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 فعالیتهای عملکرد راهنمای تکمیل فرم ارزشیابی

  1392 سال درعلوم پزشکی کشور تحقیقاتمراکز  پژوهشی

  
  
  
  

  

  1392آذر ماه  ویرایشآخرین تاریخ 



 

  به نام خدا

  
گسترش  تحقیقـات از طریـق   “ کشور در بخش تحقیقات نامه توسعه یکی از استراتژیها و سیاستهای کلی بر

نظـام  ایش فعالیتهـای پژوهشـی در راسـتای اولویتهـا و سیاسـتهای      افـز می باشد تا از طریق “ تحقیقاتایجاد مراکز 
فعالیتهـای مراکـز   نظـارت و ارزیـابی مسـتمر    براین بنا. رشد و شکوفایی کشور اقدام گردد ،وسعهتدر جهت  اتتحقیق

   .می رسدنظر ه ب یضرورامری ازماندهی و تشویق مراکز س ،هدایت ،کنترل، ظور تخصیص بهینه  منابعنم بهتحقیقات 
   فيارتع

گسـترش، نظـارت و ارزشـیابی     ات، واحـد حقـوقی اسـت کـه توسـط شـورای      منظور از مرکز تحقیق:  مرکز تحقيقات
  .استسیده دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب ر

ظـارت،  شـورای ن  بـه تصـویب   28/12/1391کـه تـا تـاریخ     یکلیه مراکز تحقیقات: ابیشيارز راکز تحقيقات مشمولم
فعالیتهای پژوهشی مراکز فـوق در چهـارچوب خـط    . دانشگاههای علوم پزشکی کشور رسیده اند گسترش و ارزشیابی

   .د بررسی و امتیازدهی قرار می گیردمرکز بر اساس شاخصهای ارزشیابی مور(Research line)پژوهشی 
  .مراکز تحقیقات زیر یک سال فعالیت مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت 1392در ارزشیابی سال 

در  تحقیقات و فناوری وزارت متبوع معاونت  26/7/89ص مورخ 89پ/1067/3اره پیرو دستورالعمل شم: توجه مهم 
گیرند که  قیقات علوم پزشکی کشور امتیازات صرفا به مواردی تعلق میخصوص کلیه شاخصها و مستندات در مراکز تح

  :ها نام و عنوان کامل مرکز تحقیقاتی  مطابق با دستورالعمل فوق الذکر درج شده باشد  در آن
نام دانشگاه علوم پزشکی، نام مرکز تحقیقات    University of Medical Sciences/نام شهر ,سازمان, Iran 

  :ونه به عنوان نم

Cardiovascular Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, Iran.  

Cardiovascular Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, 
I.R.Iran   

نویسندگان بیش از یک آدرس را ذکـر کـرده باشـند،    قابل ذکر است همچون سنوات گذشته در مواردی که نویسنده یا  
   .تنها نخستین مورد، مالک تصمیم گیری خواهد بود

شی خـارج از کشـور و یـا    مواردی که نخستین آدرس ذکر شده مربوط به مراکز، دانشگاهها یا موسسات علمی پژوه در
و  اشت مورد ارزیابی قرار نمی گیرنـد بهد که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارتدانشگاههای داخلی باشد  مراکز و

بعنوان آدرس دوم ذکر شده باشـد بـه مرکـز تحقیقـات     ) شرکت کننده در ارزشیابی( آدرس استاندارد مرکز تحقیقاتی 
   :به عنوان نمونه .امتیاز تعلق خواهد گرفت

 
Cardiovascular Research Center and echocardiography research center, Hormozgan University of 

Medical Sciences, Bandar abbas, Iran 

   تعلق خواهد گرفتامتیازبعنوان نوسینده اول  به مرکز تحقیقات قلب 

Bandar abas Azad university and Cardiovascular Research Center, Hormozgan University of 

Medical Sciences, Bandar abbas, Iran 

  تعلق خواهد گرفتامتیاز نده اول بعنوان نویس ات قلب به مرکز تحقیق

قابل ذکر است با توجه به سیاستهای کالن پژوهشی کشور مبنی بر به روز بودن اطالعات و لزوم گزارش گیری روزآمد 
، ضروری است کلیه اطالعات پژوهشی به طور کامل و روزانه در سامانه درج گردد تا امکان گزارش گیری ادواری 

  . ضرورت فراهم گرددحسب 



 

  

  جدول نيروي انساني

  
  

   ت  علميامحقق  هي
معـاون  یـا  رئـیس و  ابالغ و یا م کارگزینی برابر حکعلمی ت به عنوان عضو هیاکه فردی است : تمام وقتت علمی امحقق هی -الف

  .دی نمایفعالیت م تحقیقات در مرکز) ساعت در هفته 40(بصورت تمام وقت  سازمان/پشتیبانی دانشگاه
حـداقل   سـازمان /معاون پشتیبانی دانشـگاه یا رئیس و که برابر با ابالغ  ت علمی استعضو هیا: وقت ت علمی نیمهقق هیامح -  ب

 ,.فعالیت می نماید تحقیقات ساعت در هفته در مرکز 20
 ت علميامحقق غير هي

ارشـد بـوده و    دکترای حرفه ای یا کارشناسـی  دارای مدرککه حداقل گردد دی اطالق میفربه : استخدام پیمانی و یا رسمی -الف
رئـیس و یـا معـاون پشـتیبانی     ابـالغ   یـا  و برابـر حکـم کـارگزینی   ) طرحی ،مانیپی ،رسمی( استخدامی کشور ضوابط قانونطبق 

  . دمی نمای تحقیقاتی فعالیت تحقیقات بطور تمام وقت در مرکز سازمان/دانشگاه
بصـورت  شـرکتی یـا     ارشد بوده و یای یا کارشناس حرفهدارای مدرک دکترای حداقل دی اطالق می گردد که به فر: قراردادی -ب

بـا مرکـز    سـازمان /معـاون پشـتیبانی دانشـگاه   یا رئیس و ابالغ با قرارداد و یا   برابر )ارزشیابی ِ ماه در سال 6بیش از ( قراردادی 
  . دنمایهمکاری میتحقیقات 

  
  ازیمورد ن مستندات

در سامانه ارزشیابی مراکـز   اطالعات نیروی انسانییقات موظف می باشند مستندات ذیل را در قسمت کارشناسان مراکز تحق
  :نمایند بارگذاریتحقیقات 

نـام  دارای ردیف مستقل بودجه که در آن محل خدمت بـه   کز تحقیقاتامرت علمی اهیاعضای  سال ارزشیابی حکام کارگزینیا .1
 مربوطه باشد مرکز تحقیقات

بـا   نام مرکز تحقیقـات به  ) نیمه وقت و تمام وقت(  عضو هیات علمی ابالغ ارائهف مستقل بودجه یدفاقد ریقات در مراکز تحق .2
 .  الزامی است در سال ارزشیابی سازمان/معاون پشتیبانی دانشگاهیا رئیس و  امضای 

بـه همـراه    نماینـد همکاری میتحقیقات با مرکز ت علمی که به صورت قراردادی اهیغیر خصوص محققین در قرارداد همکاری .3
 سازمان/دانشگاهمعاون پشتیبانی یا  ورئیس  با امضایدر سال ارزشیابی  تحقیقات نام مرکز ابالغ به 

بـه نـام مرکـز     بـه همـراه ابـالغ    قـراردادی  و) طرحی، رسمی، پیمانی( ت علمی استخدامیی محققین غیر هیااحکام کارگزین .4
  سازمان/دانشگاهسازمان /معاون پشتیبانی دانشگاهیا رئیس و با امضای در سال ارزشیابی   تحقیقات

    
اطالعات نیروی انسانی مراکز تحقیقات در سال ارزشیابی می بایست در قسمت نیروی انسانی ارزشیابی مراکز :   1 توجه

ای هیات علمی نیز می ابالغ و احکام اعض است بدیهیروز شده و مورد بازنگری قرار گیرد  تحقیقاتی در هر سال ارزشیابی به
همچنین ارائه ابالغ اعضای هیات موسس مراکز تحقیقات نیز باعنوان اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات در . بایست به روز گردد

  سال ارزشیابی الزامی است  
ین غیر هیات ، امکان اصالح، ویرایش و رفع نقص در مورد ابالغ اعضای هیات علمی و محقق 1392در ارزشیابی سال :  2توجه 

علمی استخدامی و قراردادی وجود ندارد و الزم است تمامی احکام و ابالغ های مورد نظر در زمان تعیین شده در سامانه بارگذاری 
   .گردد
 



 

  

  جدول امتياز پژوهشي

  

  د و انتشار دانشتولی محور

  
   وريآيا گرد كتاب فيتال

صـوبه  و دارای  م شـده  نوشـته  مرکز تحقیقاتی راستای محور خاصدر  مرکز تحقیقاتیا محققین توسط محقق  می بایست بکتا 
مراجع % 1حداقل  همچنین به چاپ رسیده باشد  با نام مرکز تحقیقات بوده و در سال ارزشیابی سازمان/شورای انتشارات دانشگاه

  . نتیجه پژوهشهای نویسنده باشد
  

  یازامتنحوه کسب 
امتیاز   25حد اکثر آن که می گیرد  امتیاز تعلق 5ه در مراجع کتاب ، پژوهش نویسند% 1ر تالیفی به ازای هامتیاز دهی کتب در  

    .گیردامتیاز تعلق می 5کتاب نیز حداکثر وریآبه گرد .خواهد بود
  . الزامی است  کتاب و شناسنامهبر روی جلد  ارزیابی کتاب نام و برچسب مرکز تحقیقاتدر :  1تبصره
  . کیفیت و کمیت اثر و اعتبار ناشرصرفا برای موارد چاپ اول خواهد بود حسب اعتبار محتوا،برتالیفی  ارزیابی کتاب: 2تبصره
  .درسنامه ها و کتبی که شامل تعاریف فوق نگردند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت:  3تبصره
محققین توسط ، آموزشی وزارت متبوع هرست معاونتمطابق با ف پزشکی  صول کتب مرجع و معتبر فدرصورتیکه یکی از   :4تبصره
در  .گیردامتیاز تعلق می 25 فصلنوشته شده باشد برای هر و در راستای محور خاص تحقیقاتی مرکز به نام مرکز، تحقیقات مرکز

و یا صورتی که کتاب مورد بررسی در فهرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت موجود نباشد ولی با ارائه مدارک مستدل مرجع 
   .امتیاز تعلق می گیرد 10به ازای هر فصل  جهت کمیته ارزشیابی مسجل شود، بودن آن عتبر م

صورتیکه تمامی فصول یک کتاب مرجع توسط اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و به نام مرکـز تحقیقـات بـه چـاپ     در :5تبصره 
ـ ) امتیـاز  100حداکثر تا سـقف  ( قرار گرفته و رسیده باشد پس از ارائه اصل کتاب به کمیته تخصصی ارزشیابی مورد بررسی  از امتی

  .دهی خواهد گردید
  شدخواهدتوسط گروه ارزشیابی درخواست  متعاقب ارزیابی اولیه نیز  تالیفی اصل کتب در صورت لزوم: 6تبصره
  .به ویراستاری کتاب توسط مراکزتحقیقات امتیازی تعلق نمی گیرد :7تبصره 

  
  زمورد نیا مستنداتبارگذاری 

 تصویر صفحه شناسنامه کتاب  .1
 تصویر جلد کتاب که منضم به نام و آرم مرکز تحقیقات باشد  .2
کـه در آن کتـاب بـه نـام مرکـز      ) دولتـی  بجز مراکز تحقیقـاتی غیر (  موسسه/مصوبه شورای انتشاراتی دانشگاهتصویر  .3

 تحقیقات به تصویب رسیده باشد
 .باشد) عالمت گذاری ( تاب مشهود تصویر منابع کتاب که در آن پژوهش های نویسنده ک .4

  
  

  داخليمقاالت ارائه شده درهمايشهاي 
ارائه  در سال ارزشیابی مرکز تحقیقات...توسط اعضای هیات علمی، محققین، کارشناسان، دانشجویان و داخلی که مقاالت  خالصه 
  .امتیاز کسب  می نماید ،چاپ  شده باشد یا
  

  نحوه کسب امتیاز



 

   امتیاز/.  5هر مورد   ت پوستر و سخنرانیائه مقاله بصورار 
  

 مستندات مورد نياز بارگذاري 
  تکمیل فرم اطالعاتی مندرج در سامانه

  
  و بين المللي خارجي  هایدرکنگره ت ارائه شدهمقاال
در  تحقیقاتمرکز ...توسط اعضای هیات علمی، محققین، کارشناسان، دانشجویان و که  بین المللی / خارجیمقاالت خالصه  صرفا

  .امتیاز کسب  می نماید, چاپ  شده باشد یاارائه  سال ارزشیابی
  نحوه کسب امتیاز

 امتیاز 6هرمورد             به صورت سخنران مدعو ارائه سخنرانی جامع  •
 امتیاز 3هرمورد                ارائه مقاله به صورت سخنرانی •
     امتیاز 4هر مورد     ایندکس شده باشد  Proceedingبه صورت   ISI در کهارائه مقاله به صورت سخنرانی  •
     ازامتی 3هر مورد    ایندکس شده باشد Proceedingبه صورت   ISI در که پوسترارائه مقاله به صورت  •
   ازامتی 3هرمورد   ایندکس شده باشد  Abstract meetingبه صورت   ISI در کهارائه مقاله به صورت سخنرانی  •
       امتیاز 2هر مورد   ایندکس شده باشد  Abstract meetingبه صورت   ISI در که پوسترارائه مقاله به صورت  •
  امتیاز 5/0هرمورد                                                                ارائه مقاله به صورت پوستر     •

  
  مستندات مورد نیازبارگذاری 

 تکمیل فایل اکسل ارائه شده  .1
 )Abstract meetingو  Proceeding ( ایندکس شده است  ISIجهت مقاالتی که در ارائه لینک معتبر  .2
 به صورت سخنران مدعوارائه سخنرانی جامع  جهت تصویر گواهی دعوتنامه .3

  
، دشده باشـن   رائها 2014 لغایت پایان مارس 2013سال  از اول اپریل  مقاالتی کهخالصه  به  ،1392 سال در ارزشیابی  :1تبصره
  . گیردز تعلق می امتیا

ت ارائه و تنها در یکی از گروههای هفتگانه فوق الذکر قابلی مراکز تحقیقاتهر یک از خالصه مقاالت ارائه شده از سوی  : 2 تبصره
 .کسب امتیاز خواهد داشت

  
  جاع به مقاالت منتشر شده به نام مرکز تعداد ار

   .گیردامتیاز تعلق می قاالت مرکز تحقیقاتمبه  Scopusزارش سایت بر مبنای گ  2013سال  ه مجموع ارجاعات انجام گرفتهب
   باشد به نام مرکز تحقیقاتمنتشره شده توسط مراکز تحقیقات می بایست اصلی مقاالت : تبصره

  
  یازنحوه کسب امت 

  امتیاز  2              هر مورد ارجاع •
  ) 2× مجله   Impact Factor )ISI(      2+  Impact Factor)مجالت دارای  در ارجاع •

  
  مورد نیاز مستندات بارگذاری

  .در آن نام مرکز تحقیقات مشهود باشد که Scopusسایت ارائه لینک معتبر مقاله از 
  

  در کتب مرجعقات يارجاع به مقاالت مرکز تحق
 لغایت پایـان مـارس   2013از اول اپریل سال ( منتشر شده در سال ارزشیابی و معتبر جعکتب مردر  کز تحقیقاتمرمقاله  ارجاعه ب

  گیردامتیاز تعلق می ) 2014
  

  یازنحوه کسب امت



 

تعلق  امتیاز 25، مطابق با فهرست معاونت آموزشی وزارت متبوع ،شده در سال ارزشیابی منتشر  جعدرکتب مر ارجاع ه هر موردب
شد ولی با ارائه مدارک مستدل در صورتی که کتاب مورد بررسی در فهرست معاونت آموزشی وزارت بهداشت موجود نبا. می گیرد

 10نیز ع جمر کتب این نوع از به مقاله دربه هر مورد ارجاع جهت کمیته ارزشیابی مسجل شود ،  ) Text book(مرجع بودن آن 
الزم به ذکر است در مواردیکه تمامی فصول یک کتاب مرجع توسط یک مرکز تحقیقات به چاپ رسیده باشد   .گیردتعلق میامتیاز 
  .امتیاز دهی خواهد شد )امتیاز  100حداکثر تا سقف ( ارزشیابی  فصول کتاب مورد نظر پس از بررسی در کمیته تخصصیاعات ارج

 Text)موارد فوق الذکر از بانک های اطالعاتی کتب مرجع  تصویردر صورت عدم دسترسی به اصل کتاب ارائه :  1تبصره 
books)  بال مانع می باشد.  

  
  مورد نیاز اتمستندبارگذاری 

 .باشد  ) مارکه(  در آن قید مقاله مرکز تحقیقاتتصویر منابع کتب مورد نظر که نام  .1
  .ذکرشده است آندر تحقیقات که نام مرکز مرکز لهتصویر صفحه اول مقا .2
 ارائه مستندات الزم مبنی بر چاپ کتاب در سال ارزشیابی  .3
 ودنکتاب جهت تایید کمیته ارزشیابی از نظر مرجع ب لینک .4

  
    بومي سازي فناوري اختراع ثبت شده،  ،اكتشاف ،نوآوري

 م شـده و انجاتحقیقات مرکز   مبنای طرح مصوب بر که است جدید تکنولوژی ارائهو بومی سازی فناوری ،  اکتشاف ،اختراعمنظور 
اختراعات معاونت تحقیقـات   امتیاز این شاخص توسط کمیته ابداعات و .است دارای صالحیت به ثبت رسیدهمراجع معتبر و توسط 

  .و فناوری وزارت بهداشت محاسبه و اعالم خواهد شد
  
 )الزم(  مورد نیاز مستنداتبارگذاری  

 مرتبط تحقیقاتی مصوبطرح پروپوزال  -
 دانشگاه/ مصوبه شورای پژوهشی مرکز تصویر -
 برگه ثبت اختراع به تاریخ سال ارزشیابی تصویر  -
 )در صورت ثبت اختراع بین المللی( لی اختراع مستندات مربوطه به ثبت بین المل -
 :شامل مراجع ذیصالح تائیدیه -

 )یک تائیدیه(صورت پذیرفته است و جهان اختراع برای اولین بار در ایرانمرجع معتبری که تائیدکند *          
ی تو یـا صـنع   یزان کاربری م،   ناهمیت موضوع در حل مشکل، ارزیابی اجرایی شدمراجع معتبری که تائید کننده *        
  ) حداقل سه تائیدیه(باشد  وضعیت موضوع و پیش بینی آینده موضوع ،ن آنشد

 )تکمیلی( مورد نیاز  مستندات
                   مربوطه به مقاالت چاپ شده حاصل از ثبت اختراع، نو آوری و بومی سازی فناوریو لینک مستندات  -
 شده در کنفرانس رائها مستندات مربوط به خالصه مقاالت -
و دستیابی بـه بازارهـای   ) فروش حق استفاده از موضوع و یا فروش یا صادرات کاال(مستندات مربوط به تجاری سازی -

 بین المللی
      مستندات مربوط به فروش ایده یا دانش مورد نظر در سطح داخلی و یا خارجی موضوع -
در مجله  اختراع ثبت شده و بومی سازی فناوری اکتشاف، شده حاصل از نوآوری،تصویر مقاله چاپ ارائه قابل ذکر است :   1ه تبصر

  .می باشد کافی جهت آغاز فرایند بررسی و داوری شرط  به نام مرکز علمی پژوهشی
  

  مقاالت منتشر شده توسط مرکز تحقيقات
  

نشـريات وزارت بهداشـت،    مصوب كميسـيون  يداخلخارجي و  پژوهشی منتشر شده در مجالت علميايندكس نشده مقاالت 
  درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

مصوب کمیسیون  این شاخص شامل تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت ایندکس نشده  خارجی و علمی پژوهشی داخلی 
با توجه به  اینکه  هدف  از  . می باشد  کشوروزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری نشریات 



 

، امتیاز  در آن  قید شده  باشد نام مرکز تحقیقاتمقاالتی که  می باشد  لذا صرفاً به مرکز تحقیقاتارزشیابی  بررسی  فعالیتهای 
سب امتیاز  آدرس دهی مقاالت مراکز تحقیقاتی جهت پذیرش و کالزم به ذکر است که مبنای   ).امتیاز  5هر مقاله (تعلق می گیرد  

  .می باشد 26/7/1389ص مورخ 89پ/1067/3بر اساس مفاد نامه شماره ،  1392سال ارزشیابی  در
  

  ه نامه های معتبر علمیيدر نما شده در مجالت ايندكس شدهمقاالت منتشر 
درآن  مرکز تحقیقات که  نام یبه مقاالت تنهاًمی باشد  لذا مرکز تحقیقات ز ارزشیابی  بررسی  فعالیتهای ابا توجه به  اینکه  هدف  

مبنای آدرس دهی مقاالت مراکز تحقیقاتی جهت پذیرش و کسب امتیاز  الزم به ذکر است که  .باشد ، امتیاز تعلق می گیرد قید شده
 به مقاالتقابل ذکر است . می باشد  26/7/1389 ص مورخ89پ/1067/3، بر اساس مفاد نامه شماره  1392در ارزشیابی سال 

همچنین درخصوص مقاالت  . گرفتنخواهد  تعلق امتیازی و نام ایران، مربوطه سازمان/دون قید نام دانشگاهب تحقیقاتکز مر
مصوبه کمیسیون شوند دارابودن  می منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی داخلی که در نمایه نامه های معتبر بین المللی نمایه

  . می می باشد نشریات علوم پزشکی کشور از سوی نشریه الزا
  یازنحوه کسب امت

دو برابر  Impact factorدارای   ISIنمایه نامه بین المللیدر مجالت علمی ایندکس شده  در  به امتیاز مقاالت چاپ شده:  1تبصره 
IF )2012( اضافه می شود       .  

  :یا اول امتیازات آن جهت نویسنده مسئول و انواع مقاالت و  :2تبصره 
• Original article         محاسبه امتیاز مقاالت جدولمقاله در امتیازمطابق با 
• Review article یا و Economical Review )و منفعتطرحهای ارزیابی اقتصادی ، هزینه اثر بخشی ، هزینه  شامل 

امتیاز  محاسبه با جدولامتیاز آن پس از محاسبه مطابق  ، ISI/Pub medدر مجالت ایندکس شده در چاپ شده  ...)
 .ضرب می گردد 1.4در  مقاالت

• Short communication /Brief Communication /Rapid Communication      ـ مطـابق بـا یـک دوم امتیـاز دول ج
                                                   محاسبه امتیاز مقاالت

• Research Letter/ Case report              جدول محاسبه امتیاز مقاالتمقاله در  امتیازیک سوم مطابق با 
• Letter to editor/ editorial         درجدول محاسبه امتیاز مقاالتمقاله  امتیازمطابق با  یک چهارم 
 17تبصره شـماره  ( مقاله درجدول محاسبه امتیاز مقاالت امتیاز .0.1مطابق با          نتج از پایان نامهمقاالت م •

( 
   2جدول محاسبه امتیاز مقاالت و تبصره شماره ازمقاله محاسبه شده  امتیاز درصد 70معادل  :ه دوم و بعدنویسندقاالت م: 3تبصره 

 ، امتیاز مربوطه پس از چاپ لحـاظ و درصورت پذیرش مقاله گیردمیامتیاز تعلق  تچاپ مقاالبه صرفاً ، ذکر استالزم به   :4تبصره
  .تعلق نمی گیرد امتیازیeditorial  و epub ،Meeting Abstractبه مانند سنوات قبل به مقاالت  و  گرددمی

  
با ارائه مجوز کمیسیون  داخلیپژوهشی  پیوست نشریات علمی و یا (supplement) در ضمیمهمقاالت منتشر شده   :5تبصره

تخصصی پژوهشی  علمیدر مورد مجالت (است  قبول قابل )نباشدسمینار  کنگره یادرصورتیکه مقاالت مربوط به (نشریات پزشکی
  ) قابل قبول استشماره  4حداکثر یک ویژه نامه به ازای هر 

گیرد و تعلق میاند امتیاز  ه های معتبر ایندکس شدهنامکه در نمایهخارجی به مقاالت چاپ شده در مجالت الکترونیکی  : 6تبصره
مقاالت منتشرشده در مجالت . دارای امتیاز نمی باشد ایندکس نشده  خارجیدر سایر مجالت الکترونیکی ده مقاالت منتشرش

  .الکترونیکی داخلی با مجوز کمیسیون نشریات قابل قبول است
  .گیردمیشده باشند، امتیاز تعلقاپ چ 2014 پایان مارستا 2013 لیپراز اول ای که مقاالتبه  1392ارزشیابی سال در :  7تبصره

 محل نمایه شدن مقاالت  امتیاز
( Impact factor ) 25+ دوبرابر  ISI(web of sciences)   

25  Medline  / Pubmed   
15 Scopus , Biological Abstract ،Embase ،Chemical  Abstract   
                       ه نامه های تخصصیه در سایر نمایمجالت ایندکس شد  10
                                   ر ایندکس نشده خارجی مجالت معتب  5
 چاپی و الکترونیک        مجالت علمی پژوهشی ایندکس نشده داخلی 5



 

در یکسال می تواند  مرکز تحقیقاتمقاالت چاپ شده در مجله علمی پژوهشی فارسی و خارجی زبان  % 50حداکثر   :8تبصره
  . امتیاز تعلق می گیردنصف  بقیما %  50به  باشد% 50چنانچه این میزان بیش از .کسب نمایندکامل را امتیاز 
، از تناسب انتشار تعداد در یک سال و شماره ه انتشار در آنها مندرج نمی باشدقابل ذکر است در مورد مجالتی که ما   :9تبصره

 .به منظور تصمیم گیری استفاده خواهد گردید  مجله مورد نظر
توسط کمیسیون نشریات این معاونت تهیه و از طریق که لیست این مجالت  تاخیر چاپمجالت دارای  تنها مقاالت، :10تبصره

   .سامانه ارزشیابی اطالع رسانی خواهد شد امتیاز تعلق می گیرد
   .تاخیر چاپ منتشر شده باشند امتیازی تعلق نخواهد گرفت همچون سنوات گذشته به مقاالت مجالت خارجی که با: 11تبصره 
امتیازی Author Reply   و Meeting Abstract ، بازآموزی و همچنینهشیغیر پژو قابل ذکر است که به مقاالت: 12تبصره

  .گیردتعلق نمی
 
 

  ارائه دهد )affiliation(نویسنده مقاله بیش از یک آدرس صورتیکهپذیرش مقاله مراکز تحقیقات در  شرایط
  . قابل قبول است) به یک مرکز تحقیقات وابستگی ( نویسنده مقاله تنها یک آدرس  هراز 

تعلق  ه آن مرکز تحقیقات امتیازدر یک آدرس ذکر شود بمرکز تحقیقات  و بعد نام گروه از دانشکده در صورتیکه اول نام  
 .گیردمی

( ارائه ابالغ عضو هیات علمی  مرکز تحقیقات در یک آدرس ذکر شود در صورتیکه اول نام گروه از دانشکده و بعد نام  
 در سال ارزشیابی سازمان/رئیس و یا معاون پشتیبانی دانشگاه با امضایز تحقیقات نام مرکبه )  نیمه وقت و تمام وقت

بدیهی است در صورت عدم الصاق ابالغ اعضای .  است ضروریالصاق شده باشد نیروی انسانی ارزشیابیکه در قسمت 
  تعلق نخواهد گرفت یامتیاز این مقاالتبه ، مربوطههیات علمی در قسمت 

یش از یک گروه از دانشکده قبل از نام مرکز تحقیقات آورده شود به این مقاله امتیاز تعلق نخواهد در صورتیکه نام ب 
  .گرفت

-March، به مقاالت منتشر شده در مجالت دوماهنامه 1392 قابل ذکر است در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال : :14تبصره  
April  نجا که امتیاز مربوط به مقاالت منتشر شده در مجالت دوماهنامه متیاز تعلق خواهد گرفت همچنین از آا 2013سال

March-April  محاسبه خواهد شد مقتضی است از ارائه این موارد اجتناب گردد 1393نیز در ارزشیابی سال  2014سال.  
المللـی نمایـه مـی    معتبر بـین   در خصوص مقاالت منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی داخلی که در نمایه نامه های: 15تبصزه 
از وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری     یـا  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی و ، دارا بودن مصوبه کمیسیون نشریات شوند

  .سوی نشریه الزامی می باشد
  .بوددر مورد مقاالتی که بیش از یک نویسنده مسوول دارند تنها اولین نویسنده مسوول مالک تصمیم گیری خواهد : 15تبصره 
و همان نویسنده به عنوان  دانشگاه/ مرکز تحقیقاتچنانچه نویسنده ای به عنوان نویسنده اول مقاله آدرس یکی از : 16تبصره 
، به استناد آدرس دهی این   دیگری را در مقاله ذکر کرده باشد، این مقاله دانشگاه / نده مسوول آدرس مرکز تحقیقاتی نویس

  .نخواهد داشت مرکز تحقیقاتویسنده اول محسوب خواهد شد و مورد دوم هیچ امتیازی را برای نویسنده ، تنها به عنوان ن
از پایان  منتجکه مقاله و این نکته ای که در متن آن به موضوع پایان نامه  عبارتست از مقالهمقاالت منتج از پایان نامه : 17تبصره 

باشد لذا صرفاً مقاالتی قابل  می مرکز تحقیقاتزشیابی که بررسی فعالیتهای با توجه به هدف ار. باشد اشاره شده باشد می... نامه 
ضروری است در متن مقاله به این  .قید شده باشد  آدرس مقالهدر  نیز عالوه بر نام دانشجو مرکز تحقیقاتکه نام قبول است 

یک بار تنها  مقاالتاین قابل ذکر است . اشدباشد اشاره شده ب می تحقیقاتی مرکزموضوع که مقاله استخراج شده از پایان نامه 
ر مقاله در ضریب ، امتیاز هبا جدول محاسبه امتیاز مقاالتپس از محاسبه امتیاز مقاله مطابق به این معنا که . امتیاز کسب می نمایند

  . ضرب می گردد 1/1
  توجهات مهم

ایند داوری مقاالت و از آنجائیکه که تمامی مقاالت منتشـر  به منظور جلوگیری از ثبت مقاالت تکراری و همچنین تسهیل فر:  1توجه
ـ   شده در مجالت داخلی دارای عنوان و خالصه به زبان انگلیسی می باشند الزامی ا االت بـا  ست تمامی مرکز تحقیقـاتی از ثبـت مق

   .بدیهی است به این مقاالت امتیازی تعلق نخواهد گرفت. عناوین  فارسی خودداری نمایند
  عالوه بر لینک مقاالت در سامانه ارزشیابی الزامی می باشد  )داخلی و خارجی (  مقاالتجهت کلیه  PDFلصاق فایل ا: 2توجه 
از مقـاالت فارسـی زبـان    مجالت مربـوط بـه   با توجه به برخی مشکالت در کدگذاری  مقاالت الزامی است عناوین تمامی : 3توجه 

  . انتخاب گردد  combo boxلیست ارائه شده در 



 

به عنوان نمونـه در صـورت مسـجل    . رددگبدیهی است امتیاز نهایی بر حسب مستندات قابل رویت در داوری محاسبه می:  4توجه 
  . نشدن محل نمایه شدن مقاله ، مقاله ایندکس نشده در نظر گرفته می شود

امتیاز آنهـا لحـاظ خواهـد شـد،       1.1 در همین قسمت و با ضریب 2139در خصوص مقاالت منتج از پایان نامه که از سال : 5توجه 
بارگذاری مستند دال بر منتج شدن مقاله از پایان نامه به صورت تصویر فایل اصلی مقاله که در یکی از قسمتها نظیر مواد و روشـها  

 هـایالت شـده  با رنگ متفاوت  مرکز تحقیقاتیا تشکر و قدردانی دقیقا منتج شدن مقاله از پایان نامه قید شده و این مطلب توسط 
قابل ذکر است در صورت عدم ارائه چنین مستندی یا در صورتیکه فایل مربوطه بـدون هـایالت کـردن ایـن عبـارت      . الزامی است

  .محسوب نخواهد شد مرکز تحقیقات ارسال شود ، داوران الزامی به مطالعه کامل مقاالت نداشته و امتیاز آن برای
در نخستین بار تکمیل مـدارک ارسـال گـردد    ... مستندات منتج شدن مقاله از پایان نامه و الزم است کلیه مستندات نظیر : 6توجه 

  .، امکان پذیرش موارد جدید وجود نخواهد داشتداور ان اصالح موارد مورد نظرزیرا در صورت فراهم بودن امک
  

  جهت مقاالت مورد نیاز مستنداتبارگذاری 
 در نمایه نامه های بین المللی ارائه لینک معتبر جهت مقاالت ایندکس شده  .1
   مقاله pdfارائه فایل  .2

 
    جهت مقاالت منتج از پایان نامه مستندات مورد نیاز بارگذاری 

 مقاله به طور کامل PDFفایل .1

2. High Light شد می باتحقیقات  تحقیقاتی مرکزاز پایان نامه  منتجموضوع که مقاله  این بهجمله ای از مقاله که نمودن
 . باشد کردهاشاره 

  مشخص نمودن نام دانشجو  .3
  لینک مقاله به منظور تشخیص محل نمایه شدن آن .4

  

  ت سازیظرفی محور

 برگزاري همايش
    .همایش هرنوع اجتماعی است که برای ارائه نتایج تحقیقات برگزار گردد

 
  المللي بين هاي همايشبرگزاري 

 3نفر از  5ت وزیران رسیده باشد و حداقل اتصویب هی به رکز تحقیقاتنام م مایشی است که بهه :للی یا منطقه ایهمایش بین الم
   .درجی در آن مشارکت علمی داشته باشکشور خا

  
  یازنحوه کسب امت

 ز امتیا  100                                                للی یا منطقه ایبین المهر مورد برگزاری همایش 
  .بین المللی امتیازی تعلق نمی گیرد همایشدر برگزاری  ات تحقیق مرکز همکاری  به : تبصره

  
    مستندات مورد نیازبارگذاری 
 .به عنوان برگزار کننده همایش در آن ذکر شده باشد مرکز تحقیقات که به صراحت نام تصویر مصوبه هیئت وزیران - 

 . نوان شده باشد قابل قبول استبا هیات وزیران نیزع دفتر وزارتی در صورتیکه نام مرکز تحقیقات درمکاتبات 
 بر روی آن مشهود باشد مرکز تحقیقات برچسب   کتابچه خالصه مقاالت که نام وتصویر صفحه اول  - 

  
   کشوریهمايشهاي برگزاري 

آن به شکل کشوری صورت  دارای امتیاز بازآموزی بوده و فراخوان راستای الین تحقیقاتی مرکز تحقیقاتاست که در  همایشی 
  .دباش گرفته



 

  
  یازنحوه کسب امت
 ) امتیاز 30 روز 6حداکثر  ( امتیاز  5 برگزاری به ازای هر روز

 
    مستندات مورد نیاز بارگذاری

  به نام همایش امتیاز بازآموزی تصویر مجوز .1
 تصویر مستندات مربوط به فراخوان کشوری .2
 .باشد مرکز تحقیقات بر روی آن مشهود که نام و  برچسب کتابچه خالصه مقاالت .3
 )در صورت همکاری انجمنهای علمی در برگزاری همایش(تصویر مستندات مربوط به مشارکت انجمنهای علمی  .4

در کتابچـه  خالصـه مقـاالت  یـا      تحقیقـات مرکز درصورتی که نام   همایشدر برگزاری  تحقیقات  مرکز به همکاری    :1تبصره  
  .گیرد  ق  میامتیاز تعل%  50ذکر شده باشد ) فراخوان( پوستر  

ضـرب   25/1شـده در ضـریب    ، امتیاز محاسبهانجمنهای علمی در برگزاری همایش در صورت مشارکت اجرایی یا مالی : 2تبصره 
   .دیردگخواهد 

   
  كسب رتبه هاي برتر در جشنواره هاي رازي و خوارزمي

الزم به ذکر اسـت   باشدشده می یاد های شنوارهج قی درحقو اعم از حقیقی یا مراکز تحقیقات ...، نشریات وشامل معرفی محققین
   .صرفا به مراکز تحقیقاتی حائز رتبه اول امتیاز تعلق می گیرد

  
  : نحوه کسب امتیاز 

  امتیاز 100                                          جشنواره هر گروه فرد حقیقی در کسب رتبه اول •
  امتیاز  70                                           جشنواره فرد حقیقی در هر گروه کسب رتبه دوم •
  امتیاز 50                                           فرد حقیقی در هر گروه جشنواره کسب رتبه سوم •
 امتیاز 50                                                              کسب رتبه برتر محقق جوان •
       امتیاز 100                         مراکز در ارزشیابیهر گروه حائز رتبه اول   مرکز تحقیقات •

   
 
  

 مستندات مورد نیازبارگذاری  
   ز تحقیقاتمرکو یا نشریات به نام  مبنی بر معرفی محققینرازی و یا خوارزمی چه جشنواره کتابصحفه  تصویر

  
  

  الملليبينی با سازمانها )  center  Collaboration(بعنوان  همکاری رسمی مرکز
    .نمایندهمکاری میCollaboration Center  عنوان باالمللی بین یسازمانهابا  رسمی بعنوان همکار  کهتحقیقاتی کزامر
  
  نحوه کسب امتیاز   

  .گیردتعلق میفوق در هرسال نصف امتیاز  آنادامه و به  امتیاز  50 به شروع همکاری در سال ارزشیابی
   .باشدمی....... و UNICEFو WHO از جمله  UN کلیه سازمانهای ،منظور از سازمان بین المللی : 1صرهتب
  
  مستندات مورد نیازبارگذاری  

 المللی از سوی سازمان مربوطهبا سازمان بین نامه مبنی بر معرفی مرکز بعنوان مرکز رسمی همکارتصویر  .1
 ارائه مستندات مربوط به ادامه همکاری  .2

 

  طرح های تحقیقاتیحور م



 

  ن شده باشدين از منابع خارج از کشور تامآکه بودجه يي طرح ها
 مراکز  تحقیقـات که منجر به جذب بودجه جهت  در سال ارزشیابی بوده )هاموافقتنامهبه همراه (مصوب شورای پژوهشی  یطرحها

  . امتیاز مجزا محاسبه می گردد ، ا بودجه جذب  شدهمتناسب ب  Grantذکر است جهت هرقابل . باشدشده شور از منابع خارج از ک
   
  نحوه کسب امتیاز   

  .گیرد تعلق میهزار دالر 10امتیاز به ازاء هر   5که  بوده  قید شده در قراردادکل بودجه مصوب برحسب طرحهای فوق امتیاز 
بـه  ( ریـالی برآورد ، پس از )طرح یا موافقتنامهدر قالب (ی از منابع خارج تجهیزات و مواد مصرفی جذب شدهمیزان بودجه  : تبصره

  . محاسبه خواهد گردید )میلیون ریال 100ازاء  هر 
  

  مستندات مورد نیازبارگذاری 
   یا مراکز تحقیقات و موسسه/دانشگاه پژوهشی تصویر مصوبه شورای .1
  )طرفین قراردادبا امضای باالترین مقام ( قرارداد و موافقتنامه تصویر .2
 حطرپروپوزال  .3
  جذب شده از منابع خارجی تجهیزات و مواد مصرفی دریافتمربوط به  معتبراسناد  .4
 

  از سازمانهای دولتی و خصوصی داخل کشور جذب بودجه 
سـایر سـازمانهای    ،هزینه آن توسط شورای فناوری اسـتان  از% 30حداقلکه  در سال ارزشیابی مصوب شورای پژوهشی طرحهای

و یـا خصوصـی    غیردولتی سازمانهای، )وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی ر مورد مراکز تحقیقاترت بهداشت دبجز وزا(  دولتی
و وزارت بهداشت نیـز مـی باشـد و کـل بودجـه ایـن        توسعه چهارمقانون  45ماده  دطرحهای بند  شامل(باشد اعتبار شده  تامین

  . )گرددطرحها در محاسبه منظور می
  

  نحوه کسب امتیاز 
  .می باشد میلیون ریال 100به ازاء  هر امتیاز   3 ،شده مورد توافق بر اساس قرارداد کل بودجه جذبهای فوق  برحسب امتیاز طرح

  
    مستندات مورد نیازبارگذاری 

  )درصورت دارا بودن ردیف مستقل بودجه( یا مراکز تحقیقاتی و موسسه/دانشگاه پژوهشی تصویر مصوبه شورای.   1
   )با امضای باالترین مقام سازمانها ( قرارداد و هموافقتنام تصویر.  2
   طرحزال پروپو.   3
 چهـارم قـانون برنامـه    45ماده  د درخصوص طرحهای بند) ، دستگاه پژوهشی و محقق اصلیبا امضای کارفرما(  قرار دادارائه .   4

  در سال ارزشیابی توسعه
  

  ای مداخله طرحهاي
 و ارائـه مـدیریت   ،در سیاسـتگزاری تغییر منجر به شیابی  در سال ارز نتایج آن افته وپایان یکه  مصوب شورای پژوهشیطرحهای 

 تولیـد محصـوالت سـاخته شـده در مراکـز رشـد،       یا ارائه و سالمت جامعه ءپژوهشی یا ارتقا ی،آموزش درمانی ،خدمات بهداشتی
 .ده باشدشهای دارویی یا محصوالت ارائه شده در بازار ،  فراوردهپزشکی درصنایع علوم

برنامه و یا قانون اجرایی و یا بصورت  قالب که در باشدای میطرحهای فوق شامل طرحهای پایان یافته استالزم به ذکر : 1تبصره
هـای  درخصـوص پروتکـل   .سیستم مورد استفاده قرار گرفته اسـت  در) های دارویی و یا تجهیزاتفراورده  درخصوص(تولید انبوه 

  .ژوهشی منتشر شده باشد ، پعلمیمجله های از، ضروری است نتایج طرح دریکیدرمانی عالوه برموارد
  .گرددایی مراکز تحقیقات همراه با فرم ارزشیابی تکمیل شده دریافت میهای مداخلهکلیه مستندات مربوط به طرح :  2تبصره

  
   نحوه کسب امتیاز

   تعیـین  ) امتیـاز  100حـداکثر  (معاون تحقیقـات و فنـاوری   و  ابیارزشیتخصصی  امتیاز طرحهای فوق پس از بررسی توسط کمیته
 .رددگمی

   



 

  مستندات مورد نیاز بارگذاری 
   و یا مراکز تحقیقاتی موسسه/پژوهشی دانشگاهصویر مصوبه شورای ت.   1
 و ارائـه مـدیریت   ،در سیاسـتگزاری تغییـر  که نتایج آن منجر به ای تحقیقاتی درخصوص طرحهای مداخله گزارش پایانی طرح.  2

، هـای دارویـی   و فـراورده پزشکی  صنایع علومدر تولیدپژوهشی یا ارتقائ سالمت جامعه و یا  ،آموزش، درمانی ،خدمات بهداشتی
   .شده باشدراهنماهای بالینی و ارزیابی های فناوری سالمت 

درخصـوص دارو و یـا   (رح در سیستم و یا تولید انبـوه  مبنی براستفاده از نتیجه ط دارویی اجرایی و یا شرکتهاییه سازمانتائید.  3
  )تجهیزات

  چاپ شده در مجالت علمی، پژوهشی ارائه مقاله.   4
  در بازار خصوص محصوالت ارائه شدهقرارداد یا سایر مستندات مالی در   . 5
   توسط مراجع معتبر و یا مسئول سازمان  طرح  استفاده از نتایج یهئیدتا.   6
  
  



 

  

  های تحقيقاتی  جدول طرح

  
  طرحهاي مصوب 

ف ید، مرکز تحقیقاتی فاقد رطرح مصوب  طرحی است که توسط شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه
در سال سازمان / و یا شورای پژوهشی دانشگاه سازمان/دانشگاهاساس تفویض اختیار شورای پژوهشی برمستقل بودجه 

دیگر داخلی یا خارجی تامین شده  هایسازمانیا  و سازمان/دانشگاه/مرکز تحقیقاتودجه آن توسط ارزشیابی تصویب شده و ب
  . باشد

  .دشوپژوهشی، بعنوان طرح مصوب منظور می  شورای در صورتجلسات   "تصویب شد  "طرحهای با عبارت :  1تبصره 
  .باشد الزامی میتکمیل این جدول جهت هر یک از مراکز تحقیقاتی به صورت مجزا : 2تبصره 
ی، کاربردی و پایه قابل ابدیهی است هر یک ازطرحهای مصوب مرکز تحقیقات در یکی از سه نوع طرحهای توسعه: 3تبصره 

      .محاسبه بوده و جمع جبری این سه نوع میبایست با تعداد طرحهای مصوب مرکز تحقیقاتی یکسان باشد
  


