


مراكز  شاخص هاي ارزشيابي عملكرد  فعاليتهاي پژوهشي

تحقيقات علوم پزشكي كشور



كي كشورارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي مراكز تحقيقات علوم پزش

هر ساله توسط

و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيمعاونت تحقيقات 

فناوريو تحقيقات توسعه و هماهنگي مركز 

واحد ارزشيابي

انجام مي گيرد



  پيشينه ارزشيابي
 سال از شورك پزشكي علوم تحقيقات مراكز پژوهشي فعاليتهاي ارزشيابي فرايند•

 و شده انجام مطالعات نتايج اساس بر ارزشيابي اوليه فرم طراحي با ١٣٧٩

 توليد ، رهبري و حاكميت ؛ محور سه در پژوهش ارزيابي جهاني شاخصهاي

.رديدگ آغاز سازي توانمند و مالي منابع بسيج و موجود دانش از استفاده دانش،
 كميلت  تحقيقات مركز دو در فرم آزمايشي مطالعه بصورت ابتدا اجرا بمنظور•

.گرديد اجرا تحقيقاتي مراكز كليه جهت سال همان در سپس .گرديد

  .گرديد طراحي آنالين صورت به ارزشيابي فرآيند ، ١٣٩٠ سال در•

 راتتغيي دچار پياپي سال دو ارزشيابي فرآيند و فرم اين ٩٦ و٩٥ سالهاي در•

.گرديد اساسي



نكات مهم 
 تنها تحقيقاتي، مراكز ١٣٩٦ سال پژوهشي فعاليتهاي ارزشيابي در•

 .است گرديده محاسبه ميالدي ٢٠١٧ سال به مربوط مستندات

 اكزمر و دانشگاهها تعامل عدم جديد ارزشيابي شيوه اصلي ويژگي•
 اطالعات روش اين در .باشد مي اطالعات استخراج در تحقيقاتي

.گردد مي استخراج المللي بين منابع از تنها

 محور( .شود مي امتيازدهي علم توليد محور تنها تحقيقاتي مراكز در•
 هتوسع انساني، نيروي توسعه پژوهش، ساخت زير شامل ساختار
)است شده حذف اخالق و دانشجويي پژوهش



افيليشن استاندارد 
:  مراكز تحقيقات •

نام مركز تحقيقات  
:  مراكز تحقيقات •

نام مركز تحقيقات  Research centerنام دانشگاه علوم پزشكي، 
Iran, Medical SciencesUniversity of 

:افيليشن مركز تحقيقات پزشكي قانوني •

هران، ايرانمركز تحقيقات پزشكي قانوني، سازمان پزشكي قانوني كشور، ت

Legal Medicine Research Center, Legal Medicine 

Organization, Tehran, Iran



مقاالت منتشر شده

تاليف كتاب

مقاالت ارائه شده در همايش ها

مقاالت كيفي

همكاري هاي بين المللي

مقاالت چاپ شده در مجالت برتر

تعداد كل استنادات

شاخص هاي توليد علم 



مقاالت فاقد امتياز

 black listمقاالت چاپ شده مركز در نشريات : الف•
مقاالت داراي سرقت ادبي به گزارش كميته كشوري اخالق در : ب•

پژوهش هاي علوم پزشكي
افيليشن مركز تحقيقاتبا Retractedمقاالت : ج•



،ISIمقاالت منتشر شده در مجالت ايندكس شده در نمايه نامه هاي

Pubmed و Scopus   پس از رفع همپوشاني ٢٠١٧در سال
            Original or 

/Review Article 
Editorial 

/Research letter 
Case 

report 
Letter to 
Ediroe 

Article in Press 

ISI

Pub Med

Scopus
 

 مقاالت منتشر شده توسط مركز تحقيقات

كه داراي ضريب تأثير  ISIبه مقاالت منتشر شده در مجالت نمايه شده در پايگاه 
"Impact factor" مي باشند به شرح ذيل امتياز تعلق خواهد گرفت:

امتياز هر مقاله=  (IF)ضريب تأثير  ٠,٢+ امتياز مقاله براساس نوع آن 



تاليف كتاب 
با آدرس مركز تحقيقات كه در نمايه نامه  book chapterكتاب و 

Scopus   قابل بازيابي باشد  ٢٠١٧در سال .

نحوه كسب امتياز

ه نامه به هر مورد كتاب يا فصل كتاب با آدرس مركز تحقيقات كه در نماي

Scopus   امتياز تعلق گرفته است ٢قابل بازيابي باشد  ٢٠١٧در سال  .



مقاالت ارائه شده درهمايشها

 ISIبه خالصه مقاالتي كه به نام مركز تحقيقات در نمايه نامه  

و موارد   abstract meetingو يا  Proceedingتحت عنوان 

conference paper  درScopus  قابل  ٢٠١٧در سال که
. بازيابي باشد امتياز تعلق گرفته است

نحوه كسب امتياز

. امتياز تعلق گرفته است نيمبه ازاي هر مورد 



به چاپ مقاالت ، كتب و ارايه مقاالت در همايشها مجموعا 
.اطالق مي شودبرونداد پژوهشي 

*مي باشد ٢,٥وزن برونداد پژوهشي *



مقاالت كيفي
(High Quality Publication) 

كه در   Scopusدر  ٢٠١٧تعداد مقاالت منتشر شده در سال 
SJRمجالت برتر هر رشته بر اساس شاخص % ٢٥

.يافت مي شوند

*مي باشد ٢,٥وزن شاخص مقاالت كيفي *



همكاري هاي بين المللي
 (International Collaboration)

*مي باشد ١,٥وزن شاخص بين المللي *

ICامتياز =  ٠,٢* تعداد مقاله با همكاري بين المللي 



تعداد ارجاع به مقاالت منتشر شده به نام مركز 

 
بر مبناي گزارش   ٢٠١٧ارجاعات انجام گرفته سال  تعداد كل

ه به مقاالت چاپ شده  مركز تحقيقات در باز Scopusسايت 
٢٠١٧تا  ٢٠١٣زماني 

*مي باشد ٤وزن اين شاخص *



H- index

امتياز )  ٢٠١٧(مركز تحقيقات در سال ارزشيابي   Hبه شاخص 
. تعلق گرفته است

  
*مي باشد ١وزن اين شاخص *

  



نحوه محاسبه امتياز كلي

ه مقدار عددي هر شاخص با توجه به ضرايب آن در گروه محاسب•

.داده مي شود) وزن*١٠٠(شده و به باالترين مقدار امتياز 

.وندساير مقادير بر اساس باالترين امتياز تطابق داده مي ش•

.خواهد بود ١١٥٠بنابراين حداكثر امتياز قابل كسب 



مصاديق سقف امتياز شاخصها 

  ٢٥٠برون داد پژوهشي 
 مقاالت چاپ شده -

 كتاب تأليف شده -

خالصه مقاله ارائه شده در همايشها و كنفرانسها  -

مقاالت كيفي منتشر شده 
(High Quality Publication) 

٢٥٠  
  ٢٠١٧تعداد مقاالت منتشر شده مركز تحقيقات در سال 

%  مجالت برتر هر رشته ٢٥ در Scopusدر پايگاه استنادي 
 يافت ميشوند.  SJRبراساس شاخص 

همكاريهاي بينالمللي 
(international collaboration) 

١٥٠  
تعداد مقاالت منتشر شده مركز تحقيقات در پايگاه 

Scopus ٢٠١٧ كه طي همكاريهاي بينالمللي در سال  
منتشر شده است.  

تعداد كل استنادات 
  (Total Citations)  

٤٠٠  
 سال گذشته ٥ به مقاالت ٢٠١٧تعداد كل استنادات سال 

)   در پايگاه استنادي ٢٠١٣- ٢٠١٧مركز تحقيقات ( 
Scopus  

  ١٠٠  H  (hi-index)شاخص 
 در ٢٠١٧ براي كل مقاالت منتشر شده تا سال Hشاخص 

  Scopusپايگاه 

    ١١٥٠جمع 
 



كي عملكرد پژوهشي مركز تحقيقات پزش
١٣٩٦قانوني كشور در سال 



انونينتايج عملكرد پژوهشي مركز تحقيقات پزشكي ق

١٣٩٥١٣٩٦شاخص ارزشيابي
ISI٢٣٣٤مقاالت 

Pubmed٩١٠مقاالت 

Scopus٨٤مقاالت 

٤٠٤٨كل مقاالت

١٠كتاب

٢٣-خالصه مقاله

Q1٦٠

International 
Collaboration (IC)

٣٢

Citations٧٧٩٧

H-index١٣١٠



نونيپژوهشگران برتر مركز تحقيقات پزشكي قا

پژوهشگر نامرديف

سركار خانم دكتر مريم اخگري١

جناب آقاي دكتر سعيد غالمزاده٢

زارع نژاد جناب آقاي دكتر محمد٣



با تشكر از توجه شما 


