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بسمه تعالي 

رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی .....

سالم علیکم
احتراماً همانگونه که مستحضرید ، ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی کشور طی دو سال 
گذشته با ارتقاء کیفی و بهره گیری از شاخص های بین المللی تالش نمود تا توان رقابتی نظام تحقیقات مرتبط با سالمت 
را در عرصه های جهانی گسترش داده و موجبات بالندگی و رشد و شکوفایی هر چه بیشتر تحقیقات علوم پزشکی را فراهم 

آورد . 
نتایج جستجوی مقاالت در پایگاههای معتبر   Pubmed ، ISI و Scopus در سال ۲۰١۶ ، بترتیب بیانگر 
رشد ٥۶ ، ۲٣ و ۲٣ درصدی مقاالت علوم پزشکی نسبت به سال پایه ۲۰١۴ میالدی بوده است . این در حالی است که 
مقاالت منتشر شده در ۲٥% برتر نشریات (Q1 ) در سال ۲۰١٥ رشدی معادل ٥۰% نسبت به سال ۲۰١۴ داشته است . 
تعداد ارجاعات نیز نسبت به سال پایه ۲۰% افزایش یافته اند . از طرفی  آمار مربوط به سال ۲۰١۷ ، بیانگر آن است که 
تعداد  هشت دانشگاه علوم پزشکی در تیپ یک ، سه دانشگاه به همراه انستیتو پاستور در تیپ دو و یک دانشگاه نیز از 

تیپ سه در نظام رتبه بندی ESI قرار گرفته اند. 
لذا  با توجه به دستاوردهای پیش گفت  ، فرآیند"ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور درسال ١٣٩٥" ، با حداقل تغییرات در شاخص های ارزیابی از ابتدای تیر ماه سالجاری آغاز می گردد .  
در این فرآیند ، کلیه شاخص های مربوط به محورتولید علم توسط  ستاد ( تیم ارزشیابی) استخراج و امتیازدهی شده و 
شاخص های مربوط به حیطه ساختار نیز توسط دفاتر مربوطه در ستاد ، بررسی و بر اساس شاخص های اعالم شده 

(پیوست ) امتیازدهی می گردند . 
بدین رو ضمن ارسال راهنمای "ارزشیابی عملکرد فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و دانشکده های علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سال ١٣٩٥" ، به همراه فایل پیوست آن ، خواهشمند است دستور فرمایید به نحو 

مقتضی ،اطالع رسانی های الزم در این خصوص به عمل آید. 
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