین پروتکل های درمانی بر اساس آخرین تحقیقات انجام 

شده و بر اساس وضعیت فرهنگی اقتصادی اجتامعی کشور
- تدوین پروتکل های علمی بر پایه یافته های پژوهشی برای 

جلوگیری از عود بیامریها
- پژوهشهای کاربردی برای تأمین سالمت روانی، اجتامعی و 

اقتصادی زنان مبتال به انواع بیامریهای زنان
- تالش در ایجاد شبکه همکاری بین مراکز تحقیقاتی و اجرایی 

کشور
-برقراری رابطه با مراکز علمی و تحقیقاتی و اجرایی بین املللی 

بویژه در منطقه با رعایت قوانین جاری در جمهوری اسالمی 
ایران

-تسهیل زمینه های همکاری بین بخشی و کار گروهی برای 
مراقبت از بانوان مبتال به بیامریهای صعب العالج زنان مانند 

رسطانهای زنان، اندومرتیوز پیرشفته و....

مرکز تحقیقات 
پیشگیری از 
بیامریهای زنان
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38
مرکز تحقیقات 

مایکوباکرتیولوِژی
1995میالدی

·  طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه ژنتیک و 
بیولوژی سلولی میکروب )مایکوباکرتیوم( و میزبان 

·    طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه شیوع 
مایکوباکرتیوم های آتیپیک در محیط آب و خاک و بررسی ارتباط 

آن ها با بیامری های مایکوباکرتیومی مرتبط در منطقه مورد 
مطالعه 

·   مطالعه و بررسی الگوهای مقاومت دارویی مایکوباکرتیوم 
های جداسازی شده از رسارس کشور به طور سالیانه 

·    ارزیابی ورود میکروب سل از کشورهای همسایه به داخل 
 DNA ایران از طریق استفاده از تکنیک انگشت نگاری

·    تعیین ساب تایپ های مایکوباکرتیوم های آتیپیک  با 
 DNA استفاده از تکنیک هایی همچون انگشت نگاری

14  مقاله در 
سال 2019 
22  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
مایکوباکرتیولوِژی

39
مرکز تحقیقات 

پیشگیری و کنرتل 
دخانیات

20/6/1387

     ارتقاء سطح سالمت جامعه از طریق كاهش موارد رشوع 
مرصف دخانیات و كاهش میزان مواجهه با دود سیگار؛

     بهبود كیفیت زندگی افراد سیگاری از طریق كمك به ترك 
دخانیات به منظور ارتقاء سطح سالمت جامعه؛

     تولید علم و افزایش سطح آگاهی عمومی و تخصصی جامعه 
در حوزة پیشگیری و كنرتل دخانیات؛

     تولید و توسعة  برنامه های تحقیقاتی و اجرای آن در راستای 
پیشگیری و كنرتل دخانیات؛

     تربیت نیروی انسانی محقق مورد نیاز در زمینة پیشگیری و 
كنرتل دخانیات؛

12  مقاله در 
سال 2019 
13  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
پیشگیری و کنرتل 

دخانیات

40
مرکز تحقیقات 
نوروفیزیولوژی

21/03/1396

1- پیشربد تحقیقات در حیطه علوم پایه مغز و بیامری های 
مرتبط با مغز

2- آموزش دانشجویان تحصیالت تکمیلی و محققین در 
محدودهمفاهیم و شناخت از مغز در حوزه  فیزیولوژی سلول 

عصبی  در رشایط نرمال و اختالالت نورودژنراتیو
3- بر قراری تعامالت بین املللی

4- بر قراری تعامالت محلی
5- استقرار سیستم مدون ارزشیابی درونی مرکز

6- تقویت سیستم فناوری اطالعاتی و ارتباطی مرکز
7- كیفی منودن تحقیقات به سمت موضوعات پایه –بالینی و 

پایه- كاربردی
8- تقویت نظام ارائه نتایج تحقیقات

9- ایجاد زمینه خالقیت و نوآوری در مرکز

مرکز تحقیقات 
نوروفیزیولوژی

41
مرکز تحقیقات 

نوروبیولوژی
اردیبهشت 1392

	•حامیت•از•پژوهش•و•نوآوری•در•زمینه•علوم•اعصاب•از•سطح•
مطالعات پایه تا انتقال یافته های بنیادی به مطالعات بالینی برای 

دستیابی به رویکردهای درمانی و تشخیصی جدید
	•تشویق•و•ترغیب•همکاریهای•موثر•و•کارآمد•میان•رشته•ای•
در سطوح مختلف مطالعات پایه و بالینی برای دستیابی به 
پیرشفتهای کاربردی در زمینه درمان بیامریهای نورولوژیک

	•آموزش•روش•تحقیق•و•انجام•تحقیق•در•زمینه•علوم•اعصاب•و•
تشویق و ترغیب دانش پژوهان به نوآوری و تولید علم

	•آشنا•کردن•پژوهشگران•با•روشهای•کاربردی•کردن•نتایج•پژوهش•
و تجاری سازی آن

29 مورد در 
سال 2018

3 مورد در سال 
2019

مرکز تحقیقات 
نوروبیولوژی
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42
مرکز تحقیقات 
نقشه برداری 

مغز
1395

مطالعات ملی اپیدمیولوژیک
بررسی تصویربرداری ساختارهای مغزی

مطالعات الکرتوفیزیولوژیک
مطالعات روانشناختی

مطالعات نوروایمونولوژیک

مرکز تحقیقات 
نقشه برداری 

مغز

43
مرکز تحقیقات 
اختالالت شنوایی

1391/3/23

 فراهم منودن بسرت مناسب برای پژوهش و تولید علم با بهـــره 
مندی از فن آوری های مورد نیاز

گسرتش پژوهشهای بنیادی و کاربردی در نظام سالمت
 حامیت حداکرث و همه جانبه از پژوهشگران

 گسرتش همکاری و ارتباط پژوهشی در سطح استان، کشور و 
حتی املقدور در سطح بین املللی

پیوند و ارتباط بیشرت بین پژوهش و صنعت
 بهبود کمی و کیفی پژوهش و آثار پژوهشی و کارآیی و اثر 

بخشی آن
نهادینه کردن پژوهش بین اعضای هیات علمی ، کارکنان و 

دانشجویان در حوزه های مختلف

72 مورد در 
سال 2018

69 مورد در 
سال 2019

مرکز تحقیقات 
اختالالت شنوایی

44
مرکز تحقیقات 
قاعده جمجمه

95/12/21

انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیك و بالینی در جهت 
کاهش گسرتش علوم مرتبط با عمل های کم تهاجمی تر قاعده 

جمجمه
جمع آوری،تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقاالت و مدارك علمی 
در مورد جراحی های مغز و اعصاب و به خصوص جراحی های 

قاعده جمجمه
تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه جراحی های قاعده 

جمجمه و توسعه و بکارگیری دانش برشی در این زمینه
ترغیب، تشویق و بکارگیری تحقیق درزمینه جراحی های قاعده 

جمجمه کوشش در جلب توجه وهمکاری مراکز تحقیقاتی 
مربوطه در داخل کشور تولید و انتشار دانش پزشکی با انجام 

پژوهشهای پایه و بالینی جراحیهای قاعده جمجمه
ترجمه دانش به راهربد های عملی و تولید محصول در زمینه 

جراحی های قاعده جمجمه
انتقال و بومی سازی تکنولوژیهای خارجی در زمینه جراحی 

قاعده جمجمه
فراهم سازی فرصتهای پژوهشی برای اساتید، دانشجویان 
پزشکی، پژوهشگران، دانشجویان دکرتای تخصصی و فارغ 

التحصیالن رشته های پزشکی وسایر گروه های مرتبط

مرکز تحقیقات 
قاعده جمجمه

45

مرکز تحقیقات 
نانوتکنولوژی 

پزشکی و 
مهندسی بافت

1384
در زمینه های مرتبط با نانو و مهندسی بافت و همچنین تولید 

علم و محصول دانش بنیان

7  مقاله در 
سال 2019 
11  مورد در 
سال 2018

مرکز تحقیقات 
نانوتکنولوژی 

پزشکی و 
مهندسی بافت

46
مرکز تحقیقات 

چشم 
1375

حامیت و ارتقای کیفیت پژوهش های بنیادی، كاربردی و توسعه 
ای مرتبط با طب بازساختی و مهندسی بافت چشم - طراحی و 

ساخت مدل های بیامریهای چشم انسانی - تولید محصوالت 
بازساختی و مهندسی شده بافت چشم

87  مقاله در 
سال 2019 
73  مورد در 
سال 2018



دانشگاه علوم پزشکی بهشتی 122

جدول R1مشخصات مراکز تحقیقات  دانشگاه

سال تاسیس نام مرکز تحقیقات

آخرین رتبه مرکز 
در رتبه بندی مراکز 

تحقیقات علوم 
پزشکی کشور

حوزه ها و موضوعات مورد مترکز مرکز   

تعداد مقاالت 
  affiliation با ISI

مرکز در سالهای 
2018 و 2019

سایر توضیحات

47
مرکز تحقیقات 
بیامری های 
مزمن تنفسی

انجام مطالعات اپیدمیولوژیك و بهداشتی و جمع آوری اطالعات 
و داده ها در مورد بیامری های مزمن تنفسی در سطح جامعه 

شناسایی كلیه عوامل انسانی یا محیطی كه بر بیامری های مزمن 
تنفسی مؤثرند.

- جنبه های بالینی بیامری های مزمن تنفسی 
- جنبه های پاراكلینیكال بیامری های مزمن تنفسی

- یافنت مناسب ترین و مقرون به رصفه ترین درمان های دارویی و 
اقدامات درمانی غیردارویی برای بیامری های مزمن تنفسی

- كمك به امر درمان، بازتوانی و تسكین آالم و نیز حامیت 
روانی-اجتامعی بیامران مبتال به بیامری های مزمن تنفسی

- طراحی و اجرای اقدامات بهداشتی ) فردی، اجتامعی( جهت 
مقابله با بیامری های مزمن تنفسی 

61  مقاله در 
سال 2019 
64  مورد در 
سال 2018

48
مرکز تحقیقات 
غدد درون ریز 

ومتابولیسم
1373

·  پایش برنامه های ید رسانی در کشور- تحقیقات اپیدمیولوژیک 
در عملکرد و بیامری های تیرویید 

·  تحقیقات در کم کاری و پر کاری تیرویید
·  تحقیقات در پیشگیری، تشخیص و درمان رسطان های تیرویید 

·  بیامری های متابولیک استخوان

170 مقاله در 
سال 2019 

142 مورد در 
سال 2018

49

 مرکز تحقیقات 
پیشگیری از 
بیامریهای 
متابولیک

1387

اولویتهای طرحهای تحقیقات مرکز به تفکیک عناوین کلی:
1-دیابت

2- اختالالت متابولیک غیر دیابتی در بزرگساالن
3-عوامل خطر پیامدهای قلبی- عروقی 

4- اختالالت متابولیک کودکان )غیرمادرزادی(

52 مقاله در 
سال 2019 
49  مورد در 
سال 2018

50
 مرکز تحقیقات 

پیشگیری و 
درمان چاقی

1378

·  پژوهش های مرتبط با پیشگیری از چاقی
·  فیزیوپاتولوژی، تشخیص و درمان چاقی

·  بررسی تغییرات ژنتیکی مرتبط با ژن های موثر در بروز چاقی
·  ارتباط چاقی با عوامل خطر قلبی وعروقی وsurrogateهای 

قلبی وعروقی وپیامدهای قلبی وعروقی
·  بررسی شیوع و بروز انواع اضافه وزن و چاقی )منترش و شکمی( 

در دوران مختلف زندگی
·  بررسی عوامل خطرساز انواع اضافه وزن و چاقی در دوران 

مختلف زندگی
·  بررسی عوارض متابولیک و غیر متابولیک اضافه وزن و چاقی

·  بررسی روش های مختلف پیشگیری از اضافه وزن چاقی
·  بررسی مداخالت مختلف درمان چاقی ) غیر داروئی- داروئی- 

جراحی(
·  بررسی تولیدات علمی مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه اضافه 

وزن و چاقی

29 مقاله در 
سال 2019 
20 مورد در 
سال 2018

51
مرکز تحقیقات 
فیزیولوژی غدد

1397موافقت 
قطعی

تعیین عادات، الگوها و عوامل تغذیهای در ارتباط با عوامل 
خطر بیامریهای غدد درون ریز )دیابت/سندرم متابولیک/قلبی 

عروقی/تیروئید/رسطان(
 مداخالت تغذیهای برای کاهش بیامریهای غدد درون ریز

 طراحی و اجرای مطالعات پایه در ارتباط با تغذیه و بیامریهای 
غدد درون ریز

بررسی عوامل تغذیهای موثر بر رشد و تکامل و اندوکرینولوژی 
تولیدمثل

تهیه و تدوین گزارش از دادههای موجود کشوری
توسعه و  اعتبار سنجی ابزارهای تشخیصی وضعیت تغذیه

71  مقاله در 
سال 2019 
91  مورد در 
سال 2018
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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 

1
رشکت مهندیس بهینه 

علم آوران کاسپین
معرفی محصوالت و خدمات دانش بنیان 

در حوزه سالمت
سامانه دیجی بنیان95/12/25

-97/6/24دارو و فراورده های پیرشفته حوزه داروییبهان دارو و رازی2

93/10/6محصوالت مراقبتهای پوست پلیمریزیست پلیمری آبتین3
پانسامن مایع، پانسامن هیدروپلیمری 

زخم و ماسک های بهداشتی صورت

زیست رویش4
تجهیزات و معیارهای کشت و کیتهای 

ازمایشگاهی
کیتهای آزمایشگاهی

)Advanced Research Laboratories( آزمایشگاه های تحقیقاتی پیرشفته -R10 جدول

عنوان آزمایشگاه 
تحقیقاتی پیرشفته

حوزه تخصصی فعالیت آزمایشگاه 
تاریخ رشوع فعالیت 

آزمایشگاه 
تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه که در سطح کشور 

بی نظیر و یا کم نظیر می باشد
سایر توضیحات

1

كروماتوگرافی الیه 
نازك با عملكرد باال

High Performance 
Thin Layer 

Chromatography

تحقیقات دارویی،  تحقیقات گیاهی، 
تحقیقات بالینی، پزشكی قانونی، آرایشی و 
بهداشتی، كنرتل مواد غذایی، محیط زیست، 

كنرتل های صنعتی

كروماتوگرافی الیه 
نازك با عملكرد باال

High Performance 
Thin Layer 

Chromatography

تحقیقات دارویی،  تحقیقات گیاهی، 
تحقیقات بالینی، پزشكی قانونی، آرایشی و 
بهداشتی، كنرتل مواد غذایی، محیط زیست، 

كنرتل های صنعتی

2

كروماتوگرافی گازی 
– طیف سنج جرمی/ 

جرمی
Gas 

chromatography–
mass/mass 

spectrometry

كنرتل كیفی و كمی در زمینه مهندسی 
پزشكی، علوم پایه، كشاورزی و بیوتكنولوژی

اندازگیری و شناسایی هیدرو كربن ها و 
تركیبات آلی موجود

تعیین وزن مولكولی، فرمول تجربی و طیف 
جرمی تركیبات

تجزیه تركیبات آلی، بیولوژیك، پلیمرهای 
حاوی نانو ذرات و تركیبات شاخه ای

جداسازی و شناسایی مواد و تركیبات 
ناشناخته در صنایع غذایی، شیمیایی و 
پرتوشیمی به منظور تشخیص، تعیین و 

اندازگیری مواد

كروماتوگرافی گازی 
– طیف سنج جرمی/ 

جرمی
Gas 

chromatography–
mass/mass 

spectrometry

كنرتل كیفی و كمی در زمینه مهندسی 
پزشكی، علوم پایه، كشاورزی و بیوتكنولوژی

اندازگیری و شناسایی هیدرو كربن ها و 
تركیبات آلی موجود

تعیین وزن مولكولی، فرمول تجربی و طیف 
جرمی تركیبات

تجزیه تركیبات آلی، بیولوژیك، پلیمرهای 
حاوی نانو ذرات و تركیبات شاخه ای

جداسازی و شناسایی مواد و تركیبات 
ناشناخته در صنایع غذایی، شیمیایی و 
پرتوشیمی به منظور تشخیص، تعیین و 

اندازگیری مواد

3

 C Hآنالیز عنرصی
N S O

Elemental 
Analysis

·  تعیین میزان درصد عنارص  منونه های جامد 
و مایع های فرار(CHNS/O ، تعیین فرمول 

تجربی ترکیب

 C Hآنالیز عنرصی
N S O

Elemental 
Analysis

·  تعیین میزان درصد عنارص  منونه های جامد 
و مایع های فرار(CHNS/O ، تعیین فرمول 

تجربی ترکیب

4

میكروسكوپ تونلی 
روبشی

Scanning 
tunneling 

microscope

·  توانایی تصویربرداری در دو حالت جریان 
ثابت و ارتفاع ثابت 

·  منایش on line، ارتفاع و نیز جریان در حین  
اسكن، بدون متاس با سطح منونه و خراب 

كردن آن 
·   قابلیت تعویض پارامرتهای P(D، جریان 
ونیز ولتاژ در حین تصویربرداری با داشنت 

انواع فیلرتهای نرم افزاری 
·  ارائه تصاویر دو و سه بعدی در ابعاد نانومرت 
و قابلیت كنار هم قرار دادن چندین تصویر و 

مقایسه آنها 
·  ارائه تصویر از منونه های هادی ونیمه 

هادی و یا پوشش داده با فلزات

میكروسكوپ تونلی 
روبشی

 Scanning
 tunneling
microscope

·  توانایی تصویربرداری در دو حالت جریان 
ثابت و ارتفاع ثابت 

·  منایش on line، ارتفاع و نیز جریان در حین  
اسكن، بدون متاس با سطح منونه و خراب 

كردن آن 
·   قابلیت تعویض پارامرتهای P(D، جریان 
ونیز ولتاژ در حین تصویربرداری با داشنت 

انواع فیلرتهای نرم افزاری 
·  ارائه تصاویر دو و سه بعدی در ابعاد نانومرت 
و قابلیت كنار هم قرار دادن چندین تصویر و 

مقایسه آنها 
·  ارائه تصویر از منونه های هادی ونیمه 

هادی و یا پوشش داده با فلزات
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جدول R11 - مشخصات مجالت علمی معترب دانشگاه که توسط ISI منایه می شوند

رسدبیرواحد متولی نام مجله
تاریخ رشوع 

انتشار
تاریخ رشوع 

ISI منایه
IF آخرین

1
Journal of Ophthalmic and Vision 

Research
مرکز تحقیقات چشم، دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

دبیر ارشد: دکرت حمید 
احمدیه - رسدبیر: دکرت 

شاهین یزدانی

Sun, 
2006-01-01

Tue, 
2009-09-01

2
Journal of Lasers in Medical 

Sciences
Laser Application in Medical 

Sciences Research Center
Arash Mohammadi 

Tofigh
Fri, 

2010-10-01
Sun, 

2011-05-01

3
(ranian Journal of Child 

Neurology
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 

مرکز تحقیقات اعصاب کودکان
دکرت پروانه کریم زاده

Sat, 
2006-06-10

Sun, 
2007-06-10

4
(ranian Journal of Pharmaceutical 

Research
دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
دکرت سیدعلیرضا 

مرتضوی
Tue, 

2002-01-01
Wed, 

2003-10-01
1.183

5
(nternational Journal of Medical 

Toxicology and Forensic Medicine
-

دكرت بابك مصطفی 
زاده

--

6
(nternational Journal of 

Mycobacteriology

مرکز تحقیقات مایکوباکرتیولوژی: 
مرکز تحقیقات سل و بیامریهای ریوی، 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

دکرت علی اکرب والیتی
Wed, 

2012-01-11
-

7

(nternational Journal of Cancer 
Management- Former Title: 
(ranian Journal of Cancer 

Prevention

مركز تحقیقات رسطان، دانشگاه علوم 
پزشكی شهید بهشتی 

دكرت محمداسامعیل 
اكربی

Tue, 
2008-01-01

Sat, 
2011-10-01

8
Archives of Pediatric (nfectious 

Diseases
مرکز تحقیقات عفونی اطفال 

دکرت صدیقه رفیعی 
طباطبایی

--

9
Archives of Clinical (nfectious 

Diseases
 (nfectious Diseases and Tropical

 Medicine Research Center
--دکرت مسعود مردانی

10Applied Food Biotechnology
انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع 

غذایی کشور 
دکرت کیانوش خرسوی 

دارانی
Sat, 

2014-02-15
Wed, 

2014-01-01

11
Archives of Academic Emergency 

Medicine
گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی
دکرت ایرج نجفی

Fri, 
2013-11-01

Sat, 
2014-03-0

12
(nternational Journal of 

Endocrinology and Metabolism 
پژوهشکده غدد درون ریز و 

متابولیسم 
 Jan 2003, 1دکرت زاده وکیلی
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)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

اسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری
گروه / دپارمتان 

مسئول

ی
خل

 دا
ت

ثبت خارجیثب

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

 E
ur

op
ea

n
Pa

te
nt

 Ja
pa

ne
se

Pa
te

nt
1

محلول موضعی موثر بر ریزش موی 
آندروژنیک تهیه شده از عصاره گیاه 

پرسیاوش

محمد کاملی نژاد- جمشید 
سالم زاده- حسین رستم 

خانی

گروه داروسازی 
بالینی و گروه 
مفردات پزشکی

þþþþ13925014000300188592/3/8

2
فرموالسیون موضعی سنجد جهت درمان 
واکنش های پوستی ناشی از رادیو تراپی 

جمشید سالم زاده- محمد 
کاملی نژاد- محمد بابائیان

گروه داروسازی 
بالینی و گروه 
مفردات پزشکی

þþþþ13925014000300211792/3/17

3

جانشینی پوستی موقت ساخته شده از 
سلولهای کراتینوسیت آلوژنیک کشت 

داده شده روی پرده آمنیون سلول زدایی 
شده)آمینوکرات(

دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

þþþþ7186190/7/17پوست

4

جانشین پوستی موقت ساخته شده از سلول 
های فیربوبالست آلوژنیک کشت داده شده 
روی پرده آمنیون سلول زدایی همراه با ورقه 

سیلیکونی)درم آمنیوسیل(

دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

”þþþþ7497491/2/19

5
جانشین پوستی موقت ساخته شده از کشت 

همزمان 
دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

”þþþþ7541091/3/22

6

جانشین پوستی موقت ساخته شده از 
کشت هم زمان فیربوبالست و کراتینوسیت 
آلوژنیک روی پرده آمنیون سلول زدایی شده 

)آمنیواسکین(

دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

”þþþþ7310290/10/5

7

جانشین پوستی موقت ساخته شده از سلول 
های فیربوبالست آلوژنیک کشت داده 

شده روی پرده آمنیون سلول زدایی شده 
)آمنیودرم(

دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

”þþþþ7309490/10/5

تولید سلول های کراتینوسیت آلوژنیک8
دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

þ7310398/10/5پوست

9

جانشین پوستی موقت ساخته شده 
ازسوسپانسیون فیربوبالست و کراتینوسیت 
های اتولوگ روی کالژن اسفنجی آغشته به 

پالسامی غنی از پالکت PRPاتولوگ)پی.
آر.پی.سل(

دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

þ7591591/4/21پوست

10
جانشین پوستی موقت ساخته شده 

ازسوسپانسیون فیربوبالست آلوژنیک کشت 
داده شده روی ورقه سیلیکونی )آلواسکین(

دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

حمید میرزاده
þ7309390/10/5پوست

تولید سلول های فیربوبالست آلوژنیک 11
دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

þ7487491/2/13

12

جانشین پوستی موقت ساخته شده از سلول 
های کراتینوسیت آلوژنیک کشت داده شده 
روی پرده آمنیون سلول زدایی شده همراه با 

ورقه سیلیکونی )اپی آمنیوسیل(

دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

þ7657891/6/13پوست

13

جانشین پوستی موقت ساخته شده از سلول 
های فیربوبالست آلوژنیک کشت داده شده 
روی پرده آمنیون سلول زدایی شده همراه با 

ورقه سیلیکونی)درم آمنیوسیل(

دکرت حمیده مروج فرشی
دکرت مهناز محمودی راد

þ7467491/2/19پوست
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)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

اسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری
گروه / دپارمتان 

مسئول

ی
خل

 دا
ت

ثبت خارجیثب

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

 E
ur

op
ea

n
Pa

te
nt

 Ja
pa

ne
se

Pa
te

nt
14

رترکتور نور رسد یك بار مرصف برای تشخیص 
دید کافی نقاط دور از دسرتس در عمل 

جراحی

دکرت عبدالجلیل کالنرت 
هرمزی 

جراحی پالستیک 
وترمیمی 

þþþþ8460793/10/3

15
ساخت چسب بافتی بسیار قوی با استفاده از 

منونه خون انسانی
دکرت عبدالجلیل کالنرت 

هرمزی 
جراحی پالستیک 

وترمیمی 
þþþþ4469486/9/19

16
اخرتاع  فرآورده های  موضعی  جهت درمان 

کلویید  و هایپرتروفیک  اسکار  
دکرت فیض اله نیازی شهرکی 

جراحی پالستیک 
وترمیمی 

þþþþ8654394/6/4

دکرت فیض اله نیازی شهرکی دستگاه دیجیتالی سنجش حس درد در انسان 17
جراحی پالستیک 

وترمیمی 
þþþþ8706894/8/9

18
قیچی مخصوص جراحی  لیفتینگ )کشیدن( 

صورت توام با نور رسد متصل به آن  
دکرت نارص مظفری 

جراحی پالستیک 
وترمیمی 

þþþþ824992/12/26

19
(mmunoglobulin 
A1 2512051 CA

 Nigel J. Lindsay Mohsen
 ,Hamidpour

Lynda Partridge

علوم بیومدیکال
علوم 

ازمایشگاهی
þ000444/PCT/GB20042004 Feb 5

20
کیت تشخیص رسیع عوامل شایع مننژیت 

باکرتیال در ایران
فاطمه فالح-علی هاشمی- 

علی پورمحمد
þ932581396/5/28میکروب شناسی

روغن زنجبیل موثر بر دیسمنوره21
مریم حمزه لو مفدم- پانته آ 
شیرویه- روشنک مکربی نژاد

þþþþ9033595/8/12داروسازی سنتی

þþþþ9413796/8/16داروسازی سنتیهام حاجی مهدی پورکپسول گیاهی اثلق جهت رفع اولیگومنوره22

عود ضد زکام23
دکرت شهپر کاوه باغ بهادرانی 
– دکرت رسول چوپانی زنجانی

þ9049195/3/22طب سنتی

24
دارویی بر پایه ی طب سنتی برای درمان 

یبوست فانکشنال اطفال
þ8244792/12/24طب سنتیدکرت مژگان تن ساز

25
فرآورده غذایی رب به جهت کاهش 
خونریزی زیاد قاعدگی )منوراژی(

دکرت مژگان تن ساز )دکرت 
مکربی نژاد داوری انجام 

داده اند(
þ935571396طب سنتی

26
کپسول گیاهی اثلق جهت رفع الیگومنوره 

)کاهش خونریزی قاعدگی(
þ941371396طب سنتیدکرت مژگان تن ساز

þ9033595/8/12طب سنتیدکرت روشنک مکربی نژادروغن زنجبیل موثر بر دیسمنوره27

þ3828085/10/13طب سنتیدکرت رسول چوپانی زنجانیلیوان حجامت مخزن دار28

þ5991088/4/14طب سنتیدکرت رسول چوپانی زنجانیدستگاه تدخین رحم29

þ9031194/7/19طب سنتیدکرت رسول چوپانی زنجانیضدنفخ بلغمی30

þ8896395/3/22طب سنتیدکرت رسول چوپانی زنجانیروغن تونیک معده31

þ8912895/4/2طب سنتیدکرت رسول چوپانی زنجانیداروی گیاهی تونیک حافظه32
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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

1MBA-Health-ma88/9/241390دوره کوتاه مدت

1393دستیاریپزشکی اجتامعی2
محمدرضا سهرابی- علی اصغر کالهی- محمدعلی 

حیدرنیا

دکرت محمد شهیدی دادرس- دکرت پرویز طوسیRevised-13701384تخصص پوستکوریکولوم  - رشته پوست3

1388فلوشیپکوریکولوم رشته فلوشیپ)درماتوپاتولوژی(4
دکرت پرویز طوسی- دکرت سهیال نصیری

دکرت محمد شهیدی دادرس- دکرت حمیده مروج فرشی

5
برنامه آموزشی و ضوابط  دوره فوق تخصصی  

جراحی پالستیک و ترمیمی  و سوختگی
دکرت عبدالجلیل کالنرت هرمزیآذر ماه 1388فوق تخصص

6
برنامه  آموزشی و ضوابط  دوره تکمیلی  

تخصصی  فلوشیب جراحی  دست
آذر ماه 1388فلوشیپ

دکرت سید اسامعیل حسن  پور – دکرت عبدالجلیل 
کالنرتهرمزی – دکرت مسعود یاوری

برنامه دستیاری داروسازی بالینی7
تخصص 

داروسازی بالینی
13901390

دکرت جمشید سالم زاده و دکرت فانک فهیمی و 
اعضای بورد داروسازی بالینی در سال 1390

8
کوریکولوم رشته ی تخصصی

بیامری ھای عفونی و گرمسیری
--تخصص

دکرت داود یادگارینیا- دکرت مسعود مردانی- دکرت 
رشوین شکوهی- دکرت پیام طربسی

9
کوریکولوم فلوشیپ بیامری ھای
عفونی در بیامران مبتال به نقص

ایمنی
--فلوشیپ

داود یادگارینیا- دکرت مسعود مردانی- دکرت 
رشوین شکوهی- دکرت پیام طربسی

دکرت علی ارحمی دولت آبادیآبان ماه 1387تخصصدستیاری طب اورژانس10

13921393دکرتی تخصصیهامتولوژی و علوم انتقال خون11
دکرت احمد قره باغیان 
 دکرت محسن حمیدپور

دکرت محسن حمیدپور13971398کارشناسیبرنامه درسی علوم ازمایشگاهی12

دکرت احمد قره باغیان 13871388کارشناسی ارشدهامتولوژی ازمایشگاهی و بانک خون 13

)Pioneership in New Curriculum Implementation( پیشگامی در راه اندازی برنامه های درسی مصوب -E2

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

1
فلوشیپ بیامریهای عفونی در 

بیامران مبتال به نقص ایمنی
13891390فلوشیپ

مختص دانشگاه علوم پزشکی 
شهید بهشتی است.

13921393دکرتی تخصصیهامتولوژی و علوم انتقال خون2
دکرت احمد قره باغیان
دکرت محسن حمیدپور
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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

روژین امین رتبه یک1398nþþþبورد تخصصی پزشکی اجتامعی1

دکرت بهارک ثابتþþþþشهریور 98بورد تخصصی  پزشکی قانونی2

دکرت سارا نیک پورþþþþشهریور 96بورد تخصصی پزشکی قانونی3

دکرت محمدعلی توکلیþþþþشهریور 95بورد تخصصی پزشکی قانونی4

دکرت نسرتن منازی91þþآزمون دانشنامه تخصصی پوست5

6"93þþþدکرت فهیمه عبداللهی مجد

7"94þþþدکرت نیکو مظفری

8"95þþþدکرت افسانه صادق زاده

9"96þþدکرت سارا آقایی

10"97þþدکرت سحر دادخواه فر

11"98þدکرت نیلوفر نوبری

دکرت نسرتن منازی91þآزمون دانشنامه تخصصی پوست12

13"93þþþدکرت فهیمه عبداللهی مجد

دکرت پیام طربسی – دکرت مجید مرجانیþآزمون بورد تخصصی رشته ی بیامری ھای عفونی و گرمسیری14

دکرت مسعود مردانیþآزمون بورد تخصصی رشته بیامریهای عفونی و گرمسیری15

دکرت رشوین شکوهیþآزمون بورد تخصصی رشته بیامریهای عفونی و گرمسیری16

دکرت پیام طربسیþآزمون بورد تخصصی رشته بیامریهای عفونی و گرمسیری17

دکرت مجید مرجانیþآزمون بورد تخصصی رشته بیامریهای عفونی و گرمسیری18

دکرت سارا ابوالقاسمیþآزمون بورد تخصصی رشته بیامریهای عفونی و گرمسیری19

دکرتعلی شهرامیnشهریور ماه 86دانشنامه تخصصی طب اورژانس20

دکرت مجید شجاعیnشهریور ماه 88دانشنامه تخصصی طب اورژانس21

دکرت سحر میر بهاnشهریور ماه 95دانشنامه تخصصی طب اورژانس22

رتبه دوم1388þآزمون دکرتی تخصصی )Ph.D(  رشته باکرتی شناسی پزشکی23

مهدی گودرزی- رتبه اول1386þþþآزمون دکرتی تخصصی )Ph.D(  رشته باکرتی شناسی پزشکی24

)International Student Admission( پذیرش فراگیر از خارج کشور -E4 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی

تعداد فراگیران خارجی

تلفیقیمجازیحضوری  کشورهای مبدا فراگیران در حال 
تحصیل

فارغ 
التحصیل

þعراق*دکرتااخالق داروسازی1

þعراق*کارشناسی ارشداخالق پرستاری2

3Dermatology لبنان-یمن2رزیدنتیدوره تخصصی بیامری های پوستþþþ

4
دوره فلوشیپ بین املللی سه ماهه

(nternational Council of Ophthalmology
þþþکلیه کشورها-1فلوشیپ سه ماهه

nþþکشورهای عراق، سوریه، افغانستان-4تخصص چشم پزشکیدوره تخصصی چشم پزشکی 5

nþþکشور عراقObserver-3دوره های تکمیلی فلو شیپ 6 ماهه و یکساله6

þ√þþعراق-√کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی7

þافغانستان**کارشناسی ارشدخونشناسی و بانک خون8
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)National Textbooks / Study books( مشارکت اعضای هیات علمی دانشگاه درتالیف درسنامه ها و کتب مرجع ملی -E6 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
کتاب جامع بهداشت عمومی

نگارش دو فصل
رشته های سالمت

ویرایش 
چهارم

þþþدکرت حسین حامتی ، .. جمعی از نویسندگان

2
برنامه درسی ایمنی بیامر 

)دکرت مریم محسنی(
کلیه دانشجویان پزشکی 

دندانپزشکی و ...
139611396

حمید رواقی سید محمد سادات مریم 
محسنی فرناز مستوفیان

þþþ

3
درسنامه دانشجویان پزشکی 

دانشگاه شهید بهشتی
þþþدکرت حمیده مروج فرشی1398دانشجویان پزشکی

2018"درسنامه بیامری های پوست4
دکرت محمد شهیدی دادرس- دکرت سهیال 
نصیری-دکرت حمیده مروج فرشی-دکرت 

زهره تهرانچی نیا-دکرت فریبا قلمکارپور-....
þþþ

5
رشکت در ترجمه بیامری های 

پوست هبیف
2011

دکرت زهره تهرانچی نیا-دکرت محمد شهیدی 
دادرس-دکرت حمیده مروج فرشی-دکرت 

سهیال نصیری-دکرت پرویز طوسی
þþþ

کتاب جامع)اورولوژی ایران(6
اورولوژی)فصل 

بیامری های پوستی(
نوبت اول1396

فصل بیامری های پوستی: دکرت پرویز 
طوسی-دکرت فهیمه عبداللهی مجد(

þþþ

کتاب چشم پزشکی عمومی7
چشم پزشکی

)دانشجویان و انرتن ها(
منبع امتحان پره دستیاری

139711394
) تالیف دکرت محمدعلی جوادی / دکرت 

سپهر فیضی (
þþþ

8
درسنامه جامع دارودرمانی 

بیامری ها
2 1397دکرتای داروسازی

دکرت ماریا توکلی و گروهی از اعضا هیئت 
علمی کشور

*þþ

9
درسنامه طب سنتی ایرانی 

مبتنی بر شواهد

طب سنتی پزشکان 
دستیاران و متخصصین 

طب سنتی
-اول1396

دکرت خدادوست، مکربی نژاد،  تن 
ساز،موحد، کاوه وگروه نویسندگان اساتید 

و پزشکان طب سنتی
þþþ

10
کتاب جامع ارولوژی ایران
ویراست سوم – دو جلدی
شابک) ٩٧٨6٠٠٢٣٨45٣٩

عفونی و
اورولوژی

139731396

دکرت نارص سیم فروش- دکرت اکرب ٣ ١٣٩٧
نورعلی زاده-دکرت محمد حسین سلطانی-

دکرت پیام طربسی با ھمکاری سایر
اعضای ھیئت علمی

þ

þþþپزشکی-دکرتی حرفه ایدرسنامه غدد11

12
میکروب شناسی هرنی 

دیویدسون
پزشکی-پیراپزشکی-

آزمایشگاهی
13962

دکرت جالل مردانه - دکرت عبدالله اردبیلی - 
دکرت علی هاشمی - دکرت داوود افشار

þþþ

13
مروری بر بیامریزایی 

باکرتی ها
کارشناسی ارشد و 

دکرتای میکروبشناسی
13981

دکرت زهره قالوند- دکرت حمیدرضا حوری- 
مهرزاد صدرالدین امین- علی حق روستا

þþþ

)Knowledge Management Units( مراکز مدیریت دانش -K1 جدول

عنوان مرکز مدیریت دانش
سال تاسیس 

مرکز 

نوع فعالیت

توضیحات

ی 
ها

ور
مر

ند
مم

ظا
ن

ن 
وی

تد
ی 

ها
ار

هک
را

ی
لین

 با
ت

باب
ط

د 
سنا

ن ا
وی

تد
ی 

ور
فنا

ی 
یاب

رز
ا

ت
الم

س

ی 
ها

ور
مر

ن 
وی

تد
ی

ست
سیا

 و 
ی

فن

ی 
ها

ت 
الی

فع
 و 

ری
ی گ

نج
میا

ش
دان

ن 
ام

رج
ت

1
مرکز مدیریت دانش بالینی طب 
پیشگیری )دکرت مریم محسنی(

þþþþþ

2
واحد مدیریت دانش بالینی چشم

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1390þþþþþ

مجوز تاسیس این واحد توسط وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی صادر گردیده است.
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)National Clinical Practice Guidelines(  مشارکت در تدوین راهکارهای طبابت بالینی ملّی-K2

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
ماریا توکلی اردکانی/ تدوین پروتوکل و 
گایدالینهای علمی رسطانها و داروهای 

ضد رسطان

معاونت درمان، مرکز 
مدیریت پیوند و 

درمان بیامریها وزارت 
بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

از سال 97 تا 
کنون

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی کشور 

2Dermatology Guidelineدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی1384پوست-

3
گاید الین مراقبت در منزل برای مادران 

باردار1393 طرح مربوط به واحد 
مدیریت دانش بالینی طب پیشگیری

1393پزشکی اجتامعی
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

معاونت درمان
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

4
سوق دادن پایاننامه های دانشجویان 

مقطع دکرتی به کار های بالین
خون شناسی و بانک 

خون
---

1396عفونیدستورالعمل مراقبت و درمان ایدز5
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6
راهنامی مراقبت و کنرتل بیامری 

آنفلوآنزا
1387عفونی

مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

7
راهنامی کشوری مبارز با بیامری  تب 

خونریزی دهنده کریمه- کنگو
1390عفونی

مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عفونیراهنامی کشوری سیاه زخم8
در دست 

تدوین
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1388عفونیراهنامی کشوری مبارزه با سل9
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1389عفونیراهنامی کشوری درمان بیامری ماالریا10
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عفونیراهنامی کشوری تب مالت11
در دست 

تدوین
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

1383عفونیراهنامی کشوری هاری12
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

13
راهنامی کشوری زیکا- تب دانگ و 

چیکن گونیا
1385عفونی

مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز مدیریت بیامریهای واگیر وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

14
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان ریفالکس در طب 

ایرانی
انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

15
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان نفخ در طب ایرانی

انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

16
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان سوء هاضمه در طب 

ایرانی
انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

17
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان کبد چرب در طب 

ایرانی
انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

18
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان زخم معده  در طب 

ایرانی
انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی
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)National Clinical Practice Guidelines(  مشارکت در تدوین راهکارهای طبابت بالینی ملّی-K2

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

19
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان هموروئید در طب 

ایرانی
انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

20
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان آکنه در طب ایرانی

انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

21
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان ریزش مو در طب 

ایرانی
انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

22
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان هیرسوتیسم در طب 

ایرانی
انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

23
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان AUB در طب ایرانی

انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

24
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان الیگومنوره در طب 

ایرانی
انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

25
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان آندومرتیوز در طب 

ایرانی
انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

26
مجموعه راهنامی بالینی روشهای ساده 
تشخیصی و درمان PCO در طب ایرانی

انجمن علمی طب سنتی ایرانوزارت بهداشت1398-1397طب سنتی

27
تدوین راهنامی بالینی درمان 

آب مروارید بالغین؛ بومی شده برای 
جمعیت ایرانی

واحد مدیریت دانش 
بالینی، مرکز تحقیقات 
چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

1391
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی

28

تدوین راهکار طبابت بالینی پیشگیری، 
تشخیص و درمان آسیب های چشمی 
زودرس و تاخیری ناشی از متاس با گاز 

خردل

واحد مدیریت دانش 
بالینی، مرکز تحقیقات 
چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

1395
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی

29
تدوین راهکار طبابت بالینی رتینوپاتی 
دیابتی بومی شده برای جمعیت ایرانی

واحد مدیریت دانش 
بالینی، مرکز تحقیقات 
چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

1395
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی

30
تزریق داخل ویرته داروهای فاکتور رشد 
اندوتلیال عروقی در بیامریهای عروقی 

چشم

واحد مدیریت دانش 
بالینی، مرکز تحقیقات 
چشم دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی

1397-1396
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

پزشکی
-
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)National Referral Center for Highly Special Clinical Services( ارایه خدمات تشخیصی و درمانی2 به عنوان مرکز ریفرال کشوری -S1

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(

53جراحی پالستیک وترمیمیجراحی کرانیوسینوستوز1
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان– 

دانشگاه علوم پزشکی  ایران

23جراحی پالستیک وترمیمیجراحی فری  فلپ2
دانشگاه علوم پزشکی تهران – 

دانشگاه علوم پزشکی  ایران

---پوستفتوتراپی3

---پوستلیزر درمانی و زیبایی4

5Vitiligoپوست---

6Psoriasisپوست---

7Pemphigusپوست---

8Wound dealingپوست---

9Cell therapyپوست---

---پوستراه اندازی و استفاده از دستگاه هایPDTدر درمان10

11Acneپوست---

---پوستسایر بیامری های پوستی12

13
راه اندازی آزمایشگاه تخصصی هامتولوژی و پیوند 

سلولهای خونساز

خون شناسی و بانک خون 
با همکاری مرکز تحقیقات 
سلولهای بنیادی خونساز

---

---عفونیدرمانگاه هپاتیت بیامرستان لبافی نژآد14

---عفونیمرکز مشاوره  بیامریهای رفتاری بیامرستان لقامن حکیم15

عفونیمرکز سل مقاوم و سل مقاوم و H(V مسیح دانشوری16
1000 تا بسرتی/ 
11000 تا رسپایی

%100

--45چشمتخلیه چشم17

--1093چشمجراحی های قرنیه18

--422چشمپیوند قرنیه19

--3207چشمجراحی فیکو و کارگذاری لنز داخل چشمی20

21)Ahmed Glaucoma Valve ( 964چشمگلوکوم--

--58چشمتومور اوربیت22

--961چشمویرتکتومی23

--445چشماسرتابیسم24

--1484چشمپلک25

26Dacryocystorhinostomy217چشم--

--3978چشمرتین27

--58چشمتومور اربیت28

--3909چشملیزر چشم29

--4138چشمتزریق چشم30

-طرفه10551چشمجراحی چشم31

-طرفه44884چشمویزیت درمانگاه32

-طرفه4102چشمتعداد بسرتی33

-امام حسین5000چشمجراحی چشم34

-امام حسین29217چشمویزیت درمانگاه35

-امام حسین1826چشمتعداد بسرتی36



133داده ها، تحلیل ها، تصمیمات و نقشه راه

جدول M1-سایر مصادیق مزیت رقابتی که در جداول فوق ذکر نشده است

توضیحاتگروه یا دپارمتان متناظرعنوان مزیت رقابتی

در زمینه مقاومت آنتی بیوتیکی در باکرتی ها گروه میکروب شناسی دارای مرجعیت علمی می باشد.میکروب شناسیمقاومت آنتی بیوتیکی1

با حیطه بیامری های زنان، اعصاب، کلیه، گوارش، عوارض رسطان، کبد، چاقی و الغری، ریهطب سنتیاولین سالمتکده تخصصی در طب سنتی2
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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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