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 به نام خدا

 

ان از بذل توجه و حسن همکاری مديران و کارشناسان محترم دانشگاههای علوم پزشکی کشور در اجرای ضمن سپاس و تشکرفراو

بر اساس آخرين ر حوزه علوم پزشکی به استحضار می رساند ، د 9312فعالیتهای پژوهشی سال  آنالينارزشیابی مشارکتی فرايند 

تاي ارتقاي كيفي شاخص هاي ارزشيابي صورت گرفته در راس 3131تغييراتي در ارزشيابي سال  تصمیمات اتخاذشده ،

است .  لذا ضمن تاكيد بر توجه هر چه بيشتر بر ارتقاء سطح كيفي پژوهش هاي علوم پزشكي و پرهيز از مستند 

به صورت روزآمد  با توجه به شاخص هاي ذیل  ارزشيابي 3131سال ابتداي از  سازي در این حوزه اعالم مي دارد كه 

بديهی است اجرای اين مهم نیازمند همکاری و مشارکت فعال کلیه بخشهای درگیر در ارزشیابی علی الخصوص  . ودانجام مي ش

 کارشناسان محترم ارزشیابی دانشگاه ها را خواهد داشت . 

ضروری  با توجه به سیاستهای کالن پژوهشی کشور مبنی بر به روز بودن اطالعات و لزوم گزارش گیری روزآمد ،قابل ذکر است 

است کلیه اطالعات پژوهشی به طور کامل و روزانه در سامانه درج گردد تا امکان گزارش گیری ادواری حسب ضرورت فراهم 

 گردد. 

 

 تعاریف :  

 : دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي    

 

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

 مراکز تحقیقاتی مصوب ، واحدهای تحت پوشش و جمعیت تحت پوشش می باشد که به اختصار دانشگاه گفته می شود  .

در خصوص کلیه شاخصها و مستندات در اين معاونت  20/1/91ص مورخ 91پ/9601/3: پیرو دستورالعمل شماره  توجه مهم

مطابق با  ها نام و عنوان کامل دانشگاه د که در آننگیر تعلق می تیازات صرفا به مواردیدانشگاههای علوم پزشکی کشور ام

 : دستورالعمل فوق الذکر درج شده باشد

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

 

 به عنوان نمونه :

 abbas, Iran. , BandarUniversity of Medical Sciences Hormozgan  

Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, I.R.Iran.   
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ر مقاله ذکر کرده باشند ، را د( affiliation آدرس ) ات گذشته در مواردی که نويسنده يا نويسندگان بیش از يکو همچون سن  -

که نخستین آدرس ذکر شده مربوط به دانشگاهها يا موسسات مالک تصمیم گیری خواهد بود به استثنای مواردی  ،اول  تنها مورد

دانشگاههای داخلی  باشد که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد ارزيابی قرار  اعلمی پژوهشی خارج از کشور و ي

انچه نام مرکز تحقیقاتی يا ، چنقابل ذکر استهمچنین . نمی گیرند . در اين صورت نخستین آدرس داخلی در نظر گرفته خواهد شد

ورد نظر نیز در آدرس درج شده باشد الزم است با استاندارد اشاره شده در راهنمای ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی م گروه آموزشی

  مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور مطابقت داشته باشند.

موارد آدرس دهی استاندارد قابل قبول  تنها 13ی سال بر اساس اطالع رسانی صورت گرفته و هماهنگی با دانشگاهها در ارزشیاب -

ساير موارد ارائه شده از سوی دانشگاه چه در قالب اشکاالت نوشتاری ، ترتیب ، عدم  سنوات گذشتهخواهند بود و بر خالف ارزشیابی 

ی بدون ذکر نام دانشگاه ، نداشتن ذکر نام کامل دانشگاه ، اشاره به واحدهای تحت پوشش دانشگاه نظیر بیمارستان يا مراکز تحقیقات

 لفظ علوم پزشکی ، نام ايران و ... پذيرفته نخواهد شد.

 در صورتی امتیاز تعلق می گیرد که  که يکی از نويسندگان مسئول ، خارجی باشد .  نويسنده مسوول دارند دودر مورد مقاالتی که  -

ز دانشگاهها و همان نويسنده به عنوان نويسنده مسوول آدرس دانشگاه چنانچه نويسنده ای به عنوان نويسنده اول مقاله آدرس يکی ا -

تنها به عنوان نويسنده اول محسوب خواهد شد ، به استناد آدرس دهی اين نويسنده ،   مقاله ذکر کرده باشد، اين مقاله ديگری را در

 و مورد دوم هیچ امتیازی را برای دانشگاه نخواهد داشت.

 اطالعات عمومي : 

 بودجه هاي دانشگاه : جدول

 

تحقیقاتی بودجه طرحهای مجموع شامل   مصوب سال ارزشیابیمنظور مجموع کل بودجه طرحهای  بودجه طرحهاي مصوب :  

که  جذب شده از داخل يا خارج کشورو بودجه تامین شده توسط دانشگاه دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دارای رديف مستقل بودجه ، 

 برحسب میلیون ريال ( .می باشد ) ،اه يا قرارداد طرحها قید شده استشی دانشگمصوبات شورای پژوهدر

 

و مراکز منظور مجموع کل بودجه طرحهای مصوب سال ارزشیابی که توسط دانشگاه ا اولویت :  ببودجه طرحهاي منطبق  

تامین شده و با عناوين اولويتهای ( ،  رمستقل بودجه و يا از منابع خارج از دانشگاه ) داخل يا خارج کشوتحقیقاتی دارای رديف 

 پژوهشی دانشگاه منطبق بوده اند می باشد) برحسب میلیون ريال ( .

 

منظور بودجه های مصوب پژوهشی مراکز تحقیقاتی دارای رديف مستقل بودجه دانشگاه مراكز تحقيقاتي :  پژوهشي بودجه 

میلیون ريال ( . ضمنا بودجه باقی مانده از سال قبل نبايد در محاسبه  ) برحسب می باشد ، 9313)براساس کتاب قانون بودجه سال 

 آورده شود. 

 

برنامه تحقیقات – 9313منظور بودجه  پژوهشی مصوب دانشگاه  ) براساس کتاب قانون بودجه سال بودجه پژوهشي دانشگاه :   

 . قبل نبايد در محاسبه آورده شود. ضمنا بودجه باقی مانده از سال می باشد دانشگاهی برحسب میلیون ريال (
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کل بودجه مصوب دانشگاه و مراکز تحقیقات  دارای رديف مستقل بودجه  ) براساس كل بودجه دانشگاه و مراكز تحقيقات :  

) برحسب میلیون    ( شامل بودجه بهداشتی ، درمانی ، آموزشی ، پژوهشی ، عمرانی و ... می باشد  9313کتاب قانون بودجه سال 

 ريال (.  

 

کلیه موارد توسط کارشناس ارزشیابی دانشگاه  مانهرج در ساددر خصوص موارد فوق الزم است طی زمان اعالم شده از طريق اخبار من

طرحهای در راستای اولويت ( بودجه به دقت تکمیل و مستندات ذکر شده در قالبهای ارائه شده ) نظیر فرمهای اکسل مربوط به 

 ند.تکمیل و ارسال گرد

 

 جدول اعضاي هيئت علمي :

ت علمی نامیده می شوند و مراتب خدمت آنها ی، پژوهشی دانشگاهها ، اعضا ء هیا: شاغلین خدمات آموزش اعضاء هيات علمي

در سال شش ماه پژوهش واستاد پژوهش که بیش از  یيا پژوهشیار، پژوهشگر ، رهبر واستاد  عبارتنداز : مربی ، استاديار ، دانشیار ،

  .بی در دانشگاه فعالیت داشته اند ارزشیا

 

 مستندات مورد نياز:       

در سامانه الكترونيكي ارزشيابي توسط كه در سال ارزشيابي ت علمي آموزشي و پژوهشي ي هياليست اعضا -

 دانشگاه ورود اطالعات مي گردد.

در سامانه الكترونيكي ابي تایيدیه معاونت پشتيباني یا آموزشي دانشگاه كه در سال ارزشيتصویر نامه  -

 گردد. بارگذاريارزشيابي 

 

 پژوهشگر تطبيق یافته:

 تعداد پژوهشگر تطبیق يافته بصورت زير محاسبه می گردد :   

تعداد دانشجويان يک سوم دستیاران مقطع تخصص +  تعداديک سوم و دستیاران فوق تخصص +  PhDتعداد دانشجويان يک دوم 

ت اهیکل هیئت علمی آموزشی  + تعداد  کل تعداديک سوم تعداد دانشجويان دکترای عمومی  + دهم يک دوازکارشناسی ارشد + 

 مراکزتحقیقاتی یمحققین غیرهئیت علمکل  علمی پژوهشی + تعداد

 

 اين محاسبه بر اساس اطالعات ورودی دانشگاه توسط نرم افزار محاسبه خواهد شد.

 

  طرحهاي مصوب :

رديف مستقل بودجه و يا توسط ساير کمیته  یوسط شورای پژوهشی دانشگاه  ، مراکز تحقیقاتی داراطرحی است که ت طرح مصوب 

تصويب شده و بودجه آن توسط دانشگاه يا يک سازمان ديگر  در سال ارزشیابیها براساس تفويض اختیار شورای پژوهشی  دانشگاه 

 تامین شده باشد.  یيا خارج یداخل

 

 در صورتجلسات پژوهشی دانشگاه ، بعنوان طرح مصوب منظور می شود .    "تصويب شد  "ارت طرحهای با عب:  3تبصره  

 

 مستندات مورد نياز:   

كه به عنوان الگو  در سامانه ارزشيابي در بخش مربوطه گذاشته شده  Excelفرم  صفحاتتكميل دقيق تمامي  -

 است.
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 طرحهاي ارجاع شده به كميته اخالق : 

 . ايی است که از شورای پژوهشی دانشگاه به کمیته اخالق  دانشگاه در طی سال ارزشیابی ارجاع شده استمنظور تعداد طرحه

 

الزم است اطالعات مربوط به طرحهاي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه شامل طرحهاي ارجاع شده به كميته اخالق، توجه : 

در جدول مربوطه به دقت تكميل گردد.  ي نظام سالمتطرحهاي بنيادي، طرحهاي توسعه اي ، طرحهاي كاربردي، و طرح ها

طرحهاي بنيادي، طرحهاي توسعه اي ، طرحهاي كاربردي، و طرح هاي نظام سالمت در جدول مربوطه باید تعداد كل بدیهي است 

 برابر با تعداد كل طرحهاي مصوب در سال ارزشيابي باشد.

 
 

 كارشناسي ارشد به باال: مقاطع و دانشجویانت علمي مراكز تحقيقات جدول وضعيت محققين غير هيا

ت علمی مراکز تحقیقات  به  افرادی  اطالق  می گردد  که حداقل  محقق غیر هیات علمي مراكز تحقيقات : محققين غير هيا

, طرحی، دارای  مدرک  دکترای حرفه ای  يا کارشناسی  ارشد  بوده  و طبق  ضوابط قانون  استخدامی  کشور ) رسمی ,  پیمانی 

 ماه  در سال ارزشیابی در مرکز  فعالیت تحقیقاتی نمايند.  0شرکتی يا قراردادی( بیش از 

 

: به دانشجويانی اطالق می گردد که در سال ارزشیابی حداقل يک ترم در مقاطع دانشجویان مقاطع كارشناسي ارشد به باال 

 تحصیل بوده اند. دکتری عمومی وکارشناسی ارشد به باال در دانشگاه مشغول به 

 

 مستندات مورد نياز:       

جدول وضعيت محققين غير هيات علمي مراكز تحقيقات و دانشجویان مقاطع كارشناسي تكميل اطالعات مربوط به  -

طي زمان اعالم شده توسط دانشگاه ) بدیهي است در غير این صورت مسووليت از دست دادن امتياز در  ارشد به باال

 به این اطالعات نظير ماموریت مداري ، به عهده دانشگاه خواهد بود.( شاخصهاي وابسته

 

ت علمي استخدامي) پيماني، رسمي، طرحي( و یا  قرارداد همكاري این ااحكام كارگزیني محققين غير هيبارگذاري  -

 در محل تعيين شده در سامانه. نمایند  محققين  كه به صورت  قرار دادي  با مركز همكاري مي

 .از طریق محل مشخص شده در سامانه تصویر تایيدیه معاونت آموزشي دانشگاه  ارسال -

 

اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه در اين قسمت با مستندات و اطالعات ارائه شده جهت مراکز تحقیقات الزم است :  3تبصره 

ژه در خصوص همخوانی تعداد محققین غیر . بر اين اساس شايسته است به وي کامال همخوانی داشته باشدتحت پوشش دانشگاه 

هیات علمی  ارائه شده در فرم ارزشیابی دانشگاه با مجموع ارقام ارائه شده در ارزشیابی مراکز تحقیقات تحت پوشش دقت الزم 

 مبذول گردد.
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 محور حاكميت و رهبري

 تدوین برنامه استراتژیک )جدید( .3

ست برنامه استراتژيک دانشگاه همسو با اهداف باالدستی حوزه سالمت و اولويتهای مدون دانشگاه جهت کسب امتیاز از اين شاخص ؛ الزم ا 

 : بطور نظام مند تدوين شده باشد. تدوين برنامه مشتمل بر ترسیم هدفمند

 ماموريت،  

 چشم انداز،

 ارزشها،  

 اهداف بلند مدت، 

 آنالیز بررسی محیط داخلی،

 آنالیز بررسی محیط خارجی، 

 نتخاب استراتژيها،ا 

  فعالیتهای متناظر با اهداف، 

 ،برنامه عملیاتی يکساله

 . اهداف می باشد  شاخص های پايش و ارزيابی

 

 : يازامت محاسبهنحوه 

امتياز و براي دانشگاههاي تيپ  144امتياز ، تيپ دو ،  044براي دانشگاههاي تيپ یک  3131امتياز این شاخص در ارزشيابي سال 

 امتياز خواهد بود.  044ر سه حداكث

 

 جزیيات امتياز دهي : 

 تيپ سه تيپ دو تيپ یک اجزاء برنامه

تدوين ماموريت، چشم انداز، 

 ارزشها، اهداف بلند  مدت

 امتیاز 26 امتیاز 06 امتیاز 06

آنالیز بررسی محیط داخلی، آنالیز 

 بررسی محیط خارجی

 امتیاز 06 امتیاز 06 امتیاز 966

تژيها، فعالیتهای انتخاب استرا

برنامه عملیاتی  متناظر با اهداف،

 يکساله

 امتیاز 966 امتیاز 906 امتیاز 266

 امتیاز 36 امتیاز 06 امتیاز 06 شاخص های پايش و ارزيابی  

 

 الزم است برنامه استراتژيک همسو با اولويتهای پژوهشی دانشگاه تدوين گردد .

 

ین برنامه امتياز خواهد داشت و در سنوات آتي ، اجرا و ارزشيابي برنامه به صورت كيفي ، تدو 31توجه : قابل ذكر است در سال 

 بررسي شده و امتيازدهي خواهد شد . لذا ضروري است در مرحله تدوین اوليه به كليه عوامل و قسمتها به دقت توجه شود.
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 :مورد نياز مستندات

 برنامه استراتژیک دانشگاه -

ه استراتژیک دانشگاه ) صورت جلسات شركت ذي نفعان در توافقات اوليه ، مستندات تحليل مستندات تدوین برنام -

 ذي نفعان، ...(

 ارائه ليست اولویتهاي پژوهشي دانشگاه -

 

 پژوهشي : هايعملكرد دانشگاهها در خصوص اولویت .0

 

الزم است لیست . امتیاز( 966ب . ) حد اکثر امتیاز اين شاخص برابر است با مجموع امتیازات بند های الف و  نحوه محاسبه امتياز :

در  اولويتهای پژوهشی در ابتدای ارزشیابی در سامانه قرار داده شود . مالک امتیازدهی به طرحهای در راستای اولويت ، وجود لیست اولويت ها

 ابتدای سال خواهد بود . 

 

منظور  طرحهايی است که عنوان آنها يکی از عناوين اه : نسبت طرحهاي داراي اولویت پژوهشي به كل طرحهاي مصوب دانشگ الف (

 ( دانشگاه بوده و مورد تايید کارشناس ارزشیابی قرار گیرد . یو يا نیازسنج یپژوهشی اولويت دار تدوين شده  ) براساس نظرسنج

  06امتیاز حداکثر   0 % ،1گاه باشد ) هر مصوب  از عناوين پژوهشی مبتنی بر اولويتهای تحقیقاتی دانش ی%   طرحها16رودکه  یانتظار م - 

 می باشد.سال مورد قبول  0اولويتهای تعیین شده تا ”  ضمناامتیاز(.

 كل طرحهاي مصوب: اعتبار نسبت اعتبار طرحهاي داراي اولویت پژوهشي به ب (

به طرحهای در  راستای اولويتها  بودجه  دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دارای رديف مستقل%  از اعتبار طرحهای مصوب 16انتظار میرود که 

 امتیاز(.  06امتیاز حداکثر   0% ، 1اختصاص يابد )هر 

 

 :   بند هاي الف و ب  مستندات مورد نياز    

  فایل  صفحاتتكميل تمامExcel  "  دانشگاه و مراكز تحقيقات  3131اطالعات مربوط به طرحهاي مصوب سال

 در سامانه ارزشيابي آن بارگذاريو  "ش دانشگاه  داراي ردیف مستقل بودجه تحت پوش

 

  ارزیابي برنامه ماموریت مداري پژوهش در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور: .1

توسط واحد ماموريت مداری ،بر اساس شاخص های ذيل،قابل ذکر است اين  امتیاز  .امتیاز می باشد 344امتیاز اين شاخص حداکثر 

پزشکی کشور مستقر در مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری، معاونت تحقیقات و فناوری پژوهش در دانشگاههای علوم 

محاسبه و اعالم می گردد. لذا ضروری است در خصوص هر گونه سوال يا ابهام و نیز ارائه مستندات مورد لزوم حسب مورد با دفتر 

 مربوطه هماهنگی های الزم به عمل آيد.

 

   : ذیلاست با مجموع امتيازات بند هاي  امتياز این شاخص برابر

برر اسراس تعراريف منردرج در     :  Pubmedیاا   ISIدر نمایه نامه هاي بين المللي الف ( توليد  مقاله علوم پزشكي نمایه شده 

افرزار   توسرط نررم   تنها بر اساا  نویسانده اول مقالاه   و دستورالعمل  ارزشیابی و بر اساس نتايج نهايی ارزشیابی مقاالت دانشرگاه  

 محاسبه خواهد شد.

بر اساس تعاريف ارزشیابی و بر اساس نترايج نهرايی شراخص ابرداعات، اختراعرات، ...      حوزه سالمت : "patent "ب ( ثبت ساالنه

 دانشگاه توسط نرم افزار محاسبه خواهد شد.
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يق و توساعه نهادهااي   ج ( پژوهشگر و پشتيبان پژوهش در مراكز پژوهشي ، دانشگاه هاي علوم پزشكي و واحدهاي تحق

براساس اطالعات جدول نیروی انسانی دانشگاه فرمول محاسبه پژوهشگر تطبیق يافته در ارزشیابی توسط نرم افرزار  مرتبط با سالمت:  

 محاسبه خواهد شد

دی % وطررح هرای تولیر   36%  ، توسرعه ای  30%  ، کاربردی 20: بنیادی به میزان تعدادطرح هاي مصوب برحسب نوع تحقيق  د(

 .  گرددمی % . اين شاخص در اطالعات پايه دانشگا هها وبر اساس خود اظهاری اخذ96

 
 

 امتياز( 044) حد اكثر  : 1313سامانه علم و فناوري  در سال  .0

عراتی ابرزار   باشد. اين شبکه اطالهای علمی و پژوهشی تولید شده در داخل کشور میسامانه ملی مديريت اطالعات علم و فناوری پیوستگاه داده

آورد. اين شبکه در اصل يک منبع دست اول ها و نهادها و نشريات علمی کشور فراهم میسازی اطالعات افراد، سازمانو جايگاهی برای يکپارچه

ر اطالعرات نهرايی   های اطالعات )مثل نام نويسنده، عنوان نشريه و ...( را دريافت و ذخیره کرده و بو يک مرکز ايجاد پیوند است که تنها ابرداده

 .  کندهای اينترنتی تاکید میارايه شده در ساير پايگاه

 

 

اطالع رسانی پزشکی معاونت تحقیقات و فناوری محاسبه و اعالم می توسعه و هماهنگی  مرکز امتیاز اين شاخص توسط : 3تبصره  

د لزوم حسب مورد با دفتر مربوطه هماهنگی های ارائه مستندات مور هر گونه سوال يا ابهام و نیز لذا ضروری است در خصوص گردد

 الزم به عمل آيد.

 

 عملكرد دانشگاه در زمينه نشریات علمي پژوهشي : .5

 

   : تا واوامتیاز اين شاخص برابر است با مجموع امتیازات بند های الف 

 الف ( انتشار به موقع نشریات : ) برحسب عنوان نشریه (

 

 نحوه محاسبه امتياز :

سه برابر تعداد نسخه های نشريات سال ارزشیابی که به ) -رابر تعداد نسخه های نشريات سال ارزشیابی که به هنگام منتشر شده اند()دو ب

   (هنگام منتشر نشده اند

 

استاندارد مورد تایيد كميسيون نشریات باه ساامانه معاونات     xmlاطالعات آنها بر اسا  فرمت نسبت نشریاتي كه  ب (

 فناوري ارسال شده است :تحيقات و 

 

 نحوه محاسبه امتياز :

 تعداد نشرياتی که اطالعات آنها ارسال نشده است ) – 2 * )تعداد نشرياتی که اطالعات آنها ارسال شده است

 
                            

 ج ( تعداد نشریاتي كه در پایگاه هاي معتبر نمایه شده اند .

 

 :نحوه محاسبه امتياز 

 امتیاز تعلق می گیرد . 26ی هر نشريه دانشگاه که در پايگاه های گروه يک نمايه شده است به ازا
 امتیاز تعلق می گیرد . 96به ازای هر نشريه دانشگاه که در پايگاه های گروه دو نمايه شده است 



9 

 

 ISI Web of Science (ISI), Medline (Pubmed)گروه یک: 

 Chemical Abstracts, EMBASE, Scopus, Cinahl, PsychInfo گروه دو:

 

 )جدید( در طي سال ارزشيابي در نشریه تعداد مقاالت منتشر شده د(

 

 نحوه محاسبه امتياز :

 امتیاز( 06امتیاز )تا سقف  2مقاله  96به ازای هر  2و  9الف( مقاالت نمايه شده در گروه 

 امتیاز( 06متیاز )تا سقف ا 9مقاله  96به ازای هر  0و  3ب( مقاالت نمايه شده در گروه 

 

 )جدید( و( تعداد استنادات به مقاالت مجالت آن دانشگاه در سال ارزیابي

 

 نحوه محاسبه امتياز :

 امتیاز( 06امتیاز )تا سقف  9استناد  96هر 

 

 نمايه باشند. ISCامتیاز نمايه سازی برای مجالتی محاسبه می شود که در پايگاه  : 3تبصره 

کمیسیون نشريات علوم پزشکی کشور توسط کشور  علمی پژوهشینشريات  در زمینه ز شاخص  عملکرد دانشگاهامتیا:  0تبصره 

ارائه مستندات مورد لزوم حسب مورد با دفتر  هر گونه سوال يا ابهام و نیز لذا ضروری است در خصوص محاسبه و اعالم می گردد

 مربوطه هماهنگی های الزم به عمل آيد.

 

 )جدید(اخالق در پژوهش : شگاهها در خصوص عملكرد دان. 0

 

 شامل:  

 :زيست پزشکی کمیته های اخالق درپژوهشهای بررسی وضعیت  –الف 

 

 نحوه كسب امتياز : 

 امتیاز  06تطابق ترکیب اعضای کمیته اخالق با آيین نامه :   -

 امتیاز  966بررسی عملکرد کمیته های اخالق دانشگاه :  -

کمیته اخالق در پژوهش  دانشگاه ) طبق سرفصل های آموزشی مورد تايید کمیته کشوری اخالق  توانمندسازی اعضای اصلی -

 امتیاز 06در پژوهش (: 

 

 رعايت استانداردهای اخالق در انتشار آثار پژوهشی : -ب 

 

 امتياز :  محاسبهنحوه 

 امتیاز  36: 9/1/19 يخابالغ شده در تاراجرايی کردن دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی در دانشگاه  -

و    duplicationو   plagiarismوجود سازو کار اجرايی جهت جلوگیری و شناسايی موارد تخلفات پژوهشی  شامل  -

fabrication  وfalsification  :16  امتیاز 
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در پژوهش  قکمیته کشوری اخال: به ازای هر مورد  گزارش  تخلفات پژوهشی در مقاالت منتشر شده که توسط  9تبصره 

و   plagiarismامتیاز از محور تولید دانش دانشگاه / دانشکده کسر می گردد . اين تخلفات شامل  966اعالم گردد 

duplication    وfabrication  وfalsification  . می باشد 

 امتیاز کسر می گردد.  06ز امتیا 966: در صورتیکه مورد تخلف پژوهشی  توسط دانشگاه مربوطه اعالم گردد به جای  2تبصره 

 

 مستندات مورد نياز : طبق هماهنگي هاي بعمل آمده با كميته كشوري اخالق در پژوهش اطالع رساني مي گردد . 

 

 

 عملكرد دانشگاهها در جذب منابع خارجي جهت انجام طرحهاي تحقيقاتي : )جدید( .7

شرده  از منابع خارج از کشرور  منجر به جذب بودجه در سال ارزشیابی که ( ی مربوطه ها)به همراه موافقتنامهمصوب شورای پژوهشی  طرحهای

 امتیاز مجزا محاسبه می گردد.   ، متناسب با بودجه جذب  شده  Grant. قابل ذکر است جهت هرباشد

  
 نحوه كسب امتياز   

 گيرد .امتياز تعلق مي  3دالر بوده كه به ازاء هر هزار  كل بودجه مصوب قيد شده در قرارداد برحسب طرحهاي فوق امتياز 
محاسبه خواهد  ميليون ريال( 333)به ازاء  هر  تجهيزات و مواد مصرفي جذب شده از منابع خارجي )در قالب طرح يا موافقتنامه(، پس از برآورد رياليميزان بودجه  تبصره: 

 . گرديد
 

 : مستندات مورد نياز 

 ه / دانشکددانشگاه پژوهشي تصوير مصوبه شوراي .1

  (طرفين قرارداد)با امضاي باالترين مقام  قرارداد و موافقتنامه تصوير .2

 طرحپروپوزال  .3

 جذب شده از منابع خارجيتجهيزات و مواد مصرفي دريافتمربوط به  معتبراسناد .4

   . اسناد مالي معتبر دريافت بودجه از منابع خارج از كشور5

 
سند مالي معتبر كه نشاندهنده دريافت مبلغ كشور طي چند نوبت دريافت مي گردد، امتياز بر اساس دريافت اولين در صورتيکه بودجه از منابع خارج از تبصره: 

 مورد توافق اختصاص مي يابد.باشد ،برحسب كل بودجه ذكر شده در تفاهم نامه تخصيص مي يابد. شايان ذكر است اين امتياز تنها يکبار به كل بودجه 

 

 امتیاز (  - 966امتیاز و حد اقل  966) حداکثر  راي ارزشيابي ساالنه فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه :همكاري در اج . نحوه 8

 

اين امتیاز متعاقب بررسی مدارک ومستندات ارزشیابی دانشگاه ، براساس میزان اختالف امتیاز محاسبه شده نحوه محاسبه امتياز : 

به شده از سوی کمیته ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور مورد تائید معاون پژوهشی دانشگاه با امتیاز محاس

 ردد :محاسبه می گ به شرح ذيل

چنانچه امتیاز محاسبه شده مورد تائید معاون پژوهشی دانشگاه با امتیاز محاسبه شده از سوی کمیته ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی   -

% 9امتیاز  ( تعلق خواهد گرفت و در غیر اين صورت ،  به ازای هر  966حداکثر امتیاز ) شد ، دانشگاههای علوم پزشکی کشور برابر با

امتیاز منفی تعلق خواهد گرفت . قابل ذکر است که مقدار عددی امتیاز منفی محاسبه شده از حداکثر امتیاز اين بند که  96اختالف ، 

اه در اين قسمت خواهد بود .نکته قابل توجه ديگر اينکه ؛ حداقل امتیاز اين امتیاز دانشگ ،امتیاز است کسر می شود و عدد حاصل 966

 می باشد .  -966بند 
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 سازيظرفيت حور م

 

 همایش هرنوع اجتماعي است كه براي ارائه نتایج تحقيقات برگزار مي گردد..3

 

کشور  3نفر از  0و حداقل  اشدت وزيران رسیده باهمايشی است که به تصويب هیهمایش بين المللي یا منطقه اي :   -

 ( ازیامت  966.) هر مور د   داشته باشند مشارکت علمیخارجی در آن 

 

 مستندات مورد نياز:     

 در آن ذكر شده باشد. صراحت نام دانشگاه به عنوان برگزار كننده همایشكه به  ت وزیراناتصویر مصوبه هي -

 و برچسب دانشگاه بر روي آن مشهود باشدكه نام  التخالصه مقا كتابچهتصویر صفحه اول    -

 

در خصوص اين شاخص با توجه به اهمیت شاخص در محاسبه امتیاز مقاالت ارائه شده در همايشهای بین المللی :  3تبصره 

الزم است حتما طی زمان تعیین شده از طريق سامانه مستندات تکمیل گردد . بديهی است در غیر اين صورت امکان بازبینی 

  دات فراهم نخواهد بود.مستن

چنانچه نام بیش از يک دانشگاه در مصوبه هیات وزيران ذکر شده باشد به هر يک از آنها امتیاز کامل تعلق خواهد :  0تبصره 

 گرفت.

 

ابالغ تبصره : از آنجایيكه در نظر است آیين نامه مربوط به برگزاري همایش هاي بين المللي تغييرات اساسي یابد لذا تا تصویب و 

دستورالعمل نحوه ارزیابي و امتيازدهي ، آن ، همایش هاي بين المللي كمافي السابق امتياز دهي شده و پس از ابالغ آیين نامه 

 بازنگري خواهد شد . 

به )  بوده و فراخوان آن به شکل کشوری صورت گرفته باشد .همايشی است که دارای امتیاز بازآموزی همایش كشوري :    -

 ( ازیامت  0روز ازای هر 

 

 مستندات مورد نياز:     

 آموزي تصویر مجوزامتياز باز -

 تصویر مستندات مربوط به فراخوان كشوري -

 كه نام و برچسب دانشگاه بر روي آن مشهود باشد كتابچه خالصه مقاالت تصویر صفحه اول -

 در برگزاري همایش ( ميانجمنهاي عل) در صورت همكاري  ي علميتصویر مستندات مربوط به مشاركت انجمنها -

 

 :حد اكثر امتياز بر حسب تيپ دانشگاه

 امتیاز                    966حداکثر      9تیپ  یدانشگاهها -

 امتیاز                   16حداکثر      2تیپ  یدانشگاهها -

  امتیاز 06حداکثر       3تیپ  یدانشگاهها -

 

به ذکر شده باشد  همايشدر کتابچه  خالصه مقاالت  يا پوستر  درصورتی که نام دانشگاه همايشدر برگزاری به همکاری دانشگاه :  3تبصره

 رد .یگیاز تعلق  م%  امتی06 عنوان دانشگاه همکار،

  . شدضرب خواهد  20/9صورت مشارکت اجرايی يا مالی انجمنهای علمی در برگزاری همايش ، امتیاز محاسبه شده در ضريب  در:  0تبصره

 محاسبه می گردند . 90امتیاز همايشهای دانشجويی در شاخص شماره  : 1تبصره 
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 : سب رتبه هاي برتر در جشنواره هاك .34

مي  ، بانک اسالمي) جایزه استاد دكتر نورالدین هادوي (فرهنگستان علوم پزشكي ،  خوارزمي ،رازي این جشنواره ها شامل 

 باشد.

 .می باشد فوقو يا واحدهای تحت پوشش دانشگاه اعم از حقیقی يا حقوقی در جشنواره های  تر، مقاالت بر شامل معرفی محققین ، نشريات -

 

 :نحوه محاسبه امتياز 

 امتیاز 966کسب رتبه اول:   -

 امتیاز  16کسب رتبه دوم:   -

 امتیاز 06کسب رتبه سوم:  -

 

 مستندات مورد نياز:     

ين ، نشریات و یا واحدهاي تحت پوشش دانشگاه در تصویر گواهي و یا كتابچه جشنواره مبني بر معرفي محقق -

 جشنواره هاي یادشده

 

در اين قسمت فقط به موارد مندرج در کتابچه جشنواره امتیاز تعلق می گیرد لذا از ارائه ساير موارد نظیر نامه ، معرفی نامه ، گواهی :  3تبصره

  و ... پرهیز شود.

 

 )جدید ( :. راه اندازي آزمایشگاههاي مرجع سالمت 33

 به راه اندازی آزمايشگاههای مرجع سالمت توسط دانشگاههای علوم پزشکی امتیاز تعلق می گیرد .  13در ارزشیابی سال 

 ارزيابی اين آزمايشگاهها در دو بخش شامل :

 راه اندازی ، توسعه ، فراهم ساختن تجهیزات و...  -الف 

 رضايتمندی از خدمات ارائه شده  –ب 

 می باشد . 

 نحوه امتيازدهي : 

 امتیاز  906راه اندازی ، توسعه و تجهیز :  -

 امتیاز  906رضايتمندی :  -

 مستندات : 

 نحوه ارزیابي ، مستندات مورد نياز و جزیيات مربوطه متعاقبا اطالع رساني مي گردد . 

 

 

 : محقق. تربيت نيروي انساني 30

می باشد که در سال ارزشیابی توسط مراکز وابسته به دانشگاه ثبت نام شده    PhD by Researchشامل کلیه پذيرفته شدگان دوره های 

 اند . 

، كه سال اول محاسبه این شاخص مي باشد ، تعداد ثبت نام شدگان به صورت تجمعي محاسبه مي گردد  3131: در سال  3تبصره 

 ش جمع آوري و تكميل گردد . . خواهشمند است جدول مربوطه در سامانه به تفكيک نفر سال از مراكز تحت پوش

 .  96ضربدر   PhD by Researchتعداد دانشجويان  ثبت نام شده   نحوه امتيازدهي :
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 92ضريب مربوطه باشد  دکترای حرفه ای پزشکی ، دندانپزشکی و يا داروسازی ک ردر صورتیکه دانشجوی ثبت نام شده دارای مد:   0تبصره 

  خواهد بود .

مستقر در معاونت تحقیقات و فناوری ،   PhD by Researchپس از تايیدکمیته منتخب ، مربوط به اين شاخص  امتیازات:  1تبصره 

 محاسبه می گردد. 

 

 

 محور توليد دانش

 

% مراجع 9حداقل و  انتشارات دانشگاه باشد یشورا دارای مصوبهشده باشد و  دانشگاه نوشتهاست که توسط محقق  یکتاب تاليفي: ابكت.  13

 .تیجه پژوهشهای نويسنده باشدن

پژوهش نويسنده از منابع کتاب حاصل %  9 ، الزم است حداقلامتیازخواهد بود20برای هر کتاب  حد اکثر آن، که تالیفی امتیاز دهی کتب در  

  يا نويسندگان باشد.

 در ارزيابی کتاب نام و برچسب دانشگاه بر روی جلد کتاب الزامی است. :  9تبصره

چاپ اول  صرفا برای مواردارزيابی کتاب تالیفی ) کاغذی يا الکترونیکی( بر حسب اعتبار محتوا، کیفیت و کمیت اثر و اعتبار ناشر  : 2تبصره

 صورت خواهد گرفت. 

 .درسنامه ها و کتبی که شامل تعاريف فوق نگردند مورد ارزيابی قرار نخواهند گرفت:  3تبصره

و...منتشر مي شوند  INTECHو  LAMBERTي مقاالت بوده و توسط ناشراني مانند : به كتبي كه حاصل جمع آور 0تبصره 

 .  هيچگونه امتيازي تعلق نمي گيرد

، فهرست كاملي ازكتب مرجع كه مورد تایيد معاونت آموزشي و هيات برد مي باشد مالک  3131: در ارزشيابي سال  5تبصره 

 ي گردد ( . امتياز دهي خواهد بود  ) متعاقبا اطالع رساني م

، كه فصل یا فصولي از آن توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه نوشته شده باشد به ازاي هر  مورد تایيدكتب مرجع :  0تبصره 

 .امتياز تعلق مي گيرد 05فصل 

 

 

 مستندات مورد نياز:     

 انتشارات دانشگاه  يتصویر مصوبه شورا -

 نام و برچسب دانشگاه  تصویر جلد كتاب حاوي -

 بر روي آن مشهود باشد نام و برچسب دانشگاهكه  ئه به كميته ارزشيابياكتاب تاليف شده جهت اراصل  -

 
دو مورد اول طی زمان تعیین شده ضمن تکمیل فرمهای اطالعات کتب تالیفی دانشگاهها در محل تعین شده، از طريق سامانه 

متعاقب ارزيابی اولیه ارسال خواهد گرديد . بديهی بارگذاری خواهد شد. اصل کتب نیز بر حسب لیست تصادفی اعالم شده 

در زمان تعیین شده امتیاز اين شاخص برای کلیه کتب اعم از موارد مندرج در فهرست در  است در صورت عدم ارسال موارد

 خواست ارسال و بقیه ، صفر لحاظ خواهد شد.

 
 

 :در كتب مرجع ارجاع به مقاله دانشگاه  . 30

تعلق  امتیاز 96منتشر شده در  سال  ارزشیابی   ( 30-5مورد تایيد ) بند جع كتب مردر  ارجاعهر مورد   بهشاخص ، با توجه به عنوان -

  . گیرد می
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 نياز:   مستندات مورد

 كتاب جهت بررسي در كميته ارزشيابي الزامي است. یا لينک ارایه اصل 

   ددر آن قيد شده باش مقالهتصویر منابع كتب مورد نظر كه نام .  

  و نام دانشگاه در آن قيد شده باشدتصویر صفحه اول مقاالتي كه  در منابع كتاب ذكرشده است. 

 
 

 :و ...  بومي سازي فناوري  ،نوآوري ،اكتشاف ،اختراع .35

 

 اين شاخص مشتمل بر موارد ذيل می باشد :

طرح مصوب مرکز يا دانشگاه  انجا م شده و توسط   یناجديد است که بر مب یاختراع, اکتشافات ، بومی سازی فناوری و ارائه تکنولوژ -

 .مراجع معتبر و دارای صالحیت به ثبت رسیده باشد

 راهنماهای بالینی و ارزيابی های فناوری سالمت مدون که مورد تائید معاونت درمان يا معاونت سالمت وزارت بهداشت باشند. -

 ده در بازارکه دارای ثبت اختراع باشندمحصوالت ساخته شده در مراکز رشد يا محصوالت ارائه ش -

 

     :) الزم ( مستندات مورد نياز  

 در محل مربوطه در سامانه نو آوري و بومي سازي فناوري  ،تكميل فرم مشخصات ثبت اختراع -

 مرتبط مصوب ( proposal)تحقيقاتيطرح  -

 شوراي پژوهشي مركز / دانشگاه همصوب -

 ابي تاریخ سال ارزشي اختراع بهبرگه ثبت  -

 ورت ثبت اختراع بين المللي(صمستندات مربوطه به ثبت بين المللي اختراع ) در  -

 اپ شده حاصل از ثبت اختراع، نو آوري و بومي سازي فناوريچمربوطه به مقاالت و لينک مستندات  -

 تائيدیه مراجع ذیصالح شامل: -

 پذیرفته است)یک تائيدیه( ن و جهان صورت*  مرجع معتبري كه تائيدكند اختراع براي اولين بار در ایرا            

 تي،   ميزان كاربري  و یا صنعن*  مراجع معتبري كه تائيد كننده اهميت موضوع در حل مشكل، ارزیابي اجرایي شد      

 ، وضعيت موضوع و پيش بيني آینده موضوع باشد )حداقل سه تائيدیه( ن آنشد

 مستندات مورد نياز ) تكميلي(

 به خالصه مقاالت ارائه شده در كنفرانسمستندات مربوط  -

مستندات مربوط به تجاري سازي)فروش حق استفاده از موضوع و یا فروش یا صادرات كاال( و دستيابي باه بازارهااي    -

 بين المللي

 مستندات مربوط به فروش ایده یا دانش مورد نظر در سطح داخلي و یا خارجي موضوع       -

 الزامی می باشد. از طريق سامانهبه انضمام مستندات مورد نیاز  : ارائه فرم تکمیل شده 9تبصره 

قابل ذکر است ارائه تصوير مقاله چاپ شده حاصل از نوآوری، اکتشاف، اختراع ثبت شده و بومی سازی فناوری در مجله علمی :   2تبصره 

 جهت آغاز فرايند بررسی و داوری شرط الزم می باشد. دانشگاهپژوهشی به نام 
 

 

 : ارائه شده درهمایشهاي داخلي مقاالت   .30

چاپ  شده باشد ,  ياارائه   توسط اعضای هیات علمی ، محققین ، کارشناسان ، دانشجويان و ...ه کدر اين بخش به خالصه  مقاالت  داخلی 

 باشد :  یل ميارائه مقاالت بشرح ذ یاز دهیامتیاز  کسب  می نمايد .  نحوه امت
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 : نحوه محاسبه امتياز

 ازی/.  امت0هر مورد  :  یارائه مقاله بصورت پوستر و سخنران 

 

 از :يمورد نمستندات 

 رج در سامانه دتکمیل فرم اطالعاتی من -

 

                                                      :  المللي بين یاارائه شده درهمایشهاي خارجي مقاالت   .37

يا بین المللی که توسط اعضای هیات علمی ، محققین، کارشناسان، دانشجويان و ...  ارائه يا  چاپ  شده باشد ی خالصه  مقاالت  خارج  صرفا 

 باشد : یل ميارائه مقاالت بشرح ذ یاز دهی, امتیاز  کسب  می نمايد .  نحوه امت

 

     (امتياز 34)هرمورد   در خارج از كشور  ارائه سخنراني جامع به صورت سخنران مدعو.  9

   امتياز( 5)هرمورد   داخل كشور  همایش هاي بين الملليدر ارائه سخنراني جامع به صورت سخنران مدعو . 0

                                                امتیاز( 3) هرمورد ارائه مقاله به صورت سخنرانی  .  3

                                                                                                                                                                                             امتیاز( 0)هرمورد  شده باشد نمايه  Proceedingبه صورت   ISI ارائه مقاله به صورت سخنرانی که در.  0

                                                                                                                          امتیاز( 3) هرمورد شده باشد  نمايه Proceedingبه صورت   ISI دروستر که ارائه مقاله به صورت پ.  0

   امتیاز( 3)هرمورد  شده باشد نمايه  Abstract meetingبه صورت   ISI در ارائه مقاله به صورت سخنرانی که.  0

                                                                                      امتیاز( 2) هرمورد شده باشد نمايه  Abstract meetingبه صورت   ISI ارائه مقاله به صورت پوستر که در.  1

   امتیاز( 0/6رمورد )هارائه مقاله به صورت پوستر   . 9

 

 مستندات مورد نياز :

رج در سامانه ) در خصوص مواردیكه نيازمند درج لينک مربوطه مي باشد دقت نظر الزم مبذول دتكميل فرم اطالعاتي من -

 شود(

. یردگ یامتیاز تعلق مشده باشند ،   رائهبه بعدا 2690که از اول  اپريل  سال  یمقاالتخالصه ، به   9313سال  یدر ارزشیاب : 3 تبصره  

هر يک از خالصه مقاالت ارائه شده از سوی دانشگاهها تنها در يکی از گروههای هفتگانه فوق الذکر قابلیت ارائه و کسب امتیاز  : 0تبصره 

 خواهد داشت .

 . مقاالت منتشر شده : 38

) كاغذي و     ي پژوهشي داخليعلم و مجالتمنتشر شده در مجالت علمي خارجي )كاغذي (  ایندكس نشدهمقاالت  -

اين شاخص شامل تعداد مقاالت   : و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مصوب كميسيون نشریات علوم پزشكي كشور الكترونيک(

مصوب کمیسیون نشريات  پژوهشی داخلی –علمی مجالت و الکترونیک ( نیز) کاغذی و خارجی  علمیمنتشر شده در مجالت ايندکس نشده 

صرفاً به مقاالتي  كه  نام ارزشیابی  بررسی  فعالیتهای  دانشگاه می باشد  لذا می باشد . با توجه به  اينکه  هدف  از  پزشکی کشور علوم 

 0)هر مقاله   آن  قيد شده  باشد ، امتياز  تعلق مي گيرد  در  بر اسا  نكات اشاره شده در مقدمه همين دستورالعمل دانشگاه

 امتیاز (.

چاپ شده باشد امتياز تعلق مي  ناشرين معتبر توسطتنها به مواردي كه   غير الکترونيک در خصوص مقاالت ايندكس نشده خارجي:  3تبصره

 امتياز (. 5) هر مورد حداكثر  گيرد 

 وز مي گردد . اطالع رساني گرديده و در دوره هاي زماني به ر 33قبل از شروع ارزشيابي سال : ليست برخي از ناشرين معتبر  2تبصره 
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  نامه هاي معتبر علمي شده در نمایه نمایهمقاالت منتشر شده در مجالت    -

بر اسا  نكات اشاره صرفاً به مقاالتی  که  نام دانشگاه با توجه به  اينکه  هدف  از  ارزشیابی  بررسی  فعالیتهای  دانشگاه می باشد  لذا  

انچه در مقاله ای تنها در  آن  قید شده  باشد ، امتیاز تعلق می گیرد  . بر اين اساس قابل ذکر است چن شده در مقدمه همين دستورالعمل

تحت پوشش دانشگاه بدون قید نام دانشگاه مربوطه، ذکر شده باشد ، ارائه  ی يا بیمارستانها و ساير واحدهاینام يک يا تعدادی از مراکز تحقیقات

پژوهشی داخلی که در .همچنین در خصوص مقاالت منتشر شده در مجالت علمی آن مقاله در ارزشیابی دانشگاه امتیازی را کسب نخواهد نمود

 می شوند ، دارا بودن مصوبه کمیسیون نشريات علوم پزشکی کشوراز سوی نشريه الزامی می باشد . نمايه نامه های معتبر بین المللی نمايه

 

 

 نحوه محاسبه امتياز مقاالت :   -38-3

 امتیاز مقاالت طبق جدول امتیازدهی محاسبه می شود . 

   IF  برابر  سه،  Impact factorدارای   ISIشده  در  نمايه نامه بین المللی  نمايهدر  مجالت علمی  به امتیاز مقاالت چاپ شده  -

         اضافه مي شود.

 :  انواع مقاالت وامتيازات آن جهت نویسنده مسئول ویا اول  -0 - 38

 Original article       9-99:      مطابق با  امتیازات کامل بند 

  Economical Review/ Review article  شامل مقاالت ارزيابی اقتصادی ، هزينه اثر بخشی ، هزينه منفعت و ...( : در مجالت (

 ضرب می گردد. 9,0در  9-99،امتیاز آن پس از محاسبه مطابق با   بند ISI/Pubmed  ايندکس شده در

 case report  Research letter /  9-99 :   مطابق با  يک سوم امتیازات بند 

 short or Brief communication/ Rapid communication/Brief report , …   :  9-99دوم  امتیازات بند مطابق با يک 

 Letter to editor  وAuthor reply وEditorial     9-99امتیازات بند  چهارم با يک:  مطابق . 

 محل نمایه شدن مقاالت امتياز

25+(IF*3) ISI 

05 Medline  / Pubmed 

35 Chemical Abstract, Scopus , Biological Abstract, 

Embase, 

شده در  سایر نمایه نامه هاي  نمایهمقاالت چاپ شده در مجالت  34

 تخصصي                                 

نشده خارجي از نوع چاپي   نمایهچاپ شده در مجالت معتبر مقاالت   5

                                  توسط ناشرین معتبر

نشده داخلي از  نمایهپژوهشي  -مقاالت چاپ شده در مجالت علمي 5

 نوع چاپي و الكترونيک       
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 مقاالت تبصره : در صورتي كهeditorial  ر شده دنمایه مجالت  درPubmed  وISI  یاک دوم  معاادل   چاپ شوند

 .  امتياز مي گيرد 3-38امتيازات بند 

 

 3-38درصد امتياز ات بند  74نویسنده دوم و  بعد :  -38-1              

اله که مقای که در متن آن به موضوع پايان نامه و اين نکته  عبارتست از مقاله ها :  مقاالت استخراج شده از پایان نامه-38-0

باشد. لذا صرفاً مقاالتی  اشاره شده باشد . با توجه به هدف ارزشیابی که بررسی فعالیتهای دانشگاه می باشد منتج از پايان نامه ... می

 در آن قید شده باشد .  عالوه بر نام دانشجونیز  نام دانشگاهقابل قبول است که 

 باشد اشاره شده باشد.  استخراج شده از پايان نامه ... میتوجه :ضروری است در متن مقاله به اين موضوع که مقاله 

 نحوه محاسبه امتياز :

امتیاز کسب می نمايند . به اين معنا که  پس  تنها يک بارها در محور تولید دانش   قابل ذکر است مقاالت استخراج شده از پايان نامه

 ضرب می گردد .  90/9 محور تولید دانش ، امتیاز هر مقاله در ضريب از محاسبه امتیاز مقاله مطابق با ضوابط مندرج در دستورالعمل

 مستندات مورد نياز:              

 مقاله به طور کامل  pdf  فايل -

باشد اشاره  به اين موضوع که مقاله استخراج شده از پايان نامه ... میجمله ای از مقاله که  (High Light )نمودنمشخص  -

 کرده باشد. 

 ن نام دانشجو مشخص نمود -

 محل نمایه شدن آنلینک مقاله به منظور تشخیص  -

مقاالت مشترک با سایر كشورها : عبارتست از مقاله اي كه با همكاري یک یا چند كشور نوشته شده ودر  – 38-5

جهت امتيازدهي هر مقاله   ، آدر  نویسندگان خارجي موجود باشد .   ( affiliationوابستگي هاي سازماني )

 ضرب مي گردد.  3205رک با یک یا چند كشور   ، امتياز مقاله در ضریب مشت

 در صورتیکه ضرايب مختلفی در محاسبه امتیاز يک مقاله قابل اعمال است، تنها بیشترين ضريب اعمال می گردد. تبصره:

  تعلق نخواهد گرفت . یمقاله ، امتیازپذيرش ارائه الزم به ذکر است ، صرفاً به چاپ مقاالت امتیاز تعلق میگیرد و در صورت  -38-0

ون یسیبا ارائه مجوز کم یداخل یپژوهش - یات علميوست نشریاپيو (Supplement)مه یمقاالت منتشر شده در ضم -38-7

 ی، پژوهشی) در مورد مجالت علمباشد. یم  سمینار نباشد ( قابل قبول  ) در صورتیکه مقاالت مربوط به کنگره يایات پزشکينشر

درصد مقاالت چاپ شده  04. در این مجالت حداكثر   (شماره قابل قبول است. 0هر  یژه نامه به ازايک ويحداکثر  یصتخص

 د. نو مابقي مقاالت فاقد امتياز مي باشدانشگاه / دانشكده امتياز كسب مي نماید 

از یامت9-99مطابق بند ندکس شده اند يا معتبر یه نامه هايکه در نما یخارج یکیبه مقاالت چاپ شده در مجالت الکترون -38-8

 باشد. یاز نمیامت  یدارا یخارج یکیالکترون ايندکس نشده ر مجالتيرد و مقاالت منتشرشده  در سایگ یتعلق م

 با مجوز کمیسیون نشريات قابل قبول است . صرفا مقاالت منتشرشده در مجالت الکترونیکی داخلی -38-3

 بازآموزی امتیازی تعلق    نمی گیرد. وغیر پژوهشی  التبه مقاقابل ذکر است که -38-34

از ی% مقاالت چاپ شده در مجله علمی پژوهشی فارسی و خارجی زبان  دانشگاه/دانشکده در يکسال می تواند امت06حداکثر  -38-33

  ی گیرد.امتیاز تعلق م  یک چهارم % ما بقی 06به  % باشد06چنانچه اين میزان بیش از .نديکسب نماکامل را 

 

 مستندات مورد نياز:              
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استاندارد در  (affiliation)وابستگي سازماني، مقاالت دانشگاه توسط سامانه و بر اسا   31در ارزشيابي سال  -

بانک مقاالت وارد شده و تنها مواردي كه سامانه قادر به جستجوي آن نبوده است توسط دانشگاه و با هماهنگي سامانه 

 واهد شد . اضافه خ

بارگذاری  ، امتیاز آنها لحاظ خواهد شد 9,90در همین قسمت و با ضريب  9313در خصوص مقاالت منتج از پايان نامه که از سال : 3تبصره 

ردانی يا تشکر و قد هاو روش دمستند دال بر منتج شدن مقاله از پايان نامه به صورت تصوير فايل اصلی مقاله که در يکی از قسمتها نظیر موا

الزامی است.  تشده اس ( high lightمشخص ) رنگ متفاوتو اين مطلب توسط دانشگاه با  منتج شدن مقاله از پايان نامه قید شدهدقیقا 

ارائه چنین مستندی يا در صورتیکه فايل مربوطه بدون هايالت کردن اين عبارت ارسال شود ، داوران الزامی به  عدم قابل ذکر است در صورت

 ه کامل مقاالت نداشته و امتیاز آن برای دانشگاه محسوب نخواهد شد.مطالع

 

الزم است کلیه مستندات نظیر مستندات منتج شدن مقاله از پايان نامه و ... در نخستین بار تکمیل مدارک ارسال گردد زيرا در :0تبصره 

 د جديد وجود نخواهد داشت.صورت فراهم بودن امکان اصالح موارد مورد نظران داوران، امکان پذيرش موار

         

و در  چاپ  شده باشند ، به بعد 2690سال   Aprilبه  مقاالتی که از اول  ت خارجی الدر خصو ص مقا،  9313در ارزشیابی  سال :  0تبصره 

  رد.امتیاز تعلق می گی چاپ شده باشند،  9313خصوص مقاالت داخلی به آن دسته از مقاالت که از ابتدای فروردين 

 

 معیار تصمیم گیری تاريخ میالدی انتشار مجله خواهد بود. در خصوص مجالت داخلی که به زبان انگلیسی منتشر می شوند : 5تبصره 

 

سال  April-Marchدوماهنامه  مجالت به مقاالت منتشر شده در ،3931سال شیابی فعالیتهای پژوهشی زقابل ذکر است در ار : 0تبصره

 . خواهد گرفتتعلق  امتياز 0043

 

 

 ارجاع به مقاالت منتشر شده به نام دانشگاه -33

 

ايان  .  گيارد امتيااز تعلاق ماي    2113مقاالت دانشگاه/ دانشکده در سال به   به مجموع تعداد ارجاعات Scopusمبناي گزارش پايگاه بر   

 باشند .   IFبوده و داراي   ISIارجاعات تنها در صورتي داراي امتياز خواهند بود كه در مجالت ايندكس شده در 

 

 باشد . استاندارد تاييد شده دانشگاه  affiliationداراي (منتشره شده توسط  دانشگاه مي بايست  Cited papersتبصره: مقاالت اصلي )

 

 يازنحوه كسب امت 

  ارجاع در مجالت دارايImpact Factor (ISI)     Impact Factor)   2× مجله ) 

 

 مورد نياز اتمستندبارگذاري 

 كه در آن نام دانشگاه/ دانشکده مشهود باشد. Scopusارائه لينک معتبر مقاله از سايت 
 

 


