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مقدمه

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

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بسیار ارزشمند است.

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

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

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

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

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

I)   Appropriateness
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مشخصات دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1313 تاسیس گردید و متشکل از 12 دانشکده، 1777 هیات علمی ،11798 دانشجو 62 مرکز تحقیقاتی و 10 

پژوهشکده است. این دانشگاه در کالن منطقه 10 قراردارد و دبیرخانه این کالن منطقه می باشد. 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

352501891311777

 تعداد دانشجو 

فلوشیپفوق تخصصPhDدستیاری تخصصیدكرتی عمومیكارشناسی ارشدکارشناسیكاردانی
 تعداد کل 
دانشجویان

311821148043712030149225531811798

1 به 7نسبت خام هیات علمی به دانشجو

0/604شاخص تعداد هیات علمی

1/771شاخص تناسب هرم هیات علمی

1305کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد جهانی

265کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد ملی

 منودار مقایسه تعداد هیات علمی بر اساس استاندارد ملی و جهانی 

 تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

استاددانشیاراستادیارمربی

31891503352موجود

1161124496306مطلوب ملی 

1821666726462مطلوب بین املللی



7داده ها و تحلیل ها

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 تهران در زیر آورده شده است.

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

رتبه جهانی دانشگاهمنطقه

---مادر1777117982861313

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 تهران

 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.



9داده ها و تحلیل ها

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 تهران 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 تهران 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 تهران استخراج گردید و نتایج به رشح زیر می باشد.



11داده ها و تحلیل ها

کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

2/81451645/5217411تهراناسرتابیسم

3/45035127/39477169تهرانسیاستگزاری سالمت 

1/82966221/48276149تهرانزیست پزشکی سامانه ای 

3/01653217/39853154تهرانزیست مواد دندانی

1/77053516/29622تهرانآلرژی و ایمنولوژی اطفال

7/59976416/08396118تهرانجراحی مغز و اعصاب

3/60990114/2144218تهراناقتصاد و مدیریت دارو

7/16502912/21776206تهرانقرنیه و سگامن قدامی 

0/87511/45455193تهرانعلوم سلولی کاربردی

1/97147610/90473127تهرانداروسازی سنتی

7/28139310/76491121تهرانحرشه شناسی پزشکی

8/82034510/4050254تهرانبیامری های گوارش و کبد بالغین

8/3935079/263864166تهرانسم شناسی داروشناسی

0/909386/975615تهراناخالق پزشکی

1/5265426/93913175تهرانشیمی مواد خوراکی و آب آشامیدنی

1/6798866/84108543تهرانبهداشت عمومی

4/4604486/642684238تهراننانوفناوری پزشکی

5/6705166/570082207تهرانقلب کودکان 

8/2949225/960419140تهرانروانپزشکی

4/7910085/779661145تهرانروماتولوژی

4/4320895/54011157تهرانبیامری های داخلی

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

9/4829755/475921تهراناپیدمیولوژی 

2/9365735/454158189تهرانعلوم اعصاب

8/2764185/060411229تهرانمهندسی بهداشت محیط

1/6255424/910112146تهران روماتولوژی کودکان

6/9139074/57718956تهرانبیامری های مغز و اعصاب

4/5214654/450141220تهران مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

5/2787174/422581113تهرانجراحی قلب و عروق

1/0751714/29090910تهرانارگونومی

9/2751454/18495935تهرانایمنی شناسی 

4/3577594/076613184تهرانطب کار

9/3060443/933515155تهرانژنتیک پزشکی

8/2548483/91095146تهرانبیامری های پوستی

3/6864883/882313123تهرانخون و رسطان بالغین 

3/3830283/69983365تهرانآموزش پرستاری

3/6523273/649123159تهرانسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

6/0394453/53452334تهرانانگل شناسی 

5/3369333/39009174تهرانپرتونگاری

0/7441133/2244999تهرانجراحی پستان 

6/4519073/126295126تهرانداروسازی بالینی

8/6219933/12101338تهرانباکرتیی شناسی )میکروب شناسی(

1/2248962/9758066تهراناربیت و اکوپالستیک

0/6222222/8224تهرانمراقبت های ویژه کودکان

6/2817022/58258425تهرانآمار زیستی

1/6907482/549536122تهرانخون شناسی

1/9646362/460625211تهرانکودکان

1/03752/20744744تهرانبهداشت مادر و کودک

0/5178572/071429178تهرانطب خواب

5/5843022/02637161تهرانبیهوشی

5/9197941/966586110تهرانجراحی عمومی

2/3747391/84359888تهرانپزشکی قانونی

0/9333331/8136تهرانرادیولوژی 

1/2773481/773006108تهرانجراحی رسطان

5/405581/731414148تهرانزنان و زایامن 

2/761481/698039185تهرانطب مادر و جنین 

5/7136931/644316129تهرانداروشناسی

9/1154881/63841192تهرانعلوم تغذیه

0/4324321/6130تهراندرماتوپاتولوژی

0/9403251/590214142تهرانروانپزشکی کودکان

1/0266511/55219836تهرانبافت شناسی 

1/8737491/545178201تهرانفیزیک پزشکی 

2/7395321/490347226تهرانمغز و اعصاب کودکان

2/6719441/43981198تهرانفارماکوگنوزی



13داده ها و تحلیل ها

کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

6/0143481/428217174تهرانشیمی دارویی

2/0880971/365196228تهران مهندسی بهداشت حرفه ای

4/0745791/339426194تهرانغدد درون ریز و متابولیسم بالغین

1/1879191/25783589تهرانپزشکی مولکولی 

3/0352511/19971202تهرانفیزیو تراپی 

3/5064381/12380966تهرانبیوشیمی بالینی

2/463071/10280484تهرانپروتز دندان

7/4533271/02484196تهرانفارماسویتیکس

0/4577921/007143141تهرانروانپزشکی ساملندان 

0/6112190/97131128تهرانآموزش مامایی

1/1635820/89184723تهرانآلرژی و ایمنولوژی بالینی

0/8813280/881686172تهرانشیمی آلی

1/5132620/861457186تهرانطب نوزادی و پیرامون تولد

2/1812580/8601252تهرانبیامری های کلیه بالغین

0/4619290/858491150تهرانزیست پلیمر 

2/3497860/858339191تهرانعلوم ترشیحی 

1/0771580/8499127تهرانآموزش پزشکی 

4/7799090/83610213تهرانآسیب شناسی 

1/9165150/8110647تهرانبیامری های دهان فک و صورت 

0/7880570/801976227تهرانمهندسی بافت

2/6348560/77958151تهرانبیامری های قلب و عروق

3/1046750/760045203تهرانفیزیولوژی 

1/1311940/756685128تهرانداروسازی هسته ای

0/6878550/750929109تهرانجراحی عروق

0/2506920/748142239تهران نانوفناوری دارویی

2/6338280/691924215تهرانگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

1/1421830/675837181تهرانطب سنتی

0/3366010/67101117تهرانجراحی کودکان

1/2183440/66729186تهرانپریودانتیکس

2/4055170/651409153تهرانزیست فناوری دارویی

2/1187170/641284230تهرانمهندسی پزشکی

1/5460760/638117تهرانارتوپدی

1/5863980/63341490تهرانپزشکی هسته ای 

0/2394010/58181833تهرانانکولوژی زنان

0/4499610/580677195تهران غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

1/6694680/5467899تهرانارتودنتیکس

10/544081170تهرانشنوایی سنجی

0/3877550/5302333تهراناتولوژی و نورواتولوژی

1/0546420/529851218تهرانمدیریت اطالعات سالمت

0/2813940/48482217تهراناقتصاد سالمت

0/7783120/47093133تهراندندانپزشکی کودکان 

1/7274310/454338177تهرانطب اورژانس
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

0/170410/437288243تهرانبیوانفورماتیک

0/1986970/4295778تهرانارتوپدی کودکان

2/917140/424428115تهرانجراحی کلیه و مجاری ادراری 

0/6351740/4125151تهرانزیست فناوری

0/975610/3551515تهرانآسیب شناسی دهان فک و صورت 

0/4979520/343503134تهرانرادیوانکولوژی

1/2901810/33891387تهرانپزشکی اجتامعی 

1/2773990/30532648تهرانبیامری های عفونی

0/5908070/28106740تهرانبهداشت باروری

0/2861740/273425212تهرانگفتار درمانی 

2/3831270/251052119تهرانچشم پزشکی

0/9496980/24008173تهرانپرتودرمانی

0/1333630/23888931تهراناندویوروژی 

0/4907610/235795214تهرانگوارش کودکان

0/8797490/23355930تهراناندودنتیکس

0/3553410/232411210تهرانکنرتل دارو

0/2701630/22373876تهرانپرستاری 

0/7041410/20754126تهرانآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

0/8375370/200519124تهرانخون و رسطان کودکان

0/1447440/196721144تهرانروانشناسی بالینی

0/1996430/179487158تهرانسالمت در بالیا و فوریت ها

0/1428570/175258131تهراندندانپزشکی 

0/4782050/16525111تهرانجراحی فک و صورت

0/1253910/14841369تهرانبیولوژی تولید مثل

0/0448030/13440937تهرانبرنامه ریزی آموزشی 

0/2280190/125265242تهرانجراحی قفسه صدری

0/2711780/11510624تهرانالکرتوفیزیولوژی بالینی قلب

0/1776320/11278262تهرانبیهوشی درد

0/3399420/111022205تهرانقارچ شناسی پزشکی

0/1383860/108527147تهرانریه کودکان

0/1778260/10677253تهرانبیامری های کلیه کودکان

0/1079220/10262236تهراننازایی و ای وی اف

0/6398020/101277152تهرانزیست فناوری پزشکی



15داده ها و تحلیل ها

تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در موضوعات علمی 
SciVal براساس شاخص های

 روش کار 

به منظور انجام این مطالعه ابتدا اطالعات اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 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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بیماری های پوست
جراحی عمومی

بیماری های عفونی کودکان

کودکان

روانپزشکی

فیزیوتراپی

پزشکی اجتماعیپزشکی

پزشکی هسته ای

ارتوپدی

روماتولوژی کودکان

روماتولوژی

آلرژی و ایمونولوژی بالینی

آلرژی و ایمونولوژی اطفال

خون و سرطان بالغین

•	sebum-kin	water	loss
•	pemphigus	
vulgaris-pemphigus

•	helicobacter	pylori-stomach	neoplasms
•	breast	neoplasms-breast	cancer
•	liver	transplantation

•	latent	tuberculosis-bcg	vaccine

روانپزشکی کودک و نوجوان •	methylphenidate-risperidone

•	Autoimmunity
•	Immunoglobulins
•	immunoglobulin	e

•	global	health-	harm	reduction-	
substance	abuse

•	forecasting-	mental	health-	urban	
population-	mental	health	status

•	schizophrenia-	haloperidol
•	schizophrenia-	attention	deficit	
disorder-	psychotic	disorders

•	needle	sharing-	substance-	
pexacerfont-	buprenorphine

•	spasticity-stroke
•	spasticity

•	thyroid	neoplasms-	thyroid	cancer

•	obesity-	waist	circumference
•	global	health-	global	burden	of	disease
•	population-based	study-	visual	acuity-	biometry

•	insulin	resistance-	obesity-	metabolic	syndrome	x

•	arthroplasty,	replacement,	knee-	total	
knee	replacement-	reoperation-	
hemophilia	a-	total	hip	prosthesis

•	uvenile	idiopathic	arthritis-	single	
nucleotide	polymorphism

•	behcet`s	disease
•	ankylosing	
spondylitis-rheumatoid	arthritis

•	behcet	syndrome-behcet`s	
disease-behcet	disease

•	asthma-immunoglobulin	e

•	atopic	dermatitis-immunoglobulin	e

•	arsenic	trioxide-promyelocytic	leukemia
•	immunophenotyping-flow	cytometry-warfarin

منشستوده 

•	helicobacter	
pylori-global	

health-	esophageal	
cancer

•	esophageal	neoplasms-	
cardiovascular	disease

•	hepatitis	c-	hepacivirus
•	obesity-health	survey

•	liver	cirrhosis
•	gastroesophageal	reflux
•	ulcerative	colitis

•	endosonography-	furazolidone
•	liver	transplantation-	gastroesophageal	

reflux-	helicobacter	pylori

•	schizophrenia-	risperidone-	
mental	health	status

•	multiple	sclerosis
•		dementia-	alzheimer	disease

•	spinal	cord	injuries-	global	health
•	craniotomy-	neurosurgery

•	kidney	transplantation

•	intraocular	pressure

•	bevacizumab-visual	acuity-vitrectomy

•	xerostomia	-	saliva

•	visual	acuity-	keratoconus-myopia
•	visual	acuity-	myopia

•	osteoporosis-bone	
density-obesity

•	diabetes	mellitus,	type	2-	
insulin	resistance-	metformin

•	diabetes	mellitus,	type	2-	
hemoglobin	a1c

•	Obesity
•	diabetic	foot

•	homocysteine-hypertension
•	percutaneous	coronary	intervention

علوم اعصاب
بیماری های مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب

بیماری های گوارش 
و کبد بالغین

بیماری های کلیه بالغین

گلوکوم

ویتره و رتین )شبکیه(

بیماری های دهن 
و فک و صورت

 قرنیه و سگمان قدامی

غدد درون ریز و 
متابولیسم بالغین

بیماری های 
قلب و عروق

•	brca2	protein-	brca1	protein

•	coronary	artery	disease

استرابیسم

جراحی قلب و عروق

•	drug	combinations-	silicates-	root	
canal	filling	materials-	oxides

اندودونتیکس

•	bladder	exstrophy-	urodynamics-	urethra
•	global	health

جراحی کلیه و مجاری 
ادراری تناسلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
دانشگاه علوم پزشکی تهراندانشگاه:
تهراناستان:
تهرانشهر:
10کالن منطقه:
212 نفرتعداد هیات علمی با H (ndex باالی 15:
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•	drug	synthesis-	
acetylcholinesterase-	
holinesterase	inhibitor

•	acetylcholinesterase-	
docking	study-	cholinesterase	
inhibitor

•	drug	synthesis-	nanoparticles
•	molecular	dynamics
•	trichloroethylene-	solid	phase	extraction-	
solid-	phase	microextraction

•	taxus	baccata-	essential	oil
•	Acetylcholinesterase
•	solid	phase	extraction-	derivatization

بعیری

 سیاستگذاری سالمت
•	health	insurance-	health	care	
policy-	health	policy

•	cost	of	illness-	economics

•	essential	oil-	acetylcholinesterase
•	traditional	medicine-	plant	extracts-	
medicinal	plant-	essential	oil

•	essential	oil-plant	extracts
•	scrophularia	striata-	plant	extracts

•	gold	nanoparticle-	
gold-	circular	
dichroism

•	oxidative	stress-	
sarcopenia

•	heart	atrioventricular	node-oxytocin-
•	oxidative	stress
•	hyperalgesia-magnesium

•	omega	3	fatty	acid-non	insulin	
dependent	diabetes	mellitus

•	insulin	resistance-palmitates

•	oxidative	stress-	lipid	peroxidation
•	Cytotoxicity
•	nitric	oxidnanoparticles
•	oxidative	stress-	paraquat
•	nanofiber-	particle	size
•	lipid	peroxidation
•	drug	marketingo-xidative	stress-	
drug	industry

•	oxidative	stress-	
glutathione-phloretin

•	antioxidantsfood-	
analysis-	hplc

•	drug	synthesis-	
cholinesterase	
inhibitor-	
acetylcholinesterase

•	hippocampus-	
spinal	cord	injuries علوم تشریحی

فارماسیوتیکس

فارماکوگنوزی

•	candida	albicans-trichophyton	rubrum-	
antifungal	agents-	dermatophytes

•	leishmania	infantum-	leishmania	major
•	leishmania	tropica-	leishmania	major
•	fasciola	hepatica-	echinococcosis-	fascioliasis
•	strongyloidiasis-	echinococcosis
•	toxoplasmosis

انگل شناسی پزشکی

•	nanoparticles-	
particle	size

کنترل دارو و 
فراورده های 

آرایشی بهداشتی

•	nephrotoxicity-	clinical	pharmacy
•	nephrotoxicity-	pharmacist-	vancomycinداروشناسی بالینی

•	meta	analysis-phytochemicals-herbal	medicine
•	history	of	medicine-persia-history

داروسازی سنتی

بیوشیمی

فیزیولوژی

بیوشیمی بالینی

سم شناسی داروشناسی

شیمی مواد خوراکی 
و آب شناسی

شیمی دارویی

•	attenuation	correction-	
computerized	
tomography-	image	
reconstruction

•	magnetic	resonance	
imaging-	brain	
mapping

فیزیک 
پزشکی

شیمی آلی

•	morris	water	maze-	hippocampus
•	nitric	oxide-	tropisetron-morphine

•	pentylenetetrazole-	nitric	oxide-	seizure	threshold
•	diabetic	foot-	diabetes-	mellitus

داروشناسی

قا رچ شناسی 
پزشکی

آسیب شناسی

•	immunohistochemis-
try-apoptosis

•	micrornas-	
immunohistochemistry

•	spray	drying-particle	size-	trehalose
•	particle	size-	nanoparticles-	artificial	neural	network

•	nanoparticles-	
drug	delivery	

systems
•	nanoparticles-	chitosan
•	antibacterial	activity-	
staphylococcus	aureus-	
microbial	sensitivity	tests

•	drug	delivery	systems
•	spray	drying-aerosols

•	spray	drying
•	high	performance	liquid	chromatography-	tramadol

•	molecularly	imprinted	polymer-	stability	indicating
•	nanoparticles-	temozolomide-nanofibers

•	nitric	oxide-	n(g)	nitroarginine	
methyl	ester
•	acetylcholinesterase-	
coumarin-	cholinesterase	
inhibitor

داروسازی بالینی

ویروس شناسی 
پزشکی

•	Osteoporosis
•	critical	illness-apache
•	adverse	drug	reaction-pharmacist

•	measles-	
measles	
virus-	
phylogeny

رییسی

سعادت

پژوهش محور

•	global	health-	global	disease	burden

ژنتیک

ژنتیک انسانی

ژنتیک پزشکی

آمار زیستی
مهندسی 

بافت

اقتصاد و 
مدیریت دارو

مهندسی بهداشت

ایمنی شناسی پزشکی

علوم تغذیه

حشره شناسی پزشکی

زیست فناوری دارویی

باکتری شناسی 
پزشکی میکروب شناسی 

پزشکی

میکروب شناسی

نانوفناوری پزشکی

اپیدمیولوژی

•	risperidone-	schizophrenia
•	gene	frequency-	genotype
•	chronic	hepatitis	b-	hepatitis	b	virus

•	cancer	testis	antigen-	spermatogenesis-testis

بافت شناسی 
پزشکی

•	tissue	
engineering-	
nanofiber-	
endometrium-	
tissue	
scaffolds-	stem	
cells

ژنتیک مولکولی

•	arsenic	trioxide
•	body	composition-	obesity-	osteocalcin

•	nanocomposites
•	tissue	
engineering-	
tissue	scaffold

•	meta	analysis-s	
ystematic	review

•	adsorption-	fluoride
•	concentration	(composition)-	drinking	
water-	adsorption

•	adsorption-	drinking	water
•	particulate	matter-	air	pollution
•	Adsorption
•	adsorption-	disinfection
•	bioreactor-	catechol
•	particulate	matter

•	diet-waist	circumference-	obesity
•	diet-obesity
•	ketogenic	diet

•	anopheles	
stephensi-	malaria

•	anopheles-	malaria-	
anopheles	stephensi

•	phlebotomus-	psychodidae
•	anopheles-	malaria-	anopheles	
stephensi-	malaria

•	phlebotomus-	psychodidae-	skin	leishmaniasis
•	anopheles	stephensi-	anopheles

•	laccase-	biotransformation
•	selenium	nanoparticle-	
nanoparticles

•	neurospora	crassa-	biotrans-
formation-cyanobacteria-	
acremonium	strictum

آموزش 
پرستاری

•	phenomenology-	
nursing

خرمی 
زاده

زیست فناوری 

•	zymography-	
gelatinase	a-	
fibrosarcoma

•	staphylococcus	aureus-	
antibiotic	resistance-	
microbial	sensitivity	tests

•	acinetobacter	baumannii

•	microbial	sensitivity	tests
•	indocyanine	green-	
photochemotherapy-	
porphyromonas	
gingivalis •	leishmania	major-	leishmaniasis

•	gardnerella	vaginalis
•	escherichia	coli-	lactobacillus	casei-	
probiotics-	dunaliella	tertiolecta-	refoldin

•	protein	corona-nanoparticles
•	statistical	optimization-non-iso-
thermal-thermal	decomposition

•	solid	phase	
extraction-	
herbicides

•	celiac	disease-	
carcinoma,	
squamous	cell

بهداشت عمومی

مهندسی 
بهداشت حرفه ای

•	global	health-	quality-	adjusted	life	years-	cause	of	death
•	visual	acuity-	intraocular	pressure

•	earthquake-	crush	syndrome-	global	health
•	plasmodium	falciparum-	herbicides-	health	behavior-	
obesity-	respirato

•	gastric	cancer-	survival	rate
•	global	health-	quality-	adjusted	life	years

•	spinal	cord	injuries-	kidney	transplantation

•	global	health-	
mortality

•	global	health-
global	disease	burden
•	waist	circumference-	

children	and	adole-	obesity
•	particulate	matter-	air	pollution

•	myopia-	visual	acuity
•	hepatitis	c-	cohort	

analysis-cardiovascular	disease-	hepatitis	b
•	low	back	pain-obesity

•	spinal	cord	injuries-	injury
•	quality	of	life-	multiple	sclerosis-	dementia

•	hemorrhagic	fever,	crimean-	crimean	congo	hemorrhagic
fever-	virus	hemorrhagic	fever
•	Osteoporosis
•	malaria-	plasmodium	vivax
•	bone	marrow	transplantation-	busulfan
•	breast	neoplasms-	cancer	registry	-	cost	benefit	
analysis	-	registries

•	global	disease	burden-	global	burden	of	disease

•	single	nucleotide	polymorphism
•	allergens-	common	variable	immunodeficiency
•		monoclonal	antibody-b	lymphocyte
•	haplotype-	alleles
•	mannuronic	acid
•	stem	cell-menstruation-	endometrium
•	multiple	sclerosis
•	ankylosing	spondylitis
•	microrna-	melanoma
•	dendritic	cells
•	ankylosing	spondylitis
•	Autoimmunity
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: ی آنان))(

ش
ی پژوه

ی و زمینه/ زمینه ها
ت رقابت

ی مزی
ی دارا

ش
ی پژوه

تیم ها

رشته
H

 (ndex مجموع
ی تیم

ضا
نام اع

ی
ش

ی پژوه
زمینه/ زمینه ها

1
ی

اپیدمیولوژ
366

فرشاد فرزادفر
سید رضا مجدزاده

ت
شم

ن ح
رامی

سیان
سعود یون

م
ی

اکرب فتوح
ی

ن پوستچ
سی

ح
صورنیا

ی من
محمد عل

ت
سهیل سعاد

ت
سحرناز نجا

ی
ی نائین

ش هالکوی
کورو

کاظم زنده دل
شتکار

ی ک
عباسعل

ی
س

احمد رئی
شیری

احمدرضا شم

•	global health- m
ortality

•	global health- global disease burden
•	w

aist circum
ference- children and adole-obesity

•	particulate m
atter- air pollution

•	m
yopia- visual acuity

•	hepatitis c- cohort analysis-cardiovascular disease- hepatitis b
•	low

 back pain- obesity
•	spinal cord injuries- injury
•	quality of life-m

ultiple sclerosis- dem
entia

•	hem
orrhagic fever, crim

ean- crim
ean congo hem

orrhagic fever- virus hem
orrhagic fever

•	breast	neoplasm
s-	cancer	registry-	cost	benefit	analysis-registries

•	osteoporosis
•	m

alaria- plasm
odium

 vivax
•	bone m

arrow
 transplantation- busulfan

2
س

فارماسیوتیک
280

رسول دیناروند
ی 

فاطمه اطیاب
ش

ن درکو
فرید عابدی

ی
ف آباد

ی نج
ن روح االمین

سی
عبدالح

ی
کامبیز گیالن

ی
ن صمد

رسی
ن

ی
محمدرضا روئین
ی

ی محمد
عل

امعیل حریریان
اس

ن آرا
علیرضا وط

ی
امیر امان

•	nanoparticles- drug delivery system
s

•	nanoparticles- chitosan
•	drug delivery system

s
•	spray drying- aerosols
•	spray drying
•	antibacterial activity- staphylococcus aureus- m

icrobial sensitivity tests
•	high perform

ance liquid chrom
atography- tram

adol
•	m

olecularly im
printed polym

er- stability indicating
•	nanoparticles-	tem

ozolom
ide-	nanofibers

•	spray drying- particle size- trehalose
•	particle	size-	nanoparticles-	artificial	neural	netw

ork

3
ن

ش و کبد بالغی
ی گوار

امری ها
بی

271

ک زاده
رضا مل

س
اکرم پورشم

ت
ن مرآ

شاهی
علیرضا دالوری

ی محمد نژاد
مهد

رصی مقدم
ش نا

سیاو
ی

ی دریان
رص ابراهیم

نا
ش

رسول ستوده من
ی صابری فیروزی

مهد

•	helicobacter pylori- global health- esophageal cancer
•	esophageal neoplasm

s- cardiovascular disease
•	hepatitis c- hepacivirus
•	obesity- health survey
•	liver cirrhosis
•	gastroesophageal	reflux
•	ulcerative colitis
•	endosonography- furazolidone
•	liver	transplantation-	gastroesophageal	reflux-	helicobacter	pylori

H باالی 15 داشته باشد.
 Index افراد باالتر از 50 باشد و حداقل سه عضو هیات علمی با H

 Index مجموع )I
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4
ی

ی پزشک
ی شناس

ایمن
261

ی 
ام رضائ

نی
ک

زهراپورپا
ضل شکری

فا
ی اکرب امیرزرگر

عل
ی

ن زرنان
س

امیرح
ش

فرشید نور بخ
ی

ی محمود
مهد

ی
حمیدرضا میرزائ

ی
شید حاجت

جم
ن نیکنام

سی
محمد ح

ی
رضا یزدان

•	single nucleotide polym
orphism

•	allergens-	com
m
on	variable	im

m
unodeficiency

•	m
onoclonal antibody- b lym

phocyte
•	haplotype- alleles
•	stem

 cell- m
enstruation- endom

etrium
•	m

ultiple sclerosis
•	ankylosing spondylitis
•	m

icrorna- m
elanom

a
•	dendritic cells
•	ankylosing spondylitis
•	autoim

m
unity

5
ی

ی داروشناس
سم شناس

238

ی
محمد عبدالله

رص استاد
سید نا

ی
ن قهرمان

سی
محمدح

ساری
ی خوان

ض
محمود قا

ی
خ آباد

رس
ت 

ی رضای
سید مهد

مریم بعیری
ی زاده 

س کربیای
عبا

امید سبزوری

•	oxidative stress- lipid peroxidation
•	cytotoxicity
•	nitric oxidnanoparticles
•	oxidative stress- paraquat
•	nanofiber-	particle	size
•	lipid peroxidation
•	drug m

arketingo- xidative stress- drug industry
•	oxidative stress- glutathione- phloretin

6
ی

ی داروی
شیم

197

ی
علیرضا فرومد

ی
محمد مهدو

ی
ن امین

س
مح

سعود امانلو
م

ن راستکاری
نوشی

ی
ی همدان

ی پیرعل
ض

مرت
تهمینه اکربزاده

ی ها
رضا احمدخان

•	drug synthesis-acetylcholinesterase- holinesterase inhibitor
•	acetylcholinesterase- docking study- cholinesterase inhibitor
•	drug synthesis- nanoparticles
•	m

olecular dynam
ics

•	trichloroethylene- solid phase extraction- solid- phase m
icroextraction

•	taxus baccata- essential oil
•	acetylcholinesterase
•	solid phase extraction- derivatization

7
ط

ت محی
ی بهداش

مهندس
195

ی
ن محو

سی
امیرح

ی
ی زاده نوده

ن نب
رامی

رصی
ن نا

سیمی
ی

کاظم نداف
ی

ی تفت
ی دهقان

محمدهاد
ی

ی محمد
محمود عل

امئیان
کامیار یغ

سنوند
ق ح

صاد
محمد

•	adsorption-	fluoride
•	concentration (com

position)- drinking w
ater- adsorption

•	adsorption- drinking w
ater

•	particulate m
atter- air pollution

•	adsorption
•	adsorption- disinfection
•	bioreactor- catechol
•	particulate m

atter

رشته
H

 (ndex مجموع
ی تیم

ضا
نام اع

ی
ش

ی پژوه
زمینه/ زمینه ها
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8
ی

ست
آمار زی

168

سائیان
امیر ک

رسی
ی یا

مهد
ی

سین
ی ح

صطف
م

ی
ی فروشان

س رحیم
عبا

ی
ت زراعت

حج
محبوبه پارسائیان 
ی نژاد

میرسعید یکان

•	global health- quality- adjusted life years- cause of death
•	visual acuity- intraocular pressure
•	earthquake- crush syndrom

e- global health
•	“plasm

odium
 falciparum

- herbicides- health behavior- obesity- respirator”
•	gastric cancer- survival rate
•	global health- quality- adjusted life years
•	spinal cord injuries- kidney transplantation

9
ی

ی پزشک
رشه شناس

ح
164

ت
ن دوس

ن وط
س

ح
ی

شاق
ی ع

محمدعل
ی

محمدرضا عبائ
ی

یاور راث
ی بجد

ی حنف
احمدعل

امیراحمد اخوان
ت

ی صداق
محمد مهد

•	anopheles stephensi- m
alaria

•	anopheles- m
alaria- anopheles stephensi

•	anopheles stephensi- m
alaria

•	phlebotom
us- psychodidae

•	anopheles- m
alaria- anopheles stephensi- m

alaria
•	phlebotom

us- psychodidae- skin leishm
aniasis

•	anopheles stephensi- anopheles

10
ی

داروشناس
156

احمدرضا دهپور
ی

ی شورکائ
ی خوب

مهد
ف زاده

رشی
محمد 

ی مهر
امع

شهرام اجت
ی

حامد شفارود
ی

ی مالذ
عذرا طباطبای

•	nitric oxide- n(g) nitroarginine m
ethyl ester

•	acetylcholinesterase- coum
arin- cholinesterase inhibitor

•	m
orris w

ater m
aze- hippocam

pus
•	nitric oxide- tropisetron- m

orphine
•	pentylenetetrazole- nitric oxide- seizure threshold
•	diabetic foot- diabetes- m

ellitus

11
ن

سم بالغی
غدد درون ریز و متابولی

150

ی
باقر الریجان

ی 
علیرضا استقامت

ی
منوچهر خان نخجوان

ی رنجرب
سن

ن ح
شیری

ی
محمد رضا مهاجری تهران

•	osteoporosis- bone density- obesity
•	diabetes m

ellitus, type 2- insulin resistance- m
etform

in
•	diabetes m

ellitus, type 2- hem
oglobin a1c

•	obesity
•	diabetic foot

12
ی

ی پزشک
انگل شناس

102

ی 
ی محبعل

مهد
ام حجاران

ه
ی

محمدباقر رکن
ت بیگم کیا

رش
ع

شاورز ولیان
ن ک

سی
ح

•	leishm
ania infantum

- leishm
ania m

ajor
•	leishm

ania tropica- leishm
ania m

ajor
•	fasciola hepatica- echinococcosis- fascioliasis
•	strongyloidiasis- echinococcosis
•	toxoplasm

osis

13
علوم تغذیه

110
امعیل زاده

احمداس
ت

لیال آزادبخ
ی

مریم محمود

•	diet-w
aist circum

ference- obesity
•	diet- obesity
•	ketogenic diet

رشته
H

 (ndex مجموع
ی تیم

ضا
نام اع

ی
ش

ی پژوه
زمینه/ زمینه ها
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14
ی

روانپزشک
98

ی موقر
ن رحیم

آفری
ی

ی نور باال تفت
احمدعل

ی
امیون امین

ه
جواد عالقه بندراد

ی
ی کاشان

عمران محمد رزاق

•	global health- harm
 reduction- substance abuse

•	forecasting- m
ental health- urban population- m

ental health status
•	schizophrenia- haloperidol
•	schizophrenia-	attention	deficit	disorder-	psychotic	disorders
•	needle sharing- substance- pexacerfont- buprenorphine

15
کودکان

93
ی

صغر آقامحمد
ا

ام پروانه
نی

ی
سعود موحد

م

•	autoim
m

unity
•	im

m
unoglobulins

•	im
m

unoglobulin e

16
ی

ت فناوری داروی
س

زی
87

ی فرامرزی
محمدعل

ی
احمدرضا شاهورد

ی
ی یزد

ی طباطبائ
مجتب

•	laccase-biotransform
ation

•	selenium
 nanoparticle- nanoparticles

•	neurospora crassa- biotransform
ation- cyanobacteria-acrem

onium
 strictum

17
فارماکوگنوزی

81

ی
مهناز خانو

ی
س اردکان

محمدرضا شم
ی

ی آخوند
س حاج

عبا
ی

صفهان
ف ا

ص
حمید رضا من

•	essential oil-acetylcholinesterase
•	traditional m

edicine- plant extracts- m
edicinal plant- essential oil

•	essential oil- plant extracts
•	scrophularia striata- plant extracts

18
ی

روماتولوژ
77

فرهاد شهرام
ی

شید
احمد رضا جم

ی
ی کلهرود

صومه اخالق
مع

ت
ب دوس

فرهاد غری

•	behcet`s disease
•	ankylosing spondylitis- rheum

atoid arthritis
•	behcet syndrom

e- behcet`s disease- behcet disease
•	behcet disease

19
ی

ب شناس
میکرو

69
ی پور

س
ی خام

عل
ی

فرهاد بنکدار هاشم
ی

ضل
محمدرضا فا

•	leishm
ania m

ajor- leishm
aniasis

•	gardnerella vaginalis
•	escherichia coli- lactobacillus casei- probiotics- dunaliella tertiolecta- refoldin

20
ی

ی عموم
جراح

67
ی

ی محقق
محمد عل

ی
ج حریرچ

ایر
ی

ی فیروز آباد
سیدرضا مجتهد سعید

•	helicobacter pylori- stom
ach neoplasm

s
•	breast neoplasm

s- breast cancer
•	liver transplantation

21
ک

ژنتی
63

ج تربیزی
ی فر

مینا حاج
ی

سا محمد آمل
مه

ی
ف محمدخان

رش
ا

•	risperidone- schizophrenia
•	gene frequency- genotype
•	chronic hepatitis b- hepatitis b virus

22
ی

امع
ی اجت

پزشک
58

ی
ی پاشا میثم

عل
ی

امن سالمت
پی

ی
رشیعت

محمد 

•	obesity-w
aist circum

ference
•	global health- global burden of disease
•	population- based study- visual acuity- biom

etry

23
ی

فیزیولوژ
57

ی محمد علیزاده
عل

ی
مهری کدخدائ

شاورز
صور ک

من

•	heart atrioventricular node- oxytocin-
•	oxidative stress
•	hyperalgesia- m

agnesium

رشته
H

 (ndex مجموع
ی تیم

ضا
نام اع

ی
ش

ی پژوه
زمینه/ زمینه ها
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: ی آنان))(

ش
ی پژوه

ی و زمینه/ زمینه ها
ت رقابت

ی مزی
ی دارا

ت علم
ی هیا

ضا
اع

نام
رشته

H
 (ndex

ی
ش

ی پژوه
زمینه/ زمینه ها

1
ک زاده

رضا مل
ن

ش و کبد بالغی
ی گوار

امری ها
بی

78
helicobacter pylori-global health-esophageal cancer

2
ی

محمد عبدالله
ی

ی داروشناس
سم شناس

68
oxidative stress-lipid peroxidation

3
ی

ی محمود
ض

مرت
ی

نانو فناوری پزشک
56

protein corona-nanoparticles
4

فرشاد فرزادفر
ی

اپیدمیولوژ
56

global health-m
ortality

5
ی

باقر الریجان
ن

سم بالغی
غدد درون ریز و متابولی

51
osteoporosis-bone density-obesity

6
ی

ام رضائ
نی

ی
ی پزشک

ی شناس
ایمن

50
single nucleotide polym

orphism
7

امعیل زاده
احمداس

علوم تغذیه
49

diet-w
aist circum

ference-obesity
8

ی
ست

ن آخوندزاده ب
شاهی

ب
صا

علوم اع
49

schizophrenia-risperidone-m
ental health status

9
ی

ن محو
سی

امیرح
ط

ت محی
ی بهداش

مهندس
46

adsorption-fluoride
10

ف قاجاریه سپانلو
صد

ش محور
پژوه

44
global health-global disease burden

11
ت

لیال آزادبخ
علوم تغذیه

43
diet-obesity

12
رسول دیناروند

س
فارماسیوتیک

43
nanoparticles-drug delivery system

s
13

ی
علیرضا فرومد

ی
ی داروی

شیم
43

drug synthesis-acetylcholinesterase-holinesterase inhibitor
14

ی
علیرضا استقامت

ن
سم بالغی

غدد درون ریز و متابولی
42

diabetes m
ellitus, type 2-insulin resistance-m

etform
in

15
ی

فاطمه اطیاب
س

فارماسیوتیک
41

nanoparticles-chitosan
16

سائیان
امیر ک

ی
ست

آمار زی
39

global health-quality-adjusted life years-cause of death
17

ک فر
شکوفه نی

ت دارو
صاد و مدیری

اقت
39

m
eta analysis-system

atic review
18

احمدرضا دهپور
ی

داروشناس
38

nitric oxide-n(g) nitroarginine m
ethyl ester

19
ی

صغر آقامحمد
ا

کودکان
38

autoim
m

unity
20

سید رضا مجدزاده
ی

اپیدمیولوژ
38

global health-global disease burden
21

ی فرامرزی
محمدعل

ی
ت فناوری داروی

س
زی

36
laccase-biotransform

ation
22

ی
روجا رحیم

ی
داروسازی سنت

35
m

eta analysis-phytochem
icals-herbal m

edicine
23

ی پور
س

ی خام
عل

ی
ب شناس

میکرو
34

leishm
ania m

ajor-leishm
aniasis

24
س

اکرم پورشم
ن

ش و کبد بالغی
ی گوار

امری ها
بی

33
esophageal neoplasm

s-cardiovascular disease
25

ت
ن مرآ

شاهی
ن

ش و کبد بالغی
ی گوار

امری ها
بی

33
hepatitis c-hepacivirus

26
ی صحرائیان

محمدعل
س

مولتیپل اسکلروزی
33

m
ultiple sclerosis

27
ی

ی زاده هاشم
ض

ن قا
س

سید ح
ی

امن قدام
قرنیه و سگ

32
visual acuity-keratoconus-m

yopia
28

ی موقر
وفا رحیم

ب
صا

ی مغز و اع
جراح

32
spinal cord injuries-global health

29
ت

شم
ن ح

رامی
ی

اپیدمیولوژ
32

w
aist circum

ference-children and adole-obesity

H باالی 25 دارد.
 Index عضو هیات علمی )I
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30
ی

ن امین
س

مح
ی

ی داروی
شیم

31
drug synthesis-nanoparticles

31
ی

احمدرضا شاهورد
ی

ت فناوری داروی
س

زی
31

selenium
 nanoparticle-nanoparticles

32
ی

ی محبعل
مهد

ی
ی پزشک

انگل شناس
31

leishm
ania infantum

-leishm
ania m

ajor
33

ت
ن دوس

ن وط
س

ح
ی

ی پزشک
رشه شناس

ح
31

anopheles stephensi-m
alaria

34
رص استاد

سید نا
ی

ی داروشناس
سم شناس

31
cytotoxicity

35
ی

شاق
ی ع

محمدعل
ی

ی پزشک
رشه شناس

ح
30

anopheles-m
alaria-anopheles stephensi

36
ی

ن قهرمان
سی

محمدح
ی

ی داروشناس
سم شناس

30
nitric oxidnanoparticles

37
سیان

سعود یون
م

ی
اپیدمیولوژ

29
particulate m

atter-air pollution
38

ی
اکرب فتوح

ی
اپیدمیولوژ

29
m

yopia-visual acuity
39

رسی
ی یا

مهد
ی

ست
آمار زی

29
visual acuity-intraocular pressure

40
ک

زهراپورپا
ی

ی پزشک
ی شناس

ایمن
29

allergens-com
m
on	variable	im

m
unodeficiency

41
ی

ی شورکائ
ی خوب

مهد
ی

داروشناس
29

acetylcholinesterase-coum
arin-cholinesterase inhibitor

42
ام پروانه

نی
کودکان

29
im

m
unoglobulins

43
ی

محمدرضا محمد
ک و نوجوان

ی کود
روانپزشک

29
m

ethylphenidate-risperidone
44

ن
ی معی

صطف
م

ی
ی بالین

ی و ایمونولوژ
آلرژ

29
asthm

a-im
m

unoglobulin e
45

ساری
ی خوان

ض
محمود قا

ی
ی داروشناس

سم شناس
28

oxidative stress-paraquat
46

ی
ی محقق

محمد عل
ی

ی عموم
جراح

28
helicobacter pylori-stom

ach neoplasm
s

47
علیرضا فیروز

ت
ی پوس

امری ها
بی

28
sebum

-kin w
ater loss

48
ی

ی میرصادق
سیده سمیه حاج

ی
نانو فناوری پزشک

28
statistical optim

ization-non-isotherm
al-therm

al decom
position

49
ضل شکری

فا
ی

ی پزشک
ی شناس

ایمن
27

m
onoclonal antibody-b lym

phocyte
50

ی
ن پوستچ

سی
ح

ی
اپیدمیولوژ

27
hepatitis c-cohort analysis-cardiovascular disease-hepatitis b

51
ی مقدم

کامران عل
ن

رسطان بالغی
خون و 

27
arsenic trioxide-prom

yelocytic leukem
ia

52
ی

ی زاده نوده
ن نب

رامی
ط

ت محی
ی بهداش

مهندس
27

concentration (com
position)-drinking w

ater-adsorption
53

رصی
ن نا

سیمی
ط

ت محی
ی بهداش

مهندس
27

adsorption-drinking w
ater

54
ی

سین
ی ح

صطف
م

ی
ست

آمار زی
27

earthquake-crush syndrom
e-global health

55
ش

ن درکو
فرید عابدی

س
فارماسیوتیک

26
drug delivery system

s
56

ی
سعود موحد

م
کودکان

26
im

m
unoglobulin e

57
سیدمحمد توانگر

ی
ب شناس

آسی
26

im
m

unohistochem
istry-apoptosis

58
ش رشیدیان

آر
ت

سیاستگذاری سالم
26

health insurance-health care policy-health policy
59

ی اکرب امیرزرگر
عل

ی
ی پزشک

ی شناس
ایمن

26
haplotype-alleles

نام
رشته

H
 (ndex

ی
ش

ی پژوه
زمینه/ زمینه ها
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 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

غدد و متابولیسم1
R15-25_R14-3_R13-15_R1-100_R1-101_R1-93_R1-96_F7-243_F7-244_F7-245_F7-246_F7-247_F7-248_F7-113_

F7-112_F6-109_F6-104_F6-74_F6-57_F6-59_F6-9_F6-4_F6-5_F5-1_F2-4_F2-5_F2-9_F1-127_F1-110

گوارش و کبد2
F8-1_F8-2_F8-3_F8-4_F8-5_F8-6_R1-66_F6-26_F6-32_F6-31_F6-1_F2-25_F2-22_F2-1_F1-27_R14-6_R1-64_R1-67_

R1-44_F7-252_F7-253_F7-254_F7-255_F7-256_F7-257_F7-258_F6-89_F6-85_F6-77_F6-63

نانوفناوری3
F4-11_E6-38_E5-5_F7-87_F7-88_F7-89_F7-90_F6-59_F5-15_F5-14_F1-115_F1-94_F1-49_F1-50_F1-10_E7-17_E6-38_

E2-22_E2-21_E1-20_E1-21_E1-22_E1-23_R15-33_R15-35_R15-13_R15-10_R15-6_R13-23_R13-24_R9-49_R9-51_
R9-22_R9-13_R9-11_R3-2_R3-3_R1-51_F8-25_F8-24_F8-22_F8-23

چشم پزشکی4
F3-77_F3-78_F3-79_K2-26-K2-27-E6-49_ R14-11_R1-27_F9-7_F8-29_F7-169_F7-170_F7-171_F7-172_F5-22_F5-23_

F4-18

اپیدمیولوژی5
F3-52_F3-53_E6-39_E6-40_E6-41_E6-15_E6-12_E5-6_E2-23_E1-24_E1-25_E1-26_F9-5_F9-4_F9-2_F7-57_F5-16_

F5-17_F4-12

6

دارو
داروسازی –سم 

شناسی دارویی- شیمی 
دارویی-فراورده های 

دارویی

F1-11_E8-6_E8-4_E7-24_E7-26_E7-21_E7-22_E7-14_E7-9_E6-2_R15-36_R15-34_R15-49_R15-41_R15-20_
R15-19_R15-8_R15-5_R14-14_R9-26_R9-58_R9-46_R9-47_R9-48_R9-49_R9-50_R9-52_R9-53_R9-54_R9-33_
R9-34_R9-35_R9-36_R9-40_R9-41_R9-42_R9-23_R9-24_R9-25_R9-26_R9-27_R9-28_R9-31_R9-16_R9-17_
R9-18_R9-19_R9-20_R9-21_R9-22_R9-7_R9-2_R8-1_R6-4_R6-5_R1-75_R1-76_R1-77_R1-74-R1-46-R1-23_ 

F6-135_F6-118_F6-120_F6-108_F6-102_F6-101_F6-96_F6-78_F6-68_F6-57_F6-47_F6-34_F6-13_F6-18_F6-19_F6-20_
F3-17_F3-15_F3-16_F2-18_F2-13_F1-126_F1-108_F1-109_F1-95_F1-88_F1-70_F1-65_F1-57_F1-55_F1-53_F1-51_
F1-28_F1-4_F9-3_F6-94_F6-79_F6-56_F6-38_F6-39_F6-2_F4-11_F2-40_F2-31_F2-28_F2-2_F1-144_F1-116_F1-72

کودکان7
F7-241_F7-242_F7-240_F7-229_F7-203_F7-204_F7-205_R2-32_R2-33_E6-56_R13-19_R3-4_R1-58_R1-44_F8-35_

F8-37_F8-34_F8-26_R1-4_F6-84_F6-88_F6-80_F6-75_F1-58_K2-23_E2-14_E2-8_R1-17

8

بهداشت
بهداشت محیط- آموزش 
علوم بهداشتی-بهداشت 
بارور-بهداشت عمومی- 
مدیریت خدمات بهداشت

R14-1_F8-15_F7-68_F5-7_F5-5_F7-72_F7-73_F7-74_F7-68_F7-63_F7-64_F7-65__F7-40_F6-106_F6-83_F6-76_F6-42_
F6-37_F6-10_F5-10_F5-7_F5-6_F5-5_F4-14_F4-2_F4-3_F4-5_F2-33_F2-10_F1-142_F1-138_F1-134_F1-132_F1-110_

F1-111_F1-106_F1-77_F1-66_F1-60_F1-56_F1-51_F1-39_F1-36_F1-30_F1-29_F1-25_F1-8

روانپزشکی9
F8-32_F8-33_F8-34_F8-35_F8-36_F8-37_F7-230_F7-231_F5-24_F4-21_F3-100_F3-96_F3-95_F3-94_F3-93_F3-92_

F3-91_F3-90_F6-58_F6-53_F6-54_E2-30_E2-29_ E1-34_E1-35_R3-34_R3-36_R3-4

F9-6_F7-61_F7-62_E5-6_F6-137_F6-100_F6-98_F6-41_F6-27_F6-6_F2-32_F2-39_F2-23_F2-6_F1-46آمارزیستی10

طب ایرانی11
F8-10_F3-13_K2-9_K2-10_K2-11_K2-12_K2-2_K2-3_K2-4_K2-5_K2-6_K2-7_K2-8_E8-5_E8-1_E6-6_E6-5_E6-7_

E2-6_R13-9_R13-10_R9-54_F8-11_F8-12_F8-13_F5-3_F5-4_F3-17_F3-14_F3-15_F3-16_F3-17_E1-10_R13-7_R13-8_
R13-6_R6-5

R1-32_R14-4_F7-232_F7-233_F7-234_F7-235_F7-236_F7-111_F6-129_F6-125_F6-116_F6-55روماتولوژی12
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سطح مزیت رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران

مزیت رقابتی رشته ها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پنج داده می شود.

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

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

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

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

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

)شاخص رقابتی بیش از 2(

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

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

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

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

سایول شناسایی شده است .

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

سایول شناسایی شده است.

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

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

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

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

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

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

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

شاخص رقابت پذیری

12345

امتیاز 
مجموع 
)3 تا 15(

---داخلیداخلی3-4

-ضعیفضعیفضعیفداخلی5-6

قویقویضعیفضعیفداخلی7-8

انحصاریقویقویضعیفضعیف9 ≥

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

زیر تعیین گردید.

سطح مزیت رقابتی
سنجه های مزیت رقابتی

رشته
SciVal شاخص رقابت پذیری شاخص ارزشیابی داخلی

قوی    غدد و متابولیسم 1

انحصاری    بیامری های گوارش و کبد بالغین  2

انحصاری    نانوفناوری )نانوفناوری پزشکی( 3

قوی    چشم پزشکی 4

انحصاری    اپیدمیولوژی 5

قوی    داروسازی 6

انحصاری    کودکان 7

انحصاری    روانپزشکی 8

قوی    آمارزیستی 9

قوی    طب سنتی 10

انحصاری    روماتولوژی 11

انحصاری    هامتولوژی ) خون شناسی( 12

قوی    اسرتابیسم 13

انحصاری    سیاستگزاری سالمت  14

قوی    زیست پزشکی سامانه ای  15

قوی    زیست مواد دندانی 16

قوی    آلرژی و ایمنولوژی اطفال 17

انحصاری    جراحی مغز و اعصاب 18

انحصاری    اقتصاد و مدیریت دارو 19

انحصاری    قرنیه و سگامن قدامی  20

قوی    علوم سلولی کاربردی 21

انحصاری    داروسازی سنتی 22

انحصاری    حرشه شناسی پزشکی 23

انحصاری    سم شناسی داروشناسی 24

قوی    اخالق پزشکی 25

قوی    شیمی مواد خوراکی و آب آشامیدنی 26
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سطح مزیت رقابتی
سنجه های مزیت رقابتی

رشته
SciVal شاخص رقابت پذیری شاخص ارزشیابی داخلی

قوی    بهداشت عمومی 27

قوی    قلب کودکان  28

قوی    بیامریهای داخلی 29

انحصاری    علوم اعصاب 30

انحصاری    مهندسی بهداشت محیط 31

قوی    32 روماتولوژی کودکان

قوی    بیامری های مغز و اعصاب 33

قوی    34 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

قوی    جراحی قلب و عروق 35

قوی    ارگونومی 36

قوی    ایمنی شناسی  37

قوی    طب کار 38

قوی    ژنتیک پزشکی 39

قوی    بیامری های پوستی 40

قوی    خون و رسطان بالغین  41

قوی    آموزش پرستاری 42

قوی    سالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی 43

قوی    انگل شناسی  44

ضعیف    پرتونگاری 45

قوی    جراحی پستان  46

انحصاری    داروسازی بالینی 47

قوی    باکرتیی شناسی )میکروب شناسی( 48

قوی    اربیت و اکوپالستیک 49

قوی    مراقبت های ویژه کودکان 50

قوی    بهداشت مادر و کودک 51

قوی    طب خواب 52

ضعیف    بیهوشی 53

قوی    جراحی عمومی 54

ضعیف    پزشکی قانونی 55

ضعیف    رادیولوژی  56

ضعیف    جراحی رسطان 57

ضعیف    زنان و زایامن   58

ضعیف    طب مادر و جنین  59

قوی    داروشناسی 60

قوی    علوم تغذیه 61

قوی    درماتوپاتولوژی 62

قوی    روانپزشکی کودکان 63

قوی    بافت شناسی   64
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سطح مزیت رقابتی
سنجه های مزیت رقابتی

رشته
SciVal شاخص رقابت پذیری شاخص ارزشیابی داخلی

قوی    فیزیک پزشکی  65

ضعیف    مغز و اعصاب کودکان 66

قوی    فارماکوگنوزی 67

قوی    شیمی دارویی 68

ضعیف    69 مهندسی بهداشت حرفه ای

ضعیف    پزشکی مولکولی  70

قوی    فیزیو تراپی   71

قوی    بیوشیمی بالینی 72

ضعیف    پروتز دندان 73

قوی    فارماسویتیکس 74

قوی    روانپزشکی ساملندان   75

ضعیف    آموزش مامایی 76

قوی    آلرژی و ایمنولوژی بالینی 77

ضعیف    شیمی آلی 78

ضعیف    طب نوزادی  و پیرامون تولد 79

ضعیف    بیامری های کلیه بالغین 80

ضعیف    زیست پلیمر  81

ضعیف    علوم ترشیحی  82

ضعیف    آموزش پزشکی  83

ضعیف    آسیب شناسی  84

ضعیف    بیامری های دهان فک و صورت  85

ضعیف    مهندسی بافت 86

ضعیف    بیامری های قلب و عروق 87

ضعیف    فیزیولوژی  88

ضعیف    داروسازی هسته ای 89

ضعیف    جراحی عروق 90

ضعیف    91 نانوفناوری دارویی

ضعیف    گوش گلو بینی و جراحی رسو گردن  92

ضعیف    جراحی کودکان 93

ضعیف    پریودانتیکس 94

قوی    زیست فناوری دارویی 95

ضعیف    مهندسی پزشکی 96

ضعیف    ارتوپدی 97

ضعیف    پزشکی هسته ای  98

ضعیف    انکولوژی زنان 99

ضعیف    100 غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

ضعیف    ارتودنتیکس 101

ضعیف    شنوایی سنجی 102
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سطح مزیت رقابتی
سنجه های مزیت رقابتی

رشته
SciVal شاخص رقابت پذیری شاخص ارزشیابی داخلی

ضعیف    اتولوژی و نورواتولوژی 103

ضعیف    مدیریت اطالعات سالمت 104

ضعیف    اقتصاد سالمت 105

ضعیف    دندانپزشکی کودکان  106

ضعیف    طب اورژانس 107

ضعیف    بیوانفورماتیک 108

ضعیف    ارتوپدی کودکان 109

ضعیف    جراحی کلیه و مجاری ادراری  110

ضعیف    زیست فناوری 111

ضعیف    آسیب شناسی دهان فک و صورت  112

ضعیف    رادیوانکولوژی 113

ضعیف    پزشکی اجتامعی  114

ضعیف    بیامری های عفونی 115

ضعیف    بهداشت باروری 116

ضعیف    گفتار درمانی  117

ضعیف    پرتودرمانی 118

ضعیف    اندویوروژی   119

ضعیف    گوارش کودکان 120

ضعیف    اندودنتیکس 121

ضعیف    کنرتل دارو 122

ضعیف    پرستاری  123

ضعیف    آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 124

ضعیف    خون و رسطان کودکان 125

ضعیف    روانشناسی بالینی 126

ضعیف    سالمت در بالیا و فوریت ها 127

ضعیف    دندانپزشکی  128

ضعیف    جراحی فک و صورت 129

ضعیف    بیولوژی تولید مثل 130

ضعیف    برنامه ریزی آموزشی  131

ضعیف    جراحی قفسه صدری 132

ضعیف    الکرتوفیزیولوژی بالینی قلب 133

ضعیف    بیهوشی درد 134

ضعیف    قارچ شناسی پزشکی 135

ضعیف    ریه  کودکان 136

ضعیف    بیامری های کلیه کودکان 137

ضعیف    نازایی و ای وی اف 138

ضعیف    زیست فناوری پزشکی 139
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همراستایی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی تهران 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
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

ناهمراستاقوی غدد و متابولیسم

ناهمراستاانحصاری بیامری های گوارش و کبد بالغین

همراستاانحصارینانوفناوری ) نانوفناوری پزشکی(

ناهمراستاقویچشم پزشکی

همراستاانحصاری اپیدمیولوژی

همراستاقوی داروسازی

ناهمراستاانحصاری کودکان

همراستاانحصاریروانپزشکی

ناهمراستاقویآمارزیستی

همراستاقویطب سنتی

ناهمراستاانحصاریروماتولوژی

همراستاانحصاریهامتولوژی ) خون شناسی(

ناهمراستاقویاسرتابیسم

همراستاانحصاریسیاستگزاری سالمت 

همراستاقویزیست پزشکی سامانه ای 

ناهمراستاقویزیست مواد دندانی

ناهمراستاقویآلرژی و ایمنولوژی اطفال

ناهمراستاانحصاریجراحی مغز و اعصاب

 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
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

همراستاانحصاریاقتصاد و مدیریت دارو

ناهمراستاانحصاریقرنیه و سگامن قدامی 

همراستاقویعلوم سلولی کاربردی

همراستاانحصاریداروسازی سنتی

ناهمراستاانحصاریحرشه شناسی پزشکی

ناهمراستاانحصاریسم شناسی داروشناسی

همراستاقویاخالق پزشکی

همراستاقویشیمی مواد خوراکی و آب آشامیدنی

همراستاقویبهداشت عمومی

همراستاقویقلب کودکان 

ناهمراستاقویبیامریهای داخلی

همراستاانحصاریعلوم اعصاب

همراستاانحصاریمهندسی بهداشت محیط

ناهمراستاقوی روماتولوژی کودکان

ناهمراستاقویبیامری های مغز و اعصاب

ناهمراستاقوی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

همراستاقویجراحی قلب و عروق

ناهمراستاقویارگونومی

همراستاقویایمنی شناسی 

ناهمراستاقویطب کار

همراستاقویژنتیک پزشکی

ناهمراستاقویبیامری های پوستی

همراستاقویخون و رسطان بالغین 

ناهمراستاقویآموزش پرستاری

ناهمراستاقویسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

ناهمراستاقویانگل شناسی 

ناهمراستاضعیفپرتونگاری

ناهمراستاقویجراحی پستان 

همراستاانحصاریداروسازی بالینی

همراستاقویباکرتیی شناسی )میکروب شناسی(

ناهمراستاقویاربیت و اکوپالستیک
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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

ناهمراستاقویمراقبت های ویژه کودکان

ناهمراستاقویبهداشت مادر و کودک

همراستاقویطب خواب

ناهمراستاضعیفبیهوشی

ناهمراستاقویجراحی عمومی

ناهمراستاضعیفپزشکی قانونی

ناهمراستاضعیفرادیولوژی 

همراستاضعیفجراحی رسطان

ناهمراستاضعیفزنان و زایامن  

ناهمراستاضعیفطب مادر و جنین 

همراستاقویداروشناسی

همراستاقویعلوم تغذیه

ناهمراستاقویدرماتوپاتولوژی

همراستاقویروانپزشکی کودکان

ناهمراستاقویبافت شناسی  

ناهمراستاقویفیزیک پزشکی 

ناهمراستاضعیفمغز و اعصاب کودکان

همراستاقویفارماکوگنوزی

همراستاقویشیمی دارویی

همراستاضعیف مهندسی بهداشت حرفه ای

همراستاضعیفپزشکی مولکولی 

ناهمراستاقویفیزیو تراپی  

همراستاقویبیوشیمی بالینی

ناهمراستاضعیفپروتز دندان

همراستاقویفارماسویتیکس

همراستاقویروانپزشکی ساملندان  

ناهمراستاضعیفآموزش مامایی

ناهمراستاقویآلرژی و ایمنولوژی بالینی

همراستاضعیفشیمی آلی

ناهمراستاضعیفطب نوزادی  و پیرامون تولد

ناهمراستاضعیفبیامری های کلیه بالغین
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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

همراستاضعیفزیست پلیمر 

ناهمراستاضعیفعلوم ترشیحی 

همراستاضعیفآموزش پزشکی 

ناهمراستاضعیفآسیب شناسی 

ناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

همراستاضعیفمهندسی بافت

همراستاضعیفبیامری های قلب و عروق

همراستاضعیففیزیولوژی 

همراستاضعیفداروسازی هسته ای

ناهمراستاضعیفجراحی عروق

همراستاضعیف نانوفناوری دارویی

ناهمراستاضعیفگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

ناهمراستاضعیفجراحی کودکان

ناهمراستاضعیفپریودانتیکس

همراستاقویزیست فناوری دارویی

همراستاضعیفمهندسی پزشکی

ناهمراستاضعیفارتوپدی

ناهمراستاضعیفپزشکی هسته ای 

همراستاضعیفانکولوژی زنان

ناهمراستاضعیف غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

ناهمراستاضعیفارتودنتیکس

ناهمراستاضعیفشنوایی سنجی

ناهمراستاضعیفاتولوژی و نورواتولوژی

همراستاضعیفمدیریت اطالعات سالمت

همراستاضعیفاقتصاد سالمت

ناهمراستاضعیفدندانپزشکی کودکان 

ناهمراستاضعیفطب اورژانس

همراستاضعیفبیوانفورماتیک

ناهمراستاضعیفارتوپدی کودکان

ناهمراستاضعیفجراحی کلیه و مجاری ادراری 

همراستاضعیفزیست فناوری
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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

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

ناهمراستاضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 

همراستاضعیفرادیوانکولوژی

ناهمراستاضعیفپزشکی اجتامعی 

ناهمراستاضعیفبیامری های عفونی

همراستاضعیفبهداشت باروری

ناهمراستاضعیفگفتار درمانی 

همراستاضعیفپرتودرمانی

ناهمراستاضعیفاندویوروژی  

ناهمراستاضعیفگوارش کودکان

ناهمراستاضعیفاندودنتیکس

همراستاضعیفکنرتل دارو

ناهمراستاضعیفپرستاری 

همراستاضعیفآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

همراستاضعیفخون و رسطان کودکان

همراستاضعیفروانشناسی بالینی

همراستاضعیفسالمت در بالیا و فوریت ها

ناهمراستاضعیفدندانپزشکی 

ناهمراستاضعیفجراحی فک و صورت

همراستاضعیفبیولوژی تولید مثل

همراستاضعیفبرنامه ریزی آموزشی 

ناهمراستاضعیفجراحی قفسه صدری

همراستاضعیفالکرتوفیزیولوژی بالینی قلب

ناهمراستاضعیفبیهوشی درد

ناهمراستاضعیفقارچ شناسی پزشکی

ناهمراستاضعیفریه  کودکان

ناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

ناهمراستاضعیفنازایی و ای وی اف

همراستاضعیفزیست فناوری پزشکی
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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 قویناهمراستاقویغدد درون ریز و متابولیسم بالغین

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاانحصاریبیامری های گوارش و کبد بالغین 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصارینانوفناوری معادل نانوفناوری پزشکی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویچشم پزشکی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصاریاپیدمیولوژی

در زمینه کشوری ضعیف همراستاقویداروسازی

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 بینابینیناهمراستاانحصاریکودکان

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصاریروانپزشکی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویآمارزیستی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویطب سنتی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریروماتولوژی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاانحصاریهامتولوژی ) خون شناسی(

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویاسرتابیسم

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصاریسیاستگزاری سالمت 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویزیست پزشکی سامانه ای 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویزیست مواد دندانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویآلرژی و ایمنولوژی اطفال

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریجراحی مغز و اعصاب

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاانحصاریاقتصاد و مدیریت دارو

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریقرنیه و سگامن قدامی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویعلوم سلولی کاربردی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصاریداروسازی سنتی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاانحصاریحرشه شناسی پزشکی

در زمینه کشوری قویناهمراستاانحصاریسم شناسی داروشناسی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویاخالق پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویشیمی مواد خوراکی و آب آشامیدنی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویبهداشت عمومی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویقلب کودکان 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویبیامریهای داخلی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاانحصاریعلوم اعصاب

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصاریمهندسی بهداشت محیط

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقوی روماتولوژی کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویبیامری های مغز و اعصاب

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقوی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویجراحی قلب و عروق

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویارگونومی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویایمنی شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویطب کار

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویژنتیک پزشکی

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویبیامری های پوستی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویخون و رسطان بالغین 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویآموزش پرستاری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویانگل شناسی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفپرتونگاری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویجراحی پستان 

در زمینه کشوری قویهمراستاانحصاریداروسازی بالینی

جدول ص 31: ایمونولوژی- همراستا- علوم پایه کاربردی

ص36: ایمونولوژی- همراستا

ص 41: تصویر

ص 42: ایمونولوژی- همراستا
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری قویهمراستاقویباکرتیی شناسی )میکروب شناسی(

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویاربیت و اکوپالستیک

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویمراقبت های ویژه کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویبهداشت مادر و کودک

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویطب خواب

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیهوشی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویجراحی عمومی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپزشکی قانونی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفرادیولوژی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفجراحی رسطان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفزنان و زایامن  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب مادر و جنین 

در زمینه کشوری قویهمراستاقویداروشناسی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویعلوم تغذیه

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویدرماتوپاتولوژی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویروانپزشکی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویبافت شناسی  

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویفیزیک پزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمغز و اعصاب کودکان

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویفارماکوگنوزی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویشیمی دارویی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیف مهندسی بهداشت حرفه ای

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفپزشکی مولکولی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویفیزیو تراپی  

در زمینه کشوری قویهمراستاقویبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپروتز دندان

در زمینه کشوری قویهمراستاقویفارماسویتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویروانپزشکی ساملندان  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآموزش مامایی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویآلرژی و ایمنولوژی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفشیمی آلی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب نوزادی  و پیرامون تولد

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیامری های کلیه بالغین

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفزیست پلیمر 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفعلوم ترشیحی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفآموزش پزشکی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفآسیب شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بافت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیامری های قلب و عروق

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیففیزیولوژی 
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفداروسازی هسته ای

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی عروق

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیف نانوفناوری دارویی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپریودانتیکس

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویزیست فناوری دارویی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی پزشکی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفارتوپدی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپزشکی هسته ای 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفانکولوژی زنان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفارتودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفشنوایی سنجی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاتولوژی و نورواتولوژی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمدیریت اطالعات سالمت

در زمینه کشوری ضعیف همراستاضعیفاقتصاد سالمت

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی کودکان 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفطب اورژانس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیوانفورماتیک

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفارتوپدی کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفجراحی کلیه و مجاری ادراری 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفزیست فناوری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفرادیوانکولوژی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفپزشکی اجتامعی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفبیامری های عفونی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبهداشت باروری

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفگفتار درمانی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفپرتودرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاندویوروژی  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفگوارش کودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفاندودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفکنرتل دارو

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفپرستاری 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفخون و رسطان کودکان

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفروانشناسی بالینی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفسالمت در بالیا و فوریت ها

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفدندانپزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی فک و صورت
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زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشته

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیولوژی تولید مثل

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبرنامه ریزی آموزشی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی قفسه صدری

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفالکرتوفیزیولوژی بالینی قلب

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیهوشی درد

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفقارچ شناسی پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفریه  کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفنازایی و ای وی اف

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفزیست فناوری پزشکی
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تصمیم گیری برای انتخاب رشته یا حوزه دانشی به منظور متایز آکادمیک

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

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

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

دانشگاه بزرگ

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

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

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

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

به عنوان هدف متایز تعیین می گردد.

 Appropriateness   )I
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ی تهران 

شگاه علوم پزشک
ت دان

ی متایز رسال
ت رشته ها برا

ت مناسب
نگاش
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فهرست اولویت های رشته ها برای متایز رسالت

زمینه کشوریهمراستاییمزیت رقابتیرشتهمناسبت

کامال مناسب

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصارینانوفناوری معادل نانوفناوری پزشکی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصاریاپیدمیولوژی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصاریروانپزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاانحصاریهامتولوژی ) خون شناسی(

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصاریسیاستگزاری سالمت 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاانحصاریاقتصاد و مدیریت دارو

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصاریداروسازی سنتی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاانحصاریعلوم اعصاب

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاانحصاریمهندسی بهداشت محیط

در زمینه کشوری قویهمراستاانحصاریداروسازی بالینی

مناسب

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاانحصاریبیامری های گوارش و کبد بالغین

در زمینه کشوری ضعیف همراستاقویداروسازی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاانحصاریکودکان

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویطب سنتی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریروماتولوژی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویاسرتابیسم

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویزیست پزشکی سامانه ای 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویزیست مواد دندانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویآلرژی و ایمنولوژی اطفال

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریجراحی مغز و اعصاب

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاانحصاریقرنیه و سگامن قدامی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویعلوم سلولی کاربردی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاانحصاریحرشه شناسی پزشکی

در زمینه کشوری قویناهمراستاانحصاریسم شناسی داروشناسی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویاخالق پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویشیمی مواد خوراکی و آب آشامیدنی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویبهداشت عمومی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویقلب کودکان 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقوی روماتولوژی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقوی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویارگونومی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویایمنی شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویطب کار

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویژنتیک پزشکی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویخون و رسطان بالغین 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویآموزش پرستاری

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویسالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی
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مناسب

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویجراحی پستان 

در زمینه کشوری قویهمراستاقویباکرتیی شناسی )میکروب شناسی(

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویاربیت و اکوپالستیک

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویمراقبت های ویژه کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویبهداشت مادر و کودک

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویطب خواب

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویجراحی عمومی

در زمینه کشوری قویهمراستاقویداروشناسی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویعلوم تغذیه

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویدرماتوپاتولوژی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویروانپزشکی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویبافت شناسی  

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویفارماکوگنوزی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویشیمی دارویی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویفیزیو تراپی  

در زمینه کشوری قویهمراستاقویبیوشیمی بالینی

در زمینه کشوری قویهمراستاقویفارماسویتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاقویروانپزشکی ساملندان  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاقویآلرژی و ایمنولوژی بالینی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاقویزیست فناوری دارویی

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویغدد درون ریز و متابولیسم بالغین

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقوی چشم پزشکی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویآمارزیستی 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویبیامریهای داخلی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویبیامری های مغز و اعصاب

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویبیامری های پوستی

در زمینه کشوری قویناهمراستاقویانگل شناسی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفپرتونگاری

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیهوشی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپزشکی قانونی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفرادیولوژی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفجراحی رسطان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفزنان و زایامن  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب مادر و جنین 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاقویفیزیک پزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفمغز و اعصاب کودکان

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیف مهندسی بهداشت حرفه ای

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپروتز دندان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآموزش مامایی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفشیمی آلی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفطب نوزادی  و پیرامون تولد

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفبیامری های کلیه بالغین
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مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفزیست پلیمر 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفعلوم ترشیحی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفآموزش پزشکی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفآسیب شناسی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بافت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیامری های قلب و عروق

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفداروسازی هسته ای

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی عروق

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیف نانوفناوری دارویی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفگوش گلو بینی و جراحی رسو گردن 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپریودانتیکس

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی پزشکی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفارتوپدی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفپزشکی هسته ای 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفانکولوژی زنان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیف غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفارتودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفشنوایی سنجی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاتولوژی و نورواتولوژی

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمدیریت اطالعات سالمت

در زمینه کشوری ضعیف همراستاضعیفاقتصاد سالمت

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفدندانپزشکی کودکان 

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفطب اورژانس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیوانفورماتیک

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفارتوپدی کودکان

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفجراحی کلیه و مجاری ادراری 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفآسیب شناسی دهان فک و صورت 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفرادیوانکولوژی

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفپزشکی اجتامعی 

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفبیامری های عفونی

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبهداشت باروری

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفگفتار درمانی 

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفپرتودرمانی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفاندویوروژی  

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفگوارش کودکان

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفاندودنتیکس

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفکنرتل دارو

در زمینه کشوری بینابینیناهمراستاضعیفپرستاری 

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفخون و رسطان کودکان
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مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفسالمت در بالیا و فوریت ها

در زمینه کشوری قویناهمراستاضعیفدندانپزشکی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی فک و صورت

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبیولوژی تولید مثل

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفبرنامه ریزی آموزشی 

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفجراحی قفسه صدری

در زمینه کشوری ضعیفهمراستاضعیفالکرتوفیزیولوژی بالینی قلب

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیهوشی درد

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفقارچ شناسی پزشکی

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفریه  کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفبیامری های کلیه کودکان

در زمینه کشوری ضعیفناهمراستاضعیفنازایی و ای وی اف

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفزیست فناوری پزشکی

نامناسب

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفپزشکی مولکولی 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیففیزیولوژی 

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفزیست فناوری

در زمینه کشوری قویهمراستاضعیفروانشناسی بالینی

کامال نامناسب
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توصیه سیاستی نرص برای متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

دانشگاه علوم پزشکی بزرگی مانند دانشگاه علوم پزشکی تهران 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 تهران پیشنهاد می شود.

نانوفناوری معادل نانوفناوری پزشکی1

اپیدمیولوژی2

روانپزشکی3

هامتولوژی ) خون شناسی(4

سیاستگزاری سالمت5

اقتصاد و مدیریت دارو6

داروسازی سنتی7

علوم اعصاب8

مهندسی بهداشت محیط9

داروسازی بالینی10

بیامری های گوارش و کبد بالغین11

روماتولوژی12



47داده ها و تحلیل ها

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



دانشگاه علوم پزشکی تهران 48

پیوست 1- اطالعات محیطی

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

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
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
سید حسین احمدی 

تفتی
فوق تخصصانگلستان - لندنجراحیاستادبیامرستان مركز قلب تهرانجراحی قلب وعروق

انگلستان-لندنفیزیك پزشكیاستاددانشكده پزشكیمهندسی پزشكیعلیرضا احمدیان2
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

دكرتای )PhD(اتریش - وینفارماكوگنوزیاستادیاردانشكده داروسازیفارماكوگنوزیحمیدرضا ادهمی3

استاددانشكده داروسازیسم شناسیسید نارص استاد4
سم شناسی و 
داروشناسی

انگلستان
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

دكرتای )PhD(انگلستانفارماسیوتیكساستاددانشكده داروسازیداروسازیفاطمه اطیابی5

دكرتی تخصصیامریكاپزشكی هسته ایاستادبیامرستان دكرت رشیعتیپزشكی هسته ایمحمد افتخاری6

انگلستانفارماسیوتیكساستاددانشكده داروسازیفارماسیوتكسحمید اكربی جور7
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

علی اكربی ساری8
مدیریت سیاست 

گذاری سالمت
استاددانشكده بهداشت

علوم مدیریت و 
اقتصاد بهداشت

دكرتای )PhD(انگلستان

دكرتای )PhD(انگلستانژنتیك پزشكیدانشیاردانشكده پزشكیژنتیك پزشكیسیدمحمد اكرمی9

فارماسیوتكسامیر امانی10
مامور به خارج از دانشگاه 

علوم پزشكی تهران
دكرتی تخصصیانگلستاننانوتكنولوژی پزشكیاستاد

دكرتای )PhD(كانادا - تورنتوكنرتل غذا و دارواستادیاردانشكده داروسازیباكرتی شناسی پزشكیمحسن امین11

سیاست گذاری سالمتعلیرضا اولیائی منش12
موسسه ملی تحقیقات 

سالمت
دانشیار

عضو هیات علمی 
)پژوهشی(

دكرتای )PhD(انگلستان-یورك

13
شاهین آخوندزاده 

بستی
دكرتی تخصصیانگلستان - لندنروانپزشكیاستادبیامرستان روزبهنوروساینس

دكرتای )PhD(سوئیسفیزیك پزشكیاستاددانشكده پزشكیفیزیك پزشكیمحمدرضا آی14

دكرتای )PhD(چینطب سنتیاستادیاردانشكده طب ایرانیطب سنتیمحمدحسین آیتی15

استاددانشكده بهداشتحرشه شناسی پزشكیحمیدرضا بارصی16
حرشه شناسی پزشكی 

و مبارزه با ناقلین
انگلستان - 
دانشگاه ولز

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

استاددانشكده توانبخشیفیزیوتراپیحسین باقری17
فیزیوتراپی و فیزیكال 

تراپی
دكرتای )PhD(انگلستان

فیزیك پزشكیسیدامیرحسین بتولی18
دانشكده فناوری های 

نوین پزشكی
استادیار

زیست فناوری 
پزشكی

اسرتالیا
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

امریكافارماكولوژیدانشیاردانشكده پزشكیفارماكولوژیاعظم بختیاریان19
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

20
سیامك برشدوست 

تجلی
استادیاردانشكده توانبخشیفیزیوتراپی

فیزیوتراپی و فیزیكال 
تراپی

دكرتای )PhD(كانادا - وسرتن

امریكا - تگزاسمیكروبشناسیدانشیاردانشكده پزشكیمیكروب شناسیفرهاد بنكدارهاشمی21
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

دكرتی تخصصیآملانجراحی مغز و اعصاباستادیاربیامرستان امام خمینی)ره(جراحی مغزواعصابمحمدعلی بیطرف22

افسانه پاكدامن23
دندانپزشكی جامعه 
نگر )سالمت دهان و 

اپیدمیولوژی(
دانشیاردانشكده دندانپزشكی

سالمت دهان 
و دندانپزشكی 

اجتامعی
دكرتای )PhD(اسرتالیا - سیدنی
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علوم تغذیهحامد پورآرام24
دانشكده علوم تغذیه و 

رژیم شناسی
اتریش - وینتغذیه جامعهدانشیار

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

استاددانشكده بهداشتبهداشت عمومیابوالقاسم پوررضا25
علوم مدیریت و 
اقتصاد بهداشت

اسرتالیا
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

انگلستانپاتوبیولوژیاستاددانشكده بهداشتمیكرب شناسی بالینیمحمدرضا پورمند26
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

اپیدمیولوژیحسین پوستچی27
مركز تحقیقات بیامری 

های گوارش و كبد
دانشیار

عضو هیات علمی 
)پژوهشی(

دكرتای )PhD(اسرتالیا-سیدنی

28
مرتضی پیرعلی 

همدانی
انگلستانشیمی داروئیاستاددانشكده داروسازیشیمی دارویی

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

مریم تاجور29
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

استادیاردانشكده بهداشت
علوم مدیریت و 
اقتصاد بهداشت

دكرتای )PhD(انگلستان

دانشیاردانشكده بهداشتسیاست گذاری سالمتامیرحسین تكیان30
علوم مدیریت و 
اقتصاد بهداشت

دكرتای )PhD(انگلستان - لندن

جواد توكلی بزاز31
ژنتیك انسانی باگرایش 

ملكولی
ژنتیك پزشكیاستاددانشكده پزشكی

انگلستان - 
منچسرت

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

فوق تخصصدانشگاه لندنروانپزشكیاستادبیامرستان روزبهروانپزشكیمهدی تهرانی دوست32

آملان غربیروانپزشكیاستادیاربیامرستان بهارلوروانشناسی بالینیبدرامللوك ثقفی33
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

انگلستانپاتوبیولوژیاستاددانشكده بهداشتویروس شناسیسید محمد جزایری34
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

35
طاهره السادات 
جعفرزاده كاشی

انگلستانمواد دندانیاستاددانشكده دندانپزشكیترمیمی ومواددندانی
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

ابراهیم جعفری پویان36
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

دانشیاردانشكده بهداشت
مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی

دكرتای )PhD(انگلستان

تغذیهكورش جعفریان37
دانشكده علوم تغذیه و 

رژیم شناسی
دكرتای )PhD(انگلستانتغذیه بالینیاستاد

بیوشیمیمحمود جاللی38
دانشكده علوم تغذیه و 

رژیم شناسی
استاد

تغذیه سلولی - 
مولكولی

فرانسه
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

39
فضل اله چنگانی 

خوراسگانی
مهندسی محیط زیست 

)مدیریت فاضالب(
استادیاردانشكده بهداشت

مهندسی بهداشت 
محیط

خارج از كشور 
- هند

)PhD( دكرتای

فرانسه - پاریسفارماكوگنوزیاستاددانشكده داروسازیفارماكوگنوزیعباس حاجی آخوندی40
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

41
مینا حاجی فرج 

تربیزی
بیولوژی مولكولی 
)باگرایش انسانی (

امریكا - اهایوژنتیك پزشكیاستادیاردانشكده پزشكی
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

42
محمود رضا حاجی 

قاسم
دكرتای )PhD(كاناداعلوم اعصابدانشیارپژوهشكده علوم اعصابنورساینس

بیوشیمیمهشید حجت43
مركز تحقیقات لیزر در 

دندانپزشكی
استادیار

عضو هیات علمی 
)پژوهشی(

دكرتای )PhD(آملان-هانوفر

خارج - انگلستانفارماسیوتیكساستاددانشكده داروسازیفارماسیوتكساسامعیل حریریان44
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

45
محمدجواد حسین 

زاده عطار
تغذیه

دانشكده علوم تغذیه و 
رژیم شناسی

دكرتای )ucl)PhDانگلستانتغذیه بالینیاستاد

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

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

موضوع یا زمینه علمی 
اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که 
هیات علمی در آن 
تحصیل کرده است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل فارغ 

التحصیلی
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استاددانشكده بهداشتآمارحیاتیمصطفی حسینی46
اپیدمیولوژی و آمار 
زیستی و بهداشتی

انگلستان
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

علوم تغذیهسعید حسینی47
دانشكده علوم تغذیه و 

رژیم شناسی
دكرتای )PhD(آمریكاتغذیه بالینیدانشیار

میكروب شناسیعلی خامسی پور48
مركز آموزشی و پژوهشی 
بیامری های پوست و جذام

استاد
عضو هیات علمی 

)پژوهشی(
آمریكا

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

فیزیك)نانو(رشمین خرازی49
دانشكده فناوری های 

نوین پزشكی
دكرتای )PhD(هند - پونانانوتكنولوژی پزشكیاستادیار

فارماكولوژی-نانوفناوریمسعود خرسوانی50
دانشكده فناوری های 

نوین پزشكی
دكرتای )PhD(مسكونانوتكنولوژی پزشكیاستادیار

51
مجید داوری دولت 

آبادی
دانشیاردانشكده داروسازیاقتصادبهداشت

اقتصاد و مدیریت 
دارو

دكرتای )PhD(انگلستان

52
احمدرضا درستی 

مطلق
علوم تغذیه

دانشكده علوم تغذیه و 
رژیم شناسی

انگلستانتغذیه جامعهاستاد
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

زیست موادسیدمجتبی دقیقی53
مركز تحقیقات علوم 

دارویی
استادیار

عضو هیات علمی 
)پژوهشی(

دكرتای )PhD(هلند

دكرتی تخصصیفرانسهبیوشیمی و تغذیهاستاددانشكده پزشكیبیوشیمی پزشكیمحمود دوستی54

فارماسیوتیكساستاددانشكده داروسازیداروسازیرسول دیناروند55
خارج از كشور - 

انگلستان
دكرتی تخصصی

56
سیدابوالفضل 

ذاكریان
مهندسی بهداشت 

حرفه ای
استاددانشكده بهداشت

مهندسی بهداشت 
حرفه ای

مالزی - 
كواالالمپور

)PhD( دكرتای

دكرتای )PhD(هلندزیست مواد داروییاستادیاردانشكده داروسازینانوتكنولوژی داروییمزدا رادملكشاهی57

فوق تخصصامریكا-روچسرتبیامریهای كودكاناستادمركز طبی كودكانغدداطفالعلی ربانی58

59
رشاره رستم نیاكان 

كلهری
دانشیاردانشكده پیراپزشكیانفورماتیك پزشكی

مدیریت اطالعات 
سالمت

دكرتای )PhD(خارج از كشور

آرش رشیدیان60
مدیریت سیاست 

گذاری سالمت
استاددانشكده بهداشت

علوم مدیریت و 
اقتصاد بهداشت

دكرتای )PhD(انگلستان

استاددانشكده بهداشتقارچ شناسی پزشكیساسان رضائی61
انگل شناسی و قارچ 

شناسی پزشكی
اتریش

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

استادمركز طبی كودكانایمونولوژی پزشكینیام رضائی62
ایمونولوژی )ایمنی 

شناسی(
دكرتای )PhD(انگلستان

اسرتالیا - ملبورنشنوائی سنجیاستادیاردانشكده توانبخشیشنوایی شناسینعمت اله روح بخش63
 )Ph.D(دكرتی

پژوهشی

ژاپن - ناگویافیزیك پزشكیاستاددانشكده پزشكیفیزیك پزشكینادر ریاحی عامل64
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

دكرتای )PhD(آملان - شیگنشیمی داروئیاستادیاردانشكده داروسازیشیمیمحمد رئوفی65

66
میرزمان زمانزاده 

خرسقی
استادیاردانشكده بهداشتبهداشت محیط

مهندسی بهداشت 
محیط

دكرتای )PhD(كانادا

بلژیكژنتیك پزشكیدانشیاردانشكده پزشكیژنتیك پزشكیمهدی زمانی67
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

دانشیارمركز تحقیقات رسطاناپیدمیولوژیكاظم زنده دل68
عضو هیات علمی 

)پژوهشی(
دكرتای )PhD(سوئد

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

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

موضوع یا زمینه علمی 
اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که 
هیات علمی در آن 
تحصیل کرده است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل فارغ 

التحصیلی
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69
علیرضا زهرائی 

رمضانی
دانشیاردانشكده بهداشتحرشه شناسی

حرشه شناسی پزشكی 
و مبارزه با ناقلین

دكرتای )PhD(هندوستان

70
سیداسامعیل سادات 

ابراهیمی
دكرتی تخصصیانگلستانشیمی داروئیدانشیاردانشكده داروسازیشیمی دارویی

71
احمد ساعدی صومعه 

علیا
تغذیه

دانشكده علوم تغذیه و 
رژیم شناسی

دانشیار
تغذیه سلولی - 

مولكولی
دكرتای )PhD(اسرتالیا - نیوكاسل

استاددانشكده داروسازیسم شناسی مولكولیامید سبزواری72
سم شناسی و 
داروشناسی

انگلستان
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

انگلستانفیزیك پزشكیاستادبیامرستان امام خمینی)ره(فیزیك پزشكیسعید رسكار73
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

74
محمدمهدی سلطان 

دالل
فرانسهپاتوبیولوژیاستاددانشكده بهداشتمیكروبیولوژی

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

فیزیك پزشكیاستادیاردانشكده پزشكیمهندسی برق مخابراتحمیدرضا سلیقه راد75
كانادا - دانشگاه 

كوئینز
)PhD( دكرتای

دكرتی تخصصیخارج از كشوربیامریهای داخلیاستادیاربیامرستان دكرت رشیعتیهامتولوژیطناز سیاربحری76

77
سیدجامل الدین شاه 

طاهری
مهندسی بهداشت 

حرفه ای
استاددانشكده بهداشت

مهندسی بهداشت 
حرفه ای

انگلستان
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

استادیاردانشكده پزشكیایمونولوژی پزشكیاحسان رشیف پاقلعه78
ایمونولوژی )ایمنی 

شناسی(
دكرتای )PhD(انگلستان - لندن

79
محمد كاظم رشیفی 

یزدی
دكرتی تخصصیانگلستان-گالسگوعلوم آزمایشگاهیاستاددانشكده پیراپزشكیمیكروبیولوژی

دكرتی تخصصیژاپن - توكیومواد دندانیاستادیاردانشكده دندانپزشكیترمیمی ومواددندانیفرهاد شفیعی80

پاتوبیولوژیاستاددانشكده بهداشتایمونولوژیفاضل شكری81
انگلستان - 

بیرمنگام
دكرتی تخصصی

عباس شكوری82
ژنتیك انسانی باگرایش 

ملكولی
مجتمع بیامرستانی امام 

خمینی )ره(
ژاپن - كانازاواژنتیك پزشكیدانشیار

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

هندوستانروانپزشكیاستادیاربیامرستان روزبهروانشناسی بالینیگیتی شمس83
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

84
محمدرضا شمس 

اردكانی
دكرتی تخصصیانگلیسفارماكوگنوزیاستاددانشكده داروسازیفارماكوگنوزی

اسرتالیامواد دندانیاستاددانشكده دندانپزشكیترمیمی ومواددندانیسیام شهابی85
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

ماندانا شیرازی86
آموزش پزشكی با گرایش 

آموزش مداوم
مدیریت مطالعات و 
توسعه آموزش پزشكی

دانشیار
مدیریت مطالعات 
و توسعه آموزش 

پزشكی
دكرتای )PhD(سوئد - استكهلم

رضا شیركوهی87
ژنتیك پزشكی با گرایش 

ملكولی
دانشیارمركز تحقیقات رسطان

عضو هیات علمی 
)پژوهشی(

دكرتای )PhD(ژاپن - هوكایدو

هلند - اترختكنرتل غذا و دارواستادیاردانشكده داروسازیكنرتل دارومهرنوش شیرنگی88
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

مهندسی پزشكیرضا صابر89
مركز تحقیقات علوم و 
تكنولوژی در پزشكی

استادیار
عضو هیات علمی 

)پژوهشی(
تركیه

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

استاددانشكده بهداشتارتقاء سالمترویا صادقی90
آموزش و ارتقاء 

سالمت
دكرتای )PhD(انگلستان - لندن

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

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

موضوع یا زمینه علمی 
اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که 
هیات علمی در آن 
تحصیل کرده است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل فارغ 

التحصیلی
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بیوتكنولوژی پزشكیاسامعیل صدرالدینی91
دانشكده فناوری های 

نوین پزشكی
دانشیار

زیست فناوری 
پزشكی

دكرتای )PhD(انگلستان

غالمرضا طاوسی دانا92
بیولوژی سلولی 

ومولكولی
دانشكده فناوری های 

نوین پزشكی
دكرتای )PhD(سوئدپزشكی مولكولیدانشیار

93
سیدعبدالحسین 

طباطبائی
دانشیاربیامرستان دكرت رشیعتیقلب وعروق كودكان

بیامریهای قلب و 
عروق

فوق تخصصانگلستان - لندن

94
سیدنرصالله 

طباطبائی شفیعی
مهندسی پزشكی گرایش 

نانوتكنولوژی
دانشكده فناوری های 

نوین پزشكی
دكرتای )PhD(خارج از كشورنانوتكنولوژی پزشكیاستادیار

95
مجتبی طباطبائی 

یزدی
بیوتكنولوژی داروئیاستاددانشكده داروسازیبیوتكنولوژی وژنتیك

انگلستان - 
لیورپول

)PhD( دكرتای

فوق تخصصانگلستانارتوپدیاستادبیامرستان دكرت رشیعتیجراحی )ارتوپدی (محمدنقی طهامسبی96

دكرتای )PhD(هلندفارماسیوتیكساستاددانشكده داروسازیفارماسیوتكسفرید عابدین دركوش97

دكرتی تخصصیمالزیپاتولوژیاستادیارانستیتو كانرسپاتولوژیفرشته عاملی98

سكینه عباسی99
ژنتیك انسانی باگرایش 

ملكولی
دكرتای )PhD(مالزی - سالنگورعلوم آزمایشگاهیدانشیاردانشكده پیراپزشكی

دانشیاربیامرستان امام خمینی)ره(بیامریهای عفونیالدن عباسیان100
بیامریهای عفونی و 

طب گرمسیری
فوق تخصصفرانسه

زهرا عزیزی ورزنه101
زیست شناسی )سلولی 

تكوینی(
دانشكده فناوری های 

نوین پزشكی
پزشكی مولكولیاستادیار

دانشگاه خارج از 
كشور

)PhD( دكرتای

استاددانشكده بهداشتحرشه شناسی پزشكیمحمدعلی عشاقی102
حرشه شناسی پزشكی 

و مبارزه با ناقلین
خارج از كشور 

-انگلستان
دكرتی تخصصی

انگلستانفیزیك پزشكیاستادبیامرستان امام خمینی)ره(فیزیك پزشكیمحمدعلی عقابیان103
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

جواد عالقبند راد104
روان پزشكی كودك و 

نوجوان
فوق تخصصآمریكاروانپزشكیدانشیاربیامرستان روزبه

استاددانشكده توانبخشیفیزیوتراپیغالمرضا علیائی105
فیزیوتراپی و فیزیكال 

تراپی
انگلستان

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

اسرتالیاساملند شناسیدانشیاردانشكده پزشكیبهداشت ساملندانمهتاب علیزاده خوئی106
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

میكروب شناسیسیدحمیداله غفاری107
مركز تحقیقات هامتولوژی 

انكولوژی و پیوند مغز 
استخوان

استاد
عضو هیات علمی 

)پژوهشی(
آمریكا-ایالت می 

سی سی پی
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

استاددانشكده داروسازیكلنیكال فارماسیخیراله غالمی108
داروسازی بالینی 

)فارماكوتراپی(
دكرتی تخصصیآمریكا

دكرتای )PhD(انگلستان - لیدزبیوتكنولوژی داروئیاستاددانشكده داروسازیمیكروب شناسیمحمدرضا فاضلی109

فرشاد فرزادفر110
جمعیت و بهداشت 

جهانی
پژوهشگاه علوم غدد و 

متابولیسم
استاد

عضو هیات علمی 
)پژوهشی(

دكرتای )PhD(آمریكا

احمد فیاض بخش111
مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی

دانشیاردانشكده بهداشت
توسعه آموزش علوم 

بهداشتی
دكرتای )PhD(انگلستان

112
محمدمهدی فیض 

آبادی
اسرتالیامیكروبشناسیاستاددانشكده پزشكیباكرتی شناسی

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

113
محمود قاضی 

خوانساری
امریكا-لوئیزیانافارماكولوژیاستاددانشكده پزشكیفارماكولوژی

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

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

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

موضوع یا زمینه علمی 
اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که 
هیات علمی در آن 
تحصیل کرده است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل فارغ 

التحصیلی
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محسن قدمی114
ژنتیك انسانی باگرایش 

ملكولی
ژاپن - ناكازاكیژنتیك پزشكیدانشیاردانشكده پزشكی

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

نانوتكنولوژی پزشكیحسین قنربی آالنق115
دانشكده فناوری های 

نوین پزشكی
دكرتای )PhD(انگلستاننانوتكنولوژی پزشكیدانشیار

116
محمد حسین 

قهرمانی
استاددانشكده داروسازیفارماكولوژی

سم شناسی و 
داروشناسی

كانادا
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

دكرتی تخصصیانگلستانژنتیك پزشكیاستادیاردانشكده پزشكیژنتیكمجید كابلی117

دكرتی تخصصیانگلستانژنتیك پزشكیاستادیاردانشكده پزشكیژنتیك پزشكیمحمد كرامتی پور118

دكرتای )PhD(انگلستانطب ورزشاستادبیامرستان امام خمینی)ره(پزشكی ورزشیرامین كردی119

عباس كریمی120
جراحی فك ودهان 

وصورت
دانشیاردانشكده دندانپزشكی

جراحی فك ، دهان و 
صورت

دكرتی تخصصیبلژیك - بروكسل

انگلستانفیزیولوژیاستاددانشكده پزشكیفیزیولوژیسیدمرتضی كریمیان121
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

علوم تغذیه وبیوشیمیسیدعلی كشاورز122
دانشكده علوم تغذیه و 

رژیم شناسی
فرانسه - نانسیتغذیه بالینیاستاد

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

استاددانشكده بهداشتانگل شناسیحسین كشاورز ولیان123
انگل شناسی و قارچ 

شناسی پزشكی
آمریكا

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

استاددانشكده بهداشتانگل شناسیعرشت بیگم كیا124
انگل شناسی و قارچ 

شناسی پزشكی
دكرتای )PhD(انگلستان

125
نرسین لطفی 

بخشایش
مهندسی بافت

دانشكده فناوری های 
نوین پزشكی

دانشیار
مهندسی بافت و 

سلول درمانی
دكرتای )PhD(انگلیس - لندن

استاددانشكده داروسازیداروسازی بالینیمجتبی مجتهدزاده126
داروسازی بالینی 

)فارماكوتراپی(
دكرتی تخصصیامریكا

مهسا محمدآملی127
ژنتیك پزشكی با گرایش 

ملكولی
پژوهشگاه علوم غدد و 

متابولیسم
استاد

عضو هیات علمی 
)پژوهشی(

دكرتی تخصصیانگلستان

محمدحسین مدرسی128
ژنتیك انسانی باگرایش 

ملكولی
دكرتای )PhD(انگلستانژنتیك پزشكیاستاددانشكده پزشكی

129
سیدمحمدجواد 

مرتضوی
جراحی مفصل ران و 

اندام های تحتانی
فوق تخصصامریكاارتوپدیاستادبیامرستان امام خمینی)ره(

دكرتای )PhD(انگلستانپاتوبیولوژیدانشیاردانشكده بهداشتویروس شناسیسیدمهدی مرعشی130

131
عفت السادات 
مرقاتی خوئی

دانشیارمركز تحقیقات اعتیادارتقاء سالمت
عضو هیات علمی 

)پژوهشی(
دكرتای )PhD(اسرتالیا - سیدنی

132
علی محمد مصدق 

راد

مدیریت خدمات 
بهداشتی درمانی 

-گرایش سیاستگذاری
دانشیاردانشكده بهداشت

مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی

دكرتای )PhD(انگلستان - لندن

133
رامین مظاهری 

نژادفرد
دكرتای )PhD(اسرتالیاپاتوبیولوژیاستادیاردانشكده بهداشتباكرتی شناسی پزشكی

عادل مظلومی134
مهندسی بهداشت 

حرفه ای
دانشیاردانشكده بهداشت

مهندسی بهداشت 
حرفه ای

دكرتای )PhD(ژاپن - كیتاكیوشو

بیوتكنولوژیمحمدعلی مظلومی135
دانشكده فناوری های 

نوین پزشكی
استادیار

زیست فناوری 
پزشكی

دكرتای )PhD(سوئد

بیوشیمیمهران مقصودلو136
موسسه ملی تحقیقات 

سالمت
استادیار

عضو هیات علمی 
)پژوهشی(

انگلستان-لندن
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

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

واحد محل خدمترشته نام هیات علمی
رتبه 
علمی

موضوع یا زمینه علمی 
اصلی فعالیت

نام دانشگاه برتر که 
هیات علمی در آن 
تحصیل کرده است

توضیحات در مورد 
دانشگاه برتر محل فارغ 

التحصیلی
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دكرتای )PhD(انگلستانفیزیك پزشكیاستادیاردانشكده پزشكیالكرتونیكبهادر مكی آبادی137

138
محمدرضا منظم 

اسامعیل پور
مهندسی بهداشت 

حرفه ای
استاددانشكده بهداشت

مهندسی بهداشت 
حرفه ای

دكرتای )PhD(انگلستان

دكرتای )PhD(كانادا - كلمبیاكاردرمانیاستادیاردانشكده توانبخشیكاردرمانیسیده تهمینه موسوی139

سیاست گذاری سالمتمهدی مهدوی140
موسسه ملی تحقیقات 

سالمت
استادیار

عضو هیات علمی 
)پژوهشی(

هلند-روتردام
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

141
سیدمحمدمهدی 

میرباقری
دكرتای )PhD(كانادافیزیك پزشكیدانشیاردانشكده پزشكیمهندسی پزشكی

سیمین نارصی142
تكنیكهای روشهای 

شیمیایی
استاددانشكده بهداشت

مهندسی بهداشت 
محیط

فرانسه
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

استاددانشكده بهداشتانگل شناسی پزشكیمهدی ناطق پور143
انگل شناسی و قارچ 

شناسی پزشكی
انگلستان

دكرتی 
)Ph.D(تخصصی

دانشیاردانشكده داروسازیداروسازیسیدمحسن نایب پور144
سم شناسی و 
داروشناسی

كانادا
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

دكرتای )PhD(انگلستانبینایی سنجیاستادیاردانشكده توانبخشیبینایی سنجیعلی نورائی نژاد145

انسان شناسیفاطمه نوغانی146
دانشكده پرستاری و 

مامایی
دكرتای )PhD(هندوستانروان پرستاریدانشیار

بیوتكنولوژی پزشكیمحسن نیك بخت147
مركز تحقیقات هامتولوژی 

انكولوژی و پیوند مغز 
استخوان

دانشیار
عضو هیات علمی 

)پژوهشی(
دكرتای )PhD(هندوستان

استاددانشكده بهداشتحرشه شناسی پزشكیحسن وطن دوست148
حرشه شناسی پزشكی 

و مبارزه با ناقلین
انگلستان - 

لیورپول
)PhD( دكرتای

طب كارمحسن ویژه149
مركز تحقیقات مادر،جنین 

و نوزاد
دانشیار

عضو هیات علمی 
)پژوهشی(

ژاپن - كیتاكیوشو
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

150
محمدرضا هادیان 

رسنانی
استاددانشكده توانبخشیفیزیوتراپی

فیزیوتراپی و فیزیكال 
تراپی

انگلستان
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

انگلستان- شفیلدمواد دندانیاستاددانشكده دندانپزشكیمواد دندانیتبسم هوشمند151
دكرتی 

)Ph.D(تخصصی

152
سید یاسین یزدی 

امیرخیز
دكرتای )PhD(خارج از كشورزبان های خارجیاستادیاركالج بین امللل دانشگاهآموزش زبان انگلیسی

علوم اعصابعلی یونسی153
دانشكده فناوری های 

نوین پزشكی
دكرتی تخصصیكانادا - مك گیلعلوم اعصاباستادیار

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

توضیحات در مورد 
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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 علمی واحد محل خدمترشتهنام خانوادگی نام 
موضوع یا زمینه 

علمی اصلی فعالیت
توضیحات

ملك زادهرضا1
بیامری های گوارش و كبد 

بالغین
استاد ممتازمركز تحقیقات رسطان های گوارش و كبد

استادمركز تحقیقات علوم داروئیسم شناسی داروشناسیعبداللهیمحمد2

استادمركز تحقیقات بیامری های غیرواگیراپیدمیولوژیفرزادفرفرشاد3

پژوهش محورقاجاریه سپانلوصدف4
مركز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم
استادیار

الریجانیباقر5
غدد درون ریز و 

متابولیسم )بالغین(
مركز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم
استاد ممتاز

آمار زیستیكسائیانامیر6
مركز تحقیقات هامتولوژی، انكولوژی و 

پیوند مغز استخوان
استادیار

استادمركز تحقیقات نقص ایمنی كودكانایمنی شناسی پزشكیرضائینیام7

استادمركز تحقیقات روانپزشكیعلوم اعصابآخوندزاده بستیشاهین8

استقامتیعلیرضا9
غدد درون ریز و 

متابولیسم )بالغین(
استادمركز تحقیقات روان تنی

محویامیرحسین10
مهندسی بهداشت 

محیط
دانشیارمركز تحقیقات مواد زائد جامد

استاددانشکده تغذیه و رژیم شناسی علوم تغذیهاسامعیل زادهاحمد11

استاددانشکده تغذیه و رژیم شناسی علوم تغذیهآزادبختلیال12

استادمركز تحقیقات طراحی و توسعه داروشیمی داروییفرومدیعلیرضا13

استادمركز تحقیقات تروماجراحی مغز و اعصابرحیمی موقروفا14

استادمركز تحقیقات نانوفناوریفارماسیوتیكسدیناروندرسول15

اپیدمیولوژیمجدزادهسید رضا16
مركز تحقیقات بهره برداری از دانش 

سالمت
استاد

استادمركز تحقیقات نانوفناوریفارماسیوتیكساطیابیفاطمه17

استاد ممتازمركز تحقیقات طب تجربیداروشناسیدهپوراحمدرضا18

استادمركز تحقیقات نقص ایمنی كودكانكودكانآقامحمدیاصغر19

استادمركز تحقیقات مالتیپل اسكلروزیسمولتیپل اسكلروزیسصحرائیانمحمدعلی20

اپیدمیولوژیحشمترامین21
مركز تحقیقات بیامری های مزمن و 

صعب العالج
دانشیار

پورشمساكرم22
بیامری های گوارش و كبد 

بالغین
استادمركز تحقیقات بیامری های گوارش

دانشیاردانشکده بهداشت آمار زیستییارسیمهدی23

استادمركز تحقیقات گیاهان داروییحرشه شناسی پزشكیوطن دوستحسن24

دانشیارمركز تحقیقات بیامری های گوارشاپیدمیولوژیپوستچیحسین   25

استادمركز تحقیقات انگل های بومی ایرانانگل شناسی پزشكیمحبعلیمهدی26

استادمركز تحقیقات آلودگی هوااپیدمیولوژییونسیانمسعود27

استاددانشکده داروسازی سم شناسی داروشناسیاستادسید نارص28

سیاستگذاری سالمترشیدیانآرش29
مركز تحقیقات بهره برداری از دانش 

سالمت
استاد

استادمركز ملی مطالعات اعتیادروانپزشكیرحیمی موقرآفرین30

استادیارمركز تحقیقات علوم داروئیسم شناسی داروشناسیبعیریمریم31
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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 علمی واحد محل خدمترشتهنام خانوادگی نام 
موضوع یا زمینه 

علمی اصلی فعالیت
توضیحات

استادیاردانشکده بهداشت آمار زیستیپارسائیانمحبوبه32

حسنوندمحمدصادق33
مهندسی بهداشت 

محیط
دانشیارمركز تحقیقات آلودگی هوا

دانشیارمركز تحقیقات رسطانژنتیك پزشكیشیركوهیرضا34

استادیارمركز تحقیقات مالتیپل اسكلروزیساپیدمیولوژیاسكندریهرشاره35

استادیارموسسه ملی تحقیقات سالمتسیاستگذاری سالمتمهدویمهدی36

استادیارمركز تحقیقات آلودگی هوااپیدمیولوژیشمسی پورمنصور37

استادمرکز ملی مطالعات اعتیادعلوم اعصابزرین دستمحمدرضا38

استاد ممتازمرکز تحقیقات انگل های بومیآمارزیستیمحمدکاظم39

استادگروه سم شناسی داروشناسیسم شناسی داروشناسیقهرمانیمحمدحسین40
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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 خدمترشته نام هیات علمی

1
دکرت نعمت اله 

روحبخش
استادیارتوانبخشیشنوایی شناسی

(nternational Society of 
Audiology

1 سال) 2014-2013(

استادیارتوانبخشیشنوایی شناسیدکرت سعید فراهانی2
American Speech& 

Language Association
20 سال

3
دکرت بهروز عطارباشی 

مقدم
فیزیوتراپی

دانشکده 
توانبخشی

بیش از 20 سالفیزیوتراپی ایراندانشیار

فیزیوتراپیدکرت حسین باقری4
دانشکده 
توانبخشی

بیش از 25 سالفیزیوتراپی ایراناستاد

فیزیوتراپیغالمرضا علیائی5
دانشکده 
توانبخشی

بیش از 25 سالفیزیوتراپی ایراناستاد

فیزیوتراپیغالمرضا علیائی6
دانشکده 
توانبخشی

بیش از 25 سالفیزیولوژی انگلستاناستاد

فیزیوتراپیغالمرضا علیائی7
دانشکده 
توانبخشی

بیش از 25 سالفیزیولوژی و فارماکولوژی ایراناستاد

کاردرمانیحمید دالوند8
دانشکده 
توانبخشی

استادیار
Sensory (ntegration 

Association
C 2016تاکنون- درجه

کاردرمانیسیده تهمینه موسوی9
دانشکده 
توانبخشی

AGE-WELL Canadaاستادیار
 research-2016تاکنون

fellow

کاردرمانیسیده تهمینه موسوی10
دانشکده 
توانبخشی

2018 تاکنونAutism BCاستادیار

فاطمه شیخ شعاعی11
کتابداری و اطالع رسانی 

پزشکی
دانشکده 
پیراپزشکی

استادیار
انجمن بین املللی کتابخانه های 

دانشگاهی
2 سال )2018-2017(، 

Ordinary

طب سنتی ایرانیحسین رضایی زاده12
دانشکده طب 

ایرانی
د ع پ تهران

استادیار
World Federation of Chinese 

Medicine Societies
Brain Disease Association

عضو هیات رئیسه انجمن 
تخصصی بیامری های مغز 
و اعصاب فدراسیون جهانی 

طب سنتی از 1394)مدراک و 
مستندات موجود است و در 
صورت نیاز ارسال خواهد شد(

طب سنتیمحمد حسین آیتی13
دانشکده طب 

سنتی
د ع پ تهران

انجمن دوستی ایران و چیناستادیار

8 سال
دبیر گروه پزشکی در کمیته 
علمی و فنی انجمن دوستی 
)مدراک و مستندات موجود 
است و در صورت نیاز ارسال 

خواهد شد(

داروسازی سنتی دکرت آرمان زرگران14
دانشکده طب 

سنتی
د ع پ تهران

آکادمی جهانی تاریخ داروسازیاستادیار

عضو آکادمی جهانی 
تاریخ داروسازی )مدراک و 
مستندات موجود است و در 
صورت نیاز ارسال خواهد شد(

داروسازی سنتی دکرت آرمان زرگران15
دانشکده طب سنتی

د ع پ تهران
استادیار

 انجمن جهانی رسدرد 
 (nternational Headache

 Society

 )Associate member( عضو
انجمن جهانی رسدرد 

 (nternational Headache
 Society

)مدراک و مستندات موجود 
است و در صورت نیاز ارسال 

خواهد شد(
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داروسازی سنتی دکرت آرمان زرگران16
دانشکده طب 

سنتی
د ع پ تهران

استادیار
(nternational Society for the 
History of the Neuroscience
انجمن جهانی تاریخ داروسازی

 nternational) عضو
Society for the History of 

the Neuroscience
)مدراک و مستندات موجود 
است و در صورت نیاز ارسال 

خواهد شد(
رئیس شاخه ایرانی انجمن 

جهانی تاریخ داروسازی
)مدراک و مستندات موجود 
است و در صورت نیاز ارسال 

خواهد شد(

انگل شناسی پزشکیمحمد باقررکنی17
دانشکده بهداشت- 

دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

استاد متام
انجمن ادیتورهای پزشکی 

کشورهای حوزه مدیرتانه رشقی

ده سال- پیوسته
 Journal مسئول کمیته
Visibility & (ndexing

انگل شناسی پزشکیمحمد باقررکنی18
دانشکده بهداشت- 

دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

استاد متام
European Society of 

Microbiology and (nfectious 
Disease 

8 سال - 

انگل شناسی پزشکیمحمد باقررکنی19
دانشکده بهداشت- 

دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

استاد متام

انجمن بین املللی بیامریهای 
عفونی

(nternational Society of 
(nfectious Diseases

عضو کمیته مشاورین اجرایی

20"" """"""""""
عضو انجمن بین املللی ویراستاران 

WAME پزشکی
عضو دایمی

استاددانشکده بهداشتانگل شناسیغالمرضا مولوی21
(FTM) (nternational 

Federation of Tropical 
Medicine

Expanded board عضو
3 سال

20 سال عضو هیئت مدیرهانجمن علمی انگل شناسی ایراناستاددانشکده بهداشتانگل شناسیغالمرضا مولوی22

میکرب شناسی بالینیمحمدرضا پورمند23
گروه پاتوبیولوژی، 
دانشکده بهداشت

18 سال، عضو انجمن Society microbiologyاستاد

ایمنی شناسیامیرحسن زرنانی24
گروه پاتوبیولوژی، 
دانشکده بهداشت

استاد
European Society for 

Reproductive (mmunology 
)ESR(( 

10 سال، عضو انجمن

باکرتی شناسی پزشکیروناک بختیاری25
گروه پاتوبیولوژی، 
دانشکده بهداشت

استادیار
European Society of Clinical 

Microbiology (nfectious 
Diseases

ساالنه، قابل متدید

26
رامین مظاهری نژاد 

فرد
استادیاردانشکده بهداشتباکرتی شناسی پزشکی

Eastern Mediterranean 
Health Genomics and 

Biotechnology Network
11 سال-عادی

27
رامین مظاهری نژاد 

فرد
استادیاردانشکده بهداشتباکرتی شناسی پزشکی

(ranian Association of 
Gastroenterology and 

Hepatology
2 سال-عادی

28
رامین مظاهری نژاد 

فرد
استادیاردانشکده بهداشتباکرتی شناسی پزشکی

(nternational Society for the 
Viruses of Microorganisms

4 سال-عادی

29
رامین مظاهری نژاد 

فرد
استادیاردانشکده بهداشتباکرتی شناسی پزشکی

(ranian Small Animal 
Veterinary Association

11 سال-عادی
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باکرتی شناسی پزشکیمعصومه دورقی30
گروه پاتوبیولوژی، 
دانشکده بهداشت

دانشیار
European Society of Clinical 
Microbiology and (nfectious 

Diseases
ساالنه، قابل متدید

31
دکرت حمید 

محمودهاشمی
جراحی دهان و فک و 

صورت
بخش جراحی دهان 

و فک و صورت
وابستهجراحی فک و صورت بین املللیاستاد

دکرت محمد بیات32
جراحی دهان و فک و 

صورت
بخش جراحی دهان 

و فک و صورت
وابستهجراحی فک و صورت بین املللیاستاد

دکرت غالمرضا شیرانی33
جراحی دهان و فک و 

صورت
بخش جراحی دهان 

و فک و صورت
وابستهجراحی فک و صورت بین املللیدانشیار

دکرت عباس کریمی34
جراحی دهان و فک و 

صورت
بخش جراحی دهان 

و فک و صورت
وابستهجراحی فک و صورت بین املللیدانشیار

دکرت عطا قراجه ای35
جراحی دهان و فک و 

صورت
بخش جراحی دهان 

و فک و صورت
وابستهجراحی فک و صورت بین املللیدانشیار

حسین حصاری36
سالمت دهان و 

دندانپزشکی اجتامعی
دانشکده 
دندانپزشکی

وابسته- ساالنه- 10 سالADR)استادیار

سیمین زهرا محبی37
سالمت دهان و 

دندانپزشکی اجتامعی
دانشکده 
دندانپزشکی

وابسته- ساالنه- 3 سالECC ADVOCACY Groupاستاد

افسانه پاکدامن38
سالمت دهان و 

دندانپزشکی اجتامعی
دانشکده 
دندانپزشکی

اصلی- 1 سالADR)دانشیار

استادیاردندانپزشکی ترمیمیفریبا متوسلیان39
(nternational college of 

prosthodontics (CP
2014-up to now

ADR2014-up to now)استادیاردندانپزشکی ترمیمیفریبا متوسلیان40

Cancer care and preventionارغوان تنکابنی41
Member
2 months

ارغوان تنکابنی42
European oral and 

maxillofacial medicine
Member

1 year

43
طاهره سادات 
جعفرزاده کاشی

زیست مواد دندانی
دانشکده 

دندانپزشکی 
10 سال-زیست مواد دندانیاستاد

زیست مواد دندانیتبسم هوشمند44
دانشکده 

دندانپزشکی 
10 سال-زیست مواد دندانیاستاد

زیست مواد دندانیسیام شهابی45
دانشکده 

دندانپزشکی 
10 سال-زیست مواد دندانیاستاد

مهندسی بافتجعفرآی46
دانشکده فناوری 
های نوین پزشکی

مهندسی بافتاستاد

47
دکرت زهرا عزیزی 

ورزنه
پزشکی مولکولی

دانشکده فناوری 
های نوین پزشکی

5 سال - عادیEASDاستادیار

48
دکرت زهرا عزیزی 

ورزنه
پزشکی مولکولی

دانشکده فناوری 
های نوین پزشکی

5 سال - عادیSCCR)استادیار

پزشکی مولکولیدکرت الهه متوسلی49
دانشکده فناوری 
های نوین پزشکی

5 سال – عادیانجمن پروبیوتیکدانشیار

پزشکی بازساختیحسین قنربی آالنق50
دانشکده فناوریهای 

نوین پزشکی
 10 سال- فعالTERM(S-EU  دانشیار
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51
کورش هالکوئی 

نائینی
استاددانشکده بهداشت اپیدمیولوژی

1- (nternational 
Epidemiological Association

2- European Society of 
Clinical Microbiology and 

(nfectious
3- Training Programs in 
Epidemiology and Public 

Health (nterventions 
network )TEP(NET(

2001 to date
2004 to date
2009 to date

دو ساله و معمولیHealth System Globalاستاددانشکده بهداشتاپیدمیولوژیسیدرضا مجدزاده 52

حسن وطن دوست53
حرشه شناسی پزشکی 

ومبارزه با ناقلین

گروه حرشه شناسی 
پزشکی ومبارزه با 
ناقلین دانشکده 

بهداشت

استاد
3 سال 

شورای مرکزی

استادیاردانشکده مجازیانفورماتیک پزشکیعلیرضا آتشی54
انجمن بین املللی انفورماتیک 

پزشکی خاور میانه و شامل آفریقا
یک سال

استادبیامرستان فارابیاسرتابیسمدکرت محمدرضا اکربی55
(nternational 

Strabismological Association 
)(SA(

استادبیامرستان فارابیقرنیهدکرت محمود جباروند56
Association for research in 
ophthalmology and visual 

science )ARVO(

استادبیامرستان فارابیقرنیهدکرت محمود جباروند57
American Academy of 

Ophthalmology )AAO(

دکرت فرزاد پاکدل58
Ophthalmology, 

Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery

Farabi Hospital
Assistant 
Professor

American Society of 
Ophthalmic Plastic & 

Reconstructive Surgery 
)ASOPRS(

Permanent
10 years

دکرت فرزاد پاکدل59
Ophthalmology, 

Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery

Farabi Hospital
Assistant 
Professor

Asia-Pacific Society of 
Ophthalmic Plastic & 

Reconstructive Surgery 
)APSORS(

Permanent
3 years

دکرت فرزاد پاکدل60
Ophthalmology, 

Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery

Farabi Hospital
Assistant 
Professor

Asia-Pacific Ophthalmic 
trauma Society )APOTS(

Member of Board 
Council
2 years

دکرت فرزاد پاکدل61
Ophthalmology, 

Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery

Farabi Hospital
Assistant 
Professor

Asia-Pacific Ophthalmic 
trauma Society )APOTS(

Permanent
2 years

دکرت فرزاد پاکدل62
Ophthalmology, 

Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery

Farabi Hospital
Assistant 
Professor

(nternational Thyroid Eye 
Disease Society )(TEDS(

5 years
Permeant

دکرت فرزاد پاکدل63
Ophthalmology, 

Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery

Farabi Hospital
Assistant 
Professor

AO
Permanent

6 years

دکرت فرزاد پاکدل64
Ophthalmology, 

Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery

Farabi Hospital
Assistant 
Professor

American Academy of 
Ophthalmology )AAO(

Permanent
10 years
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دکرت فرزاد پاکدل65
Ophthalmology, 

Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery

Farabi Hospital
Assistant 
Professor

Association for research in 
ophthalmology and visual 

science )ARVO(
2 years

دکرت فرزاد پاکدل66
Ophthalmology, 

Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery

Farabi Hospital
Assistant 
Professor

Universal Scientific 
Education and Research 

Network )USERN(
1 year

دکرت فرزاد پاکدل67
Ophthalmology, 

Ophthalmic plastic and 
reconstructive surgery

Farabi Hospital
Assistant 
Professor

(nternational council of 
ophthalmology )(CO(

Educator of (CO
8 years

استادیاربیامرستان فارابیویرته و رتین دکرتحمید ریاضی68
American Academy of 

Ophthalmology )AAO(

Euretinaاستادیاربیامرستان فارابیویرته و رتین دکرتحمید ریاضی69

70
دکرت محمدطاهر 

رجبی
دانشیاربیامرستان فارابیاربیت و اکولوپالستیک

American Academy of 
Ophthalmology )AAO(

71
دکرت محمدطاهر 

رجبی
دانشیاربیامرستان فارابیاربیت و اکولوپالستیک

American Society of 
Ophthalmic Plastic and 
Reconstructive Surgery 

)ASOPRS(

72
دکرت محمدطاهر 

رجبی
دانشیاربیامرستان فارابیاربیت و اکولوپالستیک

European Society of 
Ophthalmic Plastic and 
Reconstructive Surgery 

)EOPRS(

73
دکرت مسعود اقصایی 

فرد
دانشیاربیامرستان فارابیاسرتابسم

Association for Research in 
Vision and Ophthalmology 

)ARVO(

74
دکرت مسعود اقصایی 

فرد
CO)دانشیاربیامرستان فارابیاسرتابسم

75
دکرت نازنین ابراهیمی 

ادیب
Uveitis

Farabi eye 
hospital

Assistant 
professor

Ocular (mmunology and 
Uveitis Foundation

Since 2015 till now

دانشیاربیامرستان فارابیچشممحمد سلیامنی76
Asia pacific ocular trauma 

society )APOTS(
1سال/ علمی

دانشیاربیامرستان فارابیچشم پزشکیسید فرزاد محمدی77
آژانس بین املللی پیشگیری از 

نابینایی
4 سال / عضو

16 سال / عضوآکادمی چشم پزشکی امریکادانشیاربیامرستان فارابیچشم پزشکیسید فرزاد محمدی78

استادبیامرستان سینانورولوژیمنصوره تقاء79
انجمن رسدرد آمریکا 

فدراسیون اروپایی
انجمن جهانی رسدرد

associate member 14 سال
6 سال active member و 

عضو کمیته علمی
active member 12 سال

نورولوژیپیام رصاف80
بیامرستان امام 

خمینی
دانشیار

انجمن نورولوژیست های 
انگلستان

Association of British 
Neurologist )ABN(
British Peripheral 

Neuropathy Society )BPNS(

از سال 2017
از سال 2017

بیهوشیدکرت زاهد حسین خان81
بیامرستان امام 

خمینی
PMDC1975-presentاستاد
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بیهوشیدکرت زاهد حسین خان82
بیامرستان امام 

خمینی
SA1986-present)استاد

بیهوشیدکرت زاهد حسین خان83
بیامرستان امام 

خمینی
WFSA1986-presentاستاد

بیهوشیدکرت زاهد حسین خان84
بیامرستان امام 

خمینی
ARS1991-present)استاد

بیهوشیدکرت زاهد حسین خان85
بیامرستان امام 

خمینی
استاد

Canadian Anesthesiologists 
Society.

2006-present

استادبیامرستان رازیپوستمریم دانش پژوه86

European Academy 
of Dermatology and 

Venereology
(nternational Women Society 

of Dermatology

11 سال
2 سال

استادیاربیامرستان رازیپوستحمیدرضا محمودی87
European Academy 
of Dermatology and 

Venereology
1 سال

88
دکرت شاهین 
آخوندزاده

Neuroscienceاستادبیامرستان روزبه
British Pharmacological 

Society
From 1996
As Fellow

89
دکرت مهدی تهرانی 

دوست
20 سال به عنوان فلوانجمن روانپزشکی امریکااستادبیامرستان روزبهروانپزشکی کودک و نوجوان

90
دکرت مهدی تهرانی 

دوست
استادبیامرستان روزبهروانپزشکی کودک و نوجوان

انجمن سالمت روان کودک و 
نوجوان انگلستان

20 سال به عنوان عضو

دانشیاربیامرستان روزبهروانپزشکیدکرت ونداد رشیفی91
(nternational Early Psychosis 

Association
از 2005

دانشیاربیامرستان روزبهروانپزشکیدکرت جواد عالقبندراد92
American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry

از 2001

از Tinnitus Research (nitiative2011دانشیاربیامرستان روزبهروانپزشکیدکرت جواد عالقبندراد93

94
دکرت محمدرضا 

محمدی
روانپزشکی

دانشکده پزشکی
بیامرستان روزبه

استاد 
دانشگاه 

علوم 
پزشکی 

تهران

انجمن روانشناسی و روانپزشکی 
کودک انگلستان

1997
)1376( 
عضو 

95
دکرت محمدرضا 

محمدی
روانپزشکی

دانشکده پزشکی
بیامرستان روزبه

استاد 
دانشگاه 

علوم 
پزشکی 

تهران

GMC( شورای پزشکی انگلستان
1996

 )1375( 
پروانه

استادبیامرستان روزبهنورولوژیدکرت مریم نوروزیان96
WHO Mental Health Gap 
Action Program )mhGAP( 

committee
2015 تاکنون 

استادبیامرستان روزبهنورولوژیدکرت مریم نوروزیان97

Medical and Scientific 
Advisory Panel )MSAP(, 

Alzheimer Disease 
(nternational )AD((

2014 تاکنون 

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

مدت و نوع عضویتنام انجمنرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
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استادبیامرستان روزبهنورولوژیدکرت مریم نوروزیان98
(nternational (nter-Academy 
Partnership )(AP( committee 

on Dementia
2018 تاکنون

2 سالWADPاستادیاربیامرستان روزبهروانپزشکیدکرت مونا هاشم زاده99

استاددانشکده پزشکیفیزیولوژیشهاب الدین صدر100
سازمان پزشکی قانونی کشورهای 

اسالمی
رئیس

عضویت پیوستهاتحادیه بین املللی شیمی بالینیاستاددانشکده پزشکیبیوشیمی بالینیرضا مشکانی101

دانشیاربیامرستان سیناطب اورژانسدکرت مریم بحرینی102
European Society for 
Emergency Medicine

Associate member 

دانشیاربیامرستان سیناطب اورژانسدکرت مریم بحرینی103
World (nteractive Network 

Focused On Critical 
Ultrasound )W(NFOCUS( 

Associate member

از سال American Heart Association 2016استادیاربیامرستان سیناطب اورژانسدکرت مهران ستوده نیا104

105
دکرت علی اکرب 

امیرزرگر
استادگروه ایمونولوژی ایمونولوژی

-European federation for 
immunogenetics )EF((
- Middle east Society for 
organ transplantation

106
دکرت حمیدرضا 

میرزایی
استادیارگروه ایمونولوژی ایمونولوژی

-European association for 
cancer research )EACR(

پرستاریدکرت مرضیه حسن پور107
دانشکده پرستاری و 

مامایی
استاد

NF()N(DCAP Federation 
(nternational(

از سال 2013 تا کنون

پرستاریدکرت مرضیه حسن پور108
دانشکده پرستاری و 

مامایی
استاد

(ASP)(nternational 
Association for the Study of 

Pain(
از سال2002 تا 2004

پرستاریدکرت مرضیه حسن پور109
دانشکده پرستاری و 

مامایی
استاد

Foundation for the Critical 
Thinking

از سال 2006 تا کنون

پرستاریدکرت مرضیه حسن پور110
دانشکده پرستاری و 

مامایی
استاد

Association for Medical 
Education in Europe 

)AMEE(
از 2011 تا کنون

111
دکرت فرهاد بنکدار 

هاشمی
دانشیار دانشکده پزشکیمیکرب شناسی

انجمن میکرب شناسی آمریکا 
)ASM(

15 سال عضور

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

مدت و نوع عضویتنام انجمنرتبه علمیواحد محل خدمترشته نام 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:

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

انتصاب دبیررییس

þ¶1396علمی گفتار درمانی استاد یار دانشکده توانبخشیگفتار درمانیهوشنگ دادگر1

دکرت فریده گلبابایی2
دکرتی بهداشت 

حرفه ای
استاددانشکده بهداشت

انجمن علمی بهداشت 
کار ایران

0üþ

دکرت محمدرضا منظم3
دکرتی بهداشت 

حرفه ای
استاددانشکده بهداشت

انجمن علمی بهداشت 
کار ایران

þü

میکرب شناسی بالینیمحمدرضا پورمند4
گروه پاتوبیولوژی، 
دانشکده بهداشت

استاد
انجمن علمی بهداشت 

ایران
þü1388دبیرد

5
دکرت ابوالفضل 

ذاکریان
دکرتی بهداشت 

حرفه ای
استاددانشکده بهداشت

انجمن علمی ارگونومی 
ایران

üþ

حسین حصاری6
سالمت دهان و 

دندانپزشکی اجتامعی
استادیاردانشکده دندانپزشکی

انجمن سالمت دهان و 
دندانپزشکی اجتامعی

þþ1395

سیمین زهرا محبی7
سالمت دهان و 

دندانپزشکی اجتامعی
استاددانشکده دندانپزشکی

انجمن سالمت دهان و 
دندانپزشکی اجتامعی

þþ1395

þرادیولوژی فک و صورتدانشیاردانشکده دندانپزشکیرادیولوژی فک و صورتمهرداد پنج نوش8

سیام شهابی9
دندانپزشکی- زیست 

مواد دندانی
þþ96/9/29زیست مواد دندانیاستاددانشکده دندانپزشکی 

مهندسی بافتدکرت جعفر آی10
فناوری های نوین 

پزشکی
استاد

مهندسی بافت و ترمیم 
ایران

þþ

سم شناسی دارویی دکرت مهدی رضایت11
 دانشکده فناوریهای 

نوین پزشکی
 استاد

نانو فناوری پزشکی 
ایران

¶1390 

12
کورش هالکوئی 

نائینی 
استاددانشکده بهداشت اپیدمیولوژی

انجمن علمی 
اپیدمیولوژیست های 

ایران
þ1378¶دبیر

استاددانشکده بهداشتانگل شناسی پزشکیحسین کشاورز ولیان13
انجمن علمی 

انگل شناسی ایران
--+

1390
تاکنون

محمد عرب14
مدیرت خدمات 

بهداشتی
استاددانشکده بهداشت

انجمن علمی اداره امور 
بیامرستانها

üþ1395

بهداشت ایراناستاددانشکده بهداشتسیاست گذاری سالمتعلی اکربی ساری15
5 سال- 

عضو هیات 
مدیره

علی اکربی 
ساری

سیاست 
گداری 
سالمت

ابراهیم جعفری پویان16
مدیریت خدمات 
بهداشی و درمانی

دانشیار
انجمن ارتقا مدیریت و 

اقتصاد سالمت

17
جناب آقای دکرت 

کشاورز

- مدیر گروه آموزش 
تغذیه بالینی دانشکده 

تغذیه 

دانشکده علوم تغذیه 
ورژیم شناسی 

استاد

دبیر هیات ممتحنه و 
ارزشیابی رشته علوم 
تغذیه گروه)ج(دبیر 

شورای هامهنگی گروه 
علوم تغذیه

þþ

استادبیامرستان فارابیقرنیهدکرت محمود جباروند18
انجمن چشم پزشکی 

ایران
þ

þانجمن اسرتابیسم ایراناستادبیامرستان فارابیاسرتابیسمدکرت محمدرضا اکربی19

استادبیامرستان سینابیهوشیدکرت اتابک نجفی20
انجمن آنستزیولوژی و 

مراقبتهای ویژه
þþ1395

روانپزشکیدکرت مجید صادقی21
دانشکده پزشکی
بیامرستان روزبه

استاد 
بازنشسته 

انجمن علمی 
روانپزشكان ایران

þ1399 از
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22
دکرت سید محمد 

اکرمی
دانشیاردانشکده پزشکیژنتیک پزشکی

انجمن علمی ژنتیک 
پزشکی ایران

þ*þ1393 تاکنون

استاددانشکده پزشکیفیزیولوژیشهاب الدین صدر23
انجمن علمی سالمت 

الکرتونیک ایران
**þ*þ

þþانجمن صنفی پزشکاناستاددانشکده پزشکیفیزیولوژیشهاب الدین صدر24

nþ1395/9/5انجمن بیوشیمی ایراناستاددانشکده پزشکیبیوشیمی بالینیرضا مشکانی25

استادیاربیامرستان سیناطب اورژانسپویا پاینده مهر26
انجمن علمی ترومای 

ایران
þþ96/4/21

27
دکرت محمد حسین 

نیکنام
استاددانشکده پزشکی ایمونولوژی

فرهنگستان علوم 
پزشکی

þþ

عضو پیوسته 
فرهنگستان 
)رییس گروه 
سالمت روان(

28
دکرت محمد حسین 

نیکنام
استاددانشکده پزشکی ایمونولوژی

انجمن رسدبیران 
نرشیات علوم پزشکی 

ایران
þþ

دانشیاردانشکده پزشکی ایمونولوژیدکرت فرشید نوربخش29
کمیته پاتولوژی، ژنتیک 

و سلول های بنیادی 
نیامد

þþ96/04 /11

استاددانشکده پزشکی ایمونولوژیدکرت محمد وجگانی30
انجمن ایمونولوژی و 

آلرژی ایران
þþ

پرستاریدکرت مرضیه حسن پور31
دانشکده پرستاری و 

مامایی
استاد

آنجمن علمی آموزش 
پزشکی ایران

----
عضو کمیته 
های انجمن

استادعلوم پزشکی تهرانپرستاریشهرزاد غیاثوندیان32
پدیده شناسی علوم 

سالمت ایران
þþ97/6/26

33
دکرت محمد مهدی 

فیض آبادی
از سال þþ1390میکرب شناسیاستاددانشکده پزشکیمیکرب شناسی

جدول F4 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که در حال حارض رییس و یا دبیر یکی از انجمنهای علمی کشور هستند:

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

انتصاب دبیررییس
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ستند:

سکو و....( ه
ی، یون

ک جهان
W ، بان

H
O

ی )
ن امللل

ی بی
ی در نهادها

ی علم
شاور یا مجری برنامه ها و یا پروژه ها

شگاه که م
ی دان

ت علم
ی هیا

ضا
ت اع

صا
شخ

جدول F5 - م

ی
ت علم

نام هیا
رشته 

ت
واحد محل خدم

ی
رتبه علم

ی
ن امللل

نام نهاد بی
عنوان پروژه / برنامه

نوع همکاری

1
ی

باقر الریجان
ص غدد

ص
ق تخ

فو
ق و تاریخ 

ت اخال
مرکز تحقیقا

ی
پزشک

استاد
W

H
O

ی در 
ت جهان

س مرکز همکار سازمان بهداش
رئی

ت بیواتیکز
مطالعا

2
ی

سیده تهمینه موسو
ی

کاردرمان
ی

ش
شکده توانبخ

دان
استادیار

 D
epartm

ent of international
 program

s and projects,
A

nkara, Turkey
2015 C

O
M

C
EC

 A
pril

Project coordinator and expert

3
علیرضا عباسیان

ی
ب سنت

ط
ی

ب سنت
شکده ط

دان
پ تهران

د ع 
استادیار

W
H

O
 Benchm

ark of U
nani )Persian( ن

تدوی
M

edicine
شاور

م

4
علیرضا عباسیان

ی
ب سنت

ط
ی

ب سنت
شکده ط

دان
پ تهران

د ع 
استادیار

W
H

O
Benchm

ark of cupping ن
تدوی

شاور
م

5
دکرت الهام شکیبازاده

ت
ش بهداش

آموز
ت

شکده بهداش
دان

شیار
دان

W
H

O
ت محرتمانه دو دوران بارداری 

مراقب
مجری

6
دکرت ابوالقاسم پوررضا

صاد
ش اقت

ی گرای
ت عموم

بهداش
ت

شکده بهداش
دان

استاد 
W

H
O

ن
ی و سزاری

امن طبیع
زای

مجری

7
دکرت الهام شکیبازاده

ت
ش بهداش

آموز
ت

شکده بهداش
دان

شیار
دان

W
H

O
N

urse- doctor task shifting
همکار

8
ی

محمد باقررکن
ی

ی پزشک
انگل شناس

شگاه 
ت- دان

شکده بهداش
دان

ی تهران
علوم پزشک

استاد متام
W

H
O

ی از 
ی ناش

ی زیان ها
س بررس

کمیته رفرن
FERG سازمان 

ط غذا ))
ی منتقله توس

امریها
بی

ت
ی بهداش

جهان
ی

ی انگل
امریها

ضو کارگروه بی
ع

9
ی

محمد باقررکن
ی

ی پزشک
انگل شناس

شگاه 
ت- دان

شکده بهداش
دان

ی تهران
علوم پزشک

استاد متام
FA

O
ی

ی انگل
امری ها

ی بار بی
شاور در پروژه بررس

م
شاور

م

10
ن شاه 

امل الدی
دکرتسید ج

طاهری
ی

ت حرفه ا
بهداش

ت
شکده بهداش

دان
استاد

 )PO
Ps( سیون

کنوان
ی پایدار

ی آل
ی آالینده ها

ن امللل
سیون بی

کنوان
ت

ضوی
ع

11
ی

غالمرضا مولو
ی

انگل شناس
ت

شکده بهداش
دان

استاد
W

H
O

س
ستوزومیازی

شی
ت از ایران در 

ی موق
به منایندگ

ت ژنو
سا

جل

12
ی

صومه دورق
مع

ی
ی پزشک

باکرتی شناس
شکده 

ی، دان
گروه پاتوبیولوژ

ت
بهداش

شیار
دان

 Th
e W

orld A
cadem

y of
)Sciences )T

W
A

S

 A
cadem

y of Science for D
eveloping

 .W
orld )T

W
A

S( grant )grant no
 RG

/PH
A

/A
S_C

-U
N

ESC
O

 119-11
)3240262646:FR

مجری

13
ی 

رصالله طباطبای
 سید ن

ی
شفیع

ی
ی پزشک

مهندس
ن 

ی نوی
شکده فناوری ها

دان
ی

پزشک
استادیار

H
2020 

RiskG
O

N
E 

C
oordinator 

14
ی

ی مجید
 دکرت رضا فرید

ی 
ی آل

 شیم
ن 

ی نوی
شکده فناوری ها

 دان
ی

پزشک
شیار

 دان
(SO

 
 استاندارد نانو فیرب در فیلرتاسیون

س خربه
 کارشنا

Expert
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15
ن قنربی 

سی
  دکرت ح

ی
ی پزشک

نانوتکنولوژ
ن 

ی نوی
شکده فناوری ها

 دان
ی

پزشک
شیار

 دان
G

8 
G

(BA
C

H
T 

 Biosafety and Biosecurity Fellow
shop

Program
Facilitator 

16
سیدرضا مجدزاده

ی 
اپیدمیولوژ

ت
شکده بهداش

دان
استاد

ت
ی بهداش

سازمان جهان
ش 

ق پوش
ی تحق

ت برا
سته خدم

ن ب
تدوی

ت
ی خدما

همگان
ی

صل
مجری ا

17
سیدرضا مجدزاده

ی
اپیدمیولوژ

ت
شکده بهداش

دان
استاد

ت
ی بهداش

سازمان جهان
ف ماالریا

ی حذ
کمیته ارزیاب

ی
ضو کمیته ارزیاب

ع

18
ت

ن دوس
ن وط

س
ح

ی ومبارزه 
ی پزشک

رشه شناس
ح

ن
با ناقلی

ی ومبارزه 
ی پزشک

رشه شناس
ح

ن
با ناقلی

استاد
 W

orldw
ide (nsecticide

)resistance N
etw

ork )W
(N

ی 
ی آربوویروس

امریها
ن بی

ت ناقلی
ی مقاوم

بررس
ت 

ی بهداش
صیه شده سازمان جهان

به سموم تو
در سطح جهان

ضو
ع

19
ت

ن دوس
ن وط

س
ح

ی ومبارزه 
ی پزشک

رشه شناس
ح

ن
با ناقلی

ی ومبارزه 
ی پزشک

رشه شناس
ح

ن
با ناقلی

استاد

 W
orld H

ealth O
rganization

))W
H

O
 Vector C

ontrol A
dvisory

)G
roup )V

C
A

G

ی
ی پروژه ها

بررس
ف کنرتل 

ی مختل
ص روشها

صو
ی در خ

ن املل
بی

ن
ناقلی

ی قبل
ضو در سالها

ع

20
ن تکیان

سی
امیرح

21
ریتا مجتهدزاده

ش از دور
برنامه ریزی آموز

شکده مجازی
دان

استادیار
س

س پال
اراسمو

O
PA

TEL اپاتل
ی برنامه 

سوول علم
م

22
ی

سید فرزاد محمد
ی

شم پزشک
چ

ی
امرستان فاراب

بی
شیار

دان
W

H
O

شم
ت چ

1(ترسیم و تحلیل نظام سالم
شم

ی اولیه چ
ت ها

ن پروتکل مراقب
2(تدوی

ی در 
ی بینای

3(ترسیم و تحلیل نظام بازتوان
شور

ک

مجری

23
ی

سید فرزاد محمد
ی

شم پزشک
چ

ی
امرستان فاراب

بی
شیار

دان
ی آمریکا

شم پزشک
ی چ

آکادم
ی 2018-2013

ی جهان
شورت

ی م
ضو شورا

ع

24
ی

رشیف
دکرت ونداد 

ی
روانپزشک

امرستان روزبه
بی

شیار
دان

W
H

O

 Training of trainers )TO
T( course

 for provision of m
ental health care by

 general practitioners in (ran's prim
ary

 care settings using m
hG

A
P m

aterials
adapted to (ranian context

مجری

25
دکرت مریم نوروزیان

ی
نورولوژ

امرستان روزبه
بی

استاد
 (nternational (nterA

cadem
y

 Partnership )(A
P( com

m
ittee

on D
em

entia

 A
n A

ction Plan to Face the C
hallenge“

 of D
em

entia“ (N
TERN

A
T(O

N
A

L
 STA

TEM
EN

T O
N

 D
EM

EN
T(A

 from
(A

P for H
ealth

 C
om

m
ittee m

em
ber and

A
uthor of statem

ent

ستند:
سکو و....( ه

ی، یون
ک جهان

W ، بان
H

O
ی )

ن امللل
ی بی

ی در نهادها
ی علم

شاور یا مجری برنامه ها و یا پروژه ها
شگاه که م

ی دان
ت علم

ی هیا
ضا

ت اع
صا

شخ
جدول F5 - م

ی
ت علم

نام هیا
رشته 

ت
واحد محل خدم

ی
رتبه علم

ی
ن امللل

نام نهاد بی
عنوان پروژه / برنامه

نوع همکاری
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26
دکرت مریم نوروزیان

ی
نورولوژ

امرستان روزبه
بی

استاد
 U

sher (nstitute and Edinburgh
N

euroscience center

 Tackling dem
entia globally: the

 G
lobal D

em
entia Prevention Program

)G
loD

ePP( collaboration
C

om
m

ittee m
em

ber

27
ی

دکرت سید محمد اکرم
ی

ک پزشک
ژنتی

ی
شکده پزشک

دان
شیار

دان
سکو ایران

ی یون
سیون مل

کمی
ق در علم و فناوری

ضو کمیته اخال
ع

28
ن پور

س
دکرت مرضیه ح

پرستاری
ی

شکده پرستاری و مامای
دان

استاد
ت نوزادان و 

N و اداره سالم
F(

ف
س

یونی

ی و 
ی، معنو

ت تکامل
ی مراقب

ن امللل
کارگاه بی

ی 
ص

صا
ی اخت

ت تکامل
ی)برنامه مراقب

سکین
ت

ی 
N( برا

(D
C

A
P /پ

ن/نیدک
نوزادان/ متی

شوری
مربیان ک

ن 
ی اولی

ن امللل
ط بی

ی و راب
دبیر علم

ت 
ی برنامه مراقب

ن امللل
کارگاه بی

پ در سال 2013 و 
ی و نیدک

تکامل
ت و 

ادامه همکاری با اداره سالم
شوری 

ی ک
ت در کمیته ها

ضوی
ع

ی 
سکین

ی ت
ی و معنو

ت تکامل
مراقب

ش 
امی

ت در ه
رشک

نوزادان تا کنون با 
شور

ی سالیانه در خارج از ک
ها

29
ن پور

س
دکرت مرضیه ح

پرستاری
ی

شکده پرستاری و مامای
دان

استاد
 FC

T)Foundation for C
ritical

)Th
inking

ی در نظام 
شوری تفکر انتقاد

ش ک
امی

ن ه
اولی

ی
ن امللل

س بی
ت با تله کنفران

سالم
ی کنگره

دبیر علم

30
ن پور

س
دکرت مرضیه ح

پرستاری
ی

شکده پرستاری و مامای
دان

استاد
ی ساید

شگاه ت
رشی از دان

ک 
دکرت م

 Patient safety and Practice
D

evelopm
ent w

orkshop
ی

دبیر اجرای

31
ن پور

س
دکرت مرضیه ح

پرستاری
ی

شکده پرستاری و مامای
دان

استاد
U

M
A

SS School of N
ursing

شکده
تفاهم نامه همکاری دو دان

شکده 
ی دان

ن امللل
ط بی

مناینده و راب
و گروه

32
ن پور

س
دکرت مرضیه ح

پرستاری
ی

شکده پرستاری و مامای
دان

استاد
ک

شگاه مردا
دان

اسرتالیا
ش پرستاری

ی آموز
ش ها

 سمنار یکروزه چال
ی برنامه

ن امللل
ط بی

راب

ستند:
سکو و....( ه

ی، یون
ک جهان

W ، بان
H

O
ی )

ن امللل
ی بی

ی در نهادها
ی علم

شاور یا مجری برنامه ها و یا پروژه ها
شگاه که م

ی دان
ت علم

ی هیا
ضا

ت اع
صا

شخ
جدول F5 - م

ی
ت علم

نام هیا
رشته 

ت
واحد محل خدم

ی
رتبه علم

ی
ن امللل

نام نهاد بی
عنوان پروژه / برنامه

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

نام 
نام خانوادگی 
هیات علمی

رتبه علمیواحد محل خدمترشته 
موضوع یا زمینه 

علمی اصلی فعالیت
H توضیحاتشاخص

ملك زادهرضا1
بیامری های گوارش و كبد 

بالغین
مركز تحقیقات رسطان های گوارش 

و كبد
استاد 
ممتاز

 88

72 استادمركز تحقیقات علوم داروئیسم شناسی داروشناسیعبداللهیمحمد2

اپیدمیولوژیفرزادفرفرشاد3
مركز تحقیقات بیامری های 

غیرواگیر
63 استاد

پژوهش محورقاجاریه سپانلوصدف4
مركز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم
55 استادیار

الریجانیباقر5
غدد درون ریز و 

متابولیسم )بالغین(
مركز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم
استاد 
ممتاز

 55

آمار زیستیكسائیانامیر6
مركز تحقیقات هامتولوژی، 

انكولوژی و پیوند مغز استخوان
54 استادیار

ایمنی شناسی پزشكیرضائینیام7
مركز تحقیقات نقص ایمنی 

كودكان
53 استاد

شاهین8
آخوندزاده 

بستی
53 استادمركز تحقیقات روانپزشكیعلوم اعصاب

استقامتیعلیرضا9
غدد درون ریز و 

متابولیسم )بالغین(
52 استادمركز تحقیقات روان تنی

52 دانشیارمركز تحقیقات مواد زائد جامدمهندسی بهداشت محیطمحویامیرحسین10

51 استادعلوم تغذیه و رژیم شناسیعلوم تغذیهاسامعیل زادهاحمد11

47 استادعلوم تغذیه و رژیم شناسیعلوم تغذیهآزادبختلیال12

شیمی داروییفرومدیعلیرضا13
مركز تحقیقات طراحی و توسعه 

دارو
46 استاد

45 استادمركز تحقیقات تروماجراحی مغز و اعصابرحیمی موقروفا14

45 استادمركز تحقیقات نانوفناوریفارماسیوتیكسدیناروندرسول15

اپیدمیولوژیمجدزادهسید رضا16
مركز تحقیقات بهره برداری از 

دانش سالمت
43 استاد

43 استادمركز تحقیقات نانوفناوریفارماسیوتیكساطیابیفاطمه17

مركز تحقیقات طب تجربیداروشناسیدهپوراحمدرضا18
استاد 
ممتاز

 41

40 استادمركز تحقیقات علوم داروئیاقتصاد و مدیریت دارونیك فرشكوفه19

40 دانشیارمركز تحقیقات علوم داروئیداروسازی سنتیرحیمیروجا20

كودكانآقامحمدیاصغر21
مركز تحقیقات نقص ایمنی 

كودكان
39 استاد

مولتیپل اسكلروزیسصحرائیانمحمدعلی22
مركز تحقیقات مالتیپل 

اسكلروزیس
38 استاد

38 استادمركز تحقیقات زیست فناوریزیست فناوری داروییفرامرزیمحمدعلی23

میكروب شناسیخامسی پورعلی24
مركز تحقیقات بیامری های پوست 

و جذام
37 استاد

اپیدمیولوژیحشمترامین25
مركز تحقیقات بیامری های مزمن 

و صعب العالج
36 دانشیار

پورشمساكرم26
بیامری های گوارش و كبد 

بالغین
36 استادمركز تحقیقات بیامری های گوارش

34 دانشیاردانشکده بهداشتآمار زیستییارسیمهدی27



دانشگاه علوم پزشکی تهران 70

سید حسن28
قاضی زاده 

هاشمی
34 استاددانشکده پزشكیقرنیه و سگامن قدامی

34 استادمركز تحقیقات گیاهان داروییحرشه شناسی پزشكیوطن دوستحسن29

34 استادبهداشتاپیدمیولوژیفتوحیاكرب30

33 دانشیارمركز تحقیقات بیامری های گوارشاپیدمیولوژیپوستچیحسین   31

مرآتشاهین32
بیامری های گوارش و كبد 

بالغین
33 استادمركز تحقیقات بیامری های گوارش

انگل شناسی پزشكیمحبعلیمهدی33
مركز تحقیقات انگل های بومی 

ایران
33 استاد

شیمی داروییامینیمحسن34
مركز تحقیقات طراحی و توسعه 

دارو
33 استاد

33 استادمركز تحقیقات زیست فناوریزیست فناوری داروییشاهوردیاحمدرضا35

33 استادمركز تحقیقات آلودگی هوااپیدمیولوژییونسیانمسعود36

رامین37
نبی زاده 
نودهی

33 استادمركز تحقیقات آلودگی هوامهندسی بهداشت محیط

33 استاددانشکده داروسازیسم شناسی داروشناسیاستادسید نارص38

32 استاددانشکده داروسازیسم شناسی داروشناسیقهرمانیمحمدحسین39

32 استاددانشکده بهداشتحرشه شناسی پزشكیعشاقیمحمدعلی40

آمار زیستیحسینیمصطفی41
مركز تحقیقات بیامری های مزمن 

كلیه در كودكان
31 استاد

31 استادمركز تحقیقات كیفیت آبمهندسی بهداشت محیطنارصیسیمین42

سیاستگذاری سالمترشیدیانآرش43
مركز تحقیقات بهره برداری از 

دانش سالمت
30 استاد

محمدیمحمدرضا44
روانپزشكی كودك و 

نوجوان
30 استادمركز تحقیقات روانپزشكی

ایمنی شناسی پزشكیپورپاكزهرا45
مركز تحقیقات ایمونولوژی، آسم 

و آلرژی
30 استاد

آلرژی و ایمونولوژی بالینیمعینمصطفی46
مركز تحقیقات ایمونولوژی، آسم 

و آلرژی
30 استاد

30 دانشیارمركز تحقیقات علوم داروئیداروشناسیخوبی شوركائیمهدی47

29 استادمركز ملی مطالعات اعتیادروانپزشكیرحیمی موقرآفرین48

29 استادمركز تحقیقات رسطانجراحی عمومیمحققیمحمد علی49

كودكانپروانهنیام50
مركز تحقیقات نقص ایمنی 

كودكان
29 دانشیار

فارماسیوتیكسعابدین دركوشفرید51
مركز تحقیقات مدیریت و اقتصاد 

دارو
29 استاد

29 استاددانشکده بهداشتایمنی شناسی پزشكیشكریفاضل52

بیامری های پوستفیروزعلیرضا53
مركز تحقیقات بیامری های پوست 

و جذام
29 استاد

28 دانشیاردانشکده بهداشتاپیدمیولوژیمنصورنیامحمد علی54

28 استاددانشکده پزشكیروماتولوژیشهرامفرهاد55

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

نام 
نام خانوادگی 
هیات علمی

رتبه علمیواحد محل خدمترشته 
موضوع یا زمینه 

علمی اصلی فعالیت
H توضیحاتشاخص
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محمود56
قاضی 

خوانساری
28 استاددانشکده پزشكیسم شناسی داروشناسی

شیمی داروییمهدویمحمد57
مركز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم
28 استادیار

آسیب شناسیتوانگرسید محمد58
مركز تحقیقات بیامری های 

غیرواگیر
28 استاد

سیده سمیه59
حاجی 

میرصادقی
نانوفناوری پزشكی

مركز تحقیقات غدد درون ریز و 
متابولیسم

28 استادیار

خون و رسطان بالغینعلی مقدمكامران60
مركز تحقیقات هامتولوژی، 

انكولوژی و پیوند مغز استخوان
27 استاد

ایمنی شناسی پزشكیامیرزرگرعلی اكرب61
مركز تحقیقات ایمونولوژی 

مولكولی
27 استاد

62
سید 

حمیداله
ژنتیك مولكولیغفاری

مركز تحقیقات هامتولوژی، 
انكولوژی و پیوند مغز استخوان

27 استاد

دالوریعلیرضا63
بیامری های گوارش و كبد 

بالغین
27 استادمركز تحقیقات دیابت

27 استاددانشکده پزشكیكودكانموحدیمسعود64

عبد الحسین65
روح االمینی 
نجف آبادی

27 استادیاردانشکده داروسازیفارماسیوتیكس

26 استادعلوم تغذیه و رژیم شناسیبیوشیمی بالینیجاللیمحمود66

پزشكی اجتامعیمیثمیعلی پاشا67
مركز تحقیقات پیشگیری اولیه از 

بیامری های قلب و عروق
26 استاد

26 استادمركز تحقیقات گیاهان داروییداروشناسیرشیف زادهمحمد68

26 استاددانشکده بهداشتایمنی شناسی پزشكیزرنانیامیرحسن69

26 استادمركز تحقیقات بیامری های ریویمیكروب شناسی پزشكیفیض آبادیمحمد مهدی70

مینا71
حاجی فرج 

تربیزی
26 استادیاردانشکده پزشكیژنتیك

26 استادمركز تحقیقات گیاهان داروییفارماسیوتیكسروئینیمحمدرضا72

26 دانشیارفناوری های نوین پزشكیمهندسی بافتاعظمیمحمود73

خان نخجوانیمنوچهر74
غدد درون ریز و متابولیسم 

)بالغین(
25 استاددانشکده پزشكی

كجباف زادهعبداملحمد75
جراحی كلیه و مجاری 

ادراری تناسلی
25 استادمركز تحقیقات ارولوژی اطفال

25 استادمركز تحقیقات آلودگی هوامهندسی بهداشت محیطندافیكاظم76

نارص77
ابراهیمی 

دریانی
بیامری های گوارش و كبد 

بالغین
25 استاددانشکده پزشكی

25 استادمركز تحقیقات گیاهان داروییشیمی داروییامانلومسعود78

سید مهدی79
رضایت رسخ 

آبادی
25 استاددانشکده پزشكیسم شناسی داروشناسی

25 استادمركز تحقیقات ارولوژی اطفالبافت شناسی پزشكیآیجعفر80

25 مربیدانشکده بهداشتحرشه شناسی پزشكیعبائیمحمدرضا81

فارماسیوتیكسصمدینرسین82
مركز تحقیقات تضمین كیفیت 

دارو
25 دانشیار

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

نام 
نام خانوادگی 
هیات علمی

رتبه علمیواحد محل خدمترشته 
موضوع یا زمینه 

علمی اصلی فعالیت
H توضیحاتشاخص
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25 استادمركز تحقیقات مواد زائد جامدمهندسی بهداشت محیطدهقانی تفتیمحمدهادی83

25 استاددانشکده پزشكیآلرژی و ایمونولوژی اطفالقره گزلومحمد84

نارصی مقدمسیاوش85
بیامری های گوارش و كبد 

بالغین
25 دانشیاردانشکده پزشكی

25 دانشیارمركز تحقیقات گیاهان داروییفارماسیوتیكسگیالنیكامبیز86

24 استادمركز تحقیقات روان تنیروانپزشكینور باال تفتیاحمدعلی87

ممیشی خانلقستاره88
بیامری های عفونی 

كودكان
مركز تحقیقات بیامری های عفونی 

اطفال
24 استاد

محمدنژادمهدی89
بیامری های گوارش و كبد 

بالغین
مركز تحقیقات سلول درمانی در 

بیامری های گوارشی
24 دانشیار

اپیدمیولوژینجاتسحرناز90
مركز تحقیقات بهره برداری از 

دانش سالمت
24 استاد

24 دانشیاردانشکده پزشكیایمنی شناسی پزشكینوربخشفرشید91

24 استادمركز تحقیقات اختالالت متابولیكژنتیكمحمد آملیمهسا92

93
محمد 
حسین

24 استاددانشکده پزشكیژنتیك انسانیمدرسی

24 استادیارمركز تحقیقات علوم داروئیسم شناسی داروشناسیبعیریمریم94

فارماسیوتیكسمحمدیعلی95
مركز تحقیقات تضمین كیفیت 

دارو
24 دانشیار

24 استادمركز تحقیقات آلودگی هواشیمی داروییراستكارینوشین96

24 استاددانشکده پزشكیمیكروب شناسی پزشكیایامن عینیمحمد97

23 استادیاردانشکده بهداشتآمار زیستیپارسائیانمحبوبه98

23 دانشیارمركز تحقیقات آلودگی هوامهندسی بهداشت محیطحسنوندمحمدصادق99

عباس100
رحیمی 
فروشانی

23 استادمركز تحقیقات بیامری های ریویآمار زیستی

23 دانشیارمركز تحقیقات گیاهان داروییشیمی آلیسعیدیمینا101

خوشایندمحمدرضا102
كنرتل دارو و فرآورده های 

آرایشی و بهداشتی
23 دانشیارمركز تحقیقات علوم داروئی

23 استادداروسازیفارماكوگنوزیخانویمهناز103

بیوشیمیامیدفركربی104
مركز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم
23 استاد

105
سید 

محمدجواد
23 استادمركز تحقیقات پزشكی ورزشیجراحی هیپ و لگنمرتضوی

23 استادمركز تحقیقات كیفیت آبمهندسی بهداشت محیطعلی محمدیمحمود106

23 استاددانشکده پزشكیمیكروب شناسی پزشكیبهادرعباس107

23 استادمركز تحقیقات طب تجربیداروشناسیاجتامعی مهرشهرام108

زیست فناوریخرمی زادهمحمدرضا109
مركز تحقیقات غدد درون ریز و 

متابولیسم
23 استاد

23 استاددانشکده داروسازیفارماكوگنوزیشمس اردكانیمحمدرضا110

23 استاددانشکده بهداشتاپیدمیولوژیهالكویی نائینیكوروش111

23 استادیاردانشکده پزشكیایمنی شناسی پزشكیمیرزائیحمیدرضا112

23 استاددانشکده بهداشتحرشه شناسی پزشكیراثییاور113

جدول F6 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که شاخص H )H-index( باالی بیست )Scopus( دارند:
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22 دانشیارمركز تحقیقات رسطانژنتیك پزشكیشیركوهیرضا114

22 دانشیارمركز تحقیقات ترومااپیدمیولوژیسعادتسهیل115

22 استادمركز تحقیقات روماتولوژیروماتولوژیجمشیدیاحمد رضا116

22 استادمركز تحقیقات رسطانجراحی عمومیحریرچیایرج117

22 استادمركز تحقیقات نفرولوژیداروسازی بالینیدشتی خویدكیسیمین118

بیامری های پوستدانش پژوهمریم119
مركز تحقیقات بیامری های 

اتوایمیون تاولی
22 استاد

22 استادمركز تحقیقات گیاهان داروییفارماكوگنوزیحاجی آخوندیعباس120

22 استاددانشکده بهداشتانگل شناسی پزشكیحجارانهام121

22 دانشیارمركز تحقیقات رسطاناپیدمیولوژیزنده دلكاظم122

22 دانشیاردانشکده بهداشتحرشه شناسی پزشكیحنفی بجداحمدعلی123

22 دانشیارمركز تحقیقات رسطانفیزیولوژیعلیزادهعلی محمد124

22 استادمركز تحقیقات روماتولوژیروماتولوژی كودكانضیائیوحید125

126
محمد 
حسین

22 دانشیاردانشکده دندانپزشكیاندودونتیكسنكوفر

انگل شناسی پزشكیركنیمحمدباقر127
مركز تحقیقات انگل های بومی 

ایران
21 استاد

آسیب شناسیواسعیمحمد128
مركز تحقیقات سلول درمانی در 

بیامری های گوارشی
21 استاد

21 دانشیارمركز تحقیقات روماتولوژیایمنی شناسی پزشكیمحمودیمهدی129

21 دانشیاردانشکده پزشكیپزشكی هسته ایعباسیمهرشاد130

21 استاددانشکده بهداشتقارچ شناسی پزشكیرضائیساسان131

غالمرضا132
حسن زاده قیه 

قشالقی
علوم ترشیحی

مركز تحقیقات آموزش علوم 
پزشكی

21 استاد

سید رضا133
مجتهد سعیدی 

فیروز آبادی
21 استادیاردانشکده پزشكیجراحی عمومی

21 دانشیاردانشکده بهداشتحرشه شناسی پزشكیاخوانامیراحمد134

21 استاددانشکده داروسازیزیست فناوری داروییطباطبائی یزدیمجتبی135

40استادمرکز ملی مطالعات اعتیادعلوم اعصابزرین دستمحمدرضا136

مرکز تحقیقات انگل های بومیآمارزیستیمحمدکاظم137
استاد 
ممتاز

38
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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

شنوایی شناسیدانشیاردانشکده توانبخشیشنوایی شناسیقاسم محمد خانی1

علوم اعصاباستادیاردانشکده فناوریهای نوین علوم اعصابمحمود رضا حاجی قاسم2

علوم اعصابدانشیاردانشکده فناوریهای نوین علوم اعصابمریم زحمتکش3

علوم سلولی کاربردیاستاددانشکده فناوریهای نوین علوم سلولی کاربردیجعفر آی4

علوم سلولی کاربردیدانشیاردانشکده فناوریهای نوین علوم سلولی کاربردیمحمود اعظمی5

علوم سلولی کاربردیدانشیاردانشکده فناوریهای نوین علوم سلولی کاربردینرسین لطفی6

علوم و صنایع غذاییدانشیارعلوم و صنایع غذاییغالمرضا جاهد خانیکی7

علوم و صنایع غذاییدانشیارعلوم و صنایع غذایینبی رشیعتی فر8

علوم و صنایع غذاییاستادعلوم و صنایع غذاییمحمد مهدی سلطان دالل9

قارچ شناسیدانشیاردانشکده بهداشتقارچ شناسیروشنک داعی قزوینی10

قارچ شناسیاستاددانشکده بهداشتقارچ شناسیسید جامل هاشمی هزاوه11

گفتار درمانیدانشیاردانشکده توانبخشیگفتار درمانیزهرا سلیامنی12

گفتار درمانیاستادیاردانشکده توانبخشیگفتار درمانیرضا خاتون آبادی13

آموزش پزشکیاستاددانشکده پزشکیآموزش پزشکیمجید جلیلی14

آموزش پزشکیاستادیاردانشکده پزشکیآموزش پزشکیریتا مجتهد زاده15

بیولوژی تولید مثلاستاددانشکده پزشکیبیولوژی تولید مثلفردین عمیدی16

بیولوژی تولید مثلاستاددانشکده پزشکیبیولوژی تولید مثلعلی صدیقی17

حرشه شناسیدانشیاردانشکده بهداشتحرشه شناسیامیر احمد اخوان18

حرشه شناسیاستاددانشکده بهداشتحرشه شناسیحسن وطن دوست19

حرشه شناسیاستاددانشکده بهداشتحرشه شناسیمحمد مهدی صداقت20

حرشه شناسیاستاددانشکده بهداشتحرشه شناسیحمید رضا بارصی21

ساملند شناسیدانشیاردانشکده پزشکیساملند شناسیمهتاب علیزاده22

ساملند شناسیاستاددانشکده پزشکیساملند شناسیابوالقاسم پور رضا23

سالمت در بالیادانشیاردانشکده پزشکیسالمت در بالیاعلی اردالن24

سالمت در بالیادانشیاردانشکده پزشکیسالمت در بالیاامیر نجاتی25

شنوایی شناسیاستادیاردانشکده توانبخشیشنوایی شناسیسعید فراهانی26

فارماکولوژیاستاددانشکده پزشکیفارماکولوژیمحمود قاضی زاده خوانساری27

فیزیک پزشکیاستاددانشکده پزشکیفیزیک پزشکیمحمد رضا آی28

فیزیک پزشکیاستاددانشکده پزشکیفیزیک پزشکیمحمد علی عقابیان29

فیزیوتراپیاستاددانشکده توانبخشیفیزیوتراپیمحمد رضا هادیان30

فیزیوتراپیدانشیاردانشکده توانبخشیفیزیوتراپیبهروز عطار باشی مقدم31

فیزیوتراپیاستاددانشکده توانبخشیفیزیوتراپیغالمرضا علیایی32

اخالق پزشکیدانشیاردانشکده پزشکیاخالق پزشکیپونه ساالری33

اخالق پزشکیدانشیاردانشکده پزشکیاخالق پزشکیفریبا اصغری34

اخالق پزشکیاستادیاردانشکده پزشکیاخالق پزشکیعلیرضا پارسا پور35

ارگونومیاستاددانشکده بهداشتارگونومیسید ابوالفضل ذاکریان36

ارگونومیدانشیاردانشکده بهداشتارگونومیعادل مظلومی37

انفورماتیک پزشکیاستاددانشکده پزشکیانفورماتیک پزشکیرضا صفدری38

انفورماتیک پزشکیدانشیاردانشکده پزشکیانفورماتیک پزشکیعظیم میرزا زاده39

بهداشت حرفه ایاستاددانشکده بهداشتبهداشت حرفه ایفریده گلبابایی40
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محمد حسین قهرمانی41
پزشکی مولکولی و زیشت 

فناوری
استاددانشکده پزشکی

پزشکی مولکولی و زیشت 
فناوری

ژنتیک پزشکیاستاددانشکده پزشکیژنتیک پزشکیجواد توکلی بزاز42

زنتیک پزشکیاستاددانشکده پزشکیزنتیک پزشکیمحمد حسین مدرسی43

زنتیک پزشکیدانشیاردانشکده پزشکیزنتیک پزشکیمحمد اکرمی44

علوم تغذیهاستاددانشکده تغذیهعلوم تغذیهسید علی کشاورز45

علوم تغذیهاستاددانشکده تغذیهعلوم تغذیهمحمد جواد حسین زاده عطار46

علوم مدیریت و اقتصاددانشیاردانشکده بهداشتعلوم مدیریت و اقتصادامیر حسین تکیان47

علوم مدیریت و اقتصاددانشیاردانشکده بهداشتعلوم مدیریت و اقتصادسارا امامقلی پور48

علوم مدیریت و اقتصاداستاددانشکده بهداشتعلوم مدیریت و اقتصادعلی اکربی ساری49

علوم مدیریت و اقتصاداستاددانشکده بهداشتعلوم مدیریت و اقتصادمحمد عرب50

علوم مدیریت و اقتصاداستاددانشکده بهداشتعلوم مدیریت و اقتصادحسین درگاهی51

فارماکولوژیاستاددانشکده پزشکیفارماکولوژیاحمد رضا دهپور52

علوم ترشیحیاستاددانشکده پزشکیعلوم ترشیحیایرج راگردی کاشانی53

علوم ترشیحیاستاددانشکده پزشکیعلوم ترشیحیغلالمرضا حسن زاده54

فیزیولوژیاستاددانشکده پزشکیفیزیولوژیسید مرتضی کریمیان55

فیزیولوژیاستاددانشکده پزشکیفیزیولوژیمهدیه فقیهی56

اپیدمیولوژیاستاددانشکده پزشکیاپیدمیولوژیکوروش هالکویی57

ایمنی شناسیاستاددانشکده پزشکیایمنی شناسیفاضل شکری58

ایمنی شناسیاستاددانشکده پزشکیایمنی شناسیمحمد حسین نیکنام59

ایمنی شناسیاستاددانشکده پزشکیایمنی شناسیمحمد وچگانی60

آمار زیستیاستاددانشکده بهداشتآمار زیستیحجت زراعتی61

آمار زیستیاستاددانشکده بهداشتآمار زیستیمصطفی حسینی62

بهداشت باروریدانشیاردانشکده بهداشتبهداشت باروریزهرا بهبودی مقدم63

بهداشت باروریدانشیاردانشکده بهداشتبهداشت باروریزیبا تقی زاده64

بهداشت باروریاستاددانشکده بهداشتبهداشت باروریسید جامل الدین شاه طاهری65

انگل شناسیاستاددانشکده بهداشتانگل شناسیمهدی محبعلی66

انگل شناسیاستاددانشکده بهداشتانگل شناسیحسین کشاورز ولیان67

آموزش بهداشتدانشیاردانشکده بهداشتآموزش بهداشتالهام شکیبا زاده68

باکرتی شناسیاستاددانشکده بهداشتباکرتی شناسیمحمد ایامن عینی69

باکرتی شناسیاستاددانشکده بهداشتباکرتی شناسیمحمد مهدی فیض آبادی70

باکرتی شناسیاستاددانشکده بهداشتباکرتی شناسیمحمد رضا پور مند71

بهداشت محیطاستاددانشکده بهداشتبهداشت محیطکاظم ندافی72

بهداشت محیطاستاددانشکده بهداشتبهداشت محیطکامیار یغامئیان73

بهداشت محیطدانشیاردانشکده بهداشتبهداشت محیطامیر حسین محوی74

بیوشیمی بالینیاستاددانشکده پزشکیبیوشیمی بالینیابوالفضل گلستانی75

بیوشیمی بالینیاستاددانشکده پزشکیبیوشیمی بالینیپروین پاساالر76

پرستاریاستاددانشکده پرستاریپرستاریعلیرضا نیک بخت نرص آبادی77

پرستاریاستاددانشکده پرستاریپرستاریمحمد علی چراغی78

مطالعات اعتیاداستادمطالعات اعتیادآفرین رحیمی موقر79
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مطالعات اعتیاددانشیاردانشکده پزشکیمطالعات اعتیادعمران رزاقی80

مهندسی پزشکیدانشیاردانشکده پزشکیمهندسی پزشکیهامیون جعفری81

مهندسی پزشکیاستاددانشکده پزشکیمهندسی پزشکیعلیرضا احمدیان82

مهندسی پزشکیاستادیاردانشکده پزشکیمهندسی پزشکیعلیرضا میر باقری83

ویروس شناسیدانشیاردانشکده بهداشتویروس شناسیژیال یاوریان84

ویروس شناسیاستاددانشکده بهداشتویروس شناسیطلعت مختاری آزاد85

ویروس شناسیاستاددانشکده بهداشتویروس شناسیسید محمد جزایری86

نانو فناوری پزشکیدانشیاردانشکده فناوریهای نویننانو فناوری پزشکیحسین قنربی87

نانو فناوری پزشکیدانشیاردانشکده فناوریهای نویننانو فناوری پزشکیفریده مجیدی88

نانو فناوری پزشکیاستاددانشکده فناوریهای نویننانو فناوری پزشکیسید مهدی رضایت89

نانو فناوری پزشکیاستاددانشکده فناوریهای نویننانو فناوری پزشکیامیر امانی90

دکرت منیر مرادزاده خیاوی91
آسیب شناسی دهان و فک 

و صورت
دانشیاردانشکده دندانپزشکی

آسیب شناسی دهان و فک و 
صورت

دکرت نازنین مهدوی92
آسیب شناسی دهان و فک 

و صورت
استادیاردانشکده دندانپزشکی

آسیب شناسی دهان و فک و 
صورت

دکرت پویان امینی شکیب93
آسیب شناسی دهان و 

فک و صورت
دانشیاردانشکده دندانپزشکی

آسیب شناسی دهان و فک و 
صورت

دکرت سمیرا درخشان 94
آسیب شناسی دهان و 

فک و صورت
استادیاردانشکده دندانپزشکی

آسیب شناسی دهان و فک و 
صورت

دکرت ندا کردونی خوزستانی95
آسیب شناسی دهان و 

فک و صورت
استادیاردانشکده دندانپزشکی

آسیب شناسی دهان و فک و 
صورت

دانشیاردانشکده پزشکی-تخصص ارتوپدی   محمدرضا گیتی  )دبیر(96

استاددانشکده پزشکی -تخصصارتوپدی  سیدمحمدجواد مرتضوی97

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصارتوپدی  تقی  بغدادی 98

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصارتوپدی  بابک سیاوشی99

استاددانشکده پزشکی - تخصصارتوپدی  محمدنقی  طهامسبی  100

استاددانشکده پزشکی - تخصصآسیب شناسی سیدمحمد توانگر )دبیر(101

استاددانشکده پزشکی - تخصصآسیب شناسیعلیرضا عبدالهی102

استاددانشکده پزشکی - تخصصآسیب شناسیرسکار خانم دكرت نرگس ایزدی 103

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای  پوست  محمدتقی  صیرفی  )دبیر(104

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای  پوست مریم  دانش پژوه 105

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای  پوست  علیرضا فیروز106

107
رسکار خانم دكرت نفیسه 

اسامعیلی
استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای  پوست 

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای  پوست امیرهوشنگ احسانی108

محمدرضا قینی109
بیامریهای داخلی - 

اعصاب
استادیاردانشکده پزشکی - تخصص

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای داخلی خون*فرهاد شاهی110

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای داخلی - روماتواحمد سلیم زاده111

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای داخلی - غددعلیرضا استقامتی112

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای داخلی - غدد*انسیه نسلی113

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
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استادیاردانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای داخلی - قلببابک گرائیلی114

 حمید عامدی كوچك115
بیامریهای  عفونی و 

گرمسیری
استاددانشکده پزشکی - تخصص

سیروس جعفری116
بیامریهای  عفونی و 

گرمسیری
دانشیاردانشکده پزشکی - تخصص

شیرین افهمی117
بیامریهای  عفونی و 

گرمسیری
دانشیاردانشکده پزشکی - تخصص

محبوبه  حاج عبدالباقی 118
بیامریهای  عفونی و 

گرمسیری
استاددانشکده پزشکی - تخصص

مهرناز رسولی نژاد119
بیامریهای  عفونی و 

گرمسیری
استاددانشکده پزشکی - تخصص

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای  قلب  و عروق حمیدرضا پورحسینی120

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای قلب و عروق ابراهیم  نعمتی پور121

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای قلب و عروق مجتبی ساالری فر122

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای قلب و عروقرویا ستارزاده123

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای مغزواعصاب محمدعلی صحرائیان124

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای مغزواعصابمنصوره تقاء125

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای مغزواعصاب محمدحسین  حریرچیان  )دبیر(126

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای مغزواعصاب شهریار نفیسی127

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیامریهای مغزواعصابمجید غفارپور128

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصبیهوشی محمد میراسكندری129

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیهوشیاتابک نجفی130

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیهوشیرضا رشیعت محرری131

استاددانشکده پزشکی - تخصصبیهوشی علی موافق132

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  اجتامعی مژگان  كاربخش 133

استاددانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  اجتامعی  علی پاشا میثمی134

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  اجتامعی  محمد رشیعتی135

استاددانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  قانونی  اردشیر شیخ  آزادی 136

استاددانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  قانونی  فخرالدین  تقدسی نژاد137

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  قانونی میرتا اخالقی 138

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  قانونی  بهنام بهنوش139

استاددانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  هسته ای  محمد افتخاری  )دبیر(140

141
رسکار خانم دكرت ارمغان فرد 

اصفهانی
استاددانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  هسته ای 

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  هسته ای  بابك فالحی 142

استاددانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  هسته ای  داوود بیگی  143

استاددانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  هسته ای  محمدرضا  آی144

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  هسته ای *علیرضا امامی اردکانی145

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  هسته ای *سعید فرزانه فر146

استادیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  هسته ای  فیزیک*پرهام گرامی فر147

استاددانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  ورزشی  رامین كردی148

جدول F7- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو بورد علمی کشوری در رشته مربوطه هستند:
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استاددانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  ورزشی  فرزین حلبچی )دبیر(149

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  ورزشی  رضا مظاهری150

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  ورزشی رسکار خانم دكرت زهرا علی زاده151

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشكی  ورزشی پردیس نورمحمدپور152

استادیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشکی خانوادهفرناز خامتی153

استادیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشکی خانوادهمحمد عفت پناه154

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصپزشکی خانوادهآزیتا خیل تاش155

استاددانشکده پزشکی - تخصصجراحی  عمومی  محمدعلی  محققی  )دبیر(156

استاددانشکده پزشکی - تخصصجراحی  عمومی  محمدرضا ظفرقندی 157

استاددانشکده پزشکی - تخصصجراحی  عمومی  سیدحسن  امامی رضوی 158

استاددانشکده پزشکی - تخصصجراحی  عمومی  محمدصادق  فاضلی 159

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصجراحی  عمومی  علی جعفریان160

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصجراحی  عمومی  هادی احمدی آملی161

محمدعلی صدیقی گیالنی162
جراحی کلیه و مجاری 

ادراری تناسلی
استاددانشکده پزشکی - تخصص

 عبداملحمد كجباف زاده163
جراحی کلیه و مجاری 

ادراری تناسلی
استاددانشکده پزشکی - تخصص

 محمدرضا نیکوبخت164
جراحی کلیه و مجاری 

ادراری تناسلی
استاددانشکده پزشکی - تخصص

 محسن آیتی165
جراحی کلیه و مجاری 

ادراری تناسلی
دانشیاردانشکده پزشکی - تخصص

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصجراحی مغز و اعصاب سیدمحمد قدسی 166

استاددانشکده پزشکی - تخصصجراحی مغز و اعصابرسکار خانم دكرت فریده نجات167

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصجراحی مغز و اعصابعلیرضا خوشنویسان168

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصچشم  پزشكی  - اسرتابیسممحمدرضا اکربی باغبانی169

استاددانشکده پزشکی - تخصصچشم  پزشكی  - قرنیه سیدحسن  قاضی زاده هاشمی  170

استاددانشکده پزشکی - تخصصچشم  پزشكی  - قرنیه محمود جباروند171

استاددانشکده پزشکی - تخصصچشم  پزشكی  - قرنیهسیدمحمدنارص هاشمیان172

استاددانشکده پزشکی - تخصصرادیوانکولوژی پیامن  حداد )دبیر(173

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصرادیوانکولوژی علی  كاظمیان 174

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصرادیوانکولوژی حسنعلی ندائی175

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصرادیولوژی  حسن  هاشمی  )دبیر(176

استاددانشکده پزشکی - تخصصرادیولوژی  حسین  قناعتی 177

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصرادیولوژیرسکار خانم دكرت ناهید صدیقی178

استاددانشکده پزشکی - تخصصروانپزشكی  احمدعلی  نورباالتفتی  )دبیر(179

استاددانشکده پزشکی - تخصصروانپزشكی  هامیون  امینی 180

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصروانپزشكی رسکار خانم دكرت فیروزه رئیسی181

استاددانشکده پزشکی - تخصصزنان و زایامنصدیقه حنطوش زاده182

183
 رسکار خانم دكرت ارشف  آل یاسین  

)دبیر(
استاددانشکده پزشکی - تخصصزنان و زایامن

جدول F7- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو بورد علمی کشوری در رشته مربوطه هستند:
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184
 رسکار خانم دكرت مرضیه  

آقاحسینی 
استاددانشکده پزشکی - تخصصزنان و زایامن

185
 رسکار خانم دكرت مرضیه  

وحیددستجردی 
دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصزنان و زایامن

186
 رسکار خانم دكرت وجیهه 

مرصوصی
استاددانشکده پزشکی - تخصصزنان و زایامن

استاددانشکده پزشکی - تخصصزنان و زایامن رسکار خانم دكرت زینت قنربی187

استادیاردانشکده پزشکی - تخصصطب  اورژانس  محمدتقی  طالبیان 188

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصطب  اورژانس  رشوین  فرهمند189

استاددانشکده پزشکی - تخصصطب  اورژانس  محمد جلیلی 190

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصطب ساملندی كیوان گوهری مقدم )دبیر(191

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصطب ساملندی حسین فخرزاده192

193
رسکار خانم دكرت مریم مقدسی 

جهرمی
استادیاردانشکده پزشکی - تخصصطب ساملندی

استادیاردانشکده پزشکی - تخصصطب ساملندی*فرناز اعتصام194

استادیاردانشکده پزشکی - تخصصطب ساملندی*فاطمه محمدیان195

استادیاردانشکده پزشکی - تخصصطب ساملندی*مهتاب علیزاده196

استادیاردانشکده پزشکی - تخصصطب ساملندی*ابوالفضل زنده دل197

استادیاردانشکده پزشکی - تخصصطب فیزیکی و توانبخشیسیده زهرا امامی رضوی198

استاددانشکده پزشکی - تخصصطب  كار امید امینیان 199

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصطب  كار غالمرضا پوریعقوب  )دبیر(200

استاددانشکده پزشکی - تخصصطب  كار خرسو صادق نیت201

استاددانشکده پزشکی - تخصصطب  كار رامین مهرداد202

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصکودکان - غددرسکارخانم دکرت زهرا حق شناس203

دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصکودکان - نوزادانحسین دلیلی کاجان204

205
رسکارخانم دکرت فاطمه سیاری 

فر
دانشیاردانشکده پزشکی - تخصصکودکان -غدد

 محمدتقی  خرسندی آشتیانی 206
گوش ، گلو، بینی  و جراحی  

رسوگردن 
استاددانشکده پزشکی - تخصص

 مسعود متصدی زرندی 207
گوش ، گلو، بینی  و جراحی  

رسوگردن 
استاددانشکده پزشکی - تخصص

سیدموسی صدرحسینی208
گوش ، گلو، بینی  و جراحی  

رسوگردن 
دانشیاردانشکده پزشکی - تخصص

پیامن دبیرمقدم209
گوش ، گلو، بینی  و جراحی  

رسوگردن 
دانشیاردانشکده پزشکی - تخصص

 مسعود موحدی  )دبیر(210
آلرژی و ایمونولوژی 

بالینی
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

 محمد قرگزلو211
آلرژی و ایمونولوژی 

بالینی
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

 مصطفی  معین 212
آلرژی و ایمونولوژی 

بالینی
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصبیامریهای ریه عنایت صفوی213

جدول F7- مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که عضو بورد علمی کشوری در رشته مربوطه هستند:
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دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصبیامریهای ریه سیدحمیدرضا ابطحی 214

قاسمعلی خراسانی215
جراحی  پالستیك، ترمیمی 

و سوختگی 
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصجراحی عروق جواد سلیمی216

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصجراحی عروق مجید معینی217

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصجراحی  قفسه  صدری  حمیدرضا داوری218

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصجراحی  قلب  و عروق   سیدحسین  احمدی  )دبیر(219

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصجراحی  قلب  و عروق  عباسعلی كریمی 220

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصجراحی  قلب  و عروق  محمدحسین ماندگار 221

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصجراحی  قلب  و عروق  سیدخلیل فروزان نیا222

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصجراحی  كودكان  منصور مالئیان 223

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصجراحی  كودكان بهار اشجعی224

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصخون  و رسطان  بالغین  سیداسداله موسوی225

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصخون  و رسطان  بالغین  رمضانعلی  رشیفیان 226

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصخون  و رسطان  بالغین  سیدامیرحسین امامی )دبیر(227

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصخون  و رسطان  بالغین  كامران  علی مقدم 228

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصخون و رسطان کودکانامیرعلی حمیدیه229

 مهدی  تهرانی دوست  )دبیر(230
روانپزشکی کودک و 

نوجوان
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

 جواد عالقه بندراد 231
روانپزشکی کودک و 

نوجوان
دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصص

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصروماتولوژی  احمدرضا جمشیدی  )دبیر(232

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصروماتولوژی  فرهاد غریب دوست 233

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصروماتولوژی عبدالرحامن رستمیان234

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصروماتولوژی كودكان سیدرضا رئیس كرمی )دبیر(235

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصروماتولوژی كودكان وحید ضیایی236

استادیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصریه كودكان*روح اله شیرزادی237

رسكار خانم  دكرت زیبا مسیبی238
طب نوزادی و پیرامون 

تولد
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

*طاهره اسامعیلی نیا239
طب نوزادی و پیرامون 

تولد
دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصص

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصعفونی کودکانرسكار خانم  دكرت ستاره  ممیشی 240

241
رسكار خانم  دكرت خدیجه  

دانشجو
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصعفونی کودکان

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصعفونی کودکان علی اكرب رهربی منش242

 باقر اردشیرالریجانی 243
غدد درون ریز و 

متابولیسم  بالغین  
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

 منوچهر نخجوانی 244
غدد درون ریز و 

متابولیسم  بالغین  
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

 محمدرضا مهاجری تهرانی245
غدد درون ریز و 
متابولیسم  بالغین 

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

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
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*اکرب سلطانی246
غدد درون ریز و 

متابولیسم  بالغین  
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

رسکارخانم دکرت آریا ستوده247
غدد درون ریز و 
متابولیسم  كودكان 

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصص

 علی  ربانی  )دبیر(248
غدد درون ریز و 
متابولیسم  كودكان 

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصص

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصقلب  كودكان رسكار خانم  دكرت الهه  ملكان راد249

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصقلب  كودكان  علی اكرب زینالو250

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصكلیه  كودكان  داریوش فهیمی )دبیر(251

252
جناب آقای د کرت کامبیز 

افتخاری
دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصگوارش  كودكان 

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصگوارش  كودكان رسكار خانم  دكرت فاطمه  فرهمند253

254
رسكار خانم  دكرت فرزانه معتمد 

)دبیر(
استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصگوارش  كودكان 

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصگوارش  و كبد بالغین   رضا ملك زاده  )دبیر(255

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصگوارش  و كبد بالغین   سیاوش نارصی مقدم256

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصگوارش  و كبد بالغین   مهدی  صابرفیروزی 257

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصگوارش  و كبد بالغین   نارص ابراهیمی دریانی 258

دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصمراقبت های ویژهمحمدتقی بیگ محمدی259

استادیار دانشکده پزشکی-فوق تخصصمراقبت های ویژهآرزو احمدی260

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصمغز و اعصاب كودكان محمود محمدی 261

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصمغز و اعصاب كودكان محمودرضا ارشفی  262

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصنفرولوژی  محبوب  لسان پزشكی )دبیر(263

استاددانشکده پزشکی-فوق تخصصنفرولوژی  سیدمحمدرضا خامتی264

265
رسکارخانم دکرت منیرالسادات 

حاکمی
دانشیاردانشکده پزشکی-فوق تخصصنفرولوژی

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
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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

عنوان پروژه
رشوع و پایان 

پروژه

1
دکرت حسین 

پوستچی
فوق تخصص 
گوارش و کبد

پزوهشکده گوارش 
و کبد

دانشیار
معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت 
و درمان آموزش پزشکی

راه اندازی بانک منونه های زیستی در 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

95-98

2
دکرت حسین 

پوستچی
فوق تخصص 
گوارش و کبد

پزوهشکده گوارش 
و کبد

دانشیار
معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت 
و درمان آموزش پزشکی

بررسی رخدادهای مرتبط با سالمت در 
پیگیری کوهورت استان گلستان

94-97

دکرت پوستچی3
فوق تخصص 
گوارش و کبد

پزوهشکده گوارش 
و کبد

دانشیار
معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت 
و درمان آموزش پزشکی

پایلوت ادغام تشخیص و درمان هپاتیت 
cدر زندانها

95-97

دکرت پوستچی4
فوق تخصص 
گوارش و کبد

پزوهشکده گوارش 
و کبد

دانشیار
معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت 
و درمان آموزش پزشکی

درمان هپاتیت c با ترکیب دارو 
سوفوسبویر

95-96

5
دکرت حسین 

پوستچی
فوق تخصص 
گوارش و کبد

پزوهشکده گوارش 
و کبد

دانشیار
معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت 
و درمان آموزش پزشکی

98-95راه اندازی بانک بیو بانک درپژوهشکده

6
دکرت حسین 

پوستچی
فوق تخصص 
گوارش و کبد

پزوهشکده گوارش 
و کبد

دانشیار
معاونت تحقیقات و 

فناوری وزارت بهداشت 
و درمان آموزش پزشکی

مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر ایران 
شامل کوهورت بزرگساالن،نوجوانان 

،نوزادان
94-99

7
سیده تهمینه 

موسوی
استادیاردانشکده توانبخشیکاردرمانی

وزارت بهداشت و 
درمان

1398-1396اخالق

8
سیده تهمینه 

موسوی
استادیاردانشکده توانبخشیکاردرمانی

وزارت بهداشت و 
درمان

1397-1395برنامه عملیاتی توانبخشی

9
سیده تهمینه 

موسوی
استادیاردانشکده توانبخشیکاردرمانی

وزارت بهداشت و 
درمان

1397-1395اتیسم

10
علیرضا 
عباسیان

طب سنتی
دانشکده طب سنتی

د ع پ تهران
استادیار

دفرت طب ایرانی و 
مکمل

مطالعه آگاهی، نگرش، عملکرد 
گروههای مختلف اجتامع در باره طب 

سنتی ایران و طب های مکمل

6 ماه دوم سال 
1395- 6 ماه 
دوم سال 97

11
محمد حسین 

آیتی
طب سنتی

دانشکده طب سنتی
د ع پ تهران

استادیار
شورای گسرتش 

دانشگاهای کشور
تنقیح قوانین شورای گسرتش

6 ماه اول سال 
1399

12
محمد حسین 

آیتی
طب سنتی

دانشکده طب سنتی
د ع پ تهران

استادیار
شورای گسرتش 

دانشگاهای کشور
طرح ملی برآورد نیروی انسانی مورد نیاز 

حوزه سالمت

پروژه از سال 
94 رشوع شده 

و ادامه دارد.
از شهریور 98 
مسولیت آن 
برعهده من 

است.

13
محمد حسین 

آیتی
طب سنتی

دانشکده طب سنتی
د ع پ تهران

استادیار
شورای گسرتش 

دانشگاهای کشور
تحلیل و آنالیز کنکور تجربی در سال 98

شش ماه دوم 
سال 98

14
دکرت ابوالقاسم 

پوررضا
بهداشت عمومی 

گرایش اقتصاد
پایان 2008زایامن طبیعی و سزارینWHOاستاد دانشکده بهداشت

15
دکرت الهام 
شکیبازاده 

دانشیاردانشکده بهداشتآموزش بهداشت
DHS موسسه تحقیقات 
سالمت وزارت بهداشت 

1394طرح سالمت ملی )ناظر پروژه(

16
محمد 
باقررکنی

انگل شناسی 
پزشکی

دانشکده بهداشت- 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

استاد متام
مؤسسه ملی توسعه 
تحقیقات علوم پزشکی

 Systematic Review of Parasitic
 Neglected Tropical Diseases

 )NTDs( in Asia countries from
2018-1990

2020-1398
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17
محمد 
باقررکنی

انگل شناسی 
پزشکی

دانشکده بهداشت- 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

استاد متام
فرهنگستان علوم 

پزشکی کشور
1396-1398بررسی پلیجریزم در ایران و آسیا

18
دکرت مهدی 

محبعلی
انگل شناسی 

پزشکی
استاد متامدانشکده بهداشت

مرکز مدیریت 
بیامریهای واگیر

بیامریابی کاال آزار در کشور
1375 ادامه 

دارد

19
دکرت مهدی 

محبعلی
انگل شناسی 

پزشکی
استاد متام دانشکده بهداشت 

پایلوت تشخیص 
لیشامنیوز در سیستم 
خدمات اولیه بهداشتی

آزمایشگاه مرجع سالمت در سیستم 
خدمات اولیه بهداشتی و مدیریت 

بیامرهای واگیر
1394 تا 1397

20
سید 

امیرحسین 
بتولی 

تصویربرداری 
عصبی

دانشکده فناوری 
های نوین پزشکی 

طراحی دیتابیس ملی )MR مغزموسسه نیامداستادیار
شهریور 96 تا 

تیر99

21
 رضا فریدی 

مجیدی
 شیمی آلی 

 دانشکده فناوری 
های نوین پزشکی

 دانشیار
 مرکز ملی تحقیقات 

راهربدی آموزش پزشکی
  مجازی سازی درس کسب و کار

 فیزیک )نانو( رشمین خرازی22
 دانشکده فناوری 
های نوین پزشکی

 استادیار
 مرکز ملی تحقیقات 

راهربدی آموزش پزشکی

 پیشنهاد اصالح کوریکولوم نانوفناوری 
پزشکی در مقاطع ارشد و دکرتی بر اساس 

الزامات موجود
 

 حسین قنربی23
 نانوتکنولوژی 

پزشکی
 دانشکده فناوری 
های نوین پزشکی

 دانشیار
 مرکز ملی تحقیقات 

راهربدی آموزش پزشکی

 بررسی آینده پژوهانه جایگاه 
نانوفناوری پزشکی در نظام سالمت در 

سطح ملی و فرا ملی
 

 امیر امانی24
نانو 

فارماسیوتیکس
 دانشکده فناوری 
های نوین پزشکی

 دانشیار
 مرکز ملی تحقیقات 

راهربدی آموزش پزشکی

 سنجش میزان اشتغال دانش 
آموختگان رشته نانوفناوری پزشکی 

مقاطع کارشناسی ارشد و دکرتای رشته 
نانوفناوری پزشکی و میزان آگاهی و 

نگرش ایشان نسبت به مبانی کسب و کار

 

25
 سید نرصالله 

طباطبایی

 مهندسی 
پزشکی گرایش 

نانو

 دانشکده فناوری 
های نوین پزشکی

 استادیار
 مرکز ملی تحقیقات 

راهربدی آموزش پزشکی

 طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره مهارت 
افزای نانو پزشکی برای دانشجویان 

پزشکی
 

مریم تاجور26
مدیریت خدمات 

بهداشتی
معاونت بهداشتیاستادیاردانشکده بهداشت

بازنگری برنامه نظام مراقبت از مرگ 
کودکان 9-1 ماهه

خرداد 99 –تیر 
1400

27
دکرت ریتا 
مجتهدزاده

برنامه ریزی 
آموزش از دور

1396 تا کنونراه اندازی LMS-MOOCs کشوری معاونت آموزشی وزارتاستادیاردانشکده مجازی 

28
دکرت آیین 
محمدی

1396 تا کنونراه اندازی LMS-MOOCs کشوری معاونت آموزشی وزارتاستادیاردانشکده مجازی آموزش پزشکی

29
سید فرزاد 

محمدی
1394 تاکنونکنرتل تراخم در کشورمعاونت بهداشتیدانشیاربیامرستان فارابیچشم پزشکی

N(MADاستادبیامرستان سینانورولوژیمنصوره تقاء30
تشخیص بیومارکر های دخیل در بیامری 

میگرن دوره ای و مزمن در مدلهای 
حیوانی و انسانی

 96/5/16
لغایت 

1401/5/16

31
منصوره تقاء با 
همکاری دکرت 
سامنه حقیقی

نورولوژی
بیامرستان سینا/

ضیایییان
استاد/

استاد یار
N(MAD

شیوع، خصوصیات اپیدمیولوژیک و 
بالینی و بار بیامری رسدرد در سال 1399

 99/2/14
لغایت 

1400/2/14

32
دکرت فیروزه 

رئیسی
روانپزشکی

دانشکده پزشکی
بیامرستان روزبه

دانشیار

مرکز مدیریت بیامری 
های واگیر وزارت 
بهداشت, درمان و 

آموزش پزشکی

تهیه بسته های آموزشی جهت توامنند 
سازی مشاوره جهت استفاده پرسنل 

مراکز مشاوره ویژه زنان در معرض خطر 
ابتال به اچ آی وی، برای وزارت بهداشت 

درمان و آموزش پزشکی

 1398/5/15
الی

1398/9/30

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

عنوان پروژه
رشوع و پایان 

پروژه
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33
دکرت فیروزه 

رئیسی
روانپزشکی

دانشکده پزشکی
بیامرستان روزبه

دانشیار
دفرت سالمت جمعیت، 

خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت

تدوین آیین نامه کلینیک سالمت جنسی 
خانواده

فروردین 1399
در دست اجرا

34
دکرت محمدرضا 

محمدی
روانپزشکی

دانشکده پزشکی
بیامرستان روزبه

استاد 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی

)نیامد(

شیوع اختالالت روانپزشکی در کودکان و 
نوجوانان ایرانی- بررسی سبک زندگی و 

رسمایه اجتامعی و شخصیت والدین

1393

1396

35
دکرت محمدرضا 

محمدی
روانپزشکی

دانشکده پزشکی
بیامرستان روزبه

استاد 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

شبکه تحقیقات سالمت 
روان کشور

بررسی همه گیر شناسی اختالالت 
روان پزشكی کودکان و نوجوانان در 5 
استان كشور )تهران-اصفهان-تهران- 

مشهد و تربیز( 

1387

36
دکرت محمدرضا 

محمدی
روانپزشکی

دانشکده پزشکی
بیامرستان روزبه

استاد 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

وزارت بهداشت درمان و 
آموزش پزشکی

مطالعه همه گیری شناسی اختالالت 
روانپزشکی در ایران؛ بزرگساالن 

1380
1377

37
دکرت محمدرضا 

محمدی
روانپزشکی

دانشکده پزشکی
بیامرستان روزبه

استاد 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

وزارت بهداشت درمان 
و آموزش پزشکی

)نیامد(

شیوع اختالالت روانپزشکی در کودکان و 
نوجوانان ایرانی- بررسی سبک زندگی و 

رسمایه اجتامعی و شخصیت والدین

1393

1396

38
دکرت مریم 
نوروزیان

استادبیامرستان روزبهنورولوژی
موسسه ملی توسعه 

تحقیقات علوم پزشکی 
ایران

بررسی شیوع، خصوصیات اپیدمیولوژیک 
و بالینی و بار بیامری آلزهایمر در 

جمعیت ساملندان در ایران در سال 1399

1398 – در 
حال انجام

39
دکرت مریم 
نوروزیان

استادبیامرستان روزبهنورولوژی
وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی- دفرت 

سالمت ساملندان

طراحی گایدالین غربالگری دمانس در 
سطح کشور

1398 – در 
حال انجام

40
دکرت مریم 
نوروزیان

استادبیامرستان روزبهنورولوژی
وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی- دفرت 

سالمت ساملندان

تهیه بسته خدمتی در خصوص نگرش، 
دانش و عملکرد خانواده ها در مورد 

دمانس

1398- در حال 
انجام

41
دکرت مریم 
نوروزیان

استادبیامرستان روزبهنورولوژی
ستاد توسعه علوم و 
فناورى هاى شناختى

 Subjective Cognitive (mpairment
))SC(

1397- در حال 
انجام

42
دکرت مریم 
نوروزیان

استادبیامرستان روزبهنورولوژی
وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی- دفرت 

سالمت ساملندان

غربالگری، تشخیص به موقع، مدیریت 
و بازتوانی شناختی دمانس در جمعیت 
ساملندان ایران در سطوح اولیه مراقبت 

از سالمت 

1396- در حال 
انجام

43
دکرت مریم 
نوروزیان

استادبیامرستان روزبهنورولوژی

دانشگاه علوم پزشکی 
تهران و

وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی- دفرت 

سالمت ساملندان

پروژه کشوری کلینیک های حافظه در 
ایران

 Memory Clinics in (ran )MC(
)initiative

1396 تا 1397

44
محمد حسین 

مدرسی
ژنتیک پزشکی

دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

استاد
ستاد زیست فناوری 

کشور
سند کشوری پروبیوتیک توسط انجمن 

پروبیوتیک و غذاهای فراسودمند

45
دکرت مرضیه 

حسن پور
پرستاری

دانشکده پرستاری و 
مامایی

استاد
اداره سالمت نوزادان 

وزارت بهداشت

بررسی میزان خودمراقبتی پرستاران 
شاغل در بخش مراقبت ویژه نوزادان 

کشور در سال 97

سال سال 97 تا 
کنون در حال 

جریان

46
دکرت مرضیه 

حسن پور
پرستاری

دانشکده پرستاری و 
مامایی

استاد
اداره سالمت نوزادان 

وزارت بهداشت

بررسی اسرتس شغلی و ارتباط آن با خود- 
شفقت ورزی پرستاران شاغل در بخش 

های مراقبت های ویژه نوزادان کشور در 
سال 1397

سال 97 تا 
کنون در حال 

جریان

47
دکرت مرضیه 

حسن پور
پرستاری

دانشکده پرستاری و 
مامایی

استاد
اداره سالمت نوزادان 

وزارت بهداشت

تدوین بسته خدمتی مراقبت معنوی 
انتهای زندگی در بخش مراقبت ویژه 

نوزادان
سال 92 تا 94

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

عنوان پروژه
رشوع و پایان 

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 پیامن 
سالمتی 

پزشکی 
اجتامعی 

استادمرکز تحقیقات تروما
The harsh effects of 

sanctions on (ranian health

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/

S0140673619326212?via%3Dihub
59.102

2
دکرت سیدرضا 

مجدزاده 
استاددانشکده بهداشت اپیدمیولوژی 

The harsh effects of 
sanctions on (ranian health

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/

S0140673619317635?via%3Dihub
59.102

3
دکرت محمد 
عبدالهی 

سم شناسی و 
داروشناسی 

استاددانشکده داروسازی

Mapping 123 million 
neonatal, infant and child 
deaths between 2000 and 

2017.

https://www.nature.com/articles/
s41586-019-1545-0

43.07

4
دکرت سیدرضا 

مجدزاده
استاددانشکده بهداشت اپیدمیولوژی 

Establishment of 
women-specific hospitals 

in (ran

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/

S0140673619311535?via%3Dihub
59.102

5
دکرت محمد 

منصورنیا
استاددانشکده بهداشت اپیدمیولوژی 

Use of G-methods for 
handling time-varying 

confounding in 
observational research

https://www.clinicalkey.
com/#!/content/journal/1-s2.0-

S2214109X18304716
15.873

6
دکرت امیر 
کسائیان

آمار زیستی
مركز تحقیقات 

هامتولوژی انكولوژی 
و پیوند مغز استخوان

استادیار

The global burden of 
typhoid and paratyphoid 

fevers: a systematic analysis 
for the Global Burden of 

Disease Study 2017

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/

S1473309918306856?via%3Dihub
27.516

7
دکرت ساسان 

مقیمی
استادبیامرستان فارابی چشم پزشکی 

Prophylactic laser 
iridotomy in primary 
angle-closure suspects

https://www.sciencedirect.
com/science/article/pii/

S0140673618330599?via%3Dihub
59.102
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جدول R1 - مشخصات 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 ISI با 
affiliation مرکز در 

سالهای 2018 
سایر توضیحات

7بالینی بیش از 3 سال92/2/22227اختالالت خواب شغلی1

15بیومدیکال بیش از 3 سال83/6/16158اخالق و تاریخ پزشكی2

15بالینی بیش از 3 سال83/3/12177ارولوژی3

28بالینی بیش از 3 سال86/5/15108ارولوژی اطفال و طب بازساختی4

31بالینی بیش از 3 سال89/10/21101انگل های بومی ایران5

30بیومدیکال بیش از 3 سال86/5/1576ایمونولوژی ملكولی6

22بالینی مستقل بودجه74/9/125ایمونولوژی، آسم و آلرژی7

5بیومدیکال یک تا 3 سال95/2/2639آموزش علوم پزشکی8

14بیومدیکال بیش از 3 سال85/7/15157بانك فرآورده های پیوندی ایران9

57بیومدیکال بیش از 3 سال87/12/1230بهره برداری از دانش سالمت10

6بالینی یک تا 3 سال96/3/2142بیامری های پستان11

19بالینی مستقل بودجه74/12/1324 بیامری های پوست  و جذام12

15بالینی بیش از 3 سال88/3/2125بیامری های اتوایمیون تاولی13

9بالینی یک تا 3 سال95/2/2626بیامری های  ریوی14

15
بیامری های قابل انتقال بین انسان و حیوان 

)زئونوز(
5بالینی بیش از 3 سال90/9/28286

3بالینی بیش از 3 سال88/4/6261بیامری های شغلی و طب كار16

15بالینی بیش از 3 سال85/12/12158 بیامری های عفونی اطفال17

4بالینی بیش از 3 سال92/2/23259بیامری های مزمن كلیه در كودكان18

15بالینی بیش از 3 سال84/11/8144پزشكی هسته ای19

20بالینی مستقل بودجه89/11/2329پوست وسلول های بنیادی20

2بالینی یک تا 3 سال95/9/2860پیشگیری اولیه از بیامری های قلب و عروق21

5بالینی بیش از 3 سال93/8/25269پیوند کبد22

17بیومدیکال بیش از 3 سال89/10/21171تجویز و مرصف منطقی دارو23

54بالینی مستقل بودجه79/6/237تروما و پژوهشهای جراحی24

1بالینی بیش از 3 سال91/3/23281ترومبوز و هموستاز25

11بالینی بیش از 3 سال88/12/16232جراحی های فك و صورت26

65بالینی بیش از 3 سال81/2/3013چشم پزشكی ترجامنی27

29بالینی بیش از 3 سال88/3/387رادیولوژی نوین و تهاجمی28

11بالینی بیش از 3 سال86/5/15212رشد و تكامل كودكان29

8بالینی یک تا 3 سال95/9/2841روان تنی30

34بالینی مستقل بودجه82/2/1717روانپزشكی31

62بالینی بیش از 3 سال73/9/309روماتولوژی32

18بیومدیکال بیش از 3 سال87/6/20106زیست فناوری33

39بیومدیکال بیش از 3 سال90/9/2858زیست مواد در پزشكی34

17بالینی بیش از 3 سال89/8/425رسطان های دستگاه ادراری و تناسلی35

41بیومدیکال بیش از 3 سال89/10/2155طب تجربی36

17بیومدیکال بیش از 3 سال88/8/10121طب و داروسازی سنتی37

14بیومدیکال یک تا 3 سال95/9/2828عدالت در سالمت38



87داده ها و تحلیل ها

6بالینی بیش از 3 سال93/9/15246علوم شناختی و رفتاری39

0بیومدیکال بیش از 3 سال87/5/14251علوم قرآن، حدیث و طب40

7بیومدیکال بیش از 3 سال91/3/23238فناوریهای نوین قلب و عروق )ژنتیک قلب(41

6بالینی با بیش از 3 سال92/2/23288فوریت های پیش بیامرستانی42

61بالینی مستقل بودجه79/2/712قلب تهران43

10بالینی بیش از 3 سال93/9/15278گوارش وکبد کودکان44

16بالینی بیش از 3 سال83/2/12186گوش وحلق وبینی45

22بیومدیکال مستقل بودجه83/12/2216گیاهان دارویی46

3بیومدیکال بیش از 3 سال89/10/21247مدیریت اطالعات سالمت47

21بالینی بیش از 3 سال88/8/10142مراقبت های پرستاری و مامایی48

9بالینی بیش از 3 سال89/10/21138مسمومیت ها49

21بیومدیکال بیش از 3 سال91/3/23159میكروبیولوژی مواد غذایی50

44بیومدیکال مستقل بودجه84/11/88نانو فناوری51

11بالینی بیش از 3 سال88/4/6163نفرولوژی52

0بالینی بیش از 3 سال90/9/28307نقشه برداری مغز53

66بالینی بیش از 3 سال89/10/213نقص ایمنی كودكان54

7بیومدیکال92/2/23235واكسن های نوتركیب55

7بالینی یک تا 3 سال95/11/2443ویروس شناسی بالینی56

57
هامتولوژی، انکولوژی و پیوند مغز 

استخوان
77بالینی مستقل بودجه13773

98/4/16سلول درمانی کودکان58
مشمول 

ارزشیابی سال 98 
نبوده اند.

5بیومدیکال بیش از 3 سال88/3/2228الکرتوفیزیولوژی پایه59

55بالینی بیش از 3 سال92/2/2318مولتیپل اسکلروزیس60

41بالینی بیش از 3 سال85/8/1341بیامریهای مغز و اعصاب61

39بالینی بیش از 3 سال86/5/1540پزشکی ورزشی62

68بالینی بیش از 3 سال88/8/106ضایعات مغزی نخاعی63

64
بیامری های گوارشی )خودایمنی دستگاه 

گوارش(
54بالینی مستقل بودجه90/9/282

65
بیامری های کبد، لوزاملعده ومجاری 

صفراوی
26بالینی بیش از 3 سال90/9/2832

20بالینی بیش از 3 سال137533رسطان های گوارش و کبد66

8بالینی یک تا 3 سال96/3/2147سلول درمانی در بیامریهای گوارشی67

22بالینی بیش از 3 سال84/11/879ایدز68

74بالینی بیش از 3 سال83/2/124مرکز ملی مطالعات اعتیاد69

70
پژوهش های سالمت مبتنی بر مشارکت 

جامعه
27بیومدیکال بیش از 3 سال83/5/2194

16بالینی بیش از 3 سال77/11/24182بهداشت باروری ولیعرص)عج(71

10بالینی بیش از 3 سال88/12/16238تغذیه با شیر مادر72

جدول R1 - مشخصات 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 ISI با 
affiliation مرکز در 

سالهای 2018 
سایر توضیحات



دانشگاه علوم پزشکی تهران 88

21بالینی بیش از 3 سال88/4/697مادر، جنین و نوزاد73

81بیومدیکال مستقل بودجه82/4/44علوم دارویی74

26بیومدیکال بیش از 3 سال87/6/2092طراحی و توسعه دارو75

18بیومدیکال بیش از 3 سال88/9/23176تضمین کیفیت دارو76

4بیومدیکال بیش از 3 سال93/12/16244مدیریت و اقتصاد دارو77

56بالینی بیش از 3 سال83/5/2112دندانپزشکی78

31بالینی بیش از 3 سال88/4/631لیزر در دندانپزشکی79

17بالینی بیش از 3 سال88/12/16118ایمپلنت های دندانی80

11بالینی بیش از 3 سال92/2/23213پیشگیری و پوسیدگی دندان81

32بیومدیکال بیش از 3 سال82/7/2866کیفیت آب82

50بیومدیکال بیش از 3 سال89/8/447آلودگی هوا83

71بیومدیکال بیش از 3 سال89/10/2119مواد زائد جامد84

38بیومدیکال بیش از 3 سال89/10/2183تصویربرداری سلولی و ملكولی85

23بیومدیکال مستقل بودجه80/4/2017علوم و تكنولوژی در پزشكی86

13بیومدیکال بیش از 3 سال90/5/22217فناوری های بیومدیكال و رباتیك87

32بالینی یک تا 3 سال96/1/276رسطان های سلول های خون ساز88

89
سلول درمانی و پیوند سلول های بنیادی 

خون ساز
5بالینی یک تا 3 سال96/3/2162

47بالینی مستقل بودجه83/8/1610رسطان90

26بالینی بیش از 3 سال92/2/2374بیولوژی رسطان91

10بالینی بیش از 3 سال93/12/16257پرتودرمانی رسطان92

188بالینی مستقل بودجه13721غدد و متابولیسم93

51بالینی بیش از 3 سال88/12/1619دیابت94

5بیومدیکال یک تا 3 سال95/2/2638پزشكی مبتنی بر شواهد95

96
پزشکی فردی در پژوهشگاه علوم غدد و 

متابولیسم
1بالینی یک تا 3 سال95/9/2872

43بالینی بیش از 3 سال91/5/934چاقی و عادات غذایی97

9بالینی بیش از 3 سال88/12/16140استئوپروز98

106بیومدیکال بیش از 3 سال91/5/97بیوسنسورها99

100
سلول درمانی و پزشکی بازساختی در 

پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم
2بیومدیکال یک تا 3 سال95/9/2845

101
متابولیک و ژنومیک در پژوهشگاه علوم 

غدد و متابولیسم
3بیومدیکال یک تا 3 سال95/9/2843

19بالینی بیش از 3 سال91/3/23180اختالالت متابولیک102

70بالینی بیش از 3 سال91/3/231بیامری های غیرواگیر103

42بالینی بیش از 3 سال90/7/2637بیامری های مزمن و صعب العالج104

11بالینی بیش از 3 سال90/9/28166سالمت ساملندان105

جدول R1 - مشخصات 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 ISI با 
affiliation مرکز در 

سالهای 2018 
سایر توضیحات
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جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
مطالعه شاخص های چندگانه 

سالمت و جمعیت -1389
موسسه ملی تحقیقات 

سالمت
خامته 14/310/500/000معاونت بهداشت وزارت 89/06/0191/02/01

2
طراحی و اجرای آمارگیری بهره مندی 

خانوارها و افراد کشور از خدمات 
نظام سالمت

93/9/1194/2/11پژوهشکده آمار
موسسه ملی تحقیقات 

سالمت
خامته11/015/000/000

3
سنجش سواد سالمت بزرگساالن 

ایرانی ساکن شهرها 
خامته1/800/000/000معاونت بهداشت وزارت93/12/294/03/2دکرت علی منتظری

4

تهیه حسابهای ملی سالمت برای 
سال های 1391 و 1392 کل کشور 
و امکان سنجی پیاده سازی نظام 
)SHA2(2011 حسابهای سالمت

خامته2/775/000/000معاونت توسعه وزارت93/12/2394/12/23پژوهشکده آمار

5
آمارگیری بهره مندی از خدمات 

سالمت در سال 1394
94/11/795/4/7پژوهشکده آمار

موسسه ملی تحقیقات 
سالمت

خامته11/435/000/000

6
اجرای پیامیش عوامل بیامریهای 
غیرواگیر )STEPs( در سال 1394

خامته46/763/600/080معاونت بهداشت وزارت94/11/2495/8/24دکرت فرشاد فرزادفر

7
شیوع ناباروری در ایران در سال 

1396
در حال اجرا10/748/671/000معاونت بهداشت وزارت97/5/1دکرت ربابه طاهری پناه

8
پیامیش ملی عوامل خطر بیامریهای 

غیرواگیر در سال 1398 – )نوبت 
هشتم(

در حال اجرا91/996/605/340معاونت بهداشت وزارت98/7/1دکرت فرشاد فرزادفر

9

تعیین ویژگیهای عوامل انسانی 
)شخصیتی، شناختی و رفتاری( 
رانندگان اتوبوس و کامیون طی 

حوادث جاده ای طی سالهای 92-93 
و ارائه مدلی جهت کاهش حوادث 

جاده ای

دکرت محمدرضا 
محمدی

13911393
دانشگاه علوم پزشکی 

تهران
000/000/32 

تومان 

10Knock out تولید موش ناک اوت
دکرت محمد حسین 

مدرسی 
13901397

ستاد توسعه زیست 
فناوری کشور

500 میلیون تومان

11

بررسی ارزش معیارهای بالینی در 
تشخیص شکستگی مهره های سینه 
ای و کمری در مقایسه با سی تی 

اسکن

33230000000 ماه98/9/17مریم بحرینی

تز دستیار 
تخصصی که 
در سطح چند 

دانشگاه در ایران 
برگزار می شود.

12
نیاز سنجی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران به ایجاد حیوانخانه استاندارد

دکرت مهدی محبعلی- 
دکرت غالمرضا حسن پور

13901392
دانشگاه علوم پزشکی 
تهران معاونت پژوهشی

500/000/000 ریال

13

بررسی اثات درمانی و بازسازی 
سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از 
بافت چربی فعال شده با اینرتفرون 

گاما بر مدل روده التهابی

275000000نیامد9697سمیه ابراهیمی 

14

استفاده از سلولهای بنیادی 
اندومرتیال اینکپسوله شده داخل 
داربست هیدروژلی کیتوزان / 

آلژینات حاوی نانوذره لود شده با 
تائورین جهت ترمیم ضایعه نخاعی 

ایجاد شده در مدل حیوانی رت 

300000000نیامد 9798سمیه ابراهیمی 
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جدول R2 - مشخصات تحقیقات ملّی که توسط دانشگاه انجام شده است

نهاد سفارش دهنده طرحتاریخ انجام طرحمجری طرحعنوان پژوهش ملّی
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

15

طراحی و تولید واکسن
ضد رسطان سلولهای
کوچک ریه مبتنی بر
ویروس انکولوتیک

رسخک

دکرت بابک نگاهداری
دکرت کیهان ازادمنش

اخر 98ابتدای 96
معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری - ستاد

زیست فناوری
4میلیارد

16
طراحی و تولید واکسن

ضد ویروس کرونا
دکرت بابک نگاهداری
دکرت کیهان ازادمنش

-ابتدای 98
ستاد اجرایی فرمان 

حرضت
امام

5میلیارد

17
کیت تشخیص افرتاقی ویروس کرونا 
و آنفوالنزا به روش مولکولی بر روی 

lab on chip بسرت

دکرت بابک نگاهداری
دکرت عسگری
دکرت مظلومی

دکرت طاووسی 
دکرت قهرمانی

 20
اردیبهشت 

99
942 میلیونرشکت دانش بنیان برکت -

18
تدوین نقشه جامع علمی نظام 

سالمت
سیدرضا مجدزاده

شورای سیاست گذاری 
وزارت بهداشت و 

دبیرخانه شورای عالی 
انقالب فرهنگی

سیدرضا مجدزادهنقشه تحول نظام سالمت19
شورای سیاست گذاری 

وزارت بهداشت

جدول R3 - مشخصات گرانت های پژوهشی کالن )بیش از 500 میلیون تومان( جذب شده از نهادها و مراجع داخل کشور

مجری طرحعنوان پژوهش ملّی
تاریخ انجام طرح

نهاد سفارش دهنده طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1
تدوین دایره املعارف اخالق پزشکی 

اسالمی

دکرت دکرت علیرضا 
پارساپور، دکرت احسان 

شمسی گوشکی
1397

در حال 
انجام

مرکز تحقیقات اخالق و 
تاریخ پزشکی

2
 توسعه نسل جدید استنت های 

جذب پذیر قلبی بر پایه فناوری نانو
 99 96 حسین قنربی

 موسسه ملی توسعه 
تحقیقات علوم پزشکی 

ایران

 760 میلیون 
تومان

 

 3 میلیارد تومان    رضا فریدی مجیدی تولید ماسک های نانو3

4

شیوع اختالالت روانپزشکی در 
کودکان و نوجوانان ایرانی- بررسی 
سبک زندگی و رسمایه اجتامعی و 

شخصیت والدین

13931396دکرت محمدرضا محمدی
وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی
)نیامد(

 18/000/000/000
تومان

مبلغ قرارداد
 9/000/000/000

تومان

5Knock out 13901397دکرت محمد حسین مدرسی تولید موش ناک اوت
ستاد توسعه زیست 

فناوری کشور
500 میلیون تومان
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جدول R4 - جذب گرانت پژوهشی بین املللی

مجری طرحعنوان پژوهش بین املللی
نهاد سفارش دهنده تاریخ انجام طرح

طرح
هزینه پروژه / مبلغ 

قرارداد
سایر توضیحات

تااز

1

Development of sexual quality 
of life scale for postpartum 
period and assessment of its 

psychometric properties

months 01.10.201812اعظم رحامنی 
مرکز تحقیقات 
مراقبت های 

پرستاری و مامایی

18400 فرانک 
سوئیس

 Seed Money Grant
2018 گرنت رسمایه 

اولیه

2

Clinical development of oral 
oleylphosphocholine as a new 
drug for the treatment of Old 

World Cutaneous Leishmaniasis

دکرت علی 
خامسی پور

48 months
مرکز آموزشی و 

پژوهشی بیامریهای 
پوست وجذام

 187,656.78
یورو

European Union 
Grant 

)International Joint Project( همکاری پژوهشی بین املللی - R5 جدول

عنوان پژوهش بین املللی

فرد مرجع )focal point( اجرای طرح در 
کشور

تاریخ انجام طرح
همکار )counterpart( بین املللی

نقش همکاران 
ملّی در انجام 

پروژه

سایر 
توضیحات

تاازگروه / دپارمتاننام

1

Development of 
sexual quality of life 
scale for postpartum 

period and assessment 
of its psychometric 

properties

اعظم رحامنی

مرکز تحقیقات 
مراقبت های 
پرستاری و 

مامایی

01.10.2018months 12
 Susanne Grylka-Baeschlin

ازمرکز تحقیقات مامایی 
ZHAW

آرزو فالحی 
از دانشگاه 

علوم پزشکی 
سنندج

2

clinical 
development of oral 
oleylphosphocholine 
as a new drug for the 

treatment of Old 
World Cutaneous 

Leishmaniasis

دکرت علی 
خامسی پور

مرکز آموزشی 
و پژوهشی 
بیامریهای 

پوست وجذام

months 48

ST GEORGE'S
HOSP(TAL MED(CAL 

SCHOOL- OBL(TA
THERAPEUT(CS- 

LONDON SCHOOL
OF HYG(ENE AND

TROP(CAL MED(C(NE
ROYAL CHARTER- 

AV(V(A BEHEER BV- 
EBERHARD KARLS

UN(VERS(TAET
TUEB(NGEN

---------

3

 ،DDX2 بررسی ژن های
 psmc3ip و BEND،cen4
 oral squamous cell در

carcinoma

دکرت پویان امینی 
شکیب، دکرت 
سمیرا درخشان

آسیب شناسی 
دهان و فک و 

صورت
20172019Dr.Saadi khochbinمجری

مقاله 
 submit
شده است.

4

بررسی حضور فیربو 
بالستهای مرتبط با 

 MMP -1 بدخیمی و بیان
 Verracous در اسرتومای

 carcinoma,oral
verrucous hyperplasia

دکرت نازنین 
مهدوی

آسیب شناسی 
دهان و فک و 

صورت
20162018Dr.Merva Tekeshin مجری

مقاله 
 submit
شده است.
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)Incubators( مراکز رشد تخصصی - R6 جدول

حوزه تخصصی فعالیت مرکز رشدعنوان مرکز رشد
تاریخ رشوع فعالیت 

مرکز رشد

تعداد پروژه هایی که 
در حال حارض در مرکز 
رشد فعال می باشند 

تعداد رشکت های 
فعالی که قبال تحت 
حامیت مرکز رشد 

بوده اند

1382/11/013918لوازم وتجهیزات پزشکیمرکز رشد لوازم و تجهیزات پزشکی1

1389/09/0244فناوری اطالعات سالمتمرکز رشد اطالعات سالمت2

1391/08/2386فناوری مواد و تجهیزات دندانپزشکیمرکز رشد مواد و تجهیزات دندانپزشکی3

1382/12/24449فراورده های داروییمرکز رشد فرآورده های دارویی4

5
مرکز رشد طب و داروسازی و فرآورده های 

طبیعی
طب سنتی و گیاهان داروئی و فراورده های 

طبیعی
1393/08/014016

1396/03/014025عمومیمرکز رشد فناوری سالمت6

)Science and Technology Parks( پارک های دانش و فناوری - R8 جدول

عنوان پارک دانش و 
فناوری

حوزه تخصصی فعالیت پارک دانش و فناوری
تاریخ رشوع 
فعالیت پارک 
دانش و فناوری

تعداد موسسات و رشکت هایی که در حال 
حارض در پارک دانش و فناوری منایندگی 

دارند 

سایر خدماتی که در 
پارک دانش و فناوری 

ارایه می شود

1
پارک علم و فناوری 

دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

حوزه سالمتٍ  داروهای شیمیایٍی، بیوتکتنولوژی، نانو داروها، 
محصوالت دارویی طبیعی، تجهیزات و ملزومات پزشکی، 

فناوریهای خدمات سالمت ، سالمت الکرتونیک
1397

درحال حارض در مرحله اجرای 
زیرساخت ، استقرار واحدهای فناور 

می باشد.

ایجاد 8 مرکز رشد و 
شتاب دهنده
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جدول R9 - رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه )University Spinoff Companies( مستقر در مراکز

حوزه تخصصی فعالیت رشکت دانش بنیانعنوان رشکت دانش بنیان
تاریخ رشوع فعالیت 

رشکت دانش بنیان

محصوالت 
نوآورانه رشکت 

دانش بنیان 
سایر توضیحات

---1388/12/052وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکیسامانه جراحی هوشمند پارسه1

---1390/08/081دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانفناوریهای الگوی زیستی امید2

---1393/03/122ماشین آالت و تجهیزات پیرشفتهطب و صنعت رهیاب3

---1389/11/303وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکیتجهیز آفرینان نوری پارسه4

5
صنایع تصویر برداری پرتو نگار 

پرشیا
---1389/03/186وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

---1388/12/115ماشین آالت و تجهیزات پیرشفتهتوسعه فناوری مافوق صوت6

---1390/06/0715دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانفرآورده های بافت ایرانیان7

---1392/04/236وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکیفناوران جراح یار رشیف8

9
فناوری تصویر برداری متین بهین 

نگاره
---1396/07/192وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی

---1394/07/251وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکیفوتون تجهیز وستا10

---1385/03/015ماشین آالت و تجهیزات پیرشفتهنانو سیستم پارس11

---1394/04/107سخت افزارهای برق و الکرتونیک، لیزر و فوتونیکنوآوران رباتیک پزشکی سینا12

---1398/03/081ماشین آالت و تجهیزات پیرشفتهنانو حسگرهای هوشمند لوتوس13

---1396/09/211فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه اینوآوری های هوشمند تریتا14

---1396/03/031فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ایمهر اندیش رایانه پارس15

---1397/05/272دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانسالمت گسرت ایرسا دارو16

---1377/10/224دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانیاس دارو17

---1396/11/251دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درماندایا دارو18

---31/06/13936دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانژرف اندیشان نوید سالمت19

---1387/10/121دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانسامان داروی هشتم20

---1395/02/134دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانفرادارو فن آور مهر21

---1390/06/2710دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درماننانو فناوران دارویی الوند22

---1389/08/157دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درماننوآوران دارویی کیمیا23

---1395/08/041دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانهامر نوین دارو تولید24

---1389/09/281دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانهوبر دارو گسرت25

---1397/03/281دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانژرف اندیشان زیست بسپار26

---1396/02/135دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانزیست مواد فارمد27

تولید مواد دارویی اردیبهشت28
مواد پیرشفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های 

شیمیایی
1398/01/251---

---1398/05/071وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکیطوبی طب کوثر29

30
صندوق پژوهش و فناوری غیر 

دولتی تجهیزات پزشکی
---1391/03/0611تجاری سازی

---1398/09/021دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانپردیس ژن فناوری سیرجان31

---1386/05/311وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکینوا طب پارس32
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جدول R9 - رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه )University Spinoff Companies( غیر مستقر

حوزه تخصصی فعالیت رشکت دانش بنیانعنوان رشکت دانش بنیان
تاریخ رشوع فعالیت 

رشکت دانش بنیان

محصوالت 
نوآورانه رشکت 

دانش بنیان 
سایر توضیحات

---03/09/13932دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانالشن دارو مکمل رسزمین پارس33

---08/04/139316دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانبنیان سالمت کرسی34

---26/12/138617دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانسپید طب نیا35

---28/05/13936دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درماندارو پژوهان پاسارگاد36

---1397/06/244ماشین آالت و تجهیزات پیرشفتهرایمون دانا دایان37

---28/11/13971فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ایزیست داده پرداز آرکا38

---13/11/138812فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذاییزیست تخمیر39

---24/03/13904دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانزیست فناوران سینا40

---1387/07/3010دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانفناوران دارویی پارسیان41

---23/06/13935دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانژن زیست فناور آنا42

---1387/12/192فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذاییسلول بافت زیست43

---1392/10/242وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکیطنین پرداز پاسارگاد44

---10/12/138317فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذاییتک ژن زیست45

---22/02/13767دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانفرآورده های پویش دارو46

---09/12/13933دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانفن آوران روژان محقق دارو47

---11/02/13844ماشین آالت و تجهیزات پیرشفتهفناوری دارویی درسا به ساز48

---01/05/13904دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درماننانو دارو پژوهان پردیس49

---21/03/13931دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانهوم ایمن زیست فناور50

---15/10/138313ماشین آالت و تجهیزات پیرشفتهفناوران نانو مقیاس51

---1394/02/0716دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانروناک52

---1392/10/1810دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانرستاژن53

---1392/04/043دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانبهپاد طب ایرانیان54

---1389/03/083وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکیپژوهندگان پگاه پارسه55

---1392/12/025فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ایتوسعه سالمت پارسی تیراژه56

---1393/07/071فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذاییپارس زیست اکسیر57

---1395/05/278دارو و فرآورده های پیرشفته حوزه تشخیص و درمانسینا سل تک58



95داده ها و تحلیل ها

)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

98/10/01فناوری های پیرشفته بافت1
الکرتو ریسی

حامم اولرتاسونیک
فریز درایر

2
فناوری های سلولی و 

میکروفلوئیدیک
98/10/01

متامی تجهیزات الزم جهت کشت سلول 
میکروسکوپ لوپ مجهز به دوربین

هموژنایزر اولرتاسونیک
اتاق تاریک

3
فناوری های ارگانوئید و 

توموروئید
98/10/01

 PCR
تانک الکرتوفورز 

 ژل داک
سانرتیفیوژ یخچال دار

میکروسکوپ سه چشمی اینورت همراه با لنز 100 مجهز به دوربین 
میکروسکوپ سه چشمی آپرایت هراه با لنز 100 مجهز به دوربین

آزمایشگاه فرآوری سلولی4
سلول های 

بنیادی و پزشکی 
بازساختی

دستگاه فتوفرزیس-سانرتیوفوژ یخچال دار95/6/1

فضای کالس B سلولی97/11/17سلول درمانیاتاق متیز5

جدول R11 - مشخصات مجالت علمی معترب دانشگاه که توسط ISI منایه می شوند1

رسدبیرواحد متولی نام مجله
تاریخ رشوع 

انتشار
تاریخ رشوع 

ISI منایه
IF آخرین

1DARU Journal of Pharmaceutical Sciences199020072.698محمد عبداللهیدانشگاه علوم پزشکی تهران

2
(ranian Journal of Allergy Asthma and 

(mmunology
200020071.22شهناز رفیعی تهرانیدانشگاه علوم پزشکی تهران

3(ranian Journal of Parasitology200620080.735غالم حسین ادریسیاندانشگاه علوم پزشکی تهران

4(ranian Journal of Pediatrics198520070.587غالمرضا ولی زادهدانشگاه علوم پزشکی تهران

5(ranian Journal of Public Health197220061.225داریوش فرهوددانشگاه علوم پزشکی تهران

6(ranian Journal of Radiology200320080.478کریم وصال، کاووس فیروزنیادانشگاه علوم پزشکی تهران

7Journal of Arthropod-Borne Diseases200720071.231حسن وطن دوستدانشگاه علوم پزشکی تهران

8
Journal of Environmental Health Science & 

Engineering
200420082.773سیمین نارصیدانشگاه علوم پزشکی تهران

)National Cohort Studies( مطالعات کوهورت ملی یا منطقه ای که دانشگاه متولی اجرای آن است - R12 جدول

واحد متولی نام کوهورت

گسرته کوهورت

تاریخ رشوع کوهورت
تعداد افراد تحت 
پوشش کوهورت

تعداد مقاالت ISI که بر 
اساس داده های کوهورت 

منترش شده است ی
تان

اس

ی
ه ا

طق
من

ی
ّ مل

1
مطالعه کوهورت سالمت کارکنان 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

þþþ
پایلوت از مهر 1396
اصلی فروردین 1397

4700 نفر، )چهار 
هزار و هفتصد(

مطالعه در فاز ثبت 
نام اولیه می باشد. 
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)National & International Conferences( برگزاری هامیش های ملّی و بین املللی توسط دانشگاه - R13 جدول

واحد متولی عنوان هامیش

گسرته هامیش
تعداد دفعات 

برگزاری 
هامیش

تاریخ برگزاری آخرین هامیش

ی
ّ مل

بین املللی

ن 
انا

خرن
س

ی
مللل

ن ا
بی

ن 
دگا

کنن
ت 

رشک
ی

مللل
ن ا

بی

هامیش و فن بازار ملی سالمت1
مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با 
صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران

üþþ598 16 و 17 آبان ماه

بهمن þ*þþ71398مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکیکنگره ساالنه اخالق پزشکی2

þþ*þ*31388مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکیکنگره بین املللی اخالق پزشکی3

4
 Advances in Auditory وبینار

Electrophysiology
þ

Prof.
Barbara
Cone 
)USA(

þ1

1377یکبارþþþگروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشیاولین کنگره علمی بیومکانیک ایران5

6
دومین هامیش بین املللی تاریخ پزشکی اسالم 
و ایران)دکرت آرمان زرگران دبیر علمی و رییس 

کمیته اجرایی هامیش مذکور(
98دو بارþþþدانشکده طب سنتی

7
دومین هامیش بین املللی تاریخ پزشکی اسالم و 

ایران)دکرت علیرضا عباسیان(
98دو بارþþþدانشکده طب سنتی

8
دومین هامیش بین املللی تاریخ پزشکی اسالم و 

ایران )دکرت محمد حسین آیتی(
98دو بارþþþدانشکده طب سنتی

9
دومین هامیش بین املللی تاریخ پزشکی اسالم و 

ایران)دکرت حسین رضایی زاده(
98دو بارþþþدانشکده طب ایرانی

10

 The First (nternational Online
 Conference on (ntegrative Medicine

and Clinical Practice
)دکرت حسین رضایی زاده(

99یک بارþþþدانشکده طب ایرانی

þþþ11398معاونت فرهنگی علوم پزشکی تهرانهفتمین سمپوزیوم خودمراقبتی11

1399 در دست برگزاریþþþ1معاونت فرهنگی علوم پزشکی تهرانهشتمین سمپوزیوم خودمراقبتی12

یازدهمین هامیش بهداشت و ایمنی کار 13
انجمن علمی بهداشت کار ایران و 

دانشکده بهداشت
üþþ1199 28 بهمن تا 1 اسفند

14
 squamous cell سمپوزیوم یک روزه

 carcinoma
1397/9/14یک بارþþþدانشگاه تهران-گروه آسیب شناسی 

15 و 16 مهرماه 1394یک بارþþþدانشگاه تهران-گروه آسیب شناسیسمپوزیوم غدد بزاقی15

دیدگاه پیواستتیک در دندانپزشکی ترمیمی16
بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی 

تهران
þþþ28 ، 29 شهریور 11398بار ، 2 روز

þþþ11398*معاونت درمان وزارت بهداشتکنفرانس مراقبت دهان در بیامران رسطانی17

þþþ11393*انجمن زیست مواد دندانیاولین کنگره مواد دندانی18

96/4/20 لغایت 196/4/23*گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان شانزدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان19

20
اولین کنگره بین املللی پزشکی بازساختی و 

انجمن مهندسی و ترمیم بافت
18 لغایت 20 جوالی þüü12018دانشگاه علوم پزشکی تهران

21
 Nanomedicine & nanosafety 

conference
 January 26-25 2020 1***دانشگاه علوم پزشکی تهران 

22Nanomedicine & nanosafety conference 22017**دانشگاه علوم پزشکی تهران nNovember 30-29

 6 و 7 آذرماه 21398* دانشگاه علوم پزشکی تهران  هامیش نانوفیرب23

 4 و 5 دی 92 1392 3**دانشگاه علوم پزشکی تهران هامیش دانش آموختگان نانو24
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گسرته هامیش
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25

 1st (nternational Congress on
 3rd Vector-Borne Diseases and

 (ranian National Congress on Medical
 5-3 Entomology will be held on
.in Tehran, (ran 2017 December

þCorbeþþ4Vانجمن علمی حرشه شناسی پزشکی
هر دوسال 

یکبار
2017 December 5-3

26

 2nd (nternational Congress of Climate
 4th Change & vector borne Diseases and

 National Congress of Medical (n date
13-11-2019

þþþانجمن علمی حرشه شناسی پزشکی
هر دوسال 

یکبار
13-11-2019

27
اولین هامیش رسارسی انگل شناسی و 

بیامریهای انگلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده 
پزشکی. تاالر ابن سینا 

)1376(
þþþ

28
هفتمین هامیش رسارسی و دومین کنگره 
منطقه ای انگل شناسی و بیامری های انگلی

دانشگاه علوم پزشکی تهران ،بیامرستان 
امام خمینی ) 1389( 

þþþ

29
هفتمین نشست منطقه ای مجمع جهانی 

M8 سالمت
اردیبهشت 98یک نوبتþüþدانشگاه علوم پزشکی تهران

30
هامیش کشوری یادگیر الکرتونیکی در علوم 

پزشکی 
دانشکده مجازی- گروه یادگیری 

الکرتونیکی 
þþþ 31393 بار

31
 1st (ranian headache Joint meeting of
 6th European Headache school and
Federation school of advanced studies

معاونت بین املللی دانشگاه علوم 
oþoپزشکی تهران

12 لغایت 14 مهرماه 1397یک مرتبه

32
سمینار آموزشی تشخیص و درمان اختالالت 

عملکرد جنسی
واحد سالمت جنسی، بیامرستان روزبه، 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
þ2 þ1 1386 10و 11 بهمن ماه

33
گروه روانپزشكی، دانشگاه علوم كنگره سالیانه روانپزشكی 

پزشكی تهران
XXþ1373هر ساله

34
كنگره سالیانه روانپزشكی 

1374هر سالهXXXانجمن علمی روانپزشکی ایران

هامیش بین املللی نقش دین در بهداشت روان 35
مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور

 دانشگاه علوم پزشكی تهران 
XXX1380

36
هامیش بین املللی روانپزشكی كودك و نوجوان 

کشور
انجمن علمی روانپزشکی کودک و 

نوجوان ایران
XXX1381

37
كنفرانس كارآفرینی در بخش بهداشت و درمان 

مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی 
þþþ1380کشور

38
اولین کنگره ملی نورولوژی شناخت، رفتار و 

دمانس
دپارمتان نورولوژی شناختی و 

نوروسایکیاتری- بیامرستان روزبه
þþþ11398 10 الی 12 مهر ماه

þþþبه رزومه مراجعه شود( دکرتمدرسی(39

European Genetic Fundationþþþدوره های اموزش از راه دور)دکرت اکرمی(40

41
تروما در حوادث تروریستی شهری ، با نگاهی به 

حادثه حمله به مجلس شورای اسالمی
انجمن علمی ترومای ایران، بیامرستان 

سینا
þþþ11397 اردیبهشت
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کارگاه مدیریت راه هوایی پیرشفته 42
گروه آموزشی طب اورژانس، دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 
¶¶þ3

دی ماه 1396 و مهرماه 1397، 
شهریور 1398 

)دکرت رشوین فرهمند 
دکرت سید حسین سید حسینی 

داورانی 
دکرت شهرام باقری حریری(

کارگاه سونوگرافی بر بالین تکمیلی تا پیرشفته 43
گروه آموزشی طب اورژانس، دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 
¶þþ8

اسفند 1396، خرداد 1397، تیر 
1397، مرداد 1397، بهمن 1397، 

اردیبهشت 1398، تیر 1398، 
آبان 1398 

)دکرت رشوین فرهمند
دکرت محمد تقی طالبیان 
دکرت هومان حسین نژاد

دکرت سید حسین سید حسینی 
داورانی 

دکرت شهرام باقری حریری 
دکرت الناز وحیدی 
دکرت مریم بحرینی 
دکرت فاطمه رسولی(

سمینار هموستاز در تروما 44
گروه آموزشی طب اورژانس، دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 
¶þþ1

مهرماه 1397 
)دکرت رشوین فرهمند 
دمرت محمد جلیلی 

دکرت علی لباف 
دکرت شهرام باقری حریری

دکرت پویا پاینده مهر(

45
کارگاه تهویه مکانیکی تهاجمی و غیر تهاجمی 

پیرشفته 
گروه آموزشی طب اورژانس، دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 
¶þþ4

بهمن 1396، بهمن 1397، تیر 
1398، بهمن 1398، 

)دکرت رشوین فرهمند 
دکرت علی لباف 

دکرت شهرام باقری حریری 
دکرت محمد افضلی مقدم

دکرت آرش صفایی 
دکرت مهران ستوده نیا 
دکرت فاطمه عبدالهی 

دکرت حجت شیخ مطهر واحدی 
دکرت جواد سید حسینی(

46
وبینار روشهای تصویربرداری در بیامری 

 19 COV(D
گروه آموزشی طب اورژانس، دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 
¶¶þ1

اردیبهشت 1399
)دکرت رشوین فرهمند 

دکرت شهرام باقری حریری 
دکرت پریناز دادالنی 

دکرت هومان حسین نژاد(
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47
وبینار مدیریت درمانی بیامران مبتال به 

19 COV(D
گروه آموزشی طب اورژانس، دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 
¶¶1

اردیبهشت 1399
)دکرت محمد جلیلی
دکرت آتوسا اخگر 

دکرت هادی میرفضایلیان 
دکرت الناز وحیدی 
دکرت آرش صفایی(

48
سومین سمپوزیوم بیامری های نوپدید و 

بازپدید با محور ویروس جدید کرونا و  بیامری 
کووید -19

گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران

þþþ198 اسفند

سمپوزیوم ویروس زیکا49
گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
þþþ95 6 خرداد

ابوال، واقعیت های علمی و چالش ها50
گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی تهران
þþþ93 8 دی

)Scientific Center of Excellence( قطب علمی - R14 جدول

عنوان قطب علمی
حوزه های تخصصی فعالیت قطب 

علمی

تاریخ تصویب 
مرکز به عنوان 
قطب علمی 

ویژگی ها و خدمات 
منحرص به فرد قطب علمی

سایر توضیحات

رئیس قطب : دکرت علی اکربی ساری1389آموزش علوم بهداشتیقطب علمی آموزش علوم بهداشتی1

رئیس قطب: دکرت سید رضا مجدزاده1391تصمیم گیری مبتنی بر شواهدقطب علمی تصمیم گیری مبتنی بر شواهد2

3
قطب بیامری های غدد درون ریز و 

متابولیسم
بیامری های غدد درون ریز و 

متابولیسم
رئیس قطب: دکرت باقر اردشیر الریجانی1379

رئیس قطب: دکرت احمدرضا جمشیدی1379روماتولوژیقطب علمی روماتولوژی4

5
قطب علمی هامتولوژی، انكولوژی، پیوند 

مغز استخوان
هامتولوژی، انكولوژی، پیوند 

مغز استخوان
رئیس قطب: دکرت اردشیر قوام زاده1379

رئیس قطب: دکرت رضا ملک زاده1379بیامری های گوارش و كبدقطب علمی بیامری های گوارش و كبد6

رئیس قطب: دکرت محمدعلی محققی1379انستیتو كانرسقطب علمی انستیتو كانرس7

رئیس قطب: کرت محمد افتخاری1386پزشكی هسته ایقطب علمی پزشكی هسته ای8

رئیس قطب: دکرت علی ربانی1386مركز طبی كودكانقطب علمی مركز طبی كودكان9

رئیس قطب: دکرت نفیسه اسامعیلی1386بیامری های پوستقطب علمی بیامری های پوست10

رئیس قطب: دکرت محمود جباروند1390چشم پزشكی بیامرستان فارابیقطب علمی چشم پزشكی بیامرستان فارابی11

12
قطب علمی نفرولوژی بیامرستان امام 

خمینی
نفرولوژی بیامرستان امام 

خمینی
رئیس قطب: دکرت محبوب لسان پزشکی1392

13
قطب علمی سم شناسی و شیمی مواد 

خوراكی
سم شناسی و شیمی مواد 

خوراكی
رئیس قطب: دکرت روح اله حسینی1379

رئیس قطب: دکرت عباس شفیعی1379شیمی داروییقطب علمی شیمی دارویی14

15
قطب علمی یادگیری الكرتونیكی در علوم 

پزشكی
یادگیری الكرتونیكی در علوم 

پزشكی
رئیس قطب: دکرت احمد کاویانی1389
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1
A Western Blot K(T for 
detection of vaccinated 

poultry

Rasool Madani
Seyed Mahdi Rezayat

Saeed Sarkar
Tara Emami

دانشکده فناوریهای 
نوین پزشکی

þüþþ
US20130017536A1

17-01-2013

2

Absorbent medium for 
isolation of biological 
molecules and method 
for synthesizing same

Kamal Fatemi
Gholamreza Tavoosidana

دانشکده فناوریهای 
نوین پزشکی

þüþþUS20160016147A121-01-2016

3

ADAPT(NG MANUAL 
LAPAROSCOP(C 

SURG(CAL 
(NSTRUMENTS 
FOR ROBOT(C 
TELESURGERY 
APPL(CAT(ONS

FarzamFarahmand 
AlirezaMirbagheri 
SaeedBehzadipour
Alireza Alamdar

Shahrzad Hanifeh
Seyed MohsenKhadem

Mohamad Mehdi Moradi

نوآوران رباتیک و 
پزشکی سینا

 Sina Robotics
 And Medical
(nnovators Co

þüþ
 China
ü

US20160249993A1

CN107771065A

01-09-2016

06-03-2018

4

Biodegradable and 
biocompatible nano 
composite t-plate 

implant and a method of 
synthesizing the same

 Jafar Ai
 Nastaran Elyasi fa
 Mahmoud Azami
 Naghmeh Bahram

 Shima Tavakol

دانشکده فناوریهای 
نوین پزشکی

þüþþUS20140356410A104-12-2014

5
Biomimetic cell culture 

support
Wolfgang Parak

Morteza Mahmoudi
þþüþEP2679670A101-01-2014دانشکده داروسازی

6
Blowing-assisted 
electrospinning

Reza Faridi Majidi
Nader Naderi

Ali Gheibi
üUS20180010263A111-01-2018فناوران نانومقیاس

7
Cancer targeting by 

anti-egfr peptides and 
applications thereof

Mahmoud Reza Jaafari
Masoumeh Zahmatkeshan

Seyed MahdiRezayat 
Sorkhabadi

دانشکده پزشکی و 
د.ع.پ.مشهد

üUS20170183380A129-06-2017

8
Composite polymeric 

nanofibers for skin 
regeneration

Mohammad Raoufiدانشکده داروسازیüUS20170319744A109-11-2017

9

Compression device for 
interlocking compression 

nailing systems and 
method of use

Mohammad Javad Zehtab
Mojtaba Lotfaliany Abrand 

Abadi
Morteza Nazari Nodoushan

üUS20160199109A114-07-2016بیامرستان سینا

10
Conducting tip 

connector
Reza Saber

Saeed Sarkar
رشکت دانش بنیان 
نانو سیستم پارس

üUSD664929S107-08-2012

11
Desktop open-gantry 
spect imaging system

Navid Zeraatkar
Mohammad Hossein Farahani

Mohammad Reza Ay
Saeid Sarkar

 Parto Negar
.Persia Co

üUS20160116604A128-04-2016

12

device and procedure 
for minimally invasive 

closure of atrial 
septal defect without 

cardiopulmonary bypass

Farideh Roshanali
 Mohammad Hossein 

Mandegar
 Mahmood Reza Sarzaeem
 Seyed Nasser Pourmoosavi

 Ali Namazi

مرکز قلب تهران و 
بیامرستان دی

üUS20100217285A126-08-2010
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13Dual Syringe Pump
Reza Faridi Majidi

Nader Naderi
üUSD668329S102-10-2012فناوران نانومقیاس

14

Electro spun 
nanofibrous wound 

dressing and a method of 
synthesizing the same

Esmaeil Mirzaei
Reza Faridi Majidi

 Saeed Sarkar
Seyed Mehdi Rezayat

دانشکده فناوریهای 
نوین پزشکی

üUS20130150763A113-06-2013

15
Electrochemical 

chlorine gas sensor and 
fabrication thereo

Mahmoud Amouzadeh 
Tabrizi

Mojtaba Shamsipur
Reza Saber

Saeed Sarkar

مرکز تحقیقات علوم 
تکنولوژی د رپزشکی 

و دانشگاه تهران
üUS20170299542A119-10-2017

16

Electrochemical-based 
reactor for the removal 

of free cyanides and iron 
cyanide from industrial 

wastewater

Hamed Gharibi
Amir Hossein Mahvi

üUS20170299542A119-10-2017دانشکده بهداشت

17
Fabrication of 

nanomotors and 
applications thereof

Mahmoud Amouzadeh 
Tabrizi

Mojtaba Shamsipur
Reza Saber

Saeed Sarkar

مرکز تحقیقات علوم 
تکنولوژی در پزشکی 

و دانشگاه تهران
üUS20180117379A103-05-2018

18
Fluorescence molecular 
tomography system for 
small animal imaging

Sedigheh Marjaneh Hejazi
Saeed Sarkar

مرکز تحقیقات علوم 
تکنولوژی

üUSD743554S118-11-2015

19
Gel based wound 

dressing and a method of 
synthesizing the same

Rassoul Dinarvand
Nasrin Samadi

Azade Taheri Borujeni
üUS20120183585A119-07-2012دانشکده داروسازی

20(n vitro cellular analysis
 Morteza Mahmoudi

 Shahriar Sharifi
Mohammad Raoufi

üUS20170137777A118-05-2017دانشکده داروسازی

21

Method of co-culturing 
human endometrial 

stem cells and rat 
embryonic tooth bud 

cells to obtain ameloblast 
cells

Jafar Ai
Naghmeh Bahrami

Azadeh Babaee
Saeed Heydari

Mina Jafar abadi
Reza Rouzafzoun

Mohamah Hosein Asadi
Mohamad Tavangar

Amir Amani

دانشکده فناوریهای 
نوین پزشکی

üUS20140370515A118-12-2014

22
Methods and biosensors 

for tumor detection

Mahmoud Amouzadeh 
Tabrizi

Mojtaba Shamsipur
Reza Saber

Saeed Sarkar

مرکز تحقیقات علوم 
تکنولوژی

üUS20180087116A129-03-2018

23
Minimally invasive heart 

stabilizer

Farzam Farahmand
 Arvin Houshmand
 Alireza Mirbagheri

 Saeed Mansouri

 Sina Robotics
 And Medical

 (nnovators Co
Ltd

 

ü
China
ü

US20170189003A1
CN107896483A

06-07-2017
10-04-2018
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24

Multi-mode cancer 
targeted nanoparticulate 
system and a method of 
synthesizing the same

Rassoul Dinarvand
Mohammad Ali 

Derakhshan
Fatemeh Rahbarizadeh

 Reza Faridi Majidi
Azade Taheri Borujeni
Seyed Mahdi Rezaya

دانشکده فناوریهای 
نوین پزشکی

üUS20130178603A111-07-2013

25
Multiplexed 

microfluidic proteomic 
platform

Ghassem Amoabediny
 Patricia Khashayar

Bagher Ardeshir Larijani
Jan Vanfleteren

US20170010259A112-01-2017مرکز تحقیقات غددد

26

Nanoliposomal 
cyclosorin formulations 
for immunosuppresion 

and methods for the 
production thereof

S. Mahdi Rezayat
 Alireza Partoazar

Kambiz Gilani

رشکت اکسیر 
نانوسینا

US20150132369A114-05-2015

27
New water soluble 

porphylleren 
compounds

Saeed Sarkar
Seyed Mahdi Rezayat
Anatoly Leonidovich 

Buchachenko,
Dmitry

 Anatolevich Kuznetsov,
Marina Alexeyevna Orlova,

Marina Abramovna 
Yurovskaya,

(gor Viktorovich Trushkov

مرکز تحقیقات علوم 
تکنولوژی

üEP1992627A119-11-2008

28
Peak detection in a two 

dimensional image

Navid Zeraatkar
Salar Sajedi Toighoun

Mohsen Taheri Parkoohi
 Mohammad Reza Ay
Mohammad Hossein 

Farahani
Saeed Sarkar

مرکز تحقیقات علوم 
تکنولوژی

US20180101936A112-04-2018

29
Peritonial dialysis port 

apparatus

Amir Keshvari
Mohammad Reza 

Nassajian
üUS20170119430A104-05-2017بیامرستان امام

30

Pharmaceutical 
composition for use in 
the treatment of type ii 

diabetes mellitus

Bagher Larijani
Mohammad Abdollahi

Ozra Tabatabaei-Malazy
üüEP3187192A1EP3187192A1مرکز تحقیقات غدد

31
Pharmaceutical use of 
alpha-l-guluronic acid

Abbas Mirshafieyدانشکده بهداشتüDE102016113017A118-01-2018

32
Pharmaceutical use of 

beta-d-mannuronic acid
Abbas Mirshafieyدانشکده بهداشتüDE102016113018A118-01-2018

33Piezomotor connector
Reza Saber

Saeed Sarkar
رشکت دانش بنیان 
نانو سیستم پارس

üUSD639737S115-06-2011
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34

Plasmonic stable 
fluorescence 

superparamagnetic iron 
oxide nanoparticles and 
a method of synthesizing 

the same

Morteza Mahmoudi
Mohammad Ali 

Shokrgozar
üUS20140234226A121-08-2014دانشکده داروسازی

35Platform connector
Reza Saber

Saeed Sarkar
رشکت دانش بنیان 
نانو سیستم پارس

üUSD659639S115-05-2012

36

Poly)citric acid( 
functionalized carbon 
nanotube drug delivery 

system

Fatemeh Atyabi
Mohsen Adeli
Zahra Sobhani

Rassoul Dinarvand
Mohammad Hossein 

Ghahremani

üUS20100324315A123-12-2010دانشکده داروسازی 

37
Positron range reduction 

in positron emission 
tomography imaging

Hojjat Mahani
Mustafa Abbasi

Mohammad Reza Ay
Saeed Sarkar

Mohammad Hossein 
Farahani

مرکز تحقیقات علوم 
تکنولوژی در پزشکی

üUS20180113225A126-04-2018

38
Robotic guide for brain 

biopsy

Mohammad Akbar
Seyed Mohammad Javad 

Mortazavi ashkezari
Javad Hasani bidgoli

Amirhossein Ahmadian
Mohammad Jalal Sadeghi

Alireza Ahmadian
Farzam Farahmand

Saeed Sarkar

رشکت سامانه 
جراحی هوشمند 

پارسه
üUS20180085177A129-03-2018

39
Robotic system for 
SPECT imaging

Mohammadreza Ay
HosseinFarahani

Saeed Sarkar
BehnooshTeimourian 

TFard
Salar Sajedi Toighoun

Sanaz Kaviani

رشکت پرتونگار 
پرشی

üUS20160220204A104-08-2016

40
Robotic system for 

tele-surgery

Alireza Mirbagheri
Farzam Farahmand

Alireza Alamdar
Saeed Behzadipour
Borna Ghannadi

Hamed Jamshidifar
Seyedhamidreza 
Seyedhashemi

رشکت نوآوران 
رباتیک و پزشکی 

سینا
üUS 10,219,871B22019 ,5 March

41

Treatment of oral 
lichen planus with 
a combination of 

triamcinolone and 
retinoic acid

Shamsoulmolouk Najafi
 Mahnaz Sahebjamee
 Massoud Amanlou

دانشکده 
دندانپزشکی 

دانشکده داروسازی
üüUS20140249118A104-09-2014
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42
Unilateral spinal cord 

compression
Mahdi Sharifalhosseini
Vafa Rahimimovaghar

üUS20170132952A111-05-2017مرکز تحقیقات تروما

43
Preparing 

hydroxyapatite 
nanostructures

Mohandes, Fatemeh
Bakhtiar, Hengameh

Nekoofar, 
Mohammadhosein Ostad, 

Seyed Naser
Simchi, Abdolreza

üUS20190023572A124-01-2019

44Surgical instrument

Nazarinasab, Dariush
Hasani Bidgoli, Javad

Sadeghi, Mohammad Jalal
Ahmadian, Alireza
Farahmand, Farzam

Sarkar, Saeed

مرکز تحقیقات علوم 
تکنولوژی در پزشکی

üUSD833011S106-11-2018

45Device for brain biopsy

Hasani Bidgoli, Javad 
Ahmadian, Amirhossein
Sadeghi, Mohammad Jalal

Ahmadian, Alireza
Farahmand, Farzam

Sarkar, Saeed

 Parseh (ntelligent
Surgical System

üUS20180132962A117-05-2018

46
Nanomotors for 

reduction of nitroarenes

Amouzadeh Tabrizi; 
Mahmoud; ;

Shamsipur; Mojtaba; ; 
Saber; Reza

Sarkar; Saeed;

مرکز تحقیقات علوم 
تکنولوژی در پزشکی

üUS20190062185A128-02-2019

47

System and method 
for measuring and 

monitoring innovation 
intelligence

Torabi; Mashallah; 
Dargahi; Hossein; Safdari; 

Reza; 

دانشکده پیراپزشکی
علوم و تكنولوژی در 

پزشكی
üS20180189696A12018 ,5 July

48

Fabrication of 
nanomotors and 

applications thereof for 
surface writing

Amouzadeh Tabrizi, 
Mahmoud 

Shamsipur, Mojtaba 
Saber, Reza 

Sarkar, Saeed

مرکز تحقیقات علوم 
تکنولوژی د رپزشکی

üUS20180127270A12018 ,10 May

49Virtual cell simulator

Mohammad Reza 
Ejtehadi, Maziar Heidari, 
Tiam Heydari, Morteza 

Mahmoudi

üUS20180196914A112-07-2018دانشکده داروسازی

50
Handle for robotic 

surgery

Seiedmuhammad Yazdian
Alireza Mirbagheri
Farzam Farahmand

رشکت نوآوران 
رباتیک و پزشکی 

سینا
üUS20190021804A124-01-2019
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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

1
بازنگری کوریکولوم دوره دکرتای تحصصی 

اخالق پزشکی
PhD 13971397دکرتا

دکرت باقر الریجانی، دکرت علیرضا پارساپور، دکرت پونه 
ساالری، دکرت احسان شمسی، دکرت فاطمه سادات 

نیری، دکرت مجتبی پارسا، دکرت امیراحمد شجاعی، دکرت 
حمیدرضا منازی، دکرت فریبا اصغری

13961397کارشناسیبازنگری فیزیوتراپی2
دکرت علیائی، دکرتهادیان، دکرت انصاری، دکرت فخاری، 

دکرت میر، دکرت شادمهر

دکرت علیائی، دکرت هادیان، دکرت باقری13881390کارشناسی ارشدبازنگری فیزیوتراپی3

دکرت هادیان، دکرت علیائی13851388کارشناسی ارشدفیزیوتراپی ورزشی4

دکرت علیائی، دکرت باقری13751376دکرتای تخصصیفیزیوتراپی5

---1396دکرتای تخصصیبازنگری فیزیوتراپی6
دکرت علیائی، دکرت هادیان، دکرت باقری، دکرت شادمهر، 

دکرت ماملیر، دکرت قطبی، دکرت برشدوست، دکرت 
عطارباشی، 

7
تدوین کوریکولوم کارشناسی ارشد 

کاردرمانی
پروین راجی1398/4/23مهر 1397کارشناسی ارشد

حمید دالوندمهر 1397کارشناسیتدوین کوریکولوم کارشناسی کاردرمانی8

فاطمه شیخ شعاعیآبان 98تیر 98دوره کوتاه مدت مهارتیبرنامه آموزشی کتابدار بالینی92

طب سنتی ایرانی10
دکرت حسین رضایی زاده، دبیر بورد کشوری طب سنتی 

ایرانی و تاریخ پزشکی

بازنگری11
کاردانی و کارشناسی 

پیوسته و ناپیوسته ، ارشد 
و دکرتی

خرداد 99
دکرت فریده گلبابایی، دکرت سید جامل شاه طاهری،دکرت 
محمدرضا منظم، دکرت ابوالفضل ذاکریان، دکرت عادل 

مظلومی، دکرت علی کریمی، دکرت منیره خادم

12
کوریکولوم فلوشیپ دردهای دهان و فک 

و صورت
دکرت شمس امللوک نجفی13881390فلوشیپ

Ph.D82138513کوریکلوم مواد دندانی13
دکرت جعفرزاده کاشی - دکرتتبسم هوشمند- دکرتسیام 

شهابی-و....

Ph.D13949513بازنگری کوریکلوم زیست مواد دندانی14
دکرت جعفرزاده -دکرت هوشمند- دکرت شهابی-دکرت 

باقری-دکرت شفیعی- دکرت بهروزی بخش و ..

بازنگری کوریکلوم دندانپزشکی عمومی15
دکرتای عمومی 

دندانپزشکی
1396

دکرت جعفری-دکرت منزوی، دکرت جعفرزاده- دکرت 
هوشمند و ....

Ph.D13901391لیزر در دندانپزشکی16

17
کوریکولوم دوره دکرتای دندانپزشکی 

عمومی
دکرتای دندانپزشکی 

عمومی
دکرت احمد جعفری قوام آباد-دکرتسارا قدیمی13901391

8789دکرتامهندسی بافت18

8991دکرتاعلوم سلولی کاربردی 19

 98/9/10 دکرتای تخصصی نانوفناوری پزشکی20
 دکرت سید مهدی رضایت، دکرت امیر امانی، دکرت رضا 

فریدی مجیدی، دكرت حسین قنربی، دكرت سید نرصالله 
طباطبایی، دكرت مهدی آدابی، دكرت رشمین خرازی 

 98/9/10 کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی21

 دکرت سید مهدی رضایت، دکرت امیر امانی، دکرت رضا 
فریدی مجیدی، دكرت حسین قنربی، دكرت سید نرصالله 
طباطبایی، دكرت مهدی آدابی، دكرت رشمین خرازی، دکرت 

مسعود خرسوانی
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 1392/10/15 دکرتای تخصصی نانوفناوری پزشکی22
 دکرت سید مهدی رضایت، دکرت امیر امانی، دکرت رضا 

فریدی مجیدی، دكرت حسین قنربی، دكرت رشمین 
خرازی، دکرت مسعود خرسوانی

 1392/10/15 کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی23
 دکرت سید مهدی رضایت، دکرت امیر امانی، دکرت رضا 

فریدی مجیدی، دكرت حسین قنربی، دكرت رشمین 
خرازی، دکرت مسعود خرسوانی

محتوی آموزشی دستیاری اپیدمیولوژی24
تخصص رشته 
اپیدمیولوژی

بورد اپیدمیولوژی؟؟

محتوی آموزشی ارشد اپیدمیولوژی25
کارشناسی ارشد 

اپیدمیولوژی
بورد اپیدمیولوژی؟؟

26
برنامه آموزشی دوره دکرتی تخصصی 

)PhD( رشته اپیدمیولوژی
بورد اپیدمیولوژی؟؟دکرت تخصصی

سیدرضا مجدزادهکارشناسی ارشددوره کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سالمت27

13971397دکرتیسیاست گذاری سالمت28

Ph.D96/11/1یادگیری الكرتونیكی در علوم پزشكی29
میرتا قریب- میرتا ذوالفقاری - ریتا مجتهدزاده- آیین 

محمدی- 

میرتا ذوالفقاری - آیین محمدی- میرتا قریبPh.D98/4/23تكنولوژی آموزشی در علوم پزشكی30

31
یادگیری الكرتونیكی در علوم پزشكی 

)بازنگری(
98/4/23کارشناسی ارشد ناپیوسته 

میرتا ذوالفقاری- میرتا قریب- ریتا مجتهدزاده- آیین 
محمدی

کارشناسی ارشد ناپیوستهتكنولوژی آموزشی در علوم پزشكی 32

97/12/12کارشناسی ارشدسالمت از دور33
سید سینا مرعشی شوشرتی- علیرضا آتشی- مهرشاد 

مختاران- فاطمه حاجی علی عسگری

دوره تخصصیروانپزشکی34
1397 )آخرین 

ویرایش(
 دکرت احمدعلی نورباال، دکرت سیدمحمود طباطبایی، 

دکرت ونداد رشیفی، دکرت علی اکرب نجاتی صفا

دوره فوق تخصصصروانپزشکی کودک و نوجوان35
1398 )آخرین 

ویرایش(
دکرت مهدی تهرانی دوست، دکرت جواد عالقبندراد، دکرت 

زهرا شهریور، دکرت جواد محمودی قرایی

طب روان جنسی 36
دوره تكمیلی تخصصی 

)فلوشیپ(
13961396

دکرت فیروزه رئیسی، دکرت احمدعلی نورباال، دکرت ابوالفضل 
محمدی، دکرت عباسعلی ناصحی، دکرت جلیل عربخردمند

روان درمانی37
دوره تكمیلی تخصصی 

)فلوشیپ(
13921392

دکرت محمد صنعتی، دکرت غالمرضا میرسپاسی، دکرت 
علی احمدی ابهری، دکرت سید محمود طباطبایی، دکرت 

مهدیه معین الغربایی

طب روانتنی38
دوره تكمیلی تخصصی 

)فلوشیپ(
1388

دکرت احمدعلی نورباال، دکرت علی احمدی ابهری، دکرت 
سید محمود طباطبایی

نوروسایکیاتری39
دوره تكمیلی تخصصی 

)فلوشیپ
دکرت مریم نوروزیان، دکرت حمیدرضا نقوی13951397

1354کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی40
دکرت سعید شاملو، دکرت ولی الله اخوت، تادر نوع 

پرست و دکرت نوربخش

دکرت نوری دلویی – دکرت اکرمی 1395کارشناسی ارشددرس ژنتیک انسانی41

دکرت نوری دلویی – دکرت اکرمی1395دکرتی تخصصییدرس ژنتیک پزشکی 42

43
تدوین کوریکولوم پزشکی عمومی کشوری، 
دستورعمل درمانی حرشات سمی )عنکبوت 

ها( و مارها، ...
دکرت رشوین فرهمندپزشکی عمومی

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

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی

تاریخ تصویب 

راه اندازی برنامه 

در دبیرخانه 

شورای گسرتش 

دانشگاههای علوم 

پزشكی كشور

تاریخ ورود 
اولین دوره از 
دانشجویان 
در برنامه راه 
اندازی شده

اسامی سایر دانشگاه هایی که در حال حارض در این 
رشته مقطع دانشجو می پذیرند

13971398دکرتاPhD کوریکولوم جدید دوره دکرتای اخالق پزشکی1
دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

13431344کارشناسیفیزیوتراپی2
تهران، ایران، شهید بهشتی، بهزیستی، 
تهران، اصفهان، تربیز، مشهد، زاهدان، 

سمنان، همدان، بابل، رشت

13641365کارشناسی ارشدفیزیوتراپی3
تهران، ایران، شهید بهشتی، بهزیستی، تهران، 

اصفهان، تربیز، مشهد، زاهدان، سمنان، 
تربیت مدرس

تهران، ایران، تهران، سمنان13901391کارشناسی ارشدفیزیوتراپی ورزشی4

13751378دکرتای تخصصیفیزیوتراپی5
تهران، ایران، شهید بهشتی، بهزیستی، 

تربیت مدرس

6

اشنایی با طب ایرانی و مکمل
)دکرت حسین رضایی زاده:

مدیر گروه آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی 
مجازی

و مدیر تدوین برنامه درسی و تولید محتوای دو 
واحد آموزش مجازی اجباری اشنایی با طب ایرانی 

و مکمل برای کل کشور(

دو واحد اجباری برای دانشجویان 
پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی 
عمومی و مقطع کارشناسی ارشد 
دانشجویان توانبخشی،پرستاری 

ومامایی، پیراپزشکی

دانشگاه های علوم پزشکی رسارس کشورسال98سال96

بازنگری7
کاردانی و کارشناسی پیوسته و 

ناپیوسته ، ارشد و دکرتی

دکرت حمید محمودهاشمی8
فلوشیپ جراحی فک و صورت 

اطفال
13891390--------

دکرت محمد بیات9
فلوشیپ جراحی فک و صورت 

ترمیمی
13891390--------

--------13891390فلوشیپ جراحی فک و صورت ترومادکرت حسین حیدر10

دکرت غالمرضا شیرانی11
فلوشیپ جراحی فک و صورت 

ترمیمی
13891390--------

دکرت عباس کریمی12
فلوشیپ جراحی فک و صورت 

انکولوژی
13891390--------

دکرت عطا قراجه ای13
فلوشیپ جراحی فک و صورت

انکولوژی
13891390--------

دکرت فرنوش محمدی14
فلوشیپ جراحی فک و صورت 

اطفال
13891390--------

--------13891390فلوشیپ جراحی فک و صورت ترومادکرت مهرنوش مومنی روچی15

Ph.D86131386راه اندازی Ph.D مواد دندانی16
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم 

پزشکی شهید بهشتی

Ph.D13911392لیزر در دندانپزشکی17

13931394فلوشیپدندانپزشکی بیامرستانی18
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و 

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران – تهران – شهید بهشتی8989دکرتامهندسی بافت19

تهران – تهران – شهید بهشتی9192دکرتاعلوم سلولی و کاربردی 20
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)Pioneership in New Curriculum Implementation( پیشگامی در راه اندازی برنامه های درسی مصوب - E2 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی

تاریخ تصویب 

راه اندازی برنامه 

در دبیرخانه 

شورای گسرتش 

دانشگاههای علوم 

پزشكی كشور

تاریخ ورود 
اولین دوره از 
دانشجویان 
در برنامه راه 
اندازی شده

اسامی سایر دانشگاه هایی که در حال حارض در این 
رشته مقطع دانشجو می پذیرند

 1385 1385کارشناسی ارشدنانوتکنولوژی پزشکی21

 دانشگاه علوم پزشکی تهران،  دانشگاه 
علوم پزشکی ایران،  دانشگاه علوم پزشکی 

تربیز،  دانشگاه علوم پزشکی تهران،  دانشگاه 
علوم پزشکی کرمانشاه،  دانشگاه علوم پزشکی 
شاهرود،  دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

تهران،  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 1386 1386 دکرتای تخصصی نانوفناوری پزشکی22

 دانشگاه علوم پزشکی تهران،  دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی،  دانشگاه علوم پزشکی 
تهران تربیز، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی 

تهران،  دانشگاه علوم پزشکی تهران

23
برنامه آموزشی MPH زمینه اپیدمیولوژی 

میدانی
MPH 1388-شورای برنامه ریزی

این دوره آموزشی فقط در دانشگاه علوم 
پزشکی تهران بر قرار تست

یزد، ایران و کرمانکارشناسی ارشددوره کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سالمت24

کارشناسی ارشد ناپیوستهیادگیری الكرتونیكی در علوم پزشكی 25
 /500/2669

د/ مورخ 
91/11/8

مهر 1392
دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی مشهدمهر 1395کارشناسی ارشد ناپیوستهتكنولوژی آموزشی در علوم پزشكی26

Ph.Dیادگیری الكرتونیكی در علوم پزشكی27
 /522/542
د/ مورخ 
97/7/17

احتامال مهر 
ماه 99

-مهر 97/12/1299کارشناسی ارشدسالمت از دور28

1329دوره تخصصیروانپزشکی29

1377دوره فوق تخصصیروانپزشکی کودک و نوجوان30

13891389دوره تكمیلی تخصصی )فلوشیپ(طب روانتنی31

ایران13921393دوره تكمیلی تخصصی )فلوشیپ(روان درمانی32

13961396دوره تكمیلی تخصصی )فلوشیپ(طب روان جنسی 33

13981398دوره تكمیلی تخصصی )فلوشیپنوروسایکیاتری34

13891389کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی35
در حال حارض به دلیل نبود گروه مستقل روان 
شناسی، مجوز تربیت دانشجوی کارشناسی 

ارشد بصورت معلق درآمده است. 

13901391تخصصطب ساملندی36

)Top Rankers in National Competitive Exams( کسب رتبه های برتر در آخرین دوره آزمون های جامع کشوری - E3 جدول

نام کسب کنندگان رتبه های برتررتیه سهرتبه دورتبه یکتاریخ برگزاری آزمونعنوان آزمون جامع کشوری

سید امیر علی حسینیþþþشهریو 98آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی 1

اشکان خورشنگþþþشهریو 98آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی 2

زهرا احسانیþþþاسفند 97چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصص3

سینا دل آذرþþþاسفند 97چهل و ششمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصص4
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)International Student Admission( پذیرش فراگیر از خارج کشور - E4 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی

تعداد فراگیران خارجی

 کشورهای مبدا فراگیران

ی 
ور

ض
ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

در حال 
تحصیل

فارغ 
التحصیل

1Doctor of MedicineM.D. - Undergraduate3891

(ndia, Pakistan, (raq, Nigeria, Ghana, 
Lebanon, Bahrain, Afghanistan, 

(ndonesia, Bangladesh, Zimbabwe, Sierra 
Leone, Tanzania, USA, Britain, Gambia, 

Swaziland, Ethiopia, Denmark, Germany, 
Sri Lanka, Palestine, Syria, Australia, 

Malaysia, Slovenia, (reland
Graduates: Afghanistan

þþþ

2Doctor of Dental Surgery
D.D.S. - 

Undergraduate
690

(raq, Afghanistan, Pakistan, Lebanon, 
Nigeria, Sweden, Germany, Bahrain, 

Morocco, Ghana, (ndonesia, South Korea
þþþ

3NursingB.Sc. - Undergraduate230Nigeria, Gambia, Liberiaþþþ

4NursingM.Sc. - Graduate04(raq, Cameroon, Ethiopiaþþþ

5NursingPh.D. - Graduate74
Students: Ghana, Nigeria, Afghanistan, 

Ethiopia
Graduates: (raq

þþþ

6
(nternational Master of 

Public Health
M.P.H. - Graduate033

Graduates: (raq, Pakistan, Nigeria, 
Bangladesh, Ghana, Afghanistan, 

Tajikistan, Djibouti, Gambia, (ndia
þ

7PhysiotherapyB.Sc. - Undergraduate70Nigeria, Zambia, (raq, Mauritiusþ

8PhysiotherapyM.Sc. - Graduate75
Students: (ra

Graduates: (raq, Pakistan, Bangladesh
þ

9PhysiotherapyPh.D. - Graduate63
Students: Lebanon, Syria, Pakistan 

Graduates: Pakistan
þ

10Doctor of Pharmacy
Pharm.D. - 

Undergraduate
240

(raq, Nigeria, Kenya, Ghana, Zimbabwe, 
Bahrain

þ

11Nutritional SciencesM.Sc. - Graduate24
Students: Afghanistan

Graduates: Lebanon, Ghana
þ

12Nutritional SciencesPh.D. - Graduate76
Students: Ghana, Afghanistan, Palestine, 

Lebanon 
Graduates: Ethiopia, (raq, Palestine

þ

13Anesthesia B.Sc. - Undergraduate01Nigeriaþ

14Anesthesia TechnologyM.Sc. - Graduate718
Students: (raq, Ghana

Graduates: (raq, Nigeria
þ

15
Medical Laboratory 

Sciences
B.Sc. - Undergraduate115

Students: Nigeria, Gambia, Tanzania, 
Zimbabwe, Ethiopia, Pakistan

Graduates: Gambia, Afghanistan, (raq
þ

16Radiology TechnologyM.Sc. - Graduate99
Students: (raq

Graduates: (raq, Burundi
þ

17Radiology Technology
Ph.D.by Research - 

Graduate
70(raqþ

18Medical PhysicsM.Sc. - Graduate51
Students: (raq, Palestine, Nigeria

Graduates: Nigeria
þ
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)International Student Admission( پذیرش فراگیر از خارج کشور - E4 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی

تعداد فراگیران خارجی

 کشورهای مبدا فراگیران

ی 
ور

ض
ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

در حال 
تحصیل

فارغ 
التحصیل

19Medical PhysicsPh.D. - Graduate61
Students: Ethiopia, Afghanistan, Nigeria, 

(raq
Graduates: (raq

þ

20Medical BiotechnologyM.Sc. - Graduate47
Students: Gambia, Pakistan, Nigeria, (raq

Graduates: (raq, Ethiopia, Pakistan, 
Afghanistan

þ

21Medical BiotechnologyPh.D. - Graduate23
Students: Nigeria, Cameroon

Graduates: Pakistan, Nigeria, Zimbabwe
þ

22MidwiferyB.Sc. - Undergraduate40Nigeria, Afghanistanþ

23MidwiferyM.Sc. - Graduate33
Students: Afghanistan

Graduates: Pakistan, Afghanistan
þ

24Medical NanotechnologyM.Sc. - Graduate33
Students: (raq, Nigeria, (ndonesia

Graduates: (ndia, Zimbabwe, Nigeria
þ

25Medical NanotechnologyPh.D. - Graduate20Nigeria, Pakistanþ

26RadiologyB.Sc. - Undergraduate01Nigeriaþ

28RadiologySpecialty - Graduate70(raq, (ndia, Afghanistan, Azerbaijanþ

29Public Health in NutritionM.Sc. - Graduate62
Students: Afghanistan, (raq, Ghana

Graduates: Ethiopia. (raq
þ

30EpidemiologyM.Sc. - Graduate10(raqþ

31EpidemiologyPh.D. - Graduate45
Students: Ethiopia, Nigeria, Palestine, 

Ghana
Graduates: Sudan, (raq, Ethiopia, Pakistan

þ

32Critical Care NursingM.Sc. - Graduate54
Students: Tanzania, (raq, Afghanistan, 

Ghana
Graduates: Ghana, Uganda, Ethiopia

þ

34AnatomyM.Sc. - Graduate14
Students: Afghanistan

Graduates: Nigeria, Afghanistan
þ

35AnatomyPh.D. - Graduate40Nigeria, Pakistan, Ghanaþ

37Medical Surgical NursingM.Sc. - Graduate43
Students: (raq, Afghanistan

Graduates: (raq, Ghana
þ

39PhysiologyM.Sc. - Graduate21
Students: Afghanistan

Graduates: Afghanistan
þ

40PhysiologyPh.D. - Graduate12
Students: (raq

Graduates: Sudan, Pakistan
þ

41OptometryM.Sc. - Graduate42
Students: (raq

Graduates: (raq
þ

42OrthodonticsM.Sc. - Graduate05(raqþ

43OrthodonticsSpecialty - Graduate01(raqþ

44ProsthodonticsM.Sc. - Graduate11
Students: Afghanistan

Graduates: (raq
þ

45ProsthodonticsSpecialty - Graduate31
Students: Syria, Palestine, Lebanon

Graduates: (raq
þ
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)International Student Admission( پذیرش فراگیر از خارج کشور - E4 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی

تعداد فراگیران خارجی

 کشورهای مبدا فراگیران

ی 
ور

ض
ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

در حال 
تحصیل

فارغ 
التحصیل

46Health PolicyPh.D. - Graduate17
Students: Pakistan, Ethiopia
Graduates: Ethiopia, Ghana

þ

47Medical (mmunologyM.Sc. - Graduate32
Students: (raq, Lebanon

Graduates: Ethiopia, Cameron
þ

48Medical (mmunologyPh.D. - Graduate02Nigeria, Ethiopiaþ

49Medical (mmunology
Ph.D.by Research - 

Graduate
20

Students: Nigeria
Graduates: Pakistan

þ

50ToxicologyM.Sc. – Graduate10Nigeriaþ

52
Toxicology and 
Pharmacology

Ph.D.by Research - 
Graduate

12Pakistan, Nigeriaþ

53PeriodonticsM.Sc. – Graduate20Afghanistanþ

54PeriodonticsSpecialty – Graduate12
Students: Syria
Graduates: (raq

þ

57
Hematology and Blood 

Transfusion
M.Sc. – Graduate14

Students: Afghanistan
Graduates: Papua New Guinea, (raq, 

Afghanistan
þ

58PharmacologyPh.D. - Graduate32
Students: Pakistan, (raq

Graduates: Pakistan
þ

59EndodonticsM.Sc. – Graduate11
Students: (raq

Graduates: (raq
þ

60EndodonticsSpecialty – Graduate20Afghanistan, (raqþ

61
Health Services 
Management

B.Sc. - Undergraduate01Nigeriaþ

62
Health Services 
Management

M.Sc. – Graduate12
Students: Nigeria

Graduates: (raq, Afghanistan
þ

63
Health Services 
Management

Ph.D. - Graduate03Palestine, Afghanistanþ

64
Pharmacoeconomics 
and Pharmaceutical 

Administration
Ph.D. - Graduate21

Students: Nigeria, Ethiopia
Graduates: Ethiopia

þ

65Reproductive HealthPh.D. - Graduate12
Students: Palestine
Graduates: Pakistan

þ

66OphthalmologySpecialty – Graduate30(raq, Lebanonþ

68
Oral and Maxillofacial 

Surgery
Specialty – Graduate11

Students: Pakistan
Graduates: Ethiopia

þ

73Restorative DentistryM.Sc. – Graduate10(raqþ

74Restorative DentistrySpecialty – Graduate20(raqþ

75ParasitologyM.Sc. – Graduate02Ethiopia, Keniaþ

76ParasitologyPh.D. - Graduate10Ethiopiaþ

77Parasitology
Ph.D.by Research - 

Graduate
01(raqþ



دانشگاه علوم پزشکی تهران 112

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

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی

تعداد فراگیران خارجی

 کشورهای مبدا فراگیران

ی 
ور

ض
ح
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جا

م
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لف
ت

در حال 
تحصیل

فارغ 
التحصیل

79Medicinal ChemistryPh.D. - Graduate21
Students: Ethiopia
Graduates: (ndia

þ

82
Health Policy and 

Management
Ph.D. - Graduate11

Students: Pakistan
Graduates: Palestine

þ

83Health EducationM.Sc. – Graduate02Ghana, Ethiopiaþ

84
Health Education and 

Promotion
Ph.D. - Graduate01Ethiopiaþ

85DermatologySpecialty – Graduate11
Students: Lebanon

Graduates: Saudi Arabia
þ

86(nternal MedicineSpecialty – Graduate11
Students: Pakistan

Graduates: Afghanistan
þ

87Pharmaceutical Sciences
Ph.D.by Research - 

Graduate
20Pakistanþ

88(nterventional RadiologyFellowship – Graduate02Kenya, (raqþ

89Reproductive BiologyPh.D. - Graduate11
Students: (raq

Graduates: (raq
þ

92CardiologySpecialty – Graduate11Afghanistanþ

93Persian MedicinePh.D. - Graduate20Pakistan, Bangladeshþ

94Medical (nformaticsM.Sc. – Graduate11
Students: Nigeria
Graduates: Kenya

þ

95Prosthodontic TechnologyPh.D. - Graduate01(raqþ

96Prosthodontic TechnologySpecialty – Graduate01(raqþ

97Medical MicrobiologyM.Sc. – Graduate21
Students: (raq, Afghanistan

Graduates: Ethiopia
þ

98RadiotherapyB.Sc. - Undergraduate02Afghanistanþ

99Vitreous and RetinaFellowship – Graduate11
Students: Yemen
Graduates: (raq

þ

100Sports PhysiotherapyM.Sc. – Graduate20(raq, (ndiaþ

101NeurologySpecialty – Graduate10Afghanistanþ

102Obstetrics and GynecologySpecialty – Graduate20Azerbaijan, Afghanistanþ

103VirologyPh.D. - Graduate11
Students: Nigeria

Graduates: Nigeria
þ

104Pediatric DentistrySpecialty – Graduate10Afghanistanþ

105
Health (nformation 

Technology
M.Sc. – Graduate10Nigeriaþ

106
Health Education and 

Promotion
M.Sc. – Graduate01Ethiopiaþ

107Applied Cell SciencesPh.D. – Graduate10Bangladeshþ

108(nterventional CardiologyFellowship – Graduate10Yemenþ

109(mplant DentistryFellowship – Graduate01Syriaþ
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)International Student Admission( پذیرش فراگیر از خارج کشور - E4 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه درسی

تعداد فراگیران خارجی
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در حال 
تحصیل

فارغ 
التحصیل

110
Medical Entomology and 

Vector Control
Ph.D. - Graduate10Nigeriaþ

111Emergency MedicineSpecialty – Graduate10(ndiaþ

112
Health (nformation 

Management
Ph.D. - Graduate01Belgiumþ

114
Radiological Studies & 
Radiation Protection

M.Sc. – Graduate01Nigeriaþ

115Community Health NursingM.Sc. – Graduate10Afghanistanþ

117Endoscopy GynecologyFellowship – Graduate10Afghanistanþ

118PediatricsSpecialty – Graduate11
Students: Somalia
Graduates: (raq

þ

120
Medical Entomology and 

Vector Control
M.Sc. – Graduate01Ghanaþ

121ENTSpecialty – Graduate20Afghanistanþ

123MycologyPh.D. – Graduate10Nigeriaþ

125
Neonatal (ntensive Care 

Nursing
M.Sc. – Graduate20Afghanistanþ

127
Liver Transplantation & 
Hepatobiliary Surgery

Fellowship – Graduate01Pakistanþ

129NeurosciencePh.D. - Graduate10Nigeriaþ

130Dental BiomaterialPh.D. - Graduate01(raqþ

131NeurosurgerySpecialty – Graduate10Gambiaþ

132(nfertilityFellowship – Graduate10Afghanistanþ

134AudiologyM.Sc. – Graduate10(raqþ

135Bachelor of Dental Sciences
B.D.S. - 

Undergraduate
10Tanzaniaþ

136Clinical Nuclear MedicineSpecialty – Graduate20(raqþ

137Nursing ManagementM.Sc. – Graduate10Afghanistanþ

140PharmaceuticsPh.D. – Graduate11
Students: Pakistan
Graduate: Ethiopia

þ

141BacteriologyPh.D. – Graduate10Ethiopiaþ

142
Health in Emergencies and 

Disasters
Ph.D. – Graduate10

Students: Lebanon
Graduates: Ethiopia, Nigeria

þ

143Master of PharmacyM.Pharm. - Graduate10(raqþ

145UrologySpecialty – Graduate10Somaliaþ

148Medical GeneticsPh.D. – Graduate10(raqþ

149Community Oral HealthM.Sc. – Graduate01(raqþ

150Psychiatric NursingM.Sc. – Graduate01(raqþ
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در حال 
تحصیل

فارغ 
التحصیل

151
Oral and Maxillofacial 

Radiology
Specialty – Graduate01U.S.A.þ

154Cancer SurgeryFellowship – Graduate01(raqþ

155General SurgerySpecialty – Graduate10Afghanistanþ

156Clinical NutritionM.Sc. – Graduate10(raqþ

157Health and Food SafetyM.Sc. – Graduate01(raqþ

158
Critical Care 

Pharmcotherapy
Fellowship – Graduate10(raqþ

159Otology & NeurotologyFellowship – Graduate10(raqþ

162
Medical Library And 
(nformation Sciences

M.Sc. – Graduate01Nigeriaþ

163Health EconomicsPh.D. – Graduate10Ethiopiaþ

164PathologySpecialty – Graduate10Afghanistanþ

165Occupational HealthPh.D. – Graduate10Ethiopiaþ

166
Environmental Health 

Engineering
Ph.D. – Graduate01Palestineþ

167Clinical PharmacyPh.D. – Graduate01Ethiopiaþ

168Analysis of Drug ControlPh.D. – Graduate01Syriaþ

169
Oral & Maxillofacial 

Prostheses
Fellowship – Graduate01Syriaþ

170Orthopedic surgerySpecialty – Graduate30Students: Ethiopia, (ndia, (raqþ

739216

964
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)International Joint Programs( اجرای برنامه های آموزشی مشرتک با دانشگاه های خارج کشور - E5 جدول

مقطع برنامه درسیعنوان برنامه مشرتک
دپارمتان / گروه 

آموزشی متولی برنامه 
در دانشگاه

دانشگاه همکار خارج کشورتعداد فراگیران 
ی 

ور
ض

ح

زی
جا

م

ی
یق

لف
ت

در حال 
تحصیل

فارغ 
التحصیل

کشورنام دانشگاه

1
پارسکو ParSCo انگل های 

منتقله از طریق بند پایان
Postdoctoral20انگل شناسی

 University of Bari Aldo
Moro
(TALY

 Visiting به عنوان
Professor

þþ¶ایتالیا

2

Establishment of 
Diagnostic Methods for 
cutaneous and Visceral 

Leishmanias.

کارشناسان مبارزه 
با بیامریهای 

کشور افغانستان

مرکزتحقیقات 
بیامریابی ماالریا و 

لیشامنیوز کابل
20 نفر 

مرکز تحققات بیامریهای 
ماالریا و لیشامنیوز

کابل – 
افغانستان

üþþ

3
وبینار

(s there any genetic 
relation in oral SCC

تخصصی
دپارمتان بیامریهای 

دهان و فک و 
صورت

624Santiago de canfostellaاسپانیاþþ¶þ

فلوشیپلیزر در دندانپزشکی4
مرکز تحقیقات لیزر 

در دندانپزشکی 
دانشگاه تهران

Genoaایتالیاþþþþ

5
 دوره مشرتک کارشناسی ارشد 
نانو فناوری پزشکی با دانشگاه 

کوفه
 کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

 گروه نانو فناوری 
پزشکی

þ عراق کوفه 00 

6

THE 
(RAN(AN-GERMAN 
SUMMERSCHOOL 

ON F(ELD 
EP(DEM(OLOGY

دوره کوتاه مدت

گروه اپیدمیولوژی 
و آمارزیستی 
دانشگاه علوم 
پزشکی تهران

60

University Hamburg, 
University Medical Centre 

Hamburg-Eppendorf 
)UKE(

Hamburg University of 
Applied Sciences )HAW(
Bernhard Nocht (nstitute 

for Tropical Medicine

þ¶þþآملان

کارشناسی ارشدطراحی دوره سالمت جهانی7
سالمت جهانی 

دانکشده بهداشت
ماسرتیخت، متپر و هایدلربگ

هلند، 
فنالند و 

آملان
þþþ

8
Health Emergency in 

Large Population )HELP(
سالمت در بالیا

در هر دوره 
حدود 30 نفر 
از کشورهای 
مختلف دنیا

(CRCسوئیسXþþ

9
دوره پیرشفته تله مدیسین و 

تله فارمسی
دوره شش ماهه

گروه سالمت 
الکرتونیک

þþþایتالیادانشگاه کمرینو86

10
Research for Psychiatrists
By Shahin Akhondzadeh

ResidencyPsychiatry18آملاندانشگاه مونیخþþþ

11
Professional Traineeship 

agreement 
 MSc

بیوتکنولوژی 
ژنومیکس

11
University of Science and 
Technology Lille )USTL(

þþþفرانسه

12Professional TraineeshipPhD
College of 
Veterinary 
Medicine

11Sulaimani Universityعراقþþþ

13PhD اجرای پایان نامهPhDکانادادانشگاه آلربتا01گروه ایمونولوژیþþþ

14PhD اجرای پایان نامهPhDکانادادانشگاه کالگری01گروه ایمونولوژیþþþ
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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

þþ¶þ¶دکرت باقر الریجانی و همکاران139221393علوم پزشکیکتاب پزشک و مالحظات اخالقی1

139511395داروسازیکتاب اخالق داروسازی2
دکرت پونه ساالری، دکرت محمد 
عبدالهی، دکرت شکوفه نیک فر

دستیاران پزشکیدرسنامه اخالق پزشکی دستیاری3
در دست 

چاپ
þþþدکرت باقر الریجانی و همکاران-1

4
روشهای الکرتوفیزیولوژی 
در تشخیص بیامریهای 

عصبی-عضالنی

ارشد فیزیوتراپی و 
ارشد فیزیوتراپی 

ورزشی
46244þþþفیزیوتراپی

5
درسنامه طب ایرانی مبتنی بر 

شواهد
پزشکان متخصص طب 

ایرانی
نشدهاول

رشته طب 
سنتی ایران

علیرضا عباسیان، لیال شیرببیگی، 
میثم شیرزاد، ابراهیم خادم، حسین 
رضایی زاده، ملیحه تربایی، فاطمه 

نجات بخش، هومن کاظمی، 
حسین آیتی، محسن پرویز، محمد 

رضا شمس اردکانی، منصور 
کشاورز،

þþþ

6
مجموعه آموزشی طب ایرانی 

برای پزشکان عمومی
پزشکان عمومی

علیرضا عباسیان ، میثم شیرزاد، 
ابراهیم خادم، حسین رضایی 
زاده،، هومن کاظمی، مهدی 

علیزاده

þþþ

مروری بر کلیات طب سنتی ایران 7
دکرتای تخصصی طب 

سنتی ایرانی
آخرین بار 

1398
24 بار

محسن نارصی،حسین رضایی 
زاده، رسول چوپانی، مجید 

انوشیروانی
þþþ

کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای8
کارشناسی و کارشناسی 

ارشد
982

دکرت فریده گلبابایی،دکرتتهرانه 
ارقامی،عبدالرحامن بهرامی، 

مهدی جهانگیری، علیرضا چوبینه، 
سید جامل الدین شاه طاهری، 

ایرج علی محمدی، علی کریمی، 
رستم گل محمدی، محمد رضا 

منظم اسمعیل پور، مسعود نقاب

üþþ

9
سم شناسی شغلی، صنعتی و 

محیطی)سه جلد(
981دکرتی

دکرت سیدجامل الدین شاه 
طاهری،مسعود حمه رضایی، دکرت 
منیره خادم، اسعد فتحی، بفرین 

مولودپورفرد

üþþ

10
انسان و تنش های حرارتی محیط 

کار
کارشناسی و کارشناسی 

ارشد
985

دکرت فریده گلبابایی ، دکرت 
منوچهر امیدواری

üþþ

1380سه بار1392بهداشت عمومیدرسنامه بهداشت عمومی11
دکرت ابوالقاسم پوررضا فصل 

اقتصاد بهداشت
þþn

12
اپیدمیولوژی بیامریهای واگیر 

شایع در ایران
شورای نویسندگان139913921394اپیدمیولوژیست ها 

þ¶üþþ

تک یاخته شناسی پزشکی13
انگل شناسان و 

دانشجویان پزشکی
139813941394

دکرت ادریسیان، دکرت رضائیان، 
دکرت کشاورز ولیان، دکرت محبعلی

üþþþ

انگل های لیشامنیا و لیشامنیوزها14
دانشجویان گروه 

پزشکی
1387

 3
مرتبه 

1392
دکرت ندیم، دکرت جوادیان ، دکرت 

محبعلی و دکرت مومنی
üþþþ
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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

15
مرجع اپیدمیولوژی بیامریهای 

شایع ایران
سوم1396پزشکی

جمعی ازمولفین شامل
دکرت طلعت مختاری آزاد

دکرت ژیال یاوریان
دکرت نازنین زهرا شفیعی جندقی

üþþþ

þþþدکرت حمید محمودهاشمیجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت16

þþþدکرت محمد بیاتجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت17

þþþدکرت حسین حیدرجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت18

þþþدکرت غالمرضا شیرانیجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت19

دکرت عباس کریمیجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت20

دکرت عطا قراجه ایجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت21

دکرت فرنوش محمدیجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت22

دکرت مهرنوش مومنی روچیجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت23

دکرت امیرجالل عباسیجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت24

دکرت سید علیرضا پرهیزجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت25

þþþدکرت رضا رشیفیجراحی فک و صورتکتاب مرجع جراحی فک و صورت26

کتب ملی آسیب شناسی27
دکرتی عمومی 

دندانپزشکی
1394

دکرت نرصت اله 
 عشقیار)بازنشسته(

دکرت پویان امینی شکیب
þþþ

28
CDR اصول دندانپزشکی ترمیمی 

شوارتز 2013
1395دندانپزشکی عمومی

سارا ولی زاده – بهاره آقامحمدی 
– نگین فرهمندفر

þþþ

29
مبانی دندانپزشکی ترمیمی در 

پریکلینیک
1394دندانپزشکی عمومی

زهره مرادی – مهشید محمدی 
بصیر - نگین فرهمندفر

þþþ

þ**þþعاطفه صفار شاهرودی1دندانپزشکی عمومیکتاب ملی ارتودنسی30

رادیولوژی دهان وفک و صورت31
دندانپزشکی و 
تخصصهای آن

13921391
ذکرت خیراندیش دکرت باشی زاده 
دکرت مساوات دکرت پنج نوش دکرت 

نیکنامی
þ

32
بیامریهای دهان و فک و صورت 

)کتاب ملی(
دندانپزشکی / دکرتای 

حرفه ای
13941393þ*þþ

درسنامه پاتولوژی دهان33
تکنسین های سالمت 

دهان
1396þ*þþ

34
مجموعه سواالت بورد و ارتقا 
بیامریهای دهان و فک و صورت

بیامریهای دهان و 
فک و صورت/ دکرتای 

تخصصی
1395þ*þþ

13911391دانشجویان عمومیکتاب ملی مواد دندانی35

طاهره سادات جعفرزاده کاشی، 
فهیمه سادات طباطبایی، تبسم 
هوشمند، رفعت باقری،حسین 

باقری، مرجان بهروزی بخش، سیام 
شهابی، هانیه نوجه دهیان، سوملاز 
اسکندریون، فرهاد شفیعی، امیر 

قاسمی، مریم قوام

þþچþاپی
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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

1386مبانی زیست مواد36
دکرت رسبلوکی- تبسم هوشمند، 
طاهره سادات جعفرزاده کاشی

þþچþاپی

37
اصول و مبانی زیست مواد 

دندانی
1393

دکرت هوشمند- دکرت قهاری- دکرت 
شهابی-د کرت جعفرزاده- دکرت 

آقاجانی- دکرت شفیعی

چþاپی
þþþ

 کتاب نانو ناوری پزشکی38
 نانو فناوری پزشکی

کارشناسی ارشد
13962 1394-95 

 دکرت رضایت
دکرت رسکار
دکرت امانی

دکرت فریدی مجیدی

*

39
سه جلدی مرجع اپیدمیولوژی 

بیامریهای شایع
کارشناسی، کارشناسی 

PhD ،ارشد
139521392þþþ

þþþاپیدمیولوژی بیامری های واگیر40

41
اپیدمیولوژی بیامری های 

غیرواگیر
þþþ

þþþجامع بهداشت عمومی42

43

 Malaria entomology and
 Vector control )participants

)Guide and Tutor Guide

 Medical
 Entomology and

Vector Control
201312013

A. A. A. Adeel )King Saud University, 
Saudi Arabia(, M. Sh. Al-Zedjali 

)Malaria Epidemiology, Ministry of 
Health, Oman(, B. Ayivi )National 

University Hospital, Benin(, C. 
Hugo )ACT Malaria Foundation 
(nc, Philippines(, A. Baranova 

)Martzinovsky (nstitute of Medical 
Parasitology & Tropical Medicine, 

Russian Federation(, P. Beales )former 
WHO sta, United Kingdom(, A. 

Beljaev )Russian Medical Academy 
for Moscow, Russian Federation(, 
S. Elbushra )University of Gezira, 
Sudan(, K. Kolaczinski )Malaria 
Consortium Africa, Uganda(, A. 
Kondrashin )former WHO sta, 

Russian Federation(, S. Lutalo )Harare 
Central Hospital, Zimbabwe(, R. 
Majdzadeh )Tehran University of 

Medical Sciences, (ran(, E. M. Malik 
)Federal Ministry of Health, Sudan(, P. 
S. Mapunda )Centre for Enhancement 

of Eective Malaria (nterventions, 
Tanzania(, R. Mintcheva )Center of 
(nfectious and Parasitic Diseases, 

Bulgaria(, O. Mokuolu )University of 
(lorin Teaching Hospital, Nigeria(, 
E. Morozov )Martzinovsky (nstitute 
of Medical Parasitology & Tropical 
Medicine, Russian Federation(, A. 

Mwakilasa )Consultant, Tanzania(, J. 
B. Ouedraogo )Direction Regionale 
de l’Ouest, Burkina Faso(, V. Sergiev 
)Martzinovsky (nstitute of Medical 
Parasitology & Tropical Medicine, 

Russian Federation( and H. 
Vatandoost )School of Public Health, 

(ran(.

þxþxþ
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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

44

 -

þþþ

45þþþ

46þþþ

47

48þþþ

چشم پزشکی عمومی49
چشم پزشکی/پزشکی 

عمومی – تخصص 
چشم

بهار 97
ویراست 

دوم

دکرت محمود جباروند
دکرت فریبا قاسمی
دکرت حسن هاشمی

þ

13943دانشجویان پزشکیدرسنامه بیامریهای اعصاب50

تعدادی از متخصصین بیامری های مغز 
و اعصاب کشور)دکرت منصوره تقاء نیز از 

مؤلفین بوده اند(: 
دکرت ساناز احمدی- دکرت فرامرز امیری- 

دکرت هرمز آیراملو- دکرت عبدالعلی 
بانکی- دکرت کیوان بصیری- دکرت ناهید 

بالدی مقدم- دکرت محمد حسین 
پاک نژاد- دکرت عباس تفاخری- دکرت 

منصوره تقاء- دکرت امید حسامی- دکرت 
فاطمه خمسه- دکرت امیر دولت 

آبادی- دکرتمحمد روحانی- دکرت الهام 
ساعدی خامنه- دکرت غالمعلی شهیدی- 

دکرت محمدعلی صحرائیان- دکرت 
حمید عبادی- دکرت امیررضا عظیمی 

صائین- دکرت فرزاد فاتحی – دکرت مژده 
قبائی- دکرت محمدرضا قینی- دکرت فرزاد 
محرابی- دکرت سید احسان محمدیانی 

نژاد- دکرت محمود معتمدی- دکرت 
شهریار نفیسی- دکرت مریم نوروزیان

Roo

درسنامه بیامریهای پوست51
پوست/ دانشجویان 
مقطع پزشکی عمومی

þþþ*دکرت حسین مرتضوی1392
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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

کتاب"گزیده سکسولوژی بالینی"52
دستیاران فلوشیپ 
طب روان جنسی

دوبار1399

دکرت محمد عبهری، دکرت عباسعلی 
ناصحی،

دکرت فیروزه رئیسی، دکرت طه 
یحیوی

þþþ

53
درسنامه روانپزشکی بالینی و 

علوم رفتاری

روانپزشکی/
دانشجویان 

پزشکی،دستیاران 
رشته روانپزشکی و 

روانپزشکان

1391دو بارآبان 1396
اساتید دانشگاه های علوم پزشکی 

ایران
þþþ

درسنامه جامع روانپزشکی ایران54
دانشجویان پزشکی و 
دستیاران روانپزشکی

1388
یک 
بار

1388
محمدرضا محمدی و 25 نفر از 
روانپزشکان و روانشناسان اعضا 

هیات علمی
Xþþ

مصاحبه تشخیصی55
روانپزشکان و 
روانشناسان و 

دانشجویان
سعید شاملو و محمدرضا محمدی1374دو بار1382

مبانی طب کودکان نلسون56
اطفال/ دانشجویان 

پزشکی
ترجمه فصول روانپزشکی 

مبانی 
طب 

کودکان 
نلسون

57
درسنامه جامع نورولوژی برای 

دانشجویان پزشکی
þþþگروه مولفین )مریم نوروزیان(--1394پزشکان

58
درسنامه جامع روانپزشکی برای 

دانشجویان پزشکی
þþþگروه مولفین )مریم نوروزیان(--1388پزشکان

59
 Tintinalli’s Emergency

 Medicine: A Comprehensive
9th Edition ,Study Guide

طب اورژانس/ تخصص 
بالینی پزشکی

20199

از ابتدای 
تاسیس 
رشته در 

ایران

þþþتعداد زیادی از مولفین بین املللی

60
 Tintinalli’s Emergency

 Medicine: A Comprehensive
8th Edition ,Study Guide

þþþ

61
 Tintinalli’s Emergency

 Medicine: A Comprehensive
7th Edition ,Study Guide

þþþ

62
تعهد حرفه ای پزشکی: راهنامی 

مبتنی بر سناریو های بالینی
پزشکان، دانشجویان 

پزشکی
1394þþþ

درسنامه كمك های اولیه پایه63
اورژانس/فراگیران در 

هالل احمر
پاییز 96

1396 به 
عنوان 
مرجع 

آموزشی 
كمك های 
اولیه در 

هالل احمر 

دكرت اتوسا اخگر/ دكرت هومان 
حسین نژاد/ دكرت مهران ستوده 
نیا/ دكرت عاطفه عبداللهی/ دگرت 
نرگس محمد رضایی/ دكرت الناز 

وحیدی

þþþ

ایمونولوژی64
دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی ایمونولوژی
þþþدکرت محمد وجگانی1397/201813
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)Student Exchange Programs( برنامه های تبادل دانشجو با دانشگاه های خارج کشور - E7 جدول

دانشگاه همکار خارج کشور
رشته / مقطع دانشجویان 

موضوع تبادل
تاریخ رشوع 
برنامه تبادل

تعداد دانشجویان 
دانشگاه داخلی 

که در قالب برنامه 
برای طی دوره اعزام 

شده اند 

تعداد دانشجویان 
دانشگاه خارجی که 
در قالب برنامه برای 
طی دوره به کشور 

وارد شده اند 

مشخصات برنامه

1University of Minho201510کارشناسی پرستاری
طول دوره 10 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله اول پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

2
University of Santiago 

de Compostela

کارشناسی ارشد خون 
شناسی و انتقال خون 
)دانشکده پیراپزشکی(

201510
طول دوره 11 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله اول پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

3University of Cagliari201610دکرتای علوم تغذیه
طول دوره 6 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله اول پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

4
University of Santiago 

de Compostela
201630دکرتای دندان پزشکی

طول دوره 10 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

5
University of Santiago 

de Compostela
201620دکرتای پزشکی

طول دوره 6 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

6
University of Santiago 

de Compostela
201610دکرتای پزشکی

طول دوره 10 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

7University of Cagliari201620کارشناسی پرستاری
طول دوره 6 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

8University of Cagliari201610کارشناسی پرستاری
طول دوره 10 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

9University of Cagliari201610دکرتای داروسازی
طول دوره 10 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

10
University of Santiago 

de Compostela

دکرتای تخصصی پزشکی 
مولکولی )دانشکده 
فناوری های نوین(

201610
طول دوره 6 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

11University of Almeria
دکرتای تخصصی مطالعات 
اعتیاد )دانشکده فناوری 

های نوین(
201610

طول دوره 6 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

12University of Minho201601دکرتای روانشناسی
طول دوره 6 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

13
University of Santiago 

de Compostela
پسادکرتای بازسازی بافت 

استخوانی
201601

طول دوره 6 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

14University of Cagliari201710دکرتای داروسازی
طول دوره 6 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله سوم پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا
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15
University of Santiago 

de Compostela
201710کارشناسی پرستاری

طول دوره 6 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله سوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

16University of Cagliari201710کارشناسی پرستاری
طول دوره 6 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله سوم پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

17
University of Santiago 

de Compostela
کارشناسی ارشد 
نانوفناوری پزشکی

201710
طول دوره 10 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله سوم پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

18
University of Santiago 

de Compostela
201701دکرتای فناوری پزشکی

طول دوره 6 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله سوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

19University of Oxford
پسادکرتای پزشکی 
مطالعات اجتامعی

201701
طول دوره 6 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله سوم پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

20University of Almeria201810کارشناسی پرستاری
طول دوره پنج ماه

اراسموس پالس تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

21
University of Eastern 

Finland
201811دکرتای داروسازی

طول دوره سه و چهار ماه
اراسموس پالس تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

22
University of Santiago 

de Compostela
201810دکرتای تخصصی داروسازی

طول دوره 5 ماه
برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه 

اروپا

23University of Almeria201910کارشناسی پرستاری
طول دوره پنج ماهسه و چهار ماه

اراسموس پالس تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

24
University of 
Camerino

201920دکرتای داروسازی
طول دوره 12 ماه

برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه 
اروپا

25University of Coimbra202010دکرتای بهداشت
طول دوره 5 ماه

برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه 
اروپا

26University of Coimbra202010دکرتای داروسازی
طول دوره 2 ماه

برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه 
اروپا

)Student Exchange Programs( برنامه های تبادل دانشجو با دانشگاه های خارج کشور - E7 جدول

دانشگاه همکار خارج کشور
رشته / مقطع دانشجویان 

موضوع تبادل
تاریخ رشوع 
برنامه تبادل

تعداد دانشجویان 
دانشگاه داخلی 

که در قالب برنامه 
برای طی دوره اعزام 

شده اند 

تعداد دانشجویان 
دانشگاه خارجی که 
در قالب برنامه برای 
طی دوره به کشور 

وارد شده اند 

مشخصات برنامه
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)Faculty Exchange Programs( برنامه های تبادل استاد با دانشگاه های خارج کشور - E8 جدول

دانشگاه همکار خارج کشور
دپارمتان / گروه های 
آموزشی موضوع تبادل

تاریخ رشوع 
برنامه تبادل

تعداد اساتید 
دانشگاه داخلی 

که در قالب برنامه 
برای طی دوره 
اعزام شده اند 

تعداد اساتید 
دانشگاه خارجی 

که در قالب برنامه 
برای طی دوره 
به کشور وارد 

شده اند 

مشخصات برنامه

1
 University of Santiago de

Compostela
دانشکده طب 

ایرانی
10 استاد2016

طول دوره 1 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

2
 University of Santiago de

Compostela
10 استاد2016دانشکده پزشکی

طول دوره 1 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

3University of Almeria
معاونت بین امللل 

دانشگاه
10 کارشناس2016

طول دوره 1 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

4University of Minho
دانشکده 
داروسازی

1 استاد20160
طول دوره 1 ماه

برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 
تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

5
 University of Santiago de

Compostela
دانشکده طب 

ایرانی
1 استاد20160

طول دوره 1 ماه
برنامه اراسموس موندوس، مرحله دوم پروژه مرحبا، 

تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

6University of Eastern Finland
دانشکده 
داروسازی

2 استاد2 استاد2018
طول دوره نه روز و هفت روز

برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

7
 University of Santiago de

Compostela
10 کارشناس2018روابط بین امللل

طول دوره 1 هفته
برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

8University of Camerino10 استاد2019دانشکده مجازی
طول دوره 1 ماه

برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

9University of Camerino20 استاد2019دانشکده مجازی
طول دوره 1 هفته

برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

10University of Camerino1 استاد20190دانشکده مجازی
طول دوره 1 ماه

برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

11
 University of Santiago de

Compostela
20 کارشناس2019روابط بین امللل

طول دوره 1 هفته
برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

12University of Coimbra10 استاد2020دانشکده بهداشت
طول دوره 1 هفته

برنامه اراسموس پالس، تحت حامیت مالی اتحادیه اروپا

)Knowledge Management Units( مراکز مدیریت دانش - K1 جدول
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سال 1380 منحل و1393 دوباره تاسیس به نام نیامد1376XXXXXمرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور1
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)National Clinical Practice Guidelines( مشارکت در تدوین راهکارهای طبابت بالینی ملّی - K2 جدول

عنوان راهکار طبابت بالینی ملّی
دپارمتان / گروه آموزشی متولی تدوین 

راهکار
تاریخ تدوین 

راهکار
نهاد ملّی سفارش دهنده تدوین 

راهکار
نهاد / نهادهای ملّی تایید کننده 

راهکار تدوین شده

1
شناسنامه توانبخشی قلبی ریوی 

)فیزیوتراپی(
1398-1399فیزوتراپی

مشاور توانبخشی وزارت 
بهداشت

شاخه قلب و ریه انجمن 
فیزیوتراپی ایران- مشاور 
توانبخشی وزارت بهداشت

دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی راهنامی بالینی سوء هاضمه در طب ایرانی2

دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی – داروسازی سنتیراهنامی بالینی آکنه در طب ایرانی3

دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی راهنامی بالینی یبوست در طب ایرانی4

دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی – داروسازی سنتیراهنامی بالینی همورویید در طب ایرانی5

6
راهنامی بالینی کبد چرب غیر الکلی در 

طب ایرانی
دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی 

دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی راهنامی بالینی زخم پپتیک در طب ایرانی7

8
راهنامی بالینی ریفالکس معده به مری 

در طب ایرانی
دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی 

دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی راهنامی بالینی ریزش مو در طب ایرانی9

دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی راهنامی بالینی الیگو آمنوره در طب ایرانی10

11
راهنامی بالینی خونریزی غیر طبیعی 

رحمی در طب ایرانی
دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی 

دفرت طب ایرانی و مکملدفرت طب ایرانی و مکمل1398طب ایرانی راهنامی بالینی نفخ در طب ایرانی12

------وزارت بهداشت1396جراحی فک و صورتگایدالین دندان عقل13

پزشکی خانواده14
مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش 

سالمت
معاونت بهداشت وزارت 

بهداشت
معاونت بهداشت وزارت 

بهداشت

معاونت درمان وزارت بهداشتمعاونت درمان وزارت بهداشت1396علوم مدیریتمداخالت قلب15

16
شناسنامه واستاندارد خدمت تغذیه 
درمانی در بیامران بسرتی مبتال به 

پانکراتیت

دانشکده علوم تغذیه و رزیم 
شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
)آقایان دکرتمحمد جواد حسین زاده 
- دکرتسعیدحسینی – دکرت غالمرضا 

محمدی فارسانی(

بهار 99 – 
زمستان 98 

معاونت درمان وزارت 
بهداشت

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریهای معاونت درمان 

وزارت بهداشت

17
شناسنامه واستاندارد خدمت تغذیه 
درمانی در بیامران بسرتی مبتال به 

دمانس

دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران )آقایان 
دکرتمحمد جواد حسین زاده – دکرت 

غالمرضا محمدی فارسانی(

بهار 99 – 
زمستان 98

معاونت درمان وزارت 
بهداشت

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریهای معاونت درمان 

وزارت بهداشت

18
شناسنامه واستاندارد خدمت تغذیه 
درمانی در بیامران بسرتی مبتال به 

دیابت بزرگساالن

دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران )آقای 

دکرت غالمرضا محمدی فارسانی(

بهار 99 – 
زمستان 98

معاونت درمان وزارت 
بهداشت

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریهای معاونت درمان 

وزارت بهداشت

19
شناسنامه واستاندارد خدمت تغذیه 
درمانی در بیامران بسرتی مبتال به 

دیسفاژی

دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران )آقایان 
دکرتمحمد جواد حسین زاده – دکرت 

غالمرضا محمدی فارسانی(

بهار 99 – 
زمستان 98

معاونت درمان وزارت 
بهداشت

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریهای معاونت درمان 

وزارت بهداشت

20
شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه 
درمانی در بیامران بسرتی ساملندان

دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران )آقایان 
دکرتمحمد جواد حسین زاده – دکرت 

غالمرضا محمدی فارسانی(

بهار 99 – 
زمستان 98

معاونت درمان وزارت 
بهداشت

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریهای معاونت درمان 

وزارت بهداشت

21
شناسنامه واستاندارد خدمت تغذیه 

درمانی در بیامران مبتال به سلیاک

دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران )آقایان 
دکرتمحمد جواد حسین زاده – دکرت 

غالمرضا محمدی فارسانی(

بهار 99 – 
زمستان 98

معاونت درمان وزارت 
بهداشت

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریهای معاونت درمان 

وزارت بهداشت
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22
شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه 
درمانی در بیامران بسرتی مبتال به کبد 

چرب غیر الکلی

دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران )آقایان 
دکرتمحمد جواد حسین زاده – دکرت 

غالمرضا محمدی فارسانی(

بهار 99 – 
زمستان 98

معاونت درمان وزارت 
بهداشت

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریهای معاونت درمان 

وزارت بهداشت

23
شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه 
درمانی در بیامران مبتال به سوء تغذیه 

در اطفال 

دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران )آقایان 

دکرتمحمد جواد حسین زاده - 
دکرتسعیدحسینی – دکرت غالمرضا 

محمدی فارسانی(

بهار 99 – 
زمستان 98

معاونت درمان وزارت 
بهداشت

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریهای معاونت درمان 

وزارت بهداشت

24

شناسنامه و استاندارد خدمت تغذیه 
در مانی و مدیدرت وزن در بزرگساالن 
مبتال به اضافه وزن و چاقی در بیامران 

رس پایی

دانشکده علوم تغذیه و رزیم شناسی 
دانشگاه علوم پزشکی تهران )آقایان 
دکرتمحمد جواد حسین زاده – دکرت 

غالمرضا محمدی فارسانی(

بهار 99 – 
زمستان 98

معاونت درمان وزارت 
بهداشت

مرکز مدیریت پیوند و درمان 
بیامریهای معاونت درمان 

وزارت بهداشت

25immunochemotherapy
 Uveitis section/Retinal

 section/Ophthalmology
department

15/12/95
 Ongoing process by KMU
 )knowledge/Management

)Unit

 File number of the
 guideline in Health

 Ministry
83988/1

26
نظام ارزش و کدگذاری مرتبط با 

رتینوپاتی نوزادان نارس در سه حوزه 
تشخیصی، درمانی و مراقبتی

اداره سالمت نوزاداندفرت تعرفه نظام سالمت95گروه چشم

27
)راهنامی متخصصین بالینی( مالحضات 
تغذیه و مکمل های غذایی در بیامران 

ARMD
97شبکه تحقیقات بیامری های چشم

شبکه تحقیقات بیامری های 
چشم

انجمن علمی چشم پزشکی 
ایران

انجمن علمی چشم پزشکی 
ایران

28
تدوین و اجرا و بررسی بسته روان 
درمانی معنوی برای اختالل هویت 

جنسی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی
)نیامد(

1394
وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی
)نیامد(

وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی
)نیامد(

29
راهکار طبابت بالینی بیامری های 

نورولوژیک- دمانس )در قالب برنامه 
ملی دمانس(

وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

1396
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی
وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی

30
راهنامی احیا در بیامران مبتال یا 

مشکوک به کووید 19
بهار 1399انجمن قلب ایران

معاونت درمان وزارت 
بهداشت

گروه استانداردسازی و تدوین 
 راهنامهای سالمت

دفرت ارزیابی فن آوری، 
استانداردسازی و تعرفه سالمت

31
گایدالین بالینی ارزیابی و توانبخشی 

شناختی بیامران آسیب مغزی تروماتیک 
)TB((

بهمن 1397مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا
ستاد توسعه علوم و فناوری 

های شناختی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری

گروه استانداردسازی و تدوین 
راهنامهای سالمت دفرت ارزیابی 

فن آوری، استانداردسازی و 
تعرفه سالمت

32
بسته خدمتی مراقبت تسکینی در بخش 

مراقبت ویژه نوزادان
گروه کودکان و مراقبت ویژه دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان/ تهران
92 تا 98

اداره سالمت نوزادان وزارت 
بهداشت

اداره سالمت نوزادان

33
راهنامی ملی مراقبت تکاملی در بخش 
مراقبت ویژخ نوزادان-وضعیت دهی 

به نوزاد

گروه کودکان و مراقبت ویژه 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان//

تهران
98 -92

اداره سالمت نوزادان وزارت 
بهداشت

اداره سالمت نوزادان

)National Clinical Practice Guidelines( مشارکت در تدوین راهکارهای طبابت بالینی ملّی - K2 جدول

عنوان راهکار طبابت بالینی ملّی
دپارمتان / گروه آموزشی متولی تدوین 

راهکار
تاریخ تدوین 

راهکار
نهاد ملّی سفارش دهنده تدوین 

راهکار
نهاد / نهادهای ملّی تایید کننده 

راهکار تدوین شده
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)National Referral Center for Highly Special Clinical Services( ارایه خدمات تشخیصی و درمانی3 به عنوان مرکز ریفرال کشوری -S1 جدول

گروه یا دپارمتان مسئولعنوان خدمات
بار مراجعات / تعداد 

خدمت ارایه شده در سال 
گذشته

سایر مراکزی که در کشور 
خدمات مشابهی را ارایه 

می کنند

سهم دانشگاه از بار کلی 
خدمت ارایه شده در کشور 

)درصد(

1
بررسی هیستوپاتولوژیک ضایعات دهان، فک و صورت
 انجام مشاوره به منظور خدمات تشخیص ضایعات 

دهان و فک و صورت

گروه آسیب شناسی 
دهان و فک و صورت

نزدیک به 1000 مورد
تا حدی برخی از 
دانشکده های 

دندانپزشکی
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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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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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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



دانشگاه علوم پزشکی تهران 132
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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


