رديف

عنوان طرح

مجري اول

مجري دوم

مجري سوم

همكاران طرح

سال تصويب

وضعیت

سال اتمام

ثزرسي آگبّي دستيبراى ٍ داًطجَيبى

1

تحصيالت تكويلي داًطكذُ پشضكي
ضيزاس در راثطِ ثب هٌبثغ الكتزًٍيكي

دكتز ػليزضب اضزف

ًگيي ًوبسي

اهيي سادُ -

حبجي ًٍذي

1386

خبتوِ يبفتِ

1386

هَجَد در سبيت ايٌتزًتي داًطگبُ

2

ثزرسي تَليذات ػلوي پژٍّطگزاى

هژگبى ّوتي ،هزضيِ جَركص

داًطگبُ ػلَم پشضكي ضيزاس در
ثبًك اطالػبتي اسكَپس

دكتز ضزيف سادُ

1388

خبتوِ يبفتِ

هحوذ قبسن پَر

ثزرسي ٍ سٌجص هيشاى رضبيتوٌذي
دستيبراى  ،داًطجَيبى تحصيلالت

3

تكويلي ٍ داًطجَيبى پشضكي ضيزاس اس

اهيي سادُ -
دكتز حجيت آگْي

ًگيي ًوبسي

حبجي ًٍذي -

حبج اثزاّيوي  -كْي ً -يكَ -

خذهبت كتبثخبًِ ضْيذ دكتز گزكبًي

1388

خبتوِ يبفتِ

1389

هزادي -رئيسي ً-كَيي

ًژاد در سبل 1387

اهكبى سٌجي ايجبد كتبثخبًِ
4

ديجيتبل در كتبثخبًِ ّبي داًطگبُ
ػلَم پشضكي ضيزاس

دكتز ًسزيي ضكزپَر

ضيزيي دّقبى

دكتز ػلي پَست

هحوذ قبسوپَر /فبطوِ

فزٍش فزد

افتخبريبى

1389

خبتوِ يبفتِ

1390

ثزرسي تَليذات ػلوي پژٍّطگزاى
5

6

داًطگبُ ػلَم پشضكي ضيزاس در

ضيزيي دّقبى ،هْذي حبج

هحوذ قبسن پَر

پبيگبُ اطالػبتي اسكَپَس اس سبل

دكتز سيذ هحوذ

دكتز ًسزيي

اثزاّيوي ،هژگبى ّوتي ،هزضيِ

 1959-2008هيالدي

جَاد هزتضَي

ضكزپَر

جَركص

ثزرسي ٍضؼيت سَاد اطالػبتي

دكتز ػجذالزضب

داًطجَيبى داًطكذُ ثْذاضت ٍ

رجبيي فزد

تغذيِ ضيزاس در سبل 1389

هحوذ قبسن پَر /حويذ رضب
فبطوِ افتخبريبى

1389

1390

خبتوِ يبفتِ

خبتوِ يبفتِ

1390

1391

تَليذُ اي

ثزرسي هذارک ًوبيِ ضذُ هحققيي
داًطگبُ ػلَم پشضكي ضيزاس ثب
7

آدرس ٍاثستگي سبسهبًي
غيزاستبًذارد در Web of

ضيزيي دّقبى

سليخب هحوَدي

هحوذ قبسن پَر

هژگبى ّوتي /فزضتِ ًبهذاري/
هؼصَهِ رحوتي /فبطوِ افتخبريبى

1390

خبتوِ يبفتِ

 Scopus ٍ Scienceتب پبيبى 2011
هيالدي

ارسيبثي ثزٍى داد ػلوي اػضبي
ّئيت ػلوي داًطگبُ ػلَم پشضكي
8

ضيزاس اس طزيق هحبسجِ ضبخص ،h
پبراهتز ٍ mضبخص  gدر پبيگبُ
استٌبدي ٍة آٍ سبيٌس اس سبل
 1990تب پبيبى سبل 2010

ضيزيي دّقبى

سيذ هحوذ جَاد
هزتضَي

سليخب هحوَدي

1390

تَقف طزح

1391

ثزرسي تبثيز فيلن ّبي آهَسضي در
9

آهَسش ًحَُ استفبدُ اس پبيگبّْبي

هجتجي حجيت آگْي

سبرا كزين سادُ

هحجَثِ حبجي ًٍذي

اطالػبتي MD Consult ٍ BMJ

ًگيي ًوبسي  ،هْذي حبج
اثزاّيوي ،سّزا اهيي سادُ

1390

تَقف طزح

ثزرسي ٍضؼيت ّوكبري ػلوي ثيي
10

الوللي ٍ تؼييي ػَاهل هَثز ثز آى

دكتز ثٌْبم ٌّزٍر

ًيلَفز ثزّوٌذ

هليحِ جَكبر

ًذارد

1392

در هيبى اػضبي ّيئت ػلوي
ثزرسي هيشاى استفبدُ اس كتبة ّبي
11

خزيذاري ضذُ تَسط كتبثخبًِ

هْذي حبج اثزاّيوي

هحوذ قبسوپَر

ضيزيي دّقبى

فبطوِ افتخبريبى

1392

ضْيذ دكتز گزكبًي ًژاد اس
ثزرسي ٍضؼيت داًطگبُ ػلَم
12

پشضكي ضيزاس اس ًظز هقبلِ

پزٍيي رئيسي ،هَّجت ضيَخي،
سيذ ثْوي هيزػاليي

افزٍساسكٌذريِ ،سّزا جبٍيذ،

سليخب هحوَدي

كٌفزاًس ّبي هَجَد در پبيگبّْبي

سكيِ تبج الذيي
خبًن پزٍيي رئيسي/هؼصَهِ

ثزرسي هقبالت ارجبع ضذُ

رئيسي//فبطوِ ثبقزي/هحجَثِ

هحققبى داًطگبُ ػلَم پشضكي
 13ضيزاس در كتبة ّبي هزجغ

سليخب هحوَدي

ّ Amazonثب استفبدُ اس

سيذ ثْوي
هيزػاليي

ضيزيي دّقبى

جَاّزي/ثْبرهحسٌي/خذيجِ
هحسٌي پَر/هحجَثِ حبجي
ًٍذي/الْبم قجبدي/فبطوِ

پبيگبُGoogle Books

افتخبريبى/هزين

ثزرسي ضيَُّبي تؼبهل ثيي
14

كبرثز ٍ كتبثذار در ٍة سبيتْبي
كتبثخبًِّبي داًطگبُػلَم
پشضكي ضيزاس

1392

خبتوِ يبفتِ

سيذ ثْوي هيزػاليي

ضيَا استَار

سليخب هحوَدي  /ضيزيي دّقبى

1392

خبتوِ يبفتِ

بررسي ٍضؼيت استفبدُ :
داًطجَيبى داًطكذُ پزستبري ٍ
15

)س(هبهبيي حضزت فبطوِ
داًطگبُ ػلَم پشضكي ضيزاس اس

هحوذ قبسوپَر

هْذي حبج

1391

اثزاّيوي

پبيگبُ ّبي اطالػبتي در سبل
تحصيل92-91
ثزرسي هيشاى رضبيت اػضبي
ّيبت ػلوي ،دستيبراى ٍ
1392

 16داًطجَيبى (كبرثزاى) اس خذهبت

افزٍس اسكٌذريِ  /ػجذالِ

كتبثخبًِ هزكش آهَسضي درهبًي
ػولكزد سبل
ثزرسيضيزاس در
خليلي
ّ1392بي
كتبثخبًِ

كزيوي /پزٍيي رئيسي

سبرا كزين سادُ

ثيوبرستبًي ٍ داًطكذُ اي
17

داًطگبُ ػلَم پشضكي ضيزاس ثز
اسبس هؼيبرّبي الگَي تؼبلي

ًيلَفز ثزّوٌذ

ًگبر فيزٍسي

سبرا كزين سادُ /ضبدي
طجبطجبيي

1392

سبسهبًي ثٌيبد ارٍپبيي هذيزيت
سٌجص اثزثخطي دٍرُ ّبي
آهَسش ضوي خذهت حضَري ٍ
 18غيز حضَري كتبثذاراى داًطگبُ
ػلَم پشضكي ضيزاس در سبل
1392

ضيزيي دّقبى

هزضيِ جَركص

هژگبى ّوتي

1392

تَقف طزح

