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 کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی 

 علم سنجی 

 کتب  

 انتقال و ترجمان دانش 

  نشریات علوم پزشکی 

 



 ها و مجالتاطالعات و انتشارات علمی، کتابخانه

 علوم پزشکی کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی

 ی علوم پزشکیهاکتابخانه های دانشگاهی به عنوان یکی از مهمترین ارکان زیرساخت آموزش و پژوهش در فرایند ارزشیابی عملکرد دانشگاه

های مندرج در جدول زیر برای کتابخانه های مرکزی شاخصشوند. در این بخش سنجش می 0011در حوزه تحقیقات و فناوری در سال  کشور

ه مرکزی و مرکز اسناد آنها صرفا دارای بخش های ستادی است، آن دسته از دانشگاه هایی که کتابخاندرخصوص گردد.  دانشگاه ها ارزیابی می

 باشد.بزرگترین کتابخانه دانشکده ای معیار سنجش می

 ردیف
 شاخص

 مقدار
 نوع ارزیابی

حداکثر 

 امتیاز

1 
فضای فیزیکی 

 کتابخانه

)متراژ داخلی کتابخانه به  فیزیکی کتاابخاانه   فضااای

 مترمربع(

 
 022 

 02   کتابخانه تعداد کل اعضای

0 
خدمات تخصااصاای و 

 زیرساخت

 ندارد( /)داردباز  مخزن
عدم نیاز به  

 خوداظهاری
12 

 ندارد(دارد/ )اطالعاتی  بخش مشاوره
عدم نیاز به  

 خوداظهاری
02 

 ندارد(ی دیجیتالی )دارد/ هانامهپایان
عدم نیاز به  

 خوداظهاری
02 

 ندارد(دیجیتالی )دارد/  تحقیقاتی هایطرح
عدم نیاز به  

 خوداظهاری
02 

 ندارد( ...( ) دارد/و میز مرجع) دیجیتال خدمات سایر
عدم نیاز به  

 خوداظهاری
02 

 سااااالاا  

آمااااوز  

ماانااابااع   

 الکترونیاا 

 فعال

 تعداد کارگاه
عدم نیاز به  

 خوداظهاری
02 

 12   تعداد سیستم های کامپیوتری

جانبی آموزشی و خدمات تجهیزات  
  

12 

3 
 ارزیابیعلمی ) منابع

  (کمی

 02   قابل امانت  چاپی منابع نسختعداد 

بار مراجعه در  0کتابخانه)حداقل  فعال تعداد اعضااای

 سال(

 
 02 

0 
 علمی منابع

 (کیفی ارزیابی)

 0 انتشااار تاریخ با قابل امانت چاپی منابع نسااختعداد 

 اخیر سال

 
 02 

0 
 اعتباارات تخصاای  

یاافتاه برای تااامی    

 02    1022تعداد نسخ کتب خریداری شده در سال 

میلیون باه   1022میزان هزینه کرد خرید کتب  در سااال 

 ریال
 

 02 



منااابع علمی)خریااد 

کااتاااپ چاااپاای /  

  الکترونی (

کتب..( خریداری -تعاداد مناابع الکترونیا  ) مجالت   

 شده توسط دانشگاه

  
02 

 02   المیلیون ریبه میزان هزینه کرد خرید منابع الکترونی  

6 
 16سال  مطالعه فعال 

 ساعته

ساعت در شبانه  16با خدمات  وجود سال  مطالعه فعال

 روز
 

عدم نیاز به 

 خوداظهاری
32 

7 

بااهره برداری از نرم 

افزار جاامع تحت وپ  

 در کتابخانه

 32   نرم افزار تحت وپبهره برداری دانشگاه از 

8 
ارزیاابی وپ سااایت  

 کتابخانه ها

میانگی  امتیاز ساااهنه ارزشاایابی وپ سایت کتابخانه 

 مرکزی 
 

عدم نیاز به 

 خوداظهاری
122 

9 

ساااامااناه ارزیاابی    

کتاابداران و کتابخانه  

هاای علوم پزشااکی  

 (libvalکشور )

  های مرکزی کتابخانه و کتابداران اطالعات کاملدرج 
عدم نیاز به 

 خوداظهاری
122 

 

 



 علم سنجی و وبومتریکس

 

  در ای  دوره شاخ  هایشود. جام میها به صورت مستمر از طریق سامانه علم سنجی انرصد عملکرد دانشگاهدر ای  بخش 

قاتی و اطالعات مراکز تحقی%011تکمیل » فقط شاخص میان شاخص های این بخشاز مندرج در جدول زیر، معیار ارزیابی می باشد. 

و بروز رسانی اطالعات طی مکاتبه رسمی با مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات  نیاز به اقدام« سنجی دانشگاهاطالعات آن در سامانه علم

 اتمستندبدیهی است هزم است اطالعات مراکز تحقیقاتی در سامانه علم سنجی با . داردجهت بروزرسانی اطالعات سامانه 

 مطابقت داشته باشد.مرکز توسعه و ارزیابی تحقیقات و همچنی  وپ سایت مراکز تحقیقاتی آن دانشگاه  موجود در

 

   شاخص توضیحات امتیاز

201  

امتیاز کسب شده آن  این شاخص با توجه به میانگین

عملیاتی  سامانه پایش برنامهدر  0011دانشگاه در سال 

.نیاز به خوداظهاری نداردو محاسبه و امتیازدهی می شود   

مشخصات  %122کمیل و صحت ت

عمومی، تخصصی اعضای هیات 

علمی شاغل دانشگاه در سامانه 

سنجیعلم  

ی
ج
سن
م 
عل

 

ی
ج
سن
م 
عل
ی 
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زش
 ار

201  

امتیاز کسب شده آن این شاخص با توجه به میانگین 

عملیاتی  سامانه پایش برنامهدر  0011دانشگاه در سال 

.و نیاز به خوداظهاری نداردمحاسبه و امتیازدهی می شود   

شناسه های  %122کمیل و صحت ت

آکادمی  اعضای هیات علمی شاغل 

سنجیدانشگاه در سامانه علم  

122 

اساس  سنجی بردرسامانه علماطالعات مراکز تحقیقاتی 

ود. شمحاسبه و امتیازدهی می  *زیرهای تکمیل بودن مولفه

لذا الزم است قبل از بازه زمانی ارزشیابی توسط کارشناس 

مربوطه در سامانه بازبینی شده و در صورت نقص یا تناقض 

 هماهنگی و توسعه مرکزاطالعات، طی مکاتبه رسمی با 

نسبت به روزآمدسازی آن اقدام  علمی انتشارات و اطالعات

و نیاز به خود اظهاری ندارد گردد. با توجه به توضیحات 

هفته پس از زمان ارسال  2پس از اقدام دانشگاه )حداکثر 

شیوه نامه(، ارزیابی توسط کارشناسان ستادی انجام خواهد 

 شد. 

اطالعات مراکز %122تکمیل و صحت 

تحقیقاتی در سامانه علم سنجی 

هادانشگاه  

122 

این شاخص با توجه به میانگین دو رتبه وبومتریکس 

محاسبه و  0011جهانی کسب شده آن دانشگاه در سال 

.و نیاز به خوداظهاری نداردامتیازدهی می شود   

 

میانگی  رتبه وبومتریکس دانشگاه 

 در سال ارزشیابی)دو دوره(

س
یک
تر
وم
 وب

 



نام ، اتینام مرکز تحقیقبر اساس آخری  تغییرات:  اطالعات مراکز تحقیقاتی رسانیفیلد های الزامی برای تکمیل و بروز *

)دولتی/خصوصی(، آدرس وب سایت، آدرس ایمیل، تاریخ صدور موافقت اصولی، تاریخ صدور موافقت  انگلیسی مرکز تحقیقاتی، نوع

 Scopus شناسه در ، زتلفن تماس، معرفی مرکستی، شماره قطعی، نام رئیس مرکز، نام معاون پژوهشی مرکز، آدرس کامل پ

،Scopus Affiliation 

 

 

 



 تالیف کتاپ 

شاخص تالیف کتاب در محور تولید و ترجمان های علوم پزشکی های تحقیقات و فناوری دانشگاهراهنمای ارزشیابی جامع فعالیتدر 

 2120های تالیفی منتشر شده با ناشران بین المللی در سال دانش یکی از معیارهای بروندادهای پژوهشی است. در این شاخص کتاب

 گیرند.مورد ارزیابی و امتیاز دهی قرار می 0011های مرجع فارسی منتشر شده در سال میالدی و کتاب

 الزامات ضروری:

 .گیردمی صورت استاندارد سازمانی وابستگی با فقط مستندات استخراج -

 .بود خواهد قبول قابل سازمانی وابستگی یک فقط نویسنده، هر ازای به  -

 واهدخ نویسنده سازمانی وابستگی اولین امتیازدهی، مالک نویسنده، یک توسط سازمانی وابستگی چند از استفاده موارد در  -

 یعلم موسسات یا و کشور خارج علمی موسسات به مربوط اول سازمانی وابستگی که است مواردی شامل استثناء موارد. بود

 مالک دوم سازمانی وابستگی صورت این در که باشند بهداشت وزارت فناوری و تحقیقات معاونت ارزشیابی برنامه از خارج

 بود خواهد امتیازدهی

 نحوه امتیاز دهی:

 )منتشر شده با وابستگی سازمانی صحیح و استاندارد دانشگاه در سال ارزشیابی در بانک اطالعاتی  هرکتاب )کاملScopus 

 امتیاز 2معادل 

 هرفصل  ( کتابBook Chapter  منتشر شده با وابستگی سازمانی صحیح و استاندارد دانشگاه در سال ارزشیابی در )

 امتیاز 0معادل  Scopusبانک اطالعاتی 

  )للیلمامنتشر شده با وابستگی سازمانی صحیح و استاندارد دانشگاه در سال ارزشیابی توسط ناشران بین هرکتاب )کامل 

Springer, Willy, Elsevier (Science Direct )  امتیاز 0معادل 

 هرفصل کتاب (Book Chapter)  منتشر شده با وابستگی سازمانی صحیح و استاندارد دانشگاه در سال ارزشیابی توسط

 امتیاز 2معادل   Elsevier (Science Direct ), Springer, Willyناشران بین المللی 

 آدرس در آنها اسامی که ناشرینی سایرو  Intech, IntechOpen, Lambert(LAP)مانند  ناشرانی :1 نکته

http://blacklist.research.ac.ir شوندمی قلمداد نامعتبر است آمده. 

 .گرفت خواهد تخصیص باالتر امتیاز پوشانی هم موارد صورت در : 0 نکته

 با وابستگی سازمانی  (آموزشی معاونت سایت وب براساس هاآزمون و هارشته برای شده اعالم رفرنس) مرجع هرکتاب

 امتیاز 01معادل صحیح و استاندارد دانشگاه با تاریخ انتشار اولیه در سال ارزشیابی

 با وابستگی سازمانی  (آموزشی معاونت سایت وب براساس ها آزمون و ها رشته برای شده اعالم رفرنس) مرجع هرکتاب

 امتیاز 5صحیح و استاندارد دانشگاه با تاریخ تجدید انتشار یا انتشار ویرایش جدید در سال ارزشیابی معادل 

 گیرد.یف کتاپ توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی صورت میلامتیاز به بخش تا

http://blacklist.research.ac.ir/


 مستندات مورد نیاز:

 Bookپیوست نامه با عنوان  Excel فرم صحیح تکمیل -0

های انگلیسی باشد که صفحه اول مربوط به کتابمستندات مربوط به شاخص کتاب تالیفی دارای دو صفحه می Excelفایل  نکته :

وزارت های رسمی های فارسی که به عنوان مرجع آزمونهای درج شده در شیوه نامه( و صفحه دوم مربوط به کتاب)صرفا با ویژگی

 باشد.های مرجع آموزشی مورد تایید معاونت آموزشی میبهداشت و یا کتاب

های فارسی که در صفحه دوم برای تمامی کتاب Pdfارسال مستند تایید کننده )کوریکولوم آموزشی و ...( در قالب فایل  -2

 توسط دانشگاه اظهار شده است. Excelفایل 

 گیرد.ق نمینکته: در صورت نق  مستندات امتیازی تعل

 



 انتقال و ترجمان دانش

، انتشار، تبادل و استفاده صحیح و اخالقی از دانش برای بهبود انتقال و ترجمان دانش فرایندی پویا و تکرار شونده و شامل تولید

 های بهداشتی است.تر و تقویت مراقبتسالمت و ارائه خدمات و محصوالت بهداشتی موثر

  شاخص توضیحات امتیاز

022 
شار نتایج پژوهش های سالمت تعداد اخبار در سامانه انت برای اندازه گیری این شاخص

در همان سال  RPISدر سامانه یافته های خاتمهنسبت به کل طرح0011ر سال کشور د

 این شاخص نیاز به خوداظهاری نداردمحاسبه و  امتیاز درج می گردد.الزم به ذکر است 

تعداد اخبار 

 Newsسامانه 

ش
دان
ن 
ما
رج
و ت
ل 
قا
انت

 

102 

این شاخص بر اساس درصد تکمیل مقاالت درج شده آن دانشگاه در سامانه انتشار 

گردد. لذا این محاسبه و امتیازدهی می 0011سال  نتایج پژوهش های سالمت کشوردر

 .نیاز به خود اظهاری ندارد شاخص

درصد تکمیل 

مقاهت به ازای 

اخبار تایید شده 

 Newsدر سامانه 

 

02 

ز معاونت ا تصمیم گیری بالینیشده مبتنی بر شواهد در  تدوینتعداد راهنماهای بالینی 

نیاز به خود اظهاری لذا این شاخص . مان وزارت بهداشت استعالم گرفته می شوددر

 .ندارد

عداد راهنمای ت

 بالینی 

02 

 0011لمی دانشگاه در سال تدوین شده توسط اعضای هیات عتعداد خالصه سیاستی 

 میالدی. 2120شمسی یا 

الزم است دانشگاه متن کامل خالصه سیاستی و محل/مرجع انتشار را طی مکاتبه 

 رسمی ارسال نماید.

تعداد خالصه 

 سیاستی 

02 

 2120شمسی یا 0011در سال تولید شده منتج از پژوهش های دانشگاه  0تعداد رسانه

 برای مخاطبان خاصکه به صورت رسمی توسط معاونت درمان، بهداشت یا...  میالدی

 .شده باشد منتشر ) بیماران/ پرستاران/ کارشناسان بهداشتی/ ...(

 الزم است مستند باال )نسخه فیزیکی یا الکترونیک( به همراه مرجع تایید کننده

اطالعات و انتشارات علمی معاونت درمان/ بهداشت/ ...( طی مکاتبه رسمی به مرکز )

 ارسال گردد.

تعداد رسانه های 

تولید شده اعم از 

) فیلم ، بروشور، 

)... 

 

 

 مجالت

و انتشارات و مستقیما توسط مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات نیازی به خود اظهاری ندارد شاخ  های بخش مجالت 

 علمی استخراج می گردد.

                                                           

 .شدبا دانشتحقق فرایندهای انتقال و ترجمان در راستای که ... تیزر، نماهنگ ، فیلم،  پوستر، پمفلت،منظور از رسانه  1 


