ارزشیابی داخلی مراکز
سال 96

آیتم های ارزشیابی:
• آیتم های  : Aشامل مقاالت مرکز  ،تالیف کتب ،مقاالت همایش و کنفرانس ها می
باشد .

( می بایست مستندات آنها بر اساس جدول 1استخراج گردد )

• آیتم های  : Bشامل  H.indexمرکز ،مقاالت کیفی منتشر شده ،همکاری های بین
المللی ،و ارجاعات می باشد .
( می بایست مستندات آنها بر دستورالعمل  SCOPUSجمع آوری گردد )

برخی مزایای روش جدید ارزشیابی :
•

نیازی به حضور کارشناس در معاونت نیست و در محل خود مرکز انجام خواهد شد.

•

نیازی به اسکن و ارسال مستندات به معاونت ندارد و مستندات در خود مرکز بررسی خواهد شد.

•

نیازی به محاسبه ی امتیازات توسط مرکز نمی باشد و امتیازات در معاونت بصورت الکترونیک محاسبه خواهد شد.

•

بصورت ساالنه انجام خواهد شد نه شش ماه یکبار.

•

منطبق بر ارزشیابی ساالنه کشوری است که مراکز دارای موافقت قطعی و اصولی مجاب به انجام آن می باشند.

•

در این ارزشیابی آیتم های اصلی سنجش پژوهش و تحقیقات در نظر گرفته شده و آیتم های اضافی حذف شده

است.
•

در فایل اکسل ،جهت تسهیل در ورود داده ها ،تغییراتی اعمال گردیده است.

مقاالت

(مقاالت دارای همکاری بین المللی و داخلی
و همایش را هم شامل میشود)

• شامل تعداد کل مقاالت ( )ISI.Pubmed.Scopusمی شود که در سال
 2017به چاپ رسیده باشد.
• مقاالت دارای  impact factorبصورت امتیاز مقاله  0.2 +ضریب تاثیر()if

امتیاز دهی می شوند .لیست  ifبر اساس لیست  jcrدرپایگاه www.hbi.ir
موجود است.
• انواع مقاالت مثل  Original articleو  Editorialو ...امتیاز متفاوت دارند.
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نکات جدید مقاالت
•

 Q1 , ICو ترتیب نویسندگان در آیتم های جداگانه ای بنام (همکاری های بین المللی  ،مقاالت
کیفی منتشر شده و رهبری در انتشار) برای مرکز امتیاز دارند و در امتیاز مقاله بی تاثیر اند.

•

به منظور پیشگیری از دوباره شماری  ،مقاالت تحت چاپ ( )Article in pressفاقد امتیاز
می باشند.

•

سایر انواع معتبر مقاالت که در جدول نیامده است مانند  Letter to editorامتیاز دهی می گردند.

تالیف کتب
• کتب یا فصولی از کتب () Book & Book chapter
که در اسکوپوس و در سال  2017نمایه شده است قابل
امتیاز دهی می باشد.

همایش و کنفرانس ها
شامل موارد CONFERENCE PAPERدر  SCOPUSو موارد Abstract
meeting ,Proceedingدر  ISIدر سال 2017
• برای یافتن مستندات از  ISIمی بایست به سایت webofknowledge
وارد شوید درقسمت جستجو آدرس  golestan univ med sciرا تایپ
کنید.بعد از قسمت more

کنید.

گزینه ی  CONFERENCE titleرا انتخاب

• مقاالت کیفی منتشر شده در مجالت نمایه شده در
اسکوپوس در سال 2017
 FIRST QUARTILE =Q1مقاالتی که در  1/4برتر مجالت هر رشته تخصصی چاپ می شوند.

http://www.scimagojr.com/

• همکاری های بین المللی:
شامل تعداد مقاالت دارای همکار یا همکاران خارجی در سال
 2017است

• رهبری در انتشار:
شامل تعداد مقاالتی است که نویسنده مسئول آن دارای
افلیشن مرکز باشد.
نکته :اطالعات افلیشن در خالصه مقاله مد نظر است.

ارجاع به مقاالت مرکز در پایگاه استنادی اسکوپوس -2017
: 2013
منظور مقاالت چاپ شده ی مرکز طی پنج سال اخیر است که در سال  2017به
آن استناد شده است .

• ارجاعات  2017به مقاالت مرکز که طی سال ( )2017به
چاپ رسیده اند در پایگاه استنادی اسکوپوس

•

تبصره  -1در ارزشیابی مراکز  ،کلیه مواردی مورد قبول می باشند که مربوط به سال ارزشیابی باشد ( در
ارزشیابی سال  ، 96موارد مربوط به سال  2017میالدی محاسبه می گردد).

•

تبصره  -2با توجه به لزوم جستجوی مستندات از پایگاههای اطالعاتی  ، scopus, pubmed, isiوجود
کلمات کلیدی شامل ایران ،دانشگاه علوم پزشکی گلستان و نام مرکزتحقیقات در آنها الزامی است.

•

تبصره  -3در ارزشیابی مراکز  ،کلیه مواردی مورد قبول می باشند که نام و آدرس مرکز )) affliation
در آن بطور واضح نوشته شده باشد.

•

تبصره  -4در ارزشیابی مراکز ،در مواردی که نویسنده بیش از یک ) ) affliationارائه نموده باشد
آدرس اول لحاظ خواهد شد مگر در مواردی که اولین آدرس مربوط به یکی از دانشگاهها یا موسسات
خارجی باشد و یا دانشگاهها و موسسات داخلی که توسط وزارت بهداشت ارزیابی نمیشوند.

•

نکته  :1با توجه به وجود تغییرات در پروسه ی ارزشیابی  ،ضروری است پیش از هر اقدام و برنامه ریزی جدید ،راهنمای ارزشیابی بطور کامل
مطالعه گردد.

•

نکته  :2از این پس ارزشیابی مراکز تحقیقاتی بطور سالیانه (در بازه زمانی اردیبهشت -خرداد هر سال) انجام خواهد شد .

•

نکته  :3در ارزشیابی می بایست اطالعات مربوط به فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات ،در فایل اکسل وارد شود و به معاونت تحقیقات و
فناوری دانشگاه ارسال گردد.

•

نکته  :4علی رغم اینکه می بایست کلیه مستندات درخواستی در هرمرکز جمع آوری و طبقه بندی گردد اما نیازی به ارسال مستندات به معاونت
تحقیقات و فناوری دانشگاه نمی باشد .الزم به ذکر است بررسی مستندات ارزشیابی  ،توسط کارشناس ارزشیابی ،پس از دریافت فایل اکسل از
سوی مراکز در موعد مقرر و در محل خود مرکز با حضور کارشناسان مرکز تحقیقات صورت می پذیرد.

•

نکته  :5امتیازات عملکرد مراکز تحقیقات در پایان هر پروسه ی ارزشیابی توسط معاونت محاسبه گردیده و نتیجه ی ارزشیابی هر مرکز ،و به
صورت مکتوب به مراکز اعالم خواهد شد و در جلسه کمیته ساماندهی مراکز تحقیقات ارائه خواهد گردید.

•

نکته  -6مقتضی است فایل اکسل 1در هر سال بطور کامل و دقیق تکمیل گردد و به همراه نامه ای با امضای سرپرست مرکز در زمان مقرر به
معاونت تحقیقات ارائه گردد( .فرمهای ارسالی خارج از محدوده زمانی ارزشیابی به هیچ عنوان بررسی نخواهد شد)

بخش ارزشیابی

شاخص

ارزشیابی فعالیت های
پژوهشی مرکز تحقیقات

A

موضوع و تعریف آیتم
ارزشیابی

تعداد مقاالت
( )ISI.Pubmed.Scopusدر
سال 2017
(مقاالت دارای همکاری بین
المللی و داخلی و همایش را هم
شامل میشود)
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 .1فایل  PDFمقاله
به طور کامل (با
هایالیت نام مرکز،
تاریخ انتشار)
 .2تصویر اسکرین
شات از مقاله در
پایگاه ISI
,PUBMED
SCOPUS

*به منظور پیشگیری از دوباره شماری  ،مقاالت تحت چاپ ( )Article in pressفاقد امتیاز می باشند.
*مقاالت دارای  impact factorبصورت امتیاز مقاله  0.2 +ضریب تاثیر( )ifامتیاز دهی می شوند .لیست  ifبر اساس لیست  jcrدرپایگاه
 www.hbi.irموجود است.

تالیف کتب
(Book & Book chapter
نمایه شده در اسکوپوس در سال
)2017

مقاالت همایش و کنفرانس ها
موارد CONFERENCE
PAPERدر SCOPUS
موارد Abstract meeting
,Proceedingدر ISI
در سال 2017

 2امتیاز به ازای هر کتاب یا فصل کتاب

 0.25امتیاز
به ازای هر مورد/
 0.5امتیاز (در صورتیکه مقاله یا کتاب چاپ شده ی آن هم ارائه گردد).

.1تصویر جلد کتاب
دارای نام و آرم مرکز
تحقیقات.
.2تصویر صفحه
اسکوپوس که شامل
نام کتاب باشد.

ارائه مستندات مبنی
بر انتشار مقاله در
isiو scopus

شاخص  Hمرکز
برای کل مقاالت مرکز تا 2017

-

مقاالت کیفی منتشر شده
در مجالت نمایه شده در اسکوپوس در سال 2017

هر مورد  2.5امتیاز
(مجزا از امتیاز مقاله به هر مقاله کیفی  2.5امتیاز تعلق
میگیرد)

همکاری های بین المللی
(تعداد مقاالت دارای همکار یا همکاران خارجی
در سال )2017

هر مورد  1.5امتیاز
(مجزا از امتیاز مقاله به هر مقاله بین المللی  1.5امتیاز تعلق
میگیرد)

بر اساس دستورالعمل
استخراج اطالعات از
سایت اسکوپوس

بر اساس دستورالعمل
استخراج اطالعات از
سایت اسکوپوس یا

http://www.scima
gojr.com/

بر اساس دستورالعمل
استخراج اطالعات از
سایت اسکوپوس

B

رهبری در انتشار
(تعداد مقاالتی که نویسنده مسئول آن دارای افلیشن مرکز باشد)

هر مورد  1.5امتیاز

ارجاع به مقاالت مرکز
در پایگاه استنادی اسکوپوس
2013-2017

هر مورد  0.5امتیاز

کل ارجاعات  2017به مقاالت مرکز که طی سال ارزشیابی()2017
به چاپ رسیده اند
در پایگاه استنادی اسکوپوس

هر مورد  2امتیاز

بر اساس اطالعات افلیشن
در خالصه مقاله که در
نمایه ی مربوطه مشاهده
میشود.

بر اساس دستورالعمل
استخراج اطالعات از
سایت اسکوپوس

بر اساس دستورالعمل
استخراج اطالعات از
سایت اسکوپوس

کار گروهی
استخراج مستندات از سایت اسکوپوس طبق دستورالعمل
• رهبری  1.5امتیاز و در بخش مقاالت کیفی  2.5امتیاز
جداگانه ثبت می شود.

