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5تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

پیشگفتار

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

برای علوم پزشکی کشور رقم خواهد زد.



مقدمه

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بسیار ارزشمند است.

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

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

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

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

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

I)   Appropriateness



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1351 تاسیس گردید و متشکل از 12 دانشکده، 475 هیات علمی ،6658 دانشجو 23 مرکز پژوهشی فناوری 

است. این دانشگاه در کالن منطقه 3 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

6310626541475

 تعداد دانشجو 

فلوشیپفوق تخصصPhDدستیاری تخصصیدكرتی عمومیكارشناسی ارشدکارشناسیكاردانی
 تعداد کل 
دانشجویان

7429575722403449200306658

1 به 14نسبت خام هیات علمی به دانشجو

0/443شاخص تعداد هیات علمی

1/19شاخص تناسب هرم هیات علمی

628کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد جهانی

271کمبود هیات علمی نسبت به استاندارد ملی

 منودار مقایسه تعداد هیات علمی بر اساس استاندارد ملی و جهانی 

 تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان 

استاددانشیاراستادیارمربی

4126510663موجود

9341115785مطلوب ملی 

141612227123مطلوب بین املللی
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تعیین اندازه دانشگاه

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

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

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

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

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

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

رتبه جهانی دانشگاهمنطقه

---مادر47566581151351

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 همدان

 روش انجام کار

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

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

علم سنجی مورد استفاده قرار می گیرد.

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

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

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

موسسه ای 17 مقاله پر استناد به رشح زیر دارد:

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

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

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

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

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

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

در این مثال 5 نفر از پژوهشگران سازمان دارای شاخص h فردی بزرگرت یا برابر 5 هستند، به همین سبب h2 سازمانی آنها برابر 5 می باشد.
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1. پروتکل تعیین مزیت نسبی دانشگاه ها در حوزه پژوهش

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

H
2

T
10

U/T
10

NT
10

NT
10

U

H گروه:
2

این شاخص بزرگرتین تعداد 
افراد گروه )N( است که 

 N بزرگرت یا برابر H همگی
دارند.

مجموع استنادات تیم 
دانشگاه:

برای محاسبه این شاخص 
پژوهشگران دانشگاه در 
رشته موردنظر بر اساس 

h فردی از بزرگ به کوچک 
مرتب می شوند و مجموع 

استنادات مقاالت 10 نفر اول 
این فهرست محاسبه می شود.

مجموع استنادات تیم ملی:

برای محاسبه این شاخص 
پژوهشگران کشور در 

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

استنادات مقاالت 10 نفر اول 
این فهرست محاسبه می شود.

نسبت استنادات تیم 
دانشگاه به تیم ملی:

برای محاسبه این شاخص 
مجموع استنادات تیم 

دانشگاه در رشته مربوطه 
بر مجموع استنادات تیم 

ملی در هامن رشته تقسیم 
می شود.

فرمول محاسبه توان رقابتی موسسات آموزش عالی علوم پزشکی

Scientific Competitiveness Index

SSI
IMS

 / SSI
Rival

Scientific Strength Index

SSI = T
10

U / T
10

N    *H
2

محاسبه توان علمی:

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

2
اول دانشگاه بر مجموع استنادات 10 نفر برتر کشور در 

دانشگاه رضب می شود.

محاسبه مزیت رقابتی:

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

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

 ابتدا اطالعات علم سنجی اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی همدان 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 همدان 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 همدان استخراج گردید و نتایج به رشح زیر 

می باشد.
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کد رشتهتوان رقابتیتوان علمیدانشگاهرشته

0/92187519/66666667216همدانالرینکولوژی 

0/4867722/42105381همدانپرستاری کودکان

1/5295220/732496228همدان مهندسی بهداشت حرفه ای

0/2473990/661856237همداننانوبیوتکنولوژی

0/4068770/58677782همدانپرستاری مراقبت های ویژه 

0/4284890/582358144همدانروانشناسی بالینی

0/3333330/5219همدانمدیریت توانبخشی

0/470/45301244همدانبهداشت مادر و کودک

0/4308680/411674212همدانگفتار درمانی 

0/2897530/38679280همدانپرستاری سالمت جامعه

0/2476040/21131675همدان پرتونگاری دهان فک و صورت

0/8471660/207392203همدانفیزیولوژی 

0/2152810/18122689همدانپزشکی مولکولی 

0/3120570/174603204همدانفیزیولوژی ورزشی

0/0916910/135021208همدانکاردرمانی

0/1126760/12698455همدان بیامری های مادرزادی قلب در بالغین

0/3938920/11233466همدانبیوشیمی بالینی

0/3770930/11114626همدانآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

0/1428570/103406217همدانمامایی 

منودار پراکندگی توان علمی و رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی همدان
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در موضوعات علمی 
SciVal براساس شاخص های

 روش کار 

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

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

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

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

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

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

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

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

H index و زمینه/ زمینه های پژوهشی اصلی ایشان در این جدول وارد شد.
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دانشگاه علوم پزشکی همداندانشگاه:
همداناستان:
همدانشهر:
3کالن منطقه:
25 نفرتعداد هیات علمی با H (ndex باالی 15:

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

مجموع H رشته
(ndex

زمینه/ زمینه های پژوهشینام اعضای تیم

60فیزیولوژی1
سیامک شهیدی
علیرضا کمکی

عبدالرحامن رصیحی

dentate gyrus-hippocampus
long-term potentiation
long-term potentiation

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

زمینه/ زمینه های پژوهشیH (ndexرشتهنام

1----

 مجموع H Index افراد باالتر از 50 باشد و حداقل سه عضو هیات علمی با H Index باالی 15 داشته باشد. )I
 عضو هیات علمی H Index باالی 25 دارد. )II

مهندسی بهداشت محیط

مهندسی بهداشت حرفه ای

باکتری شناسی پزشکی

•	heterogeneous	conditions
•	Adsorption/aqueous-solution/catalytic	ozonation
•	aqueous-solution/adsorption
•	Adsorption/aqueous-solution/isotherm

فیزیولوژی

نانو بیوتکنولوژی

•	Qsrr/agnps/spectrophotometry

بیوشیمی بالینی
•	adenosine	deaminase-	male	infertility-	genotype

•	obsessive-compulsive	disorder/	bipolar	
disorder/electroconvulsive	therapy

•	Risperidone/	bipolar	disorder
•	obsessive-compulsive	disorder/
electroconvulsive	therapy/	bipolar	disorder

•	global	health/	global	disease	burden

اپیدمیولوژی

آمارزیستی

پژوهش محور

•	meta	analysis
•	Measles/public-health	surveillance/
potential	impact	fraction/global	health

•	analysis

•	meta-analysis/placenta	previa

زیست فناوری 
پزشکی

•	micrornas-	
colorectal	
cancer

سم شناسی 
داروشناسی

•	oxidative	
stress-	lipid	
peroxidation

شیمی دارویی

پزشکی مولکولی

بیوشیمی
•	urazole-	
heterogeneous	
conditions

طب روان جنسی

روانپزشکی

پرستاری داخلی - جراحی

•	Accidents/safety

•	caspase-3/colorectal	cancer/adiporon/apoptosis

•	antibiotic	resistance/escherichia	coli/brucellosis
•	dentate	gyrus-hippocampus
•	long-term	potentiation
•	long-term	potentiation
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تعیین مزیت های رقابتی دانشگاه علوم پزشکی همدان 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

F3-4,F3-10,F7-35,F7-36,R1-15,R1-23,R3-11,R6-1,R10-1,R10-7 ,R15-36مطالعه ، ارزیابی و تولید فراورده ها و سیستم های نوین دارورسانی1

F3-4,F3-10,F7-35,F7-36,R1-15,R1-23,R3-11,R6-1,R10-1,R10-7 ,R15-36مطالعه، ارزیابی و تولید فراورده های دارویی با منشا طبیعی2

,E2-9,F3-11,F7-3,F7-11,F7-4,F9-9,R1-3,R5-4,R10-1,R13-1مهندسی بافت وتولید مواد زیستی3

,F3-11,F7-3,F7-4,F9-9,R1-3,R5-4,R10-1,R13-1بیومارکرهای مولکولی رسطانه4

,F3-11,F7-3,F7-4,F9-9,R1-3,R5-4,R10-1,R13-1تولید پروتئینهای نو ترکیب5

F9-E3تولید دانش در حوزه پرستاری6

R1-R4تولید دانش در حوزه سالمت7

E4-E7جهانی کردن حرفه پرستاری8

R14, F3, F7, E3, E6 مهندسی بهداشت حرفه¬ای9

R1, R10, E2, E6, E8لیزر در دندانپزشکی10

F7, R1, R5, R15دندانپزشکی دیجیتال11

E4 ,E1,  و همچنین توان علمی و رقابتی باالاتوالرینکولوژی12
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سطح مزیت رقابتی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی همدان

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 همدان می توانند مبنای متایز رسالت آکادمیک قرار گیرند به 

رشح زیر تعیین گردید.

رشته
سنجه های مزیت رقابتی

سطح مزیت رقابتی
 شاخص SciValشاخص رقابت پذیریارزشیابی داخلی

قویالرینکولوژی ) اتوالرینکولوژی(1

قویپرستاری کودکان2

ضعیفمهندسی بهداشت حرفه ای3

قوینانوبیوتکنولوژی4

ضعیفپرستاری مراقبتهای ویژه5

ضعیفروانشناسی بالینی6

ضعیفمدیریت توانبخشی7

ضعیفبهداشت مادر و کودک8

ضعیفگفتار درمانی9

ضعیفپرستاری سالمت جامعه10

ضعیفمهندسی بافت وتولید مواد زیستی11

غیرقابل تعیین-بیومارکرهای مولکولی رسطان12

غیرقابل تعیین-تولید پروتئینهای نو ترکیب13

غیرقابل تعیین-مطالعه ، ارزیابی و تولید فراورده ها و سیستم های نوین دارورسانی14

غیرقابل تعیین-مطالعه، ارزیابی و تولید فراورده های دارویی با منشا طبیعی15

غیرقابل تعیین-لیزر در دندانپزشکی16

غیرقابل تعیین-دندانپزشکی دیجیتال17

داخلی پرتونگاری دهان فک و صورت18

ضعیففیزیولوژی 19

داخلیپزشکی مولکولی 20

ضعیففیزیولوژی ورزشی21

داخلیکاردرمانی22

ضعیف بیامری های مادرزادی قلب در بالغین23

ضعیفبیوشیمی بالینی24

داخلیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت25

داخلیمامایی 26
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همراستایی رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی همدان با اولویت های ملّی

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

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

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

اولویت های ملّی طبقه بندی شده اند. 

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

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

اولویت های ملّی

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران

D علوم پایه سالمت

ت
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 س
اد

ص
قت
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

ناهمراستاقویالرینکولوژی )اتوالرینکولوژی(

ناهمراستاقویپرستاری کودکان

همراستاضعیفمهندسی بهداشت حرفه ای

همراستاقوینانوبیوتکنولوژی

ناهمراستاضعیفپرستاری مراقبتهای ویژه

همراستاضعیفروانشناسی بالینی

ناهمراستاضعیفمدیریت توانبخشی

همراستاضعیفبهداشت مادر و کودک

ناهمراستاضعیفگفتار درمانی

همراستاضعیفپرستاری سالمت جامعه

همراستاضعیفمهندسی بافت وتولید مواد زیستی

همراستاغیر قابل تعیینبیومارکرهای مولکولی رسطان

همراستاغیر قابل تعیینتولید پروتئینهای نو ترکیب

مطالعه ، ارزیابی و تولید فراورده ها و 
سیستم های نوین دارورسانی

همراستاغیر قابل تعیین

مطالعه، ارزیابی و تولید فراورده های 
دارویی با منشا طبیعی

همراستاغیر قابل تعیین

ناهمراستاغیر قابل تعیینلیزر در دندانپزشکی

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

A حاکمیت و نظام 
سالمت

B بهداشت و 
پیشگیری

C تشخیص، درمان، و مراقبت 
بیامران

D علوم پایه سالمت
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همراستاییمزیت رقابتیرشته

ناهمراستاغیر قابل تعییندندانپزشکی دیجیتال

ناهمراستاداخلی پرتونگاری دهان فک و صورت

همراستاضعیففیزیولوژی 

همراستاداخلیپزشکی مولکولی 

ناهمراستاضعیففیزیولوژی ورزشی

ناهمراستاداخلیکاردرمانی

همراستاضعیف بیامری های مادرزادی قلب در بالغین

همراستاضعیفبیوشیمی بالینی

همراستاداخلیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

ناهمراستاداخلیمامایی 
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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

ضعیفناهمراستاقویالرینکولوژی

قویناهمراستاقویپرستاری کودکان

ضعیفهمراستاضعیفمهندسی بهداشت حرفه ای

ضعیفهمراستاقوینانوبیوتکنولوژی

قویناهمراستاضعیفپرستاری مراقبتهای ویژه

قویهمراستاضعیفروانشناسی بالینی

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

ضعیفناهمراستاضعیفمدیریت توانبخشی

ضعیفهمراستاضعیفبهداشت مادر و کودک

بینابینیناهمراستاضعیفگفتار درمانی

قویهمراستاضعیفپرستاری سالمت جامعه

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بافت وتولید مواد زیستی

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینبیومارکرهای مولکولی رسطان

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینتولید پروتئینهای نو ترکیب

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینمطالعه ، ارزیابی و تولید فراورده ها و سیستم های نوین دارورسانی

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینمطالعه، ارزیابی و تولید فراورده های دارویی با منشا طبیعی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینلیزر در دندانپزشکی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعییندندانپزشکی دیجیتال

ضعیفناهمراستاداخلی پرتونگاری دهان فک و صورت

قویهمراستاضعیففیزیولوژی 

قویهمراستاداخلیپزشکی مولکولی 

ضعیفناهمراستاضعیففیزیولوژی ورزشی

ضعیفناهمراستاداخلیکاردرمانی

ضعیفهمراستاضعیف بیامری های مادرزادی قلب در بالغین

قویهمراستاضعیفبیوشیمی بالینی

بینابینیهمراستاداخلیآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

قویناهمراستاداخلیمامایی 
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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 همدان 

شگاه علوم پزشک
ت دان

ی متایز رسال
ت رشته ها برا

ت مناسب
نگاش

روانشناسی بالينی
پرستاری سالمت جامعه

فيزيولوژی
بيوشيمی بالينی

پزشکی مولکولی

ش بهداشت و ارتقا سالمت
آموز

نانوبيوتکنولوژی

مهندسی بهداشت حرفه ای
ک

بهداشت مادر و کود
بيماری های مادرزادی قلب در بالغين

پرستاری کودکان

پرستاری مراقبت های ويژه

مامايی

گفتاردرمانی

الرينکولوژی
 )

اتوالرينکولوژی
(

مديريت توانبخشی
فيزيولوژی ورزشی

صورت
ک و 

پرتونگاری دهان، ف
کاردرمانی

مطالعه ، ارزيابی و توليد فراورده ها و سيستم 
های نوين دارورسانی

مطالعه، ارزيابی و توليد فراورده های دارويی با 
منشا طبيعی

بيومارکرهای مولکولی سرطان

مهندسی بافت و توليد مواد زيستی

توليد پروتئينهای نوترکيب

ليزر در دندانپزشکی
دندانپزشکی ديجيتال
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فهرست اولویت های رشته ها برای متایز رسالت

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینتولید پروتئینهای نو ترکیبکامال مناسب

مناسب

ضعیفهمراستاقوینانوبیوتکنولوژی

ضعیفناهمراستاقویالرینکولوژی

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینبیومارکرهای مولکولی رسطان

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینمطالعه ، ارزیابی و تولید فراورده ها و سیستم های نوین دارورسانی

در زمینه کشوری بکرهمراستاغیر قابل تعیینمطالعه، ارزیابی و تولید فراورده های دارویی با منشا طبیعی

مناسب در غیاب 
سایر گزینه ها

قویناهمراستاقویپرستاری کودکان

قویناهمراستاضعیفپرستاری مراقبت های ویژه

بینابینیناهمراستاضعیفگفتاردرمانی

ضعیفناهمراستاضعیفمدیریت توانبخشی

ضعیفناهمراستاضعیففیزیولوژی ورزشی

ضعیفهمراستاضعیفمهندسی بهداشت حرفه ای

ضعیفهمراستاضعیفبهداشت مادر و کودک

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعیینلیزر در دندانپزشکی

در زمینه کشوری بکرناهمراستاغیر قابل تعییندندانپزشکی دیجیتال

در زمینه کشوری بینابینیهمراستاضعیفمهندسی بافت وتولید مواد زیستی

ضعیفهمراستاضعیفبیامری های مادرزادی قلب در بالغین

نامناسب

قویهمراستاضعیفروانشناسی بالینی

قویهمراستاضعیفپرستاری سالمت جامعه

قویهمراستاضعیففیزیولوژی

قویهمراستاضعیفبیوشیمی بالینی

ضعیفناهمراستاداخلیپرتونگاری دهان، فک و صورت

ضعیفناهمراستاداخلیکاردرمانی

قویهمراستاداخلیپزشکی مولکولی

بینابینیهمراستاداخلیآموزش بهداشت و ارتقا سالمت

قویناهمراستاداخلیماماییکامال نامناسب
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توصیه سیاستی نرص برای متایز رسالت آکادمیک در دانشگاه علوم پزشکی 
همدان

دانشگاه علوم پزشکی بزرگی مانند دانشگاه علوم پزشکی همدان 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 6 حوزه زیر به عنوان زمینه متایز دانشگاه علوم پزشکی همدان پیشنهاد می شود.

تولید پروتئینهای نو ترکیب1

نانوبیوتکنولوژی2

الرینکولوژی3

بیومارکرهای مولکولی رسطان4

مطالعه ، ارزیابی و تولید فراورده ها و سیستم های نوین دارورسانی5

مطالعه، ارزیابی و تولید فراورده های دارویی با منشا طبیعی6
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عالوه بر حوزه های فوق، این دانشگاه می تواند برای رسالت اکادمیک متایز یافته خود از حوزه های اقیانوس آبی با اولویت ملی باال که در جدول زیر 

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

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

مددکار اجتامعی ساملنداناقتصاد سالمت

زیست مواداقتصاد دارویی

زیست مواد دندانیاخالق بالینی

بازار و صنعت  بیوتکنولوژیسالمت، مطالعات خانواده و توسعه انسانی

شیمی محصوالت طبیعی و داروهای گیاهیجامعه شناسی سالمت

کشت گیاه های داروییهمه گیرشناسی اجتامعی

زیست نانوفناوریسالمت و رفاه اجتامعی

نانوموادسالمت و توسعه اجتامعی

همه گیرشناسی محیط زیستسالمت و رفاه کودکان

تحلیل سیاست های محیط زیستمدیریت عوامل اجتامعی موثر بر سالمت

اقتصاد رفاهمطالعات سیاست های آموزشی

حقوق سالمتارتباطات سالمت

مدیریت محیط زیستمدیریت صنایع غذایی

مهندسی  بیوتکنولوژیپیشگیری از اعتیاد در جامعه

مهندسی  نانوفناوری و ابزار فوق دقیقآمادگی و پیشگیری آسیب در بالیا
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حوزه های دانشی منتخب دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت متایز رسالت 
آکادمیک

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

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

زیر را انتخاب منود.

مهندسی بهداشت حرفه ای 1

لیزر در دندانپزشکی2

دندانپزشکی دیجیتال3

اتوالرینکولوژی4

حوزه های متایز آکادمیک دانشگاه علوم پزشکی همدان در تاریخ 1399/9/20 در هیات رئیسه دانشگاه / شورای دانشگاه به تصویب رسید.

بیانیه رسالت آکادمیک متایز یافته دانشگاه علوم پزشکی همدان 

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

انتخاب کرده است.

مهندسی بهداشت حرفه ای . 1

لیزر در دندانپزشکی. 2

دندانپزشکی دیجیتال. 3

اتوالرینکولوژی. 4

• هدف دانشگاه علوم پزشکی همدان این است که:	

در کوتاه مدت از طریق مدیریت و تخصیص رسالت مدار منابع، ظرفیت های خود را در این حوزه ها گسرتش دهد و در مسیر یک توسعه هدفمند . 1

گام بردارد.

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

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

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

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

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

متایز نهادی دانشگاه علوم پزشکی همدان در راستای تحقق رسالت آکادمیک

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

• قطب های علمی بالقوه))(	

قطب علمی بالقوه لیزر در دندانپزشکی  -

قطب علمی بالقوه دندانپزشکی دیجیتال  -

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

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

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

• قطب های علمی پایه))(	

قطب علمی پایه مهندسی بهداشت حرفه ای  -

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

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

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

یا تولیدی در آن حوزه دانشی خاص گام بر می دارد. تمرکز، تمایز، و تعالی، راهبردهای اصلی قطب های علمی پایه محسوب می شوند.



دانشگاه علوم پزشکی همدان 30

• قطب های علمی جامع ))(	

قطب علمی جامع اتوالرینکولوژی  -

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

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

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

راهبردهای اصلی قطب های علمی جامع محسوب می شوند.
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ضمیمه a – راهربد مترکز و متایز

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

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

معطوف می مناید.

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

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

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

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

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

اقدامات مرتبط به راهربد مترکز و متایز موضوعی

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

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

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

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

تقاضاها از مصادیق کیفیت در یک سازمان محسوب می شوند.

اقدامات مرتبط به راهربد تعالی

الف- بهبود کیفیت

• مدیریت فرایندها	
• بازنگری برنامه های درسی	
• استانداردسازی	

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

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

ب- ظرفیت سازی

• تیم سازی	
• جذب نیروی هدفمند	

• توامنندسازی	
• آموزش کارکنان	

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

ج- فرهنگ سازی
• •برگزاری جشنواره ها	 اعطای جوایز	

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

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

اقدامات مرتبط به راهربد راهربی

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

به رشته
• تدوین راهکارهای ملّی رشته	

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

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

ب- بین املللی سازی

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

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

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

ج- شبکه سازی

• تاسیس شبکه مجازی ملّی	
• راه اندازی فوروم ملّی	

• طراحی و اجرای پروژه های چندمرکزی 	
ملّی

• طراحی و اجرای کوهورت های ملّی 	
چندکانونی

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

ه- گسرتش اقدام و دسرتسی

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

• برنامه راهربدی رصد علمی	

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

• آموزش همگانی	

و- ارزش زایی

• توسعه نوآوری	
• توسعه تحقیقات کاربردی	
• کارآفرینی 	

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

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

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

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

اقدامات مرتبط به راهربد فرادستی

الف- پیشگامی )اولین(

• •انجام پیرشوترین تحقیقات	 توسعه پیرشوترین فناوری ها	

ب- پیشتازی )بزرگرتین، بیشرتین سهم(

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

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

ج- تاثیر )مهمرتین(

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

د- کیفیت )بهرتین، برترین(

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

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

ه- ارجاع )مشهورترین، محبوب ترین، پرطرفدارترین(

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

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

• انجام مطالعات و انتشار مقاالت  پر ارجاع	

و- کاربست )موثرترین، پرکاربردترین(

• انجام مطالعات کاربردی	
• انجام مطالعات پشتیبان ابداعات و اخرتاعات	

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

ز- اقتدار )قوی ترین، مقتدرترین(

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

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

سال

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

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

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و 
تجهیزات مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع 
مرتبط به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

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



35تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

ی 
ه ا

س
وس

ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی 
اعضای هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

بهبود کیفیت سازمانی 
 )CQ(, TQM(

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

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



دانشگاه علوم پزشکی همدان 36

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

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی 
برنامه درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی 
خدمات مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق 
حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های 
مرتبط به رشته

مطالعات آینده نگاری 
رشته در سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته 
در سطح کشور

برنامه ریزی نیروی کار 
رشته در سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در 
انجمن های تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در 
بوردهای تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی 
در سطح کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی 
مرجع ملّی

همکاری با نهادهای 
سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 

زی
سا

ی 
وم

عم

حضور فعال در رسانه های 
جمعی

حضور فعال در رسانه های 
اجتامعی 

آموزش همگانی

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



37تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های 
بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی 
برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های 
دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

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

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع 
و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

ژورنال های جهانی 
)(F بیشرتین(

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

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



39تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم 
غالب / علم هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س

رب
کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان 
ابداعات و اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده 
اقتصادی دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای 
نهادهای علمی جهانی

میزبانی مقر نهادهای 
علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های 
پژوهشی

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



دانشگاه علوم پزشکی همدان 40

ضمیمه f - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های پایه

سال

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

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

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و 
تجهیزات مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع 
مرتبط به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

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



41تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

ی 
ه ا

س
وس

ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی 
اعضای هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

بهبود کیفیت سازمانی 
 )CQ(, TQM(

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

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



دانشگاه علوم پزشکی همدان 42

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

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی 
برنامه درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی 
خدمات مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق 
حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های 
مرتبط به رشته

مطالعات آینده نگاری 
رشته در سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته 
در سطح کشور

برنامه ریزی نیروی کار 
رشته در سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در 
انجمن های تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در 
بوردهای تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی 
در سطح کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی 
مرجع ملّی

همکاری با نهادهای 
سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 

زی
سا

ی 
وم

عم

حضور فعال در رسانه های 
جمعی

حضور فعال در رسانه های 
اجتامعی 

آموزش همگانی

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



43تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های 
بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی 
برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های 
دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

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



دانشگاه علوم پزشکی همدان 44

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

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع 
و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

ژورنال های جهانی 
)(F بیشرتین(

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

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



45تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم 
غالب / علم هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س

رب
کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان 
ابداعات و اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده 
اقتصادی دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای 
نهادهای علمی جهانی

میزبانی مقر نهادهای 
علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های 
پژوهشی

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



دانشگاه علوم پزشکی همدان 46

ضمیمه g - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های جامع

سال

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

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

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و تجهیزات 
مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع مرتبط 
به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



47تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

ی 
ه ا

س
وس

ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای 
هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

 CQ(,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

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

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی برنامه 
درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی خدمات 
مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های مرتبط به 
رشته

مطالعات آینده نگاری رشته در 
سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح 
کشور

برنامه ریزی نیروی کار رشته در 
سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در انجمن های 
تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در بوردهای 
تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی در سطح 
کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی مرجع 
ملّی

همکاری با نهادهای سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 
زی

سا
ی 

وم
حضور فعال در رسانه های جمعیعم

حضور فعال در رسانه های اجتامعی 

آموزش همگانی

8910111112 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش4

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

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

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

)(F ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی قوی- بخش6

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم غالب / علم 
هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س

رب
کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان ابداعات و 
اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده اقتصادی 
دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای نهادهای علمی 
جهانی

میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های پژوهشی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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ضمیمه h - چارچوب تدوین نقشه راه قطب های مرجع

متایز

تعالی

راهربدی

فرادستی

سال

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

ی 
وع

ض
مو

ز 
متای

ربد 
اه

ر

ز 
رک

مت

رسالت متایز یافته

برنامه راهربدی متایز یافته

ی
تای

اس
مر

حاکمیت آکادمیکه

تامین و تخصیص مالی

ی
کم

ه 
سع

تو

توسعه هیات علمی رشته 

توسعه زیرساخت ها و تجهیزات 
مرتبط به رشته

توسعه رشته ها و مقاطع مرتبط 
به رشته 

توسعه نهادهای علمی

بورسیه دانشجویی 

جذب دانشجو 

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش2

ی 
ه ا

س
وس

ی م
عال

د ت
هرب

را

ی 
از

ت س
رفی

ظ

تیم سازی

توامنندسازی

آموزش کارکنان

دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای 
هیات علمی

زی
سا

گ 
هن

برگزاری جشنواره هافر

اعطای جوایز

ت 
فی

 کی
ود

هب
ب

مدیریت فرایندها

بازنگری برنامه های درسی

استانداردسازی

ارزشیابی و ممیزی

کسب اعتبار 

الگوبرداری 

دریافت نشان های کیفیت

 CQ(,( بهبود کیفیت سازمانی
 )TQM

بهبود جایگاه در نظام های 
رتبه بندی

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

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

ت 
ولی

ت

تدوین استانداردهای ملّی برنامه 
درسی رشته

تدوین استانداردهای ملّی خدمات 
مرتبط به رشته

تدوین راهکارهای ملّی رشته

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته

متهید اعتباربخشی های مرتبط به 
رشته

مطالعات آینده نگاری رشته در 
سطح کشور

برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح 
کشور

برنامه ریزی نیروی کار رشته در 
سطح کشور 

نقش آفرینی کلیدی در انجمن های 
تخصصی 

نقش آفرینی کلیدی در بوردهای 
تخصصی

ی
رتس

دس
 و 

م 
دا

 اق
ش

سرت
گ

برگزاری رویدادهای علمی در سطح 
کشور

برنامه راهربدی رصد علمی

تولید و انتشار کتب علمی مرجع 
ملّی

همکاری با نهادهای سیاستگذاری

مداخالت و پویش های  اجتامعی 

آموزش همگانی 
زی

سا
ی 

وم
حضور فعال در رسانه های جمعیعم

حضور فعال در رسانه های اجتامعی 

آموزش همگانی

8910111112 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه نیل به رسالت متایز یافته در وضعیت مزیت رقابتی انحصاری- بخش4

ی 
ّ  مل

ی
هرب

 را
ربد

اه
ر

زی
سا

ی 
مللل

ن ا
بی

دانشجویان بین امللل

مدارک و گواهینامه های بین املللی

برنامه های تبادل استاد

برنامه های تبادل دانشجو

پرسنل بین املللی

برنامه های فرامرزی آموزشی

پروژه های مشرتک پژوهشی

مهارت های زبان آموزی

کسب اعتبار بین املللی

محتوای بین املللی برنامه های درسی

گرانت های بین املللی

شبکه های بین املللی

فرصت های سفر و رفت و آمد

معادلسازی و انتقال مدرک 

زی
سا

که 
تاسیس شبکه مجازی ملّیشب

راه اندازی فوروم ملّی

ی
زای

ش 
رز

ا

توسعه نوآوری

کارآفرینی 

راه اندازی رشکت های دانش بنیان 

خدمت سازی / محصول سازی

براند سازی

بازار سازی 

درآمد سازی

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

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

ی
ام

شگ
تحقیقات پیرشوپی

فناوری پیرشو 

زی
شتا

پی

بیشرتین مقاالت

بیشرتین کتب

بیشرتین محققین

بیشرتین موسسات

بیشرتین موارد ثبت ابداع و اخرتاع

یر
تاث

هامیش جهانی

شبکه جهانی

فوروم جهانی

ت
فی

کی

)(F ژورنال های جهانی )بیشرتین

کتب مرجع جهانی

بهرتین دانشمندان

بهرتین موسسات

بهرتین خدمات

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 



57تحلیل ها، داده ها، تصمیمات و نقشه راه

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

ی 
مللل

ن ا
 بی

ی
ست

راد
د ف

هرب
را

اع
رج

ا

توسعه انتولوژی

پایگاه داده ای دانش رشته

نظریه پردازی / پارادایم غالب / علم 
هنجاری

فلسفه رشته

مطالعات پر ارجاع 

ت
س

رب
کا

مطالعات کاربردی

مطالعات پشتیبان ابداعات و 
اخرتاعات

باالترین ارزش افزوده اقتصادی 
دانشی

موسسات دانش بنیان 

ار
تد

اق

مدیریت بوردهای نهادهای علمی 
جهانی

میزبانی مقر نهادهای علمی جهانی

اعتبار سنجی جهانی

علم سنجی جهانی

تعیین اولویت های پژوهشی

8910111213 7 6 5 4 3 2 1 سال 
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نقشه راه متایز دانشگاه علوم پزشکی همدان به سمت مرجعیت علمی

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

زیر می باشد:

نقشه راه اقدامات در حوزه اتوالرینکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال

1399

تدوین چشم انداز

تدوین اهداف کالن منطقه

تدوین اهداف اختصاصی کالن منطقه

تدوین استانداردهای اعتباربخشی

 Otolaryngology-- با رشته های حد واسط ENT تدوین برنامه راهربدی  ) در راستای گسرتش رشته در گروه آموزشی
  Otoneurology--Cochlear implant

تعامل با دانشگاه های برتر خارج از کشورو استفاده از اساتید به صورت وبینار تا

راه اندازی آزمایشگاه ) با تجهیزات الزم در) در راستای راه اندازی رشته های  علوم حد واسط مرتبط با کاشت حلزون(

راه اندازه رشته جدید تخصصی ) بالینی – علوم پایه(

تدوین کرویکلوم) در راستای راه اندازی رشته های  علوم حد واسط مرتبط با کاشت حلزون(

راه اندای مراکز تحقیقاتی

راه اندازی گروه آموزشی جدید با توجه به راه اندازی رشته های در ارتباط با کاشت حلزون

راه اندازی انسیتو

 بوریسه دانشجویان داخلی 

جذب دانشجویان خارجی) تخصص – فلوشیپ- مهارتی(

جذب دانشجویان داخلی

تعامل با سایر گروه های )علوم پایه و بالینی(

تشکیل تیمی از اساتید مجرب و متعهد و متخصص در راستای علوم حد واسط درکاشت حلزون

بررسی کوریکولوم های موجود و همسان سازی جهت میان رشته

تعامل با دانشگاه های مطرح در دنیا جهت راه اندازی رشته

 اعزام اساتید جهت رشکت در دوره هایی که میان رشته ذکر شده

برگزاری دوره های مربوطه توسط مرکز مهارتی و چگونگی مدیریت و همکاری و کمک به گروه آموزشی

1400

 برگزاری دوره های فلوشیب 

تاسیس دوره های فوق تخصص میان رشته ایی 

تاسیس  دوره های دکرتی تخصصی علوم میان رشته ایی

جمع آوری اطالعات و تعامل با سایر دانشگاه های داخل و خارج از کشور

برگزاری جشنواره تا  سال 1402 در علوم حد واسط در کاشت حلزون در برنامه راهربدی برگزار خواهد شد.

ایجاد بسرت فرهنگ سازی در ایده ها و خالقیت 

اعطای جوایز تا سال 1404 در زمینه اعطای جوایز برتر در جشنواره ها با ایده خالقانه

ترسیم کلیه فرایند های معیوب و عارضه دار را با رویکرد  مهندسی مجدد در گروه آموزشی ENT با محوریت رشته های علوم حد واسط 
در کاشت حلزون

ترسیم فرایند های مطلوب

تا سال 1402 بازنگری برنامه های درسی و منطبق با علوم روز 

بروز رسانی منابع و ماخذ

ارسال اصالحات جهت تصویب به شورای گسرتش
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نقشه راه اقدامات در حوزه اتوالرینکولوژی در دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت نیل به مرجعیت علمی
وابستگیاقدامسال
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مقایسه برنامه های درسی در داخل با خارج ) دانشگاههای پیرشو در علوم میان رشته ایی در کاشت حلزون ( انجام و بر اساس شاخص 
های تعریف شده 

عقد قرارداد با موسسات اعطای ایزوی استاندارد

 تعیین شاخص ها و ساخت فرم هایی تا سال 1402 توسط گروه  جهت ارزشیابی

جمع آوری اطالعات نقاط قوت و ضعف و ممیزی آنها

تعیین نقاط قوت و ضعف تا سال 1402

تعامالت بین املللی در سطح گروه بر اساس برنامه راهربدی 

کسب اعتبار الزم از طریق سنجش اعتبار وبسایت - سنجش اعتبار مقاله خربی - سنجش اعتبار کتاب-سنجش اعتبار مجله

بررسی عملکرد گروه نسبت به  سال های قبل 

بررسی شاخص های عملکردی و رقابتی 

  Otolaryngology-- Otoneurology--Cochlear implant بازنگری اساسی در توامنندی گروه در رشته های حد واسط

ارایه الگوی مناسب

استاندارد سازی بر اساس تعیین شاخص 

افزایش کیفیت آموزش و پژوهش

استفاده از تجربیات و موفقیت های سایر گروه های آموزشی در داخل و خارج

بررسی جایگاه رشته های حد واسط 
Otolaryngology-- Otoneurology--Cochlear implant

دریافت نشان استاندارد از موسسات صدور ایزو

بررسی نیازهای گروه در ارتباط با رشته های حد واس

فعالیت های هوشمندانه و پیگیر )مانند ترسیم فعالیت ها و بررسی نوع کیفیت تدریس و ...(

تالش در بازگشت رسمایه های انسانی

CQ( و ادامه آن TQMبرنامه ریزی و ترسیم نقشه راه برای اجرای هدف

توجه به رشته های نوین و فناوری های جدید

 توجه به دانشجویان تحصیالت تکمیلی میان رشته ایی)دستیار، فلوشیپ، دکرتی تخصصی و ...(

جذب دانشجویان خارجی در دانشگاه

رسانه بودجه دانشجویی

وجود منابع و بانک های اطالعاتی موردنیاز

ارتقای کیفی مقاالت

مراکز حامیتی پژوهشی

افزایش سهم بودجه پژوهشی دانشگاه ها

توجه به اعضای هیات علمی فارغ التحصیل در علوم حد واسط در رشته کاشت حلزون

1401

1402

تهیه پیش نویس مالک ها و شاخص های استانداردهای ملی برنامه درسی از روی منابع موجود (عوامل، مالك ها و شاخصهای ارزشیابی 
درونی یا خود- ارزشیابی، مالك ها و شاخصهای ارزشیابی كیفیت برنامه درسی و استانداردهای اعتبارسنجی در آموزش علوم

پاالیش، پیش نویس مالکها و شاخصها توسط صاحب نظران در رشته های حد واسط

كسب توافق جمعی صاحب نظران درخصوص مجموعه پابلیش شده مالکها و شاخصها

تعیین  مشخصات الزامات رشته های حد واسط

برگزاری آ زمون های سنجش استاندار

استفاده از روش های  نوین تحقیقاتی 

 آئین نامه کار در آموزش رشته های حد واسط

سیستم مدیریت )مقررات و آیین نامه ها(
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1402

تشكیل كمیته علمی و كارگروه اجرایی "بازنگری استانداردهای ملی". 

مطالعه تطبیقی استانداردهای پایه WFME ویرایش سال 2015 و استانداردهای ملی در رشته های 
Otolaryngology-- Otoneurology--Cochlear implant

برگزاری نشستهای كارشناسی بازنگری استانداردهای ملی دوره دکرتی تخصصی – فلوشیپ و دستیار و فوق تخصص

تهیه منت پیش نویس استانداردهای ملی رشته های حد واسط

نظرخواهی از ذینفعان در خصوص منت پیش نویس استانداردهای ملی رشته های حد واسط

ارایه خدمات آموزشی و پژوهشی استاندارد بر اساس کیفیت

تدوین مسولیت های اجتامعی و حرفه مندان در رشته های حد واسط

تالش در تشویق تصمیم گیری های اخالقی در حرفه های میان رشته ایی

شفافیت در مورد اهدافی که کدها برای آن طراحی می شوند، 

آگاهی از آخرین تحوالت در قوانین و مقررات علوم رشته های حد واسط

ارایه پیش نویس ساده و رصیح  درکد اخالقی رشته های حد واسط 

پاسخگویی  به سواالت و موقعیت های واقعی در خصوص رشته های حد واسط مانند :
 Otolaryngology-- Otoneurology--Cochlear implant

فراهم منودن  منابعی برای راهنامیی و کسب اطالعات 

جمع آوری اطالعات در مورد واحد مورد ارزشیابی. این مرحله میتواند با استفاده از پرسشنامه های مخصوصی كه به همین منظور تهیه 
شدهاند،  تا 1404انجام می شود.

انجام ارزیابی درونی توسط مسؤول آموزشی، اعضای هیأت علمی، مسؤالن اجرایی مؤسسه و آموزش گیرندگان.

انجام بازدید توسط خربگانی كه از خارج مؤسسه اعزام میشوند.

تهیه گزارش توسط هیأت ارزشیابی كننده.

تصمیم گیری نهایی توسط نهاد مسؤول اعتباربخشی بر اساس كلیه اطالعات جمع آوری شده، كه در بسیاری از موارد این تصمیمگیری 
توسط یك كمیته چند رشته ای )Multidisciplinary  تا 1404صورت میگیرد

1403

1404

تشکیل کمیته مشورتی به منظور تعیین اولویت های پژوهشی

اولویت گذاری پژوهش 

تعیین رضورت ها

1405

تدوین سیاست ها و خط مشی های علمی پژوهشی در راستای رشته های میان رشته ایی

مطالعه ارتباطات علمی وتحلیل استنادی

بررسی شاخصه ها رشد و توسعه علوم میان رشته ایی در کاشت حلزون

همکاری و مشارکت علمی ، شبکه های هم تالیفی

1406

افزایش تعداد دانشمندان  

گسرتش جغرافیایی علم میان رشته ایی مرتبط با کاشت حلزون

جمع آوری اطالعات و داده های الزم برای انجام مدیریت بورد ها 

بررسی فعالیت بوردها

تعیین کار کردهای علوم میان رشته ایی  

تدوین اساسنامه  در نهادهای علمی جهانی

ارایه سیاست توسط گروه توامنند 

ارایه مدل هایی برای توسعه جریان سازی علمی

در راستای اعتبار سنجی جهانی گردآوری داده ها توسط کارکنان آموزش دیده

در راستای اعتبار سنجی جهانی بررسی مبتنی بر واقعیات)صحت و درستی اطالعات(

بررسی مبتنی بر واقعیات)صحت و درستی اطالعات(تهیه مقاالت بر اساس داده ها 
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1399

ایجاد مرکزاختصاصی  پژوهش، درمان و آموزش تخصصی دندانپزشکی دیجیتال 

 با توجه به امکانات پیرشفته و توسعه روشهای کاربرد دندانپزشکی دیجیتال در دندانپزشکی اسرتاتژی توسعه در ارایه خدمات پیاده 
سازی خواهد شد

در حال حارض تامین مالی مورد نیاز منحرص به تهیه تیپ و رسویس ادواری دستگاهها است و درآمدزایی این واحد قابل پیش بینی است.

حداقل یک نفر از هر گروه آموزشی مرتبط در دوره یکساله مرکز پذیرفته و آموزش داده خواهند شد.

دوره های کوتاه مدت آموزش با دستگاههای مختلف و در گروههای مختلف آموزشی بر اساس نیاز رشته ها بصورت مهارت حرفه ای 
کوتاه مدت انجام خواهد شد.

راه اندازی PHD by research و ارتباط با صنعت

گروه آموزشی وابسته با اعضاء هیئت علمی که دوره های آموزشی را در دانشگاه آخن گذرانده اند تشکیل خواهد شد.

 ADP(-tufts برگزاری کارگاههای دوره ای با همکاری مراکز معترب از جمله

تدوین و اجرای برنامه آموزشی مهارتی کوتاه مدت )دو هفته ای( برای کارکنان

جذب دانشجو از فارع التحصیالن داخل و یا خارج از کشور در قالب دوره های مهارتی کوتاه مدت یا فلوشیپ یکساله امکانپذیر است.1400

1401

طراحی و اجرای  برنامه های یکامهه برای هر گروه آموزشی مرتبط و همچنین فرصت مطالعاتی یکساله به همراه تحقیق در قالب فلوشیپ

تنظیم چارت سازمانی

بازنگری برنامه های درسی بطور سالیانه توسط گروه مربوطه و با نظر سنجی از فراگیران 

1402Pacific (nstitute- Vancouver الگوبرداری از

1403

برگزاری کنفرانسهای ادواری و سمپوزیوم ساالنه 

پیشنهاد اعطای جایزه به بهرتین تحقیقات در دندانپزشک دیجیتال 

تهیه فرم های ارزیابی 360 درجه و بازخورد به تیم ها

دعوت از کمیته های ارزیابی وزارتخانه و یا رشکت های مرتبط

9001 (SO ,2001 (SO دریافت نشان های

1404

تولید و انتشار کتب علمی مرجع ملّی با همکاری همه گروه های آموزشی مرتبط یک کتاب مرجع تدوین خواهد شد

مشارکت فعال در شبکه اجتامعی جهت فرهنگ سازی کاربرد دندانپزشکی دیجیتال

طراحی گایدالین ها و پمفلت ها در حوزه دندانپزشکی پیشگیری

تشویق و هدایت اعضا هیات علمی و پرسنل جهت فراگیری زبان انگلیسی و فرانسه

پیشنهاد معادلسازی و انتقال مدارک به کمیته معادل سازی با استفاده از اساتید هر رشته 

استفاده از رسور ها  و پیام رسان های داخلی

استفاده از پیام رسان داخلی

1405

1406

تهیه برنامه درسی رشته و پیشنهاد آن از طرف گروه آموزشی به شوری آموزشی دانشگاه  و سپس ارائه به وزارت خانه 

بررسی نیاز بیامران و خدمات قابل انجام و پیشنهاد آن به دانشکده

راه اندازی وتشکیل کمیته نیازسنجی و اولویت  گذاری رشته و تشکیل تیم اجرایی

تدوین کدهای اخالق حرفه ای رشته با کمک کدهای اخالق حرفه ای در دندانپزشکی و همفکری با مراکز معترب دیگر 

متهید اعتباربخشی های مرتبط به رشته به صورت ساالنه داخل گروه و هر سه سال دعوت از مراکز معترب داخلی و خارجی

یک مطالعه آینده نگاری بر اساس Framing , Scanningانجام می شود

برنامه ریزی گسرتش رشته اول در کالن منطقه و بعد از 5 سال در غرب کشور

استفاده از نیروی آموزش دیده در مراکز آموزشی و درمانی کالن منطقه و غرب کشور

تالش در جهت تشکیل انجمن تخصصی دندانپزشکی دیجیتال

بکارگیری و هدایت اساتید مجرب این رشته در بورد تخصصی دندانپزشکی

برگزاری هردو سال یک سمینار کشوری
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1406

ارزیابی پیرشفت های صورت گرفته در حوزه لیزر و به روز رسانی برنامه راهربدی متناسب با آن

ارزیابی دوره ای کارهای انجام گرفته و شناسایی اقدامات نامتام در این حوزه و بررسی علل و عوامل آن

برگزاری جلسات با حوزه های سیاست گذاری از جمله وزارت خانه و دانشکده های کامپیوتر جهت جذب رسمایه و نیاز سنجی در سطح 
کالن و جهت دهی تحقیقات با این نیاز ها

برگزار ی برنامه های آموزشی در صدا سیام جهت معرفی رشته،دستاوردها و نیازها

ایجاد حساب کاربری در شبکه های اجتامعی، طراحی وب سایت

برگزاری هامیش های عمومی 

جذب دانشجو خارج از کشور در قالب دوره های مهارتی کوتاه مدت یا فلوشیپ یکساله امکانپذیر است.

طراحی certificate اختصاصی که به تایید دانشگاه رسیده و قابل ترجمه باشد.

عقد قرارداد همکاری با مراکز داخلی و خارجی )موسسه پاسفیک کانادا(

عقد قرارداد همکاری با مراکز داخلی و خارجی )کشورهای همجوار(

در صورت تامین اعتبار دعوت از کارشناسان رشکت های معترب تولید کننده لوازم دندانپزشکی دیجیتال 

طراحی دوره های آنالین به زبان انگلیسی 

برگزاری طرح های تحقیقاتی مشرتک با دانشگاه های مطرح

رشکت در کنگره و سمینارهای بین املللی جهت کسب جوایز علمی معترب

عضویت در کالج سلطنتی جراحان انگلستان و کسب نشان های بین املللی

ترجمه و بروزرسانی کوریکولوم به زبان انگلیسی 

ADP( تالش در جهت جذب بودجه های تحقیقاتی از دانشگاه های خارجی و

National Dental Practice Based Research Network ایجاد گروه های همکاری بین املللی و برقراری ارتباط موثر بین آنها مانند

فرصت های سفر و رفت و آمد در صورت تامین اعتبار امکان پذیر است

پیشنهاد اختصاص امتیازات ویژه )گرانت بیشرت، امکان سفر های خارجی، استفاده بیشرت در افراد درهمکاری های داخلی و خارجی، 
اعطای جایزه( برای طرح های نوآورانه

جهت دهی تحقیقات بر اساس نیاز های کشور جهت ایجاد اشتغال مولد

ثبت رشکت و تولید محصول دانش بنیان مانند دستگاه اسکرن و میلینگ

راه اندازی کلینیک دیجیتال در دندانپزشکی جهت ارائه خدمات

ثبت لوگو  به عنوان برند مرکز دیجیتال دندانپزشکی

همه دانشجویان و دستیاران و گیرندگان خدمت بازار بالقوه دیجیتال در دندانپزشکی را توسعه می دهند  

مهمرتین منابع درآمد تولید محصوالت دانش بنیان وارتباط با صنایع جهت تحقیقات کاربردی و ارایه خدمات تخصصی

1407

1408

1409

1410

مترکز بر تحقیقات میکروکد

تولید دستگاههای  تراش داخل دهانی

هدایت طرحها و پروژه ها و مقاالت دندانپزشکی به حوزه دیجیتال و مجالت معترب

هر پژوهشگر یک کتاب

دعوت از همه عالقمندان در دانشکده جهت حضور در کمیته دیجیتال در دندانپزشکی

همکاری با دانشگاههای کالن منطقه و کشورهای همجوار

تشویق  همکاران و اختصاص پاداش 

رشکت در هامیش های بین املللی  و برگزاری هامیش 

مشارکت در شبکه های بین املللی  
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1410

عضویت و تعامل در فوروم های بین املللی

ثبت 3 مقاله در سال در مجالت با ایمپکت باالی 5 

مشارکت در تدوین کتب علمی با همکاری محققین برجسته بین املللی

 جلب همکاری با دانشمندان طراز اول بین املللی 

ADP( و Pacific (nstitute  همکاری با مراکز معترب علمی جهان

اریه خدمات با استانداردهای بین املللی

همسو سازی حداکرثی تحقیقات   پزشکی و دندانپزشکی دیجیتال  در حل مشکالت بالینی 

طراحی و اجرای طرح های پژوهشی و مقاالت با رویکرد نیاز سنجی و اولویت گذاری

تولید دستگاههای پیرشفته متناسب با تکنولوژی روز با کمرتین هزینه و بیشرتین کاربرد

مدیریت انتقال دانش به سایر مؤسسات و به اشرتاک گذاری دانش

عضویت در مؤسسات اعتبار بخشی جهانی

عضویت در هیئت تحریریه  مجالت معترب مربوطه

تدوین اولویتهای پژوهشی کاربردی جهت رفع مشکالت درمانی و تشخیصی به  صنعت 

1411

1412

با همگرایی سایر رشته ها و محققین به مرزهای جدید دسرتسی پیدا خواهد کرد

استفاده از دانش و تکنولوژی روز در بهبود کیفیت زندگی

کاربرد دندانپزشکی دیجیتال در زندگی روزمره

1413

1414
عضویت درهیئت مدیره نهادهای علمی 

Tufts و UBC میزبانی اعضاء هیات علمی
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ایجاد مرکزاختصاصی  پژوهش، درمان و آموزش تخصصی لیزر در دندانپزشکی 

 با توجه به امکانات پیرشفته و توسعه روشهای کاربرد لیزر در دندانپزشکی اسرتاتژی توسعه در ارایه خدمات پیاده سازی خواهد شد

در حال حارض تامین مالی مورد نیاز منحرص به تهیه تیپ و رسویس ادواری دستگاهها است و درآمدزایی این واحد قابل پیش بینی است.

حداقل یک نفر از هر گروه آموزشی مرتبط در دوره یکساله مرکز پذیرفته و آموزش داده خواهند شد.

دوره های کوتاه مدت آموزش با دستگاههای مختلف و در گروههای مختلف آموزشی بر اساس نیاز رشته ها بصورت مهارت حرفه ای 
کوتاه مدت انجام خواهد شد.

راه اندازی PHD by research و ارتباط با صنعت

تشکیل گروه آموزشی وابسته با اعضاء هیئت علمی که دوره های آموزشی را در دانشگاه آخن گذرانده اند 

تیم سازی از گروههای آموزشی مرتبط حداقل یک نفر انتخاب می شوند

برگزاری کارگاههای دوره ای با همکاری مراکز معترب از جمله آخن آملان

تدوین و اجرای برنامه آموزشی مهارتی کوتاه مدت )دو هفته ای( برای کارکنان

جذب دانشجو از فارع التحصیالن داخل و یا خارج از کشور در قالب دوره های مهارتی کوتاه مدت یا فلوشیپ یکساله امکانپذیر است.1400

1401

طراحی و اجرای  برنامه های یکامهه برای هر گروه آموزشی مرتبط و همچنین فرصت مطالعاتی یکساله به همراه تحقیق در قالب فلوشیپ

تنظیم چارت سازمانی

برنامه های درسی بطور سالیانه توسط گروه مربوطه و با نظر سنجی از فراگیران بازنگری خواهد شد

الگو برداری از کلینیک لیزر دانشگاه آخن آملان و دانشکده های دندانپزشکی برزیل1402

1403

برگزاری کنفرانسهای ادواری و سمپوزیوم ساالنه 

پیشنهاد اعطای جایزه "پروفسور علی جوان" به بهرتین تحقیقات لیزر در دندانپزشکی

تهیه فرم های ارزیابی 360 درجه و بازخورد به تیم ها

دعوت از کمیته های ارزیابی وزارتخانه و یا رشکت های مرتبط

9001 (SO ,2001 (SO  دریافت نشان های کیفیت

1404

تدوین کتاب مرجع با همکاری همه گروه های آموزشی مرتبط 

برگزاری جلسات با حوزه های سیاست گذاری از جمله انجمن لیزر پزشکی و و دانشکده علوم پایه وزارت علوم ) فیزیک  نورو لیزر( 
جهت جذب رسمایه و نیاز سنجی در سطح کالن و جهت دهی تحقیقات با این نیاز ها 

مشارکت فعال در شبکه اجتامعی جهت فرهنگ سازی کاربرد لیزر در دندانپزشکی پیشگیری

طراحی گایدالین ها و پمفلت ها در حوزه دندانپزشکی پیشگیری

تشویق و هدایت اعضا هیات علمی و پرسنل جهت فراگیری زبان انگلیسی و آملانی

پیشنهاد معادلسازی و انتقال مدارک به کمیته معادل سازی با استفاده از اساتید هر رشته 

استفاده از رسور ها  و پیام رسان های داخلی

استفده از پیام رسان داخلی

1405

1406

تهیه برنامه درسی رشته و پیشنهاد آن از طرف گروه آموزشی به شوری آموزشی دانشگاه  و سپس ارائه به وزارت خانه 

بررسی نیاز بیامران و خدمات قابل انجام و پیشنهاد آن به دانشکده

راه اندازی وتشکیل کمیته نیازسنجی و اولویت  گذاری رشته و تشکیل تیم اجرایی

با کمک کدهای اخالق حرفه ای در دندانپزشکی و همفکری با مراکز معترب دیگر تدوین می گردد

به صورت ساالنه داخل گروه و هر سه سال دعوت از مراکز معترب داخلی و خارجی

یک مطالعه آینده نگاری بر اساس Framing , Scanningانجام می شود

برنامه ریزی گسرتش رشته در سطح کشور اول در کالن منطقه و بعد از 5 سال در غرب کشور

استفاده از نیروی آموزش دیده در مراکز آموزشی و درمانی کالن منطقه و غرب کشور

عضویت در انجمن تخصصی لیزر پزشکی و تالش در جهت تشکیل انجمن تخصصی لیزر در دندانپزشکی
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1406

بکارگیری و هدایت اساتید مجرب این رشته در بورد تخصصی دندانپزشکی

برگزاری هردو سال یک سمینار کشوری

ارزیابی پیرشفت های صورت گرفته در حوزه لیزر و به روز رسانی برنامه راهربدی متناسب با آن

ارزیابی دوره ای کارهای انجام گرفته و شناسایی اقدامات نامتام در این حوزه و بررسی علل و عوامل آن

برگزار ی برنامه های آموزشی در صدا سیام جهت معرفی رشته،دستاوردها و نیازها

ایجاد حساب کاربری در شبکه های اجتامعی، طراحی وب سایت

برگزاری هامیش ها عمومی 

جذب دانشجو خارج از کشور در قالب دوره های مهارتی کوتاه مدت یا فلوشیپ یکساله امکانپذیر است.

طراحی certificate اختصاصی که به تایید دانشگاه رسیده و قابل ترجمه باشد.

عقد قرارداد همکاری با مراکز داخلی و خارجی )دانشگاه آخن و برزیل(

عقد قرارداد همکاری با مراکز داخلی و خارجی )کشورهای همجوار(

در صورت تامین اعتبار دعوت از کارشناسان رشکت های معترب تولید کننده لیزر

طراحی دوره های آنالین به زبان انگلیسی 

برگزاری طرح های تحقیقاتی مشرتک با دانشگاه آخن و دیگر دانشگا ههای طرف همکاری 

رشکت در کنگره و سمینارهای بین املللی جهت کسب جوایز علمی معترب

عضویت در کالج سلطنتی جراحان انگلستان و کسب نشان های بین املللی

ترجمه و بروزرسانی کوریکولوم به زبان انگلیسی 

 (ADR تالش در جهت جذب بودجه های تحقیقاتی از دانشگاه های خارجی و

national dental practice base research network ایجاد گروه های همکاری بین املللی و برقراری ارتباط موثر بین آنها مانند

پیشنهاد اختصاص امتیازات ویژه )گرانت بیشرت، امکان سفر های خارجی، استفاده بیشرت در افراد درهمکاری های داخلی و خارجی، 
اعطای جایزه( برای طرح های نوآورانه

جهت دهی تحقیقات بر اساس نیاز های کشور جهت ایجاد اشتغال مولد

ثبت رشکت و تولید محصول دانش بنیان مانند دستگاه LED و اسکن لیزری

راه اندازی کلینیک لیزر در دندانپزشکی جهت ارائه خدمات

ثبت لوگو  به عنوان برند مرکز لیزر دندانپزشکی

همه دانشجویان و دستیاران و گیرندگان خدمت بازار بالقوه لیزر در دندانپزشکی را توسعه می دهند  

مهمرتین منابع درآمد تولید محصوالت دانش بنیان وارتباط با صنایع جهت تحقیقات کاربردی و ارایه خدمات تخصصی

1407

1408

1409

1410

Photobiomodulation , LLLT مترکز بر تحقیقات

تولید دستگاههای  LED  و اسکرن 

هدایت طرحها و پروژه ها و مقاالت دندانپزشکی به حوزه لیزر و مجالت معترب

هر پژوهشگر یک کتاب

دعوت از همه عالمندان در دانشکده جهت حضور در کمیته لیزر در دندانپزشکی

همکاری با دانشگاههای کالن منطقه و کشورهای همجوار

تشویق  همکاران و اختصاص پاداش 

رشکت در هامیش های بین املللی  و برگزاری هامیش 

عضویت در شبکه های بین املللی  

عضویت و تعامل در فوروم های بین املللی
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1410

ثبت 3 مقاله در سال در مجالت با ایمپکت باالی 5 

مشارکت در تدوین کتب علمی با همکاری محققین برجسته بین املللی

),Dr Gutkinescht  Prof. Tanner( جلب همکاری با دانشمندان طراز اول بین املللی 

 WALED, WCL( همکاری با مراکز معترب علمی جهان

اریه خدمات با استانداردهای بین املللی

همسو سازی حداکرثی تحقیقات لیزر پزشکی و دندانپزشکی در حل مشکالت بالینی 

طراحی و اجرای طرح های پژوهشی و مقاالت با رویکرد نیاز سنجی و اولویت گذاری

تولید دستگاههای پیرشفته متناسب با تکنولوژی روز با کمرتین هزینه و بیشرتین کاربرد

مدیریت انتقال دانش به سایر مؤسسات و به اشرتاک گذاری دانش

عضویت در مؤسسات اعتبار بخشی جهانی

عضویت در هیئت تحریریه  مجالت معترب مربوطه

تدوین اولویتهای پژوهشی کاربردی جهت رفع مشکالت درمانی و تشخیصی به  صنعت 

1411

1412

با همگرایی سایر رشته ها و محققین به مرزهای جدید دسرتسی پیدا خواهد کرد

استفاده از دانش و تکنولوژی روز در بهبود کیفیت زندگی

کاربرد فیزیک کوانتوم در زندگی روزمره

1413

1414
WALED, WCL( عضویت درهیئت مدیره نهادهای علمی مانند

WALED, WCL( میزبانی
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برآورد هزینه های اجرای برنامه های مرجعیت علمی جهت جذب از درآمدهای اختصاصی، منابع داخل و خارج دانشگاهیدر راستای 
نیل به مرجعیت

تامین تجهیزات مرصفی و غیر مرصفی مورد نیاز آزمایشگاه های تخصصی تحت پوشش قطب

تامین فضای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز آزمایشگاه تست ماسک های تنفسی

طراحی و ساخت پایلوت های آموزشی مرتبط در حیطه های تخصصی در زمینه های کنرتل عوامل زیان آور شیمیایی، فیزیکی و 
ارگونومی

MPH راه اندازی دوره مدیریت بحران، بالیا، سوانح و حوادث در مقطع

ایجاد تیم های تخصصی در زمینه های کنرتل عوامل زیان آور شیمیایی، فیزیکی ، HSE و ارگونومی

نیازسنجیربنامه توامنندسازی اعضای هیئت علمی

نیازسنجی دوره های آموزشی تخصصی در جهت توامنند سازی و ارتقاء سطح مهارتی اعضای هیئت علمی قطب علمی آموزشی بهداشت 
حرفه ای

نیازسنجی برنامه توامنندسازی کارشناسان

تحصیل یک نفر از اعضای قطب در مقطع MPH دوره مدیریت بحران، بالیا، سوانح و حوادث 

انجام نیاز سنجی و تدوین برنامه دوره های تحصیالت تکمیلی اعضای هیئت علمی با توجه به حیطه های متایز یافتگی انتخاب شده

تداوم اعطای جوائز به دانشجویان ممتاز دوره های مختلف در هر سال تحصیلی 

تداوم اعطای جوائز به رتبه های برتر دانشجویی

متدید مجوز سطح سه )کشوری( فعالیت های آزمایشگاهی بهداشت حرفه ای  

دریافت مجوز آزمایشگاه همکار معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت در زمینه تست ماسک های حفاظت تنفسی 

همکاری در بازنگری رسفصل دروس مقاطع کارشناسی ارشد و PhD مهندسی بهداشت حرفه ای

همکاری در آخرین ویرایش بازنگریحدود مجاز مواجهه شغلی کشور

تدوین راهکار های ملی رشته بر اساس بکارگیری نیروهای کیفی ،آموزش راهربدی و خدمات در عرصه کار

تداوم فعالیت یکی از اعضای هیئت علمی قطب به عنوان دبیر هیأت ممتحنه گروه الف و ب رشته ی بهداشت حرفه ای 

تداوم فعالیت یکی از اعضای هیئت علمی قطب دبیر هیأت هامهنگی اعضای ممتحنه و ارزشیابی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

تداوم ابالغ یکی از اعضاء هیئت عملمی قطب به عنوان منایندگی وزارت بهداشت در کنوانسیون استهکلم

ایجاد زیر ساخت های الزم برای جذب دانشجویان خارجی در زمینه های مهندسی بهداشت حرفه ای ، HSE و ارگونومی

ارتقاء وب سایت قطب و گروه

استقرار مرکز کوهورت سیلیس در منطقه ازندریان مالیر

یجاد و تقویت حداقل سه رشکت دانش بنیان مرتبط با قطب

تداوم انجام پروژه های ارتباط با صنعت  

تولید حداقل 6 محصول در قالب رشکت های دانش بنیان مرتیط با قطب 

ثبت برند تجاری و اخذ مجوزها رسمی محصوالت تولیدی رشکت های دانش بنیان مرتیط با قطب 

تداوم انجام پروژه های ارتباط با صنعت و جامعه

تداوم فروش محصوالت تولیدی رشکت های دانش بنیان مرنبط با قطب  

تداوم ارائه خدمات تخصصی هامنند اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و  تست تجهیزات حفاظت تنفسی  

تداوم انجام تحقیقات در فیلدهای تحقیقاتی نوین و مرز دانش در زمینه های تخصصی مرتیط با قطب 

طراحی و ساخت دستگاه الکرتوریسندگی آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی توسط یکی از رشکت های مرتیط با قطب  مستقر در مر 
کز رشد دانشگاه 

ساخت دستگاه های تست تجهیزات حفاظت فردی )تست گوشی و تست تجهیزات حفاظت تنفسی( توسط رشکت های دانش بنیان 
مرتیط با قطب

ساخت ماسک های حفاظت تنفسی نانوالیافی و اخذ مجوزهای مربوطه توسط یکی از رشکت های دانش بنیان مرتبط با قطب

همکاری با سایر محققین در سطوح ملی و بین املللی در راستای تالیف کتب تخصصی در گرایش های مختلف بهداشت حرفه ای
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توسعه و تداوم همکاری با سایر محققین در سطوح ملی و بین املللی 

انتخاب عناوین پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی با در نظر گرفنت الویت های پژوهشی دانشگاه و سایر سازمان ها و ارگان ها

تداوم انجام پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی فناورانه پشتیبان اداعات و اخرتاعات

تداوم ارائه مشاوره های علمی و تخصصی اعضاء هیئت علمی مرتبط با قطب به صنایع و موسسات

ایجاد و تقویت حداقل سه رشکت دانش بنیان مزتبط با قطب 

تداوم تدوین و ارایه سالیانه الویت های پژوهشی توسط مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی

1400

بازنگری و به روزرسانی رسالتقطب علمی آموزشی بهداشت حرفه  ای

تدوین رسالت متایز یافته قطب علمی آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای با توجه به حیطه های تخصصی متایز یافتگی 

بازنگری و به روزرسانی برنامه راهربدی قطب علمی آموزشی بهداشت حرفه  ای

به روز رسانی برنامه راهربدی متایز یافتگی در راستای توسعه دانش و فن آوری سالمت شغلی و توسعه آموزش پاسخگو 

استقرار برنامه حاکمیت آکادمیک )خط مشی ها، زیر ساخت ها و ...( در حیطه های تخصصی متایز یافتگی منتخب

انعقاد تفاهم نامه با صنایع، مراکز  و موسسات داخل و خارج دانشگاه  جهت توسعه و زیرساختاها و استفاده از امکانات  بالقوه

راه اندازی رشته سالمت در بالیا و فوریت ها اضطراری در مقطع کارشناسی ارشد

تداوم پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای

تداوم پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد ارگونومی

HSE تداوم پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد

پذیرش دانشجو در مقطع PhDبهداشت حرفه ای

تداوم پذیرش دانشجو در مقطع PhDارگونومی

پذیرش دانشجو در مقطع MPH دوره مدیریت بحران، بالیا، سوانح و حوادث سالمت 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بحران و رشایط اضطراری

ایجاد زیر ساخت های الزم برای جذب دانشجویان خارجی در مهندسی بهداشت حرفه ای ، HSE و ارگونومی

ایجاد تیم تخصصی مدیریت بحران و رشایط اضطراری

اجرای برنامه توامنندسازی اعضای هیئت علمی

اجرای برنامه های خالقیت، مشارکت و کار تیمی در بین اعضاء هیت علمی و کارشناسان گروه و دانشجویان در راستای ارتقاء بهره وری

اجرای برنامه توامنندسازی کارشناسان

برگزاری جشنواره ملی ارگوکاپ

برگزاری جشنواره ساالنه استانی بهداشت حرفه ای و ایمنی

برگزاری جشنواره دانشجویی در زمینه کارآفرینی فناورانه

تداوم اعطای جوایز به پژوهشگران و فناوران برتر در حیطه های هیئت علمی، کارمندی و دانشجویی

تداوم اعطای جوایز به منتخبین جشنواره ایمنی و بهداشت حرفه ای استانی بهداشت حرفه ای

اعطای جوایز به برگزیدگان مسابقات ارگوکاپ

برگزاری جشنواره دانشجویی در زمینه کارآفرینی فناورانه 

بازنگری و به روز رسانی فرایندهای آموزشی و پژوهشی گروه

گسرتش اسرتاتژی ها و تکنیک های مدیریت مشارکتی در گروه آموزشی

مستند سازی فرایند های بهبود کیفیت فرایند های آموزشی و پژوهشی گروه

استقرار برنامه های مهندسی مجدد فرایند ها و برنامه های آموزشی و پژوهشی گروه 

PDCA شناسایی فرایندهای مشکل آفرین و ارتقاء این فرایندها در قالب چرخه

تدوین نقشه فرایند گروه )Process Map( و شاخص های فرایند و پایش دوره ای

همکاری بازنگری رسفصل دروس مقاطع کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

همکاری در بازنگری رسفصل دروس مقاطع کارشناسی ارشد و PhD مهندسی بهداشت حرفه ای
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1400

استقرار مدیریت HSE در آزمایشگاه های گروه

10015 (SO استقرار استاندارد

21001 (SO استقرار استاندارد

استقرار سیستم 5S در فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی گروه 

تشکیل گروه های مدیریت کیفیت و کنرتل کیفیت فرایندها و آزمایشگاه ها در گروه 

ارزشیابی و ممیزی درونی آزمایشگاه های گروه

ارزیابی دوره ای فرایندهای آموزشی و پژوهشی

دریافت استاندارد های کیفیتی مربوط به فعالیت ها و خدمات تخصصی بهداشت حرفه ای

تعیین استانداردهای ملی خدمات بر اساس وظایف تدوینی مرتبط با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، صنعت و معدن بخش 
خدمات کشوری و تولیدی

اجرا نیاز سنجی استانداردهای ملی در زمینه خدمات مرتبط با رشته

همکاری با  ستاد توسعه فناوری نانو در زمینه تدوین استاندارد های ملی

تهیه برنامه جامع بر اساس اصول ارزشیابی نیروهای جذب شده خدمات ارایه شده  بر اساس استانداردهای تعریف شده ملی و جهانی

مطالعات ارتقا کیفی رشته بر اساس نیاز سنجی کشوری و جغرافیایی ،

توسعه در بخش نیروهای تخصصی با تحصیالت تکمیلی

برنامه ریزی در ارتقا و توسعه با تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای ایمنی و حفاظت فنی و 
ارگونومی

تدوین برنامه توسعه مراکر کارآفرینی ،رشکتهای خصوصی  خدمات بهداشت حرفه ای ، رشکتهای تولیدی قطعات ایمنی و مهندسی 
بهداشت کار

تهیه برنامه آموزشی کار آفرینی و برنامه بازاریابی وسایل حفاظت فردی با مشارکت انجمن های تخصصی

تهیه برنامه های تخصص محور در حوزه کنرتل عوامل مخاطره امیز فیزیکی و کنرتل عوامل شیمیایی و حفاظت و ایمنی

تجدید چاپ کتاب های رفرنس کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکرتی تخصصی

تجدید چاپ و بازنگری 2 عنوان کتاب رفرنس معرفی شده مورد ارجاع در رسفصل ها و آزمون های کارشناسی ارشد و دکرتی

تداوم همکاری و عضویت یک نفر از اعضای هییت علمی قطب گروه در شورای عالی حفاظت فنی

متدید ابالغ دبیر کمیته HSE وزارت متبوع

تداوم عضویت 4 عضو هیئت علمی گروه در بردها ، کمیته های ارزشیابی هیئت ممتحنه رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای 
HSE ارگونومی و

انعقاد تفاهم نامه همکاری  با وزاتخانه های مرتبط در خصوص ساسیتگذاری های کالن ایمنی و بهداشت

تدوین برنامه های آموزش مجازی در بسرت وب

ایجاد بخش ترجامن دانش در سایت قطب جهت اطالع رسانی نتایج تحقیقات انجام شده در قطب  به عموم مردم 

تولید و عرضه محتوی های آموزشی تصویری در خصوص حوادث صنعتی 

رشکت و همکاری اعضائ هیئت علمی حداقل در دو برنامه مرتبط با رشته در صدا و سیام 

تولید حداقل دو محتوی آموزشی توسط همکاران قطب جهت پخش در رسانه ملی 

راه اندازی کانال تخصصی در شبکه مجازی 

همکاری فعال اعضای گروه با رسانه های جمعی

ارتباط با اساتید و متخصصان کشور از طریق شبکه های مجازی

فعال سازی کانال قطب و شبکه مجازی

ثبت حداقل 2 مورد اخرتاع

حامیت از رشکت های دانش بنیان مرتیط با قطب جهت رشکت در منایشگاه های داخلی و خارجی جهت ارائه محصوالت تولیدی

ایجاد زیر ساخت های الزم در جهت توسعه خدمات تخصصی قایل ارائه توسط قطب

ایجاد فیلدهای تحقیقاتی و گروه های پژوهشی تخصصی در قطب 
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1400

همکاری با سایر گروه های آموزشی، مراکز تحقیقاتی و محققین در سطوح ملی و بین املللی

ثبت ملی ابداعات و اخرتاعات منتج شده از تحقیقات انجام شده در قطب

ارتقاء H (ndex مقاالت اعضای گروه

1401

جذب هیئت علمی در حیطه های تخصصی بهداشت حرفه ای

ایجاد مرکز آموزش مجازی و شبیه سازی صنعتی و آزمایشگاهی در حیطه های تخصصی مرتبط

کسب مجوز قطعی مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی

برگزاری جشنواره دانشجویی در ایجاد استارت آپ ها

برگزاری جشنواره دانشجویی در ایجاد استارت آپ ها

عقد تفاهم نامه همکاری با مراکز آموزشی و تحقیقاتی موفق در سطوح بین املللی 

بازدید از مراکز آموزشی و تحقیقاتی بین املللی معترب

دریافت نشان EFQM )جایزه ملی بهره وری و تعالی(

پیاده سازی TQM و )CQ در فعالیت های گروه

تدوین کدهای اخالقی مربوط به متخصصین مهندسی بهداشت حرفه ای

برگزاری هامیش های بین املللی مدیریت بحران و رشایط اضطراری

راه اندازی کارگاه های پویش های اجتامعی در رشته بهداشت حرفه ای

راه اندازی پویش های افزایش انگیزه دانشجویان در حوزه های اجرایی بهداشت و ایمنی کار

همکاری با بخش بین امللل دانشگاه در جهت تبادل استاد در قالب پروژه های همکاری بین املللی

اتجام دو طرح پژوهشی مشرتک با محققان سایر کشورها  در  زمینه های مهندسی بهداشت حرفه ای ، HSE و ارگونومی

اخذ منایه Scopus بوسیله مجله مهندسی بهداشت حرفه ای 

اخذ منایه Scopus بوسیله مجله ارگونومی

1402

تحصیل یک نفر از اعضای هیئت علمی قطب در دوره آموزش پزشکی

HSE برگزاری جشنواره ملی

برگزاری جشنواره ملی مدیریت بحران و رشایط اضطراری

اعطای جایزه ملی مدیریت بحران و رشایط اضطراری

کسب باالترین رتبه توان علمی در رشته های بهداشت حرفه ای کشور

ویرایش و تجدید چاپ کتاب اخالق حرفه ای در مهندسی بهداشت حرفه ای

برگزاری هامیش ملی بهداشت حرفه ای

تدوین برنامه آموزشی دانش آموزی با همکاری وزارت آموزش و پرورش

رشکت اعضای هیئت علمی مرتبط با قطب علمی در کالس های آموزش زیان انگلیسی

ارائه طرح درس های دروس دوره های تحصیالت تکمیلی به زیان انگلیسی

1403
همکاری با بخش بین امللل دانشگاه در جهت تبادل استاد در قالب پروژه های همکاری بین املللی

ایجاد بانک شاغالن رشته و شبکه کاریابی دانشجویان

1404

برگزاری هامیش ملی ارگونومی

برگزاری هامیش بین املللی ارگونومی

برگزاری جلسات آموزشی بین املللی مشرتک در  زمینه های مهندسی بهداشت حرفه ای ، HSE و ارگونومی

ایجاد فوروم های ملّی  در حیطه های تخصصی بهداشت حرفه ای

برنامه ریزی در زمینه ایجاد انیستیتو های تخصصی در زمینه های تخصصی مرتبط با قطب

1405
ایجاد زیر ساخت الزم برای کسب اعتبار  در جهت اعطای مدارک و گواهینامه های بین املللی  در زمینه های مهندسی بهداشت حرفه ای 

، HSE و ارگونومی

1406
تدوین هستی شناسی رشته و انتشار عمومی

ایجاد پایگاه دانش رشته در بسرت وب
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پیوست1- اطالعات محیطی

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 امیرفرهنگ 

میراسامعیلی
استاددانشکده دندانپزشکیارتودنسی

انجمن ارتودنسی آمریکا،انجمن ارتودنسی 
اروپا و انجمن ارتودنسی جهانی

23 سال 

دکرت محمد زندی2
جراحی فک و،دهان و 

صورت
20 سالانجمن علمی جراحان فک و صورت استاددانشکده دندانپزشکی

3 سال AAPS-F(P-CRSاستادیاردانشکده داروسازیفارماسیوتیکسدکرت رضا محجوب3

استاددانشکده داروسازیفارماسیوتیکسدکرت کتایون درخشنده4
AAPS-F(P

انجمن متخصصین علوم دارویی
10 سال

3 سالانجمن متخصصین علوم داروییاستادیاردانشکده داروسازیکنرتل  دارودکرت شبنم پورمسلمی5

3 سالانجمن متخصصین علوم داروییاستادیاردانشکده داروسازیفارماکولوژیدکرت پری متری6

3 سالانجمن متخصصین علوم داروییاستادیاردانشکده داروسازیفارماکولوژیدکرت رسول حدادی7

استادیاردانشکده داروسازیداروسازی بالینیدکرت سارا عطایی8
انجمن متخصصین علوم دارویی

ACCP
4 سال

3 سالSPOR)استادیاردانشکده داروسازیاقتصاد و مدیریت دارودکرت مریم رنگچیان9

5 سالانجمن فارماکوگنوزی آمریکااستادیاردانشکده داروسازیفیتوشیمیدکرت دارا دستان10

نانوشیمیعباس فرمانی11
معاونت تحقیقات و 

فناوری
عادی 4 سالانجمن شیمی آمریکااستادیار

انجمن اپیدمیولوژی ایراناستاددانشکده بهداشتاپیدمیولوژیدکرت جالل پورالعجل12

عضو همکارسازمان منطقه ای کنوانسیون استکهلماستاددانشکده بهداشتبهداشت حرفه ایدکرت عبدالرحمن بهرامی13

انجمن اپیدمیولوژی ایراناستاددانشکده بهداشتاپیدمیولوژیدکرت منوچهر کرمی14
عضوهیات 

مدیره-1384 تاکنون

جدول F5 - مشخصات اعضای هیات علمی دانشگاه که مشاور یا مجری برنامه ها و یا پروژه های علمی در نهادهای بین املللی )WHO ، بانک جهانی، یونسکو و....( 
هستند:

رتبه علمیواحد محل خدمترشته نام هیات علمی
نام نهاد بین 

املللی
عنوان پروژه / برنامه

نوع 
همکاری

اپیدمیولوژیدکرت امین دوستی ایرانی1
دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
WHOاستادیار

تعیین شیوع سل نهفته در کارکنان آزمایشگاه 
های طبی کشور ایران

همکار

اپیدمیولوژیدکرت امین دوستی ایرانی2
دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
همکارتعیین شیوع سل مقاوم به درمان در ایرانWHOاستادیار

اپیدمیولوژیدکرت امین دوستی ایرانی3
دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
UNA(DSاستادیار

بررسی دسرتسی همگانی بیامران H(V به 
خدمات مشاوره ای درمانی

همکار

اکرم کریمی شاهنجرینی4
آموزش 
بهداشت

دانشکده بهداشت دانشگاه 
علوم پزشکی همدان

WHOاستاد

Task-shifting to improve access to 
health care providers: systematic 
review of qualitative research on 

barriers and facilitators to the 
implementation of doctor-nurse 

substitution strategies

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

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

20بیوشیمی بالینیاستاددانشکده پزشکیبیوشیمی بالینیدکرت حیدر طیبی نیا1

20فیزیولوژی پزشکیاستاددانشکده پزشکیفیزیولوژیدکرت سیامک شهیدی2

20رسطان، بیامریهای قلبی عروقیاستاددانشکده بهداشت، گروه اپیدمیولوژیاپیدمیولوژیدکرت جالل پورالعجل3

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

 باکرتی شناسیاستاددانشکده پزشکیمیکروب شناسیدکرت رسول یوسفی مشعوف1

 باکرتی شناسیاستاددانشکده پزشکیمیکروب شناسیدکرت محمد یوسف علیخانی2

بیوتکنولوژیاستاددانشکده پزشکیبیوتکنولوژیدکرت مسعود سعیدی جم3

بیوشیمی بالینیاستاددانشکده پزشکیبیوشیمی بالینیدکرت حیدر طیبی نیا4

بیوشیمی بالینیاستاددانشکده پزشکیبیوشیمی بالینیدکرت ایرج خدادادی5

انگل شناسیاستاددانشکده پزشکیانگل شناسیدکرت حشمت الله طاهرخانی6

انگل شناسیاستاددانشکده پزشکیانگل شناسیدکرت محمد فالح7

علوم ترشیحاستاددانشکده پزشکیعلوم ترشیحدکرت ایرج امیری8

فیزیولوژیاستاددانشکده پزشکیفیریولوژیدکرت سیامک شهیدی9

ایمنی شناسیاستاددانشکده پزشکیایمنی شناسیدکرت علیرضا زمانی10

پزشکی ملکولیدانشیاردانشکده پزشکیپزشکی ملکولیدکرت رضوان نجفی11

گوش و حلق و  بینیاستاددانشکده پزشکیگوش، حلق و بینیدکرت فرهاد فراهانی12

کودکاناستاددانشکده پزشکیکودکاندکرت ایرج صدیقی13

کودکاناستاددانشکده پزشکیکودکاندکرت فاطمه اقبالیان14

کودکاناستاددانشکده پزشکیکودکاندکرت زهرا رضوی15

طب نوزادیدانشیاردانشکده پزشکینوزاداندکرت محمد کاظم سبزه ای16

طب فیزیکیدانشیاردانشکده پزشکیطب فیزیکیدکرت محمد رضانیکو17

ارتوپدیاستادیاردانشکده پزشکیارتوپدیدکرت غالمرضا قربانی امجد18

آسیب شناسیدانشیاردانشکده پزشکیآسیب شناسیدکرت محمد جعفری19

آسیب شناسیاستاددانشکده پزشکیآسیب شناسیدکرت علیرضا منصف20

بیامریهای ریهاستاددانشکده پزشکیبیامریهای ریهدکرت ابراهیم نادی21

قلبدانشیاردانشکده پزشکیقلبدکرت بهشاد نقش تربیزی22

بیامریهای عفونیاستاددانشکده پزشکیبیامریهای عفونیدکرت فریبا کرامت23

استاددانشکده پزشکیبیامریهای مغزواعصابدکرت مهر دخت مزده24
بیامریهای 
مغزواعصاب

بیهوشیدانشیاردانشکده پزشکیبیهوشیدکرت محمدحسین بخشایی25

جراحی عمومیدانشیاردانشکده پزشکیجراحی عمومیدکرت امیر درخشانفر26

جراحی کلیهاستاددانشکده پزشکیجراحی کلیه و مجاری ادراریدکرت حبیب الله موسوی بهار27

جراحی کلیهاستاددانشکده پزشکیجراحی کلیه و مجاری ادراریدکرت محمد علی امیرزرگر28

رادیو انکولوژیاستادیاردانشکده پزشکیرادیوانکولوژیدکرت عبدالعظیم پاشاکی29

رادیولوژیاستادیاردانشکده پزشکیرادیولوژیدکرت سیدکامل الدین هاده ئی30

روانپزشکیاستاددانشکده پزشکیروانپزشکیدکرت علی قلعه ایها31
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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

زنان و زایامندانشیاردانشکده پزشکیزنان و زایامندکرت مهناز یاونگی32

زنان و زایامناستاددانشکده پزشکیزنان و زایامندکرت صغری ربیعی33

طب اورژانساستادیاردانشکده پزشکیطب اورژانسدکرت رسول سلیمی34

فارماسیوتیکساستاددانشکده داروسازیفارماسیوتیکسدکرت کتایون درخشنده35

فارماکوگنوزیدانشیاردانشکده داروسازیفارماکوگنوزیدکرت شیرین مرادخانی36

بورد ترمیمیاستاددانشکده دندانپزشکیترمیمیدکرت زهرا خاموردی37

دانشکده دندانپزشکیجراحی فک، صورت و دهاندکرت محمد زندی38
جراحی فک، 
دهان و صورت

بورد جراحی

بورد ارتودنسیارتودنسیدانشکده دندانپزشکیارتودنسیدکرت امیرفرهنگ میراسامعیلی39

بورد پرستاریاستاددانشکده پرستاری ماماییپرستاریدکرت خدایار عشوندی40

بورد پرستاریدانشیاردانشکده پرستاری ماماییپرستاریدکرت فاطمه چراغی41

بورد بهداشت باروریدانشیاردانشکده پرستاری ماماییبهداشت باروریدکرت زهرا معصومی قاضی نوری42

آمارزیستیدکرت حسین محجوب43
دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
آمارزیستیاستاد

دکرت بابک معینی44
آموزش بهداشت و ارتقاء 

سالمت
دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
استاد

آموزش بهداشت و 
ارتقاء سالمت

آموزش بهداشت دکرت اکرم کریمی شاهنجرینی45
دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
استاد

آموزش بهداشت و 
ارتقای سالمت 

مهندسی بهداشت حرفه ایدکرت عبالرحمن بهرامی46
دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
بهداشت حرفه ای استاد

اپیدمیولوژیدکرت جالل پورالعجل47
دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
اپیدمیولوژیاستاد

مهندسی محیط زیستدکرت ایرج محمدفام48
دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
استاد

مدیریت سالمت، 
ایمنی و بهداشت

فیزیولوژی ورزشدکرت حیدری مقدم49
دانشکده بهداشت دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
ارگونومیاستاد

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 زهرا معصومی 

قاضی نوری
بهداشت باروری

دانشکده پرستاری 
مامایی

دانشیار
مرکز ملی تحقیقات 

راهربدی آموزش پزشکی

تأثیر آموزش منشور حقوق زنان باردار 
به دانشجویان مامایی بر میزان رضایت 

زنان باردار از عملکرد آنها

1396- الی 
1398

2
دکرت زهرا معصومی 

قاضی نوری
بهداشت باروری

دانشکده پرستاری 
مامایی

دانشیار
مرکز ملی تحقیقات 

راهربدی آموزش پزشکی

تأثیر آموزش غنی سازی روابط زوجین 
به دانشجویان مامایی بر میزان رضایت 

زناشویی زوجین نابارور

1396- الی 
1398

اپیدمیولوژیدکرت زهرا چراغی
دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

استادیار
پیش بینی میزان بروز بروسلوز ماهانه 

در ایران با استفاده از تحلیل رسی 
زمانی و داده کاوی 

 1397/11/25
و ---

دکرت بابک معینی
آموزش بهداشت 
و ارتقاء سالمت

دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

استاد
اداره کل آموزش 
بهداشت و ارتقاء 

سالمت وزارت بهداشت

همسان سازی دوره های آموزش 
بهداشت

آبان 1390 و 
اسفند 1391
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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

دکرت امین دوستی 
ایرانی

اپیدمیولوژی
دانشکده بهداشت 

دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

استادیار
وزارت بهداشت

کمیته کشوری کووید 19

برآورد عدد مولد نسلی دینامیك بیامری 
كووید 19 در ایران

فروردین 1399 
تا پایان اپیدمی 

کووید 19

دکرت اکرم کریمی 
شاهنجرینی

آموزش بهداشت 
و ارتقای سالمت 

دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

استاد 
موسسه ملی تحقیقات 

سالمت 
مطالعه ملی شاخص های چندگانه 

سالمت و جمعیت در ایران 
سال 1389 تا  

1390

ماماییآرزو شایان3
دانشکده پرستاری 

مامایی
مربی

مرکز ملی تحقیقات 
راهربدی پزشکی

مقایسه روش داپس با روش سنتی بر 
مهارتهای بالینی دانشجویان بالینی

1397-1396

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.
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Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries 
and territories, 1980-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017
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Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and 
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59.102 
Q1
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JAMA Oncology 2019
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analysis of under-5 mortality at national and 

subnational levels from 1990 to 2015

https://www.scopus.com/
inward/record.uri?eid=2-
s2.0-85016634000&doi= 

10.1016%2fS2214-
109X%2817%2930105-5&partner(D= 

40&md5= ea6007e00609bfa85b-
f1e8a8db5ee550

18.705

2
 دکرت زهرا
چراغی

اپیدمیولوژی
 دانشکده بهداشت

 دانشگاه علوم
پزشکی همدان

استادیار

Obesity as a risk factor for anthracyclines 
and trastuzumab cardiotoxicity in breast 

cancer: Methodologic issues to avoid 
misinterpretation in the meta-analysis

https://www.scopus.com/
inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85015915942&doi=10.1200%2fJCO.2
016.71.0715&partner(D=40&md5=8f

abe520e6ded5df684f84cb303f28e7

26.303

3
 دکرت امین
 دوستی
ایرانی

اپیدمیولوژی
 دانشکده بهداشت

 دانشگاه علوم
پزشکی همدان

استادیار

Obesity as a risk factor for anthracyclines 
and trastuzumab cardiotoxicity in breast 

cancer: Methodologic issues to avoid 
misinterpretation in the meta-analysis

https://www.scopus.com/
inward/record.uri?eid=2-s2.0-

85015915942&doi=10.1200%2fJCO.2
016.71.0715&partner(D=40&md5=8f

abe520e6ded5df684f84cb303f28e7

26.303

4
 دکرت

 منچهر
کرمی

اپیدمیولوژی
 دانشکده بهداشت

 دانشگاه علوم
پزشکی همدان

استاد

Global, regional, and national age-sex-specific 
mortality and life expectancy, 1950–2017: a 
systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(31891-9

53.254

5
 دکرت

 منچهر
کرمی

اپیدمیولوژی

 دانشکده
 بهداشت دانشگاه

 علوم پزشکی
همدان

استاد

Global, regional, and national age-sex-specific 
mortality for 282 causes of death in 195 
countries and territories, 1980–2017: a 

systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32203-7

53.254
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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

واحد محل خدمترشته 
رتبه 
علمی

IF ژورنالآدرس مقالهعنوان مقاله

6
 دکرت

 منچهر
کرمی

اپیدمیولوژی
 دانشکده بهداشت

 دانشگاه علوم
پزشکی همدان

استاد
Global, regional, and national burden of 

meningitis, 1990–2016: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2016

https://doi.org/10.1016/
S1474-4422)18(30387-9

27.144

7
 دکرت

 منچهر
کرمی

اپیدمیولوژی
 دانشکده بهداشت

 دانشگاه علوم
پزشکی همدان

استاد

Global, regional, and national 
disability-adjusted life-years )DALYs( for 
359 diseases and injuries and healthy life 

expectancy )HALE( for 195 countries and 
territories, 1990–2017: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32335-3

53.254

8
 دکرت

 منچهر
کرمی

اپیدمیولوژی
 دانشکده بهداشت

 دانشگاه علوم
پزشکی همدان

استاد

Global, regional, and national incidence, 
prevalence, and years lived with disability for 
354 diseases and injuries for 195 countries and 
territories, 1990–2017: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32279-7

53.254

9
 دکرت

 منچهر
کرمی

اپیدمیولوژی
 دانشکده بهداشت

 دانشگاه علوم
پزشکی همدان

استاد

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

systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32281-5

53.254

10
 دکرت

 منچهر
کرمی

اپیدمیولوژی
 دانشکده بهداشت

 دانشگاه علوم
پزشکی همدان

استاد

Population and fertility by age and sex for 
195 countries and territories, 1950–2017: a 
systematic analysis for the Global Burden of 

Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32278-5

53.254

دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

استاد
Population and fertility by age and sex for 195 countries and 

territories, 1950–2017: a systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32278-5

53.254

دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

استادیار

Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 
behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks 
or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32225-6

53.254

دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

استادیار

Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived 
with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and 

territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32279-7

53.254

دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

استادیار

Global, regional, and national disability-adjusted life-years )DALYs( 
for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy )HALE( for 
195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for 

the Global Burden of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32335-3

53.254

دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

دانشیار

Global, regional, and national disability-adjusted life-years )DALYs( 
for 359 diseases and injuries and healthy life expectancy )HALE( for 
195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for 

the Global Burden of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32335-3

53.254

دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

دانشیار
Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 

causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32203-7

53.254

دانشکده بهداشت 
دانشگاه علوم 
پزشکی همدان

استادیار

Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 
behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks 
or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990–2017: a 
systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017

https://doi.org/10.1016/
S0140-6736)18(32225-6

53.254
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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 و 2019

سایر توضیحات

138751/233علوم بهداشتی1
1- ارزیابی و كنرتل مخاطرات محیط كار2-ارزیابی و كنرتل 
مخاطرات محیط زیست3-مدلسازی داده های سالمت4- 
ارزیابی و مدلسازی و مداخالت برنامه های ارتقاء سالمت

سال 2018 : 65 مقاله
سال 2019: 72 مقاله

2
مدل سازی 

بیامریهای غیر 
واگیر

139267/233

1: سنجش و ارزیابی داده های سالمت2: مدل سازی 
عوامل خطر فردی و اجتامعی بیامری های غیرواگیر3: 

مدل سازی عوامل خطر ژنتیکی بیامری های غیرواگیر4: 
مدل سازی عوامل خطر محیطی بیامری های غیرواگیر

سال 2018 : 59 مقاله
سال 2019: 46مقاله

138670/233پزشکی مولکولی3
1-مكانیسم های مولكولی2- بیوماركرهای مولكولی 

رسطان ها3- تولید بیوسنسورهای سلولی
سال 2018 : 45 مقاله
سال 2019: 42مقاله

4
فیزیولوژی 

اعصاب
139097/233

عملکردهای مختلف سیستم عصبی- روندهای حافظه 
و یادگیری- آموزش و پژوهش فیزیولوژی اعصاب

سال 2018 : 42 مقاله
سال 2019: 48مقاله

5
عوامل اجتامعی 
موثر بر سالمت

1392128/233
1- آموزش و ارتقاء سالمت

2-کنرتل عوامل زیت محیطی
3-اپیدمیولوژی اجتامعی

سال 2018: 55 مقاله
سال2019 : 51 مقاله

6
اختالالت رفتاری 
و سو ء مرصف 

مواد
138682/271

1-کارامدی درمانهای دارویی و غیر دارویی در اختالالت 
روانی2-ابزار سازی و استاندارد سازی آزمونهای 

روانی-شناختی برای اختالالت روانی
3-مطالعة سبک زندگی و ارتباط آن با سالمت در زمینه 
های مختلف4-انجام تحقیقات بین رشته ای در حوزه 

های علوم پزشکی با تاکید بر اختالالت روانی )مثل برسی 
اختالالت شناختی در بیامران دیابتی( 

5-بررسی اختالالت روانی در گروه های هدف مختلف 
از جمله جوانان، زنان و معلولین6-هم ابتالئی سوء 

مرصف مواد با سایر اختالل های روانپزشکی
7-روشهای پیشگیری از اختالالت روانی و مسائل 

اجتامعی)زناشویی، خودکشی، سوء مرصف مواد و گروه 
های پرخطر(7-انجام و مشارکت در طرح های ملی و 

بین املللی در حوزة علوم رفتاری

سال 2018 مقاله 
سال2019 مقاله 

7
مراقبتهای  مادر 

و کودک
138898/271

در حیطه بهداشت باروری و نازایی و مامایی و زنان و 
بارداری

سال 2018 : 30 مقاله
سال 2019: 21مقاله

1386151/271دندانپزشکی8
1- کاربردهای لیزر در دندانپزشکی

2- مواد دندانی بایو مرتیال
3- کشت سلولی و مهندسی بافت در دندانپزشکی

سال 2018 : 8 مقاله
سال2019 : 9 مقاله

1390180/271بروسلوز9
1-بروسلوز ، 2-سایر بیامریهای عفونی3-تکنیک های 

مولکولی و ژنتیکی
سال 2018: 15 مقاله
سال2019 : 10 مقاله

10
مراقبت از 

بیامریهای مزمن 
در منزل

1390197/271
ارائه مراقبتهای بهداشتی درمانی به بیامران مزمن در 

منزل 
سال 2018 : 18 مقاله
سال2019 : 10 مقاله

11
آندومرت و 

آندومرتیوزیس
1391199/271

1-بیولوژی تولید مثل2-النه گزینی وR(F 3-اختالالت 
اندوکرین4- اندولوژی 5-سلول درمانی

12
ارولوژی و 
نفرولوژی

ارولوژی و نفرولوژی1390224/271
سال 2018: 7 مقاله
سال2019 : 8 مقاله

1391259/271پسوریازیس13
1-پسوریازیس2- سایر بیامریهای پوستی3-اپیدمیولوژی 

بیامریهای پوستی
سال 2018 : 4 مقاله
سال2019 : 1 مقاله
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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 و 2019

سایر توضیحات

139436/69سالمت تغذیه14

1-بررسی االینده های شیمیایی و میکروبی  مخاطره آمیز 
در مواد غذایی2- بررسی و اثر ریز مغذی ها در بیامریها3- 
ارزیابی الگوهای غذایی و ارتباط انها با بیامریها4- بررسی 

شیوع و بروز کمبودهای تغذیه ای در جامعه

15
گیاهان دارویی 
و فراورده های 

طبیعی
139543/69

مطالعات  آزمایشگاهی، حیوانی و بالینی در حوزه 
گیاهان دارویی و فراورده های طبیعی

سال 2018: 8 مقاله
سال2019 : 19 مقاله

16
ایمپلنت های 

دندانی
139597/101

ایمپلنت های دندانی و بیومرتیال ها.2-ایمپلنت های دندانی 
در بازسازی استخوان فک3- قابلیت های ایمپلنت های 

دندانی در بازسازی فانکشن دهان، فک و صورت

سال 2018: 2 مقاله
سال2019: 3 مقاله

ارزشیابی نشده 1395اختالالت شنوایی17
سال 2018 مقاله 
سال2019 مقاله 

18
اختالالت طیف 

اتیسم
ارزشیابی نشده1396

سال 2018 مقاله 
سال2019 مقاله

19
بهداشت و ایمنی 

شغلی
ارزشیابی نشده1396

سالمت کارکنان کلیه مشاغل، حفظ و ارتقاء کیفیت  تحقیقات 
در محیط های شغلی و دستیابی به فناوری های نوین

سال 2018 مقاله 7
سال2019 مقاله 8 

20
مرکز تحقیقات 

دندانپزشکی
1386/2/29

151 بین 271 مرکز 
بالینی با بیش از 
3 سال فعالیت 

پژوهشی

1-تحقیقات در زمینه کاربردهای لیزر در دندانپزشکی
2-تحقیقات در زمینه مواد دندانی بایو مرتیال

3-تحقیقات در زمینه کشت سلولی و مهندسی بافت در 
دندانپزشکی

16 مقاله

21
مرکز تحقیقات 
مادر و کودک

2018:30   2019:21بهداشت باروری و نازایی و مامایی1388/5/598/271

22
مرکز تحقیقات 
بیامریهای مزمن

2018:18     2019:10مراقبت های بهداشتی و درمانی بیامریهای مزمن1390/10/20197/271

23
مرکز تحقیقات 
گیاهان دارویی

1395
رتبه 43 در بین 69 

مرکز تحقیقات
مطالعات آزمایشگاهی، حیوانی و بالینی در حوزه 

گیاهان دارویی وفرآورده های طبیعی

2018-13 مقاله و 
 (S( 8

2019-22 مقاله و 
(S( 19

24
مرکز تحقیقات 

دندانپزشکی
1386/2/29

151 بین 271 مرکز 
بالینی با بیش از 3 سال 

فعالیت پژوهشی

1-تحقیقات در زمینه کاربردهای لیزر در دندانپزشکی
2-تحقیقات در زمینه مواد دندانی بایو مرتیال

3-تحقیقات در زمینه کشت سلولی و مهندسی بافت در دندانپزشکی

16 مقاله

25
مرکز تحقیقات 
علوم بهداشتی

موضوعات بهداشتی و پیشگیری از بیامری1387243/32
)2018(88
)2019(89

26
مرکز تحقیقات مدل 
سازی بیامریهای 

غیر واگیر
1392207/89

پژوهش های تخصصی بنیادی و کاربردی در حوزه مدل 
سازی دادههای بیامریهای غیر واگیر  با هدف ارتقاء 

سطح سالمت جامعه
)2018(66

27
مرکز تحقیقات ایمنی 

و بهداشت شغلی
ندارد1396

)2018(13
)2019(14

28
مرکز تحقیقات 
عوامل اجتامعی 
موثر بر سالمت

139286/01
پژوهش و ارائه راه حلهای علمی و عملی در امور 

بهداشتی و درمانی
)2018(28

29
مرکز تحقیقات 
علوم بهداشتی

موضوعات بهداشتی و پیشگیری از بیامری1387243/32
)2018(88
)2019(89



دانشگاه علوم پزشکی همدان 80

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
پایلوت کشوری تیم ثبت حوادث 

در کشور
وزارت بهداشت درماندکرت فروزان رضا پور

2
برآورد عدد مولد نسلی دینامیك 

بیامری كووید 19 در ایران
دکرت امین دوستی ایرانی

فروردین 
99

ادامه 
دارد

وزارت بهداشت درمان

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

عنوان پژوهش بین املللی

تاریخ انجام طرحفرد مرجع )focal point( اجرای طرح در کشور
همکار 

 )counterpart(
بین املللی 

نقش 
همکاران 

ملّی در انجام 
پروژه

سایر توضیحات
تاازگروه / دپارمتاننام

1

بررسی تاثیر داربست 
االستین-ژالتین-

هیالورونیك اسید در 
بازسازی نقایص غرضوف 

تیغه ی بینی خرگوش

دکرت عباس شکری
دکرت محمد رضا جاملپور

دکرت کوثر رمضانی

رادیولوژی دهان ، فک وصورت
جراحی فک ، دهان و صورت

رزیدنت رادیولوژی دهان ، فک 
وصورت

97/9/16
در حال 

اجرا
دکرت لعبت 

طیبی

2

بررسی توانایی ممربان 
3D-Printed Elastin/

 Sodium hyaluronate
در بازسازی دیفكت 
پریودنتال بر مبنای 

 Guided tissue تكنیك
 )regeneration )GTR

در مدل حیوانی سگ

دکرت هادی هاشم زهی
دکرت لیال غالمی

جراحی فک ، دهان و صورت
پریودنتولوژی

96/10/30
در حال 

اجرا
دکرت لعبت 

طیبی

3

بررسی تاثیر ممربان 
gelatin/ elastin /

 sodium hyaluronate
بر پیشگیری از ایجاد 

اسكار هایپرتروفیك در 
مدل حیوانی خرگوش

97/2/2جراحی فک ، دهان و صورتدکرت علی حیدری
در حال 

اجرا
دکرت لعبت 

طیبی

4

سنتز نانوذرات 
كربن كوانتوم دات با 

تغییرات سطحی خاص 
به منظورانتقال ژن 

باكارایی باال به سلولهای 
پروكاریوتی و یوكاریوتی

20172019پژوهشیعباس فرمانی
دکرت لعبت 

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

فرد مرجع )focal point( اجرای 
طرح در کشور

همکار )counterpart( تاریخ انجام طرح
بین املللی 

نقش همکاران 
ملّی در انجام 

پروژه

سایر 
توضیحات

تاازگروه / دپارمتاننام

1

بررسی اثرات همزمان فاکتورهای تغذیه 
ای و غیر تغذیه ای بر سندروم متابولیک با 
استفاده از رویکرد سلسه مراتبی بیزین در 

مطالعه قند و لپید تهران

دکرت زهرا 
چراغی

تابستان 1395اپیدمیولوِژی
تابستان 

1396

Lawarence 
McCandle, 

Mahyar Etminan

مجری 
اصلی

2
تأثیر الکل بر روی پوکی استخوان یک 

مطالعه مروری و متاآنالیز
دکرت زهرا 

چراغی
تابستان1395اپیدمیولوِژی

تابستان 
1396

 Mahyar 
Etminan

مجری 
اصلی

خشونت علیه زنان باردار 3
دکرت فروزان 

رضا پور

آموزش 
بهداشت و 
ارتقاء سالمت

مشاوردکرت جهانگیری

4
پیشگیری از آسیب و ارتقاء ایمنی در مناطق 

روستایی
دکرت فروزان 

رضا پور

آموزش 
بهداشت و 
ارتقاء سالمت

20042009

Lucie Laflamme, 
Mohsen 

Naghavi, Marjan 
Vaez

مجری 
اصلی

5

معرفی مدل رگرسیون هندسی منایی منایی 
شده با توزیعهای دارای صفر زیادی و اثرات 
تصادفی برای مدل سازی داده های طولی و 
همبسته شامرشی با کاربرد در تحلیل داده 

های پزشکی

دکرت لیلی 
تاپاک

Geert  Verbekادامه دارد1398آمارزیستی
مجری 
اصلی

6

ارزیابی میزان كنرتل مخدوش شدگی اثرات 
متغیرهای مستقل وابسته به زمان در 

مطالعات طولی منترش شده در مجالت 
معترب علوم پزشكی.

دکرت امین 
دوستی ایرانی

13981399Gary Collinsاپیدمیولوژی
مجری 
اصلی

7

Cochrane Qualitative Evidence 
Syntheses: Developing a
template and guidance

Cochrane Qualitative Evidence 
Syntheses: Developing a
template and guidance

Developing a template and guidance 
for Cochrane Qualitative Evidence 

Syntheses 

دکرت اکرم 
کریمی 

شاهنجرینی

آموزش 
بهداشت و 
ارتقاء سالمت

ادامه دارد2020
Claire Glenton, 
Simon Lewin, 

….
همکار 

8

Barriers and facilitators to the 
implementation of doctor-nurse 
substitution strategies in primary 

care

دکرت اکرم 
کریمی 

شاهنجرینی

آموزش 
بهداشت و 
ارتقاء سالمت

20132019
Claire Glenton, 
Simon Lewin, 

….
همکار 

)Incubators( مراکز رشد تخصصی -  R6 جدول

تاریخ رشوع فعالیت مرکز رشدحوزه تخصصی فعالیت مرکز رشدعنوان مرکز رشد
تعداد پروژه هایی که در حال حارض 

در مرکز رشد فعال می باشند 
تعداد رشکت های فعالی که قبال 
تحت حامیت مرکز رشد بوده اند

1613تابستان 1391حوزه سالمت-مرکز رشد فناوری سالمت1
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)University Spinoff Companies( رشکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه - R9 جدول

عنوان رشکت دانش بنیان
حوزه تخصصی فعالیت 

رشکت دانش بنیان
تاریخ رشوع فعالیت 

رشکت دانش بنیان
سایر توضیحاتمحصوالت نوآورانه رشکت دانش بنیان 

1396تجهیزات پزشکیمها امواج درمانگر1
دستگاه سنگ شکن سیلندری ترانسدیورسالکرتومگنتیک  برون 

اندامی کلیه و مجاری ادراری

2
ایده پردازان دانش 

ایمنی

مدیریت بحران و 
رشایط اضطراری 
محیط های صنعتی

1395

1- سامانه ایمنی مواد شیمیایی )سام(
2- نرم افزار مدیریت حوادث و شبه حوادث

3. تجزیه و تحلیل خطا های انسانی
4. تجزیه و تحلیل خطرات شغلی

5. مدیریت خطرات فرآیندی

3
سالمت پژوهان سپهر 

آریا

مواد غذایی کم 
پروتئین مخصوص 

بیامران
1396

پودر کم پروتئین جایگزین تخم مرغ - پودر کم پروتئین جایگزین 
سیب زمینی – پودر خامه غیرلبنی جایگزین شیر- پودر کم پروتئین 

جایگزین همربگر - پودر کیک کم پروتئین - پودر کم پروتئین 
جایگزین بستنی – نان کم پروتئین

ترمیم داروی بهاور3
تولید فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی

کرم مرطوب کننده1393

مانیتورینگ عروق1394تجهیزات پزشکیتوانا مکاترونیک پویا4

5
رشکت دانش بنیان 
آویده رایان الوند

ماسک راینیک
دستگاه تصفیه هوای مناطق نفتی

فیلرت تصفیه هوای بیامرستانی

6
ایده پردازان دانش 

ایمنی
پکیج جامع مدیریت رشایط اضطراریآذر 1394رشایط اضطراری

یونیت تست حفاظ های شنوایی1394حفاظت شنواییپویش آواسینا7

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

عنوان آزمایشگاه تحقیقاتی 
پیرشفته

حوزه تخصصی 
فعالیت آزمایشگاه 

تاریخ رشوع 
فعالیت 

آزمایشگاه 

تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه که در سطح کشور بی نظیر و یا کم نظیر می 
باشد

سایر توضیحات

1
آزمایشگاه جامع تحقیقات 

دانشگاه
تحقیقات زیست 

پزشکی
1395

1- دستگاه CHNOS)سنجشگر عنرصی کربن، هیدورژن، نیروژن، 
اکسیژن و گوگرد(

PerkinElmer-آمریکا

2
آزمایشگاه جامع تحقیقات 

دانشگاه
تحقیقات زیست 

پزشکی
Knaver- آملان2- دستگاه HPLC)کروماتوگرافی مایع با پرفرمنس باال(    1395

3
آزمایشگاه جامع تحقیقات 

دانشگاه
تحقیقات زیست 

پزشکی
3- دستگاه Flow Cytometer) فلوسایتومرتی(1395

 Thermo Fisher
Scientific- آمریکا

4
آزمایشگاه جامع تحقیقات 

دانشگاه
تحقیقات زیست 

پزشکی
LABOmed- آمریکا4- میکروسکوپ فلورسانس و نرم افزار فیش و کاریوتایپ1395

5
آزمایشگاه جامع تحقیقات 

دانشگاه
تحقیقات زیست 

پزشکی
1395

1- دستگاه CHNOS)سنجشگر عنرصی کربن، هیدورژن، نیروژن، 
اکسیژن و گوگرد(

PerkinElmer-آمریکا

6
آزمایشگاه تحقیقات لیزر در 

دندانپزشکی
کاربردهای لیزر 
در دندانپزشکی

1394

co2 1-لیزر
Er:YAG 2- لیزر
Nd: YAG 3-لیزر
Diode 4-لیزر
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)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

7
آزمایشگاه مرکزی دانشکده 

داروسازی
1393داروسازی

,HPLC, GC, (MS انواع روشهای کروماتوگرافی پیرشفته شامل -
 -Plate reader  مجهز به سیستم های فوتومرت و فلوریمرت 

- تجهیزات مربوط به بیوانفورماتیک 
- اولرتاسانرتیفوژ

8
آزمایشگاه تحقیقات لیزر در 

دندانپزشکی
کاربردهای لیزر 
در دندانپزشکی

1394

co2 1-لیزر
Er:YAG 2- لیزر
Nd: YAG 3-لیزر
Diode 4-لیزر

آزمایشگاه گفتار و زبان 9
گفتار درمانی) 

صوت و حنجره و 
شکاف کام(

1394Nasometry-FEES-EGG

10
آزمایشگاه مرکزی تحقیقات و  

تحصیالت تکمیلی
طیف سنجی و 
کروماتوگرافی

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

آخرین IFتاریخ رشوع منایه ISIتاریخ رشوع انتشاررسدبیرواحد متولی نام مجله

1Journal of Research in Health Sciences20012019دکرت حسین محجوبدانشکده بهداشت

)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 همگروهی 

بروسلوز فامنین

مرکز تحقیقات 
بروسلوز معاونت 
تحقیقات و فناوری

þ
þþ

تاریخ پرسشگری از ابتدای 
مهر سال 1395 رشوع شده 

است.
2367 نفر

یک مقاله با عنوان:
Cohort profile: Famenin 
Brucellosis Cohort Study
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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 ملّی

بین املللی

سخرنانان  بین 
املللی

رشکت کنندگان  
بین املللی

1
اولین کنگره ملی نانو فناوری در 

علوم سالمت
معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی همدان

þþþ11397اردیبهشت

جشنواره طب ایرانی)طب سینوی(2
معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی همدان

þþþ31397شهریور

3
نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه 

دانشجویان علوم پزشکی
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 

علوم پزشکی همدان
þþþ191397 شهریور

4
سومین هامیش توانبخشی عصبی 

ابن سینا
معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی همدان

þþþ31397مهر

5
کنگره رسارسی بروسلوز در انسان 

و دام
معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی همدان

þþþ11397 مهر

6
سیزدهمین کنگره رسارسی علوم 

ترشیح
معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی همدان

þþþ131397 مهر

7
دومین هامیش منطقه ای اختالالت 

طیف اتیسم
معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی همدان

þþþ31398فروردین

8
سومین سمپوزیوم سلول های بنیادی 

و دندانپزشکی باز ساختی 
معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی همدان

þþþ31398 تیر

9
هامیش دانشگاه نسل سوم دانشگاه 

کار آفرین
معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی همدان

þþþ11398 مهر

چهارمین هامیش توانبخشی عصبی10
معاونت تحقیقات و فناوری 
دانشگاه علوم پزشکی همدان

þþþ41398 آبان

þþþ11396معاونت پژوهشی دانشگاه هامیش ملی علوم دارویی11

هامیش توانبخشی عصبی ابن سینا12
دانشکده علوم توانبخشی با همکاری 
معاونت تحقیقات دانشگاه همدان 

þþþ4بار
21و22 آبان 

ماه1398
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)Scientific Center of Excellence(  قطب علمی - R14 جدول

حوزه های تخصصی فعالیت قطب علمیعنوان قطب علمی
تاریخ تصویب مرکز 

به عنوان قطب 
علمی 

ویژگی ها و خدمات منحرص به فرد قطب علمی

1

قطب علمی 
آموزشی مهندسی 
بهداشت حرفه 

ای کشور

1- حوزه آموزش
- توسعه فعالیت های آموزشی از طریق تربیت نیروی متخصص و پژوهشگر 

موردنیاز،
- همکاری و هامهنگی با دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز آموزشی داخل و 

خارج از کشور جهت برگزاری دوره های آموزشی به صورت مشرتک،
- گسرتش روزافزون آموزش الکرتونیک.

2- حوزه پژوهش
- توسعه فعالیت های پژوهشی از طریق افزایش کیفی و کمی کتب و مقاالت 

علمی و برگزاری دوره های تخصصی و هامیش های علمی،
- کسب منایه های بین املللی جهت مجله علمی قطب،

- عضویت در مجامع علمی بین املللی،
- تأمین زیرساخت های الزم جهت تجهیز آزمایشگاه های قطب،

- تدوین برنامه های ملی پایش و کنرتل عوامل زیان آور و ارزیابی ریسک و 
پیشگیری از مخاطرات شغلی

3- حوزه اجرا
- عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز پژوهش خارج از 

کشور جهت انجام پروژه های تحقیقاتی مشرتک،
- برگزاری کارگاه مدیریت اسرتاتژیک باهدف توامنندسازی راهربدی مدیریت 

و اعضای قطب،
- گسرتش پروژه های ارتباط با صنعت.

خرداد ماه 1392

- برگزاری دوره های تخصصی ایمنی و 
بهداشت کار

- ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های 
تخصصی استقرار سیستم های مدیریتی، 

کنرتل خطرات و مدیریت ریسک، 
اندازه گیری و کنرتل عوامل زیان آور 
محیط کار و بیامری های شغلی، 

طرح ریزی رشایط اضطراری و مدیریت 
بحران، اصالحات ارگونومیکی، شناسایی 
و کنرتل مشکالت و مخاطرات شغلی و ... 

- ارائه خدمات پژوهشی و ارتباط با 
صنعت

-ممیزی و عیب یابی سیستم های 
مدیریت ایمنی و بهداشت

- تهیه نرم افزارهای تخصصی درزمینه 
ارزیابی ریسک، مدیریت بحران، کنرتل 

صدا و ....
-تدوین برنامه های بهبود و ارتقاء 

سالمت شغلی در راستای تحقق اهداف 
از پیش تعیین شده.
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)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

گروه / دپارمتان مسئولاسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری

ی
خل

 دا
ت

ثبت خارجیثب

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

Eu
ro

pe
an

 
Pa

te
nt

Ja
pa

ne
se

 
Pa

te
nt

1
تهیه و تولید شکل دارویی پودر استنشاقی از نانوذرات 

لیپیدی جامد حاوی داروی آمفوتریسین
حسین باقری

احسان مهربانی یگانه
þþþþ9075495/9/30پزشکی

þþþþ5648887/10/3بیهوشیعباس طاهرپنس تراکئوستومی تی - ام2

þþþþ4288286/6/25بیهوشیعباس طاهرساخت نگهدارنده ایروی جهت ماسک گیری ساملندان3

4(CU بیهوشیعباس طاهرلووله تراشهþþþþ4288186/6/25

þþþþ4288486/6/25بیهوشیعباس طاهرثابت کننده لوله تراشه5

þ4288386/6/26بیهوشیعباس طاهرکیسه جمع آوری ترشحات6

þ8114092/8/26ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیانتولیدکننده نیمه اتوماتیک سبز بیوگاز و کود7

þ8114292/8/26ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیانمیکرس آزمایشگاهی دومنظوره االکلنگی و شعاعی8

9
دستگاه متام اتوماتیک و قابل تنظیم برای انتقال حجم 

های مختلف مایعات توسط پیپت
þ8113892/8/26ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیان

10
تولید کربن فعال پودری دارای حفرات میکر و مزو از 

تایرهای فرسوده سواری
þ8751494/9/29گروه بهداشت محیطعلیرضا رحامنی

11
البسه و ملحفه بیامرستانی ضدمیکروبی و آرامش 

بخش حاوی گرین نانوپارتیکل مس و عصاره اکالیپتوس
þ9161595/12/23ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیان

12
قاشق بهداشتی ویکبارمرصف رشبت و سایر داروها و 

مواد خوراکی مایع
þ9040295/8/23ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیان

13
قطعه یکبارمرصف متصل شونده به دستگاه اسپکولوم 

جهت بزرگنامیی و افزایش دید در منونه برداری
þ9561897/2/4ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیان

14
ماسک ضدمیکروبی و ضدمواد سمی و شیمیایی مجهز 

به شیلد محافظ
þ9631997/5/10ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیان

15
محیط انتقالی پاپ اسمیر برای بررسی سلولی )پاپ 

اسمیر( و تشخیص ویروس پاپیلوما
þ9598197/3/23ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیان

16
نانوچسب زخم و چسب جراحی کالژن حاوی 

نانوپارتیکل اکسید روی و آنتی یوتیک اریرتومایسین و 
نانو curcumin )نانو زرد چوبه(

þ9560797/2/3ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیان

17
آنژیوکت سه کاره ضد برگشت خون و مجهز به سه 

راهی و چسب مخصوص آنژیوکت
þ9641897/5/24ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیان

þ9626997/5/3ژنتیکمسعود سعیدی جمکیت استخراج دو مرحله ای DNA از بافت پارافینه18

19
 Real – به روش miRNA کیت سنجش کمی سطح

time PCR
þ9630597/5/8ژنتیکمسعود سعیدی جم

þ9792397/11/23پرستاریمهدی خزاییآنژیوکت همراه با چسب نگهدارنده20

21
لوپ رادیوگرافی با قابلیت بازکردن کانتکت های بین 

دندانی به کمک نخ مخصوص
þ9653097/6/3دندانپزشکیعرفان اکربی

þ9614797/4/23دندانپزشکیعرفان اکربیرسنگ نیدل ایمن شونده کشویی چرخشی 22

23
دستگاه مترین درمانی دوطرفه همراه با فیدبک در 

بیامران سکته مغزی
سیدمحمدصادق 

حسینی
þ9742297/279کاردرمانی

24

ساخت نانوذره محتوی آنزیم لیزواستافین متصل 
شده بر روی لیپوزوم های حاوی ونکومایسین جهت 
درمان موثر عفونت های پوستی ایجاد شده توسط 

استافیلوکوک اورئوس مقاون به متی سیلین

þ9695497/7/21میکروب شناسیمحمدرضا عربستانی
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)Patent( ثبت ابداع و اخرتاع - R15 جدول

گروه / دپارمتان مسئولاسامی صاحبان نوآوریعنوان نوآوری

ی
خل

 دا
ت

ثبت خارجیثب

تاریخ ثبتشامره ثبت

U
S 

Pa
te

nt

Eu
ro

pe
an

 
Pa

te
nt

Ja
pa

ne
se

 
Pa

te
nt

þ9725197/9/5ارتزناهید تفتیمفصل ارتزی دو محوره با بار مستقیم25

26
کفش طبی بادی با قابلیت تغییر ارتفاع در پاشنه و 

رسپنجه
þ9729497/9/12ارتزناهید تفتی

þ9730897/9/12ارتزناهید تفتیارتوز مچی-پایی نرم جهت کمک به دورسی فلکشن پا27

28
فرایند ساخت بسرت گرافنی بهینه برای کشت و تکوین 

جنین در رشایط آزمایشگاهی 
þ9800797/11/30پژوهشیعباس فرمانی

þ9940298/7/2پژوهشیعباس فرمانیخمیردندان ازسازی کننده مینای دندان29

þ9940198/7/2پژوهشیعباس فرمانیاسپری دهانی ضدپالک دندانی30

31
چسب زخم و گرفتگی عضالت و کبودی با مکانیزم 

ایجاد رسما
þ9263996/4/0ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیان

32
ظرف بهداشتی توزیع مواد حبه شده  مواد غذایی و 

دارویی
þ9221596/2/26ویروس شناسیفرید عزیزی جلیلیان

33
تولید ونکومایسین لیپوزومه شده بر علیه عفونت های 

پوستی استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین
þ9466396/10/18میکروب شناسیمحمدرضا عربستانی

34

فرایند تولید پلی پپتید کروم سنسینگ ایجادکننده مرگ 
برنامه ریزی شده از استافیلوکوک اورئوس بعنوان یک 
آنتی بیوتیک وسیع الطیف برعلیه باکرتی های مقاوم 

به چند آنتی بیوتیک

þ9466196/10/18میکروب شناسیمحمدرضا عربستانی

35
فرایند استفاده از کوانتوم دات منترشکننده فلورسنس 
 Rituximab سبزرنگ و کنزوگه کردن آن با آنتی بادی

جهت تشخیص لنفوم غیرهوچکین
þ9517496/12/12میکروب شناسیمحمدرضا عربستانی

36
تولید سیستم دارورسانی بصورت نانوساختارنانو 

امولسیون شونده
دکرت رضامحجوب- 
دکرت فرید درکوش

گروه فارماسیوتیکس- 
دانشگاه علوم پزشکی 

همدان
þþþþ7883591/12/12

)Pioneership  in New Curriculum Development(  پیشگامی در تدوین کوریکولوم های مصوب شورایعالی برنامه ریزی آموزشی - E1 جدول

عنوان برنامه درسی
مقطع برنامه 

درسی
تاریخ ارسال برنامه از دانشگاه به دبیرخانه 

شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی

تاریخ تصویب برنامه 
در شورایعالی برنامه 

ریزی علوم پزشکی

اسامی اعضای هیات علمی دانشگاه که در 
کمیته تدوین برنامه درسی عضویت دارند

دکرت زهرا خاموردی- دکرت محسن دالبند90/01/23در این معاونت اطالعاتی موجود منی باشدفلوشیپترمیم های زیبایی مبتنی بر باندینگ1

دکرت فریربز وفایی90/01/23در این معاونت اطالعاتی موجود منی باشدفلوشیپپروستو ایمپلنت2

دکرت معصومه خوشحال90/01/23در این معاونت اطالعاتی موجود منی باشدفلوشیپپریو ایمپلنت3

دکرت محسن دالبند- دکرت زاهد محمدی90/01/23در این معاونت اطالعاتی موجود منی باشدفلوشیپدردهای مزمن دهانی -صورتی4

5
بازنگری کریکولوم رشته دکرتی 

اپیدمیولوژی
اسفند 1397دکرتی 

هنوز تصویب 
نشده است.

دکرت جالل پوالعجل، دکرت منوچهر 
کرمی، دکرت یونس محمدی، دکرت امین 

دوستی ایرانی، دکرت زهرا چراغی

دکرت فروزان رضا پور شاهکالیی1396/3/16ارشدسالمت و ترافیک6
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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

مهر ماه 90/01/231390فلوشیپترمیم های زیبایی مبتنی بر باندینگ1

مهر ماه 90/01/231390فلوشیپپروستو ایمپلنت2

مهر ماه 90/01/231390فلوشیپپریو ایمپلنت3

مهر ماه 90/01/231390فلوشیپدردهای مزمن دهانی -صورتی4

ارسال به دبیرخانه آموزش تخصصی دانشکده دندانپزشکیکاردانیتجهیزات دندانپزشکی5

ارسال به دبیرخانه آموزش تخصصی دانشکده دندانپزشکیکاردانیپرستاری و مدیریت مطب دندانپزشکی6

ارسال به دبیرخانه آموزش تخصصی دانشکده دندانپزشکیدوره مهارتیاورژانس های پزشکی در قطب دندانپزشکی 7

کشوری13961396عمومینور و لیزر ) دکرت رضایی (8

کشوری13961396عمومیمهندسی بافت ) دکرت وفایی (9

تربیزمهر 1396ارشدسالمت و ترافیک

10MBBSبهمن 139797کارشناسی

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

عنوان آزمون جامع کشوری
تاریخ برگزاری 

آزمون
رتبه 
یک

رتبه 
دو

رتیه 
سه

نام کسب کنندگان رتبه های برتر

دکرت فاطمه اسکندرلو رشته ارتودنسی98/06/04pþآزمون دستیاری1

دکرت املیرا نجف راد رشته  دندانپزشکی ترمیمی98/06/04þþþآزمون دانشنامه/ گواهینامه2

دکرت مریم فروزنده رشته رادیو لوژی دهان وفک وصورت98/06/04þþþآزمون دانشنامه/ گواهینامه3

شیام فرخی1398þþþآزمون دکرتی پرستاری4

دکرت بابک معینی1381þآمون دکرتی تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت5

دکرت قربان عسگری1385þآزمون دکرتی تخصصی مهندسی بهداشت محیط6

دکرت قربان عسگری1376þآزمون کاردانی به کارشناسی مهندسی بهداشت محیط7

دکرت محمد بابامیری1387þآزمون کارشناسی ارشد روانشناسی8

دکرت لیلی تاپاک1389þآزمون دکرتی تخصصی آمارزیستی9

دکرت فخرالدین قاسمی1389þآزمون کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای10

دکرت یونس محمدی 1389þآزمون دکرتی تخصصی اپیدمیولوژی11

دکرت یونس محمدی 1387þآزمون کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی12
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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

فارغ التحصیلدر حال تحصیل

þþþعراق1تخصصیرشته تخصصی اندو دانتیکس1

þþþعراق15دکرتای عمومیدندانپزشکی عمومی2

þþþعراق4کارشناسیپرستاری 3

þþþعراق1کارشناسی ارشدمدیریت پرستاری4

5MBBSپاکستان - عراق120کارشناسیþþþ

þافغانستان – عراق - یمن20دکرتی عمومیپزشکی عمومی6

þتاجیکستان1تخصصاورولوژی7

þپاکستان1تخصصرادیولوژی8

þهند1تخصصگوش و حلق و بینی9

þعراق3کارشناسیرشته هوشربی10

þعراق2کارشناسیرشته علوم آزمایشگاهی11

þلبنان1کارشناسیرشته اتاق عمل12

þیمن1کارشناسیرادیولوژی13

þعراق و آملان25دکرتی عمومیداروسازی14

)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
 TUTOR

TRA(N(NG
EDO30اعضا هیئت علمی

UN(VERS(TY OF BR(T(SH 
CLOMB(A - UBC

þþþکانادا

2
طراحی برنامه درسی 

اخالق 
دکرتای حرفه ای و 

تخصصی دندانپزشکی
250گروه اخالق

UN(VERS(TY OF BR(T(SH 
CLOMB(A - UBC

þþþکانادا

3
طراحی برنامه درسی 

پریودنتولوژی 1
30پریودکرتای حرفه ای

UN(VERS(TY OF BR(T(SH 
CLOMB(A - UBC

þþþکانادا

4
طراحی برنامه درسی 

کنرتل عفونت
دکرتای حرفه ای و 

تخصصی
160متامی گروه ها

UN(VERS(TY OF BR(T(SH 
CLOMB(A - UBC

þþþکانادا

5
کوریکولوم نویسی و 
PBL سناریو نویسی

EDO20اعضا هیئت علمی
UN(VERS(TY OF BR(T(SH 

CLOMB(A - UBC
þþþکانادا
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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 کتاب چاپی 

نوع انتشار
ی

یک
ون

کرت
ب ال

کتا

کل
وش

ر د
ه

1
کتاب ملی آسیب 

شناسی دهان وفک 
وصورت

دکرتی عمومی 
دندانپزشکی

یک نوبتپاییز94
دکرتمعصومه زرگران استادیارداشکده دندانپزشکی همدان 

)فصل2و5(
þþþ

2
کتاب ملی 

ارتودانتیکس 
دکرتی عمومی 

دندانپزشکی
زمستان 

94

دکرت نرسین فرهادیان دانشیار استادیارداشکده دندانپزشکی 
همدان )فصل16(

دکرت وحید مالباشی استادیار استادیارداشکده دندانپزشکی 
همدان )فصل16(

دکرت امیرفرهنگ میراسامعیلی داشیار اداشکده دندانپزشکی 
همدان )فصل14(

þþþ

3
کتاب ملی 

بیامریهای دهان و 
فک و صورت

دکرتی عمومی 
دندانپزشکی

پاییز94
دکرت حمیدرضا عبد الصمدی استاد داشکده دندانپزشکی 

همدان )فصل16(
þþþ

4
کتاب ملی 

پروتزهای دندانی 
ثابت

دکرتی عمومی 
دندانپزشکی

دکرت علیرضا ایزدی استادیارداشکده دندانپزشکی همدان 
)فصل25(

دکرت فرناز فیروز استادیارداشکده دندانپزشکی همدان 
)فصل25(

دکرت فیربز وفایی استادیارداشکده دندانپزشکی همدان 
)فصل25(

دکرت آرش شیشه ئیان استادیارداشکده دندانپزشکی همدان 
)فصل25(

کرت بیژن حیدری استادیارداشکده دندانپزشکی همدان 
)فصل25 و 2(

þþþ

5
کتاب ملی 

پریودانتیکس
دکرتی عمومی 

دندانپزشکی
پاییز 94

دکرت پرویز ترک زبان دانشیارداشکده دندانپزشکی همدان 
)فصل41(

þþþ

6
کتاب ملی جراحی 

دهان و فک و 
صورت

دکرتی عمومی 
دندانپزشکی

زمستان 
94

دکرتمحمدرضا جاملپور استادیار داشکده دندانپزشکی همدان 
)فصل28(

دکرت محسن دالبند دانشیار داشکده دندانپزشکی همدان 
)فصل28(

دکرت محمد زندی  
دانشیار داشکده دندانپزشکی همدان )فصل28(

7

کتاب ملی 
سالمت دهان 
و دندانپزشکی 

اجتامعی

دکرتی عمومی 
دندانپزشکی

زمستان 
94

دکرت شبنم سیدزاده صابونچی استادیار دانشکده دندانپزشکی 
همدان)فصل10(

دکرت مرجانه مسچی استادیار دانشکده دندانپزشکی 
همدان)فصل14(

8
کتاب ملی 

دندانپزشکی 
ترمیمی

دکرتی عمومی 
دندانپزشکی

بهار 95

دکرت زهرا خاموردی دانشیار دانشکده دندانپزشکی همدان ) 
فصل 14 (

دکرت لقامن رضایی صوفی استادیار دانشکده دندانپزشکی 
همدان ) فصل 1(

دکرت مهدی شیرین زاد استادیار دانشکده دندانپزشکی همدان 
) فصل 2(

9
عمومی ایمنی و 

ترافیک
کارشناسی و 

کارشناسی ارشد
þدکرت فروزان رضاپور شاهکالیی1396یک1396

پایش بیولوژیک10
کارشناسی 

بهداشت حرفه ای
þدکرت محمدجواد عصاری1396/3/16یک1395
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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 کتاب چاپی 

نوع انتشار
ی

یک
ون

کرت
ب ال

کتا

کل
وش

ر د
ه

11
مرجع اپیدمیولوژی 
بیامری های شایع 

ایران
*دکرت جالل پورالعجل1392یک1392اپیدمیولوژی

12
مرجع اپیدمیولوژی 
بیامری های شایع 

ایران
*دکرت منوچهر کرمی1392یک1392اپیدمیولوژی

13
کتاب ملی 

رادیولوژی دهان و 
فک و صورت

دکرتی عمومی 
دندانپزشکی

پاییز 94
دکرت عباس شکری مرنی استادیار دانشکده دندانپزشکی 

همدان ) فصل 3 و 9(

)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
دانشگاه بریتیش 

UBC کلمبیا
کلیه گروه های 

آموزشی
یکصفر1394

PBL TUTOR TRA(N(NG آشنایی اساتید با متد -
- کوریکولوم نویسی و برنامه ریزی اجرای واحدهای درسی 

PBL
- طراحی و اجرای واحد های درسی PBL  در دندانپزشکی برای 

واحد های درسی پریودنتولوژی یک و کنرتل عفونت
- همکاری در طراحی و برگزاری مشارکت دانشجویی در قالب 

کار در گروه کوچک مبنی بر مشکل در واحد درسی اخالق 
حرفه ای برای دوره عمومی و تخصصی

تفاهم نامه با دانشگاه آخن در خصوص پروژه های تحقیقاتی لیزر در دندانپزشکیگروه لیزرآخن آملان2

یک2010گروه پاتولوژیگری فیت اسرتالیا3
 MALECULAR PATHOLOGY OF CANCER. PHD.

PROGRAM

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

عنوان مزیت رقابتی
گروه یا دپارمتان 

متناظر
توضیحات

1
توریسم سالمت در حیطه 

علوم توانبخشی
وجود ندارد

به علت هم مرز بودن با کشور عراق و با توجه به اینکه تنها دانشکده علوم توانبخشی غرب کشور در همدان 
واقع شده پتانسیل تبدیل به تنها مرکز جامع توانبخشی مرتبط با توریسم سالمت در همدان وجود دارد .
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پیوست 2: زمینه رقابتی رشته های علوم پزشکی کشور

زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

بینابینی 22 16 27 اپیدمیولوژی 1

ضعیف 1 اتاق عمل 2

ضعیف 5 اتولوژی و نورواتولوژی 3

ضعیف 3 اختالالت کف لگن در زنان 4

ضعیف 3 اخالق پزشکی 5

ضعیف 4 اربیت و اکوپالستیک 6

بینابینی 9 18 23 ارتوپدی 7

ضعیف 2 ارتوپدی کودکان 8

قوی 8 14 16 ارتودنتیکس 9

ضعیف 3 ارگونومی 10

ضعیف 5 اسرتابیسم 11

ضعیف - اسرتوتاکسی و فاکشنال مغز و اعصاب 12

قوی 16 16 19 آسیب شناسی 13

ضعیف 0 آسیب شناسی بیامری های چشم 14

ضعیف 8 آسیب شناسی فک و دهان و صورت 15

ضعیف 7 اعضای مصنوعی 16

ضعیف 8 اقتصاد سالمت 17

ضعیف 6 اقتصاد و مدیریت دارو 18

ضعیف 2 اقدامات مداخله ای قلب و عروق کودکان 19

ضعیف 9 اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگساالن 20

ضعیف 6 اکوکاردیوگرافی 21

ضعیف 4 آلرژی و ایمونولوژی اطفال 22

ضعیف 11 21 32 آلرژی و ایمونولوژی بالینی 23

ضعیف 6 الکرتوفیزیولوژی بالینی قلب 24

بینابینی 18 آمارزیستی 25

بینابینی 12 آموزش بهداشت و ارتقا سالمت 26

ضعیف 6 آموزش پزشکی 27

ضعیف 5 آموزش مامایی 28

ضعیف 2 آموزش مدارک پزشکی 29

بینابینی 13 اندودنتیکس 30

ضعیف 8 اندویورولوژی 31

ضعیف 8 انفورماتیک پژشکی 32

ضعیف 7 آنکولوژی زنان 33

قوی 5 10 15 انگل شناسی 34

ضعیف - 19 30 ایمنی شناسی 35

ضعیف 0 23 23 بافت شناسی 36

ضعیف 4 برنامه ریزی آموزشی 37

بینابینی 13 باکرتی شناسی 38
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 1 برنامه ریزی یادگیری الکرتونیکی 39

ضعیف 11 بهداشت باروری 40

ضعیف 11 بهداشت جامعه 41

ضعیف 1 بهداشت روان 42

ضعیف 2 بهداشت عمومی 43

ضعیف 6 بهداشت مادر و کودک 44

ضعیف 9 بهداشت مواد غذایی 45

قوی 13 16 20 بیامری های پوست 46

ضعیف - بهداشت دهان و دندان 47

قوی 14 16 22 بیامری های عفونی 48

ضعیف 9 بیامری های عفونی کودکان 49

ضعیف 4 بیامری های قرینه و خارج چشمی 50

ضعیف 11 24 41 بیامری های قلب و عروق 51

بینابینی 14 بیامری های کلیه بالغین 52

ضعیف 9 بیامری های کلیه کودکان 53

بینابینی 16 بیامری های گوارش و کبد بالغین 54

ضعیف 2 بیامری های مادرزادی قلب در بالغین 55

بینابینی 12 بیامری های مغز و اعصاب 56

بینابینی 10 11 22 بیامری های داخلی 57

ضعیف 10 29 46 بیامری های ریه 58

قوی 6 12 10 بینایی سنجی 59

ضعیف 4 بینی و سینوس)رینولوژی( 60

بینابینی 12 بیهوشی 61

ضعیف 5 21 35 بیهوشی درد 62

ضعیف 7 بیهوشی قلب 63

ضعیف 2 بیهوشی کودکان 64

قوی 18 9 10 بیوشیمی بالینی 66

قوی 8 11 11 بیوفیزیک 67

ضعیف 8 بیولوژی تولید مثل 69

ضعیف 3 بیومکانیک 70

ضعیف 1 پاتوبیولوژی 71

ضعیف 9 پرتو درمانی 73

قوی 10 12 18 پرتو نگاری 74

ضعیف 7 پرتونگاری دهان و فک و صورت 75

بینابینی 13 پرستاری 76

ضعیف 0 17 30 پرستاری اورژانس 77

قوی 4 15 19 پرستاری داخلی-جراحی 78

ضعیف 1 36 43 پرستاری ساملندی 79

قوی 3 7 11 پرستاری سالمت جامعه 80

قوی 3 10 7 پرستاری کودکان 81
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

قوی 4 12 14 پرستاری مراقبت های ویژه 82

ضعیف 2 پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 83

ضعیف 8 پروتز دندان 84

ضعیف 4 پروتئومیکس کاربردی 85

ضعیف 8 27 39 پریودانتیکس 86

بینابینی 13 پزشکی اجتامعی 87

ضعیف 7 پزشکی قانونی 88

قوی 11 15 17 پزشکی مولکولی 89

ضعیف 7 پزشکی هسته ای 90

ضعیف 1 پیوند قلب 91

ضعیف 2 پیوند کبد 92

ضعیف 5 پیوند کلیه 93

ضعیف 1 تروما در جراحی عمومی 94

ضعیف 3 تصویربرداری مداخله ای اعصاب 95

بینابینی 40 تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی 96

ضعیف 2 توکسین های میکروبی 97

ضعیف 1 تومورهای سیستم اسکلتی عضالنی 98

ضعیف 3 جراحی بیامری های پستان 99

ضعیف 7 جراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی 100

ضعیف 4 جراحی پالستیک صورت 101

ضعیف 2 جراحی پالستیک و ترمیمی چشم 102

ضعیف 1 جراحی جمجمه و فک و صورت 103

ضعیف 5 جراحی درون بین زنان 104

ضعیف 3 جراحی درون بین الپاراسکوپی 105

ضعیف 3 جراحی دست 106

ضعیف 4 جراحی ستون فقرات 107

ضعیف 4 جراحی رسطان 108

ضعیف 5 جراحی عروق 109

ضعیف 11 21 30 جراحی عمومی 110

ضعیف 8 جراحی فک و صورت 111

ضعیف 2 جراحی قاعده جمجمه 112

ضعیف 10 جراحی قلب و عروق 113

ضعیف 6 جراحی کولورکتال 114

بینابینی 12 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی 115

ضعیف 2 جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی کودکان 116

ضعیف 7 جراحی کودکان 117

ضعیف 11 جراحی مغز و اعصاب 118

بینابینی 10 16 21 چشم پزشکی 119

ضعیف 2 چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم 120

بینابینی 14 حرشه شناسی پزشکی 121
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 8 25 31 خون شناسی 122

بینابینی 10 17 29 خون ورسطان بالغین 123

ضعیف 9 خون و رسطان کودکان 124

ضعیف 2 18 42 داروسازی 125

قوی 12 14 18 داروسازی بالینی 126

بینابینی 13 داروسازی سنتی 127

ضعیف 9 داروسازی هسته ای 128

قوی 21 14 12 داروشناسی 129

ضعیف 3 درماتوپاتولوژی 130

قوی 1 12 19 دندانپزشکی 131

ضعیف 9 دندانپزشکی ترمیمی 132

ضعیف 6 دندانپزشکی کودکان 133

ضعیف 7 رادیوانکولوژی 134

ضعیف 3 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی 135

بینابینی 2 17 20 رادیولوژی 136

ضعیف 1 رادیولوژی مداخله ای 137

ضعیف 1 روان درمانی 138

بینابینی 3 27 20 روانپرستاری 139

بینابینی 14 23 24 روانپزشکی 140

ضعیف 2 روانپزشکی ساملندان 141

ضعیف 7 روانپزشکی کودک و نوجوان 142

ضعیف 6 روانشناسی 143

قوی 8 18 20 روانشناسی بالینی 144

ضعیف 11 31 40 روماتولوژی 145

ضعیف 4 روماتولوژی کودکان 146

ضعیف 5 ریه کودکان 147

قوی 12 12 19 زنان و زایامن 148

ضعیف 2 زیست پزشکی سامانه ای 149

ضعیف 4 زیست پلیمر 150

قوی 12 13 13 زیست فناوری 151

بینابینی 16 زیست فناوری پزشکی 152

بینابینی 16 زیست فناوری دارویی 153

ضعیف 5 زیست مواد دندانی 154

بینابینی 14 20 28 ژنتیک پزشکی 155

ضعیف 6 25 36 ساملند شناسی 156

ضعیف 1 رسطان های دستگاه ادراری تناسلی 157

ضعیف 5 سالمت در بالیا و فوریت ها 158

ضعیف 5 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتامعی 159

ضعیف - سالمت ساملندی 160

ضعیف 5 سالمت و رسانه 161
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

ضعیف 3 سالمت و رفاه اجتامعی 162

ضعیف 6 سلولی مولکولی 163

قوی 7 12 14 سم شناسی بالیتی و مسمومیت ها 165

قوی 18 سم شناسی داروشناسی 166

ضعیف 0 سم شناسی محیط 167

بینابینی 9 17 23 سیاستگزاری سالمت 169

ضعیف 1 شنوایی سنجی 170

بینابینی 12 شیمی 171

ضعیف 11 شیمی آلی 172

بینابینی 14 شیمی تجزیه 173

بینابینی 21 شیمی دارویی 174

ضعیف 5 شیمی مواد خوراکی و آب شناسی 175

ضعیف 0 رصع 176

بینابینی 8 18 24 طب اورژانس 177

ضعیف 2 طب خواب 178

ضعیف 2 طب روانتنی 179

ضعیف 1 25 36 طب ساملندی 180

ضعیف 7 طب سنتی 181

ضعیف 3 طب سوزنی 182

ضعیف 8 طب فیزیکی و توانبخشی 183

ضعیف 10 طب کار 184

ضعیف 7 طب مادر و جنین 185

ضعیف 8 طب نوزادی و پیزامون تولد 186

ضعیف 1 طب هوافضا 187

ضعیف 4 علوم آزمایشگاهی 188

ضعیف 10 علوم اعصاب 189

ضعیف - علوم بهداشتی در تغذیه 190

قوی 17 14 13 علوم ترشیحی 191

بینابینی 18 علوم تغذیه 192

ضعیف 4 علوم سلولی کاربردی 193

قوی 14 14 19 غدد درون ریز و متابولیسم بالغین 194

ضعیف 7 غدد درون ریز و متابولیسم کودکان 195

قوی 21 9 10 فارماسویتیکس 196

ضعیف 1 فارماکواپیدمیولوژی 197

بینابینی 17 فارماکوگنوزی 198

ضعیف 7 فراورده های بیولوژیک 199

ضعیف 2 فناوری اطالعات سالمت 200

بینابینی 14 فیزیک پزشکی 201

ضعیف 11 25 27 فیزیوتراپی 202

قوی 20 13 7 فیزیولوژی 203
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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

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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زمینه کشوری H2  Scimago
Docs Rank

 Scimago
Cits Rank رشته

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


