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  مقدمه :

و کارشناسان  رانیمد یهمکارفراوان از بذل توجه و حسن  با استعانت از درگاه خداوند متعال، ضمن سپاس و تشکر

بر   ،ساندر یبه استحضار م "ی پژوهشیتهایفعال یابیارزش" ندیفرا یدر اجرا کشوری علوم پزشکمراکز تحقیقات محترم 

بازخوردهای واصله از مراکز تحقیقاتی، نظر سنجی بعمل آمده از سوی دانشگاه های علوم پزشکی و برگزاری اساس 

ابی فعالیتهای پژوهشی که با حضور صاحبنظران و سیاستگزاران حیطه های مورد بررسی جلسات متعدد بازآرایی ارزشی

ت بهداشت تشکیل گردید، برخی تغییرات در تعریف شاخص ها، نحوه امتیازدهی رازدر محل معاونت تحقیقات و فناوری و

 است.  لحاظ شده ،  و اعمال سقف امتیاز

و با توجه به شاخص های پی گفت و بر اساس جستجوی تحقیقات با مشارکت مراکز  ، 9911سال  یفرآیند ارزشیاب  

خواهد شد . ویژگی منحصر انجام  ISI و Scopus ، PubMedمطابق با افیلیشن استاندارد در پایگاه های  ،اطلاعات

بفرد این ارزشیابی ، جستجوی کاملا خودکار مستندات توسط سامانه جامع ارزشیابی  به آدرس 

evaluation.research.ac.ir  .شده است که ضمن  یطراح یسامانه به گونه ا نیها و امکانات ا یدسترسمی باشد

موجود به صورت برخط  یبر اساس داده ها قاتیهر مرکز تحق جینتا یامکان مشاهده و بررس ،ییاجرا ندیبرخط شدن فرآ

 یو فناور قاتیتحق یها تیظرف یانجام شده موجبات توسعه و ارتقا یاست تلاش ها دیام است. سریو کاملا شفاف م

توسعه  یدر راستا یمحکم تر، بلندتر و حساب شده تر یرا فراهم آورده و گام هاپوشش تحت  یدانشگاه یمجموعه ها

حوزه  یتوسعه ا کلان یها دگاهیانجام شده برداشته و موجبات تحول د یها یو فناور قاتیشدن تحق یو کاربرد

 .دیمحقق  نما بیش از پیشکشور را  یو فناور قاتیتحق
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        

 



تعاریف:   

 مرکز تحقيقات: 

وزارت مستقر در شگاههای علوم پزشکی نظارت و ارزشیابی دان حد حقوقی است که توسط شورای گسترش، وا 

 رسیده است.، درمان و آموزش پزشکی به تصویب بهداشت

 

 :مراکز تحقيقات مشمول ارزشيابی  

گسترش و ارزشیابی دانشگاههای علوم به تصویب شورای نظارت،  82/98/9912کلیه مراکز تحقیقاتی که تا تاریخ 

مرکز بر اساس شاخصهای  9پزشکی کشور رسیده اند. فعالیتهای پژوهشی مراکز فوق در چارچوب زمینه پژوهشی

  گیرد.مورد بررسی و امتیازدهی قرار می ارزشیابی

ابستگی وبر اساس صرفا  ،کشور علوم پزشکی مراکز تحقیقات پژوهشیها و مستندات  کلیه شاخصامتیازدهی به  :1نکته 

 به شرح ذیل صورت می گیرد :  استاندارد مرکز تحقیقات سازمانی

 سازمان / University of Medical Sciences، نام دانشگاه علوم پزشکی  Research Centerنام مرکز تحقیقات 

 ایران ،

 

 

 

 

  .باشد میلادی می 8282قابل قبول در ارزشیابی از ابتدا تا انتهای سال  زمانیبازه  : 2 نکته

 

امع جتوسط سامانه جستجو ، حقیقاتمرکزت استاندارد 8مانیزوابستگی سایک فقط با  ، 1991در ارزشیابی سال  : 3نکته 

   .خواهد گرفتصورت  9ارزشیابی معاونت تحقیقات و فناوری

 

ها نخستین ، تنرا در مقاله ذکر کرده باشند ستگی سازمانیک وابنویسنده یا نویسندگان بیش از ی در مواردی که :4 نکته 

 .مورد به صورت جدی لحاظ خواهد شد و این خواهد بود امتیازدهیملاک ، نویسنده  ستگی سازمانیواب

 

                                                                 
1 Research line 
2 Affiliation 
3 Evaluation.research.ac.ir 

 :عنوان نمونهبه 

Cardiavascular Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Iran 
 



  

 :وابستگی سازمانی  دوم قابل محاسبه خواهد بود ،ذیل باشد در صورتیکه وابستگی سازمانی اول یکی از دو مورد: 5نکته 

 ها یا موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور  دانشگاهمراکز تحقیقات،  –الف 

که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت کشور داخل /دانشکده ها/سازمان هایها دانشگاهمراکز تحقیقات،   -ب 

 بهداشت مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. 

 

  1مجلاتQ 1 : 

 CiteScoreبر اساس شاخص  هلات علمی در گروه موضوعی مربوطجدرصد برتر م 82 

  

                                                                 
1 First quartile 



 

 

مورد ارزیابی قرار می گیرند.  طه تولید دانش ی، مراکز تحقیقات علوم پزشکی تنها بر اساس ح 9911در ارزشیابی سال 

 های این محور به شرح ذیل می باشد : شاخص 

 1تحقيقاتی برونداد -1

 باشد.  یم ریبه شرح زتالیفی شاخص شامل مقالات منتشر شده،خلاصه مقالات ارائه شده و کتب  نیا

 .می باشد 3وزن این شاخص 

 :منتشر شده مقالات -9-9

 درسالISI Web of Sciences  و  Scopus ، Pub med های در پایگاه منتشر شده مراکز تحقیقاتعداد مقالات ت

8282  

 فاقد امتیاز خواهند بود:، 8282مقالات ذیل در ارزشیابی سال  : 1نکته 

بدون  8نامعتبر اتینشر یمندرج در فهرست سامانه معرف معتبرنادر نشریات  الف : مقالات چاپ شده مراکز تحقیقات

 ورود مجله به لیستو سال درنظر گرفتن ماه 

 مرکز تحقیقات یسازمان یبا وابستگ Retraction watch 4بر اساس پایگاه داده 9ب: مقالات ابطال شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Research Output 
2 Blacklist.research.ac.ir 
3 Retracted 
4 Retractionwatch.org 

دانشتوليد محور  

قالات کسر ز مايده برابر مقاله همتراز از امت زانيشوند، به م یابطال م یتخلف پژوهش ليکه بدل یمقالاتتبصره یک : 

 می گردد.

تياز مقالات ام سه برابر مقالات همتراز از زانيمذکور منتشر شوند به م ستيکه در مجله نامعتبر ل یمقالاتتبصره دو: 

 .کسر می گردد
 



 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص 

 ISI Web of وScopus  ،  Pubmedهای  در پایگاه نوع مقاله مقالات منتشر شده مرکز تحقیقات به تفکیک

Sciences  دنبه شرح ذیل امتیاز دهی می شو 8282 درسال.  

 

 

 داده ایگاهپامتياز مقالات به تفکيک نوع مقاله و  :1دول شماره ج

 

 

 9تاثیرکه دارای ضریب  Web of Sciences ISIه در مجلات نمایه شده در پایگاه به مقالات منتشر شد بر این اساس

 امتیاز تعلق خواهد گرفت: بشرح ذیل  می باشند

 

 
 

 

امتیاز  ،باشد را داشتهمرکز تحقیقات  وابستگی سازمانیکه نویسنده اول یا مسئول  به مقالات پرنویسنده تنها  در صورتی

 ضریب تاثیر تعلق می گیرد.کامل 

 

ایه به نفع نم ISI Web of Sciences و  Pub med ،Scopus  موارد همپوشانی مقالات استخراج شده از : 2نکته 

 استفاده خواهد شد. 8291. همچنین برای محاسبه ضریب تاثیر از نسخه منتشر شده سال نامه برتر امتیازدهی می شود

  

                                                                 
1 Impact Factor 

Article in 
Press 

Letter to 
Editor 

case report 
Editorial/
Research 

letter 

Review 
Article 

Original  
Article 

نوع 

 ایندکس

در سال چاپ 

امتیاز تعلق 

 می گیرد

 ISI امتیاز  8 امتیاز  8 امتیاز 9 امتیاز 9 امتیاز 9/2

 PubMed امتیاز 2/9 امتیاز 2/9 امتیاز 52/2 امتیاز 52/2 امتیاز 8/2

 Scopus امتیاز 9 امتیاز 9 امتیاز 2/2 امتیاز 2/2 امتیاز 9/2

 Emerging امتیاز 52/2 امتیاز 52/2 امتیاز 82/2 امتیاز 82/2 امتیاز 9/2

Sources 

 (IFضریب تاثير) 2/0 امتياز مقاله +



 

 : تاليف کتاب -1-2

 تعلق می گیرد.  امتیاز رشرایط زیبا  8282ی منتشر شده در سال به تعداد کتابها

 

هر کتاب )کامل( منتشر شده با وابستگی سازمانی صحیح و استاندارد مرکز تحقیقات در سال ارزشیابی در پایگاه  -

 امتیاز 8ل دمعا  Scopusاستنادی 

تنادی در سال ارزشیابی در پایگاه اسمرکز تحقیقات هر فصل کتاب منتشر شده با وابستگی سازمانی صحیح و استاندارد  -

Scopus  امتیاز  9معادل 

توسط  یـابـیدر سـال ارزش مرکز تحقیقاتو استـاندارد  حیصح یسازمـان یهـر کتـاب )کامل( منتشرشده با وابستگ -

اطلاعات  یمرکز توسعـه و هماهنگ دیمورد تائ گرناشراندی و Springer   ،Elsevier مانند یالملل ـنیناشران معتبر ب

 امتیاز 4ستاد وزارت معادل  یو انتشـارات علم

وسط ت یـابـیدر سـال ارزش مرکز تحقیقاتو استـاندارد  حیصح یسازمـان یکتـاب منتشرشده با وابستگفصل هـر  -

اطلاعات  یمرکز توسعـه و هماهنگ دیمورد تائ گرناشراندی و Springer  ،Elsevierمانند  یالملل ـنیناشران معتبر ب

 امتیاز 8ستاد وزارت معادل  یو انتشـارات علم

وب سایت معاونت آموزشی وزارت متبوع( با  سهرکتاب مرجع )رفرنس اعلام شده برای رشته ها و آزمون های بر اسا -

 دید انتشار یا انتشار ویرایش جدید در سال ارزشیابیجوابستگی سازمانی صحیح و استاندارد مرکز تحقیقات با تاریخ ت

 امتیاز 2معادل  ستاد وزارت یاطلاعات و انتشـارات علم یمرکز توسعـه و هماهنگ دیمورد تائ

  ناشرانی مانند  :1نکتهLambert(LAP) ،Intechopen ،Intech آنها در سامانه معرفی نی که اسامی او سایر ناشر

 نامعتبر قلمداد می شوند.، آمده است  http//:blacklist.research.ac.irبر به آدرستعنشریات نام

 

 حوه محاسبه مقدار عددی شاخص:ن 

 اء می گردد.علمی احص تشاراتو ان هنگی اطلاعاتی توسط مرکز توسعه و همافامتیاز مربوطه به کتب تالی

 امتیاز بالاتر تخصیص خواهد گرفت. ، یدر صورت موارد همپوشان: 2نکته 

  



 

 ارائه مقاله در همایش ها و کنفرانس ها: -1-3

 8282در سال  مرکز تحقیقاتبه نام  Scopusپایگاه مایه شـده در ن 9ا همایشی سـمینار خلاصـه مقاله به تعداد موارد -

 امتیاز تعلق می گیرد.

 ISI Web ار یا همایش نمایه شده در پایگاهمقاله منتشر شده در کتاب همایش و خلاصه مقاله سمینبه تعداد موارد  -

of Sciences امتیاز تعلق می گیرد .  8282در سال  مرکز تحقیقات  به نام 

 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص : 

یا  رخلاصه مقاله سمینابه صورت  8282در سال  قات یمرکز تحقبه ازای هر ارائه مقاله در کنگره ها و همایش ها توسط 

 (  امتیاز تعلق می گیرد. 2/2) ، نیم  ISI Web of Sciencesدر نمایه نامه و   Scopusدر نمایه نامه  همایش 

 

،  ISI Web of Sciences  به خلاصه مقالات منتشر شده در قالب مقاله منتشرشده در سمینار و همایش در پایگاه 

  یک امتیاز تعلق می گیرد.

 

 Q)9(8منتشر شده  تفيبا کيمقالات  -2

مجلات هر برتر درصد  %82که در   Scopusدر پایگاه استنادی  8282در سال منتشر شده مرکز تحقیقاتتعداد مقالات 

  .یافت می شوند CiteScore بر اساس شاخص (Q1)رشته 

 

  می باشد. 3وزن این شاخص 

 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص : 

تحقیقات  توسط سامانه جامع ارزشیابی   Scopusاز پایگاه  وابستگی سازمانی استانداردبر اساس  مرکز تحقیقات  مقالات -

 ند.وامتیازدهی می ش Q1مقالات منتشر شده در مجلات  ساسااستخراج گردیده و بر و فناوری 

مرکز  داردوابستگی سازمانی استان، لئونویسنده اول یا مسنویسنده ) بیش از صد نویسنده( در صورتیکه پرکلیه مقالات  -

 نموده و در غیر اینصورت ، فاقد امتیاز خواهد بود.را کسب   Q1امتیاز کامل شاخص  ،تحقیقات را داشته باشد

 

  :)IC(3 المللی بين همکاریهای -3

در سال  علمی همکاری های بین المللی که بر اساس  Scopusعداد مقالات مرکز تحقیقات نمایه شده در پایگاه ت

 منتشر شده است.   8282

 می باشد. 5/1وزن این شاخص 
                                                                 
1 Conference Paper 
2 High Quality Publication 
3 International Collaboration 



 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص : 

تعداد مقالاتی  ،Scopus ه از پایگا وابستگی سازمانی استانداردپس از استخراج لیست مقالات مرکز تحقیقات بر اساس 

 د.ن، شمارش می گردنگارش شده اند که با همکاری بین المللی
 فاقد امتیاز خواهد بود.همکاری های بین المللی  ، شاخص9نامه به سردبیردر کلیه مقالات تبصره : 

 با وجود نام کشوری غیر از ایران در آدرس دهی مشخص می گردد.   های بین المللی در مقالات،همکاری :1نکته 

داده می  یک مورد آن امتیاز ، تنها بهغیر ایرانی داشته باشد ک آدرس، بیش از یدر مواردی که یک مقاله : 2نکته 

 .شود

ین همکاری بصوص ، کلیه مستندات در خبا همکاری بین المللی تخلف درمقالاتمشکوک به در خصوص موارد :  3نکته 

صورت خواهد ه به کمیته اخلاق ئارامانند بازدارنده  ، اقدامات المللی از مرکز تحقیقات مربوطه اخذ و در صورت تخلف

  گرفت.

 

  پنح ساله: 2تعداد کل استنادات -4

( در پایگاه استنادی  8296-8282)  مقالات پنج سال گذشته مرکز تحقیقات به  8282تعداد کل استنادات سال  

Scopus   . 

 می باشد. 4وزن این شاخص 

 

 نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص : 

اعلام شده از سوی مرکز   وابستگی سازمانی استانداردمرکز تحقیقات  بر اساس  8282تا  8296سالهای تعداد مقالات 

مقالات پنج سال به  8282تعداد استنادات سال . سپس استخراج می شود   Scopusدر پایگاه استنادی  تحقیقات 

 می گردد.  محاسبه  Scopusاز پایگاه  گذشته مرکز تحقیقات

   

 ، به صورت خام و بر حسب تعداد استناد محاسبه می گردد. این شاخص :1کته ن

 می باشد. Scopusهمانگونه که اشاره شد پایگاه استنادی جهت محاسبه تعداد استنادات، نمایه نامه  :2نکته 

علق نویسنده اول یا مسئول مت وابستگی سازمانی استانداردقالات دارای بیش از صد نویسنده، م در صورتیکه در : 3نکته 

  .محاسبه می گرددباشد، امتیاز کامل ارجاعات  مرکز تحقیقاتبه 

 8296( منتشر شده طی سال های  امتیاز استنادات به مقالات ) دارای بیش از صد نویسنده ،نویسندگاندر خصوص سایر 

 8282تا  8296 هایمقاله پرنویسنده منتشرشده طی سال به  8282استنادات در سال  نسبت تعدادبه صورت  8282تا 

 محاسبه می گردد.دگان مقاله به تعداد نویسن

                                                                 
1 Letter to Editor 
2 Total Citation 



 

 :1سالهپنج  hشاخص  -5

 خواهد شد. محاسبه  8296-8282طی سالهای برای مقالات منتشر شده مرکز تحقیقات ساله  پنج  hشاخص 

 وزن شاخص یک خواهد بود.

 

 :نحوه محاسبه مقدار عددی شاخص 

محاسبه خواهد evaluation.research.ac.ir اوری به آدرسنفتحقیقات و  شاخص توسط سامانه جامع ارزشیابی این

 .شد

 

 

 

 

 

 خلاصه امتيازات  -2جدول شماره 

 

                                                                 
1 H-5 index 

 سقف امتياز شاخصها

 300 برونداد پژوهشی

 300 مقالات کيفی منتشر شده

 150 همکاریهای بين المللی

 400 تعداد کل استنادات

پنج ساله   h شاخص   100 

 1250 جمع


