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 برنامه علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی سبزوارخ

 79 دی ،( 01 )پی در پی 01 ، شمارهچهارمماهنامه، سال 

 

 

 

 2........................69در سال  دانشگاههای علوم پزشکی کشوراعلام نتایج نهایی رتبه بندی فعالیتهای پژوهشی 

 9........69ال س بر اساس ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مولکولی –کسب رتبه نهم کشور مرکز تحقیقات سلولی 

 9.................................................................  69دی ماه در  h-indexاعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه 

 9..............................................................................................8961تصویب آیین نامه حق تشویق مقالات سال 

 

 

 

و فناوری تهیه شده در واحد علم سنجی معاونت تحقیقات

 معاونت تحقیقات و فناوری
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 79در سال  اعلام نتایج نهایی رتبه بندی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور

لم و گردید. این ارزشیابی در دو محور تولید عمیلادی( توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اعلام  2189) 8969نتایج نهایی ارزشیابی پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 

دانشکده های علوم پزشکی کلان /در بین دانشگاهها 2و رتبه  9دانشگاه علوم پزشکی تیپ  22در بین  81حائز رتبه  8969دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال ساختار انجام میگیرد )تصویر زیر (. 

تولید علم توسط اعضای محترم هیات علمی و جبران آن با امتیاز زیرساخت پژوهشی قابل تامل می باشد. از  )بعد از دانشگاه علوم پزشکی مشهد( گردیده است. با این وجود کاهش امتیاز 6منطقه 

 ( می باشد. 9دانشگاه علوم پزشکی تیپ  22در بین  86امتیاز پائین استنادات و امتیاز نسبت مقاله به هیات علمی )رتبه  6۹مهمترین عوامل کاهش امتیاز تولید علم نسبت به سال 

ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی

محور تولید علم
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 رتبه دانشگاه در میان کل دانشگاههای علوم پزشکی .0

 

(، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )بدون در نظر گرفتن تیپ دانشگاه 69دانشگاه/ دانشکده مورد ارزیابی در سال  ۹9در میان 

  رتبه صعود داشته است. ۹، 6۹قرار گرفت که نسبت به سال  99در جایگاه 

 هستند.  9و دانشگاههای با رنگ آبی، تیپ  2در جدول زیر، دانشگاههای نمایش داده شده با رنگ زرد، دانشگاههای تیپ 

 قرارگرفته 9منطقه  کلان 2 رتبه در مشهد از بعد سبزوار پزشکی علوم دانشگاه 96 سال در کشوری کلی بندی رتبه در

 داشت نیشابورقرار از بعد و 9 منطقه کلان سوم رتبه در6۹ارزشیابی سال  در که است حالی در این .است
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 3رتبه دانشگاه در میان دانشگاههای تیپ  .2

 

 رتبه در 95سال  به نسبت تغییر بدون سه تیپ های دانشگاه بین در سبزوار پزشکی علوم دانشگاه رتبه 96 سال در

 .است گرفته قرار 10
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 (3علم )دانشگاههای تیپ الف( محور تولید  
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 79مولکولی بر اساس ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال  -کسب رتبه نهم کشوری مرکز تحقیقات سلولی

 

، بر Zموفق شد، ضمن ارتقای مثبت در شاخص  8969مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه در ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی سال 

ن این مرکز بر اساس شاخص تعداد مقالات چاپ شده در نمایه مرکز تحقیقات بیومدیکال فاقد ردیف مستقل بودجه قرار گیرد. همچنی 91اساس این شاخص در رتبه نهم کشوری در بین 

های بین المللی، موفق به اخذ رتبه پنجم کشوری در بین مراکز مذکور گردید. 
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 ماه دیدر  h-indexاعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه 

و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی  Scopusدر پایگاه  h-indexاز نظر ارتقاء رتبه 

 h-indexفر از اعضای محترم هیات علمی، دارای ارتقاء  ن 9 ، تعداد69ماه سال دی وزارت بهداشت، در پایان 

 اطلاعات این افراد ارائه شده است: 8بودند، که در جدول شماره 

 

 دی ماه در h-index  رتبه شیافزا یدارا یعلم اتیه یاعضا:1 جدول

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 79آذر

H-index 
 79 دی

 میزان ارتقاء

 8 2 9 پزشکی پژهان اکبر  -1

 8 ۹ 2 پزشکی حسینی بی بی لیلا  -2

 8 2 8 پزشکی رضایی سرشت حسن  -3

 8 ۹ 2 پزشکی شیرزاده ابراهیم  -4

 8 81 6 بهداشت میری محمد  -5

 8 ۹ 2 بهداشت رخشانی محمدحسن  -6

 8 9 2 بهداشت حکمت شعار رضا  -9

 

 79تصویب آیین نامه حق تشویق سال 

برگزار گردید، آیین نامه حق  81/81/69ورای پژوهشدی دانشگاه که در تاری جلسده شدپنجاه و دومین در  چهارصدد و 

اه دانشگ نیو محقق یعلم ئتیاعضاء ه بیو ترغ قینمودن پژوهش، تشو نهیه منظور نهادب 8961تشدویق مقالات سال 

و  ISI ،Scopusی )و خارج یمعتبر داخل اتیدنشدددر پدایگداههدا و  بده انتشدددار مقدالده در ی سدددبزوارعلوم پزشدددک

PubMed/Medline ،) .قابل  8961این آیین نامه از ابتدای فرودین ماه سال  مورد بررسدی و تصویب قرار گرفت

 اجرا می باشد. 

 میتوان به موارد زیر اشاره نمود: موارد مندرج در این آیین نامهمهمترین از جمله 

  در پایگاههای  و قابل مشاهده تنها به مقالات منتشدر شدده 69، همانند سدال 61در سدالISI ،Scopus  و

PubMed/Medline  .حق تشویق تعلق خواهد گرفت 



8 
 

  به مقالاتESCI   وPubMed  تنها در صدورتی امتیاز کامل داده میشود که در نمایهScopus  نیز نمایه

امتیاز  15تنها ، PubMedامتیاز مقالات   21و  ISIامتیاز  91شددده باشددند در غیر این صددورت به جای 

 می گیرد.  تعلق

  حق تشدویق مقالات به نویسدنده مسئول مقاله )نویسنده ی مسئول کهAffiliation  پزشکی دانشگاه علوم

سبزوار دارد( پرداخت می گردد. پرداخت حق التشویق دیگر نویسندگان بر اساس توافق بین نویسندگان بوده و 

 ی مسئول می باشد ی نویسندهبر عهده

  در مقالاتی که نویسددنده مسددئول مقاله از علوم پزشددکی سددبزوار نباشددد، اولین نویسددنده ای که در مقاله

Affiliation ته ی وابسته دانشگاه در نظر گرفشکی سبزوار داشته باشد به عنوان نویسندهدانشدگاه علوم پز

  درصد مبلغ حق التشویق به ایشان پرداخت می گردد.  61شده و 

 مواردی که منجر به افزایش حق تشویق میگردد عبارت است:

  همکاری های بین المللی 

 ندی، سلولی/مولکولی، لیشمانیوز(درج افلیشن کمیته تحقیقات و یا مراکز تحقیقاتی مصوب )سالم 

 مقالاتی که در تامین بودجه ی طرح تحقیقاتی مرتبط با مقاله دانشگاه نقشی نداشته است 

   اشاره شده باشد.  دانشگاه ینیبال قاتیمرکز تحقمقالاتی که بخش تقدیر و تشکر، به 

  مقالات منتشر شده در مجلاتQ1  بر اساسSJR  

امتیاز پژوهشی  8مقالات منتشر شده در یکسال میلادی  در پایان همان سال میلادی  پاداش معادل به ازای هر استناد به 

    .ریال( تعلق می گیرد111/911)

 

 جهت مشاهده متن کامل آیین نامه کلیک کنید

 

http://www.medsab.ac.ir/uploads/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%82_%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%82_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%84_98.pdf

