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 1395اعالم نتایج ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی سال 

 یهاتیّفعال یابی، ارزش1380کشور، از سال یعلوم پزشک یهاپژوهش در دانشگاه تیّبه منظور ارتقاء وضع

در دستور کار معاونت  ها،استیاز س یکیکشور به عنوان  یعلوم پزشک یهاها و دانشکدهدانشگاه یپژوهش

قرار گرفت و از آن پس هر ساله توسط مرکز  یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک یو فناور قاتیتحق

شده و ناظر بر  نییتع یهابر اساس دستورالعمل ،یابیگروه نظارت و ارزش قاتیتحق یابیو ارز یتوسعه هماهنگ

 یعلوم پزشک یهاها / دانشکدهدانش در دانشگاه دیمنابع و تول زیتجه ،یتوانمند ساز ،یو رهبر تیحاکم تیتقو

 شیرایو نیداشته است. در آخر یاساس راتییتغ 1394سال  یابیارز زا یبنددسته نیبه اجرا در آمده است. ا

پژوهش  یابیاعالم شده است. ارزش یقاتیها و مراکز تحقپژوهش که توسط وزارت بهداشت به دانشگاه یابیارز

 دانش و ساختار. دی: تولردیگیدر دو بخش انجام م

  شود.در بخش تولید دانش، با استفاده از هشت شاخص، به ارزیابی پژوهش پرداخته می

و  Scopus, PubMed(: تعداد مقاالت منتشر شده دانشگاه در پایگاه های Outputبرونداد پژوهشی ) .1
ISI 

مجالت  %25در  Scopusاستنادی  تعداد مقاالت منتشرشده: تعداد مقاالت منتشرشده دانشگاه در پایگاه .2

  SJRبرتر در هر رشته بر اساس شاخص 

شده یک دانشگاه که در آن نویسنده مسئول متعلق به آن دانشگاه رهبری در انتشار: تعداد مقاالت منتشر  .3

 باشد.

 اند.المللی منتشر شدههای بینالمللی: نسبت مقاالت دانشگاه که طی همکاریهای بینهمکاری .4

 مقاله به ازای هر عضو هیئت علمی: تعداد مقاالت دانشگاه در سال ارزشیابی به تعداد اعضای هیئت علمی .5

نادات: تعداد کل استناد یک دانشگاه در سال ارزشیابی عبارت است از تعداد کل استنادات تعداد کل است .6

 مقاالت پنج سال گذشته دانشگاه 

 در سال ارزشیابی Scopusاستناد به مقاالت: تعداد استنادات مقاالت دانشگاه در پایگاه  .7

 تا سال ارزشیابی Scopusدانشگاه در پایگاه  Hدانشگاه: شاخص  Hشاخص  .8

 گیرند.ها در پنج بُعد مورد ارزشیابی قرار میدر محور ساختار، دانشگاه

ودجه غیرمصوب اختصاص داده شده به پژوهش بر اساس مصوبه هیئت امنای دانشگاه بودجه: نسبت ب .1
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 در سال قبل

، تعداد PhD. By researchهای ها از طریق تعداد دورهسازی: در این بخش دانشگاهتوسعه ظرفیّت .2

 گیرند.مورد ارزیابی قرار می Clinician Scientistهای مطالعاتی و تفرص

های ، آزمایشگاهregistryهای اندازی سیستمهای کوهورت، راهزیرساخت پژوهش: شامل تعداد طرح .3

 جامع تحقیقاتی و بیوبانک

 توسعه تحقیقات دانشجویی .4

 های پزشکیاخالق در پژوهش .5

سال  شیابی  ساس نتایج ارز شده در پایگاه هایدا 95بر ا شکی، تعداد مقاالت نمایه  شگاه های علوم پز ، ISI ن

PubMed  وScopus  سال سال  2016در  سبت به  شور به ترتیب  2015ن شکی ک شگاه های علوم پز در دان

شگاه  38درصد و  23درصد،  52دارای رشدی معادل  شد تعداد مقاالت در دان شترین ر ست که بی درصد بوده ا

 PubMed درصد در پایگاه 34و  ISI درصد رشد در پایگاه 88) تیپ سه اتفاق افتاده استهای علوم پزشکی 

 (Scopusدرصد در پایگاه  75و 

شکی  شتی و علوم پز شهید به شکی  شکی تهران، علوم پز شگاههای علوم پز شگاههای تیپ یک، دان در میان دان

دانشههگاههای تیپ دو، دانشههگاههای علوم  تبریز به ترتیب رتبه های یک تا سههه را کسههب نموده اند، در میان

پزشکی مازندران، علوم پزشکی کرمانشاه و علوم پزشکی بقیه اهلل و در دانشگاههای تیپ سه، دانشگاههای علوم 

پزشکی شهرکرد، علوم پزشکی کردستان و علوم پزشکی البرز در جایگاه اول تا سوم قرار داشتند.
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  1395در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال ضعیت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و

سال  شی  شیابی فعالیتهای پژوه ساس گزارش ارز شکی مورد  55، در میان 95بر ا شکده علوم پز شگاه و دان دان

، 3و در میان دانشگاههای تیپ 35ارزیابی )بدون در نظر گرفتن تیپ بندی(، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، رتبه 

در محور تولید علم، دانشگاه . )بر اساس امتیاز کل دو محور تولید علم و ساختار(را کسب نموده است رتبه دهم

 .را کسب نموده است 8علوم پزشکی سبزوار، رتبه 

 1395در سال  3: رتبه بندی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ 1جدول 

 امتیاز کل دانشگاه علوم پزشکی رتبه امتیاز کل پزشکیدانشگاه علوم  رتبه

 461/37 جهرم 13 1774/55 شهرکرد 1

 457/86 نیشابور 14 1385/24 کردستان 2

 444/94 خراسان شمالی 15 1083/44 البرز 3

 341/15 آبادان )دانشکده( 1۶ 788/34 قم 4

 338/42 مراغه )دانشکده( 1۷ 783/89 زابل 5

 327/96 بم 1۸ 746/21 بوشهر ۶

 254/22 دزفول 19 738/12 ایالم ۷

 199/18 بهبهان )دانشکده( 2۰ 710/15 شاهرود ۸

 197/18 جیرفت 21 689/65 فسا 9

 194/76 تربت حیدریه 22 654/9 سبزوار 1۰

 188/48 ساوه )دانشکده( 23 567/97 یاسوج 11

  548/36 گناباد 12

 

  

شگاههای تیپ 2در جدول  ضعیت دان ست.  3، و شده ا Iدر این جدول  در محور تولید علم، ارائه  C  شانگر ن

  میزان همکاریهای بین المللی دانشگاهها در تولید مقاالت است.
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 95سال رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی تیپ سه بر اساس محور تولید علم در : 2جدول 
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 95و  94مقایسه وضعیت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در ارزشیابی 
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