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 هاي علوم پزشكيدانشگاه يپژوهش يهافعاليت يارزشياب

 
 :مقدمه

 قاتيمعاونت تحق توسط 1380كشور، از سال  يعلوم پزشكي هادانشگاه يپژوهش يهاتيفعال يابيارزش

شده و  نييتع يهاهر سال بر اساس دستورالعمل نديآفر ني. اشودوزارت متبوع انجام مي يو فناور

علوم ي هادانش در دانشگاه ديمنابع و تول زي، تجهيساز، توانمنديو رهبر تيحاكم تيناظر بر تقو

توسعه گروه نظارت و ارزشيابي مركز  كه توسط نتيجه ارزشيابي پژوهشيبه اجرا در آمده است.  يپزشك
مهرماه ، شودميقبل محاسبه سال  بر اساس عملكردو  و هماهنگي تحقيقات و فناوري وزارت متبوع

 رسد.مي عالقمندانو به اطالع  گزارش بهداشت هر سال در تارنماي وزارت

هاي هاي نخست انتشار سالنامهگروه كارشناسان آمار مديريت آمار و فناوري اطالعات از همان سال
آماري دانشگاه، نتايج اين ارزشيابي را در كنار ارزشيابي مراكز تحقيقاتي بر اساس مستندات موجود 

ريزان و ساير برنامهبرداري مديران، معاونين، رياست محترم دانشگاه در تارنماي وزارت متبوع جهت بهره

گذاران دانشگاه گزارش نموده است كه امسال با توجه به تغيير ساختار سالنامه، بصورت و سياست

 گزارش مجزا ارائه شده است. 
غير  ،اهللارتش، شاهد و بقيهدانشگاه  3دانشگاه علوم پزشكي وابسته و  43در حوزه وزارت بهداشت، 

هاي علوم دانشگاه ارزشيابيبه منظور اساس نظر وزارت متبوع  فعاليت دارند كه بر دولتي وابسته

بندي در اين گروهاند. شده بنديگروه، به شرح زير در سه تيپ هاي همترازپزشكي در گروه
 شود.هاي مختلف و همچنين در برگزيده شدن منتخبين جشنواره رازي اعمال ميارزشيابي

-مشهد -شيراز -كرمان -تبريز -شهيدبهشتي -تهران -ايران -اهواز -اصفهان :Iهاي تيپ دانشگاه

 .مازندران

 -سمنان -زنجان -زاهدان -رفسنجان -بيرجند -بندرعباس -بابل -اروميه -اردبيل :IIهاي تيپ دانشگاه

 .اهللبقيه -شاهد -يزد -همدان -گيالن -گلستان -كرمانشاه -كاشان -قزوين

 -شهركرد -شاهرود -سبزوار -زابل -جهرم -توانبخشي -بوشهر-بجنورد -ايالم :IIIهاي تيپ دانشگاه 

 .ارتش -جياسو -كردستان -قم -فسا
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انجام شده است و نتايج آن در  97بر اساس عملكرد سالوزارت متبوع كه  1398در ارزشيابي سال 

هاي قبل، رتبه مطابق روال سال ،دانشگاه علوم پزشكي تهرانتارنماي وزارت متبوع منتشر شده است؛ 

 .كسب نموده استتيپ يك،  دانشگاه 10و هاي علوم پزشكي سراسر كشور اول را در ميان دانشگاه
زيرساخت پژوهش، نيروي انساني پژوهشي، تحقيقات شامل توليد علم،  رمحو پنج در اين ارزشيابي

با توجه به اينكه از نظر آماري جايگاه دانشگاه در هر  .دانشجويي و اخالق در پژوهش انجام شده است

ويژه هاي علوم پزشكي بهدانشگاه در مقايسه با سايرها و امتيازات كسب شده شاخص يك از
باشد در اين گزارش به وضعيت دانشگاه در مقايسه با مي حائز اهميت هاي همتراز )تيپ يك(دانشگاه

 ها خواهيم پرداخت.اين دانشگاه

 

 توليد علم: -محور اول

شاخص  8از وزن امتيازات ارزشيابي را به خود اختصاص داده و داراي درصد  88علم  ،محور توليد
 ها گزارش شده است.باشد كه در ادامه هر يك از اين شاخصمي

 (Output) پژوهشي برونداد -1

. به شودمي گفته يبرونداد پژوهش، هاشيدر هما مقاالتارائه  و همچنينب اكت ، چاپمقاالتبه چاپ 

 و ISI ، PubMedهايپايگاه در شده نمايه مقاالت تعداد، منظور از برونداد پژوهشيعبارت ديگر 

Scopus  +اهپايگ در شده نمايه كتب Scopus يادشده هايپايگاه در شدهنمايه مقاالت و خالصه 
 باشد. مي

 
 1397سال-هاي علوم پزشكي تيپ يك دانشگاه 2018 سال مقاالتكل تعداد  -1 نمودار
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 1397سال-هاي علوم پزشكي تيپ يك دانشگاه 2018 سالبعد از حذف همپوشاني  ISI تعداد مقاالت -2نمودار 

 

 
 1397سال-هاي علوم پزشكي تيپ يك دانشگاه 2018 سالبعد از حذف همپوشاني  Scopus تعداد مقاالت -3نمودار 
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 1397سال-هاي علوم پزشكي تيپ يك دانشگاه 2018 سالبعد از حذف همپوشاني  PubMed تعداد مقاالت -4نمودار 

 

هاي دانشگاهپوشاني با مشاركت و همكاري مقاله پس از حذف هم 21568در مجموع  1397در سال

عنوان مقاله  5634المللي منتشر شد كه از اين تعداد، نامه معتبر بيننمايه علوم پزشكي كشور در سه

هاي درصد(، توسط دانشگاه علوم پزشكي تهران توليد شد. تعداد مقاالت توليدي توسط دانشگاه 1/26)
 1بيش از يك دانشگاه تيپ  مقاله با همكاري 4890مقاله بوده است.  17335، 1علوم پزشكي تيپ 

 توليد شده است.
 1397سال-هاي علوم پزشكي تيپ يك دانشگاههمپوشاني  حذفپس از  2018 سال تعداد مقاالت -1 جدول

 جمع ISI PubMed Scopus نام دانشگاه

 5634 818 691 4125 تهران

 3907 540 512 2855 شهيدبهشتي

 2334 244 398 1692 ايران

 2002 341 260 1401 مشهد

 1840 107 166 1567 تبريز

 1904 187 321 1396 شيراز

 1938 312 435 1191 اصفهان

 1091 180 132 779 اهواز

 805 117 122 566 كرمان

 770 184 102 484 مازندران

 22225 3030 3139 16056 جمع
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 1397سال- دانشگاه علوم پزشكي تهران دانشگاه پس از حذف همپوشاني 2018 سال تعداد مقاالت -5نمودار 

 

 همپوشاني  حذفبه تفكيك نوع مقاله پس از  2018تعداد مقاالت سال  -2 جدول

 1397سال-هاي علوم پزشكي تيپ يك دانشگاه

 نام دانشگاه

 2018همپوشاني سال تعداد مقاالت به تفكيك نوع مقاله پس از رفع 

Original/ review Editorial Letter Case report 
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 0 21 0 17 17 235 12 5 66 789 648 3824 تهران

 0 10 0 4 18 198 5 0 29 531 484 2628 شهيدبهشتي

 0 7 0 2 10 62 0 0 20 242 381 1610 ايران

 0 9 0 12 3 23 0 0 16 329 248 1362 مشهد

 0 1 0 0 3 27 0 0 11 107 162 1529 تبريز

 0 7 0 6 6 60 1 1 18 180 307 1318 شيراز

 0 12 0 1 6 29 1 0 11 310 417 1151 اصفهان

 2 1 3 1 0 5 0 0 5 177 131 766 اهواز

 1 0 0 0 0 8 1 0 3 115 122 555 كرمان

 6 1 11 1 0 10 0 0 6 177 101 457 مازندران

 9 69 14 44 63 657 20 6 185 2957 3001 15200 جمع

ISI ; ۴۱۲۵

PubMed; ۶۹۱

Scopus; ۸۱۸
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 Scopusهاي علوم پزشكي كشور در كتاب با مشاركت و همكاري دانشگاه 79در مجموع  1397در سال

دانشگاه علوم پزشكي تهران  با مشاركتدرصد(،  1/20) كتابعنوان  16منتشر شد كه از اين تعداد، 

 Scopus ،71در  1هاي علوم پزشكي تيپ توسط دانشگاه و منتشر شده توليدي كتبتوليد شد. تعداد 
 اند. ها با مشاركت بيش از يك دانشگاه توليد شدهالبته برخي كتاببوده است.  عنوان كتاب

 

 1397سال-هاي علوم پزشكي تيپ يك دانشگاه هاي بروندادشاخص -3 جدول

نام 

 دانشگاه

امتياز  برونداد پژوهش

 خام

 برونداد

امتياز 

 نهايي

 برونداد

تعداد كل 

 مقاالت

،  ISI يهاگاهيدر پا شدههيخالصه مقاالت نما

PubMed  وScopus 
نمايه شده در  تعداد كتاب

Scopus 

 250 3/9828 16 260 5634 تهران

 4/172 9/6775 21 118 3907 شهيدبهشتي

 0/107 2/4206 26 100 2334 ايران

 5/89 9/3518 7 67 2002 مشهد

 3/88 4/3472 2 57 1840 تبريز

 1/86 4/3385 7 54 1904 شيراز

 3/86 4/3313 1 61 1938 اصفهان

 3/49 1938 2 27 1091 اهواز

 2/36 7/1424 2 6 805 كرمان

 9/32 5/1294 2 38 770 مازندران

 - - 86 788 22225 جمع

 

  Q1مقاالت  -2
 

 1397 لسا-هاي تيپ يك دانشگاه Q1امتياز شاخص مقاالت  -4 جدول

 نام دانشگاه
تعداد كل مقاالت منتشر 

 2018شده در سال 

تعداد مقاالت منتشر شده 

 Q1در مجالت 
 امتياز

 250 1551 5634 تهران

 7/1520 935 2907 شهيدبهشتي

 9/84 592 2334 ايران

 3/84 527 2002 مشهد

 4/95 523 1840 تبريز

 1/69 429 1904 شيراز

 0/65 403 1938 اصفهان

 4/36 226 1091 اهواز

 6/27 171 805 كرمان

 4/26 164 770 مازندران

 - 5521 22225 جمع
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 الملليهاي بينهمكاري -3
 

 1397 سال-هاي تيپ يك المللي دانشگاههاي بينامتياز شاخص همكاري -5 جدول

 نام دانشگاه
تعداد كل مقاالت منتشر 

 2018شده در سال 

تعداد مقاالت منتشر شده با همكاري 

 2018المللي در سال بين
 امتياز نهايي

 150 1211 5634 تهران

 7/89 724 3907 شهيدبهشتي

 8/63 515 2334 ايران

 5/55 448 2002 مشهد

 7/48 393 1840 تبريز

 4/43 350 1904 شيراز

 2/34 276 1938 اصفهان

 9/21 177 1091 اهواز

 7/13 151 805 كرمان

 7/18 111 770 مازندران

 - 4356 22225 جمع

 

 

 رهبري در انتشار -4
 

 1397سال - هاي تيپ يكدانشگاه امتياز شاخص رهبري در انتشار -6 جدول

 نام دانشگاه

 رهبري در انتشار

شده در پايگاه تعداد مقاالت نمايه امتياز
Scopus  2018در سال 

تعداد مقاالت منتشر شده نويسنده مسئول 
 2018در سال  Scopusدر پايگاه 

 0/150 1705 4733 تهران

 1/122 1388 3273 شهيد بهشتي

 4/58 894 1664 ايران

 6/78 875 1540 مشهد

 0/77 819 1472 تبريز

 1/68 774 1565 شيراز

 1/72 664 1950 اصفهان

 1/39 592 631 اهواز

 1/52 444 884 كرمان

 6/26 302 631 مازندران

 - 8457 18343 جمع
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 علمينسبت مقاله به هيأت -5

 
 الملليمعتبر بين نامهو كل مقاالت منتشر شده در سه نمايه علميهيأت مقايسه تعداد -6نمودار 

 1397سال -هاي تيپ يك دانشگاه

 

 

 
 1397سال -هاي تيپ يك دانشگاه علميبه هيأتالمللي نامه معتبر بيننمايه منشر شده در سهنسبت مقاله  -7نمودار 
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 1397سال -هاي تيپ يك دانشگاه علميمقاله به هيأت نسبت امتياز شاخص -7 جدول

 نام دانشگاه
 تعداد كل مقاالت منتشر شده

 2018در سال 

 تعداد

 هيأت علمي

 نسبت 

 مقاله به هيأت علمي
 امتياز

 0/200 06/3 1841 5634 تهران

 2/180 76/2 1417 3907 شهيد بهشتي

 8/155 38/2 979 2334 ايران

 5/145 23/2 899 2002 مشهد

 9/138 16/2 881 1840 تبريز

 2/141 12/2 866 1904 شيراز

 5/137 10/2 921 1938 اصفهان

 5/105 67/1 461 1091 اهواز

 9/98 61/1 676 805 كرمان

 2/109 51/1 532 770 مازندران

 - 16/2ميانگين:  9473 22225 جمع

 

 

 

 Scopus( در 2018-2014به مقاالت منتشر شده ) 2018استنادات سال  -6

 

  Scopusدر  (2018-2014)به مقاالت منتشرشده  2018امتياز شاخص استنادات سال  -8 جدول

 1397سال -هاي تيپ يك دانشگاه

 نام دانشگاه
 تعداد تطبيق يافته استنادات در سال 

 ( 2018-2014به مقاالت منتشر شده ) 2018
 امتياز

 400 42877 تهران

 3/197 2/21152 شهيد بهشتي

 8/120 9/12947 ايران

 3/133 4/14292 مشهد

 1/129 1/13842 تبريز

 7/93 1/10048 شيراز

 5/95 5/10241 اصفهان

 3/56 2/6038 اهواز

 5/41 4/4450 كرمان

 3/42 0/4535 مازندران

 

  



 هاي پژوهشيارزشيابي فعاليتهاي علوم پزشكي تيپ يك در مقايسه دانشگاهگزارش آماري  

 sit.tums.ac.ir  12مديريت آمار و فناوري اطالعات -دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 Scopusدر  2018به مقاالت منتشر شده  2018استنادات سال  -7

 
  Scopusدر  2018به مقاالت منتشرشده سال  2018امتياز شاخص استنادات سال  -9 جدول

 1397سال -هاي تيپ يك دانشگاه

 نام دانشگاه
 تعداد تطبيق يافته استنادات در سال 

 2018به مقاالت  2018
 امتياز

 200 3480 تهران

 1/118 2/2054 شهيد بهشتي

 3/79 1379 ايران

 8/84 1/1475 مشهد

 8/87 1527 تبريز

 5/43 1/757 شيراز

 8/40 1/709 اصفهان

 5/30 1/530 اهواز

 25 435 كرمان

 4/15 1/267 مازندران

 
 

 

 ساله 5ايندكس -اچ -8
 

 1397در سال هاي تيپ يكدانشگاه (2018تا  2014هاي ساله )سال 5ايندكس -مقايسه اچ -10 جدول

 امتياز ساله 5ايندكس -اچ نام دانشگاه

 100 96 تهران

 1/78 75 مشهد

 75 72 بهشتيشهيد 

 7/66 64 اصفهان

 7/66 64 ايران

 4/59 57 تبريز

 3/56 54 شيراز

 1/53 51 مازندران

 1/52 50 اهواز

 7/42 41 كرمان

 

  



 هاي پژوهشيارزشيابي فعاليتهاي علوم پزشكي تيپ يك در مقايسه دانشگاهگزارش آماري  

 sit.tums.ac.ir  13مديريت آمار و فناوري اطالعات -دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 
 1397هاي تيپ يك در سال( دانشگاه2018تا  2014هاي ساله )سال 5ايندكس -مقايسه اچ -11نمودار 

 

 

 هاي محور توليد علمبندي امتياز شاخصجمع

 
 1397هاي تيپ يك در سالدانشگاه هاي محور توليد علممقايسه امتياز شاخص -12 جدول

نام 
 دانشگاه

 مقاالت برونداد
 Q1 

 مقاالت

با 
 همكاري 

 الملليين

 مقاالت
 نويسنده 

 مسئول

 مقاله به
ت هيأ

 علمي

استنادات 
 به مقاالت

 ساله5

استادات 

 به
مقاالت 

2018 

H-
index 

 توليد
 علم

 رتبه

 1 1700 100 200 400 200 150 150 250 250 تهران

 2 4/1105 75 1/118 3/197 2/180 1/122 7/89 7/150 4/172 شهيدبهشتي

 3 7/749 1/78 8/84 3/133 5/145 6/78 5/55 3/84 5/89 مشهد

 4 7/736 7/66 3/79 8/120 8/155 4/58 8/63 9/84 0/107 ايران

 5 5/724 4/59 8/87 1/129 9/138 0/77 7/48 4/95 3/88 تبريز

 6 4/601 2/56 5/43 7/93 2/141 1/68 3/43 1/69 1/86 شيراز

 7 0/596 7/66 7/40 5/95 5/137 0/72 2/34 0/65 3/84 اصفهان

 8 1/391 1/52 5/30 3/56 5/105 1/39 9/21 4/36 3/49 اهواز

 9 7/337 7/42 25 5/41 9/98 1/52 7/13 6/27 2/36 كرمان

 10 6/324 1/53 3/15 3/42 2/109 6/26 7/18 4/26 9/32 مازندران

 



 هاي پژوهشيارزشيابي فعاليتهاي علوم پزشكي تيپ يك در مقايسه دانشگاهگزارش آماري  

 sit.tums.ac.ir  14مديريت آمار و فناوري اطالعات -دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 

 هاي محور زيرساخت پژوهشامتياز شاخص -محور دوم 

 
 1397هاي تيپ يك در سالدانشگاههاي زيرساخت پژوهش مقايسه امتياز شاخص -13 جدول

 نام دانشگاه
 كوهورت و 

 *بيوبانك

 ثبت

 هابيماري

 آزمايشگاه

 جامع

 منابع الكترونيك و

 رساني پزشكياطالع
 زيرساخت

 5/203 30 5/23 50 100 تهران

 9/198 6/24 32 3/47 95 مشهد

 6/189 8/28 5/45 3/15 100 شهيد بهشتي

 6/184 30 5/27 1/27 100 شيراز

 2/187 9/27 5/26 8/23 100 تبريز

 4/147 4/23 18 0/16 90 مازندران

 3/144 5/25 22 8/11 85 اصفهان

 2/142 8/28 20 4/8 85 ايران

 9/136 8/16 10 1/15 95 اهواز

 6/97 30 8 6/4 55 كرمان

مدت مشخصي اين جمعيت و تغييرات آنها از نظر مواردي كه اي است كه در آن جمعيت مشخصي تعريف شده و براي مطالعه "كوهورت"مطالعه *

هاي بيولوژيكي )معموالً از انسان( نوعي بانك اطالعاتي است كه نمونه  بانك اطالعات پزشكي :بيوبانك .شوندمدنظر است، بررسي شده و پيگيري مي
 كند. هاي مختلف ذخيره ميرا براي استفاده در تحقيقات و پژوهش

 

 هاي محور نيروي انساني پژوهشيامتياز شاخص -محور سوم 

 
 1397هاي تيپ يك در سالمقايسه امتياز شاخص نيروي انساني پژوهشي دانشگاه -14 جدول

 نام دانشگاه
تعداد دانشجوي 

 دكتراي پژوهشي

تعداد پزشك 

 پژوهشگر

امتياز كل نيروي 

 انساني

 70 5 8 تهران

 9/38 0 10 اصفهان

 0/35 2 5 شيراز

 2/27 1 5 مشهد

 4/19 0 5 تبريز

 7/11 1 1 ايران

 7/11 0 3 شهيدبهشتي

 7/11 0 3 كرمان

 9/3 0 1 اهواز

 0 0 0 مازندران

 



 هاي پژوهشيارزشيابي فعاليتهاي علوم پزشكي تيپ يك در مقايسه دانشگاهگزارش آماري  

 sit.tums.ac.ir  15مديريت آمار و فناوري اطالعات -دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 هاي محور تحقيقات دانشجوييامتياز شاخص -محور چهارم 

 

 

 1397هاي تيپ يك در سالتحقيقات دانشجويي دانشگاهمقايسه امتياز محور  -15 جدول

 نام دانشگاه
امتياز تحقيقات 

 دانشجويي
 50امتياز از 

 50 715 شهيد بهشتي

 1/37 530 تهران

 3/24 348 اصفهان

 2/19 275 اهواز

 8/17 255 مازندران

 5/11 165 كرمان

 6/10 151 ايران

 4/10 149 تبريز

 8/8 5/126 مشهد

 5/6 5/93 شيراز

 

 

 هاي اخالق در پژوهشامتياز شاخص -محور پنجم 

 
 

 1397هاي تيپ يك در سالمقايسه امتياز محور اخالق در پژوهش دانشگاه -16 جدول

 100امتياز از  نام دانشگاه

 100 تهران

 100 شهيدبهشتي

 100 شيراز

 100 مشهد

 95 تبريز

 95 اصفهان

 95 ايران

 95 كرمان

 90 مازندران

 80 اهواز

 
 

  



 هاي پژوهشيارزشيابي فعاليتهاي علوم پزشكي تيپ يك در مقايسه دانشگاهگزارش آماري  

 sit.tums.ac.ir  16مديريت آمار و فناوري اطالعات -دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

 گانه ارزشيابيهاي پنجمحور اتبندي امتيازجمع

 

 1397هاي تيپ يك در سالدانشگاه مورد ارزشيابي هايمحور اتمقايسه امتياز -17 جدول

 نيروي انساني زيرساخت توليد علم نام دانشگاه
 تحقيقات

 دانشجويي
 كل اخالق

 56/2110 100 1/37 70 5/203 1700 تهران

 1457 100 50 12 190 1105 شهيدبهشتي

 1085 100 9 27 199 750 مشهد

 1028 95 10 19 178 724 تبريز

 996 95 11 12 142 737 ايران

 928 100 6 35 185 601 شيراز

 899 95 24 39 144 596 اصفهان

 631 80 19 4 137 391 اهواز

 580 90 18 0 147 325 مازندران

 553 95 11 12 98 338 كرمان

 

كه دانشگاه علوم پزشكي تهران  باشدمي 1700حداكثر امتياز كسب شده در محور توليد دانش نكته: 
 صاص داد.اين امتياز را به خود اخت

 

 


