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 تعاریف و مفاهیم

 

 واحد تحقيقاتي

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

 مرکز تحقيقات

متقاضي کوچکترين واحد تحقيقاتي است که به درخواست باالترين مقام مسئول سازمان 

 هاي علوم پزشکي به تصويب رسيده باشد.در يکي از زمينه

 پژوهشکده

واحد تحقيقاتي است متشکل از حداقل سه مرکز تحقيقاتي مرتبط داراي مجوز قطعي با 

 مديريت واحد و فضاي فيزيکي مناسب که به تصويب رسيده باشد.

 پژوهشگاه

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

 مصوب با مديريت واحد و فضاي فيزيکي مناسب باشد.

 پژوهشگر )محقق(

 د وزارتينأييارشد و باالتر مورد تکارشناسي ژوهشگر به دارندگان مدارک تحصيليپ 

  که به فعاليت تحقيقاتي اشتغال دارد. شود)علوم و بهداشت( اطالق مي

 پژوهشگر تمام وقت 

حضور داشته و به  يقاتيساعت در هفته در واحد تحق 40پژوهشگري است که حداقل

 فعاليت تحقيقاتي اشتغال داشته باشد.

 پژوهشگر تطبيق یافته       

يک  ،تخصصي يک سوم دستياران ،دياچيک دوم دانشجويان پي ازمجموعپژوهشگر تطبيق يافته 

يک سوم اعضاي  ،يک دوازدهم دانشجويان دکتراي عمومي ،سوم دانشجويان کارشناسي ارشد

کل محققين غير هيأت علمي مراکز  وکل اعضاي هيأت علمي پژوهشي ،هيأت علمي آموزشي

 محاسبه مي شود. تحقيقاتي

 فناوری سالمت

هاي توسععه هاي سالمت محور و سيستمهاي علمي در توليد فناوريکاربرد دانش و مهارت

 مي باشد.از حوزه سالمت و بهبود کيفيت سالمت يافته براي رفع ني
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 واحد فناورهسته / 

صورت شرکت ه هنوز ب يمستقر شده ول رکپا، يا در مرکز رشد است که رسماً يواحد

 .ثبت نشده است

 (Incubatorمرکز رشد )

 ،هاي کارآفرين متکي بر فناوري راهاي نوپا و تيمشرکتهاي فناور، هستهمرکزي است که 

ها و ر راستاي اجراي موفقيعت آميعز ايعدهد اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند،که 

کند. مراکعز رشعد ها و همچنين رقابت در صحنه تجارت ملي و جهاني حمايت مينوآوري

گذاري، کنند که ضمن به ثمر رسعانيدن سعرمايههاي نوپا فراهم ميشرايطي را براي شرکت

هعاي اساسعي و انعدازي، توسععه کسعب و کارهش هزينعه راهاندازي، کعاکاهش ريسک راه

 شود.آنان مي ها در نهايت باعث رشدمديريت دانش و سيستم

 شرکت دانش بنيان

است که به منظور  بنيان شرکت يا مؤسسه خصوصي يا تعاونيها و مؤسسات دانششرکت

)شامل  اقتصاديمحور، تحقق اهداف علمي و علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانشافزايي هم

و توسعه )شامل طراحي و  سازي نتايج تحقيقتجاريو کاربرد اختراع و نوآوري( و  گسترش

هاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد توليد کاال و خدمات( در حوزه فناوري

 شود.افزارهاي مربوط تشکيل مينرم

 ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

هاي دانشعگاه سسات دولتي و خصوصي به توانمنعدينياز روز افزون صنايع و مؤوجه به با ت 

 -در حوزه پژوهش و خدمات فني و مشاوره و همچنين نقش دانشعگاه در توسععه اجتمعاعي

هاي جديد دانشگاه، استفاده بهينه از اقتصادي جامعه و ضرورت اجرائي نمودن دانش و يافته

از سعط  اجعرا بعه دانشعگاه ضعرورت وجعود يعک ارتبعاط امکانات دانشگاه و انتقال تجربه 

 منطقي و پايدار ميان صنعت و دانشگاه وجود دارد.

 کتابخانه

و  يداريمکتوب، د هاينهييشپ يحفاظت و اشاعه ي،سازيرهاست که با ذخ ياجتماع ينهاد

و  يمدر خدمت تعل يدهبا استفاده از خدمات کارکنان آموزش د يکيو الکترون يداريشن

 است. يو فرهنگ يعلم ي،اجتماع ي،اقتصاد ياسي،و توسعه س يتترب
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 ياطالعات پایگاه

ها و گزارش يکي،الکترون يهاکتاب يات،شامل مقاالت نشر ياز منابع اطالعات يامجموعه

صورت که به است يعموم يا يتخصص يموضوع هايينهدر زم ثبت اختراع يهاپروانه

وجو و بازيابي سريع شده و امکان جست يواحدي گردآوريکپارچه و مبتني بر ساختار 

 يقزمان را توسط رايانه و از طرصورت اشتراکي و همچند کاربر به يااطالعات توسط يک 

 آورد.  فراهم مي ينترنتا

 نامهپایان

عنوان وسيله داوطلب درجه دانشگاهي، بهکه به اي استنامه نوشته، يا پايان«رساله»، «تز»

جويي است که زير نظر کلي شود و نويسنده آن دانششرايط احراز آن، ارائه مي يکي از

 کند.علمي کار مييک هيئت

 (E-bookکتاب الکترونيکي )

ده اي نوعي متن ديجيتال است که بر روي لوح فشرکتاب الکترونيکي يا کتاب رايانه 

ي به چاپگر يا هر منبع ارا از طريق شبکه رايانهتوان آناست و ميذخيره و منتشر شده

 الکترونيکي ديگر انتقال داد.

 مجله

فاصله انتشار مرتب و  که به طور منظم و با شوديگفته م يشده و ادوار جلد يبه مدرک 

 ياسي،س ي،گوناگون )اجتماع هايينهدر زم ينمع يخو دوره و تار يفرد تحت شماره

( هاينا يرو نظا يورزش ي،هنر ي،نظام ي،کشاورز ي،فن ي،علم يني،د ي،فرهنگ ي،اقتصاد

نفر مشارکت داشته  يکاز  يشترمطالب آن ب يهدر سال منتشر شود و در ته اراز دو ب يشب

 مقاله باشد. يکاز  يشترب يدارا يزباشد و ن

 یاآبونه مجله

ساالنه حق  يابه صورت ماهانه  يبا پرداخت وجه يحقوق يا يقيکه شخص حق يمجالت 

 .آوردياشتراک آن را به دست م

 ایيرآبونهغ مجله

 يافتبابت در يوجه يچگونهو ه شونديمنتشر م يرانتفاعيغ يهاکه توسط سازمان يمجالت 

به کتابخانه ارسال  يمجالت بدون نظم خاص ينا شود.يآنها توسط کتابخانه پرداخت نم

 .گردنديم
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 يپژوهش يعلم مقاله

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

مند نظام يامطالعه يقاز طر يعلم يهااز موضوع يدر موضوع اييشهاند يانب ياحل مشکل 

با  يعلم ينهدر زم يدو مشاهدات جد يمها و مفاهها به کاربردها، روشآن يجباشد و نتا

 منجر گردد. يآورعلم و فن يمرورها يشبردپ هدف

 (Impact Factor) (h)شاخص  يرتأث ضریب

 يهاشاخص ينو از مهمتر ISI ياستاندارد مؤسسه اطالعات علم يهااز شاخص يکي 

مورد قابل  يکتعداد ارجاعات به  يانگينو بصورت م باشديم يسنجعلم يطةمطرح در ح

دوره  يکدر طول  يمجله علم يک در …و  يمقاله مرور ي،مقاله پژوهش يراستناد نظ

تعداد  يمسال مشخص از تقس يکمجله در  يک يرتأث يبشده و ضر يفن تعريمع يزمان

 .آيديمقاالت ارجاع کننده )استنادات( به مقاالت منتشر شده بدست م

 ((Original Article يپژوهش يلاص همقال

را در  يقتحق ينا يگاه( را گزارش کند، جايل)اص ياديبن يقتحق يک يجکه نتا يامقاله

 باشد. يدهبه چاپ رس يهنشر يکقرار دهد و در  يابيگستره دانش مورد ارز

 (Review Article) یمرور همقال

و  يلمقاالت به تحل ين. اشوديحوزه نوشته م يک يفعل يتوضع يصتلخ يکه برا يامقاله 

 .پردازنديماند نشر شده يگرانکه قبالً و توسط د يمقاالت  يربحث راجع به سا

 (Case Report) یمورد همقال

در بر  توانديکه م يماريب يکو درمان  هايصتشخ يم،ها، عالمفصل از نشانه يگزارش 

خاص را  يامعمول  يرباشد اما معموالً رخداد غ يزن يمارب شناختييتجمع هاييژگيدارنده و

 .کنديم يفتوص

 (Short Communication)نامة کوتاه  همقال

 يهاجالب توجه که بر حوزه هاييافتههستند که با هدف ارائه  يمقاالت کوتاه پژوهش 

 .شونديگذار هستند نوشته م يرمختلف دانش تأث
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 (Letter to Editor) يرنامه به سردب همقال

تواند جلب يو هدف از آن م شوديمجله ارسال م يک يحوزه برا يککه در  يانامه 

 يکمطالب مطرح شده در  در مورد ياموضوع خاص، مقدمه يکتوجه خوانندگان به 

 شماره خاص مجله و مانند آن باشد.

 نامهیانمستخرج از پا همقال

نکته که مقاله منتج از  ينبه ا نامهيانکه در متن آن به موضوع پا يااست از مقالهرتعبا

( به آن اشاره Acknowledgementمقاله ) يدر قسمت تشکر و قدردان باشدينامه ميانپا

 شده باشد.

 همایش علمي

همايش علمي فعاليتي است پژوهشي که با مشارکت صاحبنظران در موضوع يا موضوعات  

خاص به منظور تبادل دانش و اطالعات از طريق ارائه شفاهي مباحث و يا به صورت پوستر 

 شود.کنندگان برگزار ميبا حضور شرکت

 الملليهمایش بين

همايشي است که با مشارکت دانشگاه و يک يا چند سازمان يا انجمن تخصصي ملي و  

 گردد. المللي برگزار ميبين

 ملي همایش

هاي ها و نهادبوشهر و با حمايت سازمان يهمايشي است که توسط دانشگاه علوم پزشک 

 گردد.برگزار مي يديگر و با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه در سط  کشور

 همایش استاني

همايشي است که در سط  يک استان و با همکاري مراکز و واحدهاي استان و با تصويب  

در  يحداقل ده نفر عضو کميته علم حضور گردد.شوراي پژوهشي استان برگزار مي

 است. يو يا باالتر باشند، الزام يکه پنج نفر از آنها با مرتبه استاديار ياستان يهاهمايش

 )دانشگاهي( يتخصص همایش

همايشي است که توسط يک گروه علمي در يک موضوع خاص و مرتبط با همان گروه  

هاي تخصصي پس از پيشنهاد گيري در مورد برگزاري همايشگردد. تصميمبرگزار مي

گروه و تأئيد شوراي دانشکده، حسب مورد به عهده شوراي پژوهشي استان محل  يشورا

 باشد.زي به عهده شوراي پژوهشي دانشگاه ميبرگزاري و يا در سازمان مرک
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 دانشجویي همایش

 دهند. دانشجويان تشکيل مي کنندگان آن را عمدتاً که برگزار کنندگان و شرکت يشيهما 

 يفيتأل کتاب

ها و يا نظرهاي خود و اشخاص صاحب تأليف اثري است که در آن مؤلف يا مؤلفان، يافته

موجود پردازش و به صورت مجموع هاي تخصصي در قالب نظر را به منظور ارتقاي دانش 

درصد  يککه  آيديبه شمار م تاليفي يکند. در وزارت بهداشت کتابيک کتاب مطرح مي

 باشد. يفيکتاب تال موضوعيينهلف در زمؤم هاييافتهاز  تاباز منابع و مآخد ک

 یاترجمه کتاب

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

 گرداند.برمي ديگر زبان به زباني از اصلي کتاب

 پژوهش

شده است که هدف آن گسترش دانش موجود،  يزيرمنظم و برنامه هاييتمجموعه فعال

 مختلف است.  هايينهدر زم ينوآور ياحل مسائل و  يد،فنون جد يابه دانش و  يابيدست

 یکاربرد پژوهش

 يريکه در جهت به کارگ ياتتجرب ياو  يقاتبر دانش حاصل از تحق ياست مبتن يپژوهش 

که ممکن است به  يدهپد يکاز  يليتحل يارائه يموجود برا يو الگوها هايهها، نظرروش

 .گيرديمنجر گردد، صورت م يراه حل يافتن

 یاتوسعه پژوهش

 يدبه منظور استفاده در تول يو کاربرد ياديبن يهاپژوهش يجنتا يجکه با هدف ترو يپژوهش

بهبود آنها صورت  ياو  يدجد يهاو روش يندهاابزار، فرآ يل،ها وسامواد، فرآورده

 .گيرديم

 یبنياد پژوهش

دانش بدون در نظر گرفتن استفاده  ياست که عمدتاً در جهت گسترش مرزها يپژوهش 

 . گيرديانجام م يقاتبه دست آمده در تحق يجاز نتا يعلم
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 يتحقيقات طرح

با  ي،بندزمان يدارا يو فن يعلم هاييتهمگون از فعال يااست از مجموعهعبارت

 يبرا يو فن ياز کارکنان علم ياو توسعه که توسط مجموعه يقمشخص تحق يهاهدف

 .شودياجرا م ينهدف مع يکبه  يدنرس

 طرح تحقيقاتي مصوب

کارشناسي در شوراي پژوهشي دانشگاه به تصويب طرح تحقيقاتي که پس از طي مراحل  

 رسيده است.

 در دست اجرا تحقيقاتي طرح

باشد و هنوز به در حال انجام مي ي،زماني تعريف شده توسط مجر يکه در بازه يطرح 

 اتمام نرسيده است.

 خاتمه یافته تحقيقاتي طرح

و  ييو گزارش نها طرح انجام داده يشنهاديهتعهدات خود را طبق پ يهکل يمجر طرحي که 

 طرح را بپوشاند، ارائه داده باشد. يکه اهداف اصل ياشده يرفتهمقاله پذ

 توقف یافته تحقيقاتي طرح

به  ياآن متوقف شده  يواحد مربوطه اجرا دأييبا ت يا و يدرخواست مجر که به يطرح

 افتاده باشد.  يقتعو

 داخلي مرکزی چند طرح

 و دانشگاهي و تحقيقاتي هايسازمان ساير علمي همکاري با که است هاييطرح شامل 

اجرا  مورد به بوده مستقل پژوهشي شوراي داراي که دانشگاه از خارج تحقيقاتي مراکز

 است.  شده گذاشته

 خارجي مرکزی چند هایطرح

 همکاري با که باشدمي تحقيقات / دانشگاه مرکز پژوهشي شوراي مصوب هايطرح شامل 

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

 است. 
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 کارگاه

کارگاه يک برنامه آموزشي فشرده است که با هدف انتقال دانش و کسب مهارت در 

موضوعي خاص به صورت عملي و با مشارکت تعداد محدودي شرکت کننده برگزار 

 شود.مي

 اعتبارات پژوهشي

تبارات مورد نياز از محل منابع عمومي دولت براي هر سال موسسه از سال قبل بر اساس اع 

بهاي تمام شده خدمات و کسري منابع توسط موسسه تنظيم و به مراجع ذيصالح ارائه تا به 

 صورت کمک دربودجه کل کشور منظور و تصويب شود.

 های متمرکز وزارتيردیف

هاي خاص درقالب برنامه معين وزارت بهداشت براي هزينههاي است دستور العملعبارت 

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

 % پژوهشي3% تا 5/0 بودجه

هاي کل کشور و پيرو ابالغ اولويت 1391قانون بودجه سال  89در راستاي اجراي بند  

% از اعتبارات خود را محاسبه کنند و در 3تا  ها موظف اند بين نيمدستگاه پژوهش و فناوري

 سرفصل پژوهش منظور نمايند.
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تحقیقات و فناوریهای معاونت شاخص  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100 × 
 تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي

= 
درصد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي 

 کل مقاالت به کل مقاالت

100 × 
 بين الملليتعداد مقاالت منتشر شده در مجالت 

= 
 بين الملليدرصد مقاالت منتشر شده در مجالت    

 کل مقاالت به کل مقاالت 

100 × 
 علمي تعداد مقاالت نمايه شده در پايگاههاي معتبر

هاي معتبر علمي درصد مقاالت نمايه شده در پايگاه =

 کل مقاالت به کل مقاالت

 
 مقاالت منتشر شده در مجالت داخليتعداد 

 نسبت مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي  =

 تعداد پژوهشگر تطبيق يافته به تعداد پژوهشگر تطبيق يافته

 بين الملليمقاالت منتشر شده در مجالت تعداد  
= 

 بين المللينسبت مقاالت منتشر شده در مجالت 

 تعداد پژوهشگر تطبيق يافته  به تعداد پژوهشگر تطبيق يافته

 
 تعداد کل مقاالت علمي منتشر شده

 

 نسبت مقاالت علمي به تعداد اعضاي هيئت علمي =
 تعداد کل اعضاي هيئت علمي
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 پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بوشهرهای .  شاخص1-7جدول 

 

 

* ISI   ، Scopus  ، PubMed 

  

 1400 1399 عنوان شاخص ردیف

 27 35 درصد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي به کل مقاالت 1

 73 65 درصد مقاالت منتشر شده در مجالت بين المللي به کل مقاالت 2

 87/1 9/1 نسبت مقاالت علمي به تعداد اعضاي هيئت علمي  3

 47/0 7/0 نسبت مقاالت منتشر شده در مجالت داخلي به تعداد پژوهشگر تطبيق يافته 4

 31/1 3/1 تطبيق يافتهنسبت مقاالت منتشر شده در مجالت بين المللي به تعداد پژوهشگر  5

 85 73  به کل مقاالت *هاي معتبر علميدرصد مقاالت علوم پزشکي نمايه شده در پايگاه 6

 358 329 *هاي معتبر علمي تعدادمقاالت علوم پزشکي نمايه شده در پايگاه 7

 6 20 استانيسط  ملي يا  استفاده شده درتحقيقاتي کاربردي پايان يافته  يپروژه ها درصد 8

 1 5/0 درصد اعتبار پژوهشي به کل بودجه دانشگاه 9

 18 19 هاي تحقيقاتي به کل بودجه پژوهشيهاي طرحدرصد بودجه 10
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 1400سال  -دانشگاه علوم پزشکي بوشهرفراواني محققين  .2-7جدول 

 

 

 
 

 

 

 علوم پزشکي بوشهر فراواني مراکز تحقيقاتي و مراکز رشد وابسته به دانشگاه .3-7جدول 

 1400سال   -  

 
 

 نوع طرح سبر اسا  مصوب هایفراواني طرح .4-7 جدول

 1400سال  - 
 

 جمع کل دکترای تخصصي کارشناسي ارشد درجه علمي

 19 0 19 هيئت علميمحقق غير 

 9 9 0 هيئت علمي پژوهشي

 تعداد شاخص

 1 مراکز تحقيقات مصوب موافقت اصولي

 3 مراکز تحقيقات مصوب موافقت  قطعي

 1 مراکز رشد وابسته به دانشگاه

 1 هاي علمي داراي مجوزقطب

 1 پژوهشکده مصوب

 تعداد نوع طرح

 164 هاي کاربرديطرح

 18 هاي بنياديطرح

 2 کاربردي-هاي بنياديطرح

 184 جمع

 180 هاي در راستاي اولويتطرح

 3 هاي چند مرکزي داخليطرح

 1 هاي چند مرکزي خارجيطرح

 184 جمع
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 1400سال  -بر اساس وابستگي سازمانيهای مصوب فراواني طرح .5-7 جدول

 

 
 

 علوم پزشکي بوشهردانشگاه  پژوهشي -. توليدات  علمي6-7جدول  

 1400سال  -

 
 

 

  

 تعداد  نام واحد

 90 دانشکده پزشکي

 11 مامايي و دانشکده پرستاري

 15 دانشکده پيراپزشکي

 11 دانشکده بهداشت

 28 دانشکده دندانپزشکي

 1 دريايي خليج فارسمرکز تحقيقات زيست فناوري 

 13 اي خليج فارسمرکز تحقيقات پزشکي هسته

 3 مرکز تحقيقات طب عفوني و گرمسيري خليج فارس

 4 مرکز تحقيقات بهداشت محيط سيستمي و انرژي

 8 معاونت ها

 184 جمع

 توليدات پژوهشينوع  تعداد

 خارجي چاپ شده در مجالت مقاالت 308

 داخلي چاپ شده در مجالت مقاالت 111

 هاي منتشرهکتاب 8

 مجله )طب جنوب( 1
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  معتبرعلمي درپایگاه های مقاالت منتشر شده  ثيرب تایضر  .7-7 جدول

 1400 سال  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضریب تاثير مجله تعداد مقاله ردیف

1 3 0<IF1 
2 40 1<IF2 
3 37 2<IF3 
4 37 3<IF4 
5 27 4<IF5 
6 18 5<IF6 
7 16 6<IF7 
8 13 7<IF8 
9 7 8<IF9 
10 1 9<IF10 
11 2 10<IF11 
12 0 11<IF12 
13 3 12<IF 

 بدون ضريب تاثير 154 14

 358 جمع
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 های منتشر شده توسط انتشارات فهرست کتاب . 8-7جدول 

 1400ل سا -دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نوع توليد نویسنده/مترجم نام کتاب ردیف

1 
 يدارو اهانيگ ياتنوفارماکولوژ

 استان بوشهر

 محمد رستگار،، پورينب رجيا

 ،ييرايز يمحمدعل ،يمراد اليل

 م،يابراهآل رضايعل ،ينرگس الور

 زاده،ابولدهيسپ ،يربنديالهام ام

 ينيحس نبيز دهيس

 تاليف

 آناتومي سطحي 2
 يي،جغتا يمحمد تق

 ، سعيد کشميرياطاقور زادهيعل درضايحم
 تاليف

 تاليف گيسو حاتمي بچه هاي اميد 3

4 
 کسينولوژي درياييودانشنامة ت

 )جلد دوم(

،ندا باغباني، محب نيغالمحس  

ي،محبوبه جعفر ،زادهيريوز ريام  

ي، مسعود زارع،آباد ميعمار مر  

پورينب رجيا  

 تاليف

پورايرج نبي سرآغازهاي پزشکي مدرن در ايران 5  ترجمه 

 تاليف پورايرج نبي هاي همگراعلوم غدد آينده و فناوري 6

 تاليف ، سعيد کشميرياطاقورحميدرضا عليزاده نگاه باليني به پاي ديابتي 7

8 
سالنامه آماري دانشگاه علوم پزشکي خدمات 

 1399سال بوشهر بهداشتي درماني 

سعيد کشميري، اميرحسين دارابي، حسين 

طاهرزاده، سيده سارا فرهي بوشهري، 

 زينب شادنيا، مريم قنواتي

 گردآوري
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 و اقماری مرکزی هایکتابخانهمشخصات   .9-7جدول 

 1400سال  -دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 

 

 

  و اقماری زیمرک هایکتابخانهآمار منابع  .10-7جدول 

 1400سال  -پزشکي بوشهردانشگاه علوم 

 

* Scopus , ScienceDirect , ProQuest , Clinical Key , Nursing Consult, Nursing 

Skills , Ovid  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 بيمارستان قلب بيمارستان شهدای خليج فارس دانشکده پزشکي کتابخانه مرکزی مشخصات کتابخانه

 25 120 400 1200 مساحت )مترمربع(

 8 24 47 97 ظرفيت سالن مطالعه

 1389 1503 1580 1833 تعداد اعضا

 منابع کتابخانه
کتابخانه 

 مرکزی

دانشکده 

 پزشکي

  بيمارستان

 شهدای خليج فارس

 بيمارستان

 قلب

 522 5693 7320 22853 کتب فارسي

 147 1540 3876 3415 کتب التين

    6258 کتب تخصصي معارف

    11 *پايگاه اطالعاتي التين در دسترس 

    2514 هاي الکترونيکي کتاب

    128 مجالت غير آبونه فارسي

   611 1203 پايان نامه
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  کارکنانو  اعضای هيئت علميهای برگزار شده جهت فهرست کارگاه .11-7جدول 

 1400سال  -بوشهرعلوم پزشکي دانشگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان  ردیف

 کارکنان هيئت علمي

شرکت 

 کنندگان
 ساعت

شرکت 

 کنندگان
 ساعت

   3 30 ثبت بيماري ها و پيامدهاي سالمت 1

   2 350 1شناسايي مجالت چپاولگر  –اخالق در پژوهش  2

   4 80 2شناسايي مجالت چپاولگر  –اخالق در پژوهش  3

 8 32   اخالق حرفه اي 4

 8 30   کنترل کيفي در آزمايشگاه                                                   5

 8 35   آموزش سامانه مديريت مطالعات پژوهشي )پژوهشيار( 6

 8 30   اصول استاندارد انتقال امن و ايمن نمونه هاي عفوني 7

 8 33   هاي نوين ارائه مطلبشيوه 8

 8 34   کرونامديريت استرس در بحران  9

 8 35   آشنايي يا حقوق، کاربرد و ثبت خدمات تخصصي مالکيت فکري 10

 8 32   هاآشنايي با زيست بوم کارآفريني در دانشگاه 11

 8 34   آشنايي با سامانه هاي نوپا 12

 8 35   نحوه اولويت بندي پژوهشي 13

 8 30   مالحظات اخالقي در پژوهش در آزمودني هاي انساني 14

 8 35   راه اندازي کسب و کار دانش بنيان و خالق در حوزه سالمت 12
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 1400سال  - توسعه فناوری سالمت گروه عملکردگزارش . 12-7جدول

 

 

 

 1400سال  - دفتر ارتباط با صنعت و جامعه گزارش عملکرد.  13-7جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد عنوان

 9 هاي فناور  مستقر در مرکز رشد زيست فناوري دريايي خليج فارسها و هستهشرکت

 3 زيست فناوري دريايي خليج فارس  محصوالت ثبت شده در مرکز رشد

 5 برگزارشده  يهاکارگاه

 2 اختراعات ثبت شده

 1 مصوب يفناور يهاپروژه

 1 هاي برگزار شدهنمايشگاه

 تعداد فعاليت

 1 هاي مصوب ارتباط با صنعت و جامعهطرح

 3 ها و صنايعمنعقدشده با سازمانقراردادهاي 

 1 هاي برگزار شدهکارگاه

 10 ها و صنايعجلسات برگزارشده با سازمان

 2 ها و صنايعها با سازمانتفاهم نامه

 1 بازديد/ تور فناورانه از صنايع
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 فراواني دانشجویان عضو کميته تحقيقات دانشجویي  .14-7جدول 

 1400 سال -تفکيک دانشکده و رشته تحصيليبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد اعضاء رشته دانشکده

 پزشکي
 27 ايدکتراي حرفه

28 
 1 شناسيارشد ميکروب

 5 5 دندانپزشکي دندانپزشکي

 مامايي پرستاري و

 14 پرستاري

 14 مامايي 32

 4 ارشد پرستاري

 بهداشت

 16 بهداشت عمومي

41 
 11 بهداشت محيط

 12 تغذيهعلوم 

 2 ارشد آموزش بهداشت

 پيراپزشکي

 9 رساني پزشکيکتابداري و اطالع

29 

 6 علوم آزمايشگاهي

 6 اتاق عمل

 5 هوشبري

 1 ارشد هماتولوژي

 2 پرتوشناسي

 135 جمع
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 های علمي دانشجویان عضو کميته تحقيقات دانشجویيفراواني فعاليت .15-7جدول 

 1400سال  -

 

دانشجویيو فناوری کميته تحقيقات  کارگاه های برگزار شده توسط. 16-7جدول   

 1400سال  -

 
 

 

 تعداد عنوان ردیف

 2 هاي داخليمقاالت ارائه شده دانشجويان به کنگره 1

 11 مقاالت چاپ شده در مجالت خارجي 2

 5 طرح تحقيقاتي مصوب کميته تحقيقات دانشجويي 3

 عنوان ردیف
کنندگان از شرکت

 دانشگاه

کنندگان سایر شرکت

 هادانشگاه

 30 30 2و  1مقاله نويسي  1

 25 25 طراحي پوستر و شيوه ارائه 2

 19 19 اخالق در نشر 3

 19 19 انتخاب ژورنال 4

 20 42 داوري مقاالت 5

 21 44 آشنايي با پژوهش 6

 21 44 انواع مطالعات در علوم پزشکي 7

 21 44 در پايگاه هاي اطالعاتيروش جستجو  8

 21 44 رفرنس نويسي و اندنوت 9

 23 46 2و  1پروپوزال نويسي  10

 14 28 مقاله نويسي 11

 13 26 کارآزمايي باليني 12

 12 26 مرور رايانه 13

 13 26 شيوه ارائه 14

 19 19 انتخاب ژورنال 15

 291 482 جمع
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  و جاری تخصيص داده شده . بودجه پژوهشي جاری مصوب17-7جدول 

 1400سال  - علوم پزشکي بوشهردانشگاه  

 

 بخش پژوهشتخصيص داده شده به بودجه  .18-7جدول 

 1400سال  - علوم پزشکي بوشهردانشگاه  

 

 

 علوم پزشکي بوشهر بودجه پژوهشي دانشگاههزینه کرد  ميزان .19-7جدول 

 1400سال  -*به تفکيک محل هزینه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 باشد.هاي غيرپژوهشي نميجانبي در محيطهاي خريد کامپيوتر و تجهيزات شامل هزينه *

 باشد.** شامل کليه طرح هاي پژوهشي به جز طرح هاي دانشجويي مي

 مبلغ )ميليون ریال( نوع بودجه ردیف

 13000 مصوب 1

 5442 تخصيص داده شده 2

 مبلغ )ميليون ریال( منبع ردیف

 5442 جاريبودجه  1

 7325 هاي متمرکز وزارتيرديف 2

 19209 % پژوهشي 3% تا 5/0بودجه جذب شده از محل   3

 14760 ساير  4

 46736 جمع 

 )ميليون ریال(مبلغ  موضوع هزینه ردیف

 8277  **هاي پژوهشيطرح 1

 3346 تشويق پژوهشگران 2

 91 توانمندسازي پژوهشگران 3

 160 تحقيقات دانشجويي 4

 953 خريد کتاب 5

 914 انتشارکتاب و مجالت 6

 32995 ساير  7

 46736 جمع 


