تحقيق منبع تغذيهي آموزش است ،ما اگر تحقيق را جدي نگيريم باز سالهاي متمادي
بايستي چشم به منابع خارجي بدوزيم و منتظر بمانيم كه يك نفر در يك گوشهي دنيا
تحقيقي بكند و ما از او يا از آثار تأليفي بر اساس تحقيق او استفاده كنيم و اينجا آموزش
بدهيم ،اين نميشود ،اين وابستگي است .اين همان ترجمهگرائي و عدم استقالل
شخصيت علمي براي يك كشور و براي يك مجموعهي دانشگاهي است .دانشگاه يك
كشور ،محيط علمي يك كشور ضمن اينكه ارتباطات علمي خودش را با دنيا حفظ ميكند،
از تبادل علمي ،از گرفتن علمي هيچ ابائي ندارد.
قسمتی از بيانات رهبر معظم انقالب اسالمي
 در ديدار اساتيد و رؤساي دانشگاه ها
1386/07/09
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نام و نام خانوادگي

فعاليت

دكتر سيد احمد رضايي
غالمرضا حسن پور
طاهره همتي
آزاده اشتياقي

مدير برنامهريزي
مدير اجرايي
كارشناس اجرایی
كارشناس اجرايي

پيام رئيس دانشگاه و رئيس جشنواره
باسمه تعالي
پیشینه دانشگاه ما به آغاز آموزش دانش نوین در دارالفنون به سال  1230هجری شمسی ( 1852میالدی)
باز میگردد که طی سالیان متمادی متناسب با نیاز و رشد روزافزون تغییر نام و مکان داشته و در سال 1298
( 1919میالدی) با نام مدرسه عالی طب و از سال  1935( 1313میالدی) با شکلگیری اولین دانشگاه در ایران
با نام دانشکده پزشکی در ضلع شمالی باغ دانشگاه تهران مستقر شده است .با جداسازی آموزش علوم پزشکی
از سایر رشتههای آموزش عالی در سال  ،1365دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد مرحله جدیدی از حیات
پر برکت خود شده است .این دانشگاه که نماد آموزش علوم پزشکی ایران شناخته میشود جایگاه خود را به
عنوان دانشگاه برتر در سطح ملی تثبیت نموده و اکنون زمان آن فرا رسیده است که با توجه به سند چشمانداز
 1404و نقشه علمی دانشگـاه ،جایگـاه خـود را در منطقه و جهـان ارتقـاء دهد .ايـن حـرکت مهم نيـازمنـد
تـالش همه جانبه در عرصههای آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات است که اميدواريم با همت تمامي همکاران
دانشگاهي و حمايتهاي مسئوالن ذيربط با افتخارآفرینی ديگري براي ميهن اسالمي همراه باشد.
((پانزدهمین جشنواره ابن سينا)) در شرايطي برگزار ميگردد كه دانشگاه علوم پزشكي تهران برای
یازدهمین دوره متوالی در جشنواره تحقیقاتی رازی رتبه نخست را کسب نمود .جشنواره ابنسینا فرصتي
ارزشمند براي تقدير از فعالیتهای برجسته پژوهشي و آموزشي همكاران در حیطههای مختلف است و ترديدي
نيست که با توجه به گستره فعالیتهای دانشگاه به هيچ روي نميتواند قدردان تمام زحمات و اقدامات ارزشمند
اساتيد باشد .برگزاری این جشنواره تالشی است در جهت تشویق کسانی که دانشگاه را خانه خود دانسته و
برای اعتالی آن میکوشند.
ضمن آرزوي توفيق برای كليه همكاران گرامي ،از تمامي دست اندركاران برگزاري پانزدهمین جشنواره
ابنسینا به ويژه دبیرخانه جشنواره و دو حوزه معاونت پژوهشي و آموزشي دانشگاه سپاسگزاري مینمایم.
سالمت و سعادت دانشگاهیان عزیز را از درگاه باري تعالي مسئلت مينمايم و از او برای طی مسیری که در
پیش داریم یاری میطلبم.
دکتر علی جعفریان
رئيس دانشگاه
بهمن 92
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پيام معاون پژوهشي دانشگاه و دبير جشنواره
باسمه تعالي
پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران ،به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین
دانشگاه علوم پزشکی کشور ،از جايگاه ويژه اي برخوردار است .حاصل سالها تالش مستمر اساتید ،دانشجویان
و سایر پرسنل زحمتکش دانشگاه ،کسب رتبه های در خور توجه و رو به ارتقا در ارزشیابی های متنوع ملی و
بین المللی می باشد که خود حاكي از اعتالي جايگاه پژوهش در اين دانشگاه است .کسب رتبه اول پژوهش
برای یازدهمین سال متوالی و با فاصله قابل مالحظه نسبت به دانشگاه بعدی ،کسب  5رتبه از  6رتبه برتر
مراکز تحقیقاتی توسط مراکز تحقیقاتی این دانشگاه در آخرین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و نیز
تداوم کسب جایگاه اول کشوری در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سیستم رتبه بندی Essential
 ،Science Indicatorsنمونه ای از افتخارات دانشگاه در سطح ملی است .به همين مصداق و در جهت
پيشتازي در صحنه هاي مختلف توسعه علمي ،طي سال هاي اخير مجموعه دانشگاه تالش بسيار داشته تا در
كليه برنامه هاي ملي پژوهش پيشگام باشد .برخي از حركت هاي دانشگاه در زمينه پژوهش منحصر به فرد
بوده و به عنوان الگويي براي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور مطرح شده است .دانشگاه در حركت
پرشتاب خود در حوزه پژوهش طي ده سال اخير برنامه های متعدد كالن را شاهد بوده است و آخرين برنامه
همزمان با شروع دوره جدید مدیریت دانشگاه ،ضمن تاکید بر برنامه های جاری حفظ و ارتقای جایگاه پژوهش
در همه ابعاد کمی و کیفی ،نگاه و تاکید ویژه ای نیز به تحقیقاتی دارد که حل مشکالت بهداشتی و درمانی
را هدف قرار می دهند.
در سال جاري با ياري خداوند متعال شاهد برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره ابن سینا مي باشیم .هيات
داوران اين دوره نيز بر اساس ضوابط و آيين نامه هاي مصوب با تركيبي از اعضاي حقيقي و حقوقي و طي
نشست هاي متعدد در كميته هاي تخصصي با بررسي دقيق كليه نظرات و پيشنهادات ارزشمند اعضاي محترم
هيات علمي ،دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي در نهايت نسبت به گزينش افراد و فعاليت ها در قالب رتبه هاي
اعالم شده اقدام نموده است .اینجانب بر خود الزم می دانم از هيات محترم داوران و كليه دست اندركاران
اجرايي جشنواره سپاسگزاري نمایم و اميد دارم در پناه الطاف حق تعالي و كوشش همه جانبه اعضاي هيات
علمي ،دانشجويان و كاركنان محترم دانشگاه شاهد شكوفايي هرچه بيشتر دانشگاه باشيم.
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دكتر مسعود يونسيان
معاون پژوهشی دانشگاه
بهمن 92

پیام معاون آموزشی دانشگاه و دبیر کمیته آموزش
باسمه تعالي
دانشگاه های علوم پزشکی به عنوان متولیان آموزش علوم پزشکی عهده دار تربیت دانش آموختگانی توان
مند در این حوزه می باشند و دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور و با عنایت به
اشراف کامل خود نسبت به این وظیفه خطیر و سترگ و همچنین به برکت وجود اساتید اندیشمند ،صاحب
نظر و متخلق به اخالق حسنه که سرمایه های بی بدیل دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند توانسته است
جایگاه برجسته ای در تربیت دانشجویان نخبه و برجسته در عرصه کشور داشته باشد.
خوشبختانه در دهه های گذشته رشد ك ّمي و كيفي مناسبي در عرصه های آموزش رخ داده است که مرهون
مشارکت و مساعی دلسوزانه اساتید و همکاران محترم دانشگاه در حوزه آموزش می باشد .معاونت آموزشی
دانشگاه در راستای بزرگداشت مقام و منزلت و همچنین قدردانی از زحمات طوالنی مدت و تالش های این
عزیزان جشنواره ابن سینا را فرصتی جهت تکریم از عزیزان تالشگر در حوزه آموزش علوم پزشکی قرارداده
است.
ضمن تبریک کسب جوایز این جشنواره از تالش های اساتیدی که عمر شریف خود را وقف تعلیم و تربیت
دانشجویان ایران عزیز کرده اند قدردانی نموده و توفیق و سربلندی تمامی این اساتید معزز را از درگاه ایزد
منان خواستارم و رجای واثق دارم که در سالهای آینده با استفاده از توان علمی و تالش های این بزرگواران
شاهد تربیت دانشآموختگانی توانمندتر هستیم که با اتکال به خداوند متعال باالترین سطح را در ارایه خدمات
آموزشی ،درمانی و سالمت و انجام پژوهشهای ارزشمند خواهند داشت.

دکتر محمد جلیلی
معاون آموزشی دانشگاه
بهمن 92
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درباره جشنواره ابن سينا
عموميت پيدا نمودن فعاليت هاي پژوهشي ،پژوهش محوري و تصميم سازي و آموزش بر اساس يافته هاي
پژوهشي بـومي در سطـوح مختلف دانشگـاه از اصول و آرمـان هاي سازماني دانشگـاه علوم پزشكي تهران
مي باشد .در دانشگاه علوم پزشكي تهران همانند ساير دانشگاه ها پژوهش از ويژگي هاي مختلفي برخوردار
است كه براي پيشبرد آن ،همكاري و كوشش كليه اقشار دانشگاهي ضروري به نظر مي رسد .اگر اين كوشش و
تالش جمعي با تغييرات ساختاري و حساب شده همراه شود مي توان انتظار داشت كه فعاليت ها و نوآوري هاي
پژوهشي در دانشگاه عموميت يابد .یكي از راهكارهايي كه براي تشويق مناسب و ايجاد انگيزه در دانشگاهيان
پيشنهاد شده ومورد موافقت قرار گرفته ،برگزاري جشنواره اي درون دانشگاهي است تا بدين وسيله بتوان
ضمن تشويق فعاليت هاي پژوهشي وآموزشي در جهت كسب يك هويت مشخص براي دانشگاه گام برداشت.
براي ترسيم مراحل اجرايي و چگونگي برگزاري جشنواره ابن سينا از سال  1378جلسات متعددي برگزار گرديد.
افزون بر آن از راهنمايي چندين نفر از اساتيد برجسته و بازنشستگان دانشگاه استفاده شد .در نهايت بعنوان
اولين گام آيين نامه اي با هدف نهادينه كردن و ترسيم برگزاري جشنواره طراحي گرديد و موضوع به عنوان
يكي از وظايف معاونت هاي پژوهشي وآموزشي دانشگاه در نظر گرفته شد .سپس آيين نامه جشنواره در شوراي
دانشگاه مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.
بر اساس روال در نظر گرفته شده در آيين نامه در ابتداي هر سال هيأت داوران جشنواره ،با تركيبي ازافراد
حقيقي و حقوقي تشكيل شده و طي نشست هايي بخش ها و زير بخش هاي مورد نظر جشنواره آن سال را
اعالم خواهند كرد .پس از خاتمه زمان پذيرش مدارك داوطلب ها ،طبقه بندي نامزدها در بخشهاي مورد نظر
انجام شده و هيأت داوران نسبت به بررسي موارد اقدام مي نمايند و در نهايت راي خود را براي برگزيدن افراد
در بخشهاي مختلف اعالم مي نمايد.
جشنواره ابن سينا در نيمه بهمن هر سال به نشانه روز  15بهمن سال  1313كه روز تاسيس دانشكده پزشكي
ميباشد ،در محل تاالر ابن سيناي دانشكده پزشكي برگزار مي گردد .نام ابن سينا و مدالي كه بر اساس تصوير
اين دانشمند بزرگ طراحي شده است ،بر مبناي نكوداشت وپيروي از منش اين پزشك بزرگ ايراني انتخاب
شده است .نقش مدال ابن سينا از روي تصوير طراحي شده توسط استاد ابوالحسن صديقي (از شاگـــردان
كمال الملك) كه در سال  1328ترسيم شده ،اقتباس گرديده است.
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درباره ابن سينا:
ابوعلي حسين ابن عبداهلل ابن سينا در مغرب زمين بنام آويسن [يا آويسنا يا نظاير آنها] معروف است .بنا بر
مفهوم جامعيت بر علوم كه از زمان نخستين حكماي يونان سنت شده بود ،ابن سينا فلسفه را با تحقيق در
طبيعت متحد كرد و كمال انساني را در علم و در عمل هر دو ميدانست و بعالوه هم فيلسوفي نامدار بود و هم
پزشكي عالي مقدار.

زندگي ابن سينا:
ابن سينا در   370هـ .ش 980/م .در افشنه وياخورميثن كه جايي نزديك بخارا و زادگاه مادر وي بود چشم
به جهان گشود .زبان مادري ابن سينا فارسي بود .پدر وي كه از ديوانيان دستگاه سامانيان بود ،با كمال دقت
وسايل تعليم و تربيت او را در بخارا فراهم آورد .پدر و برادر وي مجذوب تعليمات اسماعيليان شدند و خود
وي نيز بي شك از اصول عقايد اسماعيلي آگاه بود ولي به آن نگرويد .استقالل فكري وي از هوشي سرشار و
حافظه اي شگفتانگيز مدد ميگرفت و به همين جهت بود كه در چهارده سالگي در علم و دانش بر استادان
خود پيشي يافت.
معروف است كه او مشكالت منطق را بر استاد خود [ابوعبداهلل] ناتلي توضيح ميداد .در علوم طبيعي و پزشكي
استادي نداشت؛ برخالف ،در زماني كه شانزده ساله بود ،پزشكان مشهوري زير دست او كار ميكردند ،با اينهمه
فهم كتاب [مابعدالطبيعه] ارسطو براي وي دشوار بود تا اينكه به شرح فارابي بر آن دست يافت و كارش آسان
شد .چون [نوح بن منصور ساماني] امير خراسان را از يك بيماري سخت نجات داد ،اجازه يافت كه از كتابخانه
عالي اميران ساماني استفاده كند .در هجده سالگي همه علوم زمان خود را ميدانست و از اين پس ترقيات وي
نتيجه اجتهاد شخصي خود او بود.
از تماس با زندگي الاقل همان اندازه چيز آموخت كه از تحقيقات عقلي آموخته بود .در بيست و يك سالگي
نخستين كتاب فلسفه خود را نوشت ،ولي سال بعد كه پدرش درگذشت ،براي امرار معاش ناگزير بخدمت
ديوان درآمد .بزودي فكر و تدبير او مورد قدرداني قرار گرفت .اميران كه از نصايح و دستورهاي پزشكي
او برخوردار شده بودند ،در سياست نيز خواستار رأي او شدند .چندين بار به وزارت رسيد و پيوسته سخنش
مورد قبول بود .ولي در معرض رشك ديگران قرار گرفت؛ گاه دشمنانش در پي آزار او بودند و گاه رقيبان
اميراني كه به آنان وفادار مينمود چشم طمع به خدمت او ميدوختند .چندين بار فرار كرد و ناچار خود را
پنهان نمود و در اين گونه اوقات از حرفه طبابت گذران ميكرد .زماني زنداني شد و از زندان گريخت ،و
مدت چهارده سال با آرامشي نسبي در دربار [عالءالدوله ،امير ديلمي] اصفهـان ميزيست .و در ضمن لشكر
كشي عـالءالدولـه به سال  428هـ .ش1037 /م .در همدان درگذشت و در همين شهر به خاك سپرده شد.
در جشن يادبود هزارة او آرامگاهي بر تربتش بنا گرديد.
براي فهم آثار ابن سينا ،نبايد به وي همچون فيلسوفي نگريست كه فقط مستغرق در آثار خود بوده است،
چه ،وي همه روزه گرفتار كارهاي ديواني بود و شبها با سرعتي شگفت انگيز به تأليف كتابهاي معتبر خود
ميپرداخت .هرگز ايمني كامل نداشت و چندين بار از اينجا به آنجا رفت و بر پشت اسب و گاه در زندان تأليف
ميكرد؛ هرچه ميدانست در خاطر داشت و از حافظه چيز مينوشت .از اين تعجب كردهاند كه در آثار او اختالف
هايي با ارسطو به چشم ميخورد؛ از ارسطو نقل ميكرد بيآنكه دوباره به آثار او رجوع كند .ولي استقالل
فكري او بيشتر وي را بر آن ميداشت كه بجاي نقل كردن اثر ديگران انديشهاي را كه خود شخص ًا پرورده
بود بيان كند .از اين گذشته ،تربيت فكري او صورت ديگري داشت .مردي بود كه پيوسته در جهان عينيات
ميزيست و همواره با مشكالت روبرو ميگرديد .بعالوه پزشك بزرگي بود كه با حاالت خاص طبي سروكار
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داشت« .منطق» ارسطو به نظرش غيركافي ميرسيد ،بدان جهت كه نميشد آنرا چنان بكار گرفت كه با امور
زندگي به اندازه كافي نزديك باشد .با افزايش تحقيق در آثار ابن سينا و مخصوص ًا در هنگام جشن هزارة او
اختالف نظرهاي تازة بسيار پيش آمد؛ ولي پسنديدهترين نظر دربارة شخصيت او هنوز اين است كه كوشيده
است تا نظريات حكماي يونان را به سطحي برساند كه تحقيق در عينيات پس از ادراك بوسيلة ذهني وقاد
بحد بيان و توضيح رسيده باشد.
با اين همه ،تا زماني كه آثار مهمي چون [ كتاب االنصاف] او كه مشتمل بر تحقيق در 28, 000مسأله بوده ،و
نيز كتاب [الحكمه المشرقيه] كه جز قسمت كوچكي از آن در دست نيست ،در اختيار ما قرار نگيرد ،نميتوانيم
از راز پيشرفت و تكامل ابن سينا آگاه شويم.
آثار:
آثاري كه از ابن سينا بدست ما رسيده فراوان است ولي كامل نيست .وي به سؤالهاي متعددي كه از او ميشد
بشتاب پاسخ ميداد و در نگاهداري متن اين جوابها هميشه دقت ميكرد .جوزجاني چند نسخه از اين قبيل
رسالهها را حفظ كرده است .بعضي ديگر با عناوين مختلف نقل شده و برخي از ميان رفته است .نسخة [كتاب
االنصاف] هنگام غارت اصفهان در حيات خود ابن سينا از دست رفت.
فهرست اسامي آثار ابن سينا همان است كه جوزجاني به شرح حال او افزوده است ،ولي همة كتابهاي وي را
فرانميگيرد .قنواتي در كتابنامهاي از ابن سينا كه در (1950م ).فراهم آورد ،روي هم رفته نام  276عنوان
را آورده است كه در ميان آنها اسامي آثار مشكوك و مجعول نيز ديده ميشود .مهدوي در (1954م ،).از
 131اثر با انتساب صحيح و  110اثر با انتساب مشكوك نام برده است .ابن سينا بيشتر به عنوان فيلسوف و
پزشك شهرت دارد ،ولي در همه علوم زمان خود يعني علوم طبيعي و فيزيك و شيمي و نجوم و رياضيات
و موسيقي دست داشت و در پيشبرد آنها سهيم بود .اقتصاد و سياست نيز از تجربيات وي به عنوان رجلي
سياسي بهرهمند گرديد.
مسائل اخالقي و ديني(كه بالضروره جنبة صوفيانه ندارد) ،و نيز تفسير قرآن و بعضي رسالههاي مربوط به
عقايد و طرز سلوك عرفا و متصوفه موضوع كتابهاي كوچكي از ابن سينا بوده است .او به منظور تعليم،
مطالب را به نظم درميآورد ،و خالصههايي از منطق و پزشكي را منظوم ميساخت .وي شاعري حقيقي
نيز بود و ميتوانست تعليمات فلسفي خود را با آرايشي از تصاوير شعري بپوشاند .اين كار ،گاه همچون در
قصيدة وي دربارة روح با شعر صورت ميگرفت ،وگاه ،همچون در داستانهاي رمزي كه معاني آنها مورد
اختالف نظر واقع شده [حي بن يقظان] ،با نثر .او پزشكي را موضوع كتابهاي خاص قرار داده ،ولي علوم
طبيعي و رياضي را همچون اجزايي از فلسفه تلقي كرده و رسالههاي عمدة او دربارة اين علوم هم رديف
با رسالة الهيات در كتاب بزرگش [كتاب الشفاء] آمده است ،و حال آنكه كتاب مشهور [القانون في الطب]
خود كتاب جداگانهاي است.
چنان مينمايد كه ابن سينا در [قانون] بيشتر از آثار فلسفي خود به پيوستگي اجزاء كتاب توجه داشت است .اين
كتاب مجموعهاي عظيم را تشكيل ميداد كه تا عصر جديد همزمان باظهور علم تجربي اعتبار خود را همچنان
12

حفظ كرده بود .و نيز چون بيش از آثار جالينوس و بقراط در دسترس بود مدت هفت قرن پاية طبابت و تعليم
پزشكي بشمار ميرفت .حتي امروز هم ميتوان از آن اشارات و توجيهات سودمندي بدست آورد.
[قانون] جوهر روشن و منظم همة دانش پزشكي زمان ابن سينا است ،كه وي مشاهدات شخصي خود را بر
آن افزوده است و مشتمل بر پنج كتاب است .كتاب اول كلياتي است دربارة جسم انسان و بيماري و تندرستي
و معالجه و داروهاي كلي (ترجمة فرانسة قسمت تشريح آن در  1905توسط كوئينگ صورت گرفت؛ اقتباسي
مشتمل بر ترجمة ناقص كتاب اول آن به انگليسي ،توسط كامرون گرونر .)1930،كتاب دوم آن در ادوية مفرده
و خواص دارويي گياهان است .در كتاب سوم از بيماريهاي هر يك از اعضاء و گاه دستگاهها بحث ميشود.
كتاب چهارم با بحث مشهور دربارة اقسام تبها آغاز ميشود و سپس بحث دربارة عالئم بيماري و تشخيص و
تقدمه المعرفه و جراحي ساده و اورام و جراحات و شكستگيها و ضرب ديدگيها و سموم ميآيد .كتاب پنجم
در داروها و عقاقير «اقرابادين» است.
ابن سينا در چند رسالة طبي بعضي از موضوعات [قانون] را بصورت خاص مورد بحث قرار داده است .بعضي
از آنها بسيار معروف است ،چه كوچكي حجم سبب رواج فراوان آنها شده است .رايج ترين آنها رسالهاي است
دربارة نبض و پرهيز و قرابادين و بهداشت و تحقيقي در اسهال و نيز رسالههايي دربارة بعضي از داروها و
كاسني و سكنجبين و بلسان و فصد.
ابن سينا اصول پزشكي نظري و عملي خود را در منظومهاي گنجانيد تا آسانتر به خاطر سپرده شود .اين
منظومه همان [ارجوزه في الطب] مشهور است كه چندين بار زير عنوان «منظومة ابن سينا» از قرن سيزدهم
تا قرن هفدهم مسيحي به التيني ترجمه شده است (چاپ و ترجمة فرانسه توسط ژاهيه وا .نورالدين ،پاريس
 ،1956زير عنوان «منظومة طبي» همراه با ترجمة التيني آن توسط آرمنگودوبلز).
آثار فلسفي ابن سينا بصورت ناقص به ما رسيده است .تأليف فلسفي مهم او[ ،كتاب الشفاء] كامل است[ .كتاب
النجاه] منتخب نمونه اي است كه خود ابن سينا از [شفا] استخراج و فراهم كرده است.
[كتاب االشارات و التنبيهات] (ترجمههاي فارسي و فرانسه) و نيز [دانشنامة عاليي] كه خالصة
تعليمات او است و به خواهش امير عالءالدوله [بن كاكويه] آن را تأليف كرده بود ،دو كتاب كامل ديگر
ابن سينا است .از [كتاب االنصاف] ابن سينا كه داوري ميان حكمت شرق و غرب [يونان] است تنها
قطعاتي بر جاي مانده كه عبدالرحمن بدوي آن را منتشر كرده است[ .منطق المشرقيين] كه جز قسمت
كوچكي از آن باقي نمانده ،همچنين مقدار زيادي نوشتههاي كوچك فلسفي ابن سينا موجود است كه
بسياري از جزئيات را كه غالب ًا پراهميت نيز ميباشد روشن ميكند ،ولي چنان نيست كه بتواند جاي
همة افتادگيها را پر نمايد.
تأثير ابن سينا:
انتقال علوم يوناني توسط مسلمانان ،و ترجمة آثار عربي به التيني ،نخستين «رنسانس» يعني تجديد حيات
علمي را در جنوب اروپا سبب شد .اين رنسانس در قرن دهم در سيسيل آغاز شد و در قرن دوازدهم در ُطلَ ُ
يطلَه
(تولدو) درخشيد ،و پس از آن بزودي به فرانسه رسيد .دو اثر اصلي ابن سينا [شفا] و [قانون] ،وي را در اروپا
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بصورت استاد بي بديل طب و علوم طبيعي و فلسفه درآورد.
از قرن دوازدهم تا شانزدهم پايههاي علمي و عملي پزشكي ،تعليمات ابن سينا بود .با آثار ابوبكر محمد بن
زكرياي رازي نيز آشنايي وجودداشت و او طبيب معالجي بهتر از ابن سينا به شمارميآمد؛ ولي [قانون] مجموعة
تعليمي بينظيري بشمار ميرفت ،و [كتاب الكليات في الطب] ابن رشد تنها با قسمت اول كتاب [قانون]
مطابقت داشت[ .قانون] توسط ژرارد كرمونائي در سالهاي  1150و 1187به تمامي ترجمه شد .و روي هم رفته
هشتادو هفت ترجمه از آن بعمل آمد كه البته بعضي از آنها فقط شامل قسمتي از اين كتاب بود .بيشتر ترجمهها
به التيني بود ،ولي چندين ترجمه به عبري در اسپانيا و ايتاليا و جنوب فرانسه نيز انجام شد .ترجمة كتابهاي
طبي او بخوبي ترجمة كتابهاي فلسفي نيست .و بعضي از كلمات يوناني كه تحريف شده و بصورت عربي
درآمده ،در ترجمهها بصورت نامفهوم و ناشناخته آمده است ،و نيز بعضي اصطالحات فني عربي كمابيش به
حروف التيني نقل شده و كام ً
ال نامفهوم است[ .قانون] اساس تعليم طب در همة دانشگاهها بود .در قديميترين
برنامة تعليمي كه تاكنون بدست آمده و مربوط به مدرسة طب مونپليه است و در منشوري از پاپ كلمنت پنجم
مورخ 1309مسيحي و نيز در تمام منشورهاي پس از آن تا سال  1557نام [قانون] آمده است.
ده سال بعد جالينوس را بر ابن سينا برگزيدند ،ولي كتاب [قانون] تا قرن هفدهم هنوز تدريس ميشد .چاپ متن
عربي آن در رم نشانة آن است كه چه اندازه ارزش براي اين كتاب قائل بودهاند( .دربارة تدريس كتابهاي ابن
سينا در دانشگاهها -ژرمن« ،مدرسة طب مونپليه…» ،مونپليه 1880،71؛ استفن ديرسه« ،تاريخ دانشگاههاي
فرانسه و بيگانه از آغاز تا زمان ما» ،پاريس  1933اول119 ،؛ الگود« ،تاريخي از طب ايران … تا سال ،»1932
كمبريج  .- )205-9 ،1951چاسر در مقدمه كتاب «داستانهاي كنتربري» نوشته است كه هيچ طبيبي نبايد از
[قانون] غفلت كند .تقريب ًا هر كس قسمتهايي از [قانون] و مخصوص ًا فصول مربوط به تبها يا بيماريهاي چشم
را ،يا نوشتههاي كوتاهتري همچون [مقاله في النبض] ويا «رساله در بيماريهاي قلب» را در اختيار داشت.
همة مؤلفان عرب از قرن هفتم تا قرن دهم هـ .ق/سيزدهم تا شانزدهم (م ).از خوان نعمت ابن سينا برخوردار
بودهاند .حتي اگر مانند پد ِر ابن زهر نسبت به او ترديد نشان داده يا مانند ابن نفيس به تكميل [قانون] پرداخته
باشند .همين ابن نفيس در شرح بر [قانون] خود اكتشاف گردش ريوي خون را ثبت كرد و خالصهاي از قانون
فراهم آورد كه دسترسي به آن براي پزشكان بسيار آسانتر از دست يافتن به كتاب ابن سينا بود.
چند تن از پزشكان مغرب زمين براي آنكه آثار ابن سينا را بهتر بفهمند به تحصيل زبان عربي پرداختند.
نخستين نفوذ مشخص ابن سينا در اروپا در آثار يك نفر دانماركي به نام هنريك هارپسترنگ آشكار شد كه
از پزشكان شاهي بود و در ( 1244م ).درگذشت .آرنولد ويلنوائي ،متولد واالنس ،رسالة بيماريهاي قلب و نيز
رسالههايي از كندي و ديگر نويسندگان عربي زبان را ترجمه كرد .بعضي از جراحان نيز از او بعنوان مأخذ خود
نقل كردهاند :گوليلمو از مردم ساليچتو در ايتاليا و شاگردش النفرانك ،مؤسس جراحي در فرانسه؛ گيدوشولياك
متوفي ( 1368م ).كه در تعليمات خود اصطالحات عربي و نظريات پزشكان مسلمان را بكار ميبرد .در دانشگاه
بولوني در قرن چهاردهم كالبدشناسي هنوز با اصطالحات عربي تدريس ميشد.
در دورة رنسانس عكسالعمل شديدي پيدا شد .لئوناردو داوينچي كالبدشناسي به روش ابن سينا را طرد كرد،
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ولي چون لغات و اصطالحات ديگري در اختيار نبود ،وي نيز اصطالحات عربي را بكار ميبرد .پاراكلسوس در
هار ِوي با منتشر ساختن اكتشاف گردش خون در  1628ضربهاي
شهر بال سويس كتاب [قانون] را آتش زد و ْ
كاري به اعتبار ابن سينا وارد كرد.
علوم طبيعي مندرج در شفا به دايرهالمعارف نويسان قرون وسطي خدمت فراوان كرده است ،همچنانكه از آثار
رازي و رسالههاي مجعول نيز استفاده شده است« .رسالة حيوان» را مايكل اسكات ترجمه كرد؛ آلبرت كبير
به معدنشناسي [شفا] توجه داشت( .دربارة نفوذ علمي ابن سينا« :مقدمه بر تاريخ علم» تأليف جورج سارتن،
دوم مكرر) .در طبيعيات ابن سينا ارسطويي است و بهمين جهت پايينتر از رازي است كه خالء را اكتشاف
كرده بود در صورتي كه ابن سينا منكر آن بود .ابن سينا منكر تبديل فلزات به يكديگر و بنابراين منكر كيميا
بود (براي نقلهايي در اين باره از چندين نويسندة عربي زبان :مقدمة هولمياروماندويل كه بر ترجمة قسمتي از
[شفا] نوشتهاند و آن را «حل و عقد سنگها بنا بر نظر ابن سينا» ناميدهاند ،پاريس .)6-1927،7
تأثير ابن سينا در فلسفه باين اندازه نبود و بيشتر مورد چون و چرا بود ،ولي بعلت استفادة توماس آكويناس
قديس از آن ،زمان بيشتري به طول انجاميد و بعضي از براهين او در الهيات مذهب كاتوليك وارد شد(قس.
گواشون« ،فلسفة ابن سينا و تأثير آن در اروپاي قرون وسطي» ،پاريس  ،1944فصل سوم).
ترجمة [شفا] در زماني صورت گرفت كه ارسطو تقريب ًا ناشناخته بود و او را فقط از طريق «انالوطيقاي دوم»
و «طوبيقا» و «سوفسطيقا» ميشناختند .مجموعهاي كه از «مابعدالطبيعه» و «رسالة نفس» و «رساله دربارة
افالك» و نظاير آنها فراهم ميشد چنان مينمود كه اهميت ديگري دارد .ولي چنان تصور ميكردند كه اين
كتابهاي ابن سينا تنها شرحي بر ارسطو است و مدت يك قرن بيچون و چرا مورد ستايش بود و هنگامي كه
ارسطو بهتر شناخته شد ،هنوز چنان معتقد بودند كه نوشتههاي ابن سينا در مورد منشأ جهان و خدا و نفس و
عقل و فرشتگان مكمل نوشتههاي ارسطو است .ابن سينا را در عداد نو افالطونيان و اوگوستينيان جاي ميدادند
و كوششهاي وي براي سازگار كردن فلسفه با ايمان ديني درست جوابگوي نيازمنديهاي اصحاب مدرسه بود.
با فرمانهاي پاپ در 1210و 1215م .كه ارسطو و پيروانش مطرود شناخته شدند ،ابن سينا از سوربون رانده شد
ولي از مقام او در مباحثات خصوصي چيزي نكاست.
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معیارهای ارزشیابی در بخش پژوهش پانزدهمين جشنواره ابن سينا
 )1پژوهشگر برتر (در طول زمان فعاليت علمي)

شرايط پذيرش :متقاضي عضو هيات علمي دانشگاه باشد.
روش شرکت :كانديد شدن ،معرفي توسط دانشكده ،معرفي توسط مركز تحقيقاتي
مالكهاي ارزشيابي  :تعداد مقاالت معتبر باالتر در طول مدت فعاليت علمی ،تعداد  Citationباالتر در
طول فعاليت علمي H – Index ،محقق ،طي  5سال گذشته انتخاب نشده باشد.
 )2پژوهشگر جوان (در طول زمان فعاليت علمي)

شرايط پذيرش :متقاضي عضو هيات علمي دانشگاه باشد ،سن متقاضي كمتر از 40سال باشد.
روش شرکت :كانديد شدن ،معرفي توسط دانشكده ،معرفي توسط مركز تحقيقاتي
مالكهاي ارزشيابي  :تعداد مقاالت معتبر باالتر در طول مدت فعاليت علمی ،تعداد  Citationباالتر در
طول فعاليت علمي H – Index ،محقق ،طي  5سال گذشته انتخاب نشده باشد.
 )3مقاله برتر (طي  3سال گذشته)

شرايط پذيرش :تقاضاي يكي از نويسندگان مقاله ،درج نام دانشگاه ع.پ.تهران در محل چاپ مقاله
روش شرکت :كانديد شدن ،معرفي توسط دانشكده ،معرفي توسط مركز تحقيقاتي ،اعالم گزارش واحدعلم
سنجي (مبني برچاپ در مجله معتبرتر يا  Citationبيشتر)
مالكهاي ارزشيابي  :انتشار مقاله در مجله ای که  IFباالیی را در نمایه نامه  Web of Scienceدارد،
بیشترین تعداد ارجاع به مقاله ،پرداختن به موضوعات مهم کشوری
 )4ابداع و اختراع ( طی  3سال گذشته)

شرايط پذيرش :فرد یا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد  ،در صورت نوآوري يا ابداع از مراجع ذيصالح تاييديه
ارائه شود.
روش شرکت :كانديد شدن (فرد ،بخش ،دانشكده ،شبكه) ،معرفي توسط دانشكده ،معرفي توسط مركز
تحقيقاتي.
مالكهاي ارزشيابي  :مرجع ثبت كننده (داخلي يا خارجي ،اولويت با پتنت بين المللي مي باشد) ،اجرايي شدن
اختراع.
 )5كتاب برتر ( تاليف طی 3سال گذشته)
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شرايط پذيرش :فرد متقاضي عضو دانشگاه باشد.
روش شرکت :معرفي توسط دانشكده،معرفي توسط مركز تحقيقاتي.
مالكهاي ارزشيابي  :اعتبار ناشر (داخلي /بين المللي) ،برجسته بودن نقش فرد متقاضي در تاليف کتاب،
داشتن مقاالت و تحقيقات مرتبط در زمينه كتاب تاليفي ،انتشارات دانشگاه (ميزان مفيد بودن كتاب ،تازه بودن
مطالب ،فهرست نويسي مناسب ،واژه نامه ،حجم كتاب ،عناوين فصول و سطح علمي كتاب).

 )6جذب اعتبار پژوهشي ازمنابع خارج ازدانشگاه (طي3سال گذشته)

شرايط پذيرش :فعاليت در قالب طرح و يا پايان نامه پژوهشي باشد ،مدرك مناسبي كه نشاندهنده حمايت
مالي از فعاليت باشد ارائه گردد (ارائه مدرك توسط فرد متقاضي يا گزارش از دفتر ارتباط با صنعت) ،چنانچه
خود فرد مدرك حمايت مالي خارج از دانشگاه را ارائه نمايد حتم ًا بايد توسط مراجع دانشگاه تاييد شود.
روش شرکت :كانديد شدن ،معرفي توسط دانشكده ،معرفي توسط مركز تحقيقاتي ،گزارش واحد ارتباط با صنعت
مالكهاي ارزشيابي :تعداد طرح ،منبع تامين كننده اعتبار (دولتي يا غير دولتي ،اعتبار غير دولتي امتياز
بيشتري دارد) ،ميزان مبلغ جذب شده.
 )7به کارگیری پژوهش ()KTE

شرايط پذيرش :فرد متقاضی عضو دانشگاه باشد.
روش شرکت :کاندید شدن ،معرفی توسط مركز تحقيقات كاربرد نتايج تحقيقات.
مالكهاي ارزشيابي  :كاربردي بودن طرح ،تاثير باال بر حوزه سالمت ،مرجع تاييد كننده (مرجع ملی
معتبری که تایید کند به کارگیری پژوهش برای اولین بار در ایران صورت پذیرفته است .همچنین مرجع ملی
معتبری تاییدکننده میزان کاربری و اهمیت به کارگیری پژوهش باشد).
 )8پايان نامه پژوهشي دانشجويي (پايان يافته طي  3سال گذشته)

شرايط پذيرش :پايان نامه در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده باشد.
مقاطع :كارشناسي ارشد ـ دكتراي حرفه اي ـ دستياري تخصصي و فوق تخصصيPh.D ،
روش شـرکت :كانديـد شـدن ،معرفي توسـط دانشـكده ،معرفـي توسـط مركزتحقيقاتي ،معرفي توسـط
گروههاي آموزشـي
مالكهاي ارزشيابي  :ميزان بودجه هزينه شده در پايان نامه نسبت به توليدات علمي آن ،تعداد و مجموع
امتياز كسب شده از انتشارات پايان نامه ،توجه به اولويتهاي دانشگاه و كشور مثل حل معضل علمي و اجرائي،
نوآوري ،كشف ،ابداع و اختراع ،كسب حمايت مالي و تجهيزاتي از سازمانهاي بيرون دانشگاه ،برقراري ارتباط
بين بخشهاي مختلف و جنبه هاي كار گروهي ،پايان نامه انجام شده به صورت چند مرکزی يا بين بخشي
از امتياز باالتري برخوردار است.
 )9طرح پژوهشي (پايان يافته طي  3سال گذشته)

شرايط پذيرش :انتشارات قابل مالحظه داشته باشد ،توسط مجري طرح (یا يكي از مجريان) اقدام گردد ،اجرا
یا مشارکت در اجرا در دانشگاه علوم پزشکي تهران.
روش شرکت :كانديد شدن ،معرفي توسط دانشكده ،معرفي توسط مركز تحقيقاتي.
مالكهاي ارزشيابي  :نسبت توليدات علمي به اعتبار طرح ،طرح در طول اجرا با تاخير مواجه نبوده باشد ،درج
نتايج در كتب مرجع ،توجه به اولويت هاي كشور و دانشگاه ،برقراري ارتباط بين بخش هاي مختلف و جنبه هاي
كارگروهي ،حجم اعتبارات جذب شده از سازمانهاي غير از دانشگاه ،كسب حمايت مالي و تجهيزاتي از سازمانهاي
بيرون دانشگاه ،سابقه پژوهشي ادامه دار مجريان در يك زمينه تحقيق
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 ) 10دانشکده و یا فرد برتر در زمینه ارتقای رتبه دانشگاه در نظام ردهبندی وبومتريکس

شرايط پذيرش :انتشار دانش از طريق وب سايت عضو هیات علمی یا دانشکده به صورت درج فايل های
 ،PDFمقاالت ،اساليدهای آموزشی و غيره.
روش شرکت :كانديد شدن ،معرفي توسط دانشكده.
مالكهاي ارزشيابي :
 برای دانشكده :تعداد صفحات ،تعداد  ،In-Linkتعداد فايل  Powr point ، PDF،Wordو.....
 برای فرد :تعداد صفحات ،تکمیل بودن فایل شخصی ،تعداد فايل Powr point ، PDF،Wordو...
 )11مجله علمي ـ پژوهشی برتر

شرايط پذيرش :در زير مجموعه سايت اصلي دانشگاه باشد.
روش شرکت :كانديد شدن واحد مربوطه ،معرفي توسط واحد كتابخانه مركزي.
مالكهاي ارزشيابي :
انتشار به موقع ،تعداد مقاله منتشر شده در سال  ،92نوع نمايه نامه ،كيفيت فرايند داوري.
خدمات ویژه در حوزه سالمت

شرايط پذيرش :خدمات ویژه ارائه شده توسط فرد در حوزه سالمت.
روش شرکت :معرفی شدن توسط دانشکده یا مرکز تحقیقاتی ،معرفی توسط اعضای هیأت داوران
جشنواره ،کاندید شدن فرد
مالكهاي ارزشيابي :
بر اساس آئین نامه مربوطه .
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معیارهای ارزشیابی در بخش آموزش پانزدهمين جشنواره ابن سينا
 جايزه بزرگ ابن سينا:
تعریف:جايزه كشوري «تعالي آموزش» دانشگاه علوم پزشكي تهران است که به يكي از اعضاي هيات علمي
مراكز آموزشي (به غیر از دانشگاه علوم پزشكي تهران) كه داراي سابقه فعاليت هاي آموزشي به عنوان يك
معلم برجسته است ،اهدا مي شود.
تعداد برندگان :تعداد برندگان این جایزه یک نفر در هر سال می باشد.
گروه هدف:
كليه اعضاي هيات علمي شاغل مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (به غیر از
دانشگاه علوم پزشكي تهران)
تبصره :هر عضو هيات علمي تنها يك بار مشمول دريافت اين جايزه مي شود.
شرایط نامزد شدن:
• عضو هیات علمی شاغل یکی از موسسات وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي (به غیر از
دانشگاه علوم پزشكي تهران)
• حداقل  3سال کار تمام وقت به عنوان هیات علمی آموزشی
شرایط و معیارهای انتخاب:
• کیفیت و کميت مطلوب فعاليت هاي آموزشي
• نوآوري در زمينه تدريس و آموزش فراگيران
• اثربخش بودن فعاليت ها در محيط آموزش
• طراحي و تهيه محصوالت و بسته هاي آموزشي
• حسن شهرت در فعاليت هاي آموزشي در محل خدمت
 جايزه پيشکسوتان دانشگاه
تعريف :به استادان پيشكسوت دانشگاه به پاس قدرداني از زحمات طوالني مدت و ايجاد انگيزه در ساير
اعضاي هيات علمي ،اهدا مي شود.
تعداد برندگان :تعداد برندگان این جایزه پنج نفر در هر سال می باشد.
شرایط نامزد شدن:
• عضو هيات علمی شاغل دانشگاه
• دارا بودن حداقل  25سال سابقه فعالیت آموزشی به عنوان هیات علمی
• حداقل مرتبه دانشیاری
روند نامزد شدن:
• توسط خود فرد
• توسط همکاران
• توسط فراگیران
• توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
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معيارهای انتخاب:
• کیفیــت و کميــت مطلــوب فعاليــت هــاي آموزشــي بــا توجــه بــه ارزشــيابی بــه عمــل آمــده و بــا
جمــع بنــدی دانشــکده مربوطــه
• نوآوري در زمينه تدريس و آموزش فراگيران
• اثربخش بودن فعاليت ها در محيط آموزش
• طراحي و تهيه محصوالت و بسته هاي آموزشي
• حسن شهرت در فعاليت هاي آموزشي در محل خدمت
 جايزه آموزش علوم پزشکی
تعريف :جايزه ای است که به يكي از اعضاي هيات علمي كه در زمينه آموزش علوم پزشكي ،داراي فعاليت
ها و نوآوري هاي چشمگير و اثرگذار است و يا به يك دستاوردهای پژوهشی برتر (اعم از مقاله ،کتاب
تالیفی ،پایان نامه و طرح پژوهشی) اهدا مي شود.
تعداد برندگان :تعداد برندگان این جایزه یک نفر در هر سال می باشد.
روند نامزد شدن:
• توسط خود فرد
• توسط همکاران
• توسط فراگیران
• توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
معيارهای انتخاب فرد برتر:
• انجام پژوهش های بديع در حوزه آموزش پزشکی
• انجام طرح های توسعه ای در حوزه آموزش پزشکی
• انتشارات علمی اعم از ترجمه و تالیف کتب در زمینه آموزش علوم پزشکی
• انتشار مقاالت در زمینه آموزش علوم پزشكي در مجالت معتبر
معيارهای انتخاب دستاورد برتر:
• مقاله /کتاب /پایان نامه /طرح در حوزه مرتبط با آموزش علوم پزشكي باشد.
• محل اجرای طرح یا پایان نامه در دانشگاه علوم پزشكي تهران باشد(در کتاب یا مقاله نام دانشگاه علوم
پزشكي تهران را درج شده باشد).
• پایان نامه در سه سال اخیر دفاع شده باشد ،کتاب یا مقاله در سه سال اخیر چاپ شده باشد ،طرح در سه
سال اخیر به پایان رسیده باشد.
• مقاله /کتاب /پایان نامه /طرح به موضوعات مهم و اولویت های دانشگاه و کشور پرداخته باشد.
• پایان نامه /طرح منجر به تغییر مهم در آموزش و یا چاپ و انتشار کتاب یا مقاله شده باشد.
• مقاله در مجله معتبر با  IFباال به چاپ رسیده و یا مکررا مورد ارجاع قرار گرفته است.
• کتاب تالیفی بر اساس میزان مفید و جدید بودن مطالب کتاب ،حجم مطالب ،چگونگی نگارش و ویرایش
کتاب مورد بررسی قرار می گیرد.
 جايزه حکیم جرجانی
تعريف :جايزه سرآمدی آموزشي دانشگاه است و به اعضاي هيات علمي كه داراي سابقه فعاليتهاي آموزشي
به عنوان يك معلم برجسته هستند اهدا مي شود.
تعداد برندگان :تعداد برندگان این جایزه چهارده نفر در هر سال می باشد.
20

گروه هدف:
كليه اعضاي هيات علمي دانشكده های وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران
شرایط نامزد شدن:
• عضو هیات علمی شاغل دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران
• حداقل  3سال کار تمام وقت به عنوان هیات علمی آموزشی
روند نامزد شدن:
• توسط خود فرد
• توسط همکاران
• توسط فراگیران
• توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
معيارهای انتخاب:
• حداقل کمیت آموزشی :بيش از ميانگين امتياز فعاليت گروه مربوطه طی سال گذشته بر اساس سيستم شعاع
• کيفيـت فعاليـت آموزشـی :بـر اسـاس ارزشـیابی هـای بـه عمل آمـده از جملـه نظـر سـنجی از فراگيران
رده هـای مختلـف و بـا جمـع بنـدی دانشـکده مربوطه
• اثربخش بودن فعاليت ها در محيط آموزش
• حسن شهرت در فعاليت هاي آموزشي در محل خدمت
 جايزه اخالق پزشکی و رفتار حرفه ای
تعريف :به يكي از اعضاي هيات علمي كه از طریق برنامه ریزی ،استفاده از روش های نوین آموزش و یا ارائه
الگوی اخالقی در توسعه و گسترش اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای مشارکت دارند ،اهدا مي شود.
تعداد برندگان :تعداد برندگان این جایزه یک نفر در هر سال می باشد.
شرایط نامزد شدن:
• عضو هيات علمي شاغل دانشگاه
• حداقل  10سال سابقه کار به عنوان عضو هیأت علمی
روند نامزد شدن:
• توسط خود فرد
• توسط همکاران
• توسط فراگیران
• توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
معیارهای انتخاب :
• حسن شهرت در اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای
• فعالیت در زمینه توسعه و گسترش اخالق پزشكي از جمله:
 تالیف و ترجمه در زمینه اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای
 پژوهش در زمینه اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای
 طرح های توسعه ای در زمینه آموزش اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای
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جوايز پانزدهمین جشنواره ابن سينا
الف ـ بخش پژوهش:

جایزه رتبه اول 80 :ميليون ريال* 30 +ميليون ريال هزينه شركت دريك همايش خارج از كشور**
جایزه رتبه دوم 60 :ميليون ريال* 20 +ميليون ريال هزينه شركت دريك همايش خارج از كشور**
جایزه رتبه سوم 40 :ميليون ريال* 15 +ميليون ريال هزينه شركت دريك همايش خارج از كشور**

* یادآوري ميشود كه جوايز در نظر گرفته شده بصورت اعتبار ( )Grantبوده و در قالب فعاليتهاي پژوهشي،
براي برگزيدگان قابل استفاده خواهد بود.
** شرط دريافت اين اعتبار داشتن حداقل يك مقاله پذيرفته شده در همايش مورد نظر و تاييد معاونت
پژوهشي در اين مورد است.
.................................................................
همچنين كل جايزه براي مجموع همكاران طرح با مسئوليت فرد اصلي درنظر گرفته شده و به صورت اعتبار
براي اجراي پژوهش ديگري به ايشان اعطا ميشود.
ب ـ بخش آموزش:
 جايزه بزرگ ابن سينا:
 80ميليون ريال گرنت آموزشي*  30 +ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از
كشور***  +هديه معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
 جايزه پيشكسوتان دانشگاه :
 80ميليون ريال گرنت آموزشي**  30 +ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي
خارج از كشور***
 جايزه آموزش پزشكي :
 80ميليون ريال گرنت آموزشي*  30 +ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور***
 جايزه حكيم جرجاني :
 60ميليون ريال گرنت آموزشي*  30 +ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور***
 جايزه اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای :
 80ميليون ريال گرنت آموزشي*  +هزينه يك سفر حج عمره با يك نفر همراه
* اين گرنت به صورت اعتبار براي اجراي طرحهاي توسعه آموزش يا طرح های پژوهش در آموزش قابل استفاده است.
** نصف مبلغ فوق (40ميليون ريال) به عنوان هزینه فعاليت های علمی و آموزشی از جمله تهیه تجهیزات
آموزشی مورد نیاز با پیشنهاد عضو هیأت علمی و تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.
*** مبالغ ذکر شده برای شرکت در همایش یا کارگاه آموزشی خارج از کشور میزان خالص پرداختی بعد از
کسر مالیات و کسورات است.
توجه :كليه برندگان تنديس ويژه جايزه مربوطه را دريافت خواهند كرد.
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فهرست برگزيدگان در بخش پژوهش (بر اساس موضوع فعاليت)
 پژوهشگر برتر  -بالینی :
 پژوهشگر برتر -علوم پایه :
 پژوهشگر جوان -بالینی:
 پژوهشگر جوان -علوم پایه:

دكتر مصطفی معین
دکتر علی خامسی پور
دکتر ساسان مقیمی
دکتر روجا رحیمی
دکتر فرشید نوربخش

 مقاله معتبر:
دکتر سید مهدی مرعشی
Influence of cytomegalovirus infection on immune cell phenotypes in
patients with common variable immunodeficiency
 طرح پژوهشی پایان یافته:
دکتر رامین حشمت
نظام مراقبت رفتارهای مرتبط با سالمت دانش آموزان (مطالعات کاسپین)
 ابداع و اختراع:
دكتر نوشين راستكاري
Developement of A New Coating For Sorptive Extraction by Stir Bars
دکتر علیرضا وطن آرا
Freezing of Aerosolized Solutions (Fas): A System for Continuous
Particle Production
 تالیف کتاب:
دکتر شمس شریعت تربقان  :نخستین ها (جلد اول و دوم)
 جذب اعتبار از منابع خارج از دانشگاه:
دکتر آفرین رحیمی موقر

 مجله علمی پژوهشی:
مجله انگلیسیJournal of Environmental Health Science & Engineering :
مجله فارسی :مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
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 پايان نامه پژوهشي:
ــ مقطع :PhD
دکتر سکینه شب بیدار
تعيين تـوزيع فراوانـي ژنـوتيپ هـا در پلي مرفيسم هـای ژن گیـرنده ويتامين  (VDR) Dدر مبتاليان
به  T2Dو نقش شکل کارکردی ( )Functionalآن() FokIدر اثربخشي مصرف دوغ غني شده
با ويتامين  Dدر مقایسه با دوغ ساده برروي زیست نشانگرهای متابوليک ،آماسي و استرس اکسيداتيو

ــ مقطع فوق تخصصی:
دکتر ساسان فالحی
بررسی ارتباط  HLA-B27و ساب تایپهای آن با شدت بیماری بیماران مبتالیان به اسپوندیلیت آنکیلوزان
ــ مقطع پزشکی عمومی:
دکتر محمد علی برومند
بررسـی میـزان تمایـل مـردم تهـران بـه اهـداء عضـو پـس از مـرگ مغـزی و معیارهـای ایشـان در
تخصیـص عضـو پیونـدی
ــ مقطع کارشناسی ارشد:
فرهاد جدیدی نیارق
بررسي باالنس بين سلول هاي  Tتنظيم كننده ( Th17 ،) Tregو  NKTدر بيماران لوسمي لنفوسيتي
مزمن ()CLL

دکترسارا مرتاض هجری
تعیین استاندارد قبولی در آزمون عینی ساختارمند بالینی پیشکارورزی به سه روش آنگوف تغییریافته،
آنگوف سه سطحی و رگرسیون مرزی و مقایسه نتایج حاصل از آن
 پژوهشگر برتر معرفی شده از دانشگاه تهران:
دکتر حمید سلطانیان زاده
 طرح پژوهشی برتر معرفی شده از دانشگاه تهران:
دکتر رضا رستمی
رابطه بین نتایج آزمون هوش وکسلر برای کودکان ـ نسخه  )WISK4( 4و سیستم ارزیابی شناختی
( )CASدر بین کودکان مشکوک به اختالل های یادگیری .
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فهرست برگزيدگان در بخش آموزش
 جايزه ابن سينا:

دکتر محمد جعفر صفار

 جایزه آموزش پزشکی:

دکتر الهه ملکان راد

 جایزه اخالق پزشکی:

دکتر باقر الریجانی

 جايزه پيشكسوتان دانشگاه:

دکتر سيد رسول میرشریفی
دکتر سید علی کشاورز
دکتر محسن وثوقی
دکتر فریده زینی
دکترفرشته مجلسی
دکتر نصرت اله عشقیار

 جايزه حكيم جرجاني:
 دانشكده پزشكي (علوم باليني):

دکتر سعيد رضا مهر پور
دکتر مريم ستوده انواري
دكتر حسين اصل سليماني

 دانشكده پزشكي (علوم پايه):

دکتر مهدي امینیان
دکتر محمد رضا آي

 دانشكده داروسازي:

دکتر عفت سوری

 دانشكده دندانپزشكي:

دکتررضا یزدانی
دکتر فرزانه آقاحسینی

 دانشكده بهداشت:

دکتر مهدي محبعلی

 دانشكده پرستاري و مامائي:

هایده نکته دان

 دانشکده توانبخشي:

دکتر نسرین ناصری

 دانشكده تغذیه و رژیم شناسی:

دکتر احمد رضا درستی مطلق

 برگزیدگان خدمات ویژه در حوزه سالمت:

دکتر مسلم بهادری
دکتر شمس شریعت تربقان
25

مشخصات برگزيدگان
بخش پژوهش
 مطالب اين بخش بر اساس اطالعات اعالم شده توسط افراد برگزيده و محتواي پرونده ها تنظيم گرديده
است ،و براساس چارچوب کتاب مورد ویرایش و دسته بندی قرار گرفته است.
 در مورد محور پژوهشگر برتر و پژوهشگر جوان ،فرد و در ساير محورها فعالیت گروه مشارکت کننده در
پژوهش مورد ارزيابي و انتخاب قرار گرفته است.
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 پژوهشگر برترـ بالینی
نام ونام خانوادگی :دكتر مصطفي معين
آخرین مدرک تحصیلی :فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی -مرکز طبی کودکان-
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1330 :
تحصيالت:
• دکترای پزشکی :دانشگاه علوم پزشكي شيراز
• تخصص بیماری های کودکان :دانشگاه علوم پزشكي شيراز
• فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی :دانشگاه علوم پزشكي تهران
 انتشارات:

 120مقاله در مجالت معتبر با  1358استناد و ( H-index=22بر اساس گزارش واحد علم سنجی دانشگاه)
 مهمترين فعاليت هاي اجرايي:
• ریاست دانشگاه شیراز ()1360-61
• نماینده مردم شیراز ،تهران و اصفهان در دوره های اول ،سوم و پنجم مجلس شورای اسالمی -عضویت در کمیسیون های
بهداری و آموزش عالی
• رئیس گروه برنامه ریزی پزشکی ستاد انقالب فرهنگی ( )1361-63و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ()1362 -82
• وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری ( )1368-1372و( )1376-79و()1379-82
• مشاور رئیس جمهور ()1382 -84
• عضو شورای عالی نظام پزشکی ()1383 -1387
• رئیس مرکز تحقیقات ایمونولوژی ،آسم و آلرژی (از  )1379و رئیس کمیته کشوری آسم و آلرژی (از )1379
 مهمترين جوايز و افتخارات:
• ریاست کرسی یونسکو در آموزش سالمت()Chair-holder of UNESCO Chair in Health Education
• عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران
• عضویت در آکادمی ایمونولوژی ،آسم و آلرژی آمریکا ( )AAAAIو انجمن اروپایی بیماری های ریه()ERS
• پیشنهاد و پیگیری اعطای جایزه بین المللی ابن سینا در زمینه «اخالق در علم» توسط سازمان جهانی یونسکو ()2001
• لوح تقدیر به مناسبت انتخاب کتاب « آسم -علوم پایه و بالینی» به عنوان کتاب برگزیده سال 1384از سوی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی
• لوح تقدیر از جشنواره ابن سینا به مناسبت نمایه شدن فصلنامه آلرژی ،آسم و ایمونولوژی در مدالین ()1385
• لوح تقدیر از جشنواره علوم پزشکی رازی به مناسبت انتخاب فصلنامه آلرژی ،آسم و ایمونولوژی به عنوان نشریه برگزیده علمی
کشور ()1389
• ریاست انجمن آسم و آلرژی ایران و انجمن ایرانی اخالق در علوم و فناوری و موسسه علمی -فرهنگی و اجتماعی رحمان
• مدال افتخار عالی ترین نشان بین المللی پروفسور یلدا در آموزش ،پژوهش ،اخالق و مسئولیت اجتماعی در علوم پزشکی ()1390
 مهمترین فعالیتهای تحقیقاتی:
• پژوهش های پایه ،بالینی و اپیدمیولوژیک در زمینه آسم ،آلرژی ها و بیماری های نقص ایمنی
• همکاری و مشارکت در مطالعه وتدوین اولین گزارش وضعیت اجتماعی ایران ()1380 -88
• اجرای بیش از  50طرح پژوهشی پایه ،بالینی و اپیدمیولوژیک و بیش از  30طرح پژوهشی در دست اجرا
• انجام بیش از  50مورد راهنمایی و مشاوره پایان نامه های پزشکی ،تخصصی و فوق تخصصی
• انتشار بیش از  110مقاله پژوهشی در مجالت معتبر بین المللی( )Pub Medو بیش از  30مقاله پژوهشی در مجالت علمی-
پژوهشی داخلی
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 پژوهشگر برترـ علوم پایه
نام ونام خانوادگی  :دکترعلی خامسی پور
آخرین مدرک تحصیلی Ph.D :میکروبیولوژی و ایمونولوژی
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام
تاريخ تولد1329 :
تحصيالت:
• کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
•  PhDمیکروبیولوژی و ایمونولوژی :دانشگاه ايلینويز جنوبي آمریکا
• فلوشيپ پاتولوژي :دانشگاه كاليفرنيا آمريكا
 انتشارات:

 120مقاله در مجالت معتبر با  1686استناد و H-index=23

 مهمترين فعاليت هاي اجرايي:
• عضو شورای پژوهشی مرکز آموزش و پژوهش بیماری های پوست و جذام
• عضو شورای راهبردی شبکه کشوری پزشکی مولکولی
• رئیس شبکه تحقیقات کشوری لیشمانیوز
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• برگزيده محور طرح پژوهشي در سومين جشنواره ابن سينا
• برگزيده محور جذب اعتبار در دوازدهمين جشنواره ابن سینا

 مهمترین فعالیتهای تحقیقاتی:

• تحقیقات در زمینه ایمونولوژی و واکسن لیشمانیوز
• کارآزمایی بالینی واکسن و داروها در لیشمانیوز
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 انتشارات :

 پژوهشگر جوان ـ بالینی
نام ونام خانوادگی  :دکتر ساسان مقیمی
آخرین مدرک تحصیلی :متخصص چشم ـ فلوشیپ گلوکوم
رتبه علمي :دانشيار
محل خدمت :بیمارستان فارابی
تاريخ تولد1353 :
تحصيالت:
• دكتراي عمومي :دانشگاه علوم پزشكي تهران
• دکترای تخصصی چشم پزشکی :دانشگاه علوم پزشكي تهران
• فلوشيپ گلوكومUCLA :
• دوره تكميلي UCSF : Imaging

 67مقاله در مجالت معتبر با  221استناد و H-index=9

 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• معاون آموزشی بیمارستان فارابی

• معاون آموزشی بخش گلوکوم و مسئول درمانگاه گلوکوم بیمارستان فارابی

 مهمترين جوايز و افتخارات:

• پژوهشگر برتر جوان جشنواره بیمارستان فارابي سال ٩١

 مهمترین فعالیتهای تحقیقاتی:

• پروژه  Angle Closure Study Farabiکه به بررسی بیماران با گلوکوم زاویه بسته می پردازد و تا کنون  8مقاله خارجی
از آن طرح چاپ شده است.
• پروژه  Glaucoma Imaging Study Farabiکـه به بررسی سر عصب ،کورویید و رتین بیماران در انـواع گـلوکـوم
می پردازد و در آن از  Image Processingهای پیشرفته استفاده می شود.
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 پژوهشگر جوان ـ علوم پایه
نام ونام خانوادگی  :دکتر روجا رحیمی
آخرین مدرک تحصیلی Ph.D :داروسازی سنتی
رتبه علمي :استادیار
محل خدمت :دانشکده طب سنتی
تاريخ تولد1359 :
تحصيالت:
• دکتراي عمومي داروسازي :دانشگاه علوم پزشکي شيراز
•  PhDداروسازي سنتي :دانشگاه علوم پزشکي تهران

 انتشارات :

•  53مقاله در مجالت معتبر با  1578استناد و H-index=24

 مهمترين فعاليت هاي اجرايي:

• اشتغال در مرکز تحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشکی تهران با سمت کارشناس امور پژوهشي ()1387-1383
• عضو زیر گروه گیاهان دارویی شاخه طب سنتی فرهنگستان علوم پزشکی
• Section Editor of Journal of Medical Hypotheses and Ideas
• Editor of ISRN Inflammation
• Editor of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine
• Editor of World Journal of Gastroenterology

 مهمترين جوايز و افتخارات:

• محقق جوان برتر گروه علوم دارویی در سیزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی
• عضو بنياد ملي نخبگان

 مهمترین فعالیتهای تحقیقاتی:
• انتشار  9عنوان مقاله در مجالت علمی ـ پژوهشی داخلی
• تالیف  3عنوان کتاب
• استاد مشاور در  4پایان نامه مقطع  2 ،PhDپایان نامه مقطع دکترای عمومی و  1پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
• مشارکت در بیش از  10طرح تحقیقاتی
• ارائه مقاله در  8کنگره بین المللی
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 پژوهشگر جوان ـ علوم پایه
نام ونام خانوادگی  :دکترفرشيد نوربخش
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی ایمونولوژی
رتبه علمي :استاديار
محل خدمت :گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی -دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1354 :
تحصيالت:
• دکترای عمومی پزشکی :دانشگاه علوم پزشکی مشهد
• دکترای تخصصی ایمونولوژی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• فلوشیپ نوروایمونولوژی :دانشکده پزشکی دانشگاه آلبرتا کانادا
 انتشارات :

 30مقاله در مجالت معتبر با  683استناد و ( H-index=15بر اساس گزارش واحد علم سنجی دانشگاه)

 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• معاون اجرایی گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی
• معاون آموزشی مرکز رشد استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران -سال 1390

 مهمترين جوايز و افتخارات:

• جایزه خوارزمی در پژوهش های بنیادی -بیستمین دوره جشنواره خوارزمی  -سال 1385
• جایزه پژوهشگر جوان سازمان جهانی مالکیت معنوی ( )WIPOـ سال 1385
•  Fellowship awardاز موسسه ملی تحقیقات سالمت کانادا ( - )CIHRسال 2007
•  Fellowship awardاز موسسه تحقیقات پزشکی ایالت آلبرتای کانادا ( -)AHFMR/Alberta Innovatesسال
2007
• رتبه اول کشور در آزمون جامع علوم پایه پزشکی -سال 1373
• رتبه هفتم کشور در کنکور سراسری -سال 1371

 مهمترین فعالیتهای تحقیقاتی:

فعالیت های پژوهشی عمدتا بر بررسی مکانیسم های ملکولی دخیل در روند پاتوژنز بیماریهای التهابی سیستم عصبی مرکزی از
جمله مولتیپل اسکلروزیس ( )MSو دمانس ناشی از  )HAD(HIVمتمرکز بوده است .زمینه فعالیت شامل بررسی نقش گروهی
از  G protein coupled receptorsموسوم به رسپتورهای فعال شونده به وسیله پروتئاز ( )PARsدر روند پاتوژنز بیماری
های  MS، HADو نیز بیماری آلزایمر بوده است .بخش دیگری از مطالعات که در دانشگاه آلبرتای کانادا به انجام رسیده به
بررسی های  biology systemsبر روی  microRNAهای دخیل در روند بیماریزایی  MSو  HADاختصاص داشته
است .از زمینه های دیگر کاری می توان به بیوانفورماتیک و از جمله داده کاوی بر روی داده های پربازده ()high-throughput
بیان ژن اشاره نمود.
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 مقاله برتر
عنوان مقاله :
Influence of CMV infection on immune cell phenotypes in
patients with common variable immunodeficiency
نویسندگان :سید مهدی مرعشی ،محمد رئیس زاده ،فریبا تهامی،

Victoria Enright, Sarita Workman, Ronnie Chee, A.David
Webster, Richard S.B.Milne & Vincent C.Emery
http://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.02.011

نشانی مقاله:
نام مجله:
 129:1349 -56؛ The Journal of Allergy and Clinical Immunology: 2012
بانک های اطالعاتی که مجله در آن نمایه شده است:
)Pubmed, Scopus, ISI(Web of sciences
 IFمجله12.047 :
 چکیده مقاله

گروهـي از بيمـاران مبتلا بـه نقـص ايمنـي شـايع متغيـر ( )CVIDداراي عـوارض التهابـي شـديدي هسـتند كـه ايـن عالئم
ارتبـاط قـوي بـا عفونت سـيتومگالوويروس ( )CMVو پاسـخ هاي تكثيري لنفوسـيت هاي  Tاختصاصـي  CMVدارد .در اين
 Tاختصاصـي  CMVو اثـر كلـي ايـن ويروس بـر روي رده هـاي مختلـف لنفوسـيتي بيماران
مطالعـه ،پاسـخ لنفوسـيت هـاي 
مبتلا بـه  CVIDبـا اسـتفاده از رنـگ آميزي آنتي بـادي ،تحريـك آنتي ژني و تسـت هاي تكثيري بررسـي گرديـد .نتايج اين
مطالعــه نشــان داد كــه عفونــت با  CMVبــاعث معكــوس شدن نسبت لنفــوسيت هاي CD8به  CD4در ايـن بيماران
مـي گـردد .علاوه بـر اين نشـان داده شـد كـه لنفوسـيت هـاي  CD8اجرايـي تاخيـري در بيماران آلـوده بـه عفونت CMV
ازديـاد پيـدا مـي كنـد كه اين افزايـش عمدتا مربـوط به لنفوسـيت هاي اختصاصـي ويروس و عـوارض التهابي ناشـي از ويروس
مـي باشـد.همچنين نشـان داده شـد كـه ارتباط معكوسـي بين لنفوسـيت هـاي  CD8اجرايي تاخيـري بـا ( PD-1فاكتور مرگ
سـلولي) بـر روي سـلول هـاي اختصاصـي ويـروس وجـود دارد .در حالـت طبيعـي تحريـك و تكثيـر لنفوسـيت هـا با اسـتفاده از
آنتـي ژن هـاي ويـروس تنهـا در بيمارانـي مشـاهده گرديـد كـه علاوه بـر عفونـت  CMVداراي عالئـم التهابي نيـز بودند .در
تاييـد ايـن حالـت ،انتقـال مايـع رويـي حاصلـه از كشـت لنفوسـيت هـاي گرفتـه شـده از اين بيمـاران به كشـت هاي لنفوسـيتي
بدسـت آمـده از بيمـاران فاقـد التهـاب و افـراد سـالم موجـب تكثيـر لنفوسـيت هـاي مذكـور گرديـد .بـا اسـتفاده از تسـت هاي
متوقـف كننـده نشـان داده شـد كـه فراينـد تكثير لنفوسـيت ها تـا حدود زيـادي متاثر از سـيتوكين هـاي پيـش التهابي IFN-γ
و  TNF -αمـي باشـد .بـه طـور كلـي يافتـه هـاي پژوهش حاضر حاكـي از ارتباط قوي بيـن عفونت  CMVو حالـت التهابي
در بيمـاران  CVIDمـي باشـد كـه نـه تنهـا توضيحـي آشـكار بـر ناهنجاري هـاي مرتبط بالنفوسـيت هـاي  Tدر ايـن بيماران
مـي باشـد بلكـه مـي توانـد منجر به ارائـه راهـكار درماني بـا اسـتفاده توامـان  anti-TNF -αو داروهاي ضد ويروسـي گردد.
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 طرح پژوهشی
عنوان :نظام مراقبت رفتارهای مرتبط با سالمت دانش آموزان (مطالعات کاسپین)
مجري طرح :دكتر رامين حشمت
سایر همکاران :دکتر رویا کلیشادی ،دکتر گالیل اردالن ،مصطفی قربانی ،دکتر
محمداسماعیل مطلق ،دکتر باقر الریجانی
محل خدمت :مرکز تحقیقات بیماریهای مزمن و صعب العالج ،پژوهشگاه علوم غدد و
متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
 نتايج اجرا
نتایج این طرح که با جذب اعتبار  900/000/000ریال از اداره سالمت نوجوانان و جوانان مدارس وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی انجام شده به صورت  19مقاله انگلیسی در مجالت معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

 چکیده
برخورداري از سالمت یکی از نيازها و حقوق اساسي بشر و زيربناي توسعه پايدار جوامع میباشد .چنين رويكردي موجب
شده تا توجه به برنامههاي سالمت از شكل سنتي و بيمارينگر به شكل امروزين و سالمت نگر تغيير يابد؛ فرايندي كه
ضرورت ًا بايد از سنين كودكي و نوجواني آغاز گردد تا براي تمام عمر فرد را در برابر مخاطرات مهم سالمت حفاظت كند.
نظام مراقبت مدون برای رفتارهای تهدید کننده سالمت در کودکان و نوجوانان توسط سازمان جهانی بهداشت با همکاری
سازمان ملل متحد و مرکز کنترل و پیشگیری بیماریها بنیان گذاشته شده است و به عنوان ابزاری برای بررسی وضعیت
و روند تغییر رفتارهای سالمت و عوامل حفاظت کننده در سنین نوجوانی در سطح بین المللی توصیه و ترویج میشود.
نوجوانان و جوانان سرمایه های آینده و نیروی کار پویا در راه توسعه کشور هستند .جمعیت جوان کشور جمهوری اسالمی
ایران بیش از یک سوم جمعیت را شامل شده و فرآیند توانمندسازی این قشر از جامعه در ارتقاء سالمت خود و بهبود آن در
برنامه جامع سالمت کشور تعریف شده است.
در همین راستا در ایران نظام مراقبتی تحت عنوان کاسپین (Childhood and Adolescence Surveillance
 )and Prevention of Adult Non-communicable diseaseطراحی و به مورد اجرا در آمد .این نظام در
قالب مطالعات مقطعی و با نمونه نمایانگر هر استان انجام شده است .یافتههای این طرح کشوری در دانشآموزان نشان داد
که بسیاری از رفتارها و عوامل خطرزا در این گروه سنی در حد قابل توجه و نیازمند مداخله وجود دارد.
استمرار این نظام عالوه بر این که قادر خواهد بود روند عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر را در جامعه نوجوانان و جوانان
ترسیم نماید مدیران نظام سالمت را در ارزیابی میزان تاثیر مداخالت انجام شده نیز یاری خواهد کرد.
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 ابداع و اختراع
عنوان اختراع:
Developement of A New Coating for Sorptive Extraction
by Stir Bars
نام ونام خانوادگی  :دکتر نوشین راستکاری
رتبه علمي :دانشیار
ساير همكاران :دكتر رضا احمدخاني ها
محل ثبت اختراع ،شماره ثبت و نشر اختراع و تاريخ ثبت آن:
International Application Published Under: The Patent Cooperation Treaty
(PCT), World Intellectual Property Organization
International Publication Number: WO 2013/068026 A1
Application Number: PCT/EP2011/069517
Publication Date: May 16, 2013
 خالصه ای از اختراع ثبت شده:

اختراع مورد نظر با تأكيد بر شيمي سبز براي استخراج ماكزيمم و استفاده مينيمم از حالل هاي آلي طراحي شده است .يكي از
معضالت شناسايي آالينده ها به خصوص آالينده هاي قطبي در محيط هاي مائي مانند تركيبات  ،PAHsآنتي بيوتيك ها و ...
حضور غلظت هاي پايين و تمايل به ماندن در فاز مائي مي باشد .در اين اختراع سعي شده تا با تكيه بر استفاده از خصوصيات مناسب
و كارايي باالي كربن نانو تيوب هاي چند ديواره و تك ديواره و در جذب تركيبات و آالينده هاي شيميايي و نشاندن آنها بر روي
يك مگنت با ديواره شيشه اي بتوان آالينده هاي قطبي را از محيط هاي مائي (در  Rangeغلظتي  (0.5 ng/lit) ، )pptبه
راحتي و طي مراحل بسيار سريع و آسان با استفاده حداقل از حالل هاي شيميايي استخراج ،تغليظ و آماده تزريق به دستگاه هاي
شناسايي همچون  HPLCو  GCنمود.
مزاياي استفاده از اختراع حاضر:
 -1حد رديابي تا  1000برابر پايين تر از تكنيك (SPME (Solid Phase Micro Extraction
 -2در محدوده بزرگتري از غلظت هاي جزئي ( )traceمي توان خط مناسب كاليبراسيون رسم نمود.
 -3انجام سريع مراحل در حد  15-30دقيقه و استفاده حداقل از حالل هاي شيميايي در مقايسه با استفاده از تكنيك SPE
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 ابداع و اختراع
عنوان اختراع:
Freezing of Aerosolized Solutions (Fas): A System for
Continuous Particle Production
نام ونام خانوادگی  :دکتر عليرضا وطن آرا
رتبه علمي :دانشیار
ساير همكاران :دکتر خسرو ملک خسروی ،دکتر کامبیز گیالنی ،دکتر عبدالحسین
روح االمینی نجف آبادی
محل ثبت اختراع ،شماره ثبت و نشر اختراع و تاريخ ثبت آن:
International Application Published Under the Patents Cooperation Treaty
Publication Number: WO 2013/139384
International Application Number: PCT/EP2012/054964
Publication Date: September 26, 2013
 خالصه ای از اختراع ثبت شده:

ایـن اختـراع در برگیرنـده روشـی جدیـد ،مبتنـی بـر  ،Spray Freeze Dryingبـرای مهندسـی و تولید پیوسـته میکروذرات و
نانـوذرات مـی باشـد .در ایـن روش ،محلـول یا سوسپانسـیون حاوی دارو یـا نانوذرات ،در یک جریان هوای فوق سـرد افشـانه و یا
بصـورت ریـز قطـره Nebulized ،مـی شـود و هوای حـاوی قطرات منجمد ،به سـمت یک سـایکلون هدایت می گـردد .ایجاد
جریـان گردبـادی در سـایکلون ،بـه جدا شـدن قطرات منجمـد و امکان جمـع آوری آنها منتهی مـی گردد .این قطرات به دسـتگاه
 Lyophilizerمنتقـل میگـردد تـا آب قطـرات منجمـد تصعید شـود .ذرات خشـک حاصـل از تخلخل بسـیار باالیـی برخوردارند
کـه ایـن امـر انحلال پذیری بسـیار بـاال و رفتـار آیرودینامیک مناسـبی را نتیجه می دهد .در مقایسـه با سـایر روشـهای اسـپری
فریـز درایینـگ ،ایـن روش امـکان تولید مـداوم در ابعـاد صنعتی را فراهم مـی نماید.
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 کتاب تألیفی برتر
عنوان کتاب  :نخستین ها ( جلد اول و دوم )
مولف :دكتر شمس شریعت تربقان

 چکیده
از زمان تاسيس مدرسه دارالفنون در سال  1231شمسي ( 1852ميالدي) كه در حقيقت دانشگاهي كوچك بود و يكي
از شعب (طبقه) آموزشي آن طب بود تا تاسيس دانشكدههاي پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي بسياري از حكيمان
و پزشكان عالقمند به ايجاد مدرسهاي براي آموزش پزشكي نوين در ايران و پيش بردن آن تا سطح دانشكدههاي
برجسته جهان كوششهاي فراواني نمودند.
سعي شده است در كتاب نخستينها اين كوشندگان و كوششهاي آنان در اعتالي «طبقه طب» و رساندن آن تا مقام
دانشگاه علوم پزشكي كه هم سطح دانشگاههاي معتبر جهان باشد نشان داده شود.
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 جذب اعتبار خارج از دانشگاه
نام و نام خانوادگی مجری :دكتر آفرین رحیمی موقر
رتبه علمي :دانشیار
تعداد طرحها 6 :طرح
محل اجرا :سطح کشور ،سطح منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی
حیطه یا حیطه هایی که طرح ها در آن اجرا شده اند :بهداشت روان ،اعتياد و ایدز
مبلغ کل اعتبارات جذب شده 7.727.916.000 :ریال
دستگاه های تامین کننده اعتبار:
• دفتر سالمت روانی اجتماعی ،معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
• مرکز مدیریت بیماری های واگیر ،معاونت بهداشت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
• معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه تحقیقات بهداشت
روان کشور
• دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر
• University of California, San Francisco (UCSF) Global Health Sciences
• MENAHRA International
• UNFPA
 چکیده طرح ها

 -1پیمایش ملی سالمت روان :شیوع ،شدت و هزینه های اختالالت روانی و بهره مندی از خدمات ( :)IranMHSاین
پیمایش ملی در سال  1389-90بر روی  7886نفر از جمعیت  15تا  64سال ایرانی ساکن کشور که بر اساس نمونه گیری
تصادفی سه مرحله ای انتخاب شده بودند ،انجام شد .از انبوه اطالعات با ارزش به دست آمده در سیاستگذاری و برنامه ریزی
خدمات سالمت روان در کشور استفاده می شود.
 -2تدوین سند ملی تحقیقات مواد مخدر و روانگردان ها :این سند پس از علم سنجی وبررسی هزینة پژوهش اعتیاد کشور،
با همکاری با صاحب نظران و نمایندگان سازمانها تهیه شد .هـدف سند هدایت و جهت دهی سیاستها و برنامه های اعتیاد
کشور بر مبنای باالترین سطح شواهد ممکن و تعیین اولویتهای ملی ضروری بود.
 -3بررسی وضعیت مصرف مواد و آسیبهای ناشی از آن و سیاستها و برنامه ها برای پاسخگویی به آن در منطقه خاورمیانه و
آفریقای شمالی در سال  :2012این بررسی با انجام مطالعه مروری سیستماتیک و تماس با مسئولین و پژوهشگران ذی ربط
منطقه انجام شده و موضوعات زیر را شامل شد :وضعيت مصرف مواد ،عفونت با ويروس  HIVو هپاتيت  Bو  ،Cرفتارهای
پرخطر ،سياست هائی و خدمات در دسترس برای کاهش آسیبهای ناشی از مصرف مواد و چالش های مرتبط.
 -4بررسی عوامل مرتبط با گذر از مصرف غیرتزریقی مواد به مصرف تزریقی در ایران :بدین منظور دو مطالعه طراحی شد.
اول انجام یک مطالعه مرور سیستماتیک برای بررسی مطالعات مرتبط کشور و دوم انجام مطالعه ای کیفی در معتادان و
افراد کلیدی برای بررسی عمیق نظرات و تجربیات آنها .از نتایج این مطالعات در طراحی مداخله برای پیشگیری از مصرف
تزریقی مواد استفاده می شود.
 -5تهیه محتوای آموزشی ارائه خدمات در زمینه سالمت رفتار و بهداشت روان به افراد متاثراز  ،HIVمبتالیان به بیماری
های آمیزشی و افراد در معرض بیشترین خطر :در این پروژه ،سه کتاب برای پزشکان ،روانشناسان و کارمندان بهداشتی و
بسته کامل آموزشی تهیه و کارگاه آموزشی آموزشگران برگزار گردید.
 -6برنامه بهداشت روان برای مبتاليان به  :HIV/AIDSآموزش ،پژوهش ،خدمات :در فاز اول این برنامه ،شیوع اختالالت
روانپزشکی ،میزان بهرهمندی از خدمات بهداشت روان و میزان پایبندی به درمان ایدز در بیماران مبتالمورد بررسی قرار
گرفت .از نتایج آن برای برنامه ریزی خدمات جامع برای بیماران استفاده می شود.
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 مجله علمي پژوهشي
نام مجله:
Journal of Environmental Health Science & Engineering
مدیر مسئول :دکتر علیرضا مصداقی نیا
سردبير :دكتر سيمين ناصري
مدير اجرائي :مهندس نياز مهدي اصفهاني
صاحب امتياز :دانشگاه علوم پزشكي تهران و انجمن علمي بهداشت محيط ايران
ناشر :دانشگاه علوم پزشكي تهران و Springer/ BioMed Central
سردبيران موضوعي:

دكتر نعمت اله جعفرزاده ،دكتر نوشين راستكاري ،دكتر روشنك رضايي كالنتري ،دكتر ميترا غالمي ،دكتر امير حسين محوي ،دكتر
محمدرضا منظم ،دكتر رامين نبي زاده ،دكتر كاظم ندافي ،دكتر كاميار يغماييان ،دكتر مسعود يونسيان

شوراي سردبیران:

دكترسيد جمال الدين شاه طاهري ،دكتر نعمت اله جعفرزاده ،دكتر منصور غياث الدين ،دكتر محمد كارآموز ،دكتر عليرضا مصداقي
نيا ،دكتر محمد ملكوتيان ،دكتر امير حسين محوي ،دكتر كاظم محمد ،دكتر انوشيروان محسني ،دكتر سيمين ناصري ،دكتر رامين
نبي زاده ،دكتر كاظم ندافي ،دكتر مسعود يونسيانProf. Ngai Weng Chan, Prof. Mohamed Larbi Bouguerra ،
, Prof. Curt D Eckhert, Prof. Dennis Lane, Prof. Derek Stevenson

كارشناس دفتر نشريه :مهندس ليال كرمي
زبان انتشار :انگليسي
تواتر انتشار :فصلنامه
اولين سال انتشار2004 :
بانك هاي اطالعاتي نمايه كننده مجله :

ISI (Web of Science/Thomson Reuters), PubMed, PubMed Central, Scopus, DOAJ,
Index Copernicus, CABI, EBSCO, Geobase, Science citation Index Expanded, IMEMR,
Global Health, OCLC, ISC, Magiran
آدرس وب سايتhttp://ijehse.tums.ac.ir :

 تاريخچه:

اولين شماره نشريه علمي-تخصصيIJEHSEدرتابستان سال  2004( 1383ميالدي) با همت دست اندركاران آن در انجمن
علمي بهداشت محيط ايران و گروه مهندسي بهداشت محيط منتشر شد .انتخاب زبان انگليسي براي نشريهبا هدف فراهم ساختن
زمينه هاي توسعه منطقه اي و بين المللي صورت گرفت .نشريه  IJEHSEموفق شد در سال  2008در پايگاه اطالعاتي ISI
نمايه شود وهمزمان دانشگاه علوم پزشكي تهران نيز به طور رسمي مسئوليت انتشار  IJEHSEرا به عنوان يكي از مجالت
دانشگاه به عهده گرفت .باتوجه به شرايط بسيار مطلوب نشريه و افزايش سريع  ،indexingدر سال  1385به عنوان مجله
برتر ،جايزه جشنواره رازي را دريافت نمود .از سال  2011طي قراردادي ميان دانشگاه علوم پزشكي تهران و ناشر بين المللي
 ، Springer/ BioMed Centralانتشـار آن به صورت مشتـرك ادامـه يـافت و نـام نشريه نيـز به صـورت ()JEHSE
 Journal of Environmental Health Science and Engineeringتغيير نمود .روند دستيابي به ضريب تاثير
( )IF: Impact Factorبراي اين نشريه به شرح زير بوده است:
سال  1/072 =IF :2010رتبه اول در ميان نشريات دانشگاه و وزارت بهداشت؛
سال 1/181 =IF :2011رتبه اول در ميان نشريات دانشگاه و وزارت بهداشت
سال  1/227 =IF :2012رتبه اول در ميان نشريات  Biomedicalايران
تعداد مقاالت وارده در سال  2013تا كنون =  300مقاله
تعداد كل مقاالت منتشر شده در نشريه تا كنون =  450مقاله
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 مجله علمي پژوهشي
نام مجله :دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدیر مسئول :دکتر سيد حسن امامی رضوی
سردبير :دكتر نادره بهتاش
مدير اجرائي :دکتر جليل مکارم
صاحب امتياز :دانشگاه علوم پزشكي تهران
ناشر :دانشگاه علوم پزشكي تهران
شوراي سردبیران:

دکتر شاهين آخوندزاده ،دکتر عبدالغفار اونق ،دکتر سيد بهزاد پوستی ،نسرين تک زارع ،دکتر عليرضا خوشنويسان ،دکتر نيما رضايی،
دکتر نگار سجاديان ،دکتر توحيد سيف برقی ،دکتر ابراهيم عامری ،دکتر نسرين السادات علوی ،دکتر محمود قاضی خوانساری ،دکتر
فاطمه محجوب ،دکتر سينا مرادمند بديع ،دکتر جليل مکارم ،دکتر محمدعلی نويان اشرف ،دکتر وحيد نيکويی

زبان انتشار :فارسی
تواتر انتشار :ماهنامه
اولين سال انتشار1321 :
بانك هاي اطالعاتي نمايه كننده مجله :

SCOPUS, EMBASE, EBSCO, Cambridge Scientific Abstracts (CSA), CAB Abstracts
(CABI), Chemical Abstract Service (CAS), DOAJ, Psych Info, ULRICH΄S, Index
Copernicus, IMEMR, EMR Beta, SID, Magiran and Iran Medex

آدرس وب سايتhttp://tumj.tums.ac.ir :
 تاريخچه:

قدمت انتشار اولين شماره از مجله ی پزشکی به سال  1321که به عنوان اولين مجله ی علمی در ايران است ،بر می گردد .دانشگاه
علوم پزشکی تهران قديمی ترين و اصلی ترين دانشگاه کشور است و در حال حاضر بيش از  52عنوان مجله ی علمی در حوزه
های مختلف منتشر می کند .بيشتر اين مجالت در پايگاه های اطالعاتی بين المللی نمايه شده است .اغلب اين مجالت به زبان
انگليسی و برخی به زبان فارسی همراه با چکيده ی انگليسی منتشر می شوند .مجله دانشکده پزشکی ( ،)TUMJمجله فارسی
با خالصه ی فارسی و انگليسی و مراجع انگليسی منتشر می شود و از نشريات رايگان و ماهانه ی دانشگاه تهران است .دامنه ی
مقاالت اين مجله شامل مطالعات پايه و بالينی پزشکی برگرفته از نويسندگان ايرانی و بين المللی است .با اين حال مخاطبان ما
شامل تمامی همکاران شاخه پزشکی و پيراپزشکی در سراسر جهان هستند .ماهيانه در حدود  50مقاله به صورت آنالين برای مجله
ارسال می شود که بعد از بررسی همکاران داور ،مقاالت مناسب پذيرفته شده و در نوبت چاپ قرار می گيرند که به طور متوسط
مشتمل بر  30درصد مقاالت دريافتی در ماه خواهد بود.
همچنين براساس مصوبه کميسيون نشريات علوم پزشکی کشور ،به نويسندگان مقاالت اين مجله امتياز ارتقای علمی پژوهشی
تعلق میگيرد.
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پايان نامه پژوهشى برگزيده در مقطع Ph.D

عنوان پایان نامه  :تعيين توزيع فراواني ژنوتيپ ها در پلي مرفيسم های ژن گیرنده ويتامين
 (VDR)Dدر مبتاليان به  T2Dو نقش شکل کارکردی  Functionalآن (  )FokIدر
اثربخشي مصرف دوغ غني شده با ويتامين  Dدر مقایسه با دوغ ساده برروي زیست نشانگرهای
متابوليک ،آماسي و استرس اکسيداتيو
دانشجو :دکتر سکینه شب بیدار
اساتید راهنما  :دکتر ابوالقاسم جزایری و دکتر تیرنگ رضا نیستانی
رتبه علمی اساتید راهنما  :استاد /دانشیار
دانشکده محل تحصیل :دانشكده علوم تغذیه و رژیم شناسی
تعداد مقاالت منتج از پایان نامه ،نام مجله منتشر کننده مقاله  IF ،مجله و بانک های
اطالعاتی نمايه كننده مجله 4 :مقاله خارجی چاپ شده در مجالت زیر :

])1) BMC Endocrine Disorders [IF: 2.4 – Indexed in: ISI(Web of sciences
]2) BMC Medicine [IF: 6.68 – Indexed in: ISI(Web of sciences), PubMed Scopus
])3) Diabetes Metab Res Rev [IF: 2.96 – Indexed in: ISI(Web of sciences
])4) Diabetes Care [IF: 8.1 – Indexed in: ISI(Web of sciences

همچنین در دو کتاب  Nutritional Influences on Bone Healthو Handbook of vitamin D in
 human healthاز انتشارات  Springerمطلب علمی منتج از پایان نامه ارجاع شده است.
چکیده:

در سال های اخیر ارتباط احتمالی ویتامین  Dبا بیماری دیابت نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است .یکی از رایج ترین
روشها برای مبارزه با کمبود ریزمغذیها در سطح جامعه غنی سازی است چه از یک سو هزینۀ آن در مقایسه با هزینه های ناشی از عوارض
کمبود بسیار پایین است و از سویی دیگر طیف وسیع تری از جامعه را زیر پوشش قرار می دهد .از طرف دیگر ،اثر متقابل عوامل محيطي و
ژنتيكی تعيين كننده پيشرفت  T2Dاست و در سالهاي اخير توجه به پاسخ ميزبان (چه به درمانهای دارويي و چه به مداخالت تغذيه اي)
نیز بسيار مورد بحث بوده است بدین معنی که برخی افراد ممکن است به برخی مواد مغذی «کم-پاسخگو» باشند .از این رو در طرحی
تحقیقاتی حاضر ،اثربخشی مصرف روزانه دوغ غنی شده با ویتامین  Dبر زیست نشانگرهای تنسنجی ،گلیسمی ،لیپیدمی ،آماسی و تنش
اکسیداتیو در بیماران مبتال به دیابت نوع 2بر مبنای پاسخ میزبان (پلی مرفیسم  FokIگیرنده ویتامین  )Dمورد بررسی قرار گرفت .این
طرح کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود که اثر مصرف دوغ غنی شده با ویتامین  Dرا بر روی  100بیمار مبتال به دیابت نوع  2بررسی کرد.
این مطالعه در فصول پاییز و زمستان انجام شد تا سنتز پوستی ویتامین  Dبه علت تغییر زاویه تابش نور خورشید حداقل باشد .افراد مورد
بررسی در این پژوهش ،به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده دوغ غنی شده با ویتامین )n=50 ، 500 IU /250 ml ( D
و دریافت کننده دوغ ساده تقسیم شدند .بیماران روزانه و به مدت  12هفته 2بطری دوغ در وعده های اصلی ناهار و شام مصرف کردند.
یافته های پژوهش حاضر نشان داد که مصرف  1000 IU/dayویتامین  Dاز طریق دوغ غنی شده منجر به بهبود مشخصی در وضعیت
تنسنجی ،گلیسمی و لیپیدمی می شود .بهبودی معنا داری نیز در زیست نشانگرهـای آماس عروقی ،فـراگیر ( به ویـژه غلظت سرمی
 ( hs-CRPبه عنوان عامل مستقل خطر بیماری قلبی -عروقی)) و نیز تنش اکسیداتیو مشاهده شد.
مقايسه تغييرات بين گروههاي ژنوتيپي  FokIنشان داد كه گـروه ( ffهموزیگوت جهش یافته )كمتـرين تغييـرات  25(OH)Dغلظت
را در مقايسه با گروههاي ( Ffهتروزیگوت) و  ( FFهموزیگوت وحشی) داشت .اهميت يافته هاي كنوني در اين است كه او ًال ممکن
است بتوان با بهبود در وضعيت ويتامين  ،Dاز گرفتاري هاي ديررس T2Dاز جمله بيماري هاي عروق كرونر پيشگيري كرد .ازآنجائی
که بیشتر ایرانی ها مبتال به کمبود ویتامینDهستند ،غنی سازی مواد غذایی راه حل پیشنهادی برای از بین بردن کمبود ویتامین Dو
پی آمدهای بیماری زای آن می باشد.در ثانی در مداخالت بالینی و جمعیتی در راستای بهبود وضعیت ویتامین  Dامکان دارد اتخاذ
یک رویکرد «نوتریژنتیک» ضرورت یابد.
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عنوان پایان نامه  :بررسی ارتباط  HLA-B27و ساب تایپهای آن با
شدت بیماری مبتالیان به اسپوندیلیت آنکیلوزان
دانشجو :دکتر ساسان فالحی
اساتید راهنما  :دکتر احمد رضا جمشیدی
رتبه علمی اساتید راهنما  :استاد
دانشکده محل تحصیل :دانشکده پزشکی -بیمارستان شریعتی
تعداد مقاالت منتج از پایان نامه ،نام مجله منتشر کننده مقاله  IF ،مجله و بانک های
اطالعاتی نمايه كننده مجله:

 4مقاله چاپ شده در مجالت زیر:

])1) Rheumatology International [IF: 2.2 – Indexed in: ISI(Web of sciences
2) Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology [IF:0.653 – Indexed in: ISI(Web
])of sciences
])3) Turkish Journal of Rheumatology [IF: 0.17 – Indexed in: TISI(Web of sciences
]4) Caspian journal of Internal Medicine [Indexed in: Pub med & Scopus

چکیده:

مقدمه و هدف HLA-B27 :یکی از عواملی است که قویا مستعد کننده برای بروز اسپوندیلیت آنکیلوزان میباشد .در مورد
ارتباط آن با شدت بیماری مطالعات محدودی در مرور متون به چشم میخورد .ارتباط ساب تایپهای آن با شدت بیماری نیز
تاکنون در هیچ مطالعهای بررسی نشده است .لذا ،مطالعه حاضر جهت بررسی اثرات  HLA-B27بر شدت بیماری اسپوندیلیت
آنکیلوزان انجام شد.
روش کار :اطالعات بالینی و نمونه های خون  163بیمار فراخوانی شده در مرکز روماتیسم ایران ،انجمن ASایران و درمانگاه
روماتولوژی بیمارستان شریعتی در طی یک مطالعه مقطعی جمعآوری شد .این اطالعات شامل موارد زیر بود :سن ،جنس ،سایر
ویژگیهای دموگرافیک ،سن تشخیص ،آرتریت محیطی ،انتزیتBASMI، BASDAI، BASFI، ASQOL،BASGS، ،
 ،NRS-painنوع درمان ،تظاهرات خارج مفصلی و تغییر در انحنای طبیعی ستون فقرات.
نتایج %74 :بیماران  B27مثبت بودند .گروه  B27مثبت ،سن تشخیص پایینتر ،جنس مرد بیشتر ،آرتریت محیطی بیشتر،
مصرف بیشتر استروئید ،افزایش بیشتر در کیفوز پشتی و کاهش بیشتر در شیب مهرههای گردنی داشتند .در گروه  B27مثبت،
 BASMI، BASDAI،ASQOL، BASGS، NRS-painو یووئیت تمایل به بیشتر بودن داشتند .البته در مورد هیچ
کدام از موارد اخیر اختالف بین گروه B27مثبت و منفی از نظر آماری قابل توجه نبود .پس از کنترل متغیرهای مخدوش کننده
احتمالی ،بین  HLA-B27و  BASMIارتباط قابل توجهی یافت شد .اما با سایر شاخصهای شدت بیماری ارتباط قابل توجهی
مشاهده نشد .نتایج ساب تایپها در بیماران  B27مثبت از این قرار بود،%7.5 :B2704 ،%42.6 :B2702 ،%48.4 :B2705 :
 .%3.3 :B2707از نظر شاخصهای شدت بیماری ،آرتریت محیطی و تظاهرات خارج مفصلی بین ساب تایپهای مختلف اختالف
آماری قابل توجهی وجود نداشت .اگرچه تمایل به بیشتر بودن شاخصهای شدت بیماری ،افزایش کیفوز پشتی و کاهش شیب گردنی
در گروههای  B2705و  B2702نسبت به بقیه ساب تایپها وجود داشت.
بحث :خصوصیات بالینی و شدت بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان کم و بیش تحت تاثیر وضعیت  HLA-B27میباشد .تمایل به
باالتر بودن شاخصهای شدت بیماری و درد ،وضعیت عملکرد و کیفیت زندگی بدتر و امتیاز  BASMIباالتر در ساب تایپهای
 B2705و  B2702نسبت به سایر پلی مورفیسمهای  B27که در بیماران مبتال به  ASایرانی (علیرغم عدم اختالف قابل
توجه آماری) مشاهده شد ،میتواند در آینده با مطالعات وسیعتر و دقیقتر و با بررسی سایر ژنهای موثر همراه در ساب تایپهای
مختلف به تفکیک پیگیری شود.
کلمات کلیدی :اسپوندیلیت آنکیلوزانHLA-B27، HLA-B27 subtypes ،
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عنوان پایان نامه بررسی میزان تمایل مردم تهران به اهداء عضو پس از
مرگ مغزی و معیارهای ایشان در تخصیص عضو پیوندی
دانشجو :دکتر محمد علی برومند
استاد راهنما  :دكتر فریبا اصغری
رتبه علمی استاد راهنما  :دانشیار
دانشکده محل تحصیل :دانشكده پزشكي

تعداد مقاالت منتج از پایان نامه ،نام مجله منتشر کننده مقاله  IF ،مجله و بانک های
اطالعاتی نمايه كننده مجله:

 3مقاله چاپ شده در مجالت زیر:
]1&2)Clinical transplantation [IF: 1.63 – Indexed in: ISI(Web of sciences) : 2 Articles
 -3مجله ايراني اخالق و تاريخ پزشكي
چکیده:
مقدمه و اهداف :امروزه پیوند اعضاء ،به عنوان یک روش مطلوب و بدون جایگزین در درمان بسیاری از نارسایی
ارگانهای حیاتی نظیر کبد ،کلیه و قلب و ...مطرح و از سوی مجامع پزشکی پذیرفته شده است .کمبود تعداد عضو عرضه
شده برای پیوند (چه از انسان زنده و چه از جسد) ،به عنوان مهم ترین نقطه ی ضعف این روش درمانی شناخته می شود
و علی رغم پیشرفت های فراوان علمی در حیطه ی ایمونوساپرشن و موفقیت عملی پیوند اعضاء ،این مشکل هنوز به
قوت خود باقی مانده است .این مطالعه با هدف شناسایی دیدگاه ها و میزان تمایل مردم تهران در رابطه با اهدای عضو
پیوندی پس از مرگ مغزی و عوامل مؤثر بر آن و بررسی نظر آنها در باره ی معیار های اولویت بندی برای تخصیص
عضو پیوندی به بیماران نیازمند صورت گرفته است که مصاحبه بصورت تلفنی انجام شده
روش :این مطالعه به صورت مقطعی بوده و به روش شماره گیری تصادفی با 706نفر توسط  2پرسشگر دربازه زمانی
اسفند  1388الی آبان  1389پس از  3900تماس تلفنی مصاحبه شد .افراد دارای سن باالی  18سال به مطالعه وارد
شدند .انتخاب فرد مصاحبه شونده در خانواده تصادفي بود و تلفن هايي که براي شرکت ها و يا موسسات بودند حذف
شدند .تماس ها بين ساعت  21-18در  5روز کاری از  7روز هفته انجام شد .پس از جمع آوری اطالعات داده ها با
استفاده از نرم افزار  spssتجزیه و تحلیل شد.
یافته ها :میانگین سنی افراد شرکت کننده  36.2سال ( )18 – 92و  274نفر ( )%38.8از شرکت کنندگان مرد بودند.در
این مطالعه  %85از افراد ( 597نفر) مایل به اهدای عضو پیوندی پس از مرگ 36( %5 ،نفر) از افراد مایل به اهدا نبودند
و  %10از افراد ( 72نفر) گزینه ی نمی دانم را انتخاب کرده بودند .مردم تاهل و جنسیت و شاغل یا بیکار بودن را معیاری
برای تخصیص عضو پیوندی نمیدانستند و مهمترین معیارهای تخصیص عضو به ترتیب عبارتند بودند از:1 :مدت انتظار
در لیست پیوند:2 ،از کار افتادگی عضو بر اثر بیماری:3 ،فرد جوانتر:4 ،میزان بیشتری زنده بودن بعداز پیوند.
نتیجه گیری :این مطالعه نشان داد هرچند کمتر از یک دهم مردم کارت اهداء عضو دارند ،اغلب قریب به اتفاق مردم
مایل به اهداء عضو خود پس از مرگ مغزی هستند .بنابراین اطالع رسانی عمومی برای اعالم تمایل خود به اعضاء
خانواده و تکمیل کارت اهدا میتواند در افزایش منابع اهداء عضو موثر باشد.
کلمات کلیدی :پیوند اعضاء،مرگ مغزی،تخصیص عضو ،اهدا ،شماره گیری تلفنی تصادفی ،تمایل مردم.
.
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عنوان پایان نامه  :بررسي باالنس بين سلول هاي  Tتنظيم كننده ( ،) Treg
 Th17و  NKTدر بيماران لوسمي لنفوسيتي مزمن ()CLL
دانشجو :فرهاد جدیدی نیارق
اساتید راهنما  :دکتر فاضل شکری
رتبه علمی اساتید راهنما  :استاد
دانشکده محل تحصیل :دانشکده بهداشت

تعداد مقاالت منتج از پایان نامه ،نام مجله منتشر کننده مقاله  IF ،مجله و بانک های
اطالعاتی نمايه كننده مجله:

 5مقاله چاپ شده در مجالت زیر:

]1،2&3)Tumor biology [IF: 2.518 - Indexed in: ISI(Web of sciences): 3 Articles
])4)Medical oncology [IF: 2.147 - Indexed in: ISI(Web of sciences
]5)Cancer Investigation [IF: 2.238 - Indexed in: ISI(Web of sciences) & Scopus

چکیده:
اطالعات بسيار كمي در رابطه با فراواني ،عملكرد و باالنس بين زيرگروه هاي اخيرا كشف شده سلول هاي Tنظير
سلول هاي  Tتنظيم كننده ( ،)Tregسلول هاي  Tتوليد كننده  IL17و سلول هاي  NKTدر بدخيمي هاي
هماتوپوئتيك و خصوصا لوسمي لنفوسيتي مزمن ( )CLLوجود دارد .تعداد  40بيمار  CLLبه ترتيب در گروه
هاي پيشرونده ( 20نفر) و غيرپيشرونده ( 20نفر) ،بيماران دارای ژن هاي ناحيه متغير زنجيره سنگين ايمونوگلوبولين
( )IGHVموتان ( 24نفر) و غيرموتان ( 24نفر) ZAP70 ،و  CD38مثبت ( 12و  13نفر) و منفي ( 28و 27
نفر) تقسيم بندي شدند .نتايج ما نشان داد در حاليكه درصد فراواني سلول هايCD8+CD25+FoxP3+،
 CD8+FoxP3+، CD4+CD25+FoxP3+و CD4+FoxP3+به طور معناداري در بيماران پيشرونده
نسبت به بيماران غير پيشرونده و افراد نرمال افزايش يافته است ،سلول هاي  NKTدر بيماران پيشرونده به طور
معناداري نسبت به بيماران غيرپيشرونده و افراد نرمال كاهش يافته و همبستگي معكوس معناداري با سلول هاي
 Tregدارند .از سوي ديگر ،فراواني سلول هاي  CD4+FoxP3+CD39+ Tregدر بيماران پيشرونده به طور
معناداري نسبت به بيماران غيرپيشرونده و افراد نرمال افزايش يافته بود .عالوه بر اين ،ما فراواني پايين تر سلول هاي
 Th17و  Tc17را در بيماران پيشرونده در مقايسه با بيماران غيرپيشرونده و افراد نرمال يافتيم .از سوي ديگر ،بيان
مولكول  CD1dدر سلول هاي  Bلوسميك بيماران CLLبه طور معناداري باالتر از سلول هاي  Bافراد نرمال بود.
همچنين مطالعه ما نشان داد که سلول های  Tregخالص شده به طور مشابهی پروليفراسيون القا شده بوسيله فعال
کننده های پلی کلونال در سلول های  Bو  Tاتولوگ بيماران  CLLو افراد نرمال را مهار می کنند .نتايج ما نشان
مي دهد كه پيشرفت  CLLبا كاهش سلول هاي  Tتوليد كننده  IL17و گسترش سلول هاي  Tregهمراه است
كه اشاره به عملكرد محافظت كننده سلول هاي  Tتوليد كننده  IL17و عملكرد مضر سلول هاي Tregدر CLL
دارد .عالوه بر اين ،نتايج ما عملكرد محافظت كننده سلول هاي  NKTدر بيماران  CLLرا پيشنهاد مي كند كه به
نظر مي رسد به وسيله سلول هاي  Tregمهار شده باشند.
واژه هاي كليدي :لوسمي لنفوسيتي مزمن ،سلول هاي  Tتنظيم كننده ،Th17، Tc17،سلول هاي  Tشبه -
كشنده طبيعي
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عنوان پایان نامه :
تعیین استاندارد قبولی در آزمون عینی ساختارمند بالینی پیشکارورزی
به سه روش آنگوف تغییریافته ،آنگوف سه سطحی و رگرسیون مرزی؛ و
مقایسه نتایج حاصل از آن
دانشجو :دکتر سارا مرتاض هجری
اساتید راهنما  :دکتر محمد جلیلی
رتبه علمی اساتید راهنما  :دانشیار
دانشکده محل تحصیل :دانشکده پزشکی
تعداد مقاالت منتج از پایان نامه ،نام مجله منتشر کننده مقاله  IF ،مجله و بانک های
اطالعاتی نمايه كننده مجله:
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4مقاله چاپ شده در مجالت زیر:
])1) Medical Education [IF:3.546 - Indexed in: ISI(Web of sciences
2) Journal of Research in Medical Sciences [IF:0.684 - Indexed in: ISI(Web of
])sciences
 -3مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي
 -4مجله گام هاي توسعه در آموزش پزشكي
چکیده:
بیان مسأله :در کشورهای مختلف ،روشهای گوناگونی برای تعیین استاندارد (حدنصاب قبولی) آزمونهای پزشکی
استفاده شدهاند اما استاندارد اغلب امتحانات داخل کشور ،به صورت نمرهای ثابت و قراردادی و بدون بهرهگیری از این
روشها تعیین میشود.
هدف :تعیین استاندارد قبولی آزمون عینی ساختارمند بالینی ( )OSCEدر مقطع پیشکارورزی دانشگاه علوم پزشکی
تهران با استفاده از سه روش آنگوف تغییریافته ،آنگوف سه سطحی و رگرسیون مرزی
روش اجرا :برای اجرای آنگوف تغییریافته و سهسطحی ،دو پانل جداگانه تشکیل شد و هر داور به صورت مستقل،
احتمال قبولی یک دانشجوی مرزی را در هر ایستگاه برآورد کرد .میانگین احتماالت تمام داوران در تمام ایستگاهها،
استاندارد آزمون محسوب شد .این روند دو بار دیگر ،پس از بحث و بعد از بررسی نمرات دانشجویان تکرار شد .برای
اجرای روش رگرسیون مرزی ،از معادله رگرسیونی استفاده شد که نمرات چک لیست و گلوبال هر ایستگاه در آن به
ترتیب به عنوان متغیر وابسته و مستقل تعریف شدند .روایی و پایایی هر یک از این روشها با استفاده از شاخصهای
زیر سنجیده شد :درصد قبولی روشهای مختلف ،بازه اطمینان استانداردها ،توافق بین داوران در روش آنگوف و میزان
همبستگی بین استاندارد تعیین شده و ضریب دشواری آن ایستگاه.
نتایج :استاندارد کل آزمون (و درصد قبولی) در سه روش آنگوف تغییریافته ،آنگوف سهسطحی و رگرسیون مرزی
به ترتیب  67/6( 49/15درصد) 51/4( 52/38 ،درصد) و  93/3( 42/39درصد) به دست آمد .در روشهای آنگوف،
بحث بین داوران تغییر معناداری در استاندارد آزمون و میزان قبولی ایجاد نکرد .بررسی نمرات واقعی در هر دو روش
باعث تغییر معنادار در استاندارد شد که میزان آن در آنگوف سه سطحی بیشتر بود .میزان توافق بین داوران در آنگوف
تغییریافته بعد از بررسی نمرات واقعی به باالترین میزان رسید ( .)0/95باریکترین بازه اطمینان مربوط به رگرسیون
مرزی بود .استاندارد آنگوف تغییریافته بعد از بررسی نمرات واقعی از باالترین میزان همبستگی با ضریب دشواری
ایستگاه برخوردار بود (.)0/81
نتیجهگیری :روش رگرسیون مرزی با توجه به باریکترین بازه اطمینان از بیشترین میزان پایایی برخوردار است .نتایج
روش آنگوف تغییریافته مخصوص ًا پس از بحث و بررسی نمرات واقعی نیز از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.
کلمات کلیدی :تعیین استاندارد ،OSCE ،آنگوف ،رگرسیون مرزی

برگزیدگان دانشگاه تهران
به منظور تقويت همكاري هاى دانشگاه علوم پزشكى تهران و دانشگاه تهران و در راستاى تفاهم نامه فيمابين
در سال1386مقرر شد هر يك از دانشگاهها دو برگزيده به جشنواره هاى يكديگر معرفى نمايند ،تا هيات داوران
جشنوارهها نسبت به انتخاب آنها تصميم گيرى نمايند .از اين رو براى پانزدهمین جشنواره ابن سينا دو برگزيده
ذيل از دانشگاه تهران به دبيرخانه جشنواره معرفى و توسط هيات داوران انتخاب گرديدهاند.
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پژوهشگر برتر معرفي شده از دانشگاه تهران

نام ونام خانوادگى :دكتر حميد سلطانيان زاده
رتبه علمى :استاد
تحصيالت:
• کارشناسي ارشد پيوسته مهندسي برق -الکترونيک :دانشکده فني دانشگاه تهران
• دکتراي مهندسي برق -سيستم ،پردازش سيگنال و بيوالکتريک :دانشگاه ميشيگان
محل خدمت :دانشگاه تهران ،پرديس دانشکده هاي فني ،دانشکده مهندسي برق و
کامپيوتر ،گروه بيوالکتريک
تاریخ تولد1339 :
 انتشارات :

 314مقاله در مجالت معتبر با  2384استناد و )Scopus( H-index= 24

 مهمترين فعاليت هاي اجرايي:

• مدیر گروه بيوالکتريک در دانشکده مهندسي برق وکامپيوتر از سال  1374تا سال 1384
• مدير قطب علمي کنترل و پردازش هوشمند از سال  1384تا سال 1389
• رييس انجمن ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران از سال  1387تا کنون
• رييس يا نايب رييس بخش ايران انجمن جهاني مهندسان برق و الکترونيک از سال  1385تا سال 1391
 مهمترین فعالیتهای تحقیقاتی:
• انتشار  6فصل کتاب بين المللي 170 ،مقاله در مجالت علمي داخلي و بين المللي  416 ،مقاله کامل در مجموعه مقاالت و 210
خالصه مقاله در همايش هاي علمي داخلي و بين المللي
• راهنمايي  20رساله دکتري و  98پايان نامه کارشناسي ارشد
• اجراي  25طرح پژوهشي داخلي و بين المللي و داوري بيش از  130طرح پژوهشي داخلي و بين المللي
• داوري مقاالت متعدد براي  64مجله علمي و بيش از  30همايش علمي داخلي و بين المللي
• عضويت در  3انجمن علمي بين المللي و هيئت تحريريه  3مجله علمي بين المللي
 مهمترين جوايز و افتخارات:
• دانش آموز رتبه اول در مقاطع مختلف در استان يزد و رتبه  40و  14کنکور سراسري در سالهاي  1357و  ،1358دانشجوي رتبه
اول در دانشگاه تهران و دانشجوي ممتاز در دانشگاه ميشيگان در سالهاي  1357تا 1371
• دريافت چند گرنت از  NIHو NFSآمريکا و صندوق حمايت از پژوهشگران رياست جمهوري ازسال  1372تا کنون ،برگزيده
شدن چندين مقاله يا پوستر ارايه شده در همايش هاي بين المللي  IEEEو  SPIEدر سالهاي  1376تا 1385
• استاد نمونه کشوري در سال  ،1386پژوهشگر برگزيده و يا مجري طرح هاي بنيادي و کاربردي برگزيده دانشگاه تهران در
سالهاي  1388 ،1384،1385 ،1382و  ،1390پژوهشگر برگزيده انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران در سال  ،1386رتبه اول
طرح پژوهشي دهمين جشنواره ابن سيناي دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال 1388
• عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوری اسالمي از سال  1387تا کنون
• شناسايي به عنوان يکی از دانشمندان و مهندسين پيشرو ايران توسط  COMSTECHدر سال 1387
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 طرح پژوهشي برگزيده معرفي شده از دانشگاه تهران
عنوان طرح :رابطه بین نتایج آزمون هوش وکسلر برای کودکان  -نسخه
 )WISC 4( 4و سیستم ارزیابی شناختی ( )CASدر بین کودکان مشکوک
به اختاللهای یادگیری
مجري طرح  :دكتر رضا رستمی
رتبه علمي مجري :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :متخصص روانپزشکی
محل خدمت :دانشگاه تهران – دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی – گروه روانشناسی
محل اجراي طرح :مرکز جامع اعصاب و روان گروه آتیه
حامی مالی طرح :دانشگاه تهران
ميزان اعتبار طرح 62 :میلیون ریال
مدت اجراي طرح :سه ماه
دستاوردهاي طرح:
• انتشار یک مقاله ISI
• تدوین کتاب راهنمای استفاده از آزمون CAS
• استاندارد کردن آزمون  CASدر ایران
 چكيده طرح:

مقدمه :بسیاری از کودکانی که دچار اختالل یادگیری هستند به اشتباه دچار ضعف هوشی قلمداد شده و از دریافت خدمات درمانی
محروم می گردند .حال آنکه این کودکان از نظر هوشی طبیعی هستند .با این حال ،هوش به عنوان یکی از عوامل دخیل در پیش
آگهی اختالالت یادگیری محسوب شده و لذا بررسی کودکان مشکوک به اختالل یادگیری از نظر هوش الزم می باشد.
هدف :هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه آزمون هوش وکسلر کودکان و آزمون ارزیابی سیستم شناختی در کودکان مشکوک
به اختالالت یادگیری بود
روش :مطالعه حاضر بر روی نمونه ای  162نفری انجام شد که به روش نمونه گیری در دسترس از میان کودکان مشکوک به
اختالالت یادگیری ارجاع داده شده به مرکز تخصصی آتیه در سال  1389انتخاب شدند .آزمون هوش وکسلر (نسخه کودکان) و
آزمون ارزیابی شناختی ( )CASبر شرکت کنندگان در پژوهش اجرا شده و نتایج آزمون ها با هم مقایسه شد.
یافته ها :میزان همگامی این دو آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج حاصل نشان داد که بین نتایج تمامی زیر مقیاس های
آزمون سیستم شناختی ( )CASو آزمون هوش وکسلر کودکان همبستگی مثبت معنادار وجود دارد.
نتیجه گیری :یافته های پژوهش حاکی از این امر هستند که می توان از این دو ابزار به صورت ابزارهای مکمل جهت غربالگری
کودکان مشکوک به اختاللت یادگیری از کودکان عقب مانده ذهنی استفاده کرد.
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مشخصات برگزيدگان
بخش آموزش
 مطالب اين بخش بر اساس اطالعات اعالم شده بوسيله افراد و گروهها تنظيم شده و بنا بر چارچوب کتاب،
مورد ویرایش و دسته بندی قرار گرفته است.
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 جايزه ابن سینا
نام ونام خانوادگی  :دکترمحمد جعفر صفار
آخرین مدرک تحصیلی :فوق تخصص عفونی کودکان
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :عفونی کودکان ـ بیماری های کودکان
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :بخش اطفال بیمارستان بوعلی سینا ساری ـ دانشکده پزشکی دانشگاه
علوم پزشکی مازندران
تاريخ تولد1328 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• پزشکی عمومی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• تخصص کودکان :دانشگاه علوم پزشکی شیراز
• فوق تخصص عفونی کودکان :دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 اهم فعاليت هاي آموزشی:

• تغییر و تجهیز بخش اطفال از واحد درمانی به آموزشی
• برقراری گزارش های صبحگاهی CPC ،و مورتالیتی در دانشکده و کمیته کنترل عفونت بیمارستان و دانشگاه.
• برقراری جلسات و کالس های مختلف آموزشی برای ارتقاء پرسنل بهداشتی ـ درمانی.
• تهیه کتابچه آموزشی دوره های مختلف پزشکی (کارآموزی ـ کارورزی ـ دستیاری)
• ایجاد رشته تخصصی کودکان
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• همکاری و همراهی در برقراری بیش از  5واحد مرکز تحقیقات
• معاونت آموزشی بیمارستان
• ریاست بخش اطفال
• عضو پایدار شورای پژوهشی ـ آموزشی
• عضو هیأت ممیزه دانشگاه.

 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 57 :مقاله
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :بیش از  30مقاله
• تعداد پایان نامه ها 35 :مورد استاد راهنما و  20مورد استاد مشاور
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• پژوهشگر برتر استان مازندران
• فرهیخته نمونه دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،شهروند نمونه استان مازندران
• بیش از  3دوره معلم نمونه دانشگاه
• بیش از  3دوره پژوهشگر نمونه دانشگاه
• فرهیخته نمونه استان در دهه فجر
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 جايزه آموزش علوم پزشکی
نام ونام خانوادگی :دكتر الهه ملکان راد
آخرین مدرک تحصیلی :بورد فوق تخصصی قلب کودکان و فلوشیپ اینترونشنال
کاردیولوژی کودکان
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :کودکان
رتبه علمي :دانشیار
محل خدمت  :دانشکده پزشکی ـ مرکز طبی کودکان ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1342 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• پزشکی عمومی :دانشگاه علوم پزشکی ایران
• تخصص کودکان :دانشگاه علوم پزشکی ایران
• فوق تخصص قلب کودکان :دانشگاه علوم پزشکی ایران
• فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی کودکان:دانشگاه علوم پزشکی ایران
• فلوشیپ دو ساله آموزش پزشکی از راه دور( PSG-FAIMER institute :هندوستان)

 اهم فعاليت هاي آموزشی:

و،طراحی روش و مشارکت در بازنگری و تدوین
طراحی روش و مشارکت در تدوین توانمندی های موردانتظار از پزشک عمومی
•
ِ
ِ
 core curriculaجدید دوره کارآموزی و کارورزی
طراحی روش و راه اندازی سیستم ارزشیابی بیرونی برنامه های آموزش پزشکی عمومی دانشکده های پزشکی دردبیرخانه مربوطه
•
ِ
• مشارکت فعال در راه اندازی روش های نوین ارزیابی در آزمون های بورد تخصصی و فوق تخصصی  84و 85
• طراحی ،برنامه ریزی و دبیر علمی و اجرایی کارگاه  3روزه کشوری تدوین کوریکولوم برای گروه های رشته های تخصصی
• طراحی و دبیرعلمی کنگره بین المللی آموزش پزشکی مشترک بین وزارت بهداشت و فدراسیون جهانی آموزش پزشکی
()WFMEکیش در سال 88

 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• عضو بورد آموزش پزشکی و بورد فوق تخصصی قلب کودکان و هیئت ممتحنه پیش کارورزی از سال  84تا 89
• عضو کمسیون تدوین برنامه آموزشی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در سالهای  86تا  91ومشاور معاون محترم
آموزشی وزارت بهداشت در سال 91
• دبیرشورای آموزش پزشکی عمومی :سال های  86تا 89
• مسئول علمی واحد آزمون های دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی در سالهای 84و 85
• معاون آموزشی گروه کودکان :سال 92

 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :بیش از  30مقله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 7 :جلد کتاب به زبان فارسی و دوفصل از دوکتاب و یک جلد ترجمه
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :بیش از  30مقاله
• تعداد پایان نامه ها 10 :مورد
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• رتبه سوم کشوری بورد تخصصی کودکان در سال 1371
• رتبه اول کشوری آزمون ورودی و بورد فوق تخصصی قلب کودکان در سال 1375
• لوح تقدیر از سوی سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت درروزجهانی سالمت در سال 1386
• Fellow of American College of Cardiology (FACC):2011
• لوح تقدیر به عنوان پژوهشگر بالینی برتر در سال 1383در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
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 جايزه اخالق پزشکی
نام ونام خانوادگی  :دکتر باقر اردشيرالريجاني
آخرین مدرک تحصیلی :فوق تخصص غدد درونريز و متابوليسم
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :پزشكي ـ بیماری های داخلی
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :دانشكده پزشكي -بخش غدد بيمارستان دكتر شريعتي ـ پژوهشگاه علوم
غدد و متابولیسم
تاريخ تولد1340 :

خالصه شرح حال:

 تحصيالت:
• پزشکی عمومی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• تخصص بیماریهای داخلی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم :دانشگاه علوم پزشکی تهران

 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تدريس در كالسهاي فيزيوپاتولوژي ويژهدانشجويان پزشكي
•تعليم و آموزش دستياران فوق تخصصي غدد ،ساالنه فارغالتحصيل شدن 3دانشجو
• تعلیم دانشجویان( Ph.Dاخالق پزشکی ،اپیدمیولوژی بالینی ،علوم غدد و متابولیسم)  Post Docو فرصت مطالعاتی
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• معاون درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
• معاون فرهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
• رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران
• رئيس شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
• رئيس پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران

 انتشارات:
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :بیش از  800مقاله
• تعداد کتب تالیفی بین المللی ،داخلی30 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :بيش از  100مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 3 :جلد
• تعداد پایان نامه ها 70 :مورد در مقاطع مختلف
 مهمترین جوایز و افتخارات :
				
• جايزه برترين محقق در جشنواره خوارزمي
			
• دانشمند برگزيده آسيا در سال 2005
		
• پژوهشگر برگزيده هفته پژوهش وزارت علوم تحقيقات و فناوري
• جايزه سازمان بهداشت جهاني در زمينه پيشگيري ديابت
• پژوهشگر نمونه
• رتبه اول جشنواره رازي
• چهره ماندگار
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 جايزه پيشكسوتان دانشگاه
نام ونام خانوادگی :دکترسید رسول میرشریفی
آخرین مدرک تحصیلی :فلو شیپ جراحی عروق
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :جراحی عمومی -گروه جراحی
رتبه علمي :دانشیار
محل خدمت :بخش جراحی بیمارستان امام خمینی ـ دانشکده پزشکی ـ دانشگاه علوم
پزشکی تهران
تاريخ تولد1335 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• دکترای عمومی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• تخصص جراحی عمومی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• فلوشیپ جراحی پیوند کلیه :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• فلو شیپ جراحی :دانشگاه تورونتو کانادا
 اهم فعاليت هاي آموزشی:

• مشارکت در انجام و برنامه ریزی آموزش دانشجویان پزشکی طی  26سال اخیر
• مشارکت در انجام و برنامه ریزی آموزش دستیاران جراحی عمومی طی  26سال اخیر
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• ریاست بخش جراحی بیمارستان امام خمینی طی  23سال اخیر
• رئیس کمیته مورتالیتی مجتمع بیمارستانی امام خمینی
• رئیس شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت
• مدیر گروه جراحی بیمارستانی امام خمینی
• دبیر هیئت امناء صرفه جویی ارزی وزارت بهداشت
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 38 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 1 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :حدود  20مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 1 :جلد
• تعداد پایان نامه ها 19 :مورد
 مهمترین جوایز و افتخارات:

52

• کسب عنوان فرآیند برتر آموزشی در جشنواره شهید مطهری سال 87
• کسب عنوان فرآیند برتر آموزشی در جشنواره شهید مطهری سال 88
• کسب عنوان فرآیند برتر آموزشی در جشنواره شهید مطهری سال 89

 جايزه پيشكسوتان دانشگاه
نام ونام خانوادگی  :دکتر سید علی کشاورز
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی ()Ph.D
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :تغذيه ـ گروه تغذيه باليني
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي ـ دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1331 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• كارشناسي زيست شناسي :دانشگاه علوم پزشکی تبريز
• كارشناسي ارشد تغذيه :دانشگاه نانسي فرانسه
•  Ph.Dتغذيه :دانشگاه نانسي فرانسه
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تدريس درس سم شناسي مواد غذايي در مقاطع كارشناسي ارشد و دوره دستياري و Ph.D
• تدريس درس مباحث جاري تغذيه در مقاطع كارشناسي ارشد
• تدريس دروس تغذيه در دوره هاي كارشناسي ،دكتري حرفه اي و MPH
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• رئيس مركز آموزش و تحقيقات بهداشتي كرمان وابسته به دانشكده بهداشت
• معاون آموزشي دانشكده بهداشت
• مدير كل دفتر ارزيابي و برنامه ريزي دانشگاه علوم پزشكي تهران
• مدير گروه تغذيه و بيوشيمي
• مدير گروه تغذيه باليني
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :بيش از  120مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) :یک جلد انگليسي و یک جلد فارسي
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :بيش از  100مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 8 :جلد
• تعداد پایان نامه ها :بيش از  100مورد
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• جايزه كتاب سال وزارت ارشاد سال 1375
• جايزه كتاب سال دانشگاه تهران سال 1375
• جايزه نويسنده رتبه اول مقاالت فارسي اولين جشنواره ابن سينا
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 جايزه پيشكسوتان دانشگاه
نام ونام خانوادگی :دکتر محسن وثوقی
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی بیوشیمی
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :شیمی دارویی
رتبه علمي :دانشیار
محل خدمت :دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1324 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• دکترای عمومی داروسازی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دکترای تخصصی بیوشیمی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دوره میکروبیولوژی :دانشگاه لویزیانا
• دوره بیوشیمی :دانشگاه روزولت
 اهم فعاليت هاي آموزشی:

• تدريس شیمی دارویی ( )1نظری
• تدريس شیمی آلی ( )1عملی
• تدريس شیمی آلی ( )2عملی
• تدريس روشهای دستگاهی عملی
• تدريس زبان تخصصی ()1
• تدريس واژه شناسی

 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• مسئول آزمایشگاه شیمی آلی تحقیقاتی از سال 1357-1385
• مسئول انبار آزمایشگاه شیمی آلی تحقیقاتی از سال 1357-1385
• مسئول دپارتمان دستگاه های آزمایشگاه شیمی آلی تحقیقاتی از سال 1357-1385
• مسئول آزمایشگاه شیمی آلی عملی از سال  1357تاکنون
• شركت در شوراي اجرايي گروه
• همكاري در امور جاری و مالي قطب شيمي دارويي
• مديريت داخلي و نظارت بر امور اجرايي صندوق تعاوني اعضاي هيئت علمي دانشكده داروسازي
• مدیر عامل صندوق قرض الحسنه جامعه هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی (جهد)
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :حدود  50مقاله
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 6 :مقاله
• تعداد پایان نامه ها 27 :مورد پایان نامه دکترای عمومی داروسازی و 3مورد پایان نامه  Ph.Dشیمی دارویی
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 جايزه پيشكسوتان دانشگاه
نام ونام خانوادگی  :دکتر فریده زینی
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی ( ، )Ph.Dفوق دکترای ایمونولوژی
بیماری های قارچی
رشـته تحصیلی /گروه آموزشـی :قارچ شناسـی پزشـکی ،گـروه انگل شناسـی و
قارچ شناسـی پزشکی
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1328 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:
• کارشناسی علوم آزمآیشگاهی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• کارشناسی ارشد پاتوبیولوژی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دکترای تخصصی ( ) Ph.Dقارچ شناسی پزشکی :دانشکده پزشکی سنت مری ( دانشگاه لندن)
• فوق دکترای ایمونولوژی بیماری های قارچی :دانشکده پزشکی گایز ( دانشگاه لندن)
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تدریس قارچ پزشکی در مقاطع دوره های پزشکی  ،داروسازی  ،کارشناسی ارشد  ،دکترای تخصصی
• تدریس تشخیص سرولوژیک بیماری های قارچی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
• عضو بورد تخصصی قارچ شناسی پزشکی
• مسئول آموزشی دوره های دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی در گروه انگل شناسی و قارچ -شناسی پزشکی
• مسئول اجرائی بازنگری برنامه برنامه های درسی دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی قارچ  -شناسی پزشکی
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• سرپرست آزمایشگاه سرولوژی قارچ شناسی پزشکی از سال  1363تا کنون
• راه اندازی اولین آزمایشگاه سرولوژی قارچ شناسی پزشکی در سطح کشور در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
به منظور آموزش دانشجویان و تشخیص بیماری های سیستمیک قارچی بیماران ارجاعی از مراکز بهداشتی درمانی مختلف
• سرپرست واحد قارچ شناسی پزشکی از سال 1381-1377
• عضو شورای پژوهشی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :بیش از  60مقاله
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :بیش از  40مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 2 :جلد
• تعداد پایان نامه ها :راهنمای  11پایان نامه دکترای تخصصی 30 ،پایان نامه کارشناسی ارشد 4 ،پایان نامه دکترای
حرفه ای داروسازی و مشاور بیش از  40پایان نامه دکترای تخصصی و کارشناسی ارشد
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• لوح تقدیر از وزارت علوم وآموزش عالی برای تالیف کتاب قارچ شناسی پزشکی در سال 1371
• لوح تقدیراز دانشگاه تهران برای تالیف کتاب سال دانشگاهی در سال 1377
• مدال طال و لوح تقدیر به عنوان زن منتخب در زمینه علمی از جشنواره علمی  ،فرهنگی وهنری زنان نام آور ایران
در سال 1378
• مدال نقره ولوح تقدیر اولین جشنواره ابن سینا برای تالیف کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع در سال 1378
• لوح تقدیر از معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت فعالیت های علمی،
آموزشی و برنامه ریزی های کالن و بنیادین آموزش در کشوردر سال 1384
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 جايزه پيشكسوتان دانشگاه
نام ونام خانوادگی :دكتر فرشته مجلسي
آخرین مدرک تحصیلی :دكتراي تخصصي بهداشت مادر و كودك
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :بهداشت مادر و كودك /آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :دانشکده بهداشت  ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1323 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• دكتراي پزشكي :دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
•  MPHبا گرايش  :Family Planningدانشگاه علوم پزشكي تهران
• تخصص بهداشت مادر و كودك( :)MCHدانشگاه علوم پزشكي تهران
 اهم فعاليت هاي آموزشی:

• تدريس واحد هاي اختصاصي  MPHبا گرايش بهداشت باروري
• تدريس بهداشت مادر و كودك  MPHو MD -MPH
• تدريس دروس بهداشت عمومي به دانشكده پزشكي
• تدريس درس بهداشت مدارس به دانشجويان كارشناسي ارشدآموزش بهداشت
• تدريس درس فرهنگ و اصطالحات پزشكي به دانشجويان كارشناسي ارشدآمار حياتي
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته بهداشت عمومي كميته علوم پايه وزارت بهداشت
• دبير ارزشيابي رشته بهداشت عمومي كميته علوم پايه وزارت بهداشت
• عضو كميته ارزشيابي مدارك دانش آموختگان خارج از كشور وزارت بهداشت
• نماينده پژوهش گروه در شوراي پژوهشي
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 94 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 4 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 27 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی :يك جلد
• تعداد پایان نامه ها :راهنماي بيش از  120مورد پايان نامه كارشناسي ارشد  ،دكتري تخصصي و MPH
و MD -MPH
 مهمترین جوایز و افتخارات:
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• دريافت لوح تقدير از سازمان بهداشت جهاني براي شركت در اجرا و راه اندازي پايلوت خانه هاي بهداشت
در آذربايجان غربي
• كسب رتبه اول در دوره پزشكي عمومي و دريافت لوح

 جايزه پيشكسوتان دانشگاه
نام ونام خانوادگی  :دکتر نصرت اله عشقیار
آخرین مدرک تحصیلی :فوق دکترا -تخصص
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :آسیب شناسی دهان و فک و صورت
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1333 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• دكتراي دندانپزشكي :دانشگاه علوم پزشكي تهران
• تخصص آسيب شناسي فك و صورت :دانشگاه علوم پزشكي تهران
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تدریس واحد های نظری و عملی آسیب شناسی دهان وفک وصورت به دانشجویان مقطع دکترا
• تدریس و آموزش دوره رزیدنتی در رشته تخصصی آسیب شناسی دهان و فک وصورت
• تدریس واحدهای نظری وعملی آسیب شناسی دهان وفک وصورت جهت دانشکده های دندانپزشکی شاهد ،شیراز،
همدان.
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• معاونت آموزشی دانشکده دندانپزشکی
• معاونت دانشجویی دانشکده دندانپزشکی
• دبیر بورد رشته تخصصی آسیب شناسی دهان و فک وصورت
• دبیر دانشجویان شاهد و ایثارگر
• مدیر گروه آسیب شناسی دهان وفک وصورت
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :بالغ بر  40مقاله
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 3 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 4 :جلد
• تعداد پایان نامه ها 50 :مورد در مقاطع دکترای عمومی و تخصصی
 مهمترين جوايز و افتخارات:

 4دوره پژوهشگر برتر به عنوان بهترین مقاله یا پایان نامه در جشنواره شهید هدایت.
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 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشكده پزشكي ـ مقطع بالینی
نام ونام خانوادگی  :دکتر سعیدرضا مهرپور
آخرین مدرک تحصیلی :فلوشیپ جراحی ستون فقرات
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :جراحی ارتوپدی
رتبه علمي :استادیار
محل خدمت :بخش ارتوپدی بیمارستان شریعتی ـ دانشکده پزشکی دانشگاه علوم
پزشکی تهران
تاريخ تولد:
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• پزشکی عمومی :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• تخصص :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• فلوشیپ :دانشگاه علوم پزشکی تهران و فرانسه
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تهیه فیلم آموزشی «اصول صحیح برخورد با آسیب های اندام» در سال 1388
• تهیه فیلم آموزشی « اصول صحیح برخورد با درد کمر» در سال 1390
• تهیه فیلم آموزشی « اصول صحیح برخورد با درد گردن « در سال 1392
• تولید  2عدد  DVDآموزشی معاینات و پروسجرهای ارتوپدی در درسنامه جدید ارتوپدی کشوری
 اهم فعاليت هاي اجرایی:
• مسئول آموزش دانشجویان و انترن های ارتوپدی دانشگاه تهران
• عضو گروه آموزشی فرهنگستان علوم پزشکی کشور
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 20:مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) :یک جلد
• ویراستاری درسنامه جامع ارتوپدی کشور
• تعداد سخنرانی داخلی و خارجی 40 :مورد
• تعداد پایان نامه ها  8 :مورد
 مهمترین جوایز وافتخارات:

نفر اول بورد ارتوپدی کشور

58

 جايزه حكيم جرجاني دانشكده پزشكي ـ مقطع بالینی
نام ونام خانوادگی  :دکتر مریم ستوده انواری
آخرین مدرک تحصیلی :بورد تخصصی پاتولوژی
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :پاتولوژی ـ گروه آموزشی پاتولوژی
رتبه علمي :استادیار
محل خدمت :دانشکـده پزشکی ـ بخش پاتولوژی ،بیمارستـان مرکـز قـلب تهـران ـ
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1354 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• دكتراي عمومي :علوم پزشكي سمنان
• دکترای تخصصی :علوم پزشکی تهران
 اهم فعاليت هاي آموزشی:

آموزش دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی و دستیاران پاتولوژی
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• عضو شوراي آموزشي گروه پاتولوژي
• عضو هيئت ممتحنه گواهينامه تخصصي
• نماينده گروه پاتولوژي درشبكه آموزش
 انتشارات:

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی50 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 2 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 5 :مقاله
• تعداد پایان نامه ها 11 :مورد
 مهمترین جوایز وافتخارات:

• دریافت لوح تقدیر رتبه اول ()%1در میان دانشجویان دوره هفتم رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از رئیس
دانشگاه در سال1380
• دریافت تقدیر نامه جهت کسب رتبه برتر آزمونهای ارتقای دستیاری ازرئیس دانشکده در سال 1383
• کسب عنوان استاد منتخب از طرف دانشجویان پزشکی دوره علوم پایه در خرداد ماه 1388
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 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشكده پزشكي ـ مقطع بالینی
نام ونام خانوادگی  :دکتر حسین اصل سلیمانی
آخرین مدرک تحصیلی :فوق تخصص گوارش
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :بیماریهای داخلی
رتبه علمي :دانشیار
محل خدمت :دانشکده پزشکی -بخش گوارش -بیمارستان دکتر شریعتی ـ دانشگاه
علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1328 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• پزشکی عمومی :دانشگاه علوم پزشکی تبریز
• تخصص داخلی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• فوق تخصص رشته گوارش :دانشگاه علوم پزشکی تهران
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• رزیدنت ارشد گروه داخلی در بیمارستان دکتر شریعتی از  1363لغایت 1365
• مسئول آموزش گروه داخلی بیمارستان دکتر شریعتی از سال  1369لغایت 1372
• مدیر گروه اورژانس دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  1382لغایت 1390
• مسئول آموزش دانشجویان پزشکی بخش گوارش از سال  1384تا کنون
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
• معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
• رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 15 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 3 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 2 :مقاله
• تعداد پایان نامه ها 7 :مورد
 مهمترین جوایز و افتخارات:

کسب عنوان دانشکده برتر از نظر آموزش در کشور در زمان تصدی پست ریاست دانشکده پزشکی
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 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشكده پزشكي ـ مقطع علوم پایه
نام ونام خانوادگی  :دکتر مهدي امينيان
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی ( )Ph.Dبيوشيمي باليني
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :بيوشيمي باليني ـ بيوشيمي باليني
رتبه علمي :استادیار
محل خدمت :دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1348 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• ليسانس شيمی كاربردي :دانشگاه تبريز
• فوق ليسانس بيوشيمی بالينی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دکترای تخصصي بیوشیمی بالینی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• فوق دكترا :مركز واكسن شناسي كانادا
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• مسئول تحصيالت تكميلي گروه بيوشيمي
• عضو كميته تدوين برنامه آموزشي بلوك مقدمات دانشجويان پزشكي
• تدريس در مقاطع تحصيلي دكتراي عمومي ،فوق ليسانس و دكتري تخصصي
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• مدير گروه بيوشيمي باليني
• رئيس مركز تحقيقات واكسن هاي نوتركيب
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 12 :مقاله
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 11 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 2 :جلد
• تعداد پایان نامه ها 12:مورد
 مهمترین جوایز وافتخارات:

• جايزه محقق جوان انجمن بيوشيمي
• دانشجوي برگزيده دوره دكترا دانشگاه علوم پزشكي تهران
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 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشكده پزشكي ـ علوم پایه
نام ونام خانوادگی  :دکتر محمدرضا آی
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی فیزیک پزشکی و دکترای تخصصی پرتو پزشکی
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :فیزیک پزشکی ،گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی
رتبه علمي :دانشیار
محل خدمت :دانشکده پزشکی و مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی وملکولی ـ
دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1351 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• کارشناسی مهندسی برق :دانشکده مهندسی شیراز
• کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای :دانشگاه صنعتی امیر کبیر
• دکترای تخصصی مهندسی هسته ای :دانشگاه صنعتی امیر کبیر
• دکترای تخصصی پزشکی هسته ای :ژنو
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تدریس بیش از  20واحد درسی در گروه فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
• تدریس به دانشجویان دستیاری پزشکی هسته ای
• تدریس درس فیزیک پزشکی در مقطع پزشکی عمومی
• همکاری در تهیه برنامه درسی آموزشی رشته تصویربرداری ملکولی
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• رییس مرکز تحقیقات تصویربرداری سلولی و ملکولی ،بیمارستان امام خمینی
• مدیر آزمایشگاه سیستمهای تصویربرداری
• دبیر کمیته تصویربرداری در انجمن فیزیک پزشکی ایران
• سردبیر مجله Frontiers in Biomedical Technologies
• مسئول فیزیک بهداشت کار در مجموعه بیمارستانی امام خمینی
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 59 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 3 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 140 :مقاله
• تعداد پایان نامه ها 45 :مورد در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
• ثبت اختراع :یک مورد در اداره ثبت اختراع آمریکا و سه مورد در اداره ثبت اختراع ایران
 مهمترین جوایز وافتخارات:
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• محقق جوان گروه ابداعات و اختراعات در دوازدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
• کسب رتبه اول گروه ابداعات و اختراعات در هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
• برنده جایزه گرنت تحقیقیاتی از انجمن مبارزه با سرطان وابسته به سازمان ملل ،کشور سوییس
• برنده جایزه محقق جوان از انستیتو مهندسی برق و الکترونیک آمریکا در سال 2006

 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشكده داروسازی
نام ونام خانوادگی  :دکتر عفت سوری
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی ()Ph.D
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :داروساز متخصص شیمی دارویی  /گروه شیمی دارویی
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :دانشکده داروسازي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1338 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• دکترای داروسازی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• تخصص شیمی دارویی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تدریس واحد های نظری شیمی عمومی شیمی تجزیه و شیمی دارویی به دانشجویان دوره دکترای داروسازی در
دانشکده داروسازی و واحد بین الملل
• تدریس واحد های عملی شیمی عمومی و شیمی تجزیه به دانشجویان دوره دکترای داروسازی در دانشکده داروسازی
و واحد بین الملل
• راهنمایی و مشاوره پایان نامه های عمومی کارشناسی ارشد و Ph.D
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• مدیر گروه شیمی دارویی از  1380تا 1384
• عضو شورای بورد تخصصی شیمی داروی از  1381تا  1383و  1384تا 1386
• استاد راهنمای دانشجویان دانشکده داروسازی
• عضو شورای اجرایی قطب پژوهشی شیمی دارویی ـ مرکز تحقیقات توسعه و طراحی دارو ـ کمیته تک نگارهای
عمومی فارماکوپه ایران ـ هیات تحریریه مجله IJPS
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 70 :مقاله
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 22 :مقاله
• تعداد پایان نامه ها 61 :مورد پایان یافته و  21مورد در حال اجرا در مقاطع کارشناسی ارشد دکترای عمومی و Ph.D
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 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشكده دندانپزشکی
نام ونام خانوادگی  :دکتر رضا یزدانی
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
رتبه علمي :استاديار
محل خدمت :دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1344 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• دکترای عمومی دندانپزشکی Ph.D /سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از دانشگاه هلسینکی فنالند و
علوم پزشکی شهید بهشتی
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• همکاری در راه اندازی کلیه بخشهای بالینی و پری کلینیک دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه
• همکاری در برنامه ریزی ،طراحی و اجرای کارگاه دندانپزشکی مبتنی بر شواهد در برنامه درسی دانشجویان دندانپزشکی
عمومی در دانشکده دندانپزشکی
• همکاری در برگزاری و اجرای اولین دوره تربیت مدرس جهت کاردان های بهداشت دهان کشور
• همکاری در راه اندازی گروه آموزشی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در دانشکده دندانپزشکی
• همکاری در برگزاری و اجرای اولین دوره تربیت مدرس جهت گروه های آموزشی سالمت دهان دانشکده های
دندانپزشکی کشور
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده دندانپزشکی پردیس بین الملل دانشگاه
• عضو کمیته کشوری برنامه ریزی ،اجراء و پیاده سازی برنامه آموزشی دوره دندانپزشکی عمومی (آخرین بازنگری)
• معاون گروه آموزشی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
• مدیر پلی کلینیک تخصصی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
• عضو و موسس انجمن تخصصی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی کشور
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 15 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 2 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 41 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 1 :جلد
• تعداد پایان نامه ها 7 :مورد
 مهمترين جوايز و افتخارات:

دانش آموخته ممتاز دوره دکترای دندانپزشکی عمومی
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 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشکده دندانپزشکی
نام ونام خانوادگی  :دکتر فرزانه آقاحسینی
آخرین مدرک تحصیلی :فلوشيپ تحقيقاتي بيولوژي
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :تخصص بیماری های دهان و فک و صورت /گروه
بیماری های دهان و فک و صورت
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1334 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• دکترای دندانپزشکی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• تخصص بیماری های دهان و فک و صورت :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• فلوشیپ تحقیقاتی بیولوژی :دانشگاه علوم پزشكي تهران
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• عضو کوریکولوم قبلی رشته بیماری های دهان و فک و صورت
• دبیر کوریکولوم فعلی رشته بیماری های دهان و فک و صورت
• نگارش و راه اندازی فلوشیپ تحقیقاتی بیولوژی
• نگارش و راه اندازی فلوشیپ درد
• تهیه بسته های آموزشی متعدد
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• چهار دوره مدیر گروه بیماری های دهان و فک و صورت
• شش دوره سرپرست تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت
• ده دوره دبیر بورد بیماری های دهان و فک و صورت
• دبیر راهبردی رشته بیماری های دهان و فک و صورت
• سرپرست فلوشیپ رشته بیماری های دهان و فک و صورت
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 68 :مقاله
• تعداد کتب تألیفی :یک جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارها 5 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 3 :جلد
• تعداد پایان نامه :بیش از  50مورد

 مهمترين جوايز و افتخارات:

• برنده نفر دوم جشنواره رازی دوره دوازدهم
• برنده نفر دوم جشنواره رازی دوره هجدهم
• برنده جشنواره شهید هدایت در مورد بهترین پایان نامه
• برنده جشنواره شهید هدایت در مورد بهترین مقاله
• حائز رتبه دوم جشنواره ابن سینا در حیطه آموزش
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 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشکده بهداشت
نام ونام خانوادگی  :دکتر مهدی محبعلی
آخرین مدرک تحصیلی :دكتراي تخصصي ()Ph.D
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاريخ تولد1337 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• دكتراي عمومي :دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران

• گواهينامه عالي بهداشت عمومي( :)MPHدانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران
• دكتراي تخصصي انگل شناسي پزشكي :دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران

 اهم فعاليت هاي آموزشی:

• مشاركت در آموزش دروس نظري و عملي آنگل شناسي پزشكي ( تك ياخته شناسي پزشكي)براي دانشجويان دكتراي پزشكي
عمومي؛ داروسازي؛ دانشجويان دوره هاي تحصيالت تكميلي (كارشناس ارشد و دكترا) رشته هاي انگل شناسي پزشكي؛ حشره شناسي
پزشكي و مبارزه با ناقلين و  ...از سال  1370تا كنون.
• شرکت در آموزش جنبه های مختلف ليشمانيوزهاي پوستي و احشائي در بيش از  30كارگاه آموزشي برگزار شده در سطح ملي و  4كارگاه
آموزشي برگزار شده توسط سازمان جهاني بهداشت در سطح كشورهاي منطقه( افغانستان؛ سوريه؛ عراق و آذربايجان).
• مجري اول طرح« ارزشيابي دروني گروه انگل شناسي و قارچ شناسي پزشكي درسال  »1381و نيز مجري دوم طرح «نيازسنجي
آموزشي از دانشجویان کارشناسی ارشد؛ دکترای تخصصی ( )Ph.Dو فارغ التحصیالن رشته انگل شناسی پزشکی (مقطع دکترا) دانشكده
بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال »1388مصوب مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• معاون پژوهشي مركز تحقيقات انگل هاي بومي ايران

• عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته انگل شناسي پزشكي كشور
• رئيس ايستگاه تحقيقات بهداشتي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران
• قائم مقام مدير گروه و نماينده پژوهشي گروه انگل شناسي و قارچ شناسي در شوراي پژوهشي دانشكده بهداشت
• عضو كميته فني ليشمانيوزمركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 167 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 6 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 200 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 3 :جلد
• تعداد پایان نامه ها ( 60 :استاد راهنما) و حدود  ( 100استاد مشاور و يا داور)
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• كسب رتبه اول پژوهش در شانزدهمین جشنواره علوم پزشكي رازي -دی ماه 1389

66

• كسب رتبه دوم پژوهش در دهمین جشنواره علوم پزشكي رازي -دی ماه 1383
• پژوهشگربرتر معرفی شده وزارت بهداشت به وزارت علوم؛ تحقیقات و فن آوری -شهریور 1390
• پژوهشگر برتر یازدهمین جشنواره علوم پزشکی ابن سینا-بهمن 1388
• كسب رتبه اول طرح پژوهشي در اولین جشنواره ابن سينا در سال 1378

 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشکده پرستاری و مامايی
نام ونام خانوادگی  :هایده نکته دان
آخرین مدرک تحصیلی :كارشناسي ارشد
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :بهداشت عمومی و روانپرستاری
رتبه علمي :مربي
محل خدمت :دانشكده پرستاری و مامايي ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1336 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:
• کارشناسی پرستاری عمومی :دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
• مدرک دوره  6ماهه سی سی یو :دانشگاه علوم پزشکی تهران ،مجتمع بیمارستانی امام خمینی
• مدرک ( MPHکارشناسی ارشد بهداشت عمومی) :دانشگاه تکنولوژی کرتین استرالیای غربی
• مدرک دوره کوتاه مدت (سه ماهه) تربیت آموزشگران پیشگیری از ایدز در جامعه :وزارت بهداشت استرالیای غربی و
دانشگاه کرتین
• مدرک دوره کوتاه مدت ( 4ماهه) سالمت مردان :وزارت بهداشت استرالیای غربی و دانشگاه کرتین
• گواهی گذراندن دوره مبانی بهداشت عمومی :از وزارت بهداشت استرالیای غربی و همکاری دو دانشگاه (استرالیای
غربی و کرتین)
• مدرک کارشناسی ارشد روانپرستاری :دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
• مدرک تخصصی دوره  9ماهه مراقبت از زخم (دیابتی) :دانشگاه تهران ـ دانشگاه تورنتو کانادا
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• آموزش در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت (واحدهای تئوری و عملی)
• آموزش در کارگاه های تخصصی در زمینه های بهداشت ،سالمتی ،ارتباطات ،روش تحقیق و ...
• عضو کمیته های طراحی و تدوین کوریکولوم دوره های تخصصی ( ،MCHسالمندی و  )...و آموزش در این دوره ها
• مدرس کارگاه های خانواده استاندارد و ازدواج سالم که برای دانشجویان (توسط دفتر نهاد محترم رهبری و معاونت
محترم فرهنگی دانشگاه برگزار می شد).
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• سوپروایزر بیمارستان
• مدیر گروه بهداشت
• نماینده دانشکده در کمیته های مختلف دانشگاه
• عضو هیات علمی آموزش مداوم پرستاری و تدوین و طراحی دوره های بازآموزی برای پرستاران بیش از  60برنامه برای CNE
• مشاور خانواده و ازدواج (فعالیت عام المنفعه)
• یک دوره مدیر درمانگاه خیریه اصحاب الحسین در منطقه جنوب تهران (فعالیت عام المنفعه)
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :بیش از 10مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی)2 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :بیش از 10مقاله
• تعداد پایان نامه ها 8 :مورد
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• رتبه اول لیسانس در سطح کشور
•  1383جایزه رتبه سوم آموزشی جشنواره ابن سینا
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 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشکده توانبخشی
نام ونام خانوادگی  :دکتر نسرین ناصری
آخرین مدرک تحصیلی :دكتراي تخصصي ()Ph.D
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :فیزیوتراپی
رتبه علمي :دانشیار
محل خدمت :دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاريخ تولد1339 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• کارشناسی فیزیوتراپی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• کارشناسی ارشد فیزیوتراپی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دکترای تخصصی فیزیوتراپی :دانشگاه علوم پزشکی تهران

 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تالیف  7کتاب که مراجع درسی دانشجویان رشته فیزیوتراپی میباشند.
• برگزاری چندین کارگاه آموزشی (در دانشکده توانبخشی -صنایع دفاع -کنگره های سالیانه فیزیوتراپی ایران-بیمارستان
امام خمینی -دانشگاه علوم بهزیستی -مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی -بیمارستان شهید چمران-
بیمارستان فوق تخصصی شرکت نفت تهران)
• تدریس درمقطع کارشناسی :حرکت درمانی 3ـ کینزیولوژی اندام فوقانی و تحتانی و ستون فقرات ـ رشد روانی حرکتی
کودک ـ فیزیوتراپی در ضایعات ارتوپدی ـ کارآموزی بالینیدر مقطع کارشناسی ارشد :تدریس سمینار ارشد فیزیوتراپی -
سمینار ارشد فیزیوتراپی ورزشی ـ بیومکانیک با تکیه بر اصول کاربردی در کاردرمانی ـ فیزیوتراپی در آسیبهای ورزشی  1ـ
فیزیوتراپی در آسیبهای ورزشی  2ـ سمینار ـ کارآموزی بالینی و در مقطع دکتری :فیزیوتراپی در ضایعات ماسکولواسکلتال
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• سرپرست مرکز فیزیوتراپی فلج مغزی و همی پلژی ـ دانشکده توانبخشی 1369
• عضو هسته توسعه و برنامه ریزی دانشکده توانبخشی1381 -
• عضو کمیته پژوهشی گروه فیزیوتراپی -دانشکده توانبخشی -از  1381/11/3تا اکنون
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :بیش از  20مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 6 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :بیش از  20مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 1 :جلد
• تعداد پایان نامه ها :بیش از  40مورد در سه مقطع کارشناسی ،ارشد و دکتری
 مهمترين جوايز و افتخارات:
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• رتبه اول کارشناسی دانشکده توانبخشی  -سال  1363با دریافت جایزه از ریاست دانشکده
• رتبه اول کارشناسی ارشد دانشکده توانبخشی -سال 1367با دریافت جایزه از ریاست دانشکده
• استاد برگزیده  -سال  1379با دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشکده
• رتبه اول کشوری در مقطع دکترا  -سال  1384با دریافت لوح تقدیر و جوایز از ایت اهلل خامنه ای -وزیر بهداشت -ستاد ایثارگران
• استاد نمونه  -سال  1389با دریافت جایزه از انجمن اسالمی دانشجویان دانشکده

 جايزه حكيم جرجاني ـ دانشکده تغذیه و رژیم شناسی
نام ونام خانوادگی  :دکتر احمد رضا درستی مطلق
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی ()Ph.D
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :تغذيه
رتبه علمي :دانشیار
محل خدمت :دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسی
تاريخ تولد1340 :
خالصه شرح حال:
 تحصيالت:

• کارشناسی بهداشت عمومی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذيه :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دکترای علوم تغذيه :دانشگاه گالسگو  -انگلستان
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تدريس تغذيه جامعه
• تدريس ارزیابی وضع تغذیه جامعه
• تدریس اپیدمیولوژی تغذیه گروه MPH
• تدریس کاربرد کامپیوتر در تغذیه
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• مدير گروه تغذيه جامعه از سال 1391
• رئیس دانشکده تغذیه و صنایع غذایی شهید بهشتی 1384-1388
• رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور 1384-1388
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :حدود  90مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 3 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :بيش از  15مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی :حدود  15جلد
• تعداد پایان نامه ها :بیش از 30مورد
 مهمترین جوایز و افتخارات:

• حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد برای ارائه خدمات بهداشت و تغذيه به رزمندگان
• محقق برتر برگزیده دومین کنگره تغذیه
• طراح نرم افزار تغذیه ای انجمن تغذیه ایران
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 برگزيده بخش خدمات ویژه در حوزه سالمت
نام ونام خانوادگی :دکتر مسلم بهادری

تولد ،1305 :شهرستان تنکابن
تحصیالت:
• دبیرستان ادیب خیابان الله زار تهران
• فارغ التحصیل شدن از دانشکده پزشکی در مقطع پزشکی عمومی در سال 1333
• فارغ التحصیل شدن در رشته تخصص آسيب شناسي در سال 1336
• اخذ مدرك فوق تخصص آسيب شناسي ريه و قلب(سال  1339از کشور انگليس)
• آغاز فعالیت به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس درمانگاه اسیب شناسی (سال )1377
• دانشیار سال  ،1342استاد تمام سال  1346و بازنشستگی سال 1376

 اساتید ایشان :دکتر آرمین ،دکتر حبیب ،دکتر انصاری ،دکتر سهراب ،دکتر قریب ،دکتر آذر و پروفسور عدل
 سوابق علمی ،پژوهشی و اجرایی ایشان
• استاد مدعو دانشگاه كاليفرنيا ساندياگو در سالهاي  1349و  1352با نتيجه دو جايزه و اخذ لوح تقدير از مقامات داخلي و خارجي.
• ریاست سازمان سنجش آموزش کشور و معاون وزیر علوم سال  1348تا .1357
• دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت سالهای  1356و .1357
• عضویت در انجمن پاتولوژیست های انگلستان و انجمن پزشکان قفسه صدری آمریکا
• عضو هیئت تحریریه یازده نشریه مختلف ازجمله مجله آمریکایی پاتولوزی قلب و عروق
• پايه گزار و عضو شوراي علمي و شوراي عالي مركز تحقيقات سل و بيماران ريوي مسيح دانشوري
• استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی تهران و دریافت نشان درجه اول دانش از سوی رئیس جمهور
• عضو دايمي فرهنگستان علوم پزشكي و رييس گروه علوم پايه
• عضوهيئت ممتحنه امتحانات تخصصي رشته آسيب شناسي و يكي از قديمي ترين اعضا بورد
• عضو مجله نظام پزشکی ،انجمن پاتولوژی ،معاون دانشکده پزشکی ،نماینده وزیر در نظارت بر دانشگاه ها ،عضویت در هیئت ممیزه
برای چند دوره ،عضویت در هیئت بورد و کمیسیون برنامه ریزی وزارت بهداشت
• ثبت یک نوع ضایعه شبه توموری به نام ایشان در كتب معتبر پاتولوژي.
• دریافت جایزه بهترین پژوهش برای طرح پژوهشی پالسماسل تومور در سال 1365
 مسئولیت های فعلی ایشان
• عضو شورای دانشگاه
• عضو هیئت رئیسه دانشکده پزشکی
• مشاور رئیس دانشکده پزشکی
• عضو حقیقی کمیته داوری مقاالت جشنواره ابن سینا
• عضو کمیته علمی جشنواره آموزشی شهید مطهری
و رئیس دفتر دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران است و در برقراری ارتباط میان دانش آموختگان سالهای دور این دانشگاه
به عنوان قدیمی ترین دانشکده پزشکی کشور نقش موثری ایفا می کند.
 تألیفات:
بیش از  140مقاله به زبانهاي انگلیسي
 12کتاب با دریافت جايزه (برای  2عنوان از آنها) «بهترين تاليف كتاب درسي» از رياست محترم جمهوري اسالمی ايران
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 برگزيده بخش خدمات ویژه در حوزه سالمت
نام ونام خانوادگی :دكتر شمس شریعت تربقان

-

تولد ،1305 :دهستان تربقان ،کاشمر
تحصیالت :مکتب مال باجی (قرآن و صد کلمه) ،مکتب میرزا مهدی تا حدود سال سوم دبستان
تحصیالت از سال سوم ابتدایی تا سالهای چهارم و پنجم دبیرستان در دبیرستان شاهرخی
مشهد و سال ششم طبیعی دبیرستان ایرانشهر تهران و اخذ دیپلم ششم دبیرستان در سال 1326
شرکت در کنکور پزشکی سال  1326و قبولی در همان سال
فارغ التحصیل شدن از دانشکده پزشکی در اردیبهشت سال 1333
بورسیه دولت فرانسه و تحصیل در مرکز سرطانشناسی لئون برار شهر لیون و اخذ دیپلم آسیستانی
از دانشکده پزشکی لیون فرانسه در سال 1961
در سال  1317تا  1320حجرهای در مدرسه حاج حاج سلطان در کاشمر داشتند و در فرصتهایی که
داشتند به صورت انفرادی دروس طلبگی را در خدمت روحانی وارسته و عارف مرحوم شیخ ارسکی آموختند.

 مشاغل ایشان قبل از انقالب:
• از خرداد  1333تا تیرماه  1334پزشک بهداری و پزشک قانونی شهرستان اراک
• از تیرماه  1334تا بهمن ماه  1335رئیس بهداری و بیمارستان شهر شیروان
• از بهمن  1335تا اردیبهشت  1339دستیار قسمت پاتولوژی کرسی سرطان
• از اردیبهشت  1339تا اردیبشهت  1343رئیس درمانگاه (به بیان کنونی استادیار) قسمت پاتولوژی کرسی سرطان
• از اردیبهشت  1343تا  1350/2/11دانشیار تمام وقت گروه آسیب شناسی
• صدور حکم استاد از 1350/2/11
• مدیریت گروه آسیب شناسی به مدت دو سال از تاریخ 52/4/21
• مسئول آزمایشگاه پاتولوژی انسیتیتو سرطان
• عضو هیئت ممیزه
• معاون دانشکده پزشکی پهلوی
(الزم به ذکر است که ایشان بارها و بارها به خاطر خدماتشان از دولت وقت نشانها و مدالهای افتخار دریافت کردند).
 مشاغل ایشان بعد از انقالب:
• عضو هئیت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  1365تا 1387
• سرپرست بخش آسیب شناسی و واحد میکروسکوپ الکترونی انستیتو پاستور در سال ( 1371الزم به ذکر است که میکروسکوپ
الکترونی انستیتو پاستور به وسیله ایشان برای اولین بار در محل خودش نصب و راهاندازی شد .راهاندازی این میکروسکوپ کمک
بسیار زیادی برای تشخیص و درمان بیماریهای سرطان داشت)
• سرپرست کمیته پیراپزشکی و عضو گروه پزشکی شورای عالی برنامهریزی 1371
• بازنشسته شدن در تاریخ  1375/11/12و ادامه کار به صورت قرارداد خرید خدمت
• عضویت در هیئت عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی از سال  1377الی حال
• رئیس موزه ملی تاریخ علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران از سال  1380الی حال (الزم به ذکر است که ایشان در راهاندازی
موزه و همینطور حفظ آن نقش بسزایی داشتند و دارند .ایشان با صبر و حوصله و عالقه خاصی که در هر کسی دیده نمیشود ،برای
راه اندازی بخشهای جدید تالش و وسواس خاصی به خرج میدهند و بر تمام مراحل کار نظارت مستقیم دارند).
 تالیفات ایشان در زمینه پزشکی:
تومورهای استخوان در دو جلد ـ تومورهای غدد بزاقی ـ جزوه چاپ شده تومورهای غیر استخوان و استخوانهاـ فصل آسیب
شناسی تومورها در دو جلد ـ فصل ضایعات مفاصل ـ فصل بافت شناسی پستان و بیش از  70هفتاد مقاله پزشکی در مجالت
معتبر ایرانی و خارجی
 تالیفات ایشان در زمینه تاریخ پزشکی:
• زندگینامه پروفسور شارل ابرلن پایه گذار سیستم نوین آموزشی پزشکی در ایران ـ زندگینامه دکتر امیر اعلم
• تاریخچه آسیب شناسی و زندگینامه پایه گذار آن دکتر مصطفی حبیبی ـ آموزش پزشکی در ایران در دو جلد
• تاثیر پزشکی ایرانی اسالمی بر پزشکی غرب
• کتاب نخستینها (در دست انتشار ـ این کتاب در مورد نخستینهای پزشکی ایران میباشد).
همچنین ایشان در آبان ماه  1387به عنوان چهره ماندگار در رشته پزشکی انتخاب گردیدند.
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آئين نامه جشنواره ابن سينا
به منظور قدرداني از زحمات و تالش هاي انجام شده در خصوص پژوهش و آموزش در هر سال در دانشگاه
علوم پزشكي تهران مراسمي تحت عنوان جشنواره ابن سينا برگزار خواهد شد.
محل برگزاري اين جشنواره تاالر ابن سينا (دانشكده پزشكي) و زمان آن روز پانزدهم بهمن ماه هرسال خواهد
بـود .علت انتخـاب زمـان بر اساس روز تاسيس دانشكده پزشكي در  15بهمن سال  1313هجري شمسي
مي باشد.
 اهداف كلي:
• تشويق محققين ،هيات علمي و دانشجويان در زمينه انجام فعاليت هاي پژوهشي ،آموزشي وكاربردي
• دادن هويت مستقل به فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه
• ترويج انتشارات ،تشويق و ترغيب هيات علمي و دانشجويان در زمينه تاليف و ترجمه كتب علمي
• برقراري ارتباط مستمر دانشگاه با فارغ التحصيالن
• مشاركت افراد و واحدهاي مختلف دانشگاه در برگزاري جشنواره
 پاره ايي از موارد پيشنهادي:
در اين قسمت مواردي كه در حال حاضر ميتوان براي برگزاري اين جشنواره پيشنهاد كرد ارائه شده اند .تعيين
اين موارد در هر سال يكي از وظايف هيات داوران است كه در ابتداي هر دوره مشخص و اعالم مي گردد.
موارد پيشنهادي زير جهت تبيين بيشتر موضوع و هدف جشنواره ذكر شده اند .اين موارد هريك نمايانگر يك
فعاليت دانشگاهي مي باشد كه نهايتا منجر به تسهيل يا ارتقاي كمي وكيفي بخشهاي پژوهشي و آموزشي
دانشگاه مي گردد.
• تعيين و اعالم هيات علمي محقق برگزيده (در رتبه هاي دانشگاهي مختلف و يا طرحهاي تحقيقاتي در
زمينه هاي مختلف)
• تعيين و اعالم دانشجوي برگزيده(در مقاطع مختلف يا بصورت كلي و بر اساس طرح تحقيقاتي يا پايان نامه
تحقيقاتي)
• تعيين و اعالم كتاب برگزيده (در زمينه هاي تاليف و يا ترجمه و يا به صورت كلي)
• تعيين واعالم مقاله برگزيده (خارجي و داخلي)
• تعيين و اعالم واحدهاي اجرايي برگزيده در بخش پژوهش و آموزش (دانشكده ،كتابخانه ،مركز تحقيقاتي،
بخش و …)
• تعيين و اعالم چند نفر از فارغ التحصيالن قديمي و فعال دانشگاه (با توجه به اهميت تداوم برگزاري اين
جشنواره ميتوان هر سال در خصوص يك يا چند گروه از فارغ التحصيالن اقدام كرد).
• تعيين و اعالم طرح پژوهشي برگزيده
• تعيين واعالم پايان نامه تحقيقاتي برگزيده و …
 كليات:
در ابتدا ي هر دوره ،هيات داوران با تركيبي كه در زير مشخص شده تشكيل ميشود .سپس موارد در نظر گرفته
شده اين هيات براي آن سال به واحدهاي دانشگاهي اعالم و در طول مدت زمان خاصي كه اعالم مي شود
نامزدها از سوي مقامات مربوط به واحدهاي مختلف و همچنين افراد داوطلب نامزدي در بخشهاي مختلف
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مشخص و به هيات داوران معرفي خواهند شد .هيات داوران بر اساس معيارهايي كه براي موارد مختلف در
نظر گرفته و اعالم نموده است اقدام به انتخاب افراد خواهد كرد .از اين افراد در جلسه ايي كه در تاريخ پانزدهم
بهمن ماه هرسال خواهد بود ،قدرداني خواهد شد .جزئيات مراحل مختلف و هم چنين تركيب هيات داوران و
نحوه انتخاب آنها به شرح ذيل است.
 هيات داوران:
هيات داوران از دو گروه افراد حقيقي و حقوقي تشكيل ميشود .افراد حقوقي هيات داوران عبارتند از:
• رياست دانشگاه
• معاون پژوهشي
• معاون آموزشي
• مدير كل روابط دانشگاهي و امور بين الملل
• مدير كل روابط عمومي
• مدير كل امور پژوهشي
• رئيس دانشكده پزشكي ومشاور رئيس دانشگاه
• مدير كل آموزش دانشگاه
• مدير مركز توسعه آموزش دانشگاه (بعنوان مسئول ارزيابي دانشگاه)
تعداد افراد حقيقي هيات داوران پانزده نفر مي باشند كه به روش ذيل انتخاب خواهند گرديد:
در بهمن ماه هر سال معاون پژوهشي دانشگاه بصورت كتبي از پاره ايي از افراد در خصوص نامزدهاي هيات
داوران استعالم خواهد كرد .اين افراد عبارت خواهند بود از:
• رياست دانشگاه
• روساي دانشكده ها
• معاونين دانشگاه
• روساي مراكز تحقيقاتي
• مديران گروه هاي آموزشي
• دبيران بورد تخصصي
• افراد صاحبنظر علمي و بازنشستگان دانشگاه (اين افراد بر اساس پيشنهاد هاي معاونين پژوهشي و آموزشي
و تصويب هيات رئيسه انتخاب خواهند شد).
در مرحله اول هر يك از گروه هاي فوق افرادي را بعنوان نامزد هيات داوران معرفي خواهند كرد كه معاون
پژوهشي از اين ميان بر اساس بيشترين امتياز كسب شده تعداد سي نفر را مشخص نموده و مجددا اسامي اين
افراد را (سي نفر و بدون ذكر امتياز) براي گروه هاي فوق ارسال خواهد كرد .گروه هاي فوق به پانزده نفر از
فهرست ارسالي امتياز خواهند داد كه مجددا معاون پژوهشي دانشگاه پانزده نفري كه بيشترين امتياز را داشته
مشخص و به رياست دانشگاه گزارش خواهد نمود .توسط رياست دانشگاه براي اين افراد حكم شركت در
جلسات بعنوان هيات داوري براي يك دوره صادر خواهد شد.
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روش اجرا:
هيات داوران در فروردين ماه تشكيل جلسه داده و حداكثر تا تاريخ پانزدهم خرداد ماه موارد تشويق و معيارهاي
مورد نظر دانشگاه در خصوص افراد برگزيده را مورد بحث قرار داده و به معاون پژوهشي دانشگاه اعالم خواهد
كرد .معاون پژوهشي دانشگاه اين معيارها را به تمام واحدهاي دانشگاهي ابالغ خواهد نمود.

واحدهاي دانشگاهي تا پايان شهريور ماه نسبت به معرفي نامزدهاي مورد نظر خود )با ذكر داليل و در ارتباط
با معيار هاي اعالم شده( به معاون پژوهشي دانشگاه اقدام خواهند كرد .اين افراد بر اساس پيشنهادات مختلف
و تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده تعيين خواهند شد .افراد حقيقي نيز حق دارند كه خود را نامزد نمايند
كه در شوراي پژوهشي دانشكده نسبت به آن اعالم نظر خواهد شد .معاون پژوهشي دانشگاه فهرست اين افراد
را به همراه توضيحات مربوطه به هيات داوران اعالم خواهد كرد .هيات داوران تا پايان آذرماه فرصت بررسي
و اظهار نظر در خصوص پيشنهادات ارائه شده را دارند كه در نهايت امر موارد را به معاون پژوهشي دانشگاه
اعالم خواهند نمود .معاون پژوهشي نيز مدت باقيمانده را تا پانزدهم بهمن براي دعوت از افراد برگزيده شده و
مقدمات برگزاري جشنواره فرصت خواهد داشت.
 مقررات:
هيات داوران در اولين جلسه خود رئيس و دبير را انتخاب خواهد كردكه به معاون پژوهشي دانشگاه اعالم مي نمايند.
• كليه گزارشات و مكاتبات توسط دبير هيات انجام خواهد پذيرفت.
• موارد تشويق و نوع تشويق توسط هيات داوران بررسي و اعالم خواهد شد.
• هيات داوران ميتواند كميته هاي تخصصي داشته باشد.
• در موارد خاص هيات داوران ميتواند نمونه هاي ارسال شده را براي اظهار نظر تخصصي به افراد صاحب
صالحيت دانشگاهي و يا خارج دانشگاهي منعكس و نظريه تخصصي آنان را جويا شود.
• اسامي افراد حقيقي هيات داوران مخفي بوده و نهايتا در زمان برگزاري جشنواره اعالم خواهد شد.
• در موارد اختالف نظر ،نظريه رياست دانشگاه يا مجموع افراد حقوقي قابل اجرا خواهد بود.
• معاون پژوهشي امكانات معمول از نظر برگزاري جلسات هيات داوران ،تهيه و ارسال مكاتبات ،بايگاني و
كارهاي چاپي را براي هيات داوران فراهم خواهد ساخت.
• افـرادي كه بعنـوان هيات داوران ا نتخـاب ميشوند ،نمي توانند در دوره مربـوطه در هيچ يك از مـوارد
نـامزد شوند.
• در صورتي كه يكي از افراد قصد نامزدي در يكي از موارد را داشته باشد بايد از ابتدا عدم آمادگي جهت
عضويت در هيات داوران را اعالم نمايد.
• معاون پژوهشي بايد قبل از پيشنهاد افراد حقيقي بعنوان هيات داوران به نحوي از عدم تمايل اين افراد براي
نامزدي موارد تشويقي اطمينان حاصل نمايد.
• در صورتيكه يكي از افراد حقوقي نامزد تشويق گردد با نظر رياست دانشگاه فرد ديگري از حوزه مربوطه در
جلسات شركت خواهد كرد.
اين آئين نامه در جلسه مورخ  77/12/17شوراي دانشگاه مطرح و بر اساس مذاكرات انجام شده مقرر شد
كه اعضاي شوراي دانشگاه كه در اين رابطه نظراتي دارند ،نظرات خود را تا تاريخ  77/12/28جهت درج و
اصالحات الزم به حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه اعالم نمايند و در صورت عدم ارسال اينگونه موارد اين آئين
نامه مصوب شده قلمداد شود.
 آئين نامه مدال افتخار جشنواره ابن سينا
اين آئين نامه به منظور قدرداني از زحمات و خدماتي كه توسط شاغلين دانشگاهي در جهت اعتالي نام دانشگاه
و حفظ مقام و منزلت آن مبذول مي گردد ،توسط معاون پژوهشي دانشگاه پيشنهاد و در جلسه مورخ 79/12/10
شوراي دانشگاه به تصويب رسيده است.
 كليات:
شاغلين دانشگاهي فعاليتهايي دارند كه پاره اي از آنها در سرنوشت و اعتالي نام دانشگاه تاثير چشمگيري
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داشته و خواهد داشت .تشويق و تقدير از اينگونه فعاليتها شرط الزم و مهمي براي توسعه دانشگاه مي باشد.
اين آئين نامه در اين راستا تهيه گرديده است.
فعاليت هاي در نظر گرفته شده زيرتوسط مجاري خاصي كه در اين آئين نامه ذكر شده است ،پيشنهاد و مصوب
گرديده و در مراسم جشنواره ابن سينا مورد قدرداني قرار خواهند گرفت.
فعاليتهاي بسيار مهم آموزشي و پژوهشي كه واجد خصوصيات ذيل باشد در شمول اين آئين نامه قرار خواهد
گرفت:
ـ جنبه نو و يگانه ايي داشته باشد.
ـ نقش موثري در سرنوشت دانشگاه داشته باشد.
ـ باعث تعالي نام دانشگاه در سطح كشور و بين المللي گردد.
 پيشنهاد:
افراد زير ميتوانند پيشنهاد مدال طال را براي كانديداي مورد نظر مطرح نمايند:
• معاونين دانشگاه
• روساي دانشكده ها
• روساي مراكز تحقيقاتي
• مديران گروه
• استادان
• هر يك از شوراهاي پژوهشي و آموزشي
• هيات مميزه دانشگاه
پيشنهاد توسط افراد فوق به رياست دانشگاه ارائه خواهد گرديد .طرح پيشنهاد بايد بصورت مبسوط و دقيق به
همراه مستندات مربوطه باشد .در غير اين صورت امكان بررسي آن موجود نخواهد بود.
 تصويب:
رئيس دانشگاه پس از دريافت پيشنهاد و در صورت موافقت به رئيس يكي از كميته هاي فرعي شوراي دانشگاه
ماموريت ميدهد كه نسبت به بررسي دقيق مورد پيشنهادي اقدام و نظر كميته فرعي را طي گزارش دقيقي به
ايشان ارائه دهد .در مرحله دوم پس از وصول گزارش كميته مربوطه و در صورت صالحديد رئيس دانشگاه
مورد پيشنهادي در دستور كار شوراي دانشگاه قرار خواهد گرفت.
 تذكرات:
• براي تصويب هر مورد در شوراي دانشگاه راي حداقل دوسوم اعضا ضروري است.
• در مواردي كه شخص پيشنهادي رئيس دانشگاه باشد يكي از معاونين ،بر اساس نظر هيات رئيسه و بدون
حضور رئيس ،مسئوليت مراحل اداري را متقبل خواهد شد.
• در موارديكه افراد پيشنهادي رئيس هر يك از شوراها و كميته هايي كه در چرخه پيشنهاد و تصويب دخيل
هستند ،باشند بر اساس نظر رئيس دانشگاه فرد ديگري مسئوليت بررسي را متقبل خواهد شد.
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 قدرداني:
از افراد انتخاب شده با رعايت موارد زيردر مراسم جشنواره ابن سينا قدرداني خواهد شد.
• قدرداني از اين افراد پس از مراسم ابتدايي جشنواره و قبل از قدرداني از برگزيدگان جشنواره همان سال
خواهد بود.

• مدال افتخار جشنواره از جنس طالي زرد با عيار  12و به اندازه سايرمدالهاي جشنواره بوزن تقريبي  250گرم
درنظر گرفته شده است كه از نظر شكل پشت و روي مدال كامال شبيه به ساير مدالهاي اين جشنواره مي باشد.
• شرح زندگي و فعاليت هاي ايشان در يك دفتر اختصاصي توسط انتشارات دانشگاه به چاپ رسيده و در طي
مراسم توزيع خواهد شد.
• در صورت صالحديد رئيس دانشگاه جوايز مادي نيز به ايشان تعلق خواهد گرفت.
• تا سطح معينی ،كه توسط شوراي دانشگاه تعيين خواهد شد ،اعتبار جهت اجراي تحقيقات در اختيار ايشان
قرار خواهد گرفت.
•مراتب توسط رئيس دانشگاه و طي گزارشي به وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي منعكس خواهد شد.

آيين نامه نظام جامع اهداي جوايز آموزشي
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 فصل اول :كليات
ماده  :1نظام جامع اهداي جوايز آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران به عنوان
يكي از ابزارهاي مديريت ارشد و با هدف ارج نهادن به خدمات آموزشي اعضاي هيات علمي دانشگاه و ايجاد
انگيزه براي فعاليتهاي آموزشي متعالي در ايشان مستقر مي شود.
ماده  :2تعاريف :منظور از همكاران در اين آيين نامه اعضاي هيات علمي اعم از اعضا و مديران گروه هاي
آموزشي و مسؤولين دانشگاه است .منظور از دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران
است .منظور از گرانت آموزشي هزينه اجراي طرح هاي تحقيقاتي و توسعه سيستم آموزشي است كه در صورت
تاييد پروپوزال ارائه شده و در قبال آن پرداخت مي شود.
منظور از آموزش پزشكي ( )Medical Educationتوسعه آموزش در تمام رشته هاي علوم پزشكي است
و مختص به رشته پزشكي نيست.
 فصل دوم :اركان
ماده  :3شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي :اين شورا همان شوراي دانشگاه است و به عنوان ركن
سياستگذاري نظام جامع اهداي جوايز آموزشي تشكيل مي شود.
 :3 – 1وظايف:
 -1تصويب و بازبيني انواع جوايز آموزشي ،عناوين و محل اهداي آنها كه از طرف كميته اجرايي جوايز آموزشي
پيشنهاد مي شود.
 -2تصويب و بازبيني آيين نامه نظام جامع اهداي جوايز آموزشي كه از طرف كميته اجرايي جوايز آموزشي
پيشنهاد مي شود.
 -3تصويب و بازبيني دستورالعمل هاي اجرايي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي كه از طرف كميته اجرايي
جوايز آموزشي پيشنهاد مي شود.
 -4تاييد برندگان هر يك از جوايز كه توسط كميته اجرايي جوايز آموزشي معرفي مي شوند.
تبصره  :1شوراي نظام جامع جوايز آموزشي مي تواند اختيار تاييد و انتخاب نهايي برندگان جوايزي كه در
جشنواره ابن سينا اهدا مي شود را به هيات داوران اين جشنواره تفويض نمايد.
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تبصره  :2شوراي نظام جامع جوايز آموزشي مي تواند اختيار تاييد نهايي برندگان را به كميته اجرايي
تفويض نمايد.

ماده  :4كميته اجرايي جوايز آموزشي :كميته اجرايي جوايز آموزشي به عنوان ركن اجرايي نظام جامع اهداي
جوايز آموزشي تشكيل مي شود.
 :4 – 1اعضاء:
معاون آموزشي دانشگاه (رئيس كميته)
مديركل خدمات آموزشي (دبير كميته)
اعضاي شوراي آموزشي دانشگاه
 3نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب معاون آموزشي دانشگاه
 :4 – 2وظايف:
 -1طراحي انواع جوايز آموزشي و عناوين آنها و پيشنهاد به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي
 -2تدوين آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي نظام جامع و پيشنهاد به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي
 -3تعيين برندگان جوايز آموزشي هر سال طبق برنامه زمانبندي دستورالعمل اجرايي و معرفي آنها به شوراي
نظام جامع اهداي جوايز آموزشي
 -4بازبيني و اصالح آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي و پيشنهاد به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي
 -5بررسي و تاييد درخواست تصويب جوايز آموزشي جديد در سطح گروه هاي آموزشي و دانشكده ها و پيشنهاد
آنها به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي
 فصل سوم :شرايط عمومي
ماده  :5برندگان جوايز در هر سال اعالم شده و زمان و مكان اهداي جوايز توسط شوراي نظام جامع اهداي
جويز آموزشي تعيين مي شود.
ماده  :6مراحل بررسي مدارك ،اسامي نامزدها و راي گيري محرمانه است.
ماده  :7ورود افراد به مراحل انتخاب منوط به پذيرش نامزدي از طرف خود فرد است.
ماده  :8در صورتي كه در هر جايزه هيچ كدام از نامزدها شرايط و شايستگي احراز جايزه را نداشته باشند،
برنده اي اعالم نمي شود.
ماده  :9در تمامي جوايزي كه افراد از طريق راي گيري انتخاب مي شوند ،حدنصاب راي اخذ شده تعيين مي شود.
ماده  :10جوايز شامل تنديس ياد بود ،مدال افتخار ،لوح تقدير ،جايزه نقدي و گرانت آموزشي است.
ماده  :11در تمامي جوايزي كه تنديس يادبود و يا مدال افتخار اهدا مي شود شكل و جنس آن با پيشنهاد
معاونت آموزشي دانشگاه و تاييد شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي تعيين و ساخته مي شود .تنديس
يادبود هر جايزه اختصاصي همان جايزه است.
 فصل چهارم :انواع جوايز
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ماده  :12جايزه ابن سينا :جايزه دانشگاه است كه در سطح كشور اهدا مي شود.
 :12 – 1تعريف جايزه :جايزه كشوري تعالي آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران است و به يكي از
اعضاي هيات علمي ساير مراكز آموزشي كه داراي سابقه فعاليت هاي آموزشي به عنوان يك معلم برجسته
است ،اهدا مي شود.
 :12 – 2تعداد برندگان در هر سال :يك نفر در هر سال

 :12 – 3گروه هدف :كليه اعضاي هيات علمي شاغل مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي ،به جز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني تهران بوده و هر عضو هيات علمي تنها يك
بار مشمول دريافت اين جايزه مي شود
 :12 – 4روند نامزدشدن :نامزد شدن توسط رؤساي دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي و رؤساي
ساير مؤسسات وابسته صورت مي گيرد.
 :12 – 5روند انتخاب:
الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعالم مي شوند.
ب) سوابق علمي و اجرايي ( )CVنامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع¬آوري مي شود.
ج) كميته اجرايي جوايز آموزشي در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي مدارك ارسالي را بررسي و نتيجه
را به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعالم مي كند.

تبصره :معاون آموزشي و امور دانشجويي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در جلسه
شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي دعوت مي شود.

 :12 – 6شرايط نامزد شدن و معيارهاي انتخاب:
الف  -هيات علمي شاغل يكي از مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
ب  -دارا بودن رتبه استادي
ج  -معيارهاي مورد بررسي براي انتخاب عبارتند از:
 - 1كميت و كيفيت فعاليت هاي آموزشي
 - 2نوآوري در زمينه تدريس و آموزش فراگيران
 - 3ميزان تاثير فعاليت هاي نامزد در محيط آموزش
 - 4طراحي و تهيه محصوالت و بسته هاي آموزشي
 - 5حسن شهرت در فعاليت هاي آموزشي در محل خدمت
 :12 – 7نوع جايزه :به جدول بخش آموزش صفحه 22مراجعه شود.

ماده  :13جايزه پيشكسوتان دانشگاه جايزه دانشگاه است كه در سطح دانشگاهي اهدا مي شود.
 :13 – 1تعريف جايزه :جايزه پيشكسوتان دانشگاه بوده به پاس قدرداني از زحمات طوالني مدت ايشان
و به منظور ايجاد انگيزه در ساير اعضاي هيات علمي اهدا مي شود.
 :13 – 2تعداد برندگان در هر سال :حداكثر  5نفر در هر سال
 :13 – 3گروه هدف :كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه بوده و هر عضو هيات علمي تنها يك بار مشمول
دريافت اين جايزه مي شود.
 :13 – 4روند نامزد شدن :نامزد شدن توسط هيات رئيسه دانشكده هاي تحت پوشش دانشگاه صورت مي گيرد.
 :13 – 5روند انتخاب:
الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعالم مي شوند.
ب) سوابق علمي و اجرايي ( )CVنامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع آوري مي شود.
ج) كميته اجرايي جوايز آموزشي در زمان مقرر مدارك ارسالي را بر اساس دستورالعمل اجرايي بررسي و نتيجه
را به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعالم مي كند
 :13 – 6شرايط نامزد شدن و معيارهاي انتخاب:
الف  -افراد بازنشسته نیز می توانند کاندیدا و انتخاب شوند.
ب  -دارا بودن حداقل  25سال سابقه فعاليت آموزشي به عنوان هيات علمي
ج  -حسن شهرت در فعاليت هاي آموزشي
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د  -كميت و كيفيت فعاليت¬هاي آموزشي
ه -دارا بودن رتبه استادي

تبصره :در هر سال يك نفر مي تواند با رتبه غير از استاد انتخاب شود.

 :13 – 7نوع جايزه :به جدول بخش آموزش صفحه 22مراجعه شود.

ماده  :14جايزه آموزش پزشكي جايزه دانشگاه است كه در سطح دانشگاه اهدا مي شود.
 :14 – 1تعريف جايزه :جايزه آموزش پزشكي دانشگاه است و به يكي از صاحب نظران برجسته از اعضاي
هيات علمي كه در زمينه آموزش پزشكي ،داراي فعاليت ها و نوآوري هاي چشمگير و اثرگذار است ،اهدا مي شود.
 :14 – 2تعداد برندگان در هر سال :حداكثر يك نفر در هر سال
 :14 – 3گروه هدف :كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه شامل برندگان سال هاي قبل است.
 :14 – 4روند نامزدشدن :نامزد شدن توسط همكاران و خود فرد صورت مي گيرد.
 :14 – 5روند انتخاب:
الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعالم مي شوند.
ب) سوابق علمي و اجرايی نامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع آوري مي شود.
ج) كميته اجرايي جوايز آموزشي در زمان مقرر مدارك ارسالي را بر اساس دستورالعمل اجرايي بررسي و نتيجه
را به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعالم مي كند.
 :14 – 6شرايط نامزد شدن و معيارهاي انتخاب:
الف  -عضو هيات علمي شاغل دانشگاه
ب  -دارا بودن حداقل  5سال سابقه فعاليت مشخص در زمينه آموزش پزشكي
ج  -داشتن فعاليت هاي بارز در زمينه آموزش پزشكي از جمله اقدامات ،طرح ها ،نظريه ها و پژوهش هاي
بديع و انتشارات علمي اعم از كتب يا مقاالت در زمينه آموزش پزشكي كه در سطح ملي و يا دانشگاه تاثيرگذار
بوده و داراي حسن شهرت در بين صاحب نظران آموزش پزشكي باشد.
 :14 – 7نوع جايزه :به جدول بخش آموزش صفحه  22مراجعه شود.

تبصره :در جایزه آموزش پزشکی ،هم متخصصین آموزش پزشکی و هم متخصصین سایر رشته های
علوم پزشکی که در تکامل آموزش پزشکی نقش موثری دارند می توانند کاندیدا و انتخاب شوند.
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ماده  :15جايزه حكيم جرجاني (علوم پايه دانشكده پزشكي ،باليني دانشكده پزشكي ،دانشكده
دندانپزشكي ،دانشكده داروسازي ،دانشكده پرستاري و مامايي ،دانشكده بهداشت ،دانشكده توانبخشي و
دانشكده پيراپزشكي) جايزه دانشگاه است كه در سطح دانشكده اهدا مي شود.
 :15 – 1تعريف :جايزه تعالي آموزشي دانشگاه است و به اعضاي هيات علمي كه داراي سابقه فعاليت هاي
آموزشي به عنوان يك معلم برجسته هستند اهدا مي شود.
 :15 – 2تعداد برندگان در هر سال :حداكثر  14نفر در هر سال شامل دانشكده پزشكي دو نفر از هيات
علمي علوم پايه (يكي استاديار و ديگري با رتبه باالتر) و دو نفر از هيات علمي باليني (يكي استاديار و ديگري
با رتبه باالتر) و در دانشكده هاي دندانپزشكي ،داروسازي و بهداشت هر كدام دو نفر از هيات علمي (يكي
استاديار و ديگري با رتبه باالتر) ،دانشكده پرستاري و مامايي دو نفر و دانشكده هاي پيراپزشكي و توانبخشي
هر كدام يك نفر از هيات علمي
 :15 – 3گروه هدف :تمامي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي تحت پوشش دانشگاه شامل برندگان
سال هاي قبل

 :15 – 4روند نامزد شدن :نامزد شدن توسط خود فرد و يا همكاران صورت مي گيرد.
 :15 – 5روند انتخاب:
الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعالم مي شوند.
ب) سوابق علمي و اجرايي نامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع آوري مي شود.
ج) كميته اجرايي جوايز آموزشي در زمان مقرر مدارك ارسالي را بر اساس دستورالعمل اجرايي بررسي و نتيجه
را به شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعالم مي كند .
 :15 – 6شرايط نامزد شدن و معيارهاي انتخاب:
الف  -عضو هيات علمي شاغل دانشگاه
ب  -معيارهاي مورد بررسي براي انتخاب عبارتند از:
 - 1كميت و كيفيت فعاليت هاي آموزشي
 - 2نوآوري در زمينه تدريس و آموزش فراگيران
 - 3ميزان تاثير فعاليت هاي نامزد در محيط آموزش
 - 4طراحي و تهيه محصوالت و بسته هاي آموزشي
 :15 – 7نوع جايزه به جدول بخش آموزش صفحه 22مراجعه شود.
ماده  :16جايزه برگزيده دانشجويان :جايزه دانشگاه است كه در سطح دانشكده اهدا مي شود
 :16 – 1تعريف :اين جايزه به اعضاي هيات علمي كه توسط دانشجويان به عنوان معلم نمونه و فرهيخته
انتخاب مي شوند اهدا مي شود.
 :16 – 2تعداد برندگان در هر سال :منتخبين دانشجويان مقطع علوم پايه دكتري حرفه اي پزشكي
عمومي ،مقطع باليني دكتري حرفه اي پزشكي عمومي ،دكتري حرفه اي دندانپزشكي ،دكتري حرفه اي
داروسازي و هر يك از دوره هاي كارشناسي داير در دانشگاه با بيش از  25نفر پذيرش ساالنه دانشجو ،هر
كدام حداكثر يك نفر
 :16 – 3گروه هدف :كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه كه به دانشجويان مقاطع كارشناسي و يا دكتري
حرفه اي تدريس مي كنند ،شامل برگزيدگان سال هاي قبل.
 :16 – 4روند انتخاب :انتخاب افراد با راي گيري از فراگيران در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي
صورت مي گيرد.
 :16 – 5نوع جايزه :تنديس يادبود ،لوح تقدير و جايزه نقدي
تبصره :این جایزه در جشنواره ابن سینای  90اعطا نمی شود.

ماده  :17جايزه اخالق پزشكي دانشگاه :جايزه دانشگاه است كه در سطح دانشگاه اهدا مي شود.
 :17 – 1تعريف :جايزه برگزيده اخالق پزشكي دانشگاه بوده و به يكي از اعضاي هيات علمي كه از نظر
اخالق در پزشكي نمونه است اهدا مي شود.
 :17 – 2تعداد برندگان در هر سال :حداكثر يك نفر در هر سال
 :17 – 3گروه هدف :كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه شامل برندگان سال هاي قبل.
 :17 – 4روند نامزد شدن :نامزد شدن توسط همكاران صورت مي گيرد.
 :17 – 5روند انتخاب:
الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعالم مي شوند.
ب) سوابق علمي و اجرايي ( )CVنامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع آوري مي شود.
ج) كميته اجرايي جوايز در زمان مقرر مدارك ارسالي را بر اساس دستورالعمل اجرايي بررسي و نتيجه را به
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شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعالم مي كند.
 :17 – 6شرايط نامزد شدن و معيارهاي انتخاب:
الف  -عضو هيات علمي شاغل دانشگاه
ب  -حداقل  10سال سابقه
ج  -حسن شهرت در اخالق پزشكي
 :17 – 7نوع جايزه :به جدول بخش آموزش صفحه 22مراجعه شود.

تبصره :در خصوص جایزه اخالق پزشکی مقرر گردید هم فعالیت در جهت ترویج و اشاعه و آموزش
اخالق پزشکی مدنظر باشد و هم رعایت اصول اخالقی در عملکرد کاندیداها.

ماده  - 18جايزه ممتاز دانشگاه كه در سطح دانشگاهي اهدا مي شود.
 :18 – 1تعريف :جايزه ويژه دانشگاه است و هر عضو هيات علمي در طول خدمت خود تنها يكبار مي تواند
آن را دريافت كند.
 :18 – 2تعداد برندگان در هر سال :به تعداد واجدين شرايط در هر سال اهدا مي شود.
 :18 – 3گروه هدف :كليه اعضاي هيات علمي برگزيده شده در جوايز دانشگاه (آموزشي يا پژوهشي) بوده
و هر عضو هيات علمي تنها يك بار مشمول دريافت اين جايزه مي شود.
 :18 – 4معيارهاي انتخاب:
 - 1برنده شدن در  3مورد يا بيشتر از جوايز دانشگاه در يك سال
 - 2برنده شدن در يك جايزه از جوايز دانشگاه در  4دوره مختلف

تبصره  :1دريافت جايزه برگزيده دانشجويان از دو مقطع متفاوت در يك سال ،يك مورد محسوب مي شود.
تبصره  :2برندگان مشمول بند  2ماده  18 - 4در سال هاي بعد در جايزه مربوطه شركت داده نمي شوند.

 :18 – 5نوع جايزه :تنديس يادبود ،مدال افتخار و جايزه نقدي
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ماده  :19جايزه دستيار (تخصصي و فوق تخصصي) و دانشجوي  Ph.Dبرتر در آموزش جايزه
دانشگاه به دستيار برگزيده در فعاليت هاي آموزشي بوده و به دستياران رشته هاي تخصصي ،فوق تخصصي/
فلوشيپ باليني و دانشجويان دكتري تخصصي  Ph.Dكه در زمينه آموزش به دانشجويان مقاطع تحصيلي
پايين تر فعاليت بارزي داشته باشند اهدا مي شود.
 :19 – 1تعريف :جايزه دانشگاه به دستيار برگزيده در فعاليت هاي آموزشي بوده و به دستياران رشته هاي
تخصصي ،فوق تخصصي/فلوشيپ باليني و دانشجويان دكتري تخصصي  Ph.Dكه در زمينه آموزش به
دانشجويان مقاطع تحصيلي پايين تر فعاليت بارزي داشته باشند اهدا مي شود.
 :19 – 2تعداد برندگان در هر سال :دو نفر در هر سال يكي از دستياران رشته هاي تخصصي ،فوق
تخصصي و يا فلوشيپ باليني و يكي از دانشجويان دكتري تخصصي .Ph.D
 :19 – 3گروه هدف :كليه دستياران رشته هاي تخصصي ،فوق تخصصي/فلوشيپ باليني و دانشجويان
دكتري تخصصي  Ph.Dشامل برندگان سال هاي قبل.
 :19 – 4روند نامزدشدن :توسط مديران گروه هاي آموزشي و خود فرد صورت مي گيرد.
 :19 – 5روند انتخاب:
الف) اسامي نامزدها در زمان مقرر بر اساس دستورالعمل اجرايي به دفتر معاونت آموزشي دانشگاه اعالم مي شوند.
ب) سوابق علمي و اجرايي ( )CVنامزدها توسط معاونت آموزشي دانشگاه طي مكاتبه با ايشان جمع آوري مي شود.
ج) كميته اجرايي جوايز در زمان مقرر مدارك ارسالي را بر اساس دستورالعمل اجرايي بررسي و نتيجه را به
شوراي نظام جامع اهداي جوايز آموزشي اعالم مي كند.

 :19 – 6شرايط و معيارهاي انتخاب:
الف  -دستيار باليني تخصصي يا فوق تخصصي يا فلوشيپ و يا دانشجوي دكتراي تخصصي  Ph.Dسال
دوم و باالتر
ب  -اشتغال گروه آموزشي مربوطه به امر تدريس به فراگيران مقاطع پايين تر
ج  -معيارهاي مورد بررسي براي انتخاب عبارتند از:
 - 1كميت و كيفيت فعاليت هاي آموزشي در رابطه با فراگيران مقاطع پايين تر
 - 2نوآوري در زمينه آموزش فراگيران مقاطع پايين تر
 - 3طراحي و تهيه محصوالت و بسته هاي آموزشي
 :19 – 7نوع جايزه :لوح تقدير و جايزه نقدي
تبصره :این جایزه در جشنواره ابن سینای  90اعطا نمی شود.
تبصره  :1گرانت هاي آموزشي ذكر شده در جوايز به صورت اعتبار براي اجراي طرحهاي پژوهش در
آموزش قابل استفاده است.
تبصره  :2مقرر گردید محور جدیدی به کمیته آموزش اضافه شود که طی آن یک جایزه به دفتر
 EDOبرتر یا پروژه های آموزشی (یا پژوهش در آموزش) برتر اعطا شود.
تبصره  :3همچنین مقرر گردید عالوه بر محورهای پژوهشی و آموزشی جایزه ای نیز برای خدمات
ویژه نظیر راه اندازی یک بخش ،درمانگاه و یا ارائه یک سرویس ویژه در نظر گرفته شود و دانشگاه
حداکثر یک مورد برگزیده در این محور داشته باشد.

اين آيين نامه در  19ماده و  15تبصره در تاريخ در هيات داوران جشنواره در سال  88مورد بازبینی و تصویب
قرار گرفت.
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