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 به نام خدا

  مقدمه : 

قدمتی به بلندای بیش از یک دهه دارد فراز و نشیب های  پزشکی کشور کههای علوم  های پژوهشی دانشگاه ارزشیابی فعالیت

های علوم پزشکی  بسیاری را در راه رسیدن به بلوغ کامل خود طی کرده است. در این مسیر، ارزشیابی گاه با تعامل فعال دانشگاه

 ام شده است. در تمامی مراحل این پویش ، ها انج و با ارائه مستندات در محل ستاد و گاه با حضورتیم ستادی در محل دانشگاه

تنها به یک افق نگریسته شده و آن هم انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی به منظور ارتقاء سالمت مردم می باشد. از طرفی پر 

ید علم و فراهم نمودن امکان رقابت آنان در عرصه های تولرنگ نمودن حضور محققین علوم پزشکی در عرصه های بین المللی 

 عجین گردد. سبب شد که شاخص های ارزشیابی از مرزهای بومی فراتر رفته و با شاخص های بین المللی 

، به صورت متمرکز وبرگرفته از شاخص های به روز بین المللی توسط ستاد وزارت بهداشت بدون  3333از سال  که فرآیند این

 خواهد داد.  با اندکی تغییرات به فعالیت خود ادامه نیز ال آتی هم چنان در سآغاز گردیده ، نیاز به ارائه مستندات 

فراوان از بذل توجه و حسن همکاری مدیران و کارشناسان محترم  ضمن سپاس و تشکر،  با استعانت از درگاه خداوند متعاللذا 

در حوزه علوم پزشکی به  "3336های پژوهشی سال  فعالیتارزشیابی "کشور در اجرای فرایند  های علوم پزشکی دانشگاه

 گردد. می  آغاز 3331، از ابتدای سال 3337شده، ارزشیابی سال  بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذاستحضار می رساند، 

و توسط ستاد وزارت بهداشت بر اساس نتایج به  پی گفتدر این فرآیند همانند سال گذشته، ارزشیابی با توجه به شاخص های 

 انجام می شود.  ISIو   Pub med) عمدتاً ( ،  Scopusدست آمده از استخراج اطالعات در پایگاه های 

از پایگاه  افیلیشن استانداردقابل ذکر است با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، در این شیوه ارزشیابی، اطالعات بر اساس 

مورد نظر استخراج شده و تحت نظارت تیم ارزشیابی ستاد، امتیازات، محاسبه و وزن هر شاخص اعمال گردیده و در انتها،  های 

 نتایج رتبه بندی اعالم خواهد شد. 

گام های و رسیدهبه فعلیت تحت پوشش  های دانشگاهی پژوهشی مجموعهظرفیت های  امید است با تالش های انجام شده

های کالن  و دیدگاه هداشتدر راستای توسعه و کاربردی شدن پژوهش های انجام شده برمحکم تر، بلندتر و حساب شده تری 

 شوند.کشور نیز متحول پژوهش های توسعه ای 
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 تعاریف : 

   دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي : 

از دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی در این فرم کلیه حوزه های تحت پوشش و وابسته به دانشگاه اعم از حوزه های  منظور

از آدرس استاندارد دانشگاه علوم پزشکی در  واحدهای تحت پوشش می باشد که وستادی ، مراکز تحقیقاتی مصوب 

 . مستندات مورد ارزیابی استفاده می نمایند

ها و  این معاونت در خصوص کلیه شاخص 26/7/13ص مورخ 13/پ3667/3ستورالعمل شماره : پیرو د توجه مهم

ها نام و عنوان کامل  گیرند که در آن کشور امتیازات صرفا به مواردی تعلق می های علوم پزشکی شگاهمستندات در دان

استخراج قابل  ISI و Scopus  ،Pub medدر نمایه نامه هایمطابق با دستورالعمل فوق الذکر / دانشکده دانشگاه 

  باشد :

  ,Iran نام شهر ,University of Medical Sciences نام دانشگاه علوم پزشکی 

 به عنوان نمونه :

Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran. 

  ,Iran نام شهر ,Faculty of Medical Sciences علوم پزشکی کدهنام دانش

 عنوان نمونه :به 

Abadan Faculty of Medical Sciences, Abadan, Iran. 

  .باشد میالدی می 2631بازه زمانی قابل قبول در ارزشیابی از ابتدا تا انتهای سال  ،3337در ارزشیابی سال:  3نکته مهم 

 Affiliation search، در قسمتعلوم پزشکی دانشگاه استاندارد فقط با افیلیشن 3337: در ارزشیابی سال  2نکته مهم 

   جستجو صورت خواهد گرفت . 

را در  Affiliationدر مواردی که نویسنده یا نویسندگان بیش از یک  ،  3337در ارزشیابی سال   :3مهم  بسیار نکته       

و این مورد به صورت جدی لحاظ  خواهد بود امتیازدهیمالک نویسنده  Affiliationمقاله ذکر کرده باشند ، تنها نخستین 

 خواهد شد . 

 : در صورتیکه افیلیشن اول یکی از موارد ذیل باشد : استثنا

 ها یا موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور  دانشگاه -الف 

 که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. کشور داخل/دانشکده های ها دانشگاه  -ب 

 در این صورت افیلیشن دوم قابل محاسبه خواهد بود.
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  اعضاء هیات علمي :

از :  ها ، اعضاء هیات علمی نامیده می شوند و مراتب خدمت آنها عبارتند شاغلین خدمات آموزشی، پژوهشی دانشگاه

در زمان ارزشیابی ، استاد پژوهش که  استادیار ، دانشیار ، استاد و یا پژوهشیار، پژوهشگر ، رهبری پژوهش ومربی ، 

 قابل بازیابی باشد.   ISIDسامانه اعضاء هیات علمی ستاد نام آنان به عنوان شاغل در 
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 %  از وزن امتیازات ارزشیابي را به خود اختصاص داده و دارای هشت  شاخص به شرح ذیل مي باشد :   88محور تولید علم 

 (:Output) پژوهشي برونداد -1

 :منتشر شدهمقاالت  3-3

 های  منتشر شده دانشگاه در پایگاه مقاالت تعدادScopus   ،Pub med   و ISI 2631 درسال . 

 :فاقد امتیاز خواهند بود ،  2631مقاالت ذیل در ارزشیابی سال نکته مهم : 

 )تبصره یک(" black list" معتبرناالف : مقاالت چاپ شده دانشگاه در نشریات 

 به گزارش کمیته کشوری اخالق در پژوهش های علوم پزشکی دارای سرقت ادبیب: مقاالت 

  علوم پزشکی/ دانشکده  دانشگاهبا افیلیشن  " Retracted "رد شده  ج: مقاالت

 تبصره یک :

از طریق ارسال نامه آن  در سایت وزرات متبوع و اطالع رسانی ،علوم پزشکیمجالت نامعتبر با توجه به روزآمد شدن لیست 

 7812از ابتدای سال در مجالت نامعتبر که مقاالت منتشر شده به همانند سال گذشته،  ؛36/3/335333مورخ  766/د/3152شماره 

بدیهی  .ی تعلق نخواهد گرفتامتیاز ،(7818)تا پایان سال در این لیست قرار داشته و مشمول بازه زمانی ارزشیابی می باشند

 است ماه ورود مجله به لیست مذکور مد نظر نمی باشد.

 

 های  نوع مقاالت منتشر شده دانشگاه در پایگاهScopus   ، Pubmedو ISIبه شرح ذیل امتیاز دهی می شود 2631 درسال. 

توسط نرم افزار استخراج   ISIو   Scopus   ،Pub medمقاالت دانشگاه بر اساس افیلیشن استاندارد از پایگاه و نوع تعداد  -

 گردیده و با ضرایب ذیل در نظر گرفته می شوند:

 

Article in 
Press 

Letter to 
Editor 

case report Editorial/Research 
letter  

Original / 
Review Article 

 نوع ایندکس

در سال چاپ امتیاز 

 تعلق می گیرد

 ISI امتیاز  2 امتیاز 5/3 امتیاز 3 امتیاز 5/6

 PubMed امتیاز 5/3 امتیاز 3 امتیاز 75/6 امتیاز 4/6

 Scopus امتیاز 3 امتیاز 75/6 امتیاز 5/6 امتیاز 25/6

 محور توليد علم 



                                             

تحقیقات و فناوری معاونت                                                    

  

 7  

 ( Article in Press) مقاالت تحت چاپ 3337دو: به منظور پیشگیری از دوباره شماری مقاالت ، در ارزشیابی سال  تبصره

 فاقد امتیاز خواهند بود.

که دارای ضریب تاثیر  ISI، به مقاالت منتشر شده در مجالت نمایه شده در پایگاه   3337: در ارزشیابی سال سهتبصره 

“Impact factor” امتیاز تعلق خواهد گرفت  بشرح ذیل  می باشند: 

 

 

 جمع جبری مقدار عددی شاخص ) با توجه به موارد همپوشانی ( محاسبه می گردد.  -

 برتر امتیازدهی می شودایه نامه به نفع نم ISIو    Pub med   ،Scopus: موارد همپوشانی مقاالت استخراج شده از  3نکته   -

مورد استفاده قرار  2631جهت محاسبه ضریب تاثیر مقاالت منتشر شده در سال  2637مربوط به سال  JCRلیست در ضمن 

 (  www.hbi.irخواهد گرفت . ) آدرس :  پایگاه 

 

 تالیف کتاب :  1-7

امتیاز   2631در سال  دانشگاه علوم پزشکیبه نام  Scopusنمایه شده در پایگاه  book chapterبه تعداد کتابها و موارد 

 تعلق می گیرد. 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص  : 

،  2631در سال   Scopusبر اساس افیلیشن استاندارد نمایه شده در پایگاه  دانشگاههر کتاب و یا فصلی از کتاب  به ازای  -

  ( امتیاز تعلق می گیرد.  2)دو

  

 (IFضریب تاثیر) 7/8 امتیاز مقاله +

http://www.hbi.ir/
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 ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس ها :  1-3

 امتیاز تعلق می گیرد. 2631در سال  دانشگاهبه نام  Scopusپایگاه نمایه شده در   conference paper به تعداد موارد -

دانشگاه به نام  ISI/web of scienceنمایه شده در پایگاه   Abstract meetingو   Proceedingبه تعداد موارد  -

 امتیاز تعلق می گیرد .  2631در سال  علوم پزشکی/دانشکده 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص  : 

  conference paperکه چه به صورت  2631در سال  دانشگاهبه ازای هر ارائه مقاله در کنگره ها و همایش ها توسط  -

(  امتیاز 5/6، نیم)  ISIدر نمایه نامه  abstract meetingو   Proceedingو چه به صورت   Scopusدر نمایه نامه 

 تعلق می گیرد.  

 برونداد پژوهشی اطالق می شود .   : به چاپ مقاالت و کتب به همراه ارائه مقاالت در همایش ها مجموعاً 2نکته 

 می باشد.  5/2وزن برونداد پژوهشی   -

 

  :(High Quality Publicationمقاالت کیفي منتشر شده ) -7

مجالت هر رشته بر اساس برتر % 25که در   Scopusدر پایگاه استنادی  2631تعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه در سال

 یافت می شوند .  cite score شاخص

 3337های علوم پزشکی ، در ارزشیابی سال  با توجه به نظرسنجی بعمل آمده از معاونین محترم پژوهشی دانشگاه : 3نکته 

  انجام خواهد شد .   cite scoreمجالت هر رشته بر اساس برتر % 25مالک تشخیص 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص  : 

استخراج گردیده و بر حسب نام ژورنال  مرتب می شوند .     Scopusمقاالت دانشگاه بر اساس افیلیشن استاندارد از پایگاه  -

مشخص شده اند ، انتخاب و شمارش   cite scoreدر  Q3هایی که به عنوان  سپس با کمک نرم افزار، آن دسته از ژورنال

  .می شوند 

 می باشد   واحد نظارت و ارزیابی موجود  www.hbi.irدر پایگاه اطالع رسانی 7263سال  3Qلیست مقاالت  -

 می باشد .   5/2وزن شاخص مقاالت کیفی منتشر شده ،    -

  

http://www.hbi.ir/
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 :(Leadership)  رهبری در انتشار -3

که در آن ها نویسنده مسئول ،  متعلق به آن دانشگاه  Scopusدر پایگاه  2631تعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه در سال  

 می باشد .

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص  :  

، تعداد مقاالتی که نویسنده مسئول   Scopusپس از تکمیل لیست مقاالت دانشگاه بر اساس افیلیشن استاندارد از پایگاه  -

     متعلق به دانشگاه باشد شمارش می گردد. 

 می باشد .   5/3وزن شاخص رهبری در انتشار  ،    -

که در نمایه نامه مربوطه به  نویسنده ایتنها به ،مقاله همکاری داشته اند  : در مواردی که دو نویسنده مسئول درنگارش3نکته 

 عنوان نویسنده مسئول از آن یاد شده است امتیاز تعلق می گیرد.

 

  :(International Collaboration) المللي بین همكاریهای -4

 منتشر شده است.   2631در سال  تعداد مقاالت دانشگاه که طی همکاری های بین المللی

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص  : 

پس از تکمیل لیست مقاالت دانشگاه بر اساس افیلیشن استاندارد از پایگاه های مختلف و رفع موارد همپوشانی، تعداد  -

 .د ننگارش شده اند ، شمارش می گرد مقاالتی که با همکاری بین المللی

 

 می باشد . 5/3 وزن شاخص همکاریهای بین المللی ، -

 : همکاریهای بین المللی در مقاالت ، با وجود نام کشوری غیر از ایران در آدرس دهی مشخص می گردد.  3نکته 

 : در مواردی که یک مقاله ، بیش از یک افیلیشن غیر ایرانی داشته باشد ، تنها به یک مورد آن امتیازد داده می شود . 2نکته 

  



                                             

تحقیقات و فناوری معاونت                                                    

  

 36  

  :(Paper per Faculty member)لمي مقاله به ازای عضو هیات ع -5

 به ازای عضو هیات علمی هر دانشگاه 2631تعداد مقاالت چاپ شده در سال 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص  : 

 تعداد مقاالت دانشگاه بر اساس افیلیشن استاندارد از پایگاه های مختلف پس از  رفع موارد همپوشانی، شمارش می گردد.  -

، تعیین  و نسبت مقاله به عضو هیات   ISIDهر دانشگاه از طریق سامانه اعضاء هیات علمی شاغل تعداد اعضای هیات علمی  -

  .محاسبه می شود 2631علمی در سال 

 می باشد .  2وزن این شاخص  -

 :  (Total Citations)تعداد کل استنادات  -6

  Scopus( در پایگاه استنادی  2634-2631)  گذشته دانشگاهمقاالت پنج سال  به  2631تعداد کل استنادات سال  

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص  : 

   Scopusدانشگاه بر اساس افیلیشن اعالم شده از سوی دانشگاه در پایگاه استنادی  2631تا  2634سالهای تعداد مقاالت  -

استخراج   Scopusمقاالت پنج سال گذشته دانشگاه از پایگاه به  2631تعداد استنادات سال . سپس  استخراج می شود

 می گردد. 

 می باشد .   4وزن این شاخص  -

 : الزم به ذکر است این شاخص ، به صورت خام و بر حسب تعداد استناد محاسبه می گردد.  3نکته 

می باشد لذا   Scopus: از آنجاییکه پایگاه استنادی انتخاب شده جهت محاسبه تعداد استنادات ، نمایه نامه  2نکته 

 تنها مقاالت استخراج شده از این پایگاه مدنظر قرار گرفته است . 

ل متعلق به دانشگاه : در صورتیکه در مقاالت دارای بیش از صد نویسنده ،  افیلیشن نویسنده اول یا مسئو 3نکته مهم 

 ./ دانشکده مربوطه باشد، امتیاز کامل ارجاعات  محاسبه می گردد

نحوه امتیاز دهی "با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هم اندیشی در خصوص سایر نویسندگان ،  : 4نکته مهم 

 ،25/2/3331مورخ "ی ساالنه فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در ارزشیاب به مقاالت پر استناد

به صورت ذیل   2631تا   2634منتشر شده طی سال های  به مقاالت )دارای بیش از صد نویسنده(امتیاز استنادات 

 : محاسبه می گردد

شدهمنتشر طی سالهای 2634 تا 2631 هلامق دارای  بیش از صد نویسنده   2631سال به    تعداد ارجاعات در 

تعداد نویسندگان مقاله 
امتیاز ارجاع     
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 : 7818استنادات به مقاالت منتشر شده در سال       -2

  Scopusمقاالت منتشر شده در همان سال در پایگاه استنادی  به 2631تعداد استنادات در سال 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص  : 

استخراج   Scopusدانشگاه بر اساس افیلیشن اعالم شده از سوی دانشگاه در پایگاه استنادی  2631تعداد کل مقاالت سال  -

 استخراج می گردد.   Scopusمقاالت منتشر شده همان سال دانشگاه از پایگاه  2631تعداد استنادات سال . سپس می شود

 می باشد .  2وزن این شاخص  -

ذا می باشد ل  Scopusکه پایگاه استنادی انتخاب شده جهت محاسبه تعداد استنادات ، نمایه نامه  : از آنجایی 3نکته 

  تنها مقاالت استخراج شده از این پایگاه مدنظر قرار گرفته است .

 

   :(h-index) پنج ساله H شاخص  -8

شاخص ،  3337های علوم پزشکی ، در ارزشیابی سال  با توجه به نظرسنجی بعمل آمده از معاونین محترم پژوهشی دانشگاه

H  محاسبه خواهد شد .  2634- 2631طی سالهای دانشگاه برای مقاالت منتشر شده 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص  : 

بر اساس افیلیشن اعالم شده از سوی دانشگاه در پایگاه   2634-2631طی سالهای  دانشگاهمنتشر شده تعداد کل مقاالت  -

 .محاسبه می گردد  Scopusدانشگاه از طریق پایگاه استنادی   H شاخصو  استخراج می شود  Scopusاستنادی 

 می باشد .  3وزن این شاخص  -

 

 می باشد  % 88: وزن محور تولید علم  3نکته مهم 

 می باشد  1288: حداکثر امتیاز کسب شده در محور تولید دانش   2نکته مهم 

 

 

 


