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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فعاليت
مدير اجرايي
كارشناس اجرایی
كارشناس اجرايي

پيام رئيس دانشگاه و رئيس جشنواره
باسمه تعالي
شانزدهمين جشنواره ابنسينا همزمان با هشتادمين سالگرد تأسيس دانشگاه ،نيمه بهمنماه سال 1393
برگزار ميشود.
خاستگاه دانشگاه ما به بيش از  160سال پيش بر ميگردد ،آنجا كه نظام آموزش عالي كشور به همت اميركبير
و در هيبت دارالفنون متولد شد و پس از هشت دهه در كسوت دانشگاه تهران تولدي دوباره يافت .اين دانشگاه
همواره نماد آموزش عالي كشور بوده و تحصيل و تدريس در آن آرزوي بسياري از طالبان علم و دانش به
شمار رفته است .ما افتخار داريم حيات علمي خود را در فضايي سپري كردهايم كه بزرگان علم و ادب و اخالق
در آن تردد داشتهاند و اساتيدي را درك كردهايم كه هركدام داراي نقشي تأثيرگذار در حوزه علوم و خدمات
پزشكي بودهاند.
با چنين پيشينه و سرمايهاي جاي شگفتي نيست كه امسال دانشگاه ما براي دوازدهمين دوره متوالي در
جشنواره تحقيقاتي رازي رتبه نخست را از آن خود كند و موفقيتهاي آموزشي و پژوهشي ،دانشگاه را در
جايگاهي قرار دهد كه ضرورت رقابت در عرصههاي بينالملل براي آن احساس شود.
شانزدهمين جشنواره ابنسينا مجالي است براي تأمل بر آنچه از فعاليتهاي آموزشي پژوهشي در دانشگاه
ميگذرد و بسيار خوشوقتم كه با بازنگري صورت گرفته در آئيننامه اجرايي جشنواره ،اكنون به عرصههايي
چون خدمات و فعاليتهاي ويژه در حوزه اخالق پزشكي ،بهداشت ،درمان و مديريت نيز پرداخته ميشود،
بخصوص در سالي كه همكاران دانشگاه با افزايش قابل توجه حجم بخش ارائه خدمات به واسطه اجراي طرح
تحول سالمت روبرو بودهاند.
ضمن آرزوي توفيق براي تمامي اساتيد ،پژوهشگران ،مديران و دانشجويان عزيز ،از دستاندركاران برگزاري
اين جشنواره به ويژه اعضاي دبيرخانه آن در معاونتهاي پژوهشي ،آموزشي و درمان سپاسگزاري مينمايم .از
خداوند منان براي تمامي خدمتگزاران عرصه علم ،سالمت و عزت مسئلت مينمايم.
دکتر علی جعفریان
رئيس دانشگاه
بهمن 93
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پيام معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه ،دبير کمیته پژوهش و دبیر جشنواره
باسمه تعالي
پژوهش در دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران ،به عنوان بزرگترین و قدیمی ترین
دانشگاه علوم پزشکی کشور ،از جايگاه ويژه اي برخوردار است .کسب پیاپی رتبه های در خور توجه و رو به
رشد در ارزشیابی های متنوع ملی و بین المللی توسط پژوهشگران ،اساتید ،و سایر اعضای خانواده تالشگر و
پرتوان دانشگاه ،حاكي از مسیر رو به رشد پژوهشی دانشگاه است .کسب رتبه اول پژوهش برای دوازدهمین
سال متوالی و با فاصله قابل مالحظه با دانشگاه بعدی در ارزشیابی انجام شده توسط وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی ،و نیز ارزشیابی های انجام شده توسط موسسات و سازمان های بین المللی نمونه ای از
افتخارات دانشگاه در سطوح ملی و بین المللی 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 .از جمله ی این حرکت ها ،برگزاری هر ساله ی جشنواره ابن سینا است که از بخش های اصلی آن،
معرفی و تقدیر از موفق ترین پژوهشگران ،طرح های پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادی و کاربردی ،-پایان
نامه ها ،مقاالت ،اختراعات و کتب دانشگاه می باشد .این جشنواره با هدف قدردانی از تالشهای خستگی ناپذیر
و موثر اساتید و پژوهشگرانی که بهترین سال های زندگی خود را به منظور ارتقای کشور و دانشگاه وقف تولید
علم نموده اند و نیز معرفی مالک ها و محورهای اصیل و مطرح پژوهش دانشگاه از طریق شناسایی الگوهای
موفق ،عینی ،مثال زدنی و دست یافتنی از بین اعضای خانواده ی علمی دانشگاه برگزار می گردد.
این جشنواره ی منحصر به فرد که به نام فرزانه و دانشمند سرزمین پارس ،ابن سینا مزین شده ،بر اساس
آيين نامه مصوب ،با تركيبي از اعضاي حقيقي و حقوقي و طي نشست هاي متعدد در كميته هاي تخصصي
ضمن بررسي دقيق كليه نظرات و پيشنهادات ارزشمند اعضاي محترم هيات علمي ،دانشكده ها و مراكز
تحقيقاتي در نهايت نسبت به معرفی افراد و فعاليت ها در قالب محور 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 خانواده ی علمی دانشگاه شاهد شكوفايي
روز افزون دانشگاه باشيم.
دكتر مسعود يونسيان
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معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

پیام معاون آموزشی دانشگاه و دبیر کمیته آموزش
باسمه تعالي
بدون شک آموزش یکی از ارکان اساسی فعالیت های هر دانشگاهی است و این امر در دانشگاه علوم پزشکی
تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور در حوزه علوم پزشکی که در بسیاری از حوزه های فعالیت های آکادمیک
سرآمد دانشگاه های علوم پزشکی کشور بوده و در صدد کسب جایگاه برجسته تر در عرصه های منطقه ای و بین
المللی است اهمیتی دو چندان پیدا می کند.
برای رشد و بالندگی آموزش نیاز به مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته و در عین حال گسترده وجود دارد
که در بسیاری از حوزه ها به دلیل ماهیت حوزه آموزش نتایج خود را در درازمدت نمایان می کند .یکی از این
فعالیت ها ارج نهادن به مقام استاد و گرامیداشت بزرگوارانی است که تالشی بی چشم داشت را برای تربیت نسل
فردای این مرز و بوم مبذول داشته و از سرمایه وجود خود در این مسیر مایه نهاده اند .از اساتید پیشکسوت گرفته
تا دوستان گرانقدری که در ابتدا یا میانه این مسیر دشوار قرار دارند و با تالش های خویش افقی روشن از سرمایه
آینده این دانشگاه را به تصویر کشیده اند.
در آستانه هشتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران و به دنبال برگزاری پانزده دوره از جشنواره ابن سینا نیاز به
بازنگری در روند برگزاری این جشنواره با استفاده از تجربیات پیشین بیش از هر زمان دیگری احساس می شد .از
همین رو با مدیریت دبیرخانه جشنواره مستقر در معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه و مشارکت حوزه های
مختلف دانشگاه امر بازنگری آیین نامه جشنواره در دستور کار قرار گرفت .بر اساس تغییرات ایجاد شده در جوایز
حوزه آموزش ،جایزه اخالق و تعهد حرفه ای به حوزه خدمات ویژه منتقل و جایزه تالشگر عرصه آموزش پزشکی
در کنار جایزه یک عمر تالش برای آموزش پزشکی به عنوان جایگزین جایزه آموزش پزشکی معرفی گردید تا
ضمن پاسداشت خدمات ارزشمند عزیزانی که عمری را در حوزه علم آموزش پزشکی گذرانده اند بتوانیم از کسانی
که در دوره ای کوتاه تر و در سطح دانشگاهی منشا خدمات چشمگیری در این حوزه بودند تقدیر به عمل آوریم.

بر خود الزم می دانم در آستانه برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره ابن سینا ضمن تبریک به کلیه برگزیدگان این
جشنواره از اعضای محترم کمیته تخصصی آموزش و نیز همکاران عزیزم در دبیرخانه بخش آموزش جشنواره
مستقر در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه تشکر ویژه به عمل آورده و برای همه تالشگران حوزه آموزش
دانشگاه آرزوی سالمت و بهروزی نمایم.
دکتر محمد جلیلی
معاون آموزشي دانشگاه
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پیام معاون درمان دانشگاه و
دبیر کمیته ارائه خدمات ویژه در سایر حوزه های فعالیت دانشگاه
باسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشکی تهران در حالی شاهد برگزاری شانزدهمین دوره جشنواره ابن سینا می باشد ،که
کماکان در بلندای قله کسب افتخارات علمی و عملی کشور قرار گرفته و نظاره گر بالندگی و تالش روزافزون
اساتید برجسته و دانشجویان واالهمت خود در نیل به اهداف پیش بینی شده می باشد.
از خصوصیات برگزاری دوره اخیر جشنواره ،امکان ارج نهادن به طیف وسیعتری از فعالیتها و دستاوردهای
با ارزش اساتید دانشگاه ،عالوه بر موضوعات آموزشی و پژوهشی ،تحت عنوان ارائه خدمات ویژه می باشد.
موضوعاتی که حاوی خدمات و فعالیتهای خاص در حوزه خدمات بهداشتی /درمانی ،مدیریت در دانشگاه و
اخالق پزشکی و یا الگوی رفتاری اخالق و تعهد حرفه ای باشند ،در زمره این عنوان جدید قرار گرفته اند .توجه
به این محورها که مشوق ارائه خدمات موثر و صحیح در زمینه پیشگیری از بیماری و یا درمان آن می باشد،
در کنار دو رکن اساسی دانشگاه یعنی آموزش و پژوهش که سابقه دیرینه و درخشانی در ساختار جشنواره دارند،
نقش تکمیلی ایفا می کند .واضح است همانگونه که حمایت جدی از آموزش و پژوهش هدفمند منجر به تربیت
انسانهای توانمند و کارآمد از طرفی ،و تکمیل چرخه نوآوری و خالقیت از طرف دیگر می گردد؛ پرداختن به
مبانی همانند الگوهای تعهد حرفه ای و اخالق پزشکی منجر به ایجاد فضایی مناسب جهت شکوفایی هویت
انسانی در ارائه کنندگان و احساس رضایت در گیرندگان خدمت خواهد شد .هدفمند سازی کلیه مولفه ها ی
یاد شده با مدیریت صحیح امکان پذیر خواهد بود .امید است این جشنواره با شیوه نوین اجرا ،بتواند به عنوان
حرکتی نمادین در ارج گذاری به مقام واالی تالشگران شایسته ،استمرار حرکت رو به جلوی دانشگاه در عرصه
علم و عمل را به نمایش بگذارد و روح تالش جمعی و هماهنگی بین فعالیتها را تقویت نماید.
درانتها الزم است مراتب قدردانی خود را از همکاری صمیمانه اعضای بزرگوارکمیته ارائه خدمات ویژه
جشنواره در زمینه بررسی و انتخاب طرحهای پیشنهادی ابراز نمایم .سالمتی و موفقیت همه دست اندرکاران
جشنواره را از ایزد منان خواستارم.
دکتر صدف علی پور
معاون درمان دانشگاه
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معیـارهای ارزشیـابی
در بخش های مختلف

شانزدهمين جشنواره ابن سينا

11

معیارهای ارزشیابی در بخش پژوهش شانزدهمين جشنواره ابن سينا
 )1پژوهشگر برگزیده (برای فعالیت علمی طی  5سال گذشته)

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  ،تعداد  Citationباالتر H – Index ،محقق ( در
طي  5سال گذشته)
 )2پژوهشگر جوان برگزیده (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
 )3مقاله معتبر برگزیده (طی  3سال گذشته)

شرايط پذيرش :تقاضاي يكي از نويسندگان مقاله (به عنوان نويسنده ي اول يا مسئول) ،درج نام دانشگاه
علوم پزشکی تهران در محل چاپ مقاله
روش شـرکت :كانديـد شـدن ،معرفي توسـط دانشـكده ،معرفي توسـط مركـز تحقيقاتي ،اعلام گزارش
واحدعلـم سـنجي (مبنـي برچـاپ در مجله سـرامد يا  Citationبيشـتر)
مالكهاي ارزشيابي  :انتشار مقـاله در مجلـه ای کـه  IFبـاالیی را در نمـایه نـامه Web of Sciences
دارد ،بیشترین تعداد ارجاع به مقاله ،پرداختن به موضوعات مهم کشوری
 )4ابداع و اختراع برگزیده ( 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 تالیفی برگزیده ( تاليف طی 3سال گذشته)

16

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).

 )6پژوهش برگزیده با تامین اعتبار از خارج دانشگاه (طی  3سال 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 :منبع تامين كننده اعتبار (دولتي يا غير دولتي ،اعتبار غير دولتي امتياز بيشتري دارد)،
ميزان مبلغ جذب شده.
 )7پایان نامه پایان یافته برگزیده (پایان یافته طی  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  :توليدات علمي پايان نامه نسبت به ميزان بودجه هزينه شده 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)
 )8طرح پژوهشی پایان یافته برگزیده (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
 )9مجله علمي ـ پژوهشی برگزیده

شرايط پذيرش :مجله با همكاري دانشگاه منتشر شود.
روش شرکت :كانديد شدن واحد مربوطه ،معرفي توسط واحد كتابخانه مركزي.
مالكهاي ارزشيابي :
انتشار به موقع ،تعداد مقاله منتشر شده در سال  ،93نوع نمايه نامه ،كيفيت فرايند داوري.
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معیارهای ارزشیابی در بخش آموزش پانزدهمين جشنواره ابن سينا
 جايزه کشوری 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.
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

18

 جايزه پيشکسوت آموزشی
تعريف :به استادان پيشكسوت دانشگاه به پاس قدرداني از زحمات طوالني مدت و ايجاد انگيزه در ساير
اعضاي هيات علمي ،اهدا مي شود.
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

شرایط و معیار های انتخاب:
• کیفیت و کميت مطلوب فعاليت هاي آموزشي با توجه به ارزشيابی به عمل آمده و با جمع بندی دانشکده مربوطه
• 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 یک عمر تالش در عرصه آموزش پزشکی
تعريف:
جايزه ای است که به يكي از اعضاي هيات علمي به پاس قدردانی از یک عمر تالش در زمينه آموزش علوم
پزشكي اهدا مي شود.
روند نامزد شدن:
• توسط خود فرد
• توسط همکاران
• توسط فراگیران
• توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
معيارهای انتخاب فرد برتر:
الف -عضو هيات علمي شاغل دانشگاه
ب ـ حداقل داشتن مرتبه دانشیاری
ج -دارا بودن حداقل  15سال سابقه کار به عنوان عضو هیأت علمی
د ـ ارائه شواهدی دال بر کیفیت مطلوب آموزش
ه -شهرت به فعالیت در حوزه آموزش علوم پزشکی در سطح دانشگاهی و کشوری
و -تاثيرگذار بودن فعالیت های آموزشی در سطح دانشگاهی
ز -داشتن فعاليت هاي بارز در زمينه آموزش علوم پزشكي از جمله:
• انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی
• انجام طرح های توسعه ای در حوزه آموزش علوم پزشکی
• انتشارات علمي اعم از ترجمه و تالیف كتب در زمينه آموزش علوم پزشكي
• انتشار مقاالت در زمینه آموزش علوم پزشکی در مجالت معتبر
• پایان نامه اعم از استاد راهنما و مشاور در زمینه آموزش علوم پزشکی
• تدریس در کارگاه های آموزش علوم پزشکی
• مدیریت و رهبری آموزش علوم پزشکی
• طرح های نوآورانه در حوزه آموزش علوم پزشکی
• همکاری در فعالیت های ارتقای کیفیت آموزشی در سطح گروه ،دانشکده و دانشگاه
• تهیه محصوالت و وسایل کمک آموزشی در حوزه آموزش علوم پزشکی
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 جايزه آموزشگر برتر دانشگاه(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.
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
شرایط و 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
 جایزه تالشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشکی
تعريـف :جايـزه ای اسـت کـه به يكـي از اعضاي هيـات علمي كـه در زمينه آمـوزش علوم پزشـكي ،داراي
فعاليـت هـا و نـوآوري هاي چشـمگير و اثرگذار اسـت اهدا مي شـود.
روند نامزد شدن:
• توسط خود فرد
• توسط همکاران
• توسط فراگیران
• توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
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معيارها ی انتخاب فرد برتر:

الف -عضو هيات علمي شاغل دانشگاه
ب -دارا بودن حداقل  5سال سابقه کار به عنوان عضو هیات علمی
ج -ارائه شواهدی دال بر کیفیت مطلوب آموزش
د -تاثيرگذار بودن فعالیت های آموزشی در سطح دانشگاهی
ه -داشتن حداقل  3سال فعاليت هاي بارز در زمينه های آموزش علوم پزشكي از جمله:
• انجام پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی
• انجام طرح های توسعه ای در حوزه آموزش علوم پزشکی
• انتشارات علمي اعم از ترجمه و تالیف كتب در زمينه آموزش علوم پزشكي
• انتشار مقاالت در زمینه آموزش علوم پزشکی در مجالت معتبر
• پایان نامه اعم از استاد راهنما و مشاور در زمینه آموزش علوم پزشکی
• تدریس در کارگاه های آموزش علوم پزشکی
• طرح های نوآورانه در حوزه آموزش علوم پزشکی
• همکاری در فعالیت های ارتقای کیفیت آموزشی در سطح گروه ،دانشکده و دانشگاه
• تهیه محصوالت و وسایل کمک آموزشی در حوزه آموزش علوم پزشکی
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معيارهاي ارزشیابی در بخش خدمات ویژه شانزدهمين جشنواره ابن سينا
 خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای
شرایط پذیرش :فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد
روش شرکت:
• درخواست توسط خود فرد
• گزارش توسط همکاران
• گزارش توسط رییس بیمارستان
• گزارش گروه اخالق پزشکی
• گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
مالکهای انتخاب:
• انجام آموزشهای مرتبط با حوزه اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای به فراگيران
• ایجاد محیط مناسب برای فعالیتهای مرتبط با اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای در محیط خدمت
• فعالسازی کمیته های اخالق پزشکی در بیمارستانها با اثربخشی مناسب تالیف و ترجمه های متعدد در زمینه
اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای
• پژوهش موثردر زمینه اخالق پزشكي و رفتار حرفه ای
 خدمات و فعالیت های ویژه درحوزه خدمات بهداشتی
شرایط پذیرش :فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد
روش شرکت:
• درخواست توسط خود فرد
• گزارش توسط همکاران
• گزارش توسط رییس بیمارستان
• گزارش توسط معاونت بهداشت و شبکه ها
• گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
مالکهای ارزشیابی:
• انجام خدمت ویژه در زمینه های بهداشتی
• انجام خدمت بدیع که سبب بهبود کیفیت خدمات بهداشتی شده باشد.

 خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه خدمات درمانی
شرایط پذیرش :فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد
روش شرکت:
• درخواست توسط خود فرد
• گزارش توسط همکاران
• گزارش توسط رییس بیمارستان
• گزارش توسط معاونت درمان
• گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
مالکهای انتخاب:
• انجام خدمت ویژه در زمینه درمان
• انجام خدمت بدیع که سبب بهبود کیفیت خدمات درمانی شده باشد.
 خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه مدیریت دانشگاه
شرایط پذیرش :فرد يا واحد متقاضي عضو دانشگاه باشد
روش شرکت:
• درخواست توسط خود فرد
• گزارش توسط همکاران
• گزارش توسط روسا بیمارستان یا شبکه ها
• گزارش توسط معاونت توسعه
• گزارش توسط مسئولین دانشکده و دانشگاه
مالکهای انتخاب شرایط و معیارهای انتخاب:
• انجام خدمت ویژه در حوزه های مدیریتی
• نوآوری موفق در روشهای مدیریتی
• فعالیتهای متعدد موفق مدیریتی
• ایجاد تحول مدیریتی موثر در محل خدمت

جوايز شانزدهمین جشنواره ابن سينا
الف ـ بخش پژوهش:
جایزه تمام محورها به جز مجله برگزیده و پایان نامه برگزیده 80 :ميليون ريال گرانت پژوهشي*+
 30ميليون ريال هزينه شركت دريك همايش خارج از كشور**  20 +ميليون ريال جايزه نقدي
جایزه مجله برگزیده :مجموع ریالی موارد فوق ( 130میلیون ریال) در اختیار سردبیر مجله قرار داده می
شود تا در راستای ارتقای مجله هزینه نماید.
جایزه پایان نامه برگزیده 30 :ميليون ريال هزينه شركت دريك همايش خارج از كشور**  20 +ميليون
ريال جايزه نقدي
* اين گرانت به صورت اعتبار براي اجراي طرح هاي پژوهشي براي برگزيدگان تمام محورها (به جز محور
پايان نامه برگزيده و مجله علمي پژوهشي برگزیده) قابل استفاده خواهد بود.
** شرط دريافت اين اعتبار داشتن حداقل يك مقاله پذيرفته شده در همايش مورد نظر و تاييد معاونت
تحقیقات و فناوري در اين مورد است.
** مبلغ ذکر شده برای شرکت در همایش خارج از کشور میزان خالص پرداختی بعد از کسر مالیات و کسورات
است.
ب ـ بخش آموزش:
 جایزه کشوری ابن سینا:

 80ميليـون ريـال گرنـت آموزشـي*  30 +ميليـون ريـال هزينـه شـركت در يك همايـش يا كارگاه آموزشـي
خـارج از كشـور***  +هديه معاونت آموزشـي وزارت بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـكي  20 +ميليون ريال
جايـزه نقدي

 جایزه پیشکسوت آموزشي دانشگاه :
 80ميليون ريال گرنت آموزشي**  30 +ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج
از كشور***  20 +ميليون ريال جايزه نقدي
 جایزه یک عمر تالش در عرصه آموزش علوم پزشکی دانشگاه :
 80ميليون ريال گرنت آموزشي**  30 +ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج
از كشور***  20 +ميليون ريال جايزه نقدي
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 جایزه تالشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشکی :
 80ميليون ريال گرنت آموزشي**  30 +ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج
از كشور***  20 +ميليون ريال جايزه نقدي

 جایزه آموزشگر برتر دانشگاه (حکیم جرجانی) :
 80ميليون ريال گرنت آموزشي**  30 +ميليون ريال هزينه شركت در يك همايش يا كارگاه آموزشي خارج
از كشور***  20 +ميليون ريال جايزه نقدي
* ايـن گرنـت بـه صـورت اعتبـار بـراي اجراي طرحهاي توسـعه آمـوزش يا طـرح های پژوهـش در آمـوزش قابل
اسـتفاده است.
** نصـف مبلـغ فـوق (40ميليـون ريـال) بـه عنـوان هزینـه فعاليت هـای علمی و آموزشـی از جملـه تهیه
تجهیـزات آموزشـی مـورد نیـاز بـا پیشـنهاد عضـو هیـأت علمـی و تایید مرکـز مطالعـات و توسـعه آموزش
علـوم پزشـکی دانشـگاه قابـل پرداخت خواهـد بود.
*** مبالـغ ذکـر شـده بـرای شـرکت در همایش یـا کارگاه آموزشـی خارج از کشـور میزان خالـص پرداختی
بعد از کسـر مالیات و کسـورات اسـت.
ج ـ بخش خدمات ويژه:
 جايزه تمام محورها 80 :ميليون ريال گرنت آموزشي**  30 +ميليون ريال هزينه شركت در يك
همايش يا كارگاه آموزشي خارج از كشور***  20 +ميليون ريال جايزه نقدي
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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 عليرضا استقامتي
دكتر محمدعلي فرامرزي
دكتر مهرشاد عباسي
دكتر مرتضي محمودي

 ابداع و اختراع:
دكتر الهه ملكان راد
Asymmetric Atrial Septal Defect Occluder for Transcatheter Closure
of Secundum Atrial Septal Defects with Inadequate Rims
دكتر مسعود امانلو
Treatment of Oral Lichen planus With a Combination of Triamcinolone
and Retinoic Acid
 تالیف کتاب:
زنده ياد دكتر احمد مسعود و آقای دکتر نیما رضایی Immunology of Aging :
دكتر پروين مهدي پور:

Telomere Territory and Cancer

 مجله علمی پژوهشی:
دکتر داریوش فرهود:

Iranian Journal of Public Health

 پايان نامه پژوهشي:
ــ مقطع :Ph.D
دكتر حديث صبور
بررسی تاثیراسیدهای چرب امگا 3 -برنشانگرهای التهابی و استخوانی در بیماران استئوپروتیک و مبتال
به ضایعه نخاعی مزمن
دكتر غالمرضا طاهري پاك
بررسی نقش  PTP1Bدر مکانیسم مولکولی القای آپوپتوز توسط پالمیتات در رده سلولهای عضالنی
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ــ مقطع کارشناسی ارشد:
خانم مريم زارع جدي
اندازه گيري ميزان آزادسازي استرهاي فتاالت درآب هاي بطري شده در پلي اتيلن ترفتاالت ()PET
تحت شرايط مختلف نگهداري

 فهرست برگزيدگان دانشگاه تهران
دكتر غالمعلي افروز

 پژوهشگر برگزيده :
 طرح پژوهشي برگزيده :

دکتر محمد عبداالحد

طراحی و ساخت تراشه نانوبیوسنسورالكتريكي امپدانسی و مدار  Read-outجهت بررسی متابوليسمهاي
سلولی و اثر مقاومت دارویی سلول های سرطانی
 فهرست برگزيدگان در بخش آموزش
 جايزه كشوري ابن سينا:

دكتر حسين حسين زاده
(دانشگاه علوم پزشكي مشهد)

 جایزه تالشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشکی :دكتر اكبر سلطاني
 جايزه پيشكسوت آموزشی دانشگاه:
 جايزه آموزشگر برتردانشگاه (حكيم جرجاني) :

دكتر محمد اكبري
دكتر احمد رضا دهپور
دكتر عباس میر شفيعي

 دانشكده بهداشت:

دكترسيد مصطفي حسيني
دكتر سيمين ناصري

 دانشكده پرستاري و مامائي:

خانم زهرا گودرزي

 دانشكده پزشكي:

دكتر محمد ايمان عيني
دكتر مهرداد حسيبي
دكتر فردين عميدي
دكتر فرزاد فاتحي

 دانشكده داروسازي:

دكتر حسين خليلي

 دانشكده دندانپزشكي:

دكتر سارا قديمي

 دانشكده علوم تغذیه و رژیم شناسی:

دكترمحمد جواد حسين زاده عطار

 فهرست برگزیدگان در بخش ارائه خدمات ویژه در سایر حوزه های فعالیت دانشگاهی:

دکتر انوشيروان هدایت
 الگوی رفتاری اخالق و تعهد حرفه ای
 خدمات وفعالیت های ویژه در حوزه خدمات بهداشتی معاونت بهداشت دانشگاه
 خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه مدیریت دانشگاه دکترخسرو صادق نیت حقیقی
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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 علوم باليني
نام ونام خانوادگی :دكترعليرضا استقامتي
آخرین مدرک تحصیلی :فوق تخصص غدد درون ریز
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :گروه بیماری های داخلی ،بخش غدد و متابولیسم بیمارستان
ولی عصر
تاريخ تولد1339 :
تحصيالت:
• دکترای پزشکی :دانشگاه علوم پزشكي تهران
• تخصص بیماری های کودکان :دانشگاه علوم پزشكي تهران
• فوق تخصص غدد و متابوليسم :دانشگاه علوم پزشكي تهران
 انتشارات:
 145مقاله معتبر با  1252استناد وH-index : 17
 مهمترين فعاليت هاي اجرايي:
• مشاور وزیر بهداشت و عضو منتخب وزیر در شورای آموزش پزشکی و تخصصی
• مشاور مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت
• عضو و رییس فعلی کمیته کشوری دیابت
• عضو هیات مدیره انجمن غدد درون ریز ایران به مدت بیش از  13سال تاکنون
• عضو هیات مدیرۀ جامعۀ پزشکان متخصص داخلی ایران به مدت بیش از  13سال تاکنون
• رئیس سابق مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت بهداشت
• دبیر سابق و فعلی انجمن های علمی وزارت بهداشت
• معاون سابق آموزش تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی
• عضو سابق شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی و عضو سابق شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی
• مدیر سابق گروه پزشکی ورزشی دانشگاه
• معاون پژوهشی گروه بیماریهای داخلی
• دبیر بورد گروه پزشکی ورزشی و دبیر آزمون گواهینامه گروه داخلی
• عضوهيات ممتحنه و مسئول آزمون های پیش کارورزی و دستیاری
 مهمترين جوايز و افتخارات:
• کسب رتبه دوم پژوهشی در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
• کسب رتبه دوم پژوهشی در فرهنگستان علوم پزشکی
• کسب رتبه محقق برتر انجمن غدد درون ریز ایران
• كسب رتبه مقاله برتر در دهمين جشنواره ابن سینا
 مهمترین فعالیتهای تحقیقاتی:
• سه دوره مطالعات اپیدمیولوژیک بیماری دیابت و چاقی در کشور
• اولین مطالعه آینده نگر هزینه دیابت در کشور
• مطالعات کشوری عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی و مشارکت در مطالعات بین المللی
• تعیین استاندارد کشوری دور کمر برای تشخیص سندرم متابولیک در ایران
• اولین مطالعه کشوری تست کالمپ انسولین
• مطالعات متعدد آدیپوکاین های مختلف در بیماران دیابتی که بسیاری از آنان برای اولین بار در کشور انجام شده است.

27

 پژوهشگر برترـ علوم پایه
نام ونام خانوادگی  :دكتر محمدعلي فرامرزي
آخرین مدرک تحصیلی Ph.D :فارماکوگنوزی
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاريخ تولد1347 :
تحصيالت:
• دکترای داروسازی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دکترای تخصصی فارماکوگنوزی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• ُپست دکترای بیوتکنولوژی :دانشگاه زوریخ ،انستیتوی علوم زیستی
 انتشارات:

 128مقاله معتبر با  1127استناد و H-index : 20

 مهمترين فعاليت هاي اجرايي:
• عضویت در شوراهای آموزشی و پژوهشی دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران (از  1383تا کنون)
• عضو بورد تخصصی بیوتکنولوژی دارویی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ( 1388تا کنون)
• عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم دارویی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
• عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران
• مدیر بخش تکنولوژی آنزیمی و دپارتمان بیوتکنولوژی دارویی ،دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران (از  1383تا کنون)
• دبیر بخش علوم زیستی مجله دارو
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• پایان نامه برگزیده دکترای تخصصی در دهمین جشنواره علوم پزشکی رازی ()1383
• پژوهشگر جوان برگزیده (رتبه دوم) در نهمین جشنواره علوم پزشکی ابن سینا ()1386
• محقق برگزیده علوم دارویی (رتبه دوم) در نوزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی ()1392

 مهمترین فعالیتهای تحقیقاتی:
• انجام  33پروژه تحقیقاتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
• راهنمایی و مشاوره بیش از  70پایان نامه دکترای داروسازی ،کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی
• دریافت گرنت پژوهشی از موسسه ملی علوم سوئیس
• تالیف  3جلد کتاب بیوتکنولوژی ریزجلبک ها ،ایمنی زیستی و ایمنی در آزمایشگاه های علوم دارویی
• ترجمه  1جلد کتاب بیوتکنولوژی و کاربردهای آن در داروسازی
• ثبت بیش از  30ژن دربانک های بین المللی  GeneBankدر NCBI
• شناسایی و ثبت سویه های مختلف قارچ ،ریزجلبک و باکتری های نرمال و سختی دوست از زیستگاه های آبی و خاک
• ارائه بیش از  40مقاله علمی در کنگره های داخلی و خارجی در زمینه بیوتکنولوژی
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 پژوهشگر جوان برگزیده بالینی
نام ونام خانوادگی :دكتر مهرشاد عباسي
آخرین مدرک تحصیلی :پزشکی هسته ای
رتبه علمي :استادیار
محل خدمت :بیمارستان ولیعصر(عج)
تولد1356 :
تحصيالت :تخصص پزشکی هسته ای
 انتشارات:
 42مقاله معتبر با  609استناد و H-index : 14
 مهمترين فعاليت هاي اجرايي:
• مدیر گروه مجازی سازی دانشکده مجازی
• مسئول امور بین الملل گروه پزشکی هسته ای
 مهمترين جوايز و افتخارات:
• تقدیر نامه فرهنگستان علوم برای مقاله با باالترین  IFسال 1390
• مقاله برتر سومین کنگره دانشجویان پزشکی سال 1381
• دستیار پژوهشی برگزیده سال 1389
• نفر اول دانشنامه تخصصی سال 1390
• دانشنامه تخصصی پزشکی هسته ای اروپا سال 2014
• ارائه بیش از  20عنوان کار تحقیقی در کنگره های بین المللی
 مهمترین فعالیتهای تحقیقاتی:
• چاپ مقاالت منحصر به فرد از داده های ملی بررسی عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر دار در مورد فراوانی و تحلیل فشار خون،
دیابت ،چاقی ،چاقی تنه ای ،سندرم متابولیک.
• مشاركت در راه اندازي  Cardiac MIBG scanو بکارگیری اسکن برداشت تکنزیوم در تیروئید ، MUGA ،پرفیوزن
عضله در پای دیابتی ،دزی متری ،دز درمانی ساماریوم با مدلسازی منتکارلو و بکارگیری شبکه عصبی در گزارش اسکن قلب.

29

 پژوهشگر جوان برگزیده ـ علوم پايه
نام ونام خانوادگی  :دکتر مرتضي محمودي
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای علوم و فناوری نانو
رتبه علمي :استادیار
محل خدمت :مرکز تحقیقات نانوتكنولوژي دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1358 :
تحصيالت :دکترای علوم و فناوری نانو ـ دانشگاه صنعتی شریف
 انتشارات:

 93مقاله معتبر وتعداد  2850استناد و H-index : 27

 مهمترين فعاليت هاي اجرايي:
• عضو هیات تحریریه مجله  Scientific Reportاز انتشارات Nature
• عضو هیات تحریریه مجله Journal of Alzheimer›s Disease
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• رتبه دوم نهمین جشنواره برترین های فناوری نانو کشور1393 -
• پژوهشگر برتر وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی کشور1392 -
• رتبه سوم هشتمین جشنواره برترین های فناوری نانو کشور1392-
• محققین جوان هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی1391-
• رتبه چهارم هفتمین جشنواره برترین های فناوری نانو کشور1391-
• پژوهشگر برتر انیستیتو پاستور ایران (چاپ مقاله با ضریب تاثير 1391-)46
• گرنت اتحادیه اروپا برای تحقیق در زمینه «پروتئین کرونا»1391-
• سیزدهمین جشنواره ابن سینا-رتبه دوم مقاله معتبر1390-
• رتبه هفتم ششمین جشنواره برترین های فناوری نانو کشور1390-
• فارغ التحصیل برتر فناوری نانوی کشور1389-
• گرنت شهید چمران از بنیاد ملی نخبگان1389-
• پژوهشگر برتر انیستیتو پاستور ایران (چاپ مقاله با ضریب تاثير 1389-)33
• جایزه دکتر مجتهدی از دانشگاه صنعتی شریف1388-
• رتبه دوم پژوهشهای کاربردی -یازدهمین جشنواره جوان خوارزمی1388-
• فارغ التحصیل برتر فناوری نانوی دانشگاه صنعتی شریف1388-
• گرنت استعدادهای درخشان دانشگاه صنعتی شریف1387-

 مهمترین فعالیتهای تحقیقاتی:
• ارزیابی سمیت نانوذرات
• رهایش کنترل شده دارو از نانوحاملها
• تعیین سرنوشت زیستی نانوذرات
• مهندسی بافت-قلب و عروق
• کنترل تمایز سلولهای بنیادی با استفاده از نانوساختارهای هوشمند
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 ابداع و اختراع برگزیده
عنوان اختراع:
Asymmetric Atrial Septal Defect Occluder for
Transcatheter Closure of Secundum Atrial
Septal Defects with Inadequate Rims
نام و نام خانوادگی :دکتر الهه ملکان راد
رتبه علمي :دانشیار
ساير همكاران :پروفسور زیاد موسی حجازی
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 2014/194241 A1
Application Number: PCT/US2014/040315
Publication Date: 30 May 2014

 خالصه ای از اختراع ثبت شده:

در حال حاضر بستن ِاز طریق کاتتر( )transcatheterسوراخ های بین دیواره دهلیزی از نوع نقص ثانویه (Secundum
 ،)atrial septal defectمحدود به سوراخ هایی است که حاشیه کافی( )adequate rimsدر اطراف سوراخ داشته باشند.
درصورت نداشتن حاشیه های کافی ،برای بستن سوراخ ،باید بیمار را جراحی نمود .این مدل طراحی شده یکی از چهار مدلی است
که به منظور بستن نقص دیواره بین دهلیزی در بیماران با حاشیه ناکافی ( )inadequate rimsابداع شده است و دارای ویژگی
هایی به شرح زیراست:
 -1آسیمتریک و  double-discاست.
 -2بخشی که بر روی دیواره با  rimکافی قرار می گیرد ،از تراکم  wire meshبیشتری برخوردار است.
 -3در بخشی که بر روی دیواره با  rimناکافی قرار می گیرد ،بین دو سطح داخلی دیسک ها (دیسک مربوط به دهلیز راست و
دیسک مربوط به دهلیز چپ) خاصیت مغناطیسی ضعیفی به  nitinolداده شده ،که پس از  deployشدن دردوسمت دیواره
بین دهلیزی ،آنها را با هم نگه می دارد.
 -4هاب( )hubهردیسک در هردو طرف ،یک سوراخ دروسط آن دارد که با رد نمودن  guidewireاز آن می توان برای
 retrieveنمودن deviceدرصورت  embolizationاستفاده نمود .این طراحی ،راه اضافه دیگری برای  retrieveکردن
 deviceدرصورت  embolizationدر اختیار ما قرار می دهد.
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 ابداع و اختراع برگزیده
عنوان اختراع:
Treatment of Oral Lichen planus With a
Combination of Triamcinolone and Retinoic
Acid
نام و نام خانوادگی :دکتر مسعود امانلو
رتبه علمي :استاد

ساير همكاران :دکترشمس الملوک نجفی ،دکتر مهناز صاحب جمعی
محل ثبت اختراع ،شماره ثبت و نشر اختراع و تاريخ ثبت آن:

International Application Published Under: The Patent Cooperation Treaty
(PCT), World Intellectual Property
International Publication Number: US 20140249118 A1
Application Number: US 13/783,326
Publication Date: 4 Sep 2014

 خالصه ای از اختراع ثبت شده:

لیکن پالن بیماری آماسی مزمن پوستی -مخاطی با علت ناشناخته است .درصد شیوع آن در کل جمعیت ۲/۲-۷/۰درصد می باشد.
این بیماری عالوه برعالئم پوستي تظاهرات باليني نيز دارد ،به طوري كه تظاهرات دهاني آن هشت برابر عالئم پوستي است .از
آنجا كه هنوز درمان قطعي براي اين بيماري به دست نيامده است ،از اين نظر بيشتر مورد توجه جامعه پزشكي قرار گرفته است.
در حال حاضر درمان لیکن پالن با استفاده از کورتیکواستروئیدها ،آنالوگهای ویتامین Aنظیر رتینوئیک اسید ،گریزوفلوین،
کرایوسرجری و اشعه ماوراء بنفش انجام میشود .از بین درمانهای ذکر شده تریامسینولون استونید و رتینوئیک اسید از همه موثرتر
و پرکاربرد تر بوده اند.
بسیاری از تحقیقات ،کاربرد تریامسینولون استونید و رتینوئیک اسید در خمیر چسبنده اورابیس (® )Orabaseبطور جداگانه و به
تنهایی بر کاهش عالئم لیکن پالن دهانی را گزارش کرده اند ولی تاکنون ،کاربرد همزمان این دو دارو در خمیر چسبنده اورابیس
گزارش نشده است.
در این ثبت اختراع ،اثر درمانی مخلوط همزمان تریامسینولون استونید  0/1درصد و رتینوئیک اسید  0/05درصد در خمیر چسبنده
اورابیس در درمان لیکن پالن دهانی برای کاهش عالئم دهانی لیکن پالن برای مدت  3هفته و روزانه  3بار استفاده مورد ثبت
قرار گرفته است.
نتایج بالینی حاصل از این شیوه درمانی (استفاده از مخلوط همزمان تریامسینولون استونید  0/1درصد و رتینوئیک اسید  0/05درصد
در خمیر چسبنده اورابیس) مشخص کرد فرموالسیون بکار رفته در این ثبت اختراع از استفاده از تک تک داروهای تریامسینولون
استونید  0/1درصد و رتینوئیک اسید  0/05درصد در خمیر چسبنده اورابیس در درمان لیکن پالن دهانی موثر تر است .همچنین
عالوه بر کاهش میزان داروی تجویزی ،راحتی بیمار و تعداد دفعات مصرف نتایج بالینی بهتر ،هزینه های درمانی بیمار نیز کاهش
خواهد یافت.
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 کتاب تالیفی برگزیده
عنوان کتابImmunology of Aging :
مولف /مولفين:
زنده ياد دکتر احمد مسعود ،دکتر نیما رضايی

 چکیده كتاب (به فارسي):
سالمندی به عنوان تجمع تغییرات در یک فرد در طول زمان تعریف شده است .به خوبی ثابت شده است که عملکرد سیستم ایمنی
بدن به طور کلی با پیشرفت سن کاهش می یابد که این پدیده به عنوان  immunosenescenceناميده می شود .مطالعات
متعددی در طول دهه های اخیر انجام شده است که نشان می دهد عواقب آسیب شناختی از تغییرات وابسته به سن در سیستم
ایمنی بدن ،منجر به انواع تظاهرات مانند افزایش حساسیت به عفونت ها و افزايش استعداد ابتالي به بيماريهاي خود ايمن می شود.
به نظر می رسد تغییرات عملکرد سیستم ایمنی در سالمندان تحت کنترل ژنتیکی و همچنین عوامل محیطی مانند رژیم غذایی و
شیوه زندگی باشد .بنابراین ،حفظ یک شیوه زندگی سالم عامل مهمی در حمایت از سیستم ایمنی بدن در دوران سالمندي است.
الزم به ذکر است که متوسط سن جمعیت جهان رو به افزایش است .از اين رو تغییرات سیستم ایمنی بدن و عوارض کلی سالمندي
زمینه تحقیق علمی در بسیاری از مراکز معتبر دنیا می باشد ،چرا که بسیاری از جنبه های این پدیده ،مبهم باقی مانده است.
کتاب ايمني شناسي سالمندي در نتیجه همکاری های گسترده با بیش از شصت محقق در این زمینه ،از بیش از ده کشور و در
بیست و شش فصل مختلف می باشد .این کتاب می تواند به عنوان یک منبع مناسب در اختيار دانشجویان و عالقمندان قرار گیرد
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 کتاب تالیفی برگزیده
عنوان کتابTelomere Territory and Cancer :
مولف  :پروين مهدي پور

 چکیده كتاب (به فارسي):
كتاب قلمرو تلومر و سرطان يك بسته آموزشي است كه بر اساس نتايج تحقيقات تاليف شده است .مباحثي در اين كتاب نشان
ميدهد كه چگونه گونه هاي مختلف قادر به تعامل با يكديگر هستند و در يك هدف زيستي يعني «تلومر» وجه اشتراك دارند.
سعي شده است تا طراحي بخش هاي اين كتاب مكمل يكديگر باشند و از تسلسل مرتبط و به روز در قلمرو تلومر برخوردار باشد.
اين كتاب شامل  8بخش است:
بخش اول :ارايه كننده جنبه هاي كليدي و منعكس كننده يافته هايي در زمينه تلومراز در سرطان و سالمندي ( )Agingاست.
بخش دوم :منعكس كننده جنبه هاي پايه و باليني تلومراز است.
بخش سوم :راهكرد نويني را در رديابي و تشخيص فعاليت پايين تلو مراز براي اولين بار ارايه ميكند.
بخش چهارم :مبا حث تلومر -تنظيم و نقش در ايجاد تومور -تمركز بر روي ساختار -تعامل بين تلومر ها ـ خسارت DNA
 بيان ژن ها و تنظيم كروماتين تلومريك را ارائه مي كند.بخش پنجم :ارايه كننده فرضيه جديدي در زمينه طول تلومر در سطوح ژنوميك و پيكري در تومورهاي مغز و پستان است.
بخش ششم :مباحث تلومر -متيالسيون و تغذيه ارايه گرديده است كه تاثير گذاري عناصر تغذ يه اي بر طول تلومر -متيالسيون
 DNAو آمادگي ابتال به سرطان را مطرح مي نما يد .در اين بخش به اهميت بهينه سازي سبك تغذيه در فرآيند پير شدن و
سرطان توجه خاصي شده است.
بخش هفتم :با توجه به اهميت سلول هاي بنيادي مقوله تعامل ژن-ژن و همكاري بين تلومر ها و نشان هاي سلول هاي بنيادي
و همچنين سازوكار فردي به عنوان راهكردي استاندارد در رابطه با سلول هاي بنيادي بحث شده است.
بخش هشتم :با ارايه جمع بندي در يك نگاه -قلمرو تلومر بعنوان حوزه تام ( )globalدر ژنتيك و بيولوژي سلولي مطرح
شده است كه با اهداف ملكولي و سلولي متعددي تعامل دارد و در وا قع مي تواند راه گشايي در انتخاب سبك زندگي ما باشد .با
توجه به اهميت راهكرد فردي ( )personalizedدر شجره نا مه هايي كه داراي پيشينه سرطان هستند استراتژي پيشگيري
تسهيل ميگرد:
الف -ثبات سالمت و تكوين سرطان تحت عملكرد انتخاب و گوناگوني از طريق ژنتيك -بيولوژي سلـولي و عوامل محيط زيست
(ميكرو و ما كرو) است كه در آن مقو له هاي نوين شامل «انتخاب فردي» و «گوناگوني فردي» معرفي شده است.
ب -مسئلـه پيـر شدن وابستـه به خصوصيـات « ژنتيكي تاثير گـذار»« ،عوامل اكتسابي محيطي منجر به پير شدن هدفمند» و
« تكوين سرطان» است.
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 مجله علمي پژوهشي برگزیده
نام مجلهIranian Journal of Public Health :
مدیر مسئول :دكتر داريوش فرهود
سردبير :دكتر داريوش فرهود
مدير اجرائي و ادیتور :دکتر محمدباقر رکنی
صاحب امتياز :انجمن علمی بهداشت ایران
ناشر :دانشگاه علوم پزشکی تهران
كارشناس دفتر نشريه:
خانم ثریا احد زاده ـ خانم هدی بذرانبار
زبان انتشار :انگلیسی
تواتر انتشار :ماهانه
اولين سال انتشار1350 :
 بانك هاي اطالعاتي نمايه كننده مجله :

PubMedCentral (PMC), Science Citation Index Expanded (SCIE) by Thompson/
ISI USA, EMBASE, Chemical Abstracts, SCOPUS, ASCI, Biological
Ab¬stracts, IMEMR, CABI Publishing, Index Copernicus, Medscape, VCU
Library, Extra MED, DOAJ, Ovid Medline (R), Magiran, SID, Iran Medex and
Islamic World Science Citation Center (ISC), EBSCO, CINAHL
 آدرس وب سايتhttp://ijph.tums.ac.ir :
 تاريخچه:
مجله بهداشت ایران Iranian Journal of Public Healthاز سال  1350خورشیدی به دو زبان انگلیسی و فارسی شروع
به کار نمود و تا به امروز بدون وقفه به انتشار خود ادامه داده است .این مجله از سال  2003میالدی به صورت تمام انگلیسی به
صورت فصلنامه چاپ می شد .از ابتدای سال  2012در پی افزایش تعداد مقاالت مجله به صورت ماهنامه منتشر میشود .مجله
دارای  17عضو هیات تحریریه داخلی و  19عضو خارجی است که همگی از دانشمندان مطرح داخلی و بین المللی می باشند .این
مجله در سال  2006توانست به عنوان اولین نشریه وزارت بهداشت در پایگاه  ISIاندکس شود و در چهاردهمین جشنواره رازی در
سال  1387به عنوان مجله برتر انتخاب و لوح تقدیر از دست ریاست جمهوری وقت دریافت نماید .هم چنین یکسال پس از آن در
سال  1388در دهمین جشنواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده کشور به عنوان نشریه علمی ممتاز برگزیده شد و توسط وزیر علوم
وقت مورد تمجید قرار گرفت .این مجله هم اکنون مورد اقبال نویسندگان بسیاری در سراسر جهان قرار گرفته و در سال میالدی
 2014میالدی تعداد  1756مقاله از  59کشور جهان دریافت نموده است .هم چنین تعداد زیادی ویژه نامه مربوط به وزارت بهداشت
و مناسبت های علمی مختلف تا کنون چاپ نموده است.
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 پايان نامه پژوهشى برگزیده  -مقطع Ph.D
عنوان پایان نامه :بررسی تاثیراسیدهای چرب امگا 3
برنشانگرهای التهابی و استخوانی در بیماران استئوپروتیک
و مبتال به ضایعه نخاعی مزمن
دانشجو :دكتر حديث صبور
اساتید راهنما :دکتر باقر الریجانی -دکتر فرزاد شیدفر
رتبه علمی اساتید راهنما :استاد -استاد
دانشکده محل تحصیل :دانشكده بهداشت

 تعداد مقاالت منتج از پایان نامه ،نام مجله منتشر کننده مقاله  IF ،مجله و بانک های
اطالعاتی نمايه كننده مجله:
 5مقاله خارجی چاپ شده در مجالت زیر:

])1&2)Spine [IF:3.397 – Indexed in: Thomson Reuters (ISI
])3) Spinal Cord Medicine [IF:1.878 – Indexed in: Thomson Reuters (ISI
])4) Research in Medical Sciences [IF:0.68 – Indexed in: Thomson Reuters (ISI
])5) Osteoporosis [IF:0.3 – Indexed in: Thomson Reuters (ISI

 چکیده كاربردي:
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اين مطالعه با توجه به تبلیغات زیاد در حوزه مکمل های غذایی در جامعه و با هدف پاسخ گویی به این سوال که آیا مکمل اسید
های چرب امگا  3در بهبود شاخص های استخوانی و التهابی بیماران مبتال به ضایعه نخاعی که دچار پوکی استخوان بودند میتواند
نقش داشته باشد یا نه انجام گرفته است .طرح به مدت 14ماه در  82بیمار اجرا شد وبيماران مبتال به پوکی استخوان روزانه حدود
یک گرم مکمل امگا  3دریافت کردند .این مطالعه نشان داد مکمل یاری با اسید های چرب امگا  3به میزان یک گرم در روز،
درمدت  14ماه نتوانست باعث بهبود شاخص های التهابی و استخوانی بیماران مبتال به پوکی استخوان شود .مطالعات بیشتر در
زمینه مکانیسم اثر افتراقی اسیدهای چرب امگا  3با در نظر گرفتن فاکتورهای عصبی ،همچنین مطالعات بیشتر در زمینه پلی
مورفیسمهای ژنی احتمالی درفاکتورهای التهابی و استخوانی این بیماران می تواند در فهم مکانیسم های احتمالی موثر در تسریع
پوکی استخوان بیماران نقش داشته باشد.
سابقه وهدف :هدف تعيين اثر مصرف مکمل  MorDHAبر نشانگرهای استخوانی در بیماران استئوپروتیک مبتال به ضایعه
نخاعی مزمن بود.
مواد و روش ها 82 :بیمار به روش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند .روزانه  2کپسول کلسیم دریافت می کردند .گروه درمانی
 MorDHAو گروه شاهد کپسول دارونمای امگا  3دریافت نمودند .در پایان  16هفته شاخصهای استخوانی و التهابی اندازه
گیری شد .نشانگرها در هر 2گروه و بین  2گروه پیش با پس از مداخله با هم مقایسه شدند .آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار
 SPSSصورت پذیرفت.
يافته ها :میانگین انرژی و مواد مغذی ،در شروع و پایان ماه چهارم بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نشان ندادند .دو
گروه قبل از مداخله از لحاظ سیتوکین های التهابی ،تفاوتی با یکدیگر نشان ندادند ( .)p<0/05میانگین غلظت فاکتورهای التهابی
در گروههای مصرف کننده  MorDHAو دارونما در ابتدا و انتهای مطالعه با یکدیگر اختالف آماری معنی داری نداشتند .پس از
مداخله میانگین آلکالین فسفاتاز استخوانی در دو گروه افزایش معنی داری پیدا کرد ( .)p<001میانگین تغییرات این متغیر در دو
گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت ( .)p =/056در انتهای مطالعه ،غلظت آلکالین فسفاتاز استخوانی در دو گروه با یکدیگر
تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد ( .)p=0/7میانگین غظت RANKLدر هر دو گروه کاهش یافت ،اما این تغییرات از
لحاظ آمـاری معنی دار نبود .میانگیـن غلظت استئـوپـروتگـرین درگـروه  MorDHAاز  4/05±0/84 mmol/lدر ابتـدای
مطالعه به ( ،2/88±0/95)mmol/lو در گروه دارونما از( 4/41±1/21)mmol/lدر ابتدای مطالعه به 2/64± 0/84کاهش
( )mmol/lیافت و در پایان مطالعه تفاوت آماری معنی دار در میانگین استئوپروتگرین بین دو گروه مشاهده شد ). (p<0.01
نتيجه گيري :مکمل یاری درمدت  4ماه نتوانست باعث بهبود شاخص های التهابی و استخوانی شود .مطالعات در زمینه مکانیسم
اثر افتراقی اسیدهای چرب امگا 3با در نظر گرفتن فاکتورهای عصبی ،همچنین مطالعات بیشتر در زمینه پلی مورفیسمهای ژنی
احتمالی درفاکتورهای التهابی و استخوانی این بیماران می تواند در فهم مکانیسم های احتمالی موثر در این آسیب نقش داشته باشد.

 پايان نامه پژوهشى برگزیده  -مقطع Ph.D
عنوان پایان نامه :بررسی نقش  PTP1Bدر مکانیسم
مولکولی القای آپوپتوز توسط پالمیتات در رده سلولهای
عضالنی C2C12
دانشجو :دكتر غالمرضا طاهري پاك
اساتید راهنما :دکتر رضا مشکانی -دکتر پروین پاساالر
رتبه علمی اساتید راهنما :دانشیار -استاد
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:
 4مقاله خارجی چاپ شده در مجالت زیر:

])1) Free Radical Biology and Medicine [IF: 5.98 – Indexed in: Thomson Reuters (ISI
]2) Inﬂammation Research [IF: 2.14 Indexed in: Thomson Reuters (ISI
])3) Cellular Signalling [IF: 4.47 – Indexed in: Thomson Reuters (ISI
4) Cell biochemistry and function [IF:2.13– Indexed in: Thomson Reuters

 چکیده كاربردي:

مقدمه :عضله اسکلتی نقش مهمی در بروز مقاومت به انسولین که یکی از عوامل اصلی پاتوژنز بیماری دیابت نوع  2است ایفاء می
نماید .اسیدهای چرب نقش مهمی در پاتوژنز بيماري دیابت نوع  2ايفا نموده و با وجود اینکه اين تركيبات سوبستراهای متابولیکی
مهم در بسیاری از فرآیندهای سلولی هستند ،ولی افزایش غلظت و تجمع آنها می تواند باعث القای مقاومت به انسولین و اختالل
عملکرد میتوکندری شده که نهایتا منجر به مرگ سلولی یا لیپوآپوپتوز می شود .پروتئین تیروزین فسفاتاز (1B (PTP1B
یکی از مهارکننده های شناخته شده مسیرسیگنالينک انسولین بوده و به عنوان یک هدف درمانی جهت درمان دیابت مد نظر قرار
گرفته است .لذا با توجه به رابطه مقاومت به انسولين و اختالل عملکرد میتوکندری با آپوپتوز ،نقش  PTP1Bدر اختالل عملکرد
میتوکندری و همچنين آپوپتوز در سلولهای عضالنی مورد مطالعه قرار نگرفته است .در این مطالعه نقش تغییرات بیان PTP1B
در اختالل عملکرد و بیوژنز میتوکندری و همچنین بر فعالیت مسیر القای آپوپتوز در سلولهای عضالتی  C2C12و همچنین
مکانیسمهای دخیل در آن مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روشها :در این مطالعه با استفاده از سیستم لنتی ویروس ،بیان ژن  PTP1Bدر سلولهای  C2C12کاهش و افزایش
داده شد .در این سلولها میزان بیان  mRNAو پروتئین های دخیل در بیوژنز و عملکرد میتوکندری از جمله PGC-1α،
 SIRT1، TFam، NRF-1مورد بررسی قرار گرفت .وضعیت فسفریالسیون برخی از پروتئینهای مهم سلولی مانند JNK،
 Aktو FOXO-1نیز مور مطالعه قرار گرفت .همچنین در شرایط تغییر بیان  PTP1Bآزمایشات  ،MTTسنجش کاسپازها،
 ،TUNELمیزان گونه های واکنشگر اکسیژن ( ،)ROSمحتوی  ATPسلولی و ميزان فسفريالسيون  p65 NF-KBمورد
بررسی قرار گرفت .مطالعات میکروسکپ الکترونی نیز بر روي سلولهاي ذكر شده انجام گردید.
نتایج  :تا کنون هیچگونه گزارشی از نقش  PTP1Bدر مرگ آپوپتوزی سلولهای عضله اسکلتی ارائه نگردیده و داده های این مطالعه
اولین یافته ها در این زمینه می باشد .یافته های این مطالعه برای اولین بار نشان داد که  PTP1Bیکی از تنظیم کننده های عملکرد
میتوکندری در سلولهای عضله اسکلتی است و کاهش بیان آن می تواند باعث محافظت و بهبود عملکرد میتوکندری در برابر اثرات
مخرب پالمیتات بر میتوکندری شود در حالیکه افزایش بیان  PTP1Bبه تنهایی اثرات معکوس از خود نشان داده و باعث اختالل
در عملکرد میتوکندری می شود .به نظر می رسد حداقل بخشی از اثرات  PTP1Bبر میتوکندری از طریق مکانیسمی که شامل
تغییر فعالیت مسیر  S1RT1-PGC-1αو همچنین مسیرالتهابی  NF-kβاست اعمال می گردد.
یافته های این مطالعه همچینین برای اولین بار نقش  PTP1Bرا در تنظیم مسیر آپوپتوز در سلولهای عضله اسکلتی نشان می دهد.
کاهش بیان  PTP1Bاز طریق کاهش میزان سرامید و  ROSو نهایتا از طریق کاهش فعالیت مسیر JNK -Akt-FOXO1
اثر محافظتی خود را در برابر القای آپوپتوز توسط اسید چرب پالمیتات اعمال می نماید در حالیکه افزایش بیان  PTP1Bاثرات
متضادی از خود نشان می دهد .يافته هاي بدست آمده در اين تحقيق نقش مهارکننده های  PTP1Bرا جهت مهار لیپوآپوپتوز
و تحلیل عضله اسکلتی بعنوان یک هدف درمانی مد نظر قرار داده که بطور بالقوه می تواند جهت درمان عوارض دیابت مورد
استفاده قرار بگیرد.
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 پايان نامه پژوهشى برگزیده  -مقطع کارشناسی ارشد
عنوان پایان نامه :اندازه گيري ميزان آزادسازي استرهاي
فتاالت درآب هاي بطري شده در پلي اتيلن ترفتاالت
( )PETتحت شرايط مختلف نگهداري
دانشجو :مريم زارع جدي
اساتید راهنما :دكتر نوشين راستكاري
رتبه علمی اساتید راهنما :دانشيار
دانشکده محل تحصیل :دانشكده بهداشت
 تعداد مقاالت منتج از پایان نامه ،نام مجله منتشر کننده مقاله  IF ،مجله و بانک های
اطالعاتی نمايه كننده مجله:
دارای  3مقاله ( 2مقاله انگلیسی و  1مقاله فارسی) که در مجالت زیر به چاپ رسیده است:

])1) Food Research International [IF: 3.05 - Indexed in: Thomson Reuters (ISI
2) Journal of Chromatographic Science (JCS) [IF: 1.026 - Indexed in:
])Thomson Reuters (ISI

 - 3مجله علمی پژوهشی سالمت و محيط

چکیده ارائه شده در کنفرانس بین الملل ی �23rd Biennial Congress of the European Association of Can
 cer Research (EACR-23)3و چاپ شده در مجله زیر:

)European Journal of Cancer (EJC) [IF: 4.819 - Indexed in: Thomson Reuters (ISI

 چکیده كاربردي:
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امروزه با توجه به محدودیت منابع آبی ،استفاده از آب بطري شده براي مصارف خوراكي در بسياري جوامع خصوص ًا در نقاطي كه آب
با كيفيت مناسب براي اين منظور در دسترس نباشد ،رايج شده و حتي برخي از كارشناسان در صددند تا الگوی مصرف آب شرب در
کشور را به سمت آبهای بسته بندی تغییر دهند .مسئله ی موجود در رابطه با استفاده از آب های بطری شده ،متفاوت بودن شرایط
نگهداری آنها در مراکز فروش و نیز مصارف خانگی می باشد .به موجب این امر ،احتمال مواجهه با مواد شيميايي موجود در جدار
بطري هاي پلي اتيلن ترفتاالت (استرهای فتاالت) از طریق مصرف آب های بطری شده ،نگراني هايي را در اذهان عمومي ايجاد
كرده است؛ به طوری که برخی از سایت های خبری مصرف کنندگان را توصيه به عدم استفاده از آب های بطری شده منجمد،
بطری های نگهداری شده در زیر نور خورشید ،دفعات مختلف انجماد یک بطری و استفاده طوالنی مدت از آنها ،به دلیل ایجاد
عوارضی برای انسان از قبیل سرطان زایی و ايجاد اختالل در عملکرد غدد درون ریز نموده اند .لذا هدف از انجام این مطالعه پاسخ
به پرسش ها و ابهامات رایج موجود در رابطه با ایمنی استفاده از آب های بطری شده بود .به منظور دستیابی به این هدف ،شرایط
متداول نگهداری آب های بطری شده و نيز شرايط درج شده بر روي برچسب بطري ،در شرایط آزمایشگاهی بر روي آب هاي
خريداري شده در هفته ي اول توليد در كارخانه ،اعمال گرديد .شرایط متداول نگهداری شامل نگهداری در دماي يخچال (8-4
درجه سلسیوس) ،فريزر (منهاي  18درجه سلسیوس) ،زير نور خورشيد ،دفعات مختلف انجماد یک بطری ،دماي  40درجه سلسيوس
بود .در نهایت بعد از  45روز نگهداری در شرایط ذکر شده نمونه ها از نظر میزان آزادسازی استرهای فتاالت (ترکیبات سرطان زا و
مختل کننده ی غدد درون ریز) در روزهای اول ،دهم ،سی ام و چهل و پنجم مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه انجماد آب در بطری نه تنها با افزایش غلظت ترکیبات سرطان زا و مختل کننده غدد درون
ریز همراه نبوده بلکه پایین ترین غلظت از این ترکیبات در شرایط انجماد (حتی با افزایش دفعات انجماد یک بطری) مشاهده گردید.
به عبارت دیگر در این شرایط غلظت استرهای فتاالت هرگز از  %10حد مجاز اعالم شده از سوي سازمان حفاظت از محيط زيست
آمريكا ( 6میکروگرم/لیتر) باالتر نرفت .البته با افزایش دما و زمان نگهداری غلظت استرهای فتاالت افزایش یافت ولی در عین
حال در بدترین شرایط ( 40درجه سلسیوس به مدت  45روز) از حدود يك چهارم حد مجاز تجاوز نکرد .بنابراين استفاده از آب هاي
بطري شده منجمد و نگهداری شده در سایر شرایط به عنوان یک منبع مواجهه خطرزا با استرهای فتاالت مطرح نبوده و از اين نظر
استفاده از آب های بطری شده توسط تمامی گروه های جامعه ،به عنوان تهدیدی برای سالمت مصرف کننده محسوب نمی گردد.

مشخصات برگزيدگان 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 شانزدهمین جشنواره ابن سينا دو برگزيده
ذيل از دانشگاه تهران به دبيرخانه جشنواره معرفى و توسط هيات داوران انتخاب گرديدهاند.
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 پژوهشگر برگزیده از دانشگاه تهران
نام ونام خانوادگی  :دكتر غالمعلي افروز
رتبه علمي :استاد
محل خدمت :دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
تاريخ تولد1329 :
تحصيالت:
• كارشناسي روانشناسي :دانشگاه تهران
• كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي روانشناسي و آموزش
كودكان استثنايي :دانشگاه ميشيگان
 مهمترين فعاليت هاي اجرايي:

• رئيس دانشگاه تهران
• رئيس دانشکده روان شناسی و علوم تربيتی
• رئيس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ايران
• رئيس انديشکده خانواده

 مهمترين فعاليت هاي تحقيقاتي:
• انتشار  58عنوان كتاب اعم از تاليف و ترجمه
• بیش از  350مقاله علمی در زمینههای روانشناسی و تعلیم و تربیت
• سخنراني و ارائه مقاله در بيش از  10کنفرانس بینالمللی
• استاد راهنما و مشاور بیش از  250دانشجوی دکترا و كارشناسي ارشد در روانشناسی و تعلیم و تربیت
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• پژوهشگر برگزيده دانشگاه تهران 1389
• برنده جايزه محقق برگزيده جشنواره بين المللی خوارزمی 1374
• برنده جایزه ویژه سازمان بهداشت جهانی ( )WHOدر حوزه تحقیقات سندرم داون ()2008
• مؤلف برگزيده روان شناسی خانواده و برگزيده کرسی نوآوری شورای انقالب فرهنگی در حوزه آموزش متوسط
• چهره ماندگار عرصه روان شناسی ايران و استاد ممتاز دانشگاه تهران( اولين استاد ممتاز دانشگاههاي كشور) 1388
• دریافت جایزه سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی اسالمی ( )ISESCOبرای پژوهش بنیادی پیشگیری از معلولیت های کودکان
• نخستین استاد برگزیده جشنواره ملی ازدواج ()1386
• دارای کرسی نوآوری موفق در عرصه تحول در نظام آموزش متوسطه کشور ()1389
• رئیس کرسی نظریه پردازی علوم رفتاری شورای انقالب فرهنگی و عضو هیات مؤسس و رییس جامعه استادان نمونه ایران
• طراح و مؤسس چندین رشته دانشگاهی در سطوح کارشناسی ،كارشناسي ارشد و دکترا در روانشناسی و علوم تربیتی
• مؤسس دانشکده نوین روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران
• مؤسس چند انجمن علمی در کشور و رییس انجمن علمی کودکان استثنایی ،انجمن تحول علوم انسانی و انجمن اولیا و مربیان
• عضویت در شوراهای فرهنگی مختلف ،مدیر مسئول و سردبیر چند فصلنامه علمی ،پژوهشی و فرهنگی
• مؤسس و اولین مدیر گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
• حضور در برنامههای صدا و سیما با مباحث روانشناسی خانواده بطور متوسط هفتهای یکبار از بدو پیروزی انقالب اسالمی
• ارائه صدها سخنرانی علمی ،فرهنگی -اجتماعی و مذهبی در مراکز آموزشی ،مدارس ،دانشگاهها ،مجامع فرهنگی ،مساجد و
سمینارها و کنگرههای ملی و بینالمللی در سه دهه گذشته
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 طرح پژوهشي برگزيده معرفي شده از دانشگاه تهران
عنوان طرح:
طراحی و ساخت تراشه نانوبیوسنسورالكتريكي امپدانسی و
مدار  Read-outجهت بررسی متابوليسمهاي سلولی و اثر
مقاومت دارویی سلول های سرطانی
نام و نام خانوادگی :دكتر محمد عبداالحد
رتبه علمي مجري :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دكتراي نانوالکترونیک
محل خدمت :دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
محل اجراي طرح :دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
مدت اجراي طرح :يك سال
اعتبار طرح 600 :میلیون ريال
ساير همكاران طرح :دکتر سید شمس الدین مهاجرزاده(هيأت علمی دانشگاه تهران) ،آقاي میالد قارونی و
آقاي حامد عبیری( دانشجویان دکترای برق الکترونیک دانشگاه تهران) ،آقاي محسن جانملکی (هيأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
 دستاوردهاي طرح:
• جزء  22طرح برتر در مسابقه ساخت نمونه اولیه نانو
• جزء سه طرح برتر در بین محصوالت دیگر در سطح دانشگاه تهران
• جزء  25طرح برگزيده كشوري در نمایشگاه محصوالت وزارت علوم
• داراي یک ثبت اختراع خارجی US-patent
 چكيده طرح:

برهمکنش مستقیم نانوساختارهاي فعال الکترونیکی و سلولهای مختلف بدن می تواند اطالعات بسیار مهمی از تغییرات در
سیگنالهای حیاتی سلولها مخصوصا در حوزه سرطان ارائه کند .امروزه ادوات نانو الکترونیکی بسیاری با استفاده از تکنیک های
ساخت ادوات وارد عرصه پزشکی شده و شاهد پیشرفت های شگرفی در این حوزه هستیم که فاصله بین تشخیص تا درمان را
کوتاه کرده است .یکی از پر کاربرد ترین استفاده های ادوات نانو الکترونیکی در پزشکی استفاده از سنسورهای امپدانس الکتریکی
است؛ که میتوان با مانیتورینگ تغییرات خواص الکتریکی سلولهای سالم ویا نوع سرطانی آن در اثر تزریق دارو ,تغییرات چسبندگی
سلولی ،تغییرات در خواص مکانیکی غشاء و یا خواص شیمیایی ترکیبات درون سلولی و تغییر در دیگر پارامترهای بیولوژیکی،
الگویی الکتریکی از فعالیت ها و یا اختالالت بیولوژیکی سلولها ارائه کند.
در این طرح قصد مانیتورینگ امپدانس الکتریکی سلولهای سالم و سرطانی  Epithelialنشاندار شده بر روی نانوسیمهای
سیلیکونی و همچنین امکان سنجی بررسی اثر تزریق داروی ضد سرطان روی تغییرات سیگنالهای امپدانس الکتریکی سلولهای
سرطانی هستیم .از این رو مي توان روشهای هوشمندانه در پروسه های ساخت از جمله روشهای لیتوگرافی و پروسه های رشد
نانو وایرهای سیلیکونی و دوپ آنها و نیز آنالیز سلولی که منتج به ساخت یک سنسور نانوبیو الکترونیکی می شود مورد استفاده
قرار داد که امکان بررسی الکتریکی متابولیزمهای حیاتی سلول مثل رشد و تقسیم یا اثر عوامل حیاتی روی مرگ یا حیات سلول
را میدهد .در این پروژه هدف ،رشد نانوسیمهای سیلیکونی و ساخت حسگرهای  ECISبر پایه این نانوساختارها و آناليز کنترل
کیفیت خواص الکتریکی و بایولوژیکی این حسگرها و در ادامه طراحي و ساخت مدار قرائت امپدانس بصورت يك بورد الكترونيك
و مجتمع کردن این سنسورها با مدار قرائت يصورت يك پكيج و تحلیل مشخصات مد نظر بوده است .سپس انواع سلولها روی
سطح سنسور کشت داده میشوند و متابولیسم های ذکر شده حیاتی سلولها با الگوهای الکتریکی تطابق داده میشود .در آزمایشگاه
نانو الکترونیک و ادوات نانوبیوالکترونیک دانشگاه تهران با همکاری مرکز تحقیقات نانو تکنولوژی پزشکی بیمارستان طالقانی به
تازگی موفق به ابداع مکانیزمهای بدیع در برهمکنش انتخابگرایانه سلولهای سرطانی با نانوسیمهای سیلیکونی گردیده ايم .با توجه
به اهميت اين حوزه ،این پروژه را با هدف ساخت نسل جدیدی از نانو سنسور های الکتریکی بر پایه نانوسیمهای سیلیکونی و تست
برهمکنش مستقیم آنها با غشای سلول های سالم و سرطانی انجام داده ایم.
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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 كشوري ابن سینا
نام ونام خانوادگی  :دکتر حسین حسین زاده
رتبه علمي :استاد
آخرین مدرک تحصیلی :دكتراي تخصصي  Ph.Dداروسازي
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :داروسازی /فارماکودینامی و
سم شناسی
محل خدمت :دانشکده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
تاريخ تولد1342 :
 تحصيالت:

• دكتراي عمومي داروسازي :علوم پزشكي مشهد در سال 1367
• دكتراي تخصصي داروشناسي :گالسگو اسکاتلند
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تدریس دروس فارماکولوژی نظری و عملی ،فارماکولوژی پیشرفته ،سم شناسی ،اطالعات دارویی ،زبان تخصصی،
کارآموزی داروخانه و آمار و روش تحقیق در مقاطع کارشناسی ارشد ،داروسازی و Ph.D
• عضو هیات ممتحنه رشته سمشناسي
• طراحی اجراي فرايند هاي فعال يادگيري مانند تهيه فيلم هاي اموزشي ،استفاده از تصاویر متحرک
• طراحي نرم افزار مولتي مديا براي آزمايشگاه فارماکولوژي ويژه دانشجويان داروسازي

 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• عضو شوراي آموزشي ،کميته منتخب ارتقاء و کميته تعالي دانشکده
• عضو کميته تخصصي ،هيات مميزه و شوراي بورس دانشگاه
• عضو هيات داوران جشنواره های آموزشي شهيد مطهري دانشگاه
• عضو شوراي انتشارات دانشگاه
• سرپرست اسبق مركز تحقيقات علوم دارويي پژوهشكده بوعلي ،معاون اموزشی اسبق و رییس سابق دانشکده
داروسازی به مدت  14سال

 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :بیش از  260مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 3:جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 77:مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 1:جلد و تعداد پایان نامه ها:بیش از  240پایان نامه
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• كسب رتبه اول و دوم در بخش علوم دارويي هفتمين ،دوازدهمين و پژوهش برتر دومين مرحله شانزدهمين جشنواره
كشوري رازي
• قرار گرفتن در زمره يک درصد دانشمندان جهان با گرايش داروشناسي و سم شناسي (نوامبر  :2014رتبه  970جهاني
و دوم کشوري)
• كسب رتبه اول و دوم هيات علمي برتر آموزشي دانشکده در سال های  1391و 1392
• استاد نمونه و پزوهشگر برجسته دانشگاه طی سال های متوالي از سال 1380
• پژوهشگر برتر استان در سال های  1389 ،1387و 1393
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 جايزه تالشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشکی
نام ونام خانوادگی :دكتر اکبر سلطانی
رتبه علمي :دانشیار
آخرین مدرک تحصیلی :فوق تخصص غدد و متابوليسم
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :غدد و متابوليسم
محل خدمت  :بخش غدد بيمارستان دكتر شريعتي
تاريخ تولد1345 :
 تحصيالت:

• فوق تخصص غدد و متابوليسم
• كارشناسي ارشد فلسفه
• دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش پزشكي

 اهم فعاليت هاي آموزشی:

• طراحي و اجراي برنامه درسي تفكر نقاد
• طراحي و اجراي آموزش پزشكي مبتني بر شواهد
• آموزش سطوح مختلف رده هاي باليني (دانشجو -اينترن -رزيدنت -فلو)

 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• مسئول گروه تفكر نقاد ابن سينا
• مسئول گروه پزشكي مبتني برشواهد ،پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم بيمارستان شريعتي
• سردبير و معاون سردبير مجله ديابت و ليپيد

 انتشارات :

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 15 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 4 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 7 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 3 :جلد
• تعداد پایان نامه ها :بیش از  30پایان نامه
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• رتبه دوم جشنواره ابن سينا براي تاليف كتاب پزشكي مبتني بر شواهد
• طراحي و اجراي تم طولي آموزش استدالل ،حل مسئله و تصميم گيري دوره پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران
• بسته آموزشي چند رسانه اي پزشكي مبتني بر شواهد

50

 جايزه پيشكسوت آموزشی دانشگاه
نام ونام خانوادگی :دکتر محمد اکبری
رتبه علمي :استاد
آخرین مدرک تحصیلی :دكتراي تخصصي  Ph.Dعلوم تشریح
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :علوم تشریح  /آناتومی
محل خدمت  :دانشکده پزشکی
تاريخ تولد1338 :
 تحصيالت:
• كارشناسي گفتار درماني :دانشکده توانبخشی در سال 1364
• كارشناسي ارشد آناتومي :دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368
• دكتراي تخصصي اناتومي :دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1371
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• عضو بورد علوم تشریح از سال  71تاکنون
• عضو کمیسیون بررسی مدارک فارغ التحصیالن خارجی از سال  71تاکنون
• تدریس در مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،Ph.D ،دکترای حرفه ای پزشکی و دندانپزشکی ،رزیدنت های تخصصی
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی وخارجی 60 :مقاله
• تعداد کتب تألیفی ( بین المللی  ،داخلی) 4 :کتاب
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 20 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 4 :کتاب
• تعداد پایان نامه ها 60 :مورد
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 جايزه پيشكسوت آموزشی دانشگاه
نام ونام خانوادگی :دكتر احمد رضا دهپور
رتبه علمي :استاد
آخرین مدرک تحصیلی :دكتراي تخصصي  PhDفارماكولوژي
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :فارماكولوژي
محل خدمت :دانشكده پزشكي
تاريخ تولد1327 :
 تحصيالت :دكتراي تخصصي فارماكولوژي از دانشگاه تهران
 اهم فعاليت هاي آموزشی:

• تدريس فارماكولوژي در سطوح مختلف (عمومي و تحصيالت تكميلي)
• نماينده گروه فارماكولوژي در تدوين برنامه درس ادغام شده فارماكولوژي در دوره مباني طب باليني (مطب)
• برگزاري بحث هاي علمي به صورت دوره اي و منظم با دانشجويان عالقه مند به امر پژوهش در گروه
فارماكولوژي دانشكده پزشكي از سال  1376تا به حال
 اهم فعاليت هاي تحقيقاتي:

• مطالعه و پژوهش در طي دوره تخصصي بر روي رفتارهاي سلولهاي خوني از منظر بيوشيميايي و بيوفيزيكي
• فعاليت علمي و پژوهشي در كشور سويس و در انستيتوتكنولوژي فدرال سوئيس در شهر زوريخ در زمينه
بيولوژي مولكولي به مدت يكسال
• فعاليتهاي پژوهشي با گروه هاي ديگر كشورها ،نظير انگلستان ،كانادا ،آمريكا و دانمارك و همکاری در
پروژه مشترك با اين مراكز و چاپ در مجالت معتبر بينالمللي
 انتشارات :

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی :حدود  600مقاله
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :بيش از  500مقاله
• تعداد پایان نامه ها :بيش از  400پاياننام ه كارشناسي ارشد و دكترا در رشتههاي مختلف (پزشكي ،داروسازي،
دندانپزشكي ،دامپزشكي و علوم پايه)
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• عضويت در بورد فارماكولوژي ،دبيري و رياست انجمن فيزيولوژي و فارماكولوژي ايران ،فرهنگستان علوم
پزشكي ،مديريت گروه آموزشي فارماكولوژي دانشكده پزشكي ،عضويت در كميتههاي ترفيعات دانشكده و
دانشگاه ،فهرست داروهاي اساسي ايران و كميسيون ورود داروها.
• عضويت در شوراي هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
• مسئوليت تحصيالت تكميلي گروه و مشاوررياست محترم دانشكده پزشكي
• سردبيري مجله  ( Acta Medica Iranicaقديميترين مجله علمي پزشكي انگليسي زبان ايران) و
عضو هيئت تحريريه چندين مجله علمي داخلي و بين المللي

 مهمترین جوایز و افتخارات:
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• جايزه بين المللي بنياد جهاني پروفسور يلدا در سال 1391
• استاد نخبه برگزيده جشنواره شهيد مطهري در سال 1390
• استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال 1390
• منتخب يك درصد دانشمندان برتر جهان در سال 1389
• محقق برجسته جشنواره پژوهشي دانشگاه تهران در سال 1387
• پژوهشگر رتبه اول دوازدهمين جشنواره رازي در سال 1385
• پژوهشگر رتبه اول جشنواره ابن سينا در سال 1384
• پژوهشگر رتبه اول وزارت بهداشت در سال 1382
• پژوهشگر رتبه اول وزارت بهداشت در سال 1380
• رتبه اول آموزشي جشنواره ابن سينا در سال 1377

 جايزه پيشكسوت آموزشی دانشگاه
نام ونام خانوادگی :دکتر عباس میر شفیعی
رتبه علمي :استاد
آخرین مدرک تحصیلی :دكتراي تخصصي  Ph.Dایمونولوژی
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :ایمونولوژی -گروه پاتوبیولوژی
محل خدمت :گروه پاتوبیولوژی دانشکده بهداشت
تاريخ تولد1330 :
 تحصيالت:

• كارشناسي بیولوژی :دانشگاه تهران
• كارشناسي ارشد قارچ شناسی :دانشگاه تربیت مدرس
• دکتری تخصصی ( )PhDایمونولوژی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• گذراندن دوره های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه توکیو ژاپن و انستیتو کارولینسکا استکهلم سوئد
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• ارتقاء کیفی آموزش در مقاطع  MScو  PhDبصورت مستمر
• تالیف کتب علمی به زبان فارسی
• تالیف کتب علمی به زبان انگلیسی در سطح بین المللی
• عضو هیئت تحریریه بسیاری از مجالت علمی خارجی
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• مدیر گروه پاتوبیولوژی
• عضو بسیاری از شوراهای آموزشی و پژوهشی
• عضو اجرائی فدراسیون بین المللی ام اس ایتالیا
 انتشارات :
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی وخارجی :بيش از  120مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 2 :كتاب فارسي و  4كتاب انگليسي
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی :بيش از  50مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی :دو جلد
• تعداد پایان نامه ها :بيش از  60پایان نامه
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• جایزه طراحی و اختراع دارو از وزیر علوم آلمان
• جایزه مقاله برتر از جشنواره ابن سینا
• جایزه ابداع و اختراع برتراز جشنواره ابن سینا
• جایزه از جشنواره صنعت و شیمی در تهران در سال 1391
• بيش از  100مقاله در سايت هاي معتبر بين المللي
• تدریس در دانشگاه از مقطع فوق لیسانس از سال  1365به بعد
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جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني)
دانشکده بهداشت
نام ونام خانوادگی :دکتر سید مصطفی حسینی
رتبه علمي :استاد
آخرین مدرک تحصیلی :دکتراي تخصصي( )Ph.Dآمار زيستي
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :آمار زیستی /گروه اپیدمیولوژی
و آمار زیستی
محل خدمت :دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1340 :
 تحصيالت:

• کارشناسي آمار زیستی :دانشگاه علوم پزشکی شیراز
• کارشناسی ارشد آمار زیستی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دکترای تخصصی آمار زیستیLondon School of Hygiene & Tropical Medicine :
• فلوشیپ آمار زیستیLondon School of Hygiene & Tropical Medicine :
 اهم فعاليت هاي آموزشی:

• تدریس آمار پیشرفته به دانشجویان خارجی
• تدریس برخی از مباحث آمار پیشرفته به دانشجویان دوره ی دکترای
• مدرس کارگاه های آموزش مباحث آمار با استفاده از نرم افزارهای  STATAو...
• مسئول ژورنال کالب گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• رابط بین الملل گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
• سردبیر مجله ی طب اورژانس ایران
• عضو هیئت تحریریه مجله ی Emergency
• عضو هیئت تحریریه مجله ی Journal of Biostatistics and Epidemiology
 انتشارات :

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 157 :مقاله انگلیسی و  123مقاله فارسی
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 1:جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 35 :مقاله
• تعداد پایان نامه ها 150:مورد
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• نفر دوم جشنواره رازی دوره ی پانزدهم
• شاگرد اول دوره کارشناسی ارشد
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جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني)
دانشکده بهداشت
نام ونام خانوادگی :دکتر سیمین ناصری
رتبه علمي :استاد
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی ( )Ph.Dمهندسي شيمي
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :مهندسی شیمی و محیط زیست/
گروه مهندسی بهداشت محیط
محل خدمت :دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1330 :
 تحصيالت:
• کارشناسی مهندسی شیمی و پتروشیمی :دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلي تكنيك تهران)
• کارشناسی ارشد مهندسی شیمی :پلی تکنیک تولوز ( )ENSIGCفرانسه
• دکترای تخصصی مهندسی شیمی (علوم و فنون فرایند های شیمیایی) :پلی تکنیک تولوز ( )ENSIGCفرانسه

 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• مشارکت در تدوین برنامه های آموزشی رشته مهندسی بهداشت محیط در مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد
• تدریس واحدهای مرتبط با تصفیه آب و فاضالب ،روش تحقیق ،آنالیز دستگاهی و توسعه منابع آب (برای دانشجویان
مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد) و برگزاری کارگاههای آموزشی به زبانهای انگلیسی و فارسی
• مسئول بخش آموزشی آب در گروه مهندسی بهداشت محیط
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• رییس مرکز تحقیقات کیفیت آب
• معاون پژوهشی دانشکده بهداشت
• سردبیر نشریه علمی پژوهشی و انگلیسی زبان علوم مهندسی بهداشت محیط ( )JEHSEو عضو هیأت تحریریه
 9نشریه علمی ملی و بین المللی
• عضو فرهنگستان های علوم ،و زبان و ادبیات فارسی جمهوری اسالمی ایران و شورای دانشنامه نگاری محیط زیست کشور
• عضو شورای راهبردی پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست و شورای سیاستگزاری بهداشت محیط
 انتشارات :
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 116 :مقاله به زبانهای انگلیسی و فرانسه و بیش از  90مقاله
به زبان فارسی
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 4 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی) 125 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 5 :جلد
• تعداد پایان نامه ها 85 :مورد استاد راهنما و حدود  110مورد استاد مشاور و یا داور
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• کسب رتبه اول در سطح کشور در رشته زبان انگلیسی در دوره دبیرستان
• کسب رتبه اول در مقطع تخصصی دکتری در کشور فرانسه
• کسب رتبه استاد نمونه در بخش آموزش ،اولین جشنواره ابن سینا
• کسب رتبه اول به عنوان سردبیر نشریه انگلیسی برتر ( )JEHSEدر جشنواره رازی1385 ،
• کسب رتبه اول به عنوان سردبیر نشریه انگلیسی برتر ( )JEHSEدر جشنواره ابن سينا ()1392
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جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني)
دانشكده پرستاري مامايي
نام ونام خانوادگی :زهرا گودرزی
رتبه علمي :مربی
آخرین مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد پرستاری
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :کارشناسی ارشد پرستاری/
کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان
محل خدمت :دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1335 :
 تحصيالت:

• کارشناسی پرستاری :دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال1359
• کارشناسی ارشد پرستاری (هوشبری) :دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1369
 اهم فعاليت هاي آموزشی:

مدرس دروس:
• رشد و تکامل (مقطع کارشناسی)
• پرستاری کودک بیمار (مقطع کارشناسی)
• پرستاری کودک سالم (مقطع کارشناسی)
• بررسی وضعیت سالمت (مقطع کارشناسی ارشد)
• مراقبت های ویژه نوزادان (مقطع کارشناسی ارشد)
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• مسئول دایره امتحانات از سال  1372الی 1375
• سوپروایزر آموزشی (به صورت مأموریت آموزشی) بیمارستان دکتر علی شریعتی به مدت  2سال

 انتشارات :
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تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی:
• یک مقاله در نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه شهید بهشتی
• دو مقاله در نشریه پژوهش پرستاری
تعداد کتب تالیفی(بین المللی ،داخلی):
• پیشگیری و مراقبت از هپاتیت
• راهنمای جامع مراقبت های پرستاری کودکان (براساس اشویل)
• اصول کلی تزریقات در کودکان و بزرگساالن
تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی:
•  1مقاله در کنگره روانشناسی پکن/چین سال 2004
•  2مقاله در کنگره چاقی و کنگره روانشناسی برلین/آلمان سال  2006و 2008
•  1مقاله در کنگره مراقبت های ویژه نوزادان و کودکان اروپا در استانبول ترکیه
•  20مقاله در کنگره های داخلی به صورت سخنران مدعو یا ارایه مقاله
تعداد کتب ترجمه به فارسی :ویراستاری کتاب جامع پرستاری کودک سالم و بیمار ونگ 2011
تعداد پایان نامه ها 7 :مورد

جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني)

دانشكده پزشكي

نام ونام خانوادگی :دکترمحمد ايمان عيني
رتبه علمي :دانشيار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی ( )Ph.Dميكروب شناسي
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :ميكروب شناسي
محل خدمت :دانشکده پزشکی -گروه ميكروب شناسي
تاريخ تولد1354 :
 تحصيالت:
• كارشناسي ميكروبيولوژي :دانشگاه اصفهان
• كارشناسي ارشد ميكرب شناسي پزشكي :دانشگاه علوم پزشكي تهران
• دكتري تخصصي ميكرب شناسي پزشكي :دانشگاه علوم پزشكي تهران
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تدريس ميكروب شناسي پزشكي ،فيزيولوژي ميكروارگانسم ها و رابطه ميزبان ـ انگل براي دانشجويان دكتري
تخصصي ،كارشناسي ارشد ،پزشكي ،دندانپزشكي ،علوم آزمايشگاهي و پرستاري
 انتشارات :
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی وخارجی 62 :مقاله
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 15 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی :يك جلد
• تعداد پایان نامه ها 5 :پايان نامه  Ph.Dو  7پايان نامه MSc
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جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني)
دانشكده پزشکی
نام ونام خانوادگی :دکتر مهرداد حسيبي
رتبه علمي :استاد
آخرین مدرک تحصیلی :متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :بیماری های عفونی /گروه
بیماریهای عفونی
محل خدمت :دانشکده پزشکی -بخش داخلی بیمارستان امیراعلم
تاريخ تولد1345 :
 تحصيالت:

• دکترای عمومی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
• تخصص بیماری های عفونی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
 اهم فعاليت هاي آموزشی:

• معاون آموزشی بيمارستان امیر اعلم از سال  1383تاکنون به مدت بیش از  10سال
• استاد راهنما و مشاور  26پایان نامه در رشته بیماریهای عفونی و دکترای حرفه ای
• مسئول آموزش دستیاران داخلی بیمارستان امیراعلم
• تدریس مباحث عفونی در مرکز استعدادهای درخشان
• تدریس مداوم در کارگاه ایدز برای متخصصین و دکترای عمومی
• تدریس مباحث عفونی نظری و عملی به دانشجویان پزشکی در دانشکده پزشکی و بیمارستان امیر اعلم و
امام خمینی
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• ناظر و عضو هیئت ممتحنه ارتقاء و گواهینامه رشته بیماریهای عفونی از سال 1386
• مسئول کمیته کنترل عفونت بیمارستان بمدت  13سال
• دبیر کمیته مورتالیتی بیمارستان بمدت  13سال
• عضو کمیته اعتباربخشی ،اخالق پزشکی و نوآوری بیمارستان
• عضو کمیته انتقال خون و بحران و بالیا و مدارک پزشکی بیمارستان
 انتشارات :

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 45 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) :مشاركت در تاليف  7كتاب داخلي
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 20 :مقاله
• تعداد پایان نامه ها 26 :مورد
 مهمترين جوايز و افتخارات:
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کسب باالترین نمره ارزیابی کیفی اعضاء هیئت علمی در بیمارستان امیر اعلم در نظر خواهی از آموزش
گیرندگان

جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني)

دانشكده پزشكي

نام ونام خانوادگی :دکتر فردین عمیدی
رتبه علمي :دانشيار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی ( )Ph.Dعلوم تشريح
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :علوم تشريح ـ گروه آناتومي
محل خدمت :گروه آناتومي دانشکده پزشكي
تاريخ تولد1346 :
 تحصيالت:
• ليسانس كاردرماني
• فوق ليسانس علوم تشريح
• دكترای علوم تشريح در دانشگاه علوم پزشكي تهران
• دوره  Clinical Embryologyدر دانشگاه توهوكو ژاپن
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• تدريس درس جنين شناسي در مقاطع پزشكي عمومي ،كارشناسي ارشد و دكتري
• تدريس آناتومي در مقطع پزشكي
• تدريس دروس تخصصي روشهاي كمكي باروري ( )ARTدر مقطع دكتري بيولوژي توليد مثل
 اهم فعاليت هاي اجرایی:
• معاون آموزشي پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
• قائم مقام معاون اداري مالي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
• معاون اداري مالي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
• مسئول رشته دكتري بيولوژي توليد مثل
 انتشارات :
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 25 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 2 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 15 :مقاله
• تعداد کتب ترجمه به فارسی 10 :جلد
• تعداد پایان نامه ها 10 :مورد
 مهمترین جوایز و افتخارات:
• استاد برگزيده يازدهمين مقام نكوداشت استاد جهاد دانشگاهي تهران  1392در سال
• استاد برتردانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1384
• پژوهشگر برتر در دانشگاه علوم پزشكي كردستان در سال 1385
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جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني)
دانشكده پزشکی
نام ونام خانوادگی :دکتر فرزاد فاتحی
رتبه علمي :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی بیماری های مغز و
اعصاب (نورولوژی)
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :رشته بیماری های مغز و اعصاب
(نورولوژی) ،گروه بیماری های مغز و اعصاب
محل خدمت :بخش مغز و اعصاب بیمارستان شریعتی
تاريخ تولد1358 :
 تحصيالت:

• دکترای عمومی :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1383
• کسب رتبه اول بورد تخصصی رشته بیماریهای مغز و اعصاب سال 1389
• کارشناسی ارشد آموزشی پزشکی :دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393
 اهم فعاليت هاي آموزشی:

• مسئول کارآموزان و کارورزان بیمارستان شریعتی از سال  1390تا کنون
• آموزش نظری و عملی دانشجویان بیماریهای مغز و اعصاب
• آموزش نظری و عملی دستیاران بیماریهای مغز و اعصاب
• تدریس در کارگاههای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
• تدریس در دوره های فلوشیپ دانشگاه علوم پزشکی تهران
 اهم فعاليت هاي اجرايي:

• معاون پژوهشی گروه نورولوژی
• جانشین سردبیر مجله Iranian Journal of Neurology
• مدیر واحد طرحهای توسعه دانشگاه (از سال  1391لغایت )1393
• مدیر واحد مرکز توسعه بیمارستان شریعتی در سالهای  1390و 1391
• عضو کمیته امتحان ارتقای گروه نورولوژی از سال  1390لغایت 1393
 انتشارات :

• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 46 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 4 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 22 :مقاله
• تعداد پایان نامه ها 11 :مورد
 مهمترين جوايز و افتخارات:
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• رتبه اول بورد تخصصی بیماریهای مغز و اعصاب در سال 1389
• پژوهشگر برگزیده استان اصفهان در سال 1388
• پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388

جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني)

دانشکده داروسازي

نام ونام خانوادگی :دکتر حسين خليلي
رتبه علمي :استاد
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی ( )Ph.Dداروسازي
باليني (فارماکوتراپي)
رشته تحصیلی /گروه آموزشی / :گروه داروسازي
محل خدمت :گروه داروسازي باليني دانشکده داروسازي
تاريخ تولد1352 :
 تحصيالت:
• دکتراي داروسازي عمومي :دانشگاه علوم پزشکي اصفهان1376-1371
• دکتراي تخصصي داروسازي باليني (فارماکوتراپي) :دانشگاه علوم پزشکي تهران
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• راه اندازي دوره آموزشي فارماکوتراپي بيماري هاي عفوني براي اولين بار در ايران در بيمارستان امام خميني (ره)
• مشارکت در تدريس واحدهاي کارآموزي داروخانه-کارورزي باليني-دارودرماني دوره دکتراي حرفه اي داروسازي
و واحدهاي فارماکوکينتيک باليني پيشرفته و درمانشناسي پيشرفته دوره تخصصي داروسازي باليني (فارماکوتراپي)
• مسئول آموزش تخصصي گروه داروسازي باليني 1391-1387
• برگزاري دوره هاي آموزشي مصرف منطقي دارو جهت دستياران بيمارستان امام خميني (ره)
• برگزاري کالسهاي نسخه نويسي و تجويز منطقي دارو جهت کارورزان و کاراموزان عفوني بيمارستان امام خميني (ره)
• تدوين کوريکولوم جامع برنامه آموزشي دوره دکتري تخصصي داروسازي باليني 1387
 اهم فعاليت هاي اجرایی:
• عضو هيئت ممتحنه و ارزشيابي رشته تخصصي داروسازي باليني 1391-1387
• عضو هيئت مديره و دبير انجمن داروسازي باليني ايران 1390-1387
•  Section Editorبخش باليني مجله دارو
• عضو شوراي آموزشي و پژوهشي گروه عفوني
• مسئول درمانگاه فارماکوتراپي عفوني بيمارستان امام خميني (ره)
 انتشارات :
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 103 :مقاله
• تعداد کتب تالیفی (بین المللی ،داخلی) 9 :جلد
• تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 52 :مقاله
• تعداد پایان نامه ها 14 :مورد پايان نامه تخصصي و  32مورد پايان نامه عمومي
61

جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني)

دانشكده دندانپزشکی

نام ونام خانوادگی :دکتر سارا قدیمی
رتبه علمي :استادیار
آخرین مدرک تحصیلی :دکترای تخصصی
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :دندانپزشكي كودكان
محل خدمت :بخش دندانپزشکی كودكان دانشگاه علوم پزشكي تهران
تاريخ تولد1359 :
 تحصيالت:
• دندانپزشکی عمومی :دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1383
• تخصص دندانپزشکی کودکان :دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386
• دانشجوی سال آخر دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از راه دور
 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  87تا کنون
• استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 87-86
• همکاری در بازنگری کوریکولوم دوره دکترای عمومی دندانپزشکی
• بازنگری کوریکولوم تخصصی دندانپزشکی کودکان
• همکاری در نگارش کتاب مرجع ملی در دندانپزشکی در سال  92و 93
• تدریس در کارگاه آموزش پزشکی حضوری و از راه دور برای دستیاران تخصصی از سال  89تا کنون
• تدریس و همکاری با مرکز تحقیقات لیزر در دندانپزشکی در برگزاری کارگاه لیزر برای دانشجویان عمومی و دستیاران
تخصصی و دندانپزشکان از سال 88
• همکاری جهت برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی برای دانشجویان در سال93
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• مسئول سیستم شعاع دانشکده دندانپزشکی از بدو اجرای رسمی در دانشکده دندانپزشکی
• سرپرست تخصصی فعلی گروه دندانپزشکی کودکان
• رابط بازنگری کوریکولوم دوره دکترای عمومی دندانپزشکی از سال 88
• عضو «کمیته برنامه آموزش تخصصی» دانشکده دندانپزشکی و عضو کمیته راهبردی رشته تخصصی دندانپزشکی
کودکان از سال 92
• عضو مرکز توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی از سال 89
• عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیفات لیزر در دندانپزشکی از سال 88
 انتشارات :
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی وخارجی کفایت می کند 26 :مقاله
• تعداد سخنراني و پوسترارائه شده در کنگره ها و سمینارهای داخلی و خارجی 20 :مورد
• تعداد کتب ترجمه به فارسی :تهیه فصل دندانپزشکی کودکان در کتاب خالصه کلیه مراجع دندانپزشکی Last
Limit in Dentistry
• تعداد پایان نامه ها 16 :مورد
 مهمترين جوايز و افتخارات:
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• انتخاب به عنوان استاد برتر گروه کودکان توسط دانشجویان در سال  89و 90
• کسب مقام اول در آزمون کشوری بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان در سال 86
• کسب مقام اول در فارغ التحصیالن دندانپزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 83
• کسب مقام اول در آزمون علوم پایه دندانپزشکی در سال 79

جايزه آموزشگر برتر دانشگاه (حكيم جرجاني)

دانشکده علوم تغذيه و رژيم شناسي

نام ونام خانوادگی :دکتر محمد جواد حسين زاده عطار
رتبه علمي :دانشيار
آخرین مدرک تحصیلیMD, Ph.D :
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :دکترای تخصصی تغذیه بالینی-
گروه آموزشی تغذیه بالینی
محل خدمت :دانشکده ی علوم تغذيه و رژيم شناسي دانشگاه علوم پزشکی تهران
تاريخ تولد1352 :
 تحصيالت:
• دکترای پزشکی  )MD(:دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1368

• دکترای تخصصی  UCL (University College London( : Ph.Dانگلستان در سال 2004

•  ،Post-Graduate Certificate : Nutritional Medicineدانشگاه  Surreyانگلستان در سال 2004

 اهم فعاليت هاي آموزشی:
• دانشیار گروه تغذیه بالینی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی و گروه سالمت در بالیا دانشکده بهداشت
• عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي و برنامه ريزي رشته سالمت در حوادث و بالیا
• عضو کمیته بازنگری علوم پایه دوره پزشکی عمومي
• شرکت درتدوین کوریکولوم های آموزشی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی و تغذیه پزشکی
• شرکت در راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد تغذیه در شرایط بحران و حوادث غیر مترقبه
 اهم فعاليت هاي اجرایی:
• مسئول راه اندازی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
• معاون آموزشی و امور دانشجویی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
• رئیس شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
• عضو شورای پژوهشی دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی
• نماينده آموزشی گروه تغذیه و بیوشیمی دانشکده بهداشت
 انتشارات :
• تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت داخلی و خارجی 42 :مقاله خارجی و  20مقاله داخلی
• 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 2 :جلد
• تعداد پایان نامه ها 39 :مورد
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مشخصات برگزيدگان
بخش خدمات ویژه
 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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 الگوی رفتاری اخالق و تعهد حرفه ای
نام ونام خانوادگی :دکتر انوشیروان هدایت
رتبه علمي :دانشيار
تحصيالت  :تخصص جراحی عمومی
محل خدمت :بیمارستان شریعتی
تاريخ تولد1310 :
 مهمترين فعاليت هاي اجرايي:
• تجهيز و راهاندازي بيمارستان شريعتي در سال 1353
• رییس بخش جراحی بیمارستان شریعتی از ( 1358تا زمان بازنشستگی) 1380
• عضو هيات ممتحنه و ارزشيابي بورد جراحي از سال  1353تا  30دوره و  5دوره دبير بورد انتخابي جراحي عمومي
• عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی کشور
• عضو هيئت مدیره جامعه جراحان ايران (از بدو تأسيس تا )1387
• عضو هیات امنای جامعه جراحان ایران از  1387تا کنون
• پنج دوره دبیر علمی جامعه جراحان ایران
• عضو شوراي پژوهشي دانشكده پزشكي در سال های  1377و 1378
• بررسي مدارك تحصيلي تخصصي جراحي خارج كشور در همكاری با وزارت بهداشت
• كارشناس سازمان نظام پزشكي از سال  1371تا کنون
 اهم فعالیت های آموزشی:
• شرکت فعال در آموزش تئوری و عملی رده های مختلف دانشجو ،کارورز ،دستیار
• تربیت بیش از یکصد جراح عمومی کشور
• برنامه ریزی و اجرای کنگره های متعدد جامعه جراحان
• سخنرانی و شرکت در پانل های متعدد کنگره های جراحی و غیر جراحی و دوره های بازآموزی
 انتشارات (کتب تالیفی و ترجمه ای ،مقاالت):

• بیش از صد پایان نامه که تعدادی تبدیل به مقاله شده است
• نگارش دو فصل از کتاب جراحی طحال مکتب عدل
• نگارش قسمتی از کتاب «از جراحی چه می دانید»
• شرکت در نگارش کتاب درس نامه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در جلد جراحی عمومی
• سی مقاله به فارسی و انگلیسی و یک مقاله به فرانسه
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• اولين عضو ممتاز دانشكده پزشكي تهران
• دریافت لوح تقدير از رياست جمهوري وقت
• برگزیده بخش آموزش در دومين دوره جشنواره ابن سينا (سال )1379
• دریافت جایزه حکیم جرجانی در دهمین جشنواره ابن سینا در سال 1387
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خدمات و فعالیتهای ویژه در حوزه خدمات بهداشتی
نام واحد برگزیده:
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
چکیده ای از خدمت و فعالیت ویژه انجام شده:
عنوان طرح :طراحی و اجرای پایگاه های بهداشتی مشارکتی در
منطقه شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران
مجری :معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
حامی مالی :دانشگاه علوم پزشکی تهران
 دستاوردهای طرح:

راه اندازی  94پایگاه فعال مشارکتی؛ تکمیل پوشش شهری در دانشگاه علوم پزشکی تهران برای ارایه خدمات رایگان
بهداشتی؛ چاپ چند گزارش ،پایان نامه ،کتاب و مقاله و به کارگیری موفق بخش خصوصی در ارایه خدمات بهداشتی در جامعه
دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال  1383در راستای تکمیل شبکه بهداشتی درمانی در منطقه شهری تحت پوشش
خود و نیز سیاست پوشش همگانی سالمت ،اقدام به ایجاد و راه اندازی پایگاههای مشارکتی بهداشتی با استفاده از ظرفیت
بخش خصوصی و مکانیزم خرید خدمت (برونسپاری) کرد که در مدت کمی تعداد پایگاههای مذکور به حدود صد پایگاه
رسید و رشد مطلوبی در پوشش و ارایه خدمات در جمعیت دو میلیون و هشتصد هزار نفری تحت پوشش دانشگاه حاصل
گردید و دانشگاه توانست با توانمندیهای کارشناسی و اجرایی خویش با حداقل هزینه از منابع داخلی ،نتایج قابل قبول و
ملموسی را به دست آورد .اجرای مداوم برنامه شامل نظارت و پایش مرتب عملکرد واحدهای مشارکتی و پرداخت بر مبنای
عملکرد است که تجربه گرانبهایی برای استفاده در سطح کشور فراهم آورده است .ضمن آنکه در بازه های زمانی مختلف
و بعضا توسط محققانی خارج از معاونت بهداشت ،تاثیر و عملکرد این برنامه در مقایسه با ارایه خدمات توسط بخش دولتی
و همینطور در فراهمی دسترسی برای مردم تحت پوشش ارزشیابی شده است .در طول سال گذشته نیز اقدام وسیعی در
بازبینی و ارتقای محتوای قراردادها و اصالح فرایندها صورت گرفت و برنامه منسجمی برای آموزش و انتقال تجربه به
دانشگاه های دیگر برنامه ریزی و اجرا شد .در نتیجه در سال  1393مدیران ارشد و کارشناسان پانزده دانشگاه و دانشکده
علوم پزشکی از برنامه بازدید میدانی و مفصل داشته اند .اجرای این برنامه در دانشگاه با منابع جاری موجود صورت گرفته
و هزینه آن بدون اخذ بودجه مازاد از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی صورت می گیرد .در حالی که ارایه خدمات
مشابه بخش دولتی است و رایگان ارایه می شود .در نتیجه پوشش پایگاه های شهری در دانشگاه علوم پزشکی تهران از
هر دانشگاه مستقر در کالنشهرهای کشور جامع تر و کامل تر است که افتخاری برای دانشگاه ایجاد شده است.
 دست اندرکاران طراحی ،اجرا ،ارزشیابی و اصالح برنامه در بازه زمانی آن:

معاونان سالمت و بهداشت دانشگاه :دکتر حمیدرضا صادقی پور رودسری ،دکتر عبدالرحمان رستمیان ،دکتر فرید
ابوالحسنی ،دکتر علیرضا دالوری ،دکتر آرش رشیدیان

 طراحان فنی برنامه در طول زمان:

دکتر ایرج حریرچی ،آقای محمدرحیم قهستانی ،دکتر سیداحمد رضایی ،دکتر عبدالرحمن رستمیان ،دکتر اکبر احمدی،
دکتر فرید ابوالحسنی ،دکتر سعید تاملی ،دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن ،دکتر آرش رشیدیان ،دکتر امید خیرخواه ،دکتر
جمشید معتمد ،رویا نقوی ،دکتر رامین رحیم نیا
 مدیران اجرايي برنامه:

دکتر سعید تاملی ،دکتر امید خیرخواه ،دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن ،دکتر جمشید معتمد ،دکتر محمدرضا قیوم زاده ،دکتر
سیدرضا حسینی سده ،دکتر علیرضا صدرایی ،دکتر علیرضا امینی منش ،دکتر فاطمه تاجیک ،دکتر کاظم رهنما ،صدیقه تقوی
 پژوهش در جهت ارزشیابی اثر برنامه :
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دکتر آرش رشیدیان ،دکتر محمدرضا سلمانی ندوشن ،دکتر محمدرضا قیوم زاده ،دکتر فرید ابوالحسنی ،مژگان اسماعیلی

خدمات و فعالیتهای ویژه در حوزه مدیریت دانشگاه
نام ونام خانوادگی :دکتر خسرو صادق نیت حقيقي
رتبه علمي :استاد
تحصیالت :متخصص طب کار -فلوشیپ طب خواب
رشته تحصیلی /گروه آموزشی :دندانپزشكي كودكان
محل خدمت :دانشکده پزشکی
تاريخ تولد1343 :
 اهم فعاليت هاي اجرايي:
• مدیریت روابط عمومی و دفتر ریاست دانشگاه
• مدیریت برنامه فلوشیپ طب خواب دانشگاه
• تاسیس و سرپرستی مرکز تحقیقات اختالالت خواب شغلی از سال 1392
• سرپرستی آزمایشگاه خواب بیمارستان امام از بدو تاسیس  1385تا کنون
• ریاست مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
• سردبیری مجله “”Sleep Science
• راه اندازی اولین «مرکز سالمت شغلی پرسنل بیمارستانی»
• راه اندازی اولین مرکز تربیت فلوشیپ طب خواب
• ریاست بیمارستان بهارلو از تیر ماه سال  1383تا مهر ماه  1393و فعالیتهای:
ـ کسب مجوز آموزشی شدن بیمارستان
ـ تصویب طرح ملی ساخت بیمارستان جدید بهارلو
ـ طراحی نقشه ساخت برای آغاز عملیات ساخت بیمارستان جدید
ـ خرید و راه اندازی کلینیک ویژه مستقل و در شان ،در خارج از بیمارستان
ـ ایجاد شعبه ارائه ی خدمات تخصصی در منطقه ی شهر ری با همکاری شبکه بهداشت شهرری
ـ ساخت هفت بخش جدید شامل :سه ای سی یو  ،دو سی سی یو استاندارد ،بخش های نوزادان و ، VIPپزشکی هسته
ای ،سنگ شکنBMD ،
ـ بازسازی اساسی محوطه و نمای بیمارستان و بازسازی اساسی و توسعه ی اتاقهای عمل ،اورژانس و درمانگاه و بخشهای
بستری
ـ راه اندازی کلینیک تخصصی طب کار
ـ راه اندازی مرکز آموزش بالینی رشته تخصصی طب کار
ـ راه اندازی بخش اورژانس ،آزمایشگاه و آی سی یو مسمومین
ـ راه اندازی مرکز آموزش بالینی مسمومیت دانشگاه
ـ راه اندازی کلینیک اختالالت خواب
و ...
 مهمترين جوايز و افتخارات:

• کسب امتیاز «درجه یک عالی» در اعتباربخشی بیمارستان بهارلو
• کسب رتبه ی اول «رعایت استانداردهای ایمنی بیمار»  WHOدر حوزه بیمارستانهای مدیترانه شرقی
• دریافت لوح تقدیر و تندیس بیمارستان بهارلو دراولین و دومین جشنواره «حاکمیت بالینی»
• کسب رتبه برتر در زمینه برون سپاری و استفاده از توانایی های بخش در بیمارستان بهارلو
• طرح برگزیده درجشنواره استاد مطهری« :آموزش سالمت شغلی رانندگان حرفه ای»
• تهیه گاید الینهای سالمت شغلی پرسنل بیمارستانی با همکاری وزارت بهداشت و تالیف کتاب
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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
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
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
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،
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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آئين نامه جشنواره ابن سينا
بـه منظـور تقدیـر از فعالیـت ها و دسـتاور دهای برجسـته در زمینـه های آموزشـی ،پژوهشـی و ارائه خدمات
ویـژه در حـوزه فعالیـت های دانشـگاه ،هر سـاله در دانشـگاه علوم پزشـكي تهـران جشـنواره ای تحت عنوان
ابـن سـينا برگـزار مـی شـود .زمـان برگزاری جشـنواره مقـارن با ایـام دهه فجر و سـالروز تاسـیس دانشـکده
پزشـکی ( 15بهمن سـال  1313هجري شمسـي) مي باشـد.
ایــن جشــنواره بــا هــدف ایجــاد انگیــزه در میــان اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه از طریــق شناســایی و
قدردانــی از فعالیــت هــای پژوهشــی ،آموزشــی و ســایر فعالیــت هــای دانشــگاهی برجســته ایشــان برگــزار
مــی گــردد ،چــرا کــه حفــظ و اعتــای جایــگاه آمــوزش و پژوهــش بــی شــک مرهــون و مدیــون زحمــات
و تــاش هــای صادقانــه و دلســوزانه دانشــگاهیان اســت .جشــنواره ابــن ســینا در ســال  1378بــه همــت
معاونــت محتــرم پژوهشــی وقــت و راهنمایــی چنــد تــن از اســاتید برجســته دانشــگاه طراحــی و آئیــن نامــه
ی تدویــن شــده آن بــه تصویــب شــورای دانشــگاه رســید تــا نقطــه آغــازی بــرای توجــه ویــژه بــه فعالیــت
هــای پژوهشــی و آموزشــی دانشــگاه باشــد .در واقــع تقدیــر و تشــویق برگزیــدگان در قالــب جشــنواره ابــن
ســینا فرصتــی مغتنــم بــرای ارج نهــادن بــه تــاش هــای مســتمر و دلســوزانه تمامــی خدمتگــزاران عرصــه
تحقیــق و تعلیــم در دانشــگاه اســت.
امیـد اسـت برگـزاری ایـن جشـنواره ،با ایجـاد انگیزه در بیـن اعضای هیـات علمی و پژوهشـگران دانشـگاه،
منجـر بـه تقویـت ظرفیـت هـا و هـم افزایـی بین اعضـای خانواده دانشـگاه گـردد که ثمـره آن ،اعتلای نام
دانشـگاه و دسـتاوردهای آن خواهـد بود.
ارکان جشنواره
ارکان جشـنواره شـامل رئیـس جشـنواره ،دبیـر جشـنواره ،هیـات داوران ،کمیتـه هـای سـه گانـه و دبیرخانـه
جشـنواره می باشـد.
 رئیس جشنواره
رئیـس دانشـگاه یـا هـر فـردی را که ایشـان منصـوب نماینـد رئیـس جشـنواره خواهنـد بـود .در صورتی که
رئیـس جشـنواره فـردی غیـر از رئیـس دانشـگاه باشـد با انتخـاب ایشـان و برای یـک دوره منصـوب خواهد
شـد .تمدیـد آن بالمانـع خواهـد بود.
 دبیر جشنواره
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد.
 دبیرخانه جشنواره
 -1دبیرخانه جشنواره در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مستقر می باشد.
 -2دبیرخانه جشنواره زیر نظر دبیر جشنواره ،کلیه امور اجرائی دبیرخانه را به انجام می رساند.
 -3دبیرخانه جشنواره موظف است کليه اقدامات و هماهنگيهاي الزم را براي اجراي مراسم از جمله تهيه
پوستر ،خبرنامه ،کتاب جشنواره و سایر روش های اطالع رسانی ،تهیه جوايز ،تنديس جشنواره و تقديرنامهها،
همچنین هماهنگي با نهادها و سازمانهاي ذيربط و دعوت از برگزیدگان ،ميهمانان و مدعوين جهت برگزاری
جشنواره فراهم نمايد.
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وظایف دبیر
 .1مدیریت و هدایت فرآیندهای اجرایی جشنواره
 .2مدیریت برگزاری مراسم جشنواره
 .3انجام فعالیت های الزم جهت انتخاب هیات داوران مطابق آئین نامه
 .4تشکیل کمیته های سه گانه آموزش ،پژوهش و ارائه خدمات
 .5پیگیری برگزاری جلسات کمیته های جشنواره
 .6دریافت نتایج بررسی کمیته های تخصصی جهت ارائه به هیات داوران جشنواره
 .7برگزاری جلسات هیات داوران به منظور تعیین فهرست نهایی برگزیدگان
 هیات داوران
از آنجائیکــه بازبینــی محــور هــا و مــاک هــای ارزشــیابی در هــر محــور و ارائــه پیشــنهاد بــه منظــور روز
آمــد کــردن آنهــا یکــی از وظایــف هیــات داوران جشــنواره مــی باشــد ،در ابتــدای هــر ســال ،هیــات داوران
بــا ترکیبــی کــه در زیــر مشــخص شــده اســت تشــکیل جلســه داده و بعــد از بررســی هــای الزم ،نســبت
بــه تعریــف و نهایــی ســازی شــاخص هــای انتخــاب اقــدام و مراتــب را از طریــق دبیرخانــه جشــنواره بــه
اطــاع عمــوم خواهــد رســانید .چنانچــه پیشــنهادات اصالحــی در جهــت تغییــر در محــور هــای جشــنواره
باشــد ،ضــرورت دارد بــه تصویــب شــورای دانشــگاه نیــز برســد.
هيات داوران از دو گروه اعضای حقوقي و حقیقی تشكيل ميشود.
 اعضای حقوقي هيات داوران
تعداد اعضای حقوقی هیات داوران  7نفر و به شرح ذیل می باشد:
 ريیس دانشگاه
 معاون درمان دانشگاه
 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
 معاون آموزشي دانشگاه
 مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 مدير امور تحقیقات و فناوری دانشگاه
 مدير روابط عمومي دانشگاه
 اعضای حقیقی هیات داوران
تعـداد اعضـای حقيقـي هيـات داوران ده نفـر مـي باشـند كـه از میـان برگزیـدگان دوره های قبلی جشـنواره
ابـن سـینا یا سـایر جشـنواره هـای علوم پزشـکی کشـور ،اسـاتید و محققین برجسـته که عضو هیئـت علمی
دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران مـی باشـند و به ترتیب زیر توسـط هر یـک از روسـای کمیته های سـه گانه
جشـنواره پیشـنهاد مـی شـوند .افـراد پیشـنهادی بعـد از تایید رییس جشـنواره ،طـی حکمی به مدت یکسـال
بـه عضویـت هیـات داوران منصوب خواهند شـد.
رئیس کمیته پژوهش (معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه) 4 :نفر
رئیس کمیته آموزش (معاون آموزشی دانشگاه) 4 :نفر
رئیس کمیته ارائه خدمات (معاون درمان دانشگاه) 2 :نفر
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وظایف و اختیارات هیات داوران
 -1بررسی و تصویب سیاست های اجرایی جشنواره پیشنهاد شده توسط دبیر جشنواره
 -2بررسی همه جانبه جشنواره های برگزار شده گذشته و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد تغییرات به شورای
دانشگاه با استماع گزارش های روسای کمیته های تخصصی
 -3تعیین نوع جوایز و چگونگی قدردانی از برگزیدگان
 -4تعیین حداکثر تعداد برگزیدگان بخشهای آموزش ،پژوهش و خدمات ویژه
 -5تعیین اعضای کمیته های تخصصی
 -6ارزیابی و تایید نتیجه کار کمیته های تخصصی و انتخاب نهایی برگزیدگان در هر بخش
 کمیته های تخصصی جشنواره
بـا توجـه بـه تمرکـز فعالیـت هـای دانشـگاه در سـه حیطه آمـوزش ،پژوهـش و خدمـات ویـژه ،برگزیدگان
ایـن جشـنواره توسـط سـه کمیته بـا همیـن عناوین مـورد ارزیابی قرار مـی گیرد .هـر کـدام از کمیته های
تخصصـی سـه گانـه ،وظیفـه بررسـی پرونـده هـای متقاضیـان و افـراد شناسـایی شـده بـه سـایر روش ها
جهـت شـرکت در محورهـای مرتبـط و معرفی مـوارد برتر را بـه هیـات داوران دارد .تعداد افراد پیشـنهادی
هـر کمیتـه بـه هیـات داوران بایـد بـه گونه ای باشـد که حـق انتخاب بـرای هیـات داوران محفـوظ بماند.
هـر کمیتـه متشـکل از حداقـل  5نفـر می باشـد کـه به پیشـنهاد روسـای کمیته هـای تخصصی و بـا تایید
رئیـس جشـنواره انتخـاب مـی شـوند .بـه ایـن منظـور رئیـس کمیتـه مـی تواند علاوه بـر اعضـای کمیته
هـا ،از افـراد صاحـب نظـر بـر حسـب مـورد از خـارج از کمیته (بـدون حق رای) جهت شـرکت در جلسـات
دعـوت نماید.
 محورهای جشنواره
همانگونه که در شرح وظایف هیات داوران ذکر گردیده است ،محورهای جشنواره در اولین جلسه هیات داوران
هر سال مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته و پیشنهادات الزم در خصوص اصالح محور ها جهت تصویب به
شورای دانشگاه ارائه خواهد شد.
 محور های کمیته پژوهش:
 پژوهشگر برگزیده
 پژوهشگر جوان برگزیده
 مقاله برگزیده
 کتاب تالیفی برگزیده
 پژوهش برگزیده با تامین اعتبار از خارج دانشگاه
 مجله علمی پژوهشی برگزیده
 طرح پژوهشی برگزیده
 ابداع و اختراع برگزیده
 پایان نامه برگزیده
 محورهای کمیته آموزش:
 جایزه کشوری ابن سینا
 جایزه آموزشگر برتر (حکیم جرجانی)
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 جایزه پیشکسوت آموزشی
 جایزه یک عمر تالش در آموزش علوم پزشکی
 جایزه تالشگر جوان در عرصه آموزش علوم پزشکی
 محورهای کمیته ارائه خدمات ویژه در سایر حوزه های فعالیت دانشگاهی:
 خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه اخالق پزشکی و تعهد حرفه ای
 خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه خدمات بهداشتی
 خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه خدمات درمانی/دارویی
 خدمات و فعالیت های ویژه در حوزه مدیریت دانشگاه
 الگوی رفتاری اخالق و تعهد حرفه ای
 جوایز
جوایز جشنواره حسب مورد و با تصویب هیات داوران شامل یک یا چند مورد از موارد زیر خواهد بود.
 تقدیرنامه
 تندیس یادبود جشنواره ابن سینا
 گرنت پژوهشی یا آموزشی
 اعطای پایه تشویقی
 کمک هزینه یک سفر هدفمند علمی
 جایزه نقدی
 شیوه گردش کار
 -1تعیین اعضای هیات داوران مطابق با آئین نامه
 -2تشکیل اولین جلسه هیات داوران
 -3نهایی شدن سقف تعداد برگزیدگان هر کمیته و نیز شیوه (و مبلغ) تقدیر
 -4اعالم فراخوان و جمع آوری مستندات شرکت کنندگان و استفاده از سایر روش های شناسایی
 -5تشکیل جلسات کمیته های تخصصی و معرفی افراد پیشنهادی به هیات داوران
 -6تشکیل جلسه نهایی هیات داوران و انتخاب برگزیدگان نهایی
 -7برگزاری مراسم جشنواره
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 مقررات
 .1افـرادي كـه بـه عنوان هيـات داوران و نیـز اعضای کمیته هـای تخصصی انتخاب ميشـوند ،نمـي توانند
در دوره مربوطـه در هيـچ يك از موارد نامزد شـوند.
 .2اگـر یکـی از اعضـای حقیقـی پیشـنهادی بـرای هیـات داوران ،قصـد شـرکت در یکـی از محورهـای
جشـنواره را داشـته باشـد بایـد قبـل از صـدور حکـم عضویـت در هیـات داوران ،از یکی از مـوارد (عضویت
در هیـات داوران یـا شـرکت در جشـنواره) انصـراف دهـد.
 .3روسـای کمیتـه هـا بایـد قبل از پیشـنهاد افراد حقیقی بـه عنوان هیـات داوران ،به نحـوی از عدم تمایل
ایـن افراد برای شـرکت در جشـنواره اطمینان حاصـل نمایند.
 .4در صورتيكـه يكـي از افـراد حقوقـي هیات داوران ،متقاضی شـرکت در جشـنواره باشـد یا بـرای برگزیده
شـدن در یکـی از محورهـا نامـزد شـود ،با نظر رياسـت دانشـگاه فـرد ديگري از حـوزه مربوطه در جلسـات

هیـات داوران شـركت خواهد كرد.
تبصـره :منظـور از مـوارد  1تـا  4فـردی اسـت کـه فرم های شـرکت در جشـنواره بـه نام وی تکمیل شـده
و در صـورت برگزیـده شـدن جایـزه را دریافـت خواهد کرد.
 .5فـردی کـه در یکـی از محـور هـای جشـنواره برگزیـده مـی شـود ،تـا چهـار دوره نمـی توانـد در همان
محـور برگزیـده شـود .البتـه برگزیـده شـدن وی در سـایر محـور هـا بلا مانع اسـت.
این آیین نامه در تاریخ  1393/8/4در شورای دانشگاه بازنگری گردیده و به تصویب
رسیده است.
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