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 آموزش

فعالیتبازپس (1 کلیه انتقال و پزشکیتهران علوم دانشگاه بهشتاز بهگیریساختمان موسسه از آموزشی های

 1931پسازمردادسالدانشکدهطبسنتی

اخذمجوزتاسیسدانشکدهطبسنتیدانشگاهعلومپزشکیایراندردویستوپنجاهمینجلسهشورایگسترش (2

پسازدهسالازتاسیسموسسهوجذبدانشجویدکترایتخصصی1/3/1931هایعلومپزشکیمورخدانشگاه

 طبسنتی

 (دانشکدهطبسنتیوموسسهبهصورتمجزا1931-1111راهبردی)(وبرنامه1931-1931تهیهبرنامهعملیاتی) (9

 1931تصویبدوگروهآموزشیتاریخعلومپزشکیوطبسنتیبرایاولینبارازتاریختاسیسموسسهدرسال (1

 1931تصویبگروهآموزشیداروسازیسنتیوانتسابمدیرگروهدرسال (1

داروسازیبسترسازیجهتراه (6 سالاندازیرشته مورخ1931سنتیاز شورایدانشگاه در تصویباینرشته و

 وارسالآنبهشورایگسترشوزارتبهداشتجهتتاییدنهایی12/2/1931

 دانشکدهطبسنتی1931-1936تالشحداکثریدرجهتاجرایبرنامهعملیاتیاختصاصیسالتدوینو (1

حوزهطبسنتیدانشگاهعلومپزشکی1931-1936التالشحداکثریدرجهتاجرایبرنامهعملیاتیمشترکس (2

 ایران

 تکمیلکادرهیاتعلمیآموزشیطبوداروسازیسنتی (3

نفرفارغالتحصیل(وکارشناسیارشد11درحالتحصیل،99طبسنتی)PhDآموزشدانشجویاندردومقطع (11

 نفرفارغالتحصیل(9نفردرحالتحصیل،12تاریخعلومپزشکی)

 (1931)دیبرایاولینبار mini-CEX زاریآزمونکارورزیدستیارانطبسنتیبهروشبرگ (11

بهشتاندازیراه (12 تجهیزسالمتکده شروعآموزشکارورزیدانشجویانو PhDو مهرماه در1931طبسنتیاز

 سالمتکده

 Skill Labآزمایشگاهمهارتیداروسازیویسنتیداروسازوطبیتخصصشگاهیآزماراهاندازی (19

ریزیواجرایوبرنامه(1931)آذرطبوداروسازیسنتیوطبمکمل)مجازی(اولینهمایشالکترونیکبرگزاری (11

(36)آذرطبوداروسازیسنتیوطبمکمل)مجازی(همایشالکترونیکمراحلبرگزاریدومینهمایش

هایپزشکیوعمومکارگاهودورهآموزشیمختلفبایابدونامتیازآموزشمداومبرایرشته11بیشازبرگزاری (11

 مردم

 مندانطبایرانیهایبرگزارشدهجهتارائهبهپژوهشگرانوعالقههایآموزشیکارگاهدیتهیهسی (16

 ساییقلب(تدویندرسنامههایبیماریهایقلبوعروق)تشریحقلب،خفقان،فشارخونونار (11

12)  برای11تهیه اصولحفظتندرستیبرایواحدآموزشضمنخدمتدانشگاه بستهآموزشیمبانیطبایرانیو

 اولینبار

کتابچه (13 پمفلت، کتابخانه،تهیه معرفی و شیردهی ایرانی، طبسنتی سالم، خانواده )کتابچه آموزشی پوستر و

ارکانوامزاج،آزمایشگاهتحقیقاتیآموزشیداروسازیسنتی،-هایطبمکمل،مزاجشناسی،امورطبیعیهپمفلت

 هایمزاجشناسیوپوسترفصدوحجامت(سالمتکدهبهشتوتدابیرسالمندان،کارت
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 برایدانشجویاندکترایتخصصیطبسنتی log Bookتدوین (21

وریومجازیازسالیبهصورتحضپزشکعلومانیدانشجوریساورستاریپانیدانشجوآموزشویبسترساز (21

1931 

 هایآموزشیالمپیادفلسفهپزشکیبرگزاریکالس (22

هایهمکاریآموزشی (29 نامه تفاهم پزشکیایران،-عقد علوم ماماییدانشگاه پرستاریو دانشکده پژوهشیبا

ومرکزتحقیقاتنوروساینسباشگاهپژوهشگرانجوانونخبگاندانشگاهآزاداسالمی،دانشکدهطبهواوفضا

 دانشگاه

هایملیوبینالمللیهاوجشنوارهشرکتدرهمایش (21

 بررسیوارائهپیشنهاداتجهتتغییرکوریکولومآموزشیطبسنتی)درمحدودهواحدهایمجاز( (21

پیشنهاداتراه (26 ارائه و سعاد( )سیستم موسسه علمی هیات اعضای برای عملکرد ارزشیابی سیستم دراندازی

 هایحوزهطبسنتیبرایاولینبارپسازانتزاعدرسطحدانشکدهخصوصاحتسابامتیازفعالیت

مربوطهازجملهارزشیابیاساتید،EDOاندازیواحدراه (21 انجامامور سازیفرآیندهایبستهآیتمآنالیزسواالت،و

 ایهایآموزشی،اعتبارسنجیدانشکدهجشنواره

 یپروندههایکلیهدانشجویاندانشکدهدرسامانهبایگانیالکترونیکیاسناددانشجویاناسکنوبهروزرسان (22

 انتخاباستادراهنمایتحصیلیبرایدانشجویانبرایاولینباردرسطحدانشکدهطبسنتی (23

هایقابلفعالیتهاووارائهفرم هایآیندهوثوقومطهریبسترسازیبرایتدوینفرآیندهایقابلارائهدرجشنواره (91

 ارائهبهاعضایهیاتعلمی

 ایدرحوزهمعاونتآموزشیدانشکدههایمربوطبهاعتبارسنجیدانشکدهتکمیلفرم (91

 هایموردنیازدانشجویاندرسایتموسسه/دانشکدهدردسترسقراردادنآییننامههاوفرم (92

سندتعهدمحضری،پرداختشهریهو....پیگیریورفعبرخیازمشکالتآموزشیدانشجویانازجمله (99

پیگیریتائیدیهتحصیلیوریزنمراتمقاطعتحصیلیقبلیدانشجویانوارسالآنبهدانشگاه (91

 هایدانشکدهطبسنتیبهموادآموزشی،سمعیوبصریو...اندازیوتجهیزکالسراه (91

 1931لیدانشکدهازآبانسالکتابخانهدانشکدهطبسنتیدرساختماناصاندازیوتجهیزراه (96

پرداختبهموقعکمکهزینهتحصیلیدانشجویاندکترایتخصصیطبسنتی (91

 1931وتیر1931برگزاریبرنامهبازدیددانشجویاندکترایطبسنتیازباغگیاهشناسیملیایران،خرداد (92

دانشجویان (93 معارفه  استاد، روز جمله از خاصتحصیلی ایام مراسم برگزاریبرگزاری دانشجو، روز جدیدالورود،

 مسابقاتورزشیکارکنانودانشجویان
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 فارغ التحصیلی

 1931فارغالتحصیلیاولیندانشجویکارشناسیارشدتاریخعلومپزشکیاردیبهشت 

 دانشجویدکترایتخصصیطبسنتی16برگزاریجلساتدفاعازپروپوزال 

 دانشجویدکترایتخصصی1دانشجویکارشناسیارشدتاریخعلومپزشکیو9برگزاریجلساتدفاعپایاننامه

 طبسنتی
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 رشته تحصیلی نام دانشجو عنوان 
سال 

 دفاع
 موضوع

1
برتهوعواستفراغ"به"اثربخشیفراوردهمیوه

بارداریازدیدگاهطبسنتی

عفتجعفری

دهکردی

دکترایتخصصیطب

سنتی
زنان1932

2
عالئماختالالتخلقیواضطرابیشایعاسبابو

مطرحشدهدرمنابعطبسنتی
ملیحهمتوسلیان

دکترایتخصصیطب

سنتی
مبانی1932

محمدمظاهریبررسیاثرانیسونبرسوءهاضمهمزاج9
دکترایتخصصیطب

سنتی
گوارش1939

1
ایران)دلک(سنتیماساژنوعیکبررسیاثربخشی

کمریرادیکولوپاتیبر
هاشمیمامک

دکترایتخصصیطب

سنتی
اسکلتیعضالنی1939

1
اثرشربتمیوهزالزالکدرمقایسهباپالسبوبررسی

درکنترلعالئمبیماریریفالکس
معینیفاطمه

دکترایتخصصیطب

سنتی
گوارش1931

6

به)خاکشیر(درخوردهسنتیآبررسیتاثیرفر

درماناعتقالبطنمقایسهباپلیاتیلنگلیکولدر

 سال12تا2)یبوستفونکسیونل(کودکان

مجیدنیمروزی
دکترایتخصصیطب

سنتی
اطفال 1939

1

بررسیتأثیریکدارویگیاهیمنتخبطبسنتی

ایرانبرکاهشفشارخوناساسیدربیمارانتحت

درمانبالوزارتان

روشنکقدس
دکترایتخصصیطب

سنتی
داخلی1932

2
هایقلب،اسبابوعالئمآنهاازبیماریتبیین

دیدگاهطبسنتیمبتنیبرشواهدبالینی
فرتبسمارشادی

دکترایتخصصیطب

سنتی
قلب1932

3

وسنتیطبدیدگاهازقلبمقویداروهایتبیین

تجربیمدلدرنسترنعرققلبیاثربررسی

مجدد/خونرسانیایسکمی

قربانیفریبا
دکترایتخصصیطب

سنتی
قلب1931

11
تبیینروححیوانیوروحنفسانیدرمنابعطب

سنتیایرانومطالعهبالینیآندربیماران
مجیدانوشیروانی

دکترایتخصصیطب

سنتی
روانپزشکی1932

11
طبدیدگاهازعملکردیبالغینیبوستتبیین

آنبرپنیرکدارویاثرتعیینوایرانسنتی
الصاقمهین

دکترایتخصصیطب

سنتی
گوارش1931

12

تعییناثرفرآوردهطبسنتیایرانحاویگیاهمورد

ادراریاختیاریبیکنترولدرمقایسهباتولتردین

سالهمراجعهکنندهبه21تا12هایخانمدر

درمانگاهزنانداشگاهعلومپزشکیتهراندرسال

39-1932

نوجوانفاطمه
دکترایتخصصیطب

سنتی
اورولوژی1931

19
هایخاصومشارکتیعضویشرحوتفسیربیمار

طحالدرطبسنتیایران
سعیدهیارجو

دکترایتخصصیطب

سنتی
داخلی1939

11

پمادوحناسنتیفرآوردهاثربخشیمقایسه

پوشکازناشیدرماتیتبهبودبرهیدروکورتیزون

شیرخواراندر(فخذسحج)

کشاورزعبداهلل
دکترایتخصصیطب

سنتی
پوست1939

11

بیماری"مقایسهتطبیقیعلل،عالئموبرنامهدرمانی

درمنابعطبسنتیایرانباپزشکی"مالیخولیا

 نوین

 محمدیوسفپور
دکترایتخصصیطب

سنتی
مغزواعصاب1932

کارشناسیارشدتاریخعلومهایدفاعشدهدستیارانطبسنتیودانشجویانعناوینکلپایاننامه

 دانشکدهطبسنتی/دانشگاهعلومپزشکیایرانپزشکی
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 رشته تحصیلی نام دانشجو عنوان 
 سال

  دفاع
 موضوع

16
،حماموروغنمالیدرطبسنتیبررسیاثرتغذیه

 ایرانبررویروندزایمان
یاسمنوزانی

دکترایتخصصیطب

سنتی
زنانوزایمان1931

11
هایپوستدرختعناببربهبودآفت رسیاثربر

( دهانی)قالع

داودحاجی

قاسمعلی

دکترایتخصصیطب

سنتی
پوستومخاط1931

12
طبدگاهیدازآنعالئمواسبابواورامیبررس

ینیبالشواهداساسبررانیایسنت
علیرستمی

دکترایتخصصیطب

سنتی
پوستومخاط1931

13
پزشکیدردورهتمدناسالمیازقرنبررسیاخالق

سومتاپنجمهجریقمریدرایران
تاریخپزشکی1931تاریخعلومپزشکیفاطمهمنادی

21

ایحکیمررسیآثارواندیشههایحفظالصحهب

سیداسماعیلجرجانیازمنظرتاریخپزشکیدر

دورهتمدناسالمیباتکیهبرچهارکتابذخیره

االغراضالطبیهوالمباحثالعالئیه،خوارزمشاهی،

خفیعالیییادگارو

تاریخپزشکی1931تاریخعلومپزشکیراحلهمحسنی
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دستیارانطبسنتیمصوبودفاعشدههایپروپوزالعناوین  

 رشته تحصیلی نام دانشجو عنوان 

 سال

دفاع از 

 پروپوزال

 موضوع

1

کلیهازمنظرطبسنتیمروریبرعللایجادسنگ

ایرانوبررسیاثربخشیفرآوردهمنتخبطب

سنتیبرپایهنخودسیاهدرمقایسهبادارونمابر

درمانسنگکلیه

مهدیبیگلرخانی
دکترایتخصصیطب

سنتی
1931

کلیهومجاری

ادراری

2
معدهدربیمارانمبتالبهتبررسیفراوانیمشارک

سرگیجهمزمنازدیدگاهطبسنتی
مریممنفرد

دکترایتخصصیطب

سنتی
مغزواعصاب1931

9
جیبرنتایبرطبسنتیمبتنییغذامیاثررژیبررس

(زناننابارورIVF/ICSIلقاحآزمایشگاهی)
بیگیزینبعلی

دکترایتخصصیطب

سنتی
زنانوزایمان1931

1

مقایسهاثرکپسولفراوردهگلناربادارونمابر

خونریزیزیادقاعدگی:کارآزماییبالینیتصادفی

دوسوکور

فاطمهیوسفی
دکترایتخصصیطب

سنتی
زنانوزایمان1931

1
اثریبررسویسنتطبدگاهیدازآکنهیررسب

آندرماندریسنتطبمنتخبفرآورده
رسولشکیبا

دکترایتخصصیطب

سنتی
پوستومخاط1931

6

بررسیشیوعاختاللخوابواثربادامشیرین

دانشگاهیخوابگاهانیدردانشجوخوراکیبرخواب

تهرانیعلومپزشک

جعفرغفارزاده
دکترایتخصصیطب

سنتی
مغزواعصاب1931

1

بررسیاثرفرآوردهحاصلازشاهترهبرکبدچرب

انتخاباینگیاهجهتغیرالکلیوتبیینمبانی

درمانازدیدگاهطبسنتی

مریممقدمشاد
دکترایتخصصیطب

سنتی
کبدچرب1931

2
بررسیاپیدمیهادرایرانازآغازسلسهقاجاریهتا

پایانجنگجهانیدوم
تاریخپزشکی1931تاریخعلومپزشکیمحسنطالیی

3

بربررسیاثرفراوردهطبسنتیایران)مائالجبن(

بیمارانمبتالبهپرفشاریخوناولیهمراجعهکننده

بهدرمانگاهقلبوعروقشهربیرجند

نوابزاده
دکترایتخصصیطب

سنتی
قلب1936

مجیددادمهرتبیینمراقوارتباطاتآندرطبسنتیایرانی11
دکترایتخصصیطب

سنتی
مبانی1936

11

دلک(دربررسیاثربخشییکنوعماساژ)غمزو

هایعضالنیناحیهطبسنتیایرانبررویاسپاسم

گردن

منصورخرمیزاده
دکترایتخصصیطب

سنتی
اسکلتیعضالنی1936

12

 "مورد" بررسیاثربخشیفرآوردهموضعیگیاه

(Myrtus Communis)  1همراهکلیندامایسین%

%درکاهش1درمقایسهبادارونماوکلیندامایسین

آکنهدرمبتالیانبهآکنهخفیفتامتوسطعالیم

محبوبهسلمانیان

حاجیآقا

دکترایتخصصیطب

سنتی
پوست1936
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 رشته تحصیلی نام دانشجو عنوان 

 سال

دفاع از 

 پروپوزال

 موضوع

19
بررسیاثربخشیفرآوردهحاصلازساذجهندیدر

مقایسهبادارونماودرمانافسردگی
سالومهغفاری

تخصصیطبدکترای

سنتی
روانپزشکی1936

11

ارزیابیوتبیینقواعدتعیینافعالداروییدرطب

سنتیایرانازدیدگاهکتابالشاملفیالصناعهو

مفردهداروییمنتخبمهمکتاب111بیاندیاگرامی

عبدالقادربحرینی
دکترایتخصصیطب

سنتی
مبانی1936

11

 تخمهویجمقایسهاثربخشیفرآوردهایاز

(Daucus Carota) بادارونمادرمبتالیانبهاختالل

کاهشمیلجنسیبانواندرسنینباروری

رزیتابهرامی
طبتخصصیدکترای

سنتی
زنانوزایمان1936

16

سیردانشتدابیراطفالوصبیاندرکتابهایمفرح

القلوبوتدبیرالحبالیوالطفالوالصبیان،رساله

تدبیرالصبیانوعالجاالطفالفارسی

تاریخپزشکی1936تاریخعلومپزشکیسجاداسدی
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 EDOدفتر توسعه آموزش 

 1931اندازیدفترتوسعهآموزشدانشکدهطبسنتی،خردادراه -1

 دانشکدهEDOمعرفیمدیر،کارشناسوشرحوظایف -2

 دردانشکدهEDOبرگزاریجلسات -9

 سامانهسامانهماد)ارزشیابیدانشجوازاستاد(ودریافتنرمافزارآیتمآنالیزاندازیومعرفیراه -1

 31و31راهاندازیبرنامهآیتمآنالیزوانجامآنالیزبرایامتحانهایچهارجوابیوامتحانجامعسال -1

 طبسنتیPhDدانشجویانlog Bookاصالحهمکاریدرطراحیو -6

 هاموسساتورتبهبندیدانشگاههایارزیابیمعرفیشاخص -1

 درجه961هایارزشیابیبررسیوتاییدنهاییفرم -2

 ها(ها)اساتید،دانشجویانوکارگاهآنالیزوگزارشنتایجارزشیابی -3

 برگزاریآنهاهایتوانمندسازیونظرسنجیازاساتیدبرایبرگزاریکارگاه -11

 درصد(11ارزشیابیکوریکولومطبسنتی) -11

 هایاعتبارسنجیدانشکدهطبسنتیلیستتکمیلچکمعرفیو -12

 هیاتعلمیاعضایهایرشدوبالندگیرسانیدرموردکارگاهتنظیمواطالع -19

 هایآموزشیموسسه/دانشکدهکارگاهسایربرگزاریدرهمکاری -11

 رسانیدرسایتدانشکدهتهیهمطالبمربوطبهاینواحدجهتاطالع -11

 1931همکاریدرتدوینواجرایبرنامهعملیاتیاختصاصیدانشکدهسال -16

1936همکاریدرتدوینبرنامهعمیاتیاختصاصیدانشکدهسال -11

 هایآموزشیوراهنماییاساتیددرراستایارایهمستنداتاطالعرسانیجشنواره -12

 هایارزشیابیدانشجویانبهاساتیددانشکدهارایهجزوهروش -13

 هایپژوهشدرآموزشریزیبرایاجرایطرحبرنامه -21
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پژوهشی -های آموزشی ها و برنامه کارگاه  

1931سال

 ردیف نوعفعالیت

 4 4931، اردیبهشت EndNoteافزار  برگزاری کارگاه آشنایی با نرم

 2 مداوم()با مجوز آموزش  4931برگزاری کارگاه آموزش مقدماتی طب سنتی )دوره پانزدهم(، شهریور 

 9 4931برگزاری کارگاه تخصصی قلب و عروق از منظر طب سنتی، شهریور 

 1 4931گیری ویژه دستیاران و متخصصین طب سنتی، مهر  حال برگزاری کارگاه یک روزه شرح

)با مجوز آموزش 4931(، شهریور و آذر 2و4) های بارداری از دیدگاه طب سنتی ایرانی مراقبتسمینار علمی یک روزه برگزاری 

 مداوم(
5 

 6 4931برگزاری کارگاه جستجوی منابع الکترونیک ویژه دانشجویان طب سنتی، آذر 

 7 )با مجوز آموزش مداوم(4931، آذر EndNoteافزار  برگزاری کارگاه آشنایی با نرم

 8 )با مجوز آموزش مداوم( 4931دیدگاه طب سنتی ایران، دی برگزاری کنفرانس علمی یک روزه تدابیر حفظ سالمتی از 

( با 4) تبیین برخی از بیماری های قلبی و فشار خون از دیدگاه طب سنتی ایرانهمکاری در برگزاری کنفرانس علمی یک روزه 

 )با مجوز آموزش مداوم( 4931انجمن علمی طب سنتی، دی 
3 

 41 4931ی، اسفند سینو مقاله روش و قیتحق کارگاهبرگزاری 
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1931سال  

 ردیف نامدوره تاریخبرگزاری ناممدرسین واحدبرگزارکننده

 حوزه ریاست
 دکتر قارونی

 دکتر گرجی

اردیبهشت ماه  21

4935 
 4 ازدیدگاهطبسنتیوطبرایجنارساییقلببررسیکارگاه

حوزه ریاست، واحد 

 پژوهش
سنتیطب اخالقدرپژوهشدرمباحثکارگاه 35اردیبهشت 26 دکتر اشرفی 2 

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی
 دکتر قبادی

اردیبهشت ماه  27

4935 
 9 هایتعیینموضوعواجرایپایاننامهچالش

 حوزه ریاست
 دکتر قارونی

 دکتر زرگران/دکتر تقوی

خرداد ماه  9

4935 

باتشریحقلبکارگاهتشریحقلبازدیدگاهطبرایجوسنتی

 واقعیانسان
1 

یسینوپروپوزالکارگاه 4935خردادماه42 انیدباغ دکتر واحد پژوهش 5 

 حوزه ریاست
 دکتر قارونی

 دکتر قدس

خرداد ماه  47

4935 
 6 کارگاهنبضازدیدگاهطبسنتیوکالسیک

دفتر توسعه آموزش 
EDO 

درسطرحکارگاه 4935تیر ماه  43 دکتر بیگدلی 7 

 ریاستحوزه 
 دکتر قارونی

 دکتر قدس
 8 کارگاهفشارخونازدیدگاهطبکالسیکوسنتی 4935تیرماه  24

 حوزه ریاست
 دکتر قارونی

 دکتر قدس
 4935مرداد 1

هایایسکمیکقلبیازدیدگاهطبکارگاهبررسیبیماری

سنتیوطبکالسیک
3 

 حوزه ریاست
 دکتر شخص سلیم

 دکتر بیگلرخانی
 4935مرداد  49

هایادراریازدیدگاهطبسنتیوطبکارگاهبررسیسنگ

کالسیک
41 

 آقای عبدی حوزه ریاست
مرداد ماه 8-6

4935 
یسینوپروپوزالکارگاه 44 

 42 کارگاهادامهمباحثایسکمیقلبازدیدگاهطبکالسیک 4935مرداد  48 دکتر قارونی حوزه ریاست

 اصل یعل دکتر سالمتکده
مرداد ماه 21

4935 
(اولجلسه)یسنتطبیمبنابریزندگحیصحروشکارگاه 49 

شرفتهیپسرچکارگاه 4935مرداد ماه49 آقای عبدی واحد پژوهش 41 

 یعبد یآقا حوزه ریاست
مرداد ماه  45و41

 4935سال 
یسینومقالهروزه2کارگاه 45 
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 ردیف نامدوره تاریخبرگزاری ناممدرسین واحدبرگزارکننده

 46 خوددرمانیبهروشسنتیچینکارگاه 4935شهریور 4 دکتر رادمان ریاستحوزه 

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی
 4935شهریور 4 دکتر قبادی

نگارشمقالهعلمیپژوهشیدرحوزهطبسنتیکارگاه

 )جلسهاول(
47 

 48 کارگاهنارساییقلبازدیدگاهطبکالسیک 4935شهریور 8 دکتر قارونی حوزه ریاست

کمیته تحقیقات 

 دانشجویی
 4935شهریور  8 دکتر قبادی

نگارشمقالهعلمیپژوهشیدرحوزهطبسنتیکارگاه

 )جلسهدوم(
43 

 21 )جلسهدوم(کارگاهروشصحیحزندگیبرمبنایطبسنتی شهریور 21 دکتر علی اصل سالمتکده

آموزش و کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
(اولجلسه)یسنتطبدر(مراق)یهمبندبافتکارگاه 4935مهر ماه 44 یینایم دکتر 24 

آموزش و کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
(دومجلسه)یسنتطبدر(مراق)یهمبندبافتکارگاه 4935مهر ماه  25 یینایم دکتر 22 

آموزش و کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
(سومجلسه)یسنتطبدر(مراق)یهمبندبافتکارگاه 4935آبان ماه  3 یینایم دکتر 29 

آموزش و کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
(چهارمجلسه)یسنتطبدر(مراق)یهمبندبافتکارگاه 4935آبان ماه  29 یینایم دکتر 21 

آموزش و کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
(پنجمجلسه)یسنتطبدر(مراق)یهمبندبافتکارگاه 4935آذر ماه  7 یینایم دکتر 25 

کمیته آموزش و 

 تحقیقات دانشجویی
(ششمجلسه)یسنتطبدر(مراق)یهمبندبافتکارگاه 4935آذر ماه  24 یینایم دکتر 26 

آموزش و کمیته 

 تحقیقات دانشجویی
(هفتمجلسه)یسنتطبدر(مراق)یهمبندبافتکارگاه 4935دی ماه  5 یینایم دکتر 27 

دفتر توسعه آموزش 
EDO 

کارگاهروشتدریس 4935ماه  دی 45 دکتر حوریه محمدی 28 
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6931سال   

ندهواحد برگزارکن نام مدرسین تاریخ برگزاری نام دوره ردیف  

4 
کارگاهبافتهمبندی)مراق(درطب

سنتی)جلسههشتم(
 دکتر مینایی 36فروردین27

معاونت آموزشی و کمیته 

 تحقیقات دانشجویی

2 
کارگاهبافتهمبندی)مراق(درطب

نهم(سنتی)جلسه
 دکتر مینایی 36اردیبهشت  3

معاونت آموزشی و کمیته 

 تحقیقات دانشجویی

 معاونت آموزشی خانم قباخلو 36اردیبهشت 26کارگاهروانشناسی 9

 آقای موسوی 36اردیبهشت 94کارگاهآموزشیطرزتهیهماءالجبن  1
حوزه ریاست و معاونت 

 آموزشی

 EDO/معاونت آموزشی  دکتر بهمنش 36خرداد2کارگاهاکسل)جلسهاول( 5

 EDO/معاونت آموزشی  دکتر بهمنش 36خرداد46کارگاهاکسل)جلسهدوم( 6

 EDO/معاونت آموزشی  دکترعمرانی 36خرداد21)جلسهاول(پاورپوینتپیشرفتهکارگاه 7

 36تیر 21ایکارگاهاخالقحرفه 8

دکترنجات سروری، دکتر 

فروزنده، دکتر اشرفی، 

 دکتر خلج
 EDO/معاونت آموزشی 

3 
جلسههماندیشیاساتیدودانشجویان

 )جلسهاول(
 دکتر قدس 46/5/4936

حوزه ریاست/معاونت 

 آموزشی

41 
جلسههماندیشیاساتیدودانشجویان

 )جلسهدوم(
 دکتر خرمی زاده 46/5/4936

حوزه ریاست/معاونت 

 آموزشی

 EDOمعاونت آموزشی / خانم دکتر عمرانی 36مرداد28)جلسهدوم( کارگاهپاورپوینتپیشرفته 44

42 
کارگاهنقشتاریخپزشکیدرتولیدعلمو

نوآوریدرطب
 EDO/ آموزشی معاونت آقای دکتر رجب نژاد 36شهریور4

49 
دورهآموزشیطبسنتیبرایمعاونتدرمان

)روزاول( سپاه
 36شهریور44

دکتر محمدی، دکترخرمی 

 زاده

 حوزه ریاست/معاونت

 آموزشی

41 
دورهآموزشیطبسنتیبرایمعاونتدرمان

)روزدوم( سپاه
 36شهریور42

اهروزاده، خانم دکتر م

 دکتر عبدی

 حوزه ریاست/معاونت

 آموزشی

45 
دورهآموزشیطبسنتیبرایمعاونتدرمان

 )روزسوم( سپاه
 36شهریور49

دکتر خرمی زاده، دکتر 

محمدی، دکتر اعرابی، 

 دکتر عبدی

حوزه ریاست/ معاونت 

 آموزشی

46 
جلسههماندیشیاساتیدودانشجویان

 )جلسهسوم(
 دکتر امینی بهبهانی 21/6/4936

حوزه ریاست/معاونت 

 آموزشی



http://stm.iums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=286&pageid=27810&newsview=38382
http://stm.iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.53008.fa
http://stm.iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.53008.fa
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.53852.fa
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.53852.fa
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.54263.fa
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.54263.fa
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.54263.fa
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.54263.fa
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.54263.fa
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.30286.54263.fa
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 پژوهش

 هایمصوبپایانیافتهتسویهحساببدهیطرح .1

 هایدرحالاجراتسویهحساببدهیاقساطاولیادومطرح .2

 /دانشکدههایموسسهاولویتهایپژوهشیبراساسفراخوانپذیرشطرح .9

 طرحپژوهشی91بیشازبرگزاریجلساتشورایپژوهشو .1

 فارسیوانگلیسیعنوانمقاله11انتشارحدود .1

 (1931)آذرطبوداروسازیسنتیوطبمکمل)مجازی(اولینهمایشالکترونیکبرگزاری .6

 راهاندازیواحدمشاورهپژوهشیدانشجویی .1

برگزاریجلساتوشرکتدراندازیراه .2 تعیینسرپرستودبیرکمیتهو کمیتهتحقیقاتدانشجوییدانشکده،

 جلساتکمیتهدانشجوییدانشگاه

تهیهوروزآمدکردنفهرستمقاالتموسسه/دانشکدهبهتفکیکضریبتاثیروداخلییاخارجیبودنونمایه .3

 معتبرهایشدندرپایگاه

روزآمدکردنفه .11 دررستطرحتهیهو بهتفکیکپایانیافتهو هایپژوهشیمصوبشورایپژوهشیموسسه

 دستاجرا

بیشازطبسنتیبرایاولینباردرسطحکشوروبرگزاریمنظمجلسات)پژوهشیقلبوعروقگروهاندازیراه .11

 (1931جلسهتامهرماه29

 طبسنتیمادروکودکاندازیگروهراه .12

 حکمتوفلسفهطبیعیپژوهشیاندازیگروهراه .19

31)باامتیازبازآموزی(،سالEnd notهایپژوهشی)کارگاهروشتحقیقومقالهنویسیوکارگاهبرگزاریکارگاه .11

نویسیوسرچپیشرفته،،پروپوزالنویسی،مقالههایتعیینموضوعواجرایپایاننامه،چالشEnd notوکارگاه

(31سال

جهتثبتدرسامانهودانشجویانبررسیوراهنماییمجریانطرحهایپژوهشی،سامانهپژوهشیارراهاندازی .11

 پژوهشیار

 KTECوکسبمجوزیکطرحبرایثبتدرپایگاهKTECطرحپژوهیجهتبررسیبهکمیته9ارسال .16

 31-31اختصاصیدانشکده/موسسهبرنامهعملیاتیهمکاریدرتدوینواجرای .11

 مستنداتجهتارزشیابیپژوهشیموسسهودانشکدهگرداوری .12

تهیهاطالعاتجهتبهروزرسانیسایتموسسهوراهاندازیسایتدانشکده .13

  



06 
 





 22مجموع؛انگلیسی21فارسیو31،1سال 

 91؛مجموعانگلیسی21فارسیو31،6سال 

 11مقالهانگلیسی؛مجموع3فارسی 1،تاکنون36سال 







 مقالهدر31:19سالISI مقالهدر12وScopusمقالهدر16وPubMed.ایندکسشدهاند 

 مقالهدر31:3سالISIمقالهدر11وScopus مقالهدر3وPubMed.ایندکسشدهاند 

 مقالهدر1تاکنون:36سالISIمقالهدر1وScopus مقالهدر6وPubMed .ایندکسشدهاند 

 

 

  

  39-31آمار مقاالت فارسی و انگلیسی 

 39-31آمار اندکس مقاالت 
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 درمان

 گیریساختمانبهشتدرموعدمقررازدانشگاهعلومپزشکیتهرانتالشمستمرجهتبازپس .1

گیریساختمانبدونحتییکروزتعطیلیدرازبدوبازپسبهشتوپذیرشبیمارسالمتکدهوتجهیزاندازیراه .2

 )با حداقل پرسنل و امکانات و حداکثر رضایت مراجعین و بیماران( ارائهخدمات

ترین زمان ممکن با حداقل  )در کوتاه سالمتکدهاندازیخدماتاعمالیداوی)فصد،حجامت،بادکشوماساژ(درراه .9

 امکانات(

 (ص)اکرمرسولحضرتمجتمعآموزشی،پژوهشیودرمانیسنتیدرطبراهاندازیدرمانگاه .1

بیمار21متوسطروزانهوبیمار111پذیرشمتوسطماهانه .1

 1931درسالتالشجهتاخذمجوزسالمتکدهبهشتواخذموافقتاصولیآن .6

 انجاممراحلنهاییاخذپروانهبهرهبرداریسالمتکدهبهشتازمعاونتدرماندانشگاه .1

 سالمتکدهجذبدومتخصصطبسنتیبهعنواننیرویطرحیدرمانی .2

 سالمتکدهتکمیلکادردرمانیواداری .3

 دفترطبسنتیوزارتبهداشتتیپبهسفارشتاسیسسالمتکدهپیگیریمراحل .11

11.  طبسنتیبازسازیفضایفیزیکیتالشدر اساساستانداردهایسالمتکده بر سالمتکده اعتباراتتجهیز با

 محدود

 وتهیهترالیاورژانسوبهروزنگهداشتنآنECGبهدستگاهالکتروشوکوCPRتجهیزاتاق .12

 اندازیسیستمجامعوهوشمندمدیریتمراکزپزشکیآروینکلینیکنصبوراه .19

 راهاندازیواحدمشاورهخدماتطبسنتیبرایمراجعینبهسالمتکدهطبسنتی .11
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 کتابخانه و انتشارات

فهرست .1 بیشاز با آمادهسازیمخزنکتابخانهموسسه/دانشکده عنوانکتابتخصصیونسخ1111نویسیو

 RISخطیجهتسهولتدسترسیبهمنابعبهصورتالکترونیکباردهبندی

 Hijamat (wet cupping) therapy in Persian Medicineچاپکتاب .2

اندارویی(ودایرهالمعارفطبسنتی)واژهنامهگیاهی(جلدپنجمچاپدوکتابدایرهالمعارفطبسنتی)گیاه .9

 تالیفاستادعالیقدرجنابآقایدکترابوالقاسمسلطانی

طب اکبری و خالصه الحکمه:چاپمجددکتبطبسنتی .1

حدودبعدازدوسالوقفهوخرید1931المللیکتاباردیبهشتنسخهکتابازنمایشگاهبین111خریدحدود .1

عنوانکتابازنمایشگاهآبانماه113وخرید1931المللیکتاباردیبهشتعنوانکتابازنمایشگاهبین121

1931 

هزارنسخهفایلکتبمرتبطباحوزهطبسنتیاز31ودریافتبیشازNAS Storageترابایتی12خریدهارد .6

 استادمحمدمهدیاصفهانی

هایموسسههاوهمایش(جهتکارگاهSMSانیپیامکوتاه)اندازیسیستماطالعرسراه .1

اندازیوبسایتفصلنامهحفظالصحهراه .2

 هایطبیعیوطبسنتیایرانسومینجشنوارهونمایشگاهملیگیاهاندارویی،فرآوردهشرکتفعالدر .3

 کتابخانهوگسترشفضای (4935)دیماه انتقالکتابخانهموسسهبهدانشکدهطبسنتی .11
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 فنآوری اطالعات

دانشکدهطبسنتی:

ازدانشگاهعلومپزشکیبهشتراهاندازیشبکهکامپیوتریدانشکدهطبسنتیپسازتحویلگرفتنساختمان .11

شاملچککردننودهایشبکهوبرطرفکردنمعایبآنها،خریدتجهیزاتشبکهمانندسوییچ،رک،یو،تهران

راه فورتیگیتو راهپیاسو خریدتجهیزاتوایرلسو واندازیآنها، شبکه خریدسرور تنظیمآنها، اندازیو

 domainتنظیماتالزمونصبنرمافزارهایموردنیازبررویآنوراهاندازی

 خریدکامپیوترجدیدوتجهیزاتجانبیبرایدانشکده .12

خریدتجهیزاتوپیگیریازمخابراتبهمنظوربرقراریارتباطبادانشگاهعلومپزشکیایرانازطریقخطدیتابه .19

 هایالزممنظوراینترانتوتنظیماتتجهیزاتوهماهنگی

پیگیری .11 و مربوطه تنظیمات و تجهیزات الخرید جهتهای دانشگاه با رادیویی ارتباط برقراری  منظور به زم

 اینترنت

ونصبنرمافزارهای1به XPتغییرسیستمعاملتمامیکامپیوترهاازهایموجودوارتقاسختافزاریکامپیوتر .11

 الزم

راه .16 نصبو و سرور کیلینخرید آروین افزار نرم پیگیریاندازی و طبسنتی سالمتکده یکدر بههای و الزم

 رسانیآنروز

 تجهیزسالمتکدهطبسنتیبهکامپیوتر .11

 اندازیوبسایتمستقلبرایدانشکدهوراهانجامامورمربوطبهوبسایت .12

و1931داروسازیسنتیوطبمکملدرسال،ندازیصفحهاختصاصیجهتکنگرهطبراهاانجامامورمربوطبه .13

1936 

افزاراتوماسیوناداریچارگونجهتدانشکدهطبسنتیوایجادچارتآنطبهنرمندازیوانجامامورمربواراه .21

 درنرمافزارمذکورجهتمکاتباتاداری

 افزارهایمالیدانشکدهاندازینرمانجامامورمربوطبهراه .21

 اندازینرمافزارهایاموررفاهیودانشجوییانجامامورمربوطبهراه .22

 یبصریسالنیاسدانشکدهاندازیسیستمسمعراه .29

 هایدانشکدهاندازیسیستمسمعیبصریکالسراه .21

 بهشبکهدانشگاهاندازیدستگاهحضوروغیابدانشکدهواتصالآنراه .21

 خریداریهاردباظرفیتذخیرهسازیباالبرایموسسهودانشکدهدانشکدهودرهایامنیتیدوربیننصب .26

 جهتنگهداریمنابعطبسنتی NASاندازیخریداریوراه .21
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:موسسهمطالعاتتاریخپزشکی،طباسالمیومکمل

 هایموسسهواستقرارکامپیوتروتجهیزاتسمعیبصریدرآنافزودنیککالسبهکالس -

خریددستگاهروترجدیدوراهاندازیوتنظیمآنبهمنظوربرقراریخطارتباطیبادانشگاهجهتاینترنتو -

 رانتاینت

 پشتیبانیازشبکه،سروروکامپیوترهایموسسه -

 توسعهوبهروزرسانیوبسایتموسسه -

 انجامامورسمعیبصریموسسه -

هایالزمجهتامکانمشاهدهتصاویرآندرهایامنیتیموسسهوپیگیریانجامامورمربوطبهدوربین -

 دانشکده

 الصحهانجامامورمربوطبهوبسایتفصلنامهحفظ -

 مالیموسسه–انجامامورمربوطبهاتوماسیوناداری -
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 هادرسیستمادارهمالیاتیکلکشورپرداختآنالینمالیات .2
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