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 و مفاهیمتعاریف 

 
 

 باشد. شامل مرکز تحقيقات، پژوهشکده و پژوهشگاه بر اساس تعاريف ذيل مي واحد تحقيقاتي:

 

کوچکترين واحد تحقيقاتي است که به درخواست باالترين مقام مسئول سازمان متقاضي در يکي از  مرکز تحقيقات:

 هاي علوم پزشکي به تصويب رسيده باشد.زمينه

 

واحد تحقيقاتي است متشکل از حداقل سه مرکز تحقيقاتي مرتبط داراي مجوز قطعي با مديريت واحد و  پژوهشکده:

 ب رسيده باشد.فضاي فيزيکي مناسب که به تصوي

 

واحد تحقيقاتي با استقالل مالي و مديريت واحد که داراي حداقل سه پژوهشکده مرتبط مصوب با مديريت  پژوهشگاه:

 واحد و فضاي فيزيکي مناسب باشد.

 

)علوم و  پژوهشگر به دارندگان مدارک تحصيلي کارشناسي ارشد و باالتر مورد تائيد وزارتين پژوهشگر )محقق(:

 که به فعاليت تحقيقاتي اشتغال دارد.  شوداطالق ميبهداشت( 

 

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

 تحقيقاتي اشتغال داشته باشد.
 

هاي توسالعه يافتاله هاي سالالمت محالور و سيسالت هاي علمي در توليد فناوريکاربرد دانش و مهارت فناوری سالمت:

 براي رفع نياز حوزه سالمت و بهبود کيفيت سالمت 

 

صورت شرکت ثبت نشده ه هنوز ب يپارک مستقر شده ول، يا در مرکز رشد است که رسماً يواحد  واحد فناور:هسته / 

 .است
 

هاي کارآفرين متکي بالر فنالاوري هاي نوپا و تي شرکتهاي فناور، هستهمرکزي است که  :(Incubator) مرکز رشد

هالا و همننالين رقابالت ها و نوآورير راستاي اجراي موفقيت آميز ايدهد که اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، ،را

کنند که ضالمن باله هاي نوپا فراه  ميرا براي شرکتکند. مراکز رشد شرايطي در صحنه تجارت ملي و جهاني حمايت مي

هاي اساسي و مالديريت اندازي، توسعه کسب و کاراندازي، کاهش هزينه راهکاهش ريسک راهگذاري، ثمر رسانيدن سرمايه

 شود.آنان مي رشدها در نهايت باعث دانش و سيست 

 .خدمت شود ياارتقاء محصول يد، که منجر به تول ياپروژه :یفناور/ طرح  پروژه
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است که به منظور  ها و موسسات دانش بنيان شرکت يا مؤسسه خصوصي يا تعاونيشرکت :شرکت دانش بنيان

)شامل گسترش و کاربرد اختراع و  عل  و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصاديافزايي ه 
هاي برتر و با ارزش و توسعه )شامل طراحي و توليد کاال و خدمات( در حوزه فناوري سازي نتايج تحقيقتجارينوآوري( و 

 شود.افزارهاي مربوط تشکيل ميافزوده فراوان به ويژه در توليد نرم
 

 

بالا توجاله باله نيالاز روز افالزون صالنايع و موسسالات دولتالي و خصوصالي باله  ارتباط دانشگاه با صننتت و اامتنه:

اقتصالادي  -حوزه پژوهش و خدمات فني و مشاوره و همننين نقش دانشگاه در توسعه اجتماعي هاي دانشگاه درتوانمندي

هاي جديد دانشگاه، استفاده بهيناله از امکانالات دانشالگاه و انتقالال تجرباله از جامعه و ضرورت اجرائي نمودن دانش و يافته

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

 

 

و  يداريو شن يداريمکتوب، د هاينهييشپ يحفاظت و اشاعه ي،ساز يرهاست که با ذخ ياجتماع ينهاد کتابخانه:

 ي،اجتماع ي،اقتصاد ياسي،و توسعه س يتو ترب ي در خدمت تعل يدهبا استفاده از خدمات کارکنان آموزش د يکيالکترون
 است. يو فرهنگ يعلم

 

 يهاها و پروانهگزارش يکي،الکترون يهاکتاب يات،شامل مقاالت نشر ياز منابع اطالعات يامجموعه :ياطالعات پایگاه

 يصورت يکپارچه و مبتني بر ساختار واحدي گردآورکه به است يعموم يا يتخصص يموضوع هايينهدر زم ثبت اختراع
صورت اشتراکي و همزمان را توسط رايانه و چند کاربر به ياوجو و بازيابي سريع اطالعات توسط يک شده و امکان جست

 آورد.  فراه  مي ينترنتا يقاز طر

 

عنوان يکي از شرايط وسيله داوطلب درجه دانشگاهي، بهاي است که بهنامه نوشته، يا پايان«رساله»، «تز» نامه:پایان

 کند.کلي يک هيئت علمي کار مي شود و نويسنده آن دانشجويي است که زير نظراحراز آن، ارائه مي

 

اي نوعي متن ديجيتال است که بر روي لوح فشرده کتاب الکترونيکي يا کتاب رايانه(: E-bookکتاب الکترونيکي )

 اي به چاپگر يا هر منبع الکترونيکي ديگر انتقال داد.توان آن را از طريق شبکه رايانهذخيره و منتشر شده است و مي

 

 فاصله انتشار مرتب و تحت شماره که به طور منظ  و با شوديگفته م يشده و ادوار جلد يبه مدرک ژورنال: یا مجله

 ي،کشاورز ي،فن ي،علم يني،د ي،فرهنگ ي،اقتصاد ياسي،س ي،گوناگون )اجتماع هايينهدر زم ينمع يخو دوره و تار يفرد
نفر مشارکت  يکاز  يشترمطالب آن ب يهال منتشر شود و در تهدر س اراز دو ب يش( بهاينا يرو نظا يورزش ي،هنر ي،نظام

 مقاله باشد. يکاز  يشترب يدارا يزداشته باشد و ن

 

ساالنه حق اشتراک آن را  يابه صورت ماهانه  يبا پرداخت وجه يحقوق يا يقيکه شخص حق يمجالت :یاآبونه مجله

 .آورديبه دست م
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آنها  يافتبابت در يوجه ينگونهو ه شونديمنتشر م يرانتفاعيغ يهاکه توسط سازمان يمجالت :ایيرآبونهغ مجله

 .گردنديبه کتابخانه ارسال م يخاصمجالت بدون نظ   ينشود. ايتوسط کتابخانه پرداخت نم

 

از مشکل و نشر آن به منظور  يکشف بخش يو برا يقحقا يکه به دنبال جستجو يديهر تول :يپژوهش يعلم مقاله

ها به آن يجمند باشد و نتانظام يامطالعه يقاز طر يعلم يهااز موضوع يدر موضوع اييشهاند يانب ياحل مشکل 
 منجر گردد. يآورعل  و فن يمرورها يشبردپ هدفبا  يعلم ينهدر زم يدو مشاهدات جد ي ها و مفاهکاربردها، روش

 

و  ISI ياستاندارد مؤسسه اطالعات علم يهااز شاخص يکي (:Impact Factor) (h)شاخص  يرتأث ضریب

مورد قابل استناد  يکتعداد ارجاعات به  يانگينو بصورت م باشديم يسنجعل  يطةمطرح در ح يهاشاخص يناز مهمتر
 يرتأث يبو ضر شده يفن تعريمع يدوره زمان يکدر طول  يمجله علم يکدر  …و  يمقاله مرور ي،مقاله پژوهش يرنظ
 .آيديتعداد مقاالت ارجاع کننده )استنادات( به مقاالت منتشر شده بدست م ي سال مشخص از تقس يکمجله در  يک

 

( را گزارش کند، يل)اص ياديبن يقتحق يک يجکه نتا يامقاله :Original Article يپژوهش يلاص مقاالت

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

 

 ين. اشوديحوزه نوشته م يک يفعل يتوضع يصتلخ يکه برا يامقاله :(Review Article) یمرور مقاالت

 .پردازندياند منشر شده يگرانکه قبالً و توسط د يمقاالت  يرو بحث راجع به سا يلمقاالت به تحل

 

يکه م يماريب يکو درمان  هايصتشخ ي ،ها، عالمفصل از نشانه يگزارش :(Case Report) یمورد مقاالت

 .کنديم يفخاص را توص يامعمول  يرباشد اما معموالً رخداد غ يزن يمارب شناختييتجمع هاييژگيدر بر دارنده و تواند

 

 هاييافتههستند که با هدف ارائه  يمقاالت کوتاه پژوهش :(Short Communication)نامة کوتاه  مقاالت

 .شونديگذار هستند نوشته م يرمختلف دانش تأث يهاجالب توجه که بر حوزه

 

و هدف  شوديمجله ارسال م يک يحوزه برا يککه در  يانامه :(Letter to Editor) يرنامه به سردب مقاالت

شماره خاص  يکمطالب مطرح شده در  در مورد ياموضوع خاص، مقدمه يکتواند جلب توجه خوانندگان به ياز آن م
 مجله و مانند آن باشد.

 

نکته که مقاله  ينبه ا نامهيانکه در متن آن به موضوع پا ياعبارت است از مقاله :نامهیانمستخرج از پا مقاالت

 ده باشد.( به آن اشاره شAcknowledgementمقاله ) يدر قسمت تشکر و قدردان باشدينامه ميانمنتج از پا

 

همايش علمي فعاليتي است پژوهشي که با مشارکت صاحبنظران در موضوع يا موضوعات خاص به  همایش علمي:

کنندگان برگزار منظور تبادل دانش و اطالعات از طريق ارائه شفاهي مباحث و يا به صورت پوستر با حضور شرکت
 شود.مي

 



 

 182 

 

المللي نشگاه و يک يا چند سازمان يا انجمن تخصصي ملي و بينهمايشي است که با مشارکت دا المللي:همایش بين

 گردد. برگزار مي

 

هاي ديگر و با ها و نهادبوشهر و با حمايت سازمان يهمايشي است که توسط دانشگاه علوم پزشک ملي: همایش

 گردد.برگزار مي يتصويب شوراي پژوهشي دانشگاه در سطح کشور

 

همايشي است که در سطح يک استان و با همکاري مراکز و واحدهاي استان و با تصويب شوراي  همایش استاني:

که پنج نفر از آنها با  ياستان يهادر همايش يحداقل ده نفر عضو کميته علم حضور گردد.پژوهشي استان برگزار مي
 است. يو يا باالتر باشند، الزام يمرتبه استاديار

 

همايشي است که توسط يک گروه علمي در يک موضوع خاص و مرتبط با همان  :)دانشگاهي( تخصصي همایش

گروه و تأئيد شوراي  يهاي تخصصي پس از پيشنهاد شوراگيري در مورد برگزاري همايشگردد. تصمي گروه برگزار مي
وراي پژوهشي دانشکده، حسب مورد به عهده شوراي پژوهشي استان محل برگزاري و يا در سازمان مرکزي به عهده ش

 باشد.دانشگاه مي

 

 دهند. دانشجويان تشکيل مي کنندگان آن را عمدتاًکه برگزار کنندگان و شرکت يشيهما دانشجویي: همایش

 

ها و يا نظرهاي خود و اشخاص صاحب نظر را به تأليف اثري است که در آن مؤلف يا مؤلفان، يافته :يفيتأل کتاب

کند. در وزارت پردازش و به صورت مجموع هاي تخصصي در قالب يک کتاب مطرح ميمنظور ارتقاي دانش موجود 
کتاب  موضوعيينهمولف در زم هاييافتهاز  تابدرصد از منابع و مآخد ک يککه  آيديبه شمار م تاليفي يبهداشت کتاب

 باشد. يفيتال

 

 از اصلي کتاب با حفظ ساختار را کتاب يک کامل محتواي و مفهوم اثر، صاحب که است اثري ترجمه :یاترامه کتاب

 گرداند.برمي ديگر زبان به زباني
 

به دانش و  يابيشده است که هدف آن گسترش دانش موجود، دست يزيرمنظ  و برنامه هاييتمجموعه فعال :پژوهش

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

ها، روش يريکه در جهت به کارگ ياتتجرب ياو  يقاتبر دانش حاصل از تحق ياست مبتن يپژوهش :یکاربرد پژوهش

منجر گردد، صورت  يراه حل يافتنکه ممکن است به  يدهپد يکاز  يليتحل يارائه يموجود برا يو الگوها هايهنظر
 .گيرديم
 

مواد،  يدبه منظور استفاده در تول يو کاربرد ياديبن يهاپژوهش يجنتا يجکه با هدف ترو يپژوهش :یاتوسته پژوهش

 .گيرديبهبود آنها صورت م ياو  يدجد يهاو روش يندهاابزار، فرآ يل،ها وسافرآورده
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از  يدانش بدون در نظر گرفتن استفاده علم ياست که عمدتاً در جهت گسترش مرزها يپژوهش :یبنياد پژوهش

 . گيرديانجام م يقاتبه دست آمده در تحق يجنتا
 

 يهابا هدف ي،بندزمان يدارا يو فن يعلم هاييتهمگون از فعال ياعبارت است از مجموعه :يتحقيقات طرح

 .شودياجرا م ينهدف مع يکبه  يدنرس يبرا يو فن ياز کارکنان علم ياو توسعه که توسط مجموعه يقمشخص تحق
 

ارشناسي در شوراي پژوهشي دانشگاه به تصويب طرح تحقيقاتي که پس از طي مراحل ک طرح تحقيقاتي مصوب:

 رسيده است.

 

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

 به اتمام نرسيده است.
 

و گزارش  طرح انجام داده يشنهاديهتعهدات خود را طبق پ يهکل يمجر طرحي که خاتمه یافته: تحقيقاتي طرح

 طرح را بپوشاند، ارائه داده باشد. يکه اهداف اصل ياشده يرفتهو مقاله پذ يينها
 

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

 افتاده باشد.  يقتعو
 

 و دانشگاهي و تحقيقاتي هايسازمان ساير علمي همکاري با که است هاييطرح شامل  داخلي: مرکزی چند طرح

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

 با که باشدمي تحقيقات / دانشگاه مرکز پژوهشي شوراي مصوب هايطرح شامل خاراي: مرکزی چند هایطرح

 است.  شده گذاشته مورد اجرا به کشور از خارج تحقيقاتي يا و دانشگاهي مراکز ساير علمي همکاري
 

کارگاه يک برنامه آموزشي فشرده است که با هدف انتقال دانش و کسب مهارت در موضوعي خاص به صورت  :کارگاه

 شود.عملي و با مشارکت تعداد محدودي شرکت کننده برگزار مي
 

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

تمام شده خدمات و کسري منابع توسط موسسه تنظي  و به مراجع ذيصالح ارائه تا به صورت کمک دربودجه کل کشور 
 منظور و تصويب شود.

 

هاي وزارت بهداشت براي هزينه هاي خاص درقالب برنامه عبارت است دستور العمل های متمرکز وزارتي:ردیف

 شود. معين که مابين طرفين طبق موافقتنامه اجازه خرج به موسسه داده مي
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کل کشور و پيرو ابالغ اولويت 1391قانون بودجه سال  89در راستاي اجراي بند  پژوهشي: %3تا  %5/0 بوداه

از اعتبارات خود را محاسبه کنند و در سرفصل پژوهش منظور  %3ين ني  تا ها موظف اند بدستگاه هاي پژوهش و فناوري
 نمايند.

 
 تماس حاصل فرمائيد. 077-33450178سوال با دفتر معاونت تحقيقات و فناوري با شماره و در صورت هرگونه ابهام 
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 تحقیقات و فناوریهای معاونت شاخص

 

 

100 × 
 داخليتعداد مقاالت منتشر شده در مجالت 

 درصد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي به کل مقاالت  =
 مقاالتکل 

 
 

100 × 
 تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت خارجي

 درصد مقاالت منتشر شده در مجالت خارجي به کل مقاالت  =
 مقاالتکل 

 
 

100 × 
 تعداد مقاالت منتشر شده به زبان فارسي

 درصد مقاالت منتشر شده به زبان فارسي به کل مقاالت  =
 مقاالتکل 

 
 

100 × 
 تعداد مقاالت منتشر شده به زبان انگليسي

 درصد مقاالت منتشر شده به زبان انگليسي به کل مقاالت  =
 مقاالتکل 

 
 

100 × 
 مقاالت منتشر شده در مجالت داخليتعداد 

= 
 نسبت مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي 

 تعداد پژوهشگر تطبيق يافته به تعداد پژوهشگر تطبيق يافته

 
 

100 × 
 مقاالت منتشر شده در مجالت خارجيتعداد 

= 
 نسبت مقاالت منتشر شده در مجالت خارجي

 تعداد پژوهشگر تطبيق يافته به تعداد پژوهشگر تطبيق يافته
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 به تفكیك نوع استخدام و مرتبه علمي  آموزشي و پژوهشيت علمي فراواني اعضای هیئ .1-6 جدول

 1395سال 
 

 

 طرحي قراردادی Kضریب  پیماني رسمي مرتبه علمي
مشمولین 

 قانوني تعهد

مشمول 

 وظیفه
 جمع بورس

هیئت 

علمي 

 آموزشي

 38 0 0 2 2 0 0 20 14 مربي

 118 9 4 13 0 0 35 29 28 استاديار

 26 0 0 0 0 0 0 5 21 دانشيار

 4 0 0 0 0 0 0 0 4 استاد

هیئت 

علمي 

 پژوهشي

 1 0 1 0 0 0 0 0 0 مربي

 6 1 2 1 0 0 0 2 0 استاديار

 1 0 0 0 0 0 0 0 1 دانشيار

 194 10 7 16 2 0 35 56 68 جمع کل

 
 

 ت علمي و دانشجویان تحصیالت تكمیليفراواني محققین غیر هیئ .2-6جدول 

 1395سال 
 

 درجه علمي
کارشناسي 

 ارشد

دکتری 

 عمومي
 PhD تخصصم

فوق 

 تخصص
 جمع کل

 11 0 3 0 0 8 محقق غير هيئت علمي

 835 0 3 31 655 146 دانشجو
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 1395سال   -  فراواني مراکز تحقیقاتي و مراکز رشد وابسته به دانشگاه .3-6جدول 

 

 تعداد شاخص

 0 مراكز تحقيقات مصوب موافقت اصولي

 3 قطعي مراكز تحقيقات مصوب موافقت 

 1 تعداد مراكز رشد وابسته به دانشگاه

 0 های علمي دارای مجوزتعداد قطب

 0 های دانش بنيان وابسته به دانشگاهتعداد شركت

 1 تعداد پژوهشکده مصوب

 

 1395سال  - تحقیقاتي دانشگاههای فراواني طرح .4-6 جدول
 

 تعداد طرح شاخص ارزیابي

 192 های مصوبتعداد كل طرح

 190 های در راستای اولویتتعداد طرح

 137 های كاربردیتعداد طرح

 25 های بنيادیتعداد طرح

 30 كاربردی-های بنيادیتعداد طرح

 2 های چند مركزی داخليتعداد طرح

 312 های تحقيقاتي در دست اقدامتعداد طرح

 0 های چند مركزی خارجيتعداد طرح

 11780 )ميليون ریال(های مصوب اعتبار كل طرح
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 1395سال  -بر اساس وابستگي سازمانيهای مصوب فراواني طرح .5-6 جدول

 

 تعداد طرح مصوب نام واحد

 65 دانشکده پزشکي

 17 مامایي -دانشکده پرستاری

 25 دانشکده پيراپزشکي

 46 دانشکده بهداشت

 13 دانشکده دندانپزشکي

 10 هامعاونت

 24 مراكز تحقيقاتي

 200 تعداد کل

 

 

 1395سال  - های مصوب به تفكیك مراکز تحقیقاتيفراواني  طرح .6-6 جدول
 

 نام واحد
تعداد طرح 

 مصوب

 18 خليج فارس مركز تحقيقات زیست فناوری دریایي

 3 خليج فارس ایمركز تحقيقات پزشکي هسته

 3 خليج فارس مركز تحقيقات طب عفوني و گرمسيری

 24 تعداد کل
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 1395سال  - های تحقیقاتي بر حسب نوع طرحفراواني طرح .7-6جدول 
 

 

 درصد تعداد نوع طرح ردیف

 35/71 137 های كاربردیطرح 1

 02/13 25 های كاربردی بنيادیطرح 2

 62/15 30 های بنيادیطرح 3

 100 192 جمع

 

 

 1395سال  - دانشگاهپژوهشي   تولیدات .8-6جدول  

 

 پژوهشيتولیدات   تعداد

 تعداد مقاالت خارجي 152

 تعداد مقاالت داخلي 106

 فارسي به زبان تعداد مقاالت 61

 انگليسي به زبان تعداد مقاالت 197

 های منتشرهتعداد كتاب 6

 های داخليهای همایشتعداد مقاله 80

 های خارجيهای همایشتعداد مقاله 11
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 های مقاالت چاپ شده به تفكیك انتشار در مجالت داخلي و خارجيشاخص  .9-6جدول 

 1395سال 

 

 شاخص تعداد کل  تعداد عنوان شاخص ردیف

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

258 

41 

 59 152 درصد مقاالت منتشر شده در مجالت خارجي نسبت به كل مقاالت 2

 7/23 61 مقاالت منتشر شده به زبان فارسي نسبت به كل مقاالت درصد 3

 4/76 197 درصد مقاالت منتشر شده به زبان انگليسي نسبت به كل مقاالت 4

 33/1 194 258 مقاالت علمي به تعداد اعضای هيئت علمي  نسبت 5

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

 *یافته
106 186 57 

7 
نسبت مقاالت منتشقر شقده در مجقالت خقارجي بقه تعقداد پژوهشقگر 

 *تطبي  یافته
152 186 8/81 

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

9 

هققای در پایگاهدانشققگاه مجققالت علمققي پژوهشققي نمایققه شققده  درصققد

پابمقد سقنترال و  مقد،یی، پاباسالمللي شقامل ییبين استنادی معتبر

 ساسکوپو

0 1 0 

10 
 های معتبر علمي در پایگاه نمایه شدهي علوم پزشک درصد مقاالت

(ISI  ،SCOPUS ،PUBMED) 
190 258 7/73 

 
دی و دستياران فوق تخصصي + یک سوم تعداد دستياران اچ*  پژوهشگر تطبي  یافته برابر است با یک دوم دانشجویان پي

دانشجویان كارشناسي ارشد + یک دوازدهم دانشجویان دكترای عمومي + یک سوم اعضای هيأت علمي تخصصي + یک سوم 

 یموزشي + كل اعضای هيأت علمي پژوهشي + تعداد كل محققين غير هيأت علمي مراكز تحقيقاتي
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  ISIو   Scopus ،PUBMED های پایگاه در نمایه شدهتعداد مقاالت علمي   .10-6جدول 

 

 Scopus PUBMED ISI * لسا

2017 72 51 28 

2016 145 103 105 
 

 گرفته شده است. ذکر شده های اطالعاتیاز پایگاه 4/4/96در تاریخ   * اطالعات جدول فوق
 

 

 1395سال   - (IF)توزیع نسبي مقاالت منتشر شده دارای ضریب تاثیر مجله   .11-6 جدول

 

 ضریب تاثیر مجله ردیف
 توزیع نسبي مقاالت منتشر شده 

 در دانشگاه

1 0<IF1 20 

2 1<IF2 23 

3 2<IF3 18 

4 3<IF4 13 

5 4<IF5 5 

6 5<IF6 0 

7 6<IF7 0 

8 7<IF8 2 

9 17<IF 1 

 27 بدون ضریب تاثير 

 109 جمع
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 Scopusتعداد استناد دریافت شده توسط مقاالت نمایه شده در پایگاه  .12-6 جدول

 2016سال تا پایان 

 

 تعداد شاخص ارزیابي

 684 تعداد مقاالت نمایه شده

 1028 تعداد استناد دریافت شده

 50/1 ميانگين تعداد استناد دریافت شده توسط هر مقاله

 h 25شاخص 
 

 

 1395در سال  خارجي های داخلي وفراواني  مقاالت ارائه شده در کنگره  .13-6جدول 
 

 پوستر سخنراني تعداد مقاالت نوع کنگره

 5 6 11 خارجي

 27 53 80 داخلي

 
 

 

 1395های علمي برگزارشده در سال همایش  .14-6جدول 

 

 نوع همایش عنوان ردیف

 استارتاپ استارتاپ سالمت 1

 سمپوزیوم ( و كاربردهای درمانيIPSهای بنيادی پرتوان القایي )سمپوزیوم سلول 2
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 1395در سال پژوهشي  دانشگاه  –مجالت علمي  .15-6 جدول

 

 محل نمایه سال شروع زبان وضعیت مجله

-ISC-Index copernicuse 1374 فارسي مجله طب جنوب

DOAJ 

 

 

 علوم پزشكي بوشهر های منتشر شده توسط  انتشارات دانشگاهفهرست کتاب  .16-6جدول 

 1395ل سا
 

 نوع تولید نویسنده نام کتاب ردیف

 تاليف طيبه غریبي اكو سيستم واژن 1

 تاليف و ترجمه پورایرج نبي پزشکي فرادقي  یینده 2

 تاليف الهام رحماني بررسي علل و درمان نازایي 3

 تاليف صمد اكبرزاده اثرات درماني و موارد مصرف بالقوه ليتيم: 4

 تاليف پورایرج نبي دانشنامه توكسينولوژی دریایي 5

 تاليف پورایرج نبي سوم و دانشگاه كاریفریندانشگاه نسل  6
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 دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و اقماری مرکزی هایکتابخانهمشخصات   .17-6جدول   

 1395سال 
 

 کتابخانه مرکزی مشخصات کتابخانه
دانشكده 

 پزشكي

 بیمارستان

 شهدای خلیج فارس
 بیمارستان قلب

 مترمربع 25 مترمربع 120 مترمربع 400 مترمربع 1200 مساحت

 8 24 47 97 ظرفيت سالن مطالعه

 3 - 6 36 رسانيكامپيوترهای بخش اطالع

 447 5749 7603 22195 كتب فارسي

 117 1974 3901 3390 كتب التين

 - - - 8007 كتب تخصصي معارف

 - - - 15 پایگاه اطالعاتي التين *

 - - - - پایگاه اطالعاتي فارسي

 - - - Ebook 2514های الکترونيکي كتاب

 - - - 128 مجالت غير یبونه فارسي

 - - - 605 پایان نامه

 1027 1385 1420 1512 تعداد اعضا

 

 
 *Scopus, ScienceDirect, Proquest, ClinicalKey, Nursing Consult, Nursing Skills, Ovid 
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 ت علميسط  معاونت پژوهشي جهت اعضای هیئهای برگزار شده توفهرست کارگاه  .18-6جدول 

 1395سال 

 

 عنوان کارگاه ردیف
 تعداد

 شرکت کننده

 تعداد

 کارگاه ساعات

 16 15 های پژوهشيتجزیه و تحليل یماری داده 1

 8 27 های كسب و كارمدل 2

 16 53 های كيفيپژوهش 3

 16 41 مندمرور نظام 4

 16 27 اختراعات مالکيت فکری و ثبت 5

 8 13 كتابدار پژوهشي و كتابدار باليني 6

 16 32 كاریزمایي باليني 7
 

 

 

 کارکنان جهتهای برگزار شده توسط معاونت پژوهشي فهرست کارگاه .19-6جدول 

 1395سال 

 

 عنوان کارگاه ردیف
 تعداد

 شرکت کننده

 تعداد

 کارگاهساعات 

 SPSS 16 8افزار با نرمیشنایي مقدماتي  1

 8 15 فرییند نویسي و ترسيم 2

 8 16 نویسيگزارش 3

 8 18 مدیریت دانش سازماني 4

 8 15 های اطالعاتيیشنایي با پایگاه 5

 8 16 یشنایي با مباني توسعه فناوری سالمت 6

 8 18 اینویسي رایانهفهرستسازماندهي منابع  7

 8 15 علم سنجي 8
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 فراواني دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویي به تفكیك دانشكده و رشته تحصیلي .20-6جدول 

 1395سال 

 

 دانشكده
تعداد کل 

 دانشجویان
 رشته

 تعداد دانشجویان عضو کمیته

 تحقیقات دانشجویي 

 502 پزشکي

 3 تخصص

105 

 92 ایدكترای حرفه

Pd.D  0 اپيدميولوژی سلولي مولکولي 

 3 ارشد بيوشيمي

 7 شناسيارشد ميکروب

 58 58 دندانپزشکي 206 دندانپزشکي

 363 پرستاری مامایي

 83 پرستاری

 42 مامایي 139

 14 ارشد پرستاری

 421 بهداشت

 35 بهداشت عمومي

128 

 32 بهداشت محيط

 45 علوم تغذیه

 10 ارشد یموزش بهداشت

 6 بهداشت محيطارشد مهندسي 

 678 پيراپزشکي

 34 رساني پزشکيكتابداری و اطالع

207 

 11 رساني پزشکيارشد كتابداری و اطالع

 31 فوریت های پزشکي

 48 علوم یزمایشگاهي

 35 اتاق عمل

 43 هوشبری

 5 ارشد هماتولوژی

 637  2170 جمع
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 های علمي دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویيفراواني فعالیت .21-6جدول 

 1395سال 
 
 

 تعداد عنوان ردیف

 63 های داخليتعداد مقاالت ارائه شده دانشجویان به كنگره 1

 7 های خارجيتعداد مقاالت ارائه شده دانشجویان به كنگره 2

 21 تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلي 3

 9 مقاالت چاپ شده در مجالت خارجيتعداد  4

 1 های دانشجویي برگزار شدهتعداد همایش 5

 29 تعداد طرح تحقيقاتي مصوب كميته تحقيقات دانشجویي 6

7 
تعداد طرح تحقيقاتي مصوب دانشگاه كه دانشجو، همکار اصلي طرح یا مجری  

 طرح بوده است
38 

 

 
 

 کمیته تحقیقات دانشجویيها و تورهای تحقیقاتي فراواني دانشجویان شرکت کننده در کارگاه  .22-6جدول 

 1395سال 
 

 تور تحقیقاتي کارگاه فعالیت

 تعداد نوع فعالیت

 تعداد

کنندگان شرکت

 از دانشگاه

 تعداد

 کنندگانشرکت

از سایر 

 هادانشگاه

 تعداد

تعداد 

 کنندگانشرکت

 از دانشگاه

تعداد 

 کنندگانشرکت

از سایر 

 هادانشگاه

 0 0 0 3 577 18 دانشگاهی

 18 25 1 76 39 2 ایشبکه

 0 0 0 0 0 0 کشوری

 18 25 1 79 616 20 جمع
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 پژوهشبه بخش  بودجه تخصیص داده شده دانشگاه .23-6جدول 

 1395سال 

 

 مبلغ )میلیون ریال( منبع ردیف

 0 بودجه جاری 1

 0 های استانيبودجه 2

 4800 های متمركز وزارتيردیف 3

 19589 سایر منابع 4

5 
 شده از محلجذب بودجه 

 پژوهشي )ميليون ریال( %3تا  5/0% 
15905 

 40294 جمع کل

 
 

 بودجه پژوهشي جاری مصوب و تخصیص داده شده  .24-6 جدول

 1395سال 
 

 مبلغ )میلیون ریال( نوع بودجه ردیف

 11566 مصوب 1

 0 تخصيص داده شده 2
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 های تحلیلي بودجه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهرشاخص .25-6جدول 

 1395سال 

 

 اندازه شاخص شاخص ردیف

  86/0 دانشگاه نسبت اعتبار پژوهشي به كل بودجه 1

 52/2 رشد اعتبار پژوهشي نسبت به سال گذشته 2

  2/29 های تحقيقاتي به كل بودجه پژوهشيهای طرحنسبت بودجه 3

 
 

  به تفكیك محل هزینه بودجه پژوهشي دانشگاه هزینه کرد  میزان .26-6جدول 

 1395سال 

 

 مبلغ )میلیون ریال( موضوع هزینه ردیف

 11578 های دانشجویي()به جز طرحهای پژوهشي طرح 1

 308 تشوی  پژوهشگران 2

 107 توانمندسازی پژوهشگران 3

 5/59 هاشركت در همایش 4

 0 های مطالعاتيفرصت 5

 5/94 تحقيقات دانشجویي 6

 550 خرید كتاب 7

 0 انتشارات )كتاب و مجالت( 8

 1387 تجهيز مراكز تحقيقات 9

 11710 سایر موارد 10

 25794 هاکل هزینهجمع 

 

 .باشدنميهاي غير پژوهشي هايي مانند کامپيوتر و تجهيزات جانبي در محيطهاي خريد دستگاههزينهشامل  *

 

 


