
 

  



 

 179179179179 

 

 و مفاهيمتعاريف 

  
 

 باشد.  شامل مركز تحقيقات، پژوهشكده و پژوهشگاه بر اساس تعاريف ذيل مي واحد تحقيقاتي:

 

كوچكترين واحد تحقيقاتي است كه به درخواست باالترين مقام مسئول سازمان متقاضي در يكي از  مركز تحقيقات:

 هاي علوم پزشكي به تصويب رسيده باشد. زمينه

 

واحد تحقيقاتي است متشكل از حداقل سه مركز تحقيقاتي مرتبط داراي مجوز قطعي با مديريت واحد و  پژوهشكده:

 ب رسيده باشد.فضاي فيزيكي مناسب كه به تصوي

 

واحد تحقيقاتي با استقالل مالي و مديريت واحد كه داراي حداقل سه پژوهشكده مرتبط مصوب با مديريت  پژوهشگاه:

 واحد و فضاي فيزيكي مناسب باشد.

 

(علوم و  پژوهشگر به دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر مورد تائيد وزارتين پژوهشگر (محقق):

 كه به فعاليت تحقيقاتي اشتغال دارد.  شود اطالق ميبهداشت) 

 

حضور داشته و به فعاليت  يقاتيساعت در هفته در واحد تحق 40پژوهشگري است كه حداقل پژوهشگر تمام وقت: 

  تحقيقاتي اشتغال داشته باشد.

  

هـاي توسـعه يافتـه     هاي سالمت محـور و سيسـتم   هاي علمي در توليد فناوري كاربرد دانش و مهارت فناوري سالمت:

  براي رفع نياز حوزه سالمت و بهبود كيفيت سالمت 

 

صورت شركت ثبت نشده ه هنوز ب يپارك مستقر شده ول، يا در مركز رشد است كه رسماً يواحد  واحد فناور:هسته / 

  .است

 

هاي كارآفرين متكي بـر فنـاوري    هاي نوپا و تيم شركتهاي فناور،  هستهمركزي است كه  :)Incubator( مركز رشد

ها و همچنـين رقابـت    ها و نوآوري ر راستاي اجراي موفقيت آميز ايدهد كه اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، ،را

كنند كه ضمن بـه   هاي نوپا فراهم مي را براي شركتكند. مراكز رشد شرايطي  در صحنه تجارت ملي و جهاني حمايت مي

هاي اساسي و مديريت اندازي، توسعه كسب و كار اندازي، كاهش هزينه راه كاهش ريسك راهگذاري،  ثمر رسانيدن سرمايه

 شود. آنان مي رشدها در نهايت باعث  دانش و سيستم

 خدمت شود ياارتقاء محصول يد، كه منجر به تول يا پروژه :يفناور/ طرح  پروژه
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است كه به منظور  ها و موسسات دانش بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني شركت :شركت دانش بنيان

(شامل گسترش و كاربرد اختراع و  علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصاديافزايي  هم

هاي برتر و با ارزش  سعه (شامل طراحي و توليد كاال و خدمات) در حوزه فناوريو تو سازي نتايج تحقيق تجارينوآوري) و 

  شود. افزارهاي مربوط تشكيل مي افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم

 

  

بـا توجـه بـه نيـاز روز افـزون صـنايع و موسسـات دولتـي و خصوصـي بـه            ارتباط دانشگاه با صـنعت و جامعـه:  

اقتصادي  -هاي دانشگاه در حوزه پژوهش و خدمات فني و مشاوره و همچنين نقش دانشگاه در توسعه اجتماعي توانمندي

نتقـال تجربـه از   هاي جديد دانشگاه، استفاده بهينه از امكانـات دانشـگاه و ا   جامعه و ضرورت اجرائي نمودن دانش و يافته

  سطح اجرا به دانشگاه ضرورت وجود يك ارتباط منطقي و پايدار ميان صنعت و دانشگاه وجود دارد.

 

 

و  يداريو شن يداريمكتوب، د هاي نهييشپ ي حفاظت و اشاعه ي،ساز يرهاست كه با ذخ ياجتماع ينهاد كتابخانه:

 ي،اجتماع ي،اقتصاد ياسي،و توسعه س يتو ترب يمخدمت تعلدر  يدهبا استفاده از خدمات كاركنان آموزش د يكيالكترون

 است. يو فرهنگ يعلم

 

 يها ها و پروانه گزارش يكي،الكترون يها كتاب يات،شامل مقاالت نشر ياز منابع اطالعات يا مجموعه :ياطالعات پايگاه

 يبر ساختار واحدي گردآور صورت يكپارچه و مبتني كه به است يعموم يا يتخصص يموضوع هاي ينهدر زم ثبت اختراع

صورت اشتراكي و همزمان را توسط رايانه و  چند كاربر به ياوجو و بازيابي سريع اطالعات توسط يك  شده و امكان جست

 آورد.   فراهم مي ينترنتا يقاز طر

 

عنوان يكي از شرايط  بهوسيله داوطلب درجه دانشگاهي،  اي است كه به نامه نوشته ، يا پايان»رساله«، »تز« نامه: پايان

 كند. شود و نويسنده آن دانشجويي است كه زير نظر كلي يك هيئت علمي كار مي احراز آن، ارائه مي

 

اي نوعي متن ديجيتال است كه بر روي لوح فشرده  كتاب الكترونيكي يا كتاب رايانه): E-bookكتاب الكترونيكي (

 اي به چاپگر يا هر منبع الكترونيكي ديگر انتقال داد. يق شبكه رايانهتوان آن را از طر ذخيره و منتشر شده است و مي

 

 فاصله انتشار مرتب و تحت شماره كه به طور منظم و با شود يگفته م يشده و ادوار جلد يبه مدرك ژورنال: يا مجله

 ي،كشاورز ي،فن ي،علم يني،د ي،فرهنگ ي،اقتصاد ياسي،س ي،گوناگون (اجتماع هاي ينهدر زم ينمع يخو دوره و تار يفرد

نفر مشاركت  يكاز  يشترمطالب آن ب يهدر سال منتشر شود و در ته اراز دو ب يش) بها ينا يرو نظا يورزش ي،هنر ي،نظام

 مقاله باشد. يكاز  يشترب يدارا يزداشته باشد و ن

 

النه حق اشتراك آن را سا يابه صورت ماهانه  يبا پرداخت وجه يحقوق يا يقيكه شخص حق يمجالت :يا آبونه مجله

 .آورد يبه دست م
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آنها  يافتبابت در يوجه يچگونهو ه شوند يمنتشر م يرانتفاعيغ يها كه توسط سازمان يمجالت :اي يرآبونهغ مجله

 .گردند يبه كتابخانه ارسال م يخاصمجالت بدون نظم  ينشود. ا يتوسط كتابخانه پرداخت نم

 

از مشكل و نشر آن به منظور  يكشف بخش يو برا يقحقا يكه به دنبال جستجو يديهر تول :يپژوهش يعلم مقاله

ها به  آن يجمند باشد و نتا نظام يا مطالعه يقاز طر يعلم يها از موضوع يدر موضوع اي يشهاند يانب ياحل مشكل 

 منجر گردد. يآور علم و فن يمرورها يشبردپ هدفبا  يعلم ينهدر زم يدو مشاهدات جد يمها و مفاه كاربردها، روش

 

و  ISI ياستاندارد مؤسسه اطالعات علم يها از شاخص يكي ):h( )Impact Factor(شاخص  يرتأث ضريب

مورد قابل استناد  يكتعداد ارجاعات به  يانگينو بصورت م باشد يم يسنج علم يطةمطرح در ح يها شاخص يناز مهمتر

 يرتأث يبشده و ضر يفن تعريمع يدوره زمان يكدر طول  يمجله علم يكدر  …و  يمقاله مرور ي،مقاله پژوهش يرنظ

 .آيد يتعداد مقاالت ارجاع كننده (استنادات) به مقاالت منتشر شده بدست م يمسال مشخص از تقس يكمجله در  يك

 

) را گزارش كند، يل(اص ياديبن يقتحق يك يجكه نتا يا مقاله :Original Article يپژوهش يلاص مقاالت

 باشد. يدهبه چاپ رس يهنشر يكقرار دهد و در  يابيرا در گستره دانش مورد ارز يقتحق ينا يگاهجا

 

 ين. اشود يحوزه نوشته م يك يفعل يتوضع يصتلخ يكه برا يا مقاله :(Review Article) يمرور مقاالت

 .پردازند ياند م نشر شده يگرانكه قبالً و توسط د يمقاالت  يرو بحث راجع به سا يلمقاالت به تحل

 

كه  يماريب يكو درمان  ها يصتشخ يم،ها، عال مفصل از نشانه يگزارش :(Case Report) يمورد مقاالت

 .كند يم يفخاص را توص يامعمول  يرباشد اما معموالً رخداد غ يزن يمارب شناختي يتجمع هاي يژگيدر بر دارنده و تواند يم

 

 هاي يافتههستند كه با هدف ارائه  يمقاالت كوتاه پژوهش :(Short Communication)نامة كوتاه  مقاالت

 .شوند يگذار هستند نوشته م يرمختلف دانش تأث يها جالب توجه كه بر حوزه

 

و هدف  شود يمجله ارسال م يك يحوزه برا يككه در  يا نامه :(Letter to Editor) يرنامه به سردب مقاالت

شماره خاص  يكمطالب مطرح شده در  در مورد يا موضوع خاص، مقدمه يكتواند جلب توجه خوانندگان به  ياز آن م

 مجله و مانند آن باشد.

 

نكته كه مقاله  ينبه ا نامه يانكه در متن آن به موضوع پا يا عبارت است از مقاله :نامه يانمستخرج از پا مقاالت

 ) به آن اشاره شده باشد.Acknowledgementمقاله ( يدر قسمت تشكر و قدردان باشد ينامه م يانمنتج از پا

 

همايش علمي فعاليتي است پژوهشي كه با مشاركت صاحبنظران در موضوع يا موضوعات خاص به  همايش علمي:

برگزار  كنندگان  منظور تبادل دانش و اطالعات از طريق ارائه شفاهي مباحث و يا به صورت پوستر با حضور شركت

 شود. مي
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المللي  همايشي است كه با مشاركت دانشگاه و يك يا چند سازمان يا انجمن تخصصي ملي و بين المللي: همايش بين

 گردد.  برگزار مي

 

هاي ديگر و با  ها و نهاد بوشهر و با حمايت سازمان يهمايشي است كه توسط دانشگاه علوم پزشك ملي: همايش

 گردد. برگزار مي يگاه در سطح كشورتصويب شوراي پژوهشي دانش

 

همايشي است كه در سطح يك استان و با همكاري مراكز و واحدهاي استان و با تصويب شوراي  همايش استاني:

كه پنج نفر از آنها با  ياستان يها در همايش يحداقل ده نفر عضو كميته علم حضور گردد. پژوهشي استان برگزار مي

 است. يو يا باالتر باشند، الزام يمرتبه استاديار

 

همايشي است كه توسط يك گروه علمي در يك موضوع خاص و مرتبط با همان  (دانشگاهي): تخصصي همايش

گروه و تأئيد شوراي  يهاي تخصصي پس از پيشنهاد شورا گيري در مورد برگزاري همايش گردد. تصميم گروه برگزار مي

پژوهشي استان محل برگزاري و يا در سازمان مركزي به عهده شوراي پژوهشي دانشكده، حسب مورد به عهده شوراي 

 باشد. دانشگاه مي

 

  دهند.  دانشجويان تشكيل مي كنندگان آن را عمدتاً كه برگزار كنندگان و شركت يشيهما دانشجويي: همايش

 

ود و اشخاص صاحب نظر را به ها و يا نظرهاي خ تأليف اثري است كه در آن مؤلف يا مؤلفان، يافته :يفيتأل كتاب

كند. در وزارت  منظور ارتقاي دانش موجود پردازش و به صورت مجموع هاي تخصصي در قالب يك كتاب مطرح مي

كتاب  موضوعي ينهمولف در زم هاي يافتهاز  تابدرصد از منابع و مĤخد ك يككه  آيد يبه شمار م تاليفي يبهداشت كتاب

 باشد. يفيتال

  

 از اصلي كتاب با حفظ ساختار را كتاب يك كامل محتواي و مفهوم اثر، صاحب كه است اثري ترجمه :يا ترجمه كتاب

  گرداند. برمي ديگر زبان به زباني

 

به دانش و  يابيشده است كه هدف آن گسترش دانش موجود، دست يزير منظم و برنامه هاي يتمجموعه فعال :پژوهش

  مختلف است.  هاي ينهدر زم ينوآور ياحل مسائل و  يد،فنون جد يا

 

ها،  روش يريكه در جهت به كارگ ياتتجرب ياو  يقاتبر دانش حاصل از تحق ياست مبتن يپژوهش :يكاربرد پژوهش

منجر گردد، صورت  يراه حل يافتنكه ممكن است به  يدهپد يكاز  يليتحل ي ارائه يموجود برا يو الگوها ها يهنظر

  .گيرد يم

 

مواد،  يدبه منظور استفاده در تول يو كاربرد ياديبن يها پژوهش يجنتا يجكه با هدف ترو يپژوهش :يا توسعه پژوهش

  .گيرد يبهبود آنها صورت م ياو  يدجد يها و روش يندهاابزار، فرآ يل،ها وسا فرآورده
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از  يمدانش بدون در نظر گرفتن استفاده عل ياست كه عمدتاً در جهت گسترش مرزها يپژوهش :يبنياد پژوهش

  . گيرد يانجام م يقاتبه دست آمده در تحق يجنتا

 

 يها با هدف ي،بند زمان يدارا يو فن يعلم هاي يتهمگون از فعال يا عبارت است از مجموعه :يتحقيقات طرح

  .شود ياجرا م ينهدف مع يكبه  يدنرس يبرا يو فن ياز كاركنان علم يا و توسعه كه توسط مجموعه يقمشخص تحق

 

طرح تحقيقاتي كه پس از طي مراحل كارشناسي در شوراي پژوهشي دانشگاه به تصويب  تحقيقاتي مصوب:طرح 

 رسيده است.

  

باشد و هنوز  در حال انجام مي ي،زماني تعريف شده توسط مجر ي كه در بازه يطرح در دست اجرا: تحقيقاتي طرح

  به اتمام نرسيده است.

 

و گزارش  طرح انجام داده يشنهاديهتعهدات خود را طبق پ يهكل يمجر طرحي كه خاتمه يافته: تحقيقاتي طرح

  طرح را بپوشاند، ارائه داده باشد. يكه اهداف اصل يا شده يرفتهو مقاله پذ يينها

 

به  ياآن متوقف شده  يواحد مربوطه اجرا يدبا تائ يا و يكه به  درخواست مجر يطرح توقف يافته: تحقيقاتي طرح

  افتاده باشد.  يقتعو

 

 و دانشگاهي و تحقيقاتي هاي سازمان ساير علمي همكاري با كه است هايي طرح شامل  داخلي: مركزي چند طرح

  است.  شده اجرا گذاشته مورد به بوده مستقل پژوهشي شوراي داراي كه دانشگاه از خارج تحقيقاتي مراكز

 

 با كه باشد مي تحقيقات / دانشگاه مركز پژوهشي شوراي مصوب هاي طرح شامل خارجي: مركزي چند هاي طرح

  است.  شده گذاشته مورد اجرا به كشور از خارج تحقيقاتي يا و دانشگاهي مراكز ساير علمي همكاري

 

كارگاه يك برنامه آموزشي فشرده است كه با هدف انتقال دانش و كسب مهارت در موضوعي خاص به صورت  :كارگاه

  شود. محدودي شركت كننده برگزار ميعملي و با مشاركت تعداد 

 

 يقاتتحق يتهپژوهشگر عضو كم ياناز دانشجو يعبارت است از سفر گروه يقاتيو تحق يعلم يتورها :يقاتيتحق تور

 يمرتبط با علوم پزشك يو پژوهش يكوتاه مدت از مراكز علم يدشبكه همكار كه به منظور بازد يادانشگاه  ييدانشجو

  شود. يبرگزار م

 

اعتبارات مورد نياز از محل منابع عمومي دولت براي هر سال موسسه از سال قبل بر اساس بهاي  اعتبارات پژوهشي:

تمام شده خدمات و كسري منابع توسط موسسه تنظيم و به مراجع ذيصالح ارائه تا به صورت كمك دربودجه كل كشور 

  منظور و تصويب شود.

 



 

 184184184184 

 

هاي وزارت بهداشت براي هزينه هاي خاص درقالب برنامه  دستور العملعبارت است  هاي متمركز وزارتي: رديف

  شود.  معين كه مابين طرفين طبق موافقتنامه اجازه خرج به موسسه داده مي

 

كل كشور و پيرو ابالغ  1391قانون بودجه سال  89در راستاي اجراي بند  % پژوهشي:3% تا 5/0 بودجه

% از اعتبارات خود را محاسبه كنند و در سرفصل پژوهش 3موظف اند بين نيم تا  ها دستگاه هاي پژوهش و فناوري اولويت

  منظور نمايند.
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  تحقيقات و فناوريهاي معاونت  شاخص 

  

 

100 ×  
  تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي

  درصد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي به كل مقاالت   =
  مقاالتكل 

 

 

100 ×  
  مقاالت منتشر شده در مجالت خارجيتعداد 

  درصد مقاالت منتشر شده در مجالت خارجي به كل مقاالت   =
  مقاالتكل 

 

 

100 ×  
  تعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارسي

  درصد مقاالت منتشر شده به زبان فارسي به كل مقاالت   =
  مقاالتكل 

 

 

100 ×  
  انگليسيتعداد مقاالت منتشر شده به زبان 

  درصد مقاالت منتشر شده به زبان انگليسي به كل مقاالت   =
  مقاالتكل 

 

 

100 ×  
  مقاالت منتشر شده در مجالت داخليتعداد 

=  
  نسبت مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي 

  تعداد پژوهشگر تطبيق يافته  به تعداد پژوهشگر تطبيق يافته

 

 

100 ×  
  مجالت خارجي مقاالت منتشر شده درتعداد 

=  
  نسبت مقاالت منتشر شده در مجالت خارجي

  تعداد پژوهشگر تطبيق يافته  به تعداد پژوهشگر تطبيق يافته

 

   



 

 186186186186 

 

  به تفكيك نوع استخدام و مرتبه علمي  آموزشي و پژوهشيت علمي فراواني اعضاي هيئ - 96 جدول

  1394سال 
  

 

  هيئت علمي آموزشي

مرتبه 

  علمي
  طرحي  قراردادي  Kضريب   پيماني  رسمي

مشمولين 

  تعهدقانوني

مشمول 

  وظيفه
  جمع  بورس

  38        3  1    21  13  مربي

  117  8  5  10      33  33  28  استاديار

  21              2  19  دانشيار

  3                3  استاد

  هيئت علمي پژوهشي

  1    1              مربي

  4    1          2  1  استاديار

  184  8  7  10  3  1  33  58  64  جمع

 
  

  ت علمي و دانشجويان تحصيالت تكميليفراواني محققين غير هيئ - 97جدول 

  1394سال 

 

  درجه علمي
 كاردان

*  

 كارشناس

**  

كارشناسي 

  ارشد

دكتري 

  عمومي
 PhD  تخصصم

فوق 

  تخصص
  جمع كل

  10  0  2  0  1  7  0  0  ت علميئمحقق غير هي

  793  0  3  32  587  171  0  0  دانشجو

  

د و حداقل داراي مدرك كارداني يا معادل آن و يا تجربه عملي كافي (به تاييد مرجع رسمي مربوطـه) باشـن  كاركناني هستند كه  *

  .هاي تحقيقاتي كمك كنند هاي پژوهشي علمي و فني در محيط زير نظر پژوهشگران به فعاليت
هـاي   هاي علمـي و فنـي در محـيط    افرادي كه بيش از حد معيني (بنا به تعريف موسسه مربوطه) از وقت خود را صرف پژوهش **

  كنند و حداقل داراي مدرك كارشناسي هستند. پژوهشي مي

  

 



 

 187187187187 

 

  1394سال   -  فراواني مراكز تحقيقاتي و مراكز رشد وابسته به دانشگاه -  98جدول 

  

  تعداد  شاخص

  0  مراكز تحقيقات مصوب موافقت اصولي

  3  مراكز تحقيقات مصوب موافقت  قطعي

  وابسته به دانشگاهتعداد مراكز رشد 
1   

  (در مرحله تصويب مقدماتي)

  0  هاي علمي داراي مجوز تعداد قطب

  0  هاي دانش بنيان وابسته به دانشگاه تعداد شركت

  

  1394سال  - تحقيقاتي دانشگاههاي  فراواني طرح -  99 جدول

  
  

  تعداد طرح شاخص ارزيابي

  188 هاي مصوب تعداد كل طرح

  %90بيش از   راستاي اولويتهاي در  تعداد طرح

  114 هاي كاربردي تعداد طرح

  12  هاي بنيادي تعداد طرح

  62  كاربردي-هاي بنيادي تعداد طرح

  2  هاي چند مركزي داخلي تعداد طرح

  322  هاي تحقيقاتي در دست اقدام تعداد طرح

  0  هاي چند مركزي خارجي تعداد طرح

  8582  هاي مصوب (ميليون ريال) اعتبار كل طرح



 

 188188188188 

 

  1394سال  - هاي مصوب به تفكيك محل اشتغال مجري فراواني طرح - 100 جدول

  

  تعداد طرح مصوب نام واحد

  60 دانشكده پزشكي

  38 مامايي -دانشكده پرستاري

  27 دانشكده پيراپزشكي

  32 دانشكده بهداشت

  0  دانشكده دندانپزشكي

  13  ها معاونت

  18  مراكز تحقيقاتي

  188  تعداد كل

  

  

  1394سال  -  هاي مصوب به تفكيك مراكز تحقيقاتي فراواني  طرح - 101 جدول

 

 تعداد طرح مصوب نام واحد

  14  مركز تحقيقات زيست فناوري دريايي

  2  اي مركز تحقيقات پزشكي هسته

  2  مركز تحقيقات طب عفوني و گرمسيري

  18  تعداد كل

 

 

  



 

 189189189189 

 

  1394سال  -  نوع طرح هاي تحقيقاتي بر حسب فراواني طرح – 102جدول 
  

  

  درصد  تعداد  نوع طرح  رديف

  7/60 114 هاي كاربردي طرح  1

  33 62  هاي كاربردي بنيادي طرح  2

  4/6 12  هاي بنيادي طرح  3

  100  188  جمع

 

  

 1394سال  - دانشگاهپژوهشي   توليدات - 103جدول  

  

 توليدات  پژوهشي تعداد

 تعداد مقاالت خارجي  165

 مقاالت داخليتعداد   124

  تعداد مقاالت فارسي  78

 تعداد مقاالت انگليسي  176

 هاي منتشره تعداد كتاب  7

 هاي داخلي هاي همايش تعداد مقاله  146

 هاي خارجي هاي همايش تعداد مقاله  13

  

  

خـارج يـك واحـد سـازماني بطـور       هاي پژوهشي و كليه افرادي كه در داخل يا تكنيسين –وهشيژكارشناسان پ –*  پژوهشگران 

  وقت در حال انجام پژوهش هستند . وقت يا تمام نيمه وقت، پاره

 

دهد و داراي امتياز علمي پژوهشـي از   اي ادواري كه مقاالت آن نتايج تحقيقات علمي را در اختيار مخاطبان خود قرار مي * نشريه

  سوي وزارت علوم يا بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي است.

 

   



 

 190190190190 

 

  هاي مقاالت چاپ شده به تفكيك انتشار در مجالت داخلي و خارجي شاخص  - 104جدول 

 1394سال 

  

  شاخص  تعداد كل   تعداد  عنوان شاخص رديف

  124  درصد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي نسبت به كل مقاالت 1

289  

9/42 %  

  % 1/57  165  درصد مقاالت منتشر شده در مجالت خارجي نسبت به كل مقاالت 2

  % 27  78  درصد مقاالت منتشر شده به زبان فارسي نسبت به كل مقاالت 3

  % 9/60  176  درصد مقاالت منتشر شده به زبان انگليسي نسبت به كل مقاالت  4

  57/1  184  289  مقاالت علمي به تعداد اعضاي هيئت علمي  نسبت  5

6 
پژوهشگر تطبيق  نسبت مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي به تعداد

  *يافته
124  180  68/0  

7 
نسبت مقاالت منتشـر شـده در مجـالت خـارجي بـه تعـداد پژوهشـگر        

  *تطبيق يافته
165  180  91/0  

  % 4/33  3  1  درصد مجالت علمي پژوهشي به كل مجالت دانشگاه   8

9  

هـاي   در پايگـاه دانشـگاه  مجـالت علمـي پژوهشـي نمايـه شـده       درصد

مـد، پابمـد سـنترال و     آي، پـاب  اس المللي شامل آي بين استنادي معتبر

  ساسكوپو

0  1  0  

10  
  هاي معتبر علمي  درصد مقاالت علوم پزشكي چاپ شده در پايگاه

)ISI ،SCOPUS ،PUBMED(  
147  289  9/50 %  

  
تعداد دستياران دي و دستياران فوق تخصصي + يك سوم  اچ *  پژوهشگر تطبيق يافته برابر است با يك دوم دانشجويان پي

تخصصي + يك سوم دانشجويان كارشناسي ارشد + يك دوازدهم دانشجويان دكتراي عمومي + يك سوم اعضاي هيأت علمي 

 آموزشي + كل اعضاي هيأت علمي پژوهشي + تعداد كل محققين غير هيأت علمي مراكز تحقيقاتي

 
 
 

  

  



 

 191191191191 

 

  

  

  Scopus پايگاه تعداد مقاالت علمي چاپ شده در  - 105جدول 

  

 تعداد سال 

2015 93  

  

  

 PUBMED پايگاه تعداد مقاالت علمي چاپ شده در  -106جدول 

 

 تعداد سال 

2015 79  

 

  

 

  ISI پايگاه درتعداد مقاالت علمي چاپ شده   -107جدول 

  

 تعداد سال 

2015 81  

 

 

   



 

 192192192192 

 

 1394سال   -  (IF)توزيع نسبي مقاالت منتشر شده داراي ضريب تاثير مجله   - 108 جدول

 

  ضريب تاثير مجله  رديف
  توزيع نسبي مقاالت منتشر شده 

  در دانشگاه

1  0<IF≤1 26  

2  1<IF≤2 22 

3  2<IF≤3 13 

4  3<IF≤4 7 

5  4<IF≤5 3 

6  5<IF≤6 1 

7  6<IF≤7 0  

  12 بدون ضريب تاثير  8

  84  جمع

  

 

  Scopusتعداد استناد دريافت شده توسط مقاالت نمايه شده در پايگاه  - 109 جدول

  2015سال تا پايان 

  

 تعداد  شاخص ارزيابي

  587  تعداد مقاالت نمايه شده

  517  تعداد استناد دريافت شده

  88/0  ميانگين تعداد استناد دريافت شده توسط هر مقاله

  h 21شاخص 

  



 

 193193193193 

 

  1394در سال  خارجي هاي داخلي و فراواني  مقاالت ارائه شده در كنگره  - 110جدول 

 

  پوستر  سخنراني  تعداد مقاالت  نوع كنگره

  13  0  13  خارجي

  85  61  146  داخلي

  

  

  

  1394هاي علمي برگزارشده در سال  همايش  - 111جدول 

  

  نوع همايش  عنوان  رديف

1  
هاي تحقيقات دانشجويي  پنجمين كنگره كميته

  شبكه همكار جنوب 
  كشور 5قطب 

  

  1394در سال پژوهشي  دانشگاه  –مجالت علمي  - 112 جدول

 

  محل نمايه  سال شروع  زبان  وضعيت مجله

 ISC-Index copernicus  1374  فارسي  مجله طب جنوب

  

  

  

   



 

 194194194194 

 

  علوم پزشكي بوشهر هاي منتشر شده توسط  انتشارات دانشگاه فهرست كتاب  -  113جدول 

  1394ل سا

 

  نوع توليد  نويسنده  نام كتاب  رديف

 تاليف  معصومه معصومي  نقشه مفهومي و روش موثر در آموزش  1

2  
مجموعه مصاحبه هاي پزشكي به زبان 

  ساده:تغذيه
 تاليف  عليرضا رهبر

 تاليف  ايرج نبي پور  آينده پزشكي و ديده باني فناوري  3

 ترجمه  پورايرج نبي   پزشكي آينده  4

5  
نقش وقف در توسعه نهادهاي بيمارستاني و 

  آموزش پزشكي
  ترجمه  ايرج نبي پور

  گردآوري  مركز اورژانس  زلزله دشتي در آئينه رسانه  6

  گردآوري  مركز اورژانس  115عملكرد اورژانس   7

  

   



 

 195195195195 

 

  دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و اقماري مركزي هاي كتابخانهمشخصات   - 114جدول 

  1394سال 

 

  كتابخانه مركزي  مشخصات كتابخانه
دانشكده 

  پزشكي

  بيمارستان

  شهداي خليج فارس
  بيمارستان قلب

  مترمربع 25  مترمربع 120  مترمربع 400  مترمربع 1200  مساحت

  8  24  47  97  ظرفيت سالن مطالعه

  2  -  5  36  رساني كامپيوترهاي بخش اطالع

  452  5078  7007  21395  كتب فارسي

  109  1898  3757  3321  كتب التين

  -  -  -  7901  كتب تخصصي معارف

  -  -  -  12  پايگاه اطالعاتي التين *

  -  -  -  -  پايگاه اطالعاتي فارسي

  -  -  -  Ebook  2514هاي الكترونيكي  كتاب

  -  -  -  128  مجالت غير آبونه فارسي

  -  -  -  523  پايان نامه

  2664  1503  2430  2557  تعداد اعضا

 

  

 *Scopus, ScienceDirect, Proquest, ClinicalKey, Nursing Consult, Nursing Skills, Ovid  

  



 

 196196196196 

 

  ت علميسط  معاونت پژوهشي جهت اعضاي هيئهاي برگزار شده تو فهرست كارگاه  - 115جدول 

  1394سال 

  

  عنوان كارگاه  رديف
  تعداد

  شركت كننده

  تعداد

  روزهاي كارگاه

  1  36  هاي علوم پزشكي  اخالق در پژوهش  1

  2  34  هاي بقا  آناليز داده  2

  1  39   2و  1جستجوي متون   3

  1  36  محاسبه حجم نمونه   4

  2  37  مند  مرور نظام  5

  1  32  2و  1نويسي  رفرنس  6

  2  42  مقاله نويسي   7

  

 

  

  كاركنان جهتهاي برگزار شده توسط معاونت پژوهشي  فهرست كارگاه -116جدول 

  1394سال 

  

  كارگاهعنوان   رديف
  تعداد

  شركت كننده

  تعداد

  روزهاي كارگاه

  1  14  جستجوي منابع و متون   1

  1  15  سازي منابع  آماده  2

  1  9 (كتابخانه) NLMبندي  رده  3

  1 10  افزار كتابخانه  آشنايي با نرم  4

  

  

  

  

  

  



 

 197197197197 

 

  تحصيليفراواني دانشجويان عضو كميته تحقيقات دانشجويي به تفكيك دانشكده و رشته  -  117جدول 

  1394سال 

  

  دانشكده
تعداد كل 

  دانشجويان
  رشته

  تعداد دانشجويان عضو كميته

  تحقيقات دانشجويي 

  458  پزشكي

  0  تخصص

64  
  56  اي دكتراي حرفه

Ph.D 0  اپيدميولوژي سلولي ملكولي  

  8 شناسي ارشد ميكروب

  41  41  دندانپزشكي  180  دندانپزشكي

پرستاري و 

  مامايي
395  

  69  پرستاري

  25  مامايي  105

  11  ارشد پرستاري

  446  بهداشت

  21  بهداشت عمومي

94  

  19  بهداشت محيط

  37  علوم تغذيه

  12  ارشد آموزش بهداشت

  5  ارشد مهندسي بهداشت محيط

  647  پيراپزشكي

  38  رساني پزشكي كتابداري و اطالع

152  

  14  پزشكيرساني  ارشد كتابداري و اطالع

  9  هاي پزشكي فوريت

  30  علوم آزمايشگاهي

  34  اتاق عمل

  27  هوشبري

  456    2126  جمع



 

 198198198198 

 

  هاي علمي دانشجويان عضو كميته تحقيقات دانشجويي فراواني فعاليت - 118جدول 

  1394سال 
  
 

  تعداد  عنوان  رديف

  52  هاي داخلي تعداد مقاالت ارائه شده دانشجويان به كنگره  1

  1  هاي خارجي تعداد مقاالت ارائه شده دانشجويان به كنگره  2

  12  تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي  3

  3  تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت خارجي  4

  1  تعداد همايش هاي دانشجويي برگزار شده  5

  24  تعداد طرح تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي  6

7  
تحقيقاتي مصوب دانشگاه كه دانشجو، همكار اصلي طرح يا مجري طرح تعداد طرح  

  بوده است
32  

  

  

 

  كميته تحقيقات دانشجوييها و تورهاي تحقيقاتي  فراواني دانشجويان شركت كننده در كارگاه  - 119جدول 

  1394سال 

 

  تور تحقيقاتي  كارگاه  فعاليت

  تعداد  نوع فعاليت

  تعداد

كنندگان  شركت

  از دانشگاه

  تعداد

  كنندگان شركت

از ساير 

  ها دانشگاه

  تعداد

تعداد 

  كنندگان شركت

  از دانشگاه

تعداد 

  كنندگان شركت

از ساير 

  ها دانشگاه

  0  0  0  0  448  15  دانشگاهي

  15  3  1  40  35  2  اي شبكه

  0  0  0  0  0  0  كشوري

  15  3  1  40  483  17  جمع

  



 

 199199199199 

 

  پژوهشبه بخش  بودجه تخصيص داده شده دانشگاه - 120جدول 

  1394سال 

  

  مبلغ (ميليون ريال)  منبع  رديف

  0  بودجه جاري  1

  0  هاي استاني بودجه  2

  3210  هاي متمركز وزارتي رديف  3

  3165  ساير منابع  4

5  
  شده از محلجذب بودجه 

  % پژوهشي (ميليون ريال)3% تا 5/0 
9589  

  15964  جمع كل

  

  

  بودجه پژوهشي جاري مصوب و تخصيص داده شده  –121 جدول

  1394سال 

 

  مبلغ (ميليون ريال)  نوع بودجه  رديف

 3300 مصوب  1

 0  تخصيص داده شده  2

  

 

  

   



 

 200200200200 

 

  هاي تحليلي بودجه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر شاخص –122جدول 

  1394سال 

  

  اندازه شاخص  شاخص  رديف

  4/0 %  دانشگاهنسبت اعتبار پژوهشي به كل بودجه   1

  63/0  رشد اعتبار پژوهشي نسبت به سال گذشته  2

  54 %  هاي تحقيقاتي به كل بودجه پژوهشي هاي طرح نسبت بودجه  3

  

 

  هزينه محلبه تفكيك علوم پزشكي بوشهر بودجه پژوهشي دانشگاه  -  123جدول 

  1394سال 

  

  مبلغ (ميليون ريال)  موضوع هزينه  رديف

  8101  هاي دانشجويي) جز طرحهاي پژوهشي (به  طرح  1

  1249  تشويق پژوهشگران  2

  179  توانمندسازي پژوهشگران  3

  692  ها شركت در همايش 4

  -  هاي مطالعاتي فرصت  5

  482  تحقيقات دانشجويي  6

  801  خريد كتاب  7

  82  انتشارات (كتاب و مجالت)  8

  500  تجهيز مراكز تحقيقات  9

  3878  ساير موارد  10

  15964  ها هزينهجمع كل 

  

  .باشد نميهاي غير پژوهشي  هايي مانند كامپيوتر و تجهيزات جانبي در محيط هاي خريد دستگاه هزينهشامل  *

 

  


