راهنمای ارزشیابی
فعالیت های پژوهشی
مرکز تحقیقات در سال 97

ویرایش  :فروردین 98

به نام خدا
تعریف مرکز تحقيقات :منظور از مرکز تحقيقات ،واحدی است که در ابتدایی ترین سطح توسط شورای تخصصی پژوهش و
فناوری دانشگاه به تصویب رسيده است و در جهت اخذ موافقت اصولی  ،قطعی و یا تبدیل شدن به پژوهشکده فعاليت می
نماید.
بخش اول -ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات:
این بخش از ارزشيابی بر اساس شاخص های ارزشيابی سال گذشته مراکز تحقيقات ابالغ شده از وزارت متبوع تنظيم گردیده و
درآن کليه ی فعاليت های پژوهشی یک مرکز تحقيقات که حاصل فعاليت مجموعه ی افراد اعم از اعضای هيات موسس،
محققين  ،کارشناسان و دانشجویان مرکز می باشد مورد بررسی قرار می گيرد .در ارزشيابی فعاليت های پژوهشی مرکز
تحقيقات ،آیتم های  Aو  Bمورد بررسی قرار می گيرد .
آیتم های  : Aشامل مقاالت مرکز  ،تاليف کتب ،مقاالت همایش و کنفرانس ها می باشد  .می بایست مستندات آنها بر
اساس جدول 1که در ادامه آمده است ،استخراج گردد.
آیتم های  : Bشامل  ، H.indexمقاالت کيفی منتشر شده ،همکاری های بين المللی ،و ارجاعات می باشد  .می بایست
مستندات آنها بر اساس جستجوی آدرس مرکز در سایت اسکوپوس طبق دستورالعمل  SCOPUSکه در ادامه آمده
است جمع آوری گردد .
تبصره  -1در ارزشيابی مراکز  ،کليه مواردی مورد قبول می باشند که مربوط به سال ارزشيابی باشد ( در ارزشيابی سال ، 97
موارد مربوط به سال  2018ميالدی محاسبه می گردد).
تبصره  -2با توجه به لزوم جستجوی مستندات از پایگاههای اطالعاتی  ، scopus, pubmed, isiوجود کلمات کليدی شامل
ایران ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان و نام مرکزتحقيقات در آنها الزامی است.
تبصره  -3در ارزشيابی مراکز  ،کليه مواردی مورد قبول می باشند که نام و آدرس مرکز ) ) affliationدر آن بطور واضح
نوشته شده باشد.
تبصره  -4در ارزشيابی مراکز ،در مواردی که نویسنده بيش از یک ) ) affliationارائه نموده باشد آدرس اول لحاظ خواهد شد
مگر در مواردی که اولين آدرس مربوط به یکی از دانشگاهها یا موسسات خارجی باشد و یا دانشگاهها و موسسات داخلی که
توسط وزارت بهداشت ارزیابی نمی شوند.
بخش دوم -ارزشیابی فرایند های داخلی مرکز تحقیقات:
این بخش از ارزشيابی بر اساس شاخص های تعيين شده ی داخلی تنظيم گردیده و درآن کليه ی فرآیندهای داخلی اعم از
اداری و اجرایی یک مرکز تحقيقات که حاصل فعاليت مسئولين  ،اعضای شورای پژوهشی و کارشناسان پژوهشی مرکز می
باشد مورد بررسی قرار می گيرد .در ارزشيابی فرایند های داخلی مرکز تحقيقات ،شاخص های موجود در جدول  2مورد
بررسی قرار می گيرد.

نکات کلی:

نکته  :1ضروری است پيش از هر اقدام و برنامه ریزی جدید ،راهنمای ارزشيابی بطور کامل مطالعه گردد.
نکته  :2ارزشيابی مراکز تحقيقاتی بطور ساليانه (در بازه زمانی اردیبهشت تا خرداد ماه هر سال) انجام خواهد شد .
1

نکته  :3در ارزشيابی می بایست در مرحله اول فقط اطالعات مربوط به فعاليت های پژوهشی مرکز تحقيقات ،در فایل اکسل
وارد شود و به معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه ارسال گردد.

نکته  : 4علی رغم اینکه می بایست کليه مستندات درخواستی در هرمرکز جمع آوری و طبقه بندی گردد اما نيازی به ارسال
مستندات به معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه نمی باشد .الزم به ذکر است در مرحله دوم پس از بررسی فایل های اکسل
ارسالی از مراکز تحقيقات در معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه و تعيين رتبه و امتيازات هر مرکز ،بررسی مستندات
ارزشيابی ،در محل خود مرکز با حضور کارشناسان مرکز تحقيقات ،هم راستا با ارزشيابی فرایندهای داخلی و توسط کارشناس
مسئول ارزشيابی ،صورت خواهد پذیرفت.
نکته  -5مقتضی است فایل اکسل 1ضميمه به این راهنما در هر سال بطور کامل و دقيق تکميل گردد و به همراه نامه ای با امضای
سرپرست مرکز ،در زمان مقرر به معاونت تحقيقات ارائه گردد( .فرمهای ارسالی خارج از محدوده زمانی ارزشيابی به هيچ
عنوان بررسی نخواهد شد و مسئوليت عدم کسب امتياز بر عهده ی تيم ارزشيابی مرکز خواهد بود)
نکته  :6امتيازات کلی عملکرد (شامل مجموع امتيازات بخش اول و دوم ارزشيابی) در پایان هر پروسه ی ارزشيابی توسط
معاونت محاسبه گردیده و نتيجه ی ارزشيابی هر مرکز ،به صورت مکتوب به مراکز اعالم خواهد شد و در جلسه کميته
ساماندهی مراکز تحقيقات و شورای تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه ارائه خواهد گردید.

 -1فایل اکسل به پيوست نامه ارزشيابی می باشد.
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