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 مقدمه   -1

پاسخگو بودن تحقیقات به منظور رفع  های کلی برنامه توسعه کشور در بخش تحقیقات ”  سیاستها و  یکی از استراتژی

بنایی همواره  ، مراکز تحقیقاتی به عنوان یکی از ساختارهای مهم و زیرباشد. جهت نیل به این مهممی”نیازهای سالمت  

مراکز تحقیقات به منظور تخصیص بهینه   پژوهشی  های  فعالیتیابی مستمر  شنظارت و ارز   از این رو،    .بوده استمورد توجه  

  .یردگفناوری وزارت متبوع انجام می  همه ساله توسط معاونت تحقیقات و   ،  و تشویق مراکز   سازمانده  ،هدایت   ، کنترل،  منابع

از رشد و تعالی خود ای  به مرحله  تحقیقات سالمت نظام  یابی مستمر،  شدهه پایش و ارزپس از انجام دو  رسد  به نظر می

  با عنوان   یک شاخص جامع و هدفمندتحت  را  این نظام  های اساسی  سایر حیطه،  که همچون چتری فراگیر  دست یافته است

، همان دورنمای  اصیلبرنامه  انداز این  چشم  دهد. قرار    "منظور ارتقاء سالمت مردمه  تولید دانش و فناوری و بکارگیری آن ب"

ن نظام ترییافتهترین و توسعهاز باالترین سطح سالمت و عادالنهبرخوردار    1404کلی نظام سالمت است که ایران را تا سال  

سوی آن در که تمامی محققین و دانشمندان عرصه سالمت به  دورنمایی است  و این همان  خواهد  سالمت در منطقه می

  .حرکتند

و چالش    وردهای واصله از مراکز تحقیقاتیبازخبر اساس    "تحقیقات و فناوریی  هاتیفعال   یابیارزش"  ندیفرا  لذا، هرساله

به    ،  در یک بازه زمانی مشخصهای مورد بررسی  نظران و سیاستگذاران حیطهصاحب  با مشارکت،  ارزشیابی  های مصداقی

 گردد. علمی و شورای سیاستگذاری اجرا میصالحدید کمیته های 

تالش با  است  شدهامید  انجام  از    ،های  مجموعهتظرفیبتوان  پژوهشی  به    هایهای  پوشش  استفاده تحت  مطلوب    نحو 

برداشته و  های انجام شده  پژوهشنتایج  استای توسعه و کاربردی شدن  تری در رتر، بلندتر و حساب شدههای محکموگام

 های کشور نیز متحول شوند.ای پژوهشهای کالن توسعهدیدگاه
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 تعاریف  -2

 مراکز تحقیقات  - 1- 2

تحقیقات مرکز  از  شورای گسترش منظور  توسط  که  است  حقوقی  دانشگاه  واحد  ارزشیابی  و  علوم  نظارت  های 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است.پزشکی وزارت 

 مراکز تحقیقات مشمول ارزشیابی  - 2- 2

بازه زمانی ارزشیابی  )  روز فعالیت پیوسته و بیشتر در یک بازه زمانی یک ساله ارزشیابی  365با  کلیه مراکز تحقیقاتی  

 باشد.  می  هر ساله تا آخرین روز تقویم کاری اسفند ماه همان سال است (

   ابستگی سازمانی استاندارد و  - 3- 2

یووده که به همراه نام کشور و نام دانشگاه    مرکز تحقیقاتنام و عنوان کامل  ،  استاندارد  1منظور از وابستگی سازمانی 

قابل    ISI Web of Science (ISI-WOS) و   Scopus ،PubMedهاینامهدر نمایهسازمان   /علوم پزشکی

  "و    "نام دانشگاه علوم پزشکی/ سازمان"،  "ایران  "الزم بذکر است وجود کلمات کلیدی شامل نام   .باشداستخراج  

 باشد. فیلیشن اعالم شده الزامی میدر ا  "نام مرکز تحقیقاتی

 21Q  مجالت  - 4- 2

 Cite Score درصد برتر مجالت علمی در گروه موضوعی مربوطه بر اساس شاخصبیست و پنج 

 3  مکاتبه نویسنده طرف   - 5- 2

ها،  وط به مقاله از جمله محتوا، دادهمرب  یهاطهیابعاد و ح   ی پاسخگو به مکاتبات مجله و مسئول در قبال تمام   سندهینو

 و ...  زیآنال

  4برنامه راهبردی   -2-6

برنامه تحقیقات،  راهبردی مرکز  ماموریت، چشمبرنامه  تحلیل وضعیت،  ای مدون شامل  اهداف،  و  راهبردها،  انداز 

بودجه زمانبندی،  عملیاتی،  میبرنامه  راهبردی  برنامه  بازنگری  و  ارزشیابی  فربندی،  در  برنامه آباشد.  تدوین  یند 

ها و مردم شرکت راهبردی و بازنگری آن، تمامی ذینفعان شامل محققان، مدیران، بخش خصوصی، سایر سازمان

 .  شوند داده می

 الین تحقیقاتی   - 7- 2

انواع مطالعاتی است که در آنالین   مطالعه پژوهشگران و متخصصین ها یک حوزه خاص مورد  تحقیقاتی شامل 

 باشد. می مراکز تحقیقاتی

 سال ارزشیابی    - 8- 2

. همچنین گیردم سال بعد مورد ارزشیابی قرار میکه در برنامه تقوی  است  روز هر سال هجری شمسی  365دوره  

عد میالدی مورد  باشد که در برنامه تقویم سال بتولید دانش، معادل یک سال میالدی می زم به ذکر است در محور  ال

قرار می  به  ارزشیابی  ارزشیابی سال  گیرد.  در  مثال  دانش جهت سال 1400عنوان  تولید  ، کلیه مستندات محور 

 مورد قبول است.   2021میالدی 

 
1 Affiliation 
2 First quantile Journals 
3 Corresponding Author 
4 Strategic Plan 
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 اسناد باالدستی   -3

همه    ،  کشور  های کالن و باالدستیاجرای سیاستباشد که در  فناوری، فرایندی ملی میهای تحقیقات و  یابی فعالیتارزش 

 گردد.  اجرا میساله در سطح واحدهای تحقیقاتی ذیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 

 های تحقیقات و فناوری  اسناد باالدستی نظام ارزشیابی فعالیت   - 1- 3جدول  

 موضوع / راهبرد  شماره بند / راهبرد  اسناد باالدستی  ردیف

 

1 

ابالغ  سیاست های کلی سالمت 

معظم   مقام  سوی  از  شده 

 ( 1)رهبری

 

 1-7بند 

های ریزی برنامههای اجرایی، گذاری تولیت نظام سالمت شامل سیاست

ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش راهبردی، 

 پزشکی

 

 

2 

 

  

 

 ( 2)برنامه ششم توسعه 

 

 74بند 

 

دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به  

 های علم  و فناوری تحقق سیاست

الهام  79بند  و  سازنده  فعال،  تعامل  و  همکاری  و  گسترش  علم  حوزه  در  بخش 

 فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی

های مساله محور  ظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش توسعه و ساماندهی ن 80بند 

 ساز پژوهش و تجاری
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  (3)سند جامع علمی کشور

 

 راهبرد کالن شماره یک

 

وفناو علم  نهادهای  و  ساختارها  آنها،  اصالح  به  بخشیدن  انسجام  ری 

ریزی  یت در مراحل سیاستگذاری و برنامههماهنگ سازی نظام تعلیم و ترب

 کالن 

 

 6راهبرد ملی شماره  

اصالح فرایندها و ساختارهای نظارت و ارزشیابی علم، فناوری و نوآوری  

چارچوب   در  فناوری  و  علم  حوزه  در  بومی  استاندارهای  تعیین  و  ملی 

 نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور

 

راهبرد کالن شماره  

 هفت

جهت دهی آموزش، پژوهش،  فناوری و نوآوری  به سمت حل مشکالت و  

در  سرزمین  آمایش  به  توجه  با  کشور  اقتضائات  و  واقعی  نیازهای   رفع 

 مرزهای دانش برای تحقق مرجعیت علمی  

 راهبردهای ملی 

 2و  1شماره های 

 ساماندهی نظام مدیریت پژوهش کشور -

و پویا در حوزه علم و فناوری بر پایه    ذاری و برنامه ریزی مستمرسیاستگ   -

 تامین نیازهای جامعه تو تحوالت جهانی و دستیابی به مرجعیت علمی

 ، مدیریت و قوانین توسعه سیاستگذاری 1راهبرد  شماره  ( 4)نقشه جامع علمی سالمت 4
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   اهداف : -4

های تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در بازه زمانی  اختصاصی نظام ارزشیابی فعالیت و اهداف کلی 

 به شرح ذیل می باشد:   اجرا

 

  :هدف کلی  -4-1

   مردم سالمت ارتقاء منظور  به پزشکی علوم  هایپژوهش کیفی  و کمی توسعه -

 

   : اهداف اختصاصی -4-2

 تعیین رتبه پژوهشی مراکز تحقیقات کشور  -

های مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در محورهای مختلف مورد ارزیابی جهت شناسایی ظرفیت -

 استفاده بهینه و هم افزایی در راستای اهداف کالن پژوهشی کشور 

و مشکالت پژوهشی مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور در زمینه پژوهش به  شناسایی نقاط ضعف   -

 منظور کمک به حل مشکالت آنها 

 سیاستهای اجرایی حسب نتایج حاصل از ارزشیابی تعیین  -

 المللیبندی بینتبه مراکز تحقیقاتی در نظام رتبهفراهم نمودن زیرساخت مناسب جهت ارتقاء ر -
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 فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی   های تحقیقات و الزامات نظام ارزشیابی فعالیت  -5

موضوع اساسی شامل بازه زمانی ارزشیابی و  های تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی دو  در ارزشیابی فعالیت

، بازه زمانی بر اساس سال  باشد.  در محور تولید دانشیت می وابستگی سازمانی مراکز تحقیقات مشمول ارزشیابی حائز اهم

بازه زمانی مس اثرگذاری  امیالدی و در محورهای حاکمیت و رهبری و  بر  ساس سال هجری شمسی  تندات مورد قبول 

 (.  1-4است) جدول شود. رعایت وابستگی سازمانی استاندارد نیز از الزامات کلیدی فرایند ارزشیابی درنظرگرفته می

 

 های تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور  فعالیت یابی : الزامات ارزش   1- 4جدول  

 الزام جهت رعایت و اجرا  موضوع  فیرد

 

1 

 

 

 هر سالبازه زمانی ازشیابی 

در دوره زمانی  مربوط به محور تولید دانش  های داده  -1-1

 تقویم سال میالدی ماقبل

اثرگذاری  ری و محور حاکمیت و رهبهای مربوط به داده  -1-2

تقویم سال هجری شمسی  در دوره زمانی ( ) تاریخ ایجاد اثر

   ماقبل

 3-2وابستگی سازمانی استاندارد مطابق با بند  وابستگی سازمانی   2

به جز  اولین وابستگی سازمانی مالک امتیازدهی بر اساس  وابستگی چندگانه 3

 ( 1) موارد استثناء

 مالحظات :  

های اطالعاتی  جهت جستجوی مستندات از پایگاه  های پژوهشی تنها یک افیلیشین استانداردفعالیتدر ارزشیابی  -

 مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.  

اند،  قدام به تغییر نام نموده( اسال گذشته) سال ارزشیابی  5تحقیقاتی که در بازه زمانی  درخصوص آن دسته از مراکز  -

به همراه افیلیشن استاندارد های علوم پزشکی  دانشگاهگسترش و ارزشیابی   شورای نظارتاعالم و ارسال تصویر مجوز  

 Citationهای  باشد. بدیهی است در صورت عدم اعالم تغییر نام مرکز، جستجو و بازیابی اطالعات شاخصالزامی می

 تنها با افیلیشن پیشین میسر خواهد بود.   hو 

های علوم پزشکی از بانک  ارزشیابی، استخراج مستندات ارزشیابی مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاهدر سامانه جامع  -

عدم پذیرش مستندات غیر قابل  گیرد.  مستندات دانشگاه )تمامی مستندات قابل قبول و غیرقابل قبول( انجام می

 ق دارد.  ها عینا در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی مصدادانشگاه   (Disqualified)قبول 

  موسسات علمی خارجه وابستگی سازمانی اول مربوط به  موارد استثنا در وابستگی چندگانه شامل مواردی است ک (1)

صورت  برنامه ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت باشند که در اینکشور و یا موسسات علمی خارج از  

 وابستگی سازمانی دوم، مالک امتیازدهی خواهد بود.  
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   اجرا   روش - 6

   .صورت ساالنه و مقطعی اجرا می شوداین برنامه ب

از مدل  های تحقیقات و فناوری  فعالیت  ارزشیابی   نظامجهت طراحی    :فرایند طراحی    -1- 6 اثرگذاری  منطق با رویکرد 

   های ارزشیابی  از نظام   ،  ی و سودمندی و جهت تدوین شاخص ها ، کارایی، اثربخشبا چهار بعد اصلی تناسب  ( 5)  5مداخله
6REF7وCAHS  (6 ,7)   .استفاده شده است 

    
 در نظام ارزیابی  : مفهوم مدل مداخله   1-6شکل 

 

، نظارت و ا خصوصی که به تصویب شورای گسترشپزشکی اعم از دولتی و ی: کلیه مراکز تحقیقات علوم جامعه هدف- 2- 6

 و بیش از یک سال از فعالیت آنها گذشته باشد.  است . های علوم پزشکی رسیده ارزشیابی دانشگاه

 مراکز تحقیقات دارای حداقل یک سال فعالیت رسمی   معیار ورود :-3- 6

های علوم  ، نظارت و ارزشیابی دانشگاهگسترشدارای لغو مجوز توسط شورای    /مراکز تحقیقات تعلیقی  معیار خروج :-4- 6

 پزشکی

داده روش جمع - 5- 6 ارداده  :هاآوری  جامع  سامانه  توسط  ارزشیابی  عملکردی  فرایند  به  مربوط  و های  تحقیقات  زشیابی 

 د:  گردآوری میبه دو طریق جمع   https://evaluation.research.ac.irفناوری به آدرس

به جز    Scopus, Pubmed, ISI-WOSهای معتبر  های محور تولید دانش از پایگاهخزش داده -

 ای و ثبت اختراع رشتههای بینهای پایان نامهشاخص

های  نامههای پایانشاخصبه همراه    محورهای حاکمیت و رهبری و اثرگذاریبارگذاری مستندات مربوط به   -

 ای و ثبت اختراع بین رشته

 
5 Logic of Intervention 
6 Research Excellence Framework 
7 Canadian Academy Health Science 
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ارزشیابی فعالیت  آوری:ابزار جمع - 6- 6 در   دستورالعمل  علوم پزشکی کشور که  های تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات 

 جلسه شورای هماهنگی مدیران معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به تصویب رسیده است. 

اجرایی -7- 6 فعالیت:  گام های  ارزشیابی  ملی  فرایند  انجام  تحقیقاجهت  مراکز  فناوری  و  تحقیقات  پزشکی  های  علوم  ت 

 گردد:  مراحل ذیل انجام می

 های ارزشیابی با مشارکت ذینفعان  های مصداقی  و بازبینی شاخصمرور چالش -

 های عملکردی با مشارکت صاحبنظران  بازنگری شاخص -

 های مراکز تحقیقات مشمول ارزشیابی تعیین گروه -

 های تحقیقات و فناوری به روز رسانی پلت فرم ارزشیابی در سامانه جامع ارزشیابی فعالیت -

 فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشورهای تحقیقات و  ابی فعالیتابالغ دستورالعمل ارزشی -

 اعالم تقویم فرایند ارزشیابی   -

 توانمندسازی کارشناسان مسئول ارزشیابی بر اساس نیازسنجی بعمل آمده   -

 خزش اطالعات مربوط به محور تولید دانش توسط سامانه جامع ارزشیابی   -

 ایجاد دسترسی به تمامی کاربران چهت بازبینی نتایج / بارگذاری مستندات  -

نظام   - راهبردی  شورای  زیرتشکیل  سه  و  تحقیقات  مراکز  محور ارزشیابی  هر  ذیل  در  تخصصی  کمیته 

 ارزشیابی  

 های تخصصی توسط مرکز توسعه ی کمیتهصالحات و تغییرات پیشنهاداعمال ا -

 اعالم رتبه بندی تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی   -

 ذینفعاناعالم بازخوردهای حاصل از نتایج ارزشیابی به  -

مستندات  فرایند بررسی  : کلیه مستندات پژوهشی در سامانه جامع ارزشیابی قابل رویت بوده ، در  مالحظات اخالقی  - 8- 6

کنندگان  بندی در اختیار تمامی مشارکتشود و گزارشات رتبهصی کلیه مالحظات اخالقی رعایت میهای تخصتوسط کمیته

 گیرد.  قرار می
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 های تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی محورهای ارزشیابی فعالیت   -7

،  شامل حاکمیت و رهبری محور اصلی  3تحقیقات علوم پزشکی، های تحقیقات و فناوری مراکز در ارزشیابی فعالیت

 . گیرندقرار می (  4-7،  3-7،   2-7جداول شماره ) مورد ارزشیابی حوزه فعالیت 14 تولید دانش و اثرگذاری در 

 

 های تحقیقات و فناوری مراکز تحقیقات علوم پزشکی محورهای ارزشیابی فعالیت :   1- 7جدول  
 حوزه فعالیت / شاخص محور  ردیف

 

1 

 

 

 حاکمیت و رهبری
 ریزیبرنامه .1

 نیروی انسانی  .2

 جذب منابع مالی  .3

 

 

 

2 

 

 

 

 تولید دانش 

 پژوهشی  برونداد .1

 (  Q1مقاالت با کیفیت منتشر شده ) .2

 های بین المللی  همکاری .3

 تعداد کل استنادات به مقاالت پنج ساله .4

   پنج ساله   hمقدار   .5

 ایتحقیقاتی بین رشتههای نامهپایان .6

 ثبت اختراع   .7

 

3 

 

 اثرگذاری 

 گیری های تحقیقاتی اثر گذار بر تصمیمطرح .1

 های تحقیقاتی اثر گذار بر وضعیت سالمت / ارائه خدماتطرح .2

 های موثر بر سالمت لفههای تحقیقاتی اثر گذار بر موطرح .3

 های تحقیقاتی اثر گذار بر اقتصادطرح .4
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 های مهم و کلیدی محور حاکمیت و رهبری بخش  -2- 7دول شماره  ج 

ف
دی

ر
 

 هاحوزه فعالیت/شاخص زیرمحور 
 امتیاز مستندات مورد نیاز 

 برنامه ریزی 1

 برنامه راهبردی      -1
های تحقیقاتی اولویت    -2

 مرکز 
 الین های تحقیقاتی     -3

راستا بودن برنامه راهبردی مرکز تحقیقات هم -

 ی دانشگاه با برنامه راهبرد

های اجرایی با برنامه  میزان انطباق برنامه -

ردی مرکز عملیاتی تنظیم شده در برنامه راهب

 تحقیقات 

مشی تحقیقاتی مرکز  شفاف بودن خط -

 ها مشی با اولویتتحقیقات و میزان انطباق خط

های مرکز  تسلسل و عمق بخشیدن به برنامه -

مشی تحقیقاتی و پرهیز  تحقیقات مبتنی بر خط

 کاریاز پراکنده

ه مدیریت و کنترل پروژه برای داشتن برنام -

های آینده )برنامه  های جاری و برنامهطرح

 عملیاتی( 

 بازنگری برنامه راهبردیارزشیابی و   -

های  استفاده از روش

علمی در تعیین اولویت 

 های پژوهشی 

نظران صاحبمشارکت -

رج از مرکز در  داخل و خا

 ها  تعیین اولویت

وضعیت موجود و   تحلیل-

 برآورد نیازها 

مشخص کردن عناوین  -

 پژوهشی 

همراستا بودن با اولویت  -

  های پژوهشی دانشگاه/

 سازمان ذیربط 

عناوین  های همراستا با ن زمینهتعیی -

 پژوهشی مرکز تحقیقات

های دارای بیشترین / ین حوزهتعی -

 های تحقیقاتی مرکز بهترین فعالیت

ارائه برنامه راهبردی مرکز به   -

انضمام برنامه عملیاتی تنظیم  

وهشی  شده مصوب شورای پژ

 مرکز تحقیقات

های اجرایی مرکز  لیست برنامه -

با مستندات   همراهتحقیقات 

 ها   بیانگر اجرای برنامه

های تحقیقات و  لیست اولویت -

فناوری مرکز تحقیقات که به  

تصویب شورای پژوهشی مرکز  

 رسیده باشد.  

اعالم سه الین تحقیقاتی در   -

جایگاه مربوطه در سامانه  

 ارزشیابی مراکز تحقیقات

 فاقد امتیاز 

 نیروی انسانی  2

 علمی تمام وقت محقق هیات       -1
محقق هیات علمی     -2

 نیمه وقت
 محقق غیرهیات علمی    -3

مرکز   - صفحه  لینک  اعالم 

علم سامانه  در  سنجی  تحقیقات 

علمی   هیات   اعضای 

نام    - و  نام   ( اطالعات  تکمیل 

مدرک   و  رشته  خانوادگی، 

تحصیلی، حکم و ابالغ به نام مرکز  

محققین   به  مربوط  تحقیقات( 

علمی   مرکز  غیرهیات  در  مشفول 

درسال ارزشیابی در سامانه جامع  

 ارزشیابی مراکز تحقیقات

 اقد امتیاز ف

فردی است که به عنوان عضو هیات علمی برابر  

حکم کارگزینی و یا ابالغ رئیس و یا معاون  

ت تمام وقت  پشتیبانی دانشگاه/سازمان بصور

ساعت در هفته( در مرکز تحقیقات  40)حداقل 

 نماید فعالیت می

عضو هیات علمی است  

که برابر با ابالغ رئیس و یا  

معاون پشتیبانی  

دانشگاه/سازمان حداقل  

ساعت در هفته در  20

مرکز تحقیقات فعالیت  

 نماید. می

گردد که حداقل به فردی اطالق می

دارای مدرک دکترای حرفه ای یا  

و طبق ضوابط  کارشناسی ارشد بوده 

برابر حکم کارگزینی، قرارداد و یا ابالغ  

رئیس و یا معاون پشتیبانی  

دانشگاه/سازمان بطور تمام وقت در 

 مرکز تحقیقات فعالیت تحقیقاتی  

 نماید.  می
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3 
جذب منابع  

 مالی  

 خارجی ) خارج از کشور ( -2 داخلی ) خارح از دانشگاه (  -1
شورای   /مصوبه شورای پژوهشی -

 دانشگاه فناوری 

 قرارداد طرح تحقیقاتی  -

ارائه مستندات مبنی بر   -

 پرداخت اول طرح تحقیقاتی

به ازای هر 

میلیون  500

ریال )معادل  

ریالی( جذب  

  5شده، 

 امتیاز

/ شورای  های مصوب شورای پژوهشیکلیه طرح

از  %30که حداقل  ارزشیابیدر سال فناوری 

ها و یا نهادهای دولتی،  هزینه آن توسط سازمان

غیردولتی، عمومی و خصوصی تامین اعتبار شده  

 باشد.  

مرکز / شورای فناوری  های مصوب شورای پژوهشیکلیه طرح شامل

باشد که منجر به جذب بودجه از   می تحقیقات در سال ارزشیابی

 . اند منابع خارج از کشور شده

  مالحظات :

نیاز جهت ورود به فرایند ارزشیابی   پیشگرفته و در صورت تایید، به عنوان قرار  مورد بررسی ،مربوطه سازمان دانشگاه علوم پزشکی /، توسط شدهمراکز تحقیقات تکمیل توسط  1ردیف مستندات   -

 شود.های پژوهشی مراکز تحقیقات درنظرگرفته میفعالیت

 گیرد که حداقل، پرداخت اول در سال ارزشیابی انجام شده باشد. باشد و در صورتی به آن امتیاز کامل تعلق می ، میزان کل بودجه جذب شده مالک امتیازدهی می نتامتیازبه جذب گردر تخصیص  -

 گیرد.  های دارای جذب بودجه فقط یک بار امتیاز تعلق میبه طرح   - 

 گیرد. مورد بررسی و امتیازدهی قرار میسالمت معاونت تحقیقات و فناوری  توسط دفتر فناوری فناورانه مصوب شورای فناوری دانشگاهطرح های   3در ردیف  -
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 های مهم و کلیدی محور تولید دانش بخش  -3- 7جدول شماره  

ف
دی

ر
 

 امتیاز به ازای واحد شاخص مستندات مورد نیاز  حوزه فعالیت/شاخص ها  زیرمحور 
سقف 

 امتیاز

 داد پژوهشی  نبرو 1

 ها  ارائه مقاله در همایش -3 تالیف کتاب   -2 مقاالت منتشر شده  -1

ابی جامع بصورت توسط سامانه ارزشی

 شودخودکار محاسبه می

 250 1 -3-7طبق جدول شماره
تعداد مقاالت منتشر شده  

-تحقیقات در پایگاه مرکز 

 ارزشیابی  مورد های

 تعداد کتاب کامل 

    فصلی از کتاب /

مقاله   /تعداد خالصه مقاله 

ر یا همایش  نمایه شده  سمینا

  مورد ارزشیابیهای  در پایگاه 

2 
  مقاالت با کیفیت منتشر شده

(Q1 ) 

  ( Q1)درصد برتر مجالت هر رشته  25تعداد مقاالت منتشر شده مرکز تحقیقات در 

 Cite scoreبر اساس 
1 250 

 Scopus 1 150نامه  المللی در نمایهمقاالت منتشر شده با همکاری بین تعداد المللی های بینهمکاری 3

4 
تعداد کل استنادات به 

 مقاالت پنج ساله

به مقاالت پنج سال گذشته مرکز تحقیقات در  ارزشیابیتعداد کل استنادات سال 

 Scopus پایگاه استنادی
1 400 

 100 1 پنج سال گذشته در برای مقاالت منتشر شده hشاخص پنج سالهhشاخص 5

6 
 های تحقیقاتی  نامهپایان

 ای بین رشته
 ارزشیابی  های مشترک با خارج از وزارت بهداشت در سال نامهپایان

مرکز تحقیقات مصوبه شورای پژوهشی   - 

 ان خارج از سیستم وزارت بهداشتسازمو 

 مستندات مبنی بر همکاری   -

 مستندات مبنی بر دفاع پایان نامه  -

قطع تخصص و فوق تخصص:  م

 امتیاز 5

 : ده امتیاز PhDمقطع

150 

 ثبت اختراع  7

 المللی سطح دوم بین-3 لی سطح یک الملبین-2 -2 داخلی  -1

 مصوبه شورای پژوهشی طرح تحقیقاتی   -

 قاتیبرگه ثبت اختراع به نام مرکز تحق -

 المللیمستندات ثبت اختراع بین -

  امتیاز 2ثبت اختراع داخلی :

 (30)سقف امتیاز 

سطح المللی ثبت اختراع بین

 امتیاز  4یک: 

المللی سطح ثبت اختراع بین

 امتیاز  3دو: 

100 
 

المللی در ثبت اختراع بین

آمریکا، چین، روسیه،  

استرالیا، ژاپن، انگلیس و  

 اتحادیه اروپا 

المللی در سایر  ختراع بینثبت ا

 کشورهای خارجی
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 مالحظات : 

 باشد. می 1-3-7های محور تولید دانش به شرح جدول امتیازدهی شاخص -

 شوند.  ز برتر حذف میو کتب منتشر شده بر حسب نوع مستند به نفع نمایه / امتیا   ISI- WOSو   PubMed ،Scopus هایپایگاهازکلیه موارد همپوشانی شامل مقاالت استخراج شده    -

 گیرد.در سال انتشار امتیاز تعلق می   8به مقاالت در حال چاپ -

 باشد.  ه برابر امتیاز مقاالت همتراز میتحقیقات در نشریات نامعتبر مندرج در فهرست سامانه معرفی نشریات نامعتبر دارای امتیاز منفی به میزان سمقاالت چاپ شده مرکز   -

 ی باشد. دارای امتیاز منفی  به میزان ده برابر امتیاز مقاالت همتراز م Retraction Watch   9مقاالت ابطال شده  بر اساس پایگاه داده  -

 گردد. می ضریب تاثیر به امتیاز مقاالت اضافه  0.2می باشند به میزان ”  Impact factorکه دارای ضریب تاثیر“ISI -WOS مقاالت منتشرشده در مجالت نمایه شده در پایگاه  -

 جهت محاسبه ضریب تاثیر مقاالت منتشر شده مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  ارزشیابیمربوط به سال  10JCRلیست -

 گیرد.  و ارجاعات بصورت کامل تعلق می Q1مراکز تحقیقات را داشته باشد،  امتیاز ضریب تاثیر، استاندارد به مقاالت پرنویسنده تنها در صورتی که نویسنده اول یا نویسنده مسئول، وابستگی سازمانی -

 . المللی هستندهای بینتیاز همکاریفاقد ام   letter to editorاالت مق -

 شوند.   آمده است، نامعتبر تلقی می  http://blacklist.research.ac.irها در آدرس و سایر ناشرینی که اسامی آن  Lambert(LAP)  ،IntechOpen ،Intechناشران کتب شامل  -

 . باشندمی science direct , springer, willyشامل در تالیف کتب  المللی ناشران معتبر بین -

 .  باشدمیسایت معاونت آموزشی ها براساس وبها و آزمون اعالم شده برای رشته های رفرانس کتب مرجع شامل کلیه  -

 گردد.  دهی مشخص می ر از ایران در آدرسالمللی در مقاالت، با وجود نام کشوری غیهای بینهمکاری -

 شود. د آن امتیاز داده میدر مواردی که یک مقاله، بیش از یک آدرس غیرایرانی داشته باشد، تنها به یک مور -

 ه کمیته اخالق صورت خواهد گرفت.  المللی از دانشگاه مربوطه اخذ و در صورت تخلف، اقدامات بازدارنده مانند ارائه ببین هایهمکاری ، کلیه مستنداتICمقاالت   خصوص موارد مشکوک به تخلف دردر  -

به  پنج سال گذشتهت )دارای بیش از صد نویسنده( منتشر شده در مقاالت دارای بیش از صد نویسنده، در صورتی که نویسنده اول یا طرف مکاتبه متعلق به مرکز تحقیقات نباشد، امتیاز استنادات به مقاال -

 شود.سندگان مقاله تقسیم می تعداد نوی

 .باشند ابل امتیازدهی میبه عنوان استاد راهنما ق  کز و همکاری عضو هیات علمی مربا الین تحقیقاتی مرکز   یی، همراستادفاع در سال ارزشیابیهای مشترک با خارج از وزارت بهداشت مشروط به نامهپایان-

 
8 Article inpress 
9 Retractionwatch.org 
10 Journal citation report 
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 امتیازدهی برونداد پژوهشی    -1  -3- 7جدول شماره  

ارائه مقاله در سمینار/همایش  -3 کتب تالیفی  -2 مقاالت منتشر شده  -1  

ف
دی

ر
 

نوع 

 ایندکس 
Original/ 

Review Article 
Editorial/ 

Case Report 

Letter to 

Editor 
 کتاب نوع مستند

فصل  

 کتاب
 مقاله خالصه مقاله نوع ایندکس  

1 ISI 2 1 0.3  1 2 نمایه شده در اسکوپوس Scopus  0.5 - 

2 PubMed 1.5 0.75 0.2 2 4 المللیناشران معتبر بین ISI 0.5 1 

3 Scopus 1 0.5 0.1 10 انتشار اولیه کتاب مرجع -       

4 Imerging  

Source 
0.75 0.25 0.1 

تجدید انتشار/ انتشار ویرایش جدید  

 کتاب مرجع
5 - 

      

    

file:///C:/Users/eftekhari/Desktop/آقای%20دکتر%20یار%20احمدی/جدول%20دستورالعمل%20ارزشیابی.xlsx%23RANGE!A11
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 های مهم و کلیدی محور اثرگذاری بخش  -4- 7جدول شماره  

ف
دی

ر
 

 مستندات مورد نیاز  حوزه فعالیت/شاخص ها  زیرمحور 
امتیاز به ازای  

 واحد شاخص

سقف 

 امتیاز

1 
های تحقیقاتی  طرح

 گیری ماثرگذار بر تصمی

های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات که نتایج آن طی سال  طرح

گیری و یا ابالغ تصمیمات جدید شده و در سیستم  منجر به اصالح تصمیم ارزشیابی

 استفاده گردد.  

کد تصویب طرح در شورای پژوهشی مرکز   -

 تحقیقات 

 گزارش نهایی طرح  و یا مقاله حاصل از طرح    -

گیری مطابق با  د بیانگر اصالح تصمیممستن -

ا امضای مقام  موارد قید شده ) منضم به مکاتبات ب

 نده( گیرمسئول سازمان تصمیم

در سطح دانشگاه  

 امتیاز   5تا 

در سطح استان 

 امتیاز   20تا 

در سطح ملی تا  

 امتیاز 100

500 2 

های تحقیقاتی  طرح

اثرگذار بر وضعیت 

 سالمت/ ارائه خدمات

سال  های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات  که نتایج آن طی طرح

منجر به تغییر در وضعیت سالمت مردم / بهبود کیفیت ارائه خدمات  ارزشیابی 

سالمتی به جامعه شده است. مصادیق تغییر در سالمت مانند تغییر در شیوع و یا  

تواند از طریق بوده که میبروز بیماری، تغییرکیفیت زندگی، و یا افزایش طول عمر 

مصادیق تغییر در کیفیت ارائه  ی، درمان و بازتوانی ایجاد شود.  بهبود فرآیند پیشگیر

خدمات سالمتی مانند افزایش مقبولیت، دسترسی، مناسبت، اثربخشی، کارایی و  

 ایمنی و... می باشد 

کد تصویب طرح در شورای پژوهشی مرکز   -

 تحقیقات 

 گزارش نهایی طرح  و یا مقاله حاصل از طرح  -

مستند بیانگر تغییر در وضعیت سالمتی / بهبود    -

حقیقاتی ارائه خدمت ) مانند گزارش انجام طرح ت

 را اثبات نماید و... ( که تغییر ایجاد شده 

3 

طرح های تحقیقاتی  

اثرگذار بر مولفه های  

 موثر بر سالمت  

سال  طی های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات که نتایج آن طرح

های موثر بر سالمت ) اجتماعی، فرهنگی، محیطی  منجر به تغییر در مولفهارزشیابی 

د کاهش عوامل  های موثر بر سالمت مانن و.... ( شده است. مصادیق تغییر در مولفه

 باشد.  خطر، افزایش تامین عدالت در سالمت و.... می

کد تصویب طرح در شورای پژوهشی مرکز   -

 تحقیقات 

 گزارش نهایی طرح  و یا مقاله حاصل از طرح  -

های موثر بر مستند بیانگر تغییر در مولفه   -

حقیقاتی که  سالمت ) مانند گزارش انجام طرح ت

 را اثبات نماید و... ( تغییر ایجاد شده 
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4 
طرح های تحقیقاتی  

 اثرگذار بر اقتصاد  

سال  های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی مرکز تحقیقات که نتایج آن طی طرح

اند.  ل درآمدزایی و افزایش کارایی شدهمنجر به ایجاد اثرات اقتصادی شام ارزشیابی

اثرات اقتصادی شامل تولید محصول یا خدمات قابل فروش جدید،  مصادیق تغییر در 

بهینه نمودن کاال و یا محصول قبلی )افزایش کیفیت و یا کاهش هزینۀ تولید(، ایجاد  

که منجر به کاهش تعداد    -ن، اجرای مداخالت مبتنی بر شواهدبنیاآفرینی دانشکار

های مستقیم  یا کاهش هزینه رفتۀ کار به علت بیماری یا ناتوانی و روزهای ازدست

 بیماران و نظام سالمت گردد. 

کد تصویب طرح در شورای پژوهشی مرکز   -

 تحقیقات 

 گزارش نهایی طرح  و یا مقاله حاصل از طرح  -

مستند بیانگر تغییر در اثرات اقتصادی ) مانند     -

حقیقاتی که تغییر ایجاد شده  گزارش انجام طرح ت

 را اثبات نماید و... ( 

 :  مالحظات

   باشد. یابی می ، تاریخ تصویب طرح محدودیت زمانی نداشته و تنها تاریخ ایجاد اثر مربوط به سال ارزشهای تحقیقاتی اثرگذاردر بررسی طرح  -

  طرح دارای بیشترین اثرگذاری را ارائه نمایند. دورود این مراکز تنها  گردد و انتظار میمحاسبه میو یا دارای ردیف مستقل بودجه سال فعالیت  10برای مراکز تحقیقات با بیش از  فقطمحور اثرگذاری  -

  کرده  دریافت را 200 امتیاز سقف داوری، کمیته نظر طبق شده ارائه طرح دو مجموع از تحقیقات مرکز که شودمی داده تخصیص تحقیقات مرکز به صورتی در اثرگذاری محور جهت 500 امتیاز سقف -

   . باشد

   باشد.امتیاز می 2000 ،یف مستقل بودجهو یا دارای رد سال 10، و در مراکز با فعالیت بیش از امتیاز 1500 ،سال 10حداکثر امتیاز کسب شده توسط مراکز تحقیقات علوم پزشکی با فعالیت کمتر از -
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 تاریخ بازنگری سند  -  8

کمیته  ارزیابی تحقیقات پس از اعمال اصالحات و تغییرات مورد درخواست مراکز و  و هماهنگی گری سند به پیشنهاد مرکز توسعه دوره بازن 

 باشد.  سال می 3های تخصصی معاونت 
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