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وریتحقیقات و فنامعاونت   

 پيوست شماره یک

 

 

 

 

 

 

 "9318"شاخص ارزشيابی کميته های تحقيقات دانشجويی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال        

، در های پژوهشی دانشجویان جهت حمایت از فعالیتکشور علوم پزشکی های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ارزشیابی 

هش های بنیادی و کاربردی به منظور ارتقاء سالمت هر ساله راستای افزایش بهره وری و توانمندی های دانشجویان، در انجام پژو

صورت می پذیرد. تا بدین وسیله امکان حضور شایسته دانشجویان محقق علوم پزشکی در عرصه های بین المللی در محیطی 

 مناسب برای رقابت آنان در عرصه های تولید علم حاصل شود.

ون دستخوش تغییراتی بوده است و همواره بر این امر اهتمام شده است تا با آغازشده است تا کن 5831این فرآیند که از سال 

حفظ معیارها وشاخص های جهانی، به شکل گیری مجموعه هایی باترویج وارتقای فرهنگ پژوهش بین دانشجویان گروه پزشکی 

 از دانشجویان مستعد و عالقمند به پژوهش اهتمام ورزد.

ضمن سپاس و تشکرفراوان از بذل توجه و حسن همکاری مدیران و کارشناسان محترم ، متعال با استعانت از درگاه خداوندلذا 

به شکل ذیل  5833شده، ارزشیابی سال  ، بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذفراینداین کشور در اجرای  دانشگاههای علوم پزشکی

 صورت می پذیرد.

های علوم پزشکی کشور در سال جاری براساس روند ویی دانشگاههای تحقیقات دانشجدر این فعالیت شاخص ارزشیابی کمیته

های ذکر شده محاسبه و امتیازدهی خواهد شد. بدیهی است امتیاز نهایی کمیته های تحقیقات دانشجویی در ارزشیابی دانشگاه

 امتیاز محاسبه خواهد شد. 15علوم پزشکی از 

 های تحقیقات دانشجویی دانشگاه نیروی انسانی کمیته (1

 های تحقیقات دانشجویی دانشگاهساختار فیزیکی کمیته (2

 ها (ها ) مقاالت و طرحهای تحقیقات دانشجویی دانشگاههای پژوهشی کمیتهفعالیت (3

 کسب عنوان مقاله یا پوستر برتر در کنگره سراسری در سال ارزشیابی (4

 برگزاری کنگره سراسری در سال ارزشیابی (5

 عضو کمیته تحقیقات در سال ارزشیابیکسب عنوان دانشجویی نمونه کشوری  (6

 های تحقیقات دانشجویی دانشگاه )الزامی(نیروی انسانی کمیته (1

 ها تحقیقات دانشجویی:تطابق ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی با ترکیب مندرج در آیین نامه کمیته  5-5
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وریتحقیقات و فنامعاونت   

i.  سرپرست 

ii. دبیر 

iii. ( یک نفر نیروی ثابتکارشناس کمیته) 

iv. شورای مرکزی کمیته 

v. شورای پژوهشی کمیته 

  پیوست حکم انتصاب هر پنج مورد ذکر شده الزامی می باشد. در صورت عدم ارسال هر یک از موارد فوق، پرونده

 ارسالی مورد بررسی و ارزشیابی قرار نمی گیرد.

 ربوطه تمامی احکام انتصاب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی باید به تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه م

 رسیده و صورتجلسه ارسال گردد.

 مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

 مدرک تحصیلی تاریخ شروع فعالیت نام و نام خانوادگی   دانشگاه

 

 

 

 سرپرست
  

 

 

 دبیر
  

 

 

 کارشناس
  

 

 

 

 

 امتیاز( 22های تحقیقات دانشجویی دانشگاه )ساختار فیزیکی کمیته (5

 مشخصات ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

 دانشجو)رشته تحصیلی( استاد)رتبه علمی( نام و نام خانوادگی   دانشگاه

 

 شورای مرکزی

  
 

 

  
 

 

  

 

 

 شورای پژوهشی
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 □خیر                    □داشتن خط تلفن مستقل:                                                  بلی 

 □خیر                     □دسترسی به سیستم اتوماسیون مستقل برای دفتر:                    بلی 

        @      پست الکترونیکی دفتر:                

 □خیر                     □داشتن وب سایت:                                                            بلی 

 آدرس وب سایت: 

 میزان بروز رسانی:  

 □خیر                      □فضای مستقل برای دفتر تحقیقات:                                       بلی 

 

و تازه تاسیس یافته می باشند. شایان ذکر است که کمیته های با  8، 2، 5شاخص ذیل جهت کمیته دانشگاههای تیپ 

 سال با دقت بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت . 3موافقت اصولی زیر 

 

o ( 5داشتن خط تلفن مستقل )امتیاز 

o ( 8دسترسی به سیستم اتوماسیون مستقل برای دفتر )امتیاز 

o  امتیاز( 5الکترونیکی دفتر تحقیقات )پست 

o ( 1وضعیت فضای مستقل برای دفتر تحقیقات )امتیاز 

o ( 5داشتن وب سایت و میزان بروزرسانی )امتیاز 

 :سایتمیزان بروز رسانی وب -

 امتیاز( 5اطالعات کامل اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی ) -5

 امتیاز( 5آدرس و شماره تماس کمیته ) -2

 امتیاز( 5باشند( )همکار و تعیین عضویت در شبکه )درکدام شبکه همکار عضو میهای جدول شبکه -8

 امتیاز( 5صورت جلسات کمیته کشوری تحقیقات  دانشجویی ) -4

 امتیاز( 5های تحقیقات دانشجویی )لینک سایت کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی و سایر کمیته -1

 امتیاز(  2ها )بروزرسانی اخبار مربوط به کمیته -6

 امتیاز( 2های مصوب کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی )تورالعمل ها و آیین نامهدس -7
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وریتحقیقات و فنامعاونت   

 

 1391در سال  ها(ها )مقاالت و طرحهای تحقیقات دانشجویی دانشگاههای پژوهشی کمیته( فعالیت2

های تحقیقات مصوب کمیتههای دانشجویی ها، تعداد طرحهای تحقیقات دانشجویی دانشگاههای پژوهشی کمیتهفعالیت از منظور

)به ازای هر طرح مصوب یک امتیاز به آن تعلق می گیرد( و تعداد مقاالت انتشار یافته  5833ها در سال دانشجویی دانشگاه

های علوم پزشکی کشور های تحقیقات دانشجویی دانشگاهکمیته Scopusو  Pubmedو    ISIدرپایگاه های داده 2553سال

و یا هر آدرسی که قبال به اطالع دفتر کشوری رسیده است،   Student Research Committeeنی( تحت )وابستگی سازما

 باشد.می

      Student Research“(Affiliationبطور کلی به ازای هر مقاله استخراج شده تحت وابستگی سازمانی) :1تبصره

Committee”درپایگاه های دادهISI  وPubmed  وScopusدر بدیهی است )گیرد.می ، یک امتیاز تعلق 2553در سال

 (.امتیازدهی می شودتنها در یک نمایه مواردی که مقاله در بیش از یک پایگاه نمایه شده است 

 ، در صورتی کههای مصوب کمیته تحقیقات دانشجوییاز محل طرحمنتج  2553مقاالت استخراج شده در سال  :2تبصره

اشاره شده باشد، امتیاز ویژه کسب نموده و دارای  به شماره طرح مصوب دفتر تحقیقات دانشجوییدر بخش تقدیر و تشکر 

 باشند.می 2ضریب 

امتیاز تعلق در صورت دریافت شماره صفحه Article in Press مقاالت به  ،ور پرهیز از دوباره شماری مقاالتبه منظ :3تبصره

 می گیرد.

 -مقاالت با چاپ تکراری، طبق دستورالعملهای کمیته ملی اخالق در پژوهش های زیستنحوه محاسبه امتیاز جهت  :4تبصره

 پزشکی اقدام گردد.

کمیته  طرح مصوب 8به ازای هر : یکی دانشگاه های تیپ یامتیاز دهی طرح های تحقیقاتی دانشجو : 5تبصره

ارائه عنوان طرح به زبان انگلیسی جهت پایش گردد. ارائه  دنمایه شده باشن Scopus پایگاهمقاله که در یک، تحقیقات دانشجویی

به شماره طرح مصوب دفتر تحقیقات  (Acknowledgement) شکرتآن الزامی می باشد و همچنین در بخش تقدیر و 

 .دانشجویی اشاره شده باشد

کمیته تحقیقات  طرح مصوب 1به ازای هر : دوی دانشگاه های تیپ یامتیاز دهی طرح های تحقیقاتی دانشجو: 6تبصره

ارائه عنوان طرح به زبان انگلیسی جهت پایش آن گردد. ارائه  دنمایه شده باشن Scopus پایگاهمقاله که در یک، دانشجویی

به شماره طرح مصوب دفتر تحقیقات  (Acknowledgement) الزامی می باشد و همچنین در بخش تقدیر و تشکر

 .دانشجویی اشاره شده باشد

کمیته تحقیقات  طرح مصوب 3به ازای هر :  سهی دانشگاه های تیپ یز دهی طرح های تحقیقاتی دانشجوامتیا: 7تبصره

ارائه عنوان طرح به زبان انگلیسی جهت پایش آن گردد.ارائه  دنمایه شده باشنScopus پایگاه  مقاله که در یک، دانشجویی

به شماره طرح مصوب دفتر تحقیقات  (Acknowledgement)الزامی می باشد و همچنین در بخش تقدیر و تشکر 

 .دانشجویی اشاره شده باشد
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 : است ذکر به الزم

 باشند. پایان نامه دانشجویی نباید ارسالی و مصوب های طرح (5

 دانشجو و استاد( می بایست پیوست گردد. با) پژوهشی طرح قرارداد (2

 بایست پیوست گردد.طرح پژوهشی می یه کمیته اخالق، تایید (8

 شوند.های علوم پزشکی براساس تیپ دانشگاهی با یکدیگر مقایسه میهای تحقیقات دانشجویی دانشگاهکمیته (4

 

 یدانشگاه یپژوهش یتهایفعال ازیامت (2

 امتیاز 5سخنران یا پوستر برتر در کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور در سال ارزشیابی  عنوان کسب

امتیاز و حداکثر 5)باارائه کپی گواهی ارایه در کنگره سالیانه، به ازای هر سخنرانی و یا پوستر برتر )نفرات اول تا سوم هر بخش( 

 امتیاز تعلق خواهد گرفت.( 1

 

 امتیاز 122برگزاری کنگره سراسری در سال ارزشیابی  (3

 (آموزش پزشکیارائه نامه موافقت میزبانی از ستاد وزارت بهداشت درمان و )

 

 امتیاز 5کسب عنوان دانشجویی نمونه کشوری عضو کمیته تحقیقات   (4

 گواهی کسب عنوان دانشجویی نمونه کشوری با تایید عضویت در کمیته دانشجویی توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه متبوع.

 

موارد 

الزامی 

نیروی 

 انسانی

امتیاز 

ساختار 

 فیزیکی

 های تحقیقات دانشجوییهای پژوهشی کمیتهامتیاز فعالیت های پژوهشی دانشگاهی امتیاز فعالیت

 Scopusهای دانشجویی مصوب و مقاالت انتشار یافته درپایگاه)طرح

Database) 

امتیاز 

برگزاری 

کنگره 

 سالیانه

کسب عنوان 

دانشجویی 

نمونه عضو 

کمیته 

 تحقیقات 

کسب عنوان 

مقاله یا 

پوستر برتر 

در کنگره 

 سالیانه 

 امتیاز مقاالت منتج از طرح

مصوب کمیته تحقیقات های 

نمایه شده دریکی  دانشجویی

 ISI Pubmedاز پایگاه های 

 2553در سال  Scopusو 

های تعداد طرح

 33مصوب سال 

مصوب کمیته 

 تحقیقات دانشجویی

امتیاز تعداد کل 

مقاالت چاپ شده 

کمیته در در یکی 

 ISIاز پایگاه های 

و  Pubmedویا 

در Scopus یا  

 2553سال 

H G F E D C B A 
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(A + B + C+ D + E + G ) H* = T امتیاز نهایی 

 می باشد 5یا  H  :5* امتیاز 

 مثال: دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک مورد ارزیابی قرار گرفته و امتیازات ذیل را کسب کرده است. طور به

Aمقاله با وابستگی سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی در سال ارزشیابی به چاپ رسانیده است.  71کلی  = این دانشگاه  بطور

صرف نظر از اینکه این مقاالت در دفتر تحقیقات بصورت طرح مصوب بوده و بودجه دریافت کرده است یا فقط دانشجوی عضو 

 کمیته در اجرای آن همکاری کرده است.

B  = با دانشجو و استاد منعقد کرده است. سال ارزشیابیدر کمیته تحقیقات دانشجوییمصوب در  طرح 85تعداد این دانشگاه 

C   مقاله که در  55مقاله ارائه نماید. یعنی حداقل  5طرح میبایست  8این دانشگاه تیپ یک به ازای هر  1=  با توجه به تبصره

قدیر و تشکر و کد اخالق ذکر شده باشد. مجموع امتیاز این بخش آن نام دانشجو در فهرست نویسندگان، شماره طرح در بخش ت

 (.55x  2امتیاز خواهد بود ) 25معادل 

D  امتیاز کسب می نماید. 8عنوان مقاله یا پوستر برتر در کنگره سراسری  8= این دانشگاه با کسب 

E امتیاز کسب مینماید. 1ه = در این دانشگاه فقط یک دانشجو نمونه کشوری عضو کمیته داشته است در نتیج 

F .این دانشگاه در سال ارزشیابی میزبان کنگره سالیانه نبوده پس امتیازی کسب نمی نماید = 

G  امتیاز را کسب کرده است.  25= این دانشگاه از بخش امتیاز ساختار فیزیکی هر 

H .این دانشگاه موارد الزامی نیروی انسانی را رعایت کرده است = 

 در نهایت جمع امتیاز این دانشگاه 

  25+5+1+8+25+85+71(*5=)518امتیاز خام  

خواهد  Xبا توجه به محاسبه شاخص ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی، طبق فرمول فوق، امتیاز دانشگاه فرضی توضیح: 

 محاسبه خواهد شد.  15بودکه نهایتاً امتیاز دانشگاه مذکور از سقف امتیاز 

مراجعه کرده و تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشوری  سایت برای اطالع از آخرین اخبار به اطالع می رساندبه 

، با دفتر کمیته کشوری در ستاد ابتدا با پست جهت برقراری ارتباط و ارسال نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکالت احتمالی

یا شماره های ذیل تماس حاصل نمایید. الکترونیکی  و  

 (gmail.com5836srcnational@) پست الکترونیکی :

 

 

 

 

 تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور کمیته 
 حسینوآقای جناب 

 جناب آقای آژیر

35411511-525 

35411636-525 

mailto:srcnational1396@gmail.com
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 دو پيوست شماره 

 

 

 9318سال –هاي زيست پزشكي دانشگاهي هاي اخالق در پژوهش هاي ارزشيابي كميته شاخص

)اخالق در پژوهش، اخـالق در انتشـار ارـار     های زیست پزشکیاخالق در پژوهش الف. برگزاری حداقل یک  کارگاه

 )امتیاز 12( -پژوهشی، اخالق در کار با حیوانات ازمایشگاهی و...(

 

 مستندات این بخش شامل:  

کنندگان )فهرستت امضتاء شتده توستط تمتامی      رزومه مدرسین و فهرست اسامی و اطالعات شرکت  برنامه کارگاه، -

 شرکت کنندگان(  

 

 42)-ب. ارائه گزارش اقدامات انجام شده جهت ارتقای اخالق در پژوهش به جز رسـیدگی بـه تخلتـات پژوهشـی     

   امتیاز(

 

 مستندات این بخش شامل:  

طرح پژوهشی، کالس آموزشتی و یتا ستایر     ارسال گزارش مکتوب اقداماتی از قبیل ابالغ بخشنامه، نامه، فراخوان، -

 اقدامات انجام شده به امضای معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

 -سیدگی به تخلتـات پژوهشـی  ج. ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده جهت ارتقای اخالق در پژوهش در زمینه  ر 

   امتیاز( 52)
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 مستندات این بخش شامل:

 ارایه لیست کل تخلفات واصله به دبیرخانه کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه  .5

 ارایه گزارش کامل بررسی های انجام شده به صورت جداگانه جهت هر پرونده   .2

 نه کمیته ملی اخالق در پژوهش وزارت بهداشتارسال کپی تمام صفحات پرونده تخلف به صورت محرمانه به دبیرخا .8

 

 

 های زیست پزشکی )خود ارزیابی(:در پژوهشی اخالق کارشناس کمیتهمحاسبه امتیاز توسط 

 

 

 3541653شماره تماس :

  Ethics@behdasht.gov.irآدرس پست الکترونیکی :

 امتیاز شاخص های ارزشیابیشاخص

امتیاز کسب 

شده توسط 

 کمیته

  55 های اخالق در پژوهشبرگزاری کارگاه

ارتقای اخالق در پژوهش به جز رسیدگی ارائه گزارش اقدامات انجام شده جهت 

 به تخلفات پژوهشی

45  

ارائه گزارش اقدامات انجام شده جهت ارتقای اخالق در پژوهش در زمینه 

 رسیدگی به تخلفات پژوهشی

15  

  122 جمع کل امتیازها
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 سهپيوست شماره 

 

9318سال –دانشگاهي امدهای سالمتيماری ها و پيابی برنامه ملی ثبت بيارزشهاي  شاخص  

 ها/ رویداد بهداشتیمحور ربت بیماری

های ثبت بیماری و پیامدهای سالمت در گسترش تحقیقات علوم پزشکی و ارزیابی مشکالت  نظر به اهمیت نقش نظام

های بهداشتی به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار معاونت تحقیقات و نظام سالمت در کشور، ثبت بیماری ها یا رویداد 

به مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی و  5833فناوری وزارت متبوع قرار گرفته است لذا درارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال 

 خدمات درمانی در برنامه های ثبت بیماری و پیامد های سالمت امتیاز تعلق می گیرد.

 اول  بخش

 تعریف برنامه ثبت:

ثبت بیماری ها و پیامد های سالمت عبارت است از جمع آوری مستمر و نظام مند اطالعات کلیه افراد در یک جمعیت 

مشخص که برای آنها یک بیماری یا رویداد بهداشتی خاص تشخیص داده شده است بدیهی است فرایند مورد نظر درمدت زمان 

انجام می گیرد و هدف آن ایجاد منبع قابل اعتماد اطالعات از بیماری/ رویداد بهداشتی در جامعه معین و از پیش تعریف شده 

ثبت بیماری/ رویداد بهداشتی دارای دو فرایند اصلی و  های بیمار محور و اقدامات موثر بهداشتی درمانی است. جهت پژوهش

 حمایتی است. 

 فرایند اصلی یک برنامه ثبت:
 رد بهداشتیشناسایی بیمار/ مو .5

 جمع آوری اطالعات از بیمار/ مورد بهداشتی .2

 ثبت اطالعات در سامانه مربوط به ثبت .8

 کنترل کیفی و پاالیش اطالعات .4

 تحلیل و تدوین گزارش .1

 استفاده از اطالعات  حاصل از برنامه ثبت در تحقیقات علوم پزشکی .6

 فرایند های  حمایتی یک برنامه ثبت:

 منابع انسانی مورد نیاز  .5

 زش و توانمندسازی نیروی انسانی و کارشناسان برنامه ثبتآمو .2

 تامین ابزار و تکنولوژی الزم  .8

 تامین منابع مالی  .4
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 حاکمیت و مدیریت برنامه ثبت .1

 مشخصات مجری برنامه ربت:

مجری برنامه ثبت شخص حقیقی یا حقوقی است که توانمندی تدوین و اجرای یک برنامه ثبت را با مشخصات کامل  

 ثبت و رعایت استاندارهای بین المللی در خصوص بیمار/ مورد بهداشتی داشته باشد.برنامه 

: مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی در تمام یا بخشی از برنامه ثبت اعم از فرایندهای اصلی یا حمایتی مشمول 5تبصره 

 امتیاز خواهد بود.

دانشگاه های  سایرکز تحقیقاتی وابسته به آن دانشگاه باشد، : چنانچه مرکزیت ثبت در یکی از دانشگاه ها و یا مرا2تیصره 

 علوم پزشکی که در برنامه ثبت مذکورمشارکت می کنند از امتیاز برنامه ثبت برخوردار خواهند شد.

% به 1به ازای هر برنامه ثبت  : اگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مجری و یا همکارچندین برنامه ثبت باشد8تبصره

 عنوان امتیاز مدیریت برنامه اضافه خواهد شد. 

 

 

 برنامه ربت تفاهم نامه 

تفاهم نامه برنامه ثبت فی مابین شخص حقیقی/ حقوقی مجری برنامه ثبت و شرکای برنامه ثبت منعقد می گردد و توجه 

 به موارد زیر در تفاهم نامه ضروری است.

  مالکیت اطالعات حاصل از برنامه ثبت 

 ن برنامه ثبت دربهره برداری از اطالعات سهم همکارا 

 مالکیت معنوی گزارشات و مستندات منتشر شده ازبرنامه ثبت 

 زمان انتشار گزارش از برنامه ثبت 

 حامیان مالی برنامه ثبت 

 تعهدات فی مابین بین مجری برنامه ثبت با حامیان مالی برنامه ثبت 

 

 موفقیت برنامه ثبت:

برنامه ثبت موفق خواهد بود که  موارد زیر را در خصوص ثبت بیماری/ رویداد بهداشتی مورد برنامه ثبت در صورتی یک 

 نظر به ترتیب اولویت به انجام برساند.

 فاز اول، شروع برنامه ثبت: 

 تهیه پروپوزال  برنامه اجرائی و عملیاتی ثبت .5

 تدوین راهنما و فرم های استاندارد  .2

 ثبت اطالعاتایجاد بانک اطالعاتی معتبر جهت  .8

 جلب همکاری محققین حقیقی یا حقوقی داخل و خارج کشور .4

 شروع برنامه به صورت پایلوت و جمع آوری اطالعات .1
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 فاز دوم، استقرار برنامه ثبت:

 تداوم جمع آوری اطالعات .6

 کنترل کیفی اطالعات  .7

 تهیه گزارش ساالنه .3

 فاز سوم، توسعه برنامه ثبت:
 تداوم جمع آوری اطالعات .3

 از اطالعات به منظور پژوهش های علمی و کاربردیاستفاده  .55

 استفاده از اطالعات حاصل از برنامه ثبت در امور اجرایی و سیاست گزاری .55

 انتشارگزارش های دوره ایی  .52

 ارزشیابی برنامه ثبت

 هدف از ارزشیابی برنامه ثبت:

بر روی محقق و سیاستگذار در حوزه  نظام ثبت بیماری نمایی واقعی از واقعیت بیماری /مورد بهداشتی را در جامعه

بهداشت و درمان می گشاید لذا ارزشیابی این برنامه نیز یک روند پویا است که کلیه فازهای یک برنامه ثبت موفق را از مراحل 

بیماری  اجرایی تا بهره برداری از اطالعات در بر می گیرد و هدف آن اطمینان از دست یابی به اطالعات درست و قابل اعتماد از

 یا رویداد بهداشتی و تشویق به پایه ریزی تحقیقات با رویکرد حل مشکالت بهداشتی، درمانی است. 

شاخص های ارزشیابی برنامه ثبت همان مراحل اجرایی برنامه ثبت است که در سه فاز شروع ،استقرار و توسعه برنامه 

 ر کدام از فازها به ترتیب ذیل مشمول امتیاز می شود. ثبت بیان شده است و برنامه ثبت بر اساس مرحله پیشرفت در ه

 % امتیاز یک برنامه کامل را می تواند خود اختصاص می دهد.  45برنامه ثبتی که در فاز اول قرار دارد 

 % امتیاز یک برنامه کامل را می تواند به خود اختصاص می دهد.75برنامه ثبتی که به فاز دوم رسیده است 

 % امتیاز یک برنامه کامل را می تواند به خود اختصاص می دهد.555به فاز سوم رسیده است  برنامه ثبتی که

: جمع آوری اطالعات مربوط به بیماری/ رویداد بهداشتی موضوع برنامه ثبت، رکن اصلی هر برنامه ثبت است لذا در تمام 4تبصره 

 اطالعات است.فازهای برنامه ثبت شرط اصلی کسب امتیاز تداوم روند جمع آوری 

: در هر سال ارزشیابی امتیاز یک برنامه ثبت بر اساس مرحله ایی که ثبت در آن قرار دارد محاسبه خواهد شد. به این 1تبصره 

ثبت طی ارزشیابی سال قبل امتیاز فاز اول برنامه را گرفته است در سال های بعد  دیگر امتیاز فاز اول را  معنی که چنانچه برنامه

 فت و امتیاز برنامه بین فازهای دوم و سوم تقسیم خواهد شد.نخواهد گر
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 بخش دوم
 تعریف شاخص های برنامه ربت

 (   شاخص های فاز اول، شروع برنامه ربت:-الف
 تهیه پروپوزال  برنامه اجرائی و عملیاتی ثبت .5

می کند و منضم به جدول زمان ثبت را تشریح  وعملیاتی که فرایند های علمی برنامه ثبت باید در قالب یک پروپوزال

بندی، منابع مالی مورد نیاز، و شرکا و ذی نفعان برنامه ثبت باشد، ارائه گردد. راهنمای تدوین پروپوزال مذکور و جداول مربوط  

 موجود است.  http://registry.hbi.irدر سایت

نظام ثبت بیماری ها و پیامد های سالمت مستندات مورد نیاز: ارائه پروپوزال تصویب شده از جانب دفتر برنامه ملی 

 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

    % از امتیاز فاز اول برنامه ثبت25میزان امتیاز: 

 تدوین راهنما و فرم های استاندارد  .2

ستاندارد هر برنامه ثبت دارای متغیرهای اختصاصی است که معیار ورود اطالعات بیمار در مطالعه است لذا ضروری است ا

 National  Data Standard Patient Inclusionهای هر ثبت مطابق با  استانداردهای بین المللی ورود اطالعات افراد )

Criteria)   در حوزه بیماری/ مورد بهداشتی باشد و به منابع معتبرخارجی و تجارب دیگر کشورها در خصوص ثبت توجه

 بین المللی در خصوص بیماری/  موردبهداشتی باشد. Data Codingشود و برنامه ریزی جهت ثبت اطالعات با مالحظه 

 ارد جمع آوری اطالعاتمستندات مورد نیاز: جدول متغیرهای اختصاصی ثبت، فرم های استاند

    % از امتیاز فاز اول برنامه ثبت85میزان امتیاز: 

 ایجاد بانک اطالعاتی معتبر جهت ثبت اطالعات .8

بانک اطالعاتی ثبت بیماری/مورد بهداشتی نرم افزاری است که از قابلیت ثبت داده ها در حجم وسیع برخوردار بوده ودر هر 

ت را داشته باشد همچنین منابع اطالعاتی مختلف را مرتبط کرده و قابلیت گزارش زمان امکان تغییر در متغیر های ثب

گیری داشته باشد. توان نرم افزاری حذف داده های نادرست و غیر متعارف با اصول ثبت و تحلیل اطالعات از دیگر 

 ضروریات بانک اطالعاتی دربرنامه ثبت است.

 ک جهت جمع آوری اطالعاتمستندات مورد نیاز: بانک اطالعاتی الکترونی

    % از امتیاز فاز اول برنامه ثبت25میزان امتیاز: 

 جلب همکاری محققین حقیقی یا حقوقی داخل و خارج کشور .4

جلب مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی، مراکز تحقیقات علوم پزشکی و انجمن های علمی داخل و خارج کشور موجب انتقال 

های استاندارد کمک می کند همچنین این مهم، سبب گسترش ارتباطات و عات با مقیاستجارب شده و به جمع آوری اطال

 شود.  همکاری های بین المللی با برنامه های ثبت دیگر کشورها می

مستندات مورد نیاز: تفاهم نامه مجری برنامه ثبت با نهادهای مذکور که میزان و نوع همکاری به انضمام در صد بهره برداری 

 از اطالعات حاصل از ثبت و دیگر تعهدات فی مابین در آن ذکر شده باشد. طرفین
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    % از امتیاز فاز اول برنامه ثبت55میزان امتیاز: 

 شروع برنامه به صورت پایلوت و جمع آوری اطالعات .1

ای نیروی انسانی، هر برنامه ثبت قبل از شروع بهتر است در مقیاس کوچک اجرا شده در این صورت نیازهای پرسنلی، آموزش ه

 های علمی و اجرایی به دقت سنجیده می شود.پیش بینی توان مالی، جمعیت هدف و سایر کارپردازی

 مستندات مورد نیاز: گزارش نتایج از اجرای پایلوت برنامه ثبت

    % از امتیاز فاز اول برنامه ثبت25میزان امتیاز: 

 

 (  شاخص های فاز دوم، استقرار برنامه ربت:-ب

 تداوم جمع آوری اطالعات .5

پس از انجام برنامه ثبت به صورت پایلوت عملیات جمع آوری اطالعات با مالحظه تمامی شاخص های فاز اول برنامه ثبت در 

 جمعیت هدف صورت می پذیرد

 مستندات مورد نیاز: گزارش کامل اطالعات جمع آوری شده

 % از امتیاز فاز دوم25میزان امتیاز: 

 العات کنترل کیفی اط .2

به موقع ، کامل بودن اطالعات، صحت اطالعاتاطالعات بدست آمده در برنامه ثبت نیازمند کنترل و پاالیش است به نحوی که از 

 اطمینان حاصل کرد. ارتباط منابع اطالعاتی مختلفو  بودن اطالعات

 مستندات مورد نیاز: گزارش کنترل کیفی

 % از امتیاز فاز دوم25میزان امتیاز: 

 ه گزارش ساالنهتهی .8

 گزارش برنامه  در بر گیرنده ارائه نتایج عملیاتی در خصوص هر کدام از شاخص های فاز اول برنامه ثبت است.

 مستندات مورد نیاز: گزارش عملیات یک ساله برنامه ثبت

    % از امتیاز فاز دوم برنامه ثبت25میزان امتیاز: 

 بیماری ها و پیامدهای سالمت.    ورود اطالعات در وب سایت برنامه ثبت 4

مورد بررسی قرار گرفته اند و مشمول امتیاز  5837کلیه برنامه های ثبت  که در ارزشیابی پژوهشی دانشگاه ها در سال 

شده اند و نام آنها در لیست برنامه های ثبت دانشگاه قرار دارد)لیست مزبور قابل دسترسی در وب سایت برنامه ثبت معاونت 

ت برنامه خود را در وب سایت دبیر خانه ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت وزارت تحقیقات و فناوری است( می بایست اطالعا

 .وارد نمایند  /http://registry.behdasht.gov.irبهداشت به آدرس 

آوردهای پژوهشی برنامه های ثبت از : ارزیابی و امتیاز دهی شاخص های چون ورود اطالعات، و ارزیابی دست 5تبصره 

 طریق این وب سایت انجام خواهد شد.

از لیست برنامه های ثبت مشمول امتیاز  حذف برنامه ثبتدر وب سایت مزبور به منزله  عدم ورود اطالعات: 2تبصره 

 دانشگاه خواهد شد.

http://registry.behdasht.gov.ir/
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ها در محور ساختار )ثبت موارد(  در  : تنها در صورتی برنامه های ثبت جدید در ارزشیابی پژوهشی دانشگاه8تبصره 

مورد پذیرش قرار خواهند گرفت که برنامه های ثبت قبلی دانشگاه در این سامانه ورود اطالعات کرده  5833سال 

 باشند.

 مستندات مورد نیاز:

 52535414274تماس با کارشناس وب سایت برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت به شماره تلفن:  .5

 53527357164مبایل: شماره 

 دریافت گذر واژه و رمز ورود .2

 ورود اطالعات .8

 میزان امتیاز:

    % از امتیاز فاز دوم برنامه ثبت45 

 ( شاخص های فاز سوم، توسعه برنامه ربت:-ج
 تداوم جمع آوری اطالعات .5

مالحظه تمامی شاخص های جمع آوری اطالعات مربوط به بیماری/ رویداد بهداشتی رکن اصلی هر برنامه ثبت است که با 

 فاز اول برنامه ثبت در جمعیت هدف صورت می پذیرد

 مستندات مورد نیاز: گزارش کامل اطالعات جمع آوری شده

 % از امتیاز فاز سوم برنامه ثبت85میزان امتیاز: 

 
 استفاده از اطالعات به منظور پژوهش های علمی و کاربردی .2

شناستی   بیماری/ رویداد بهداشتی در جامعه زیر ساخت مناسب پایه ریزی پژوهش های بیمار محور در زمینه علتت  اطالعات درست و قابل اعتماد از واقعیت

ستت  و درمان بیماری است بر این اساس پژوهش های مختلف علوم پزشکی با محوریت حل مشکالت بهداشتی جامعه برنامه ریزی می گردد الزم بته ذکتر ا  

بیمار محور شاخصی ضروری برای ارزشیابی یک برنامه ثبت نیست اما چنانچه یک برنامه ثبتت در دستتیابی بته ایتن     شاخص تدوین پروتوکل  پژوهش های 

 شاخص موفق باشد امتیاز برتری نسبت به دیگر برنامه های ثبت خواهد داشت.

 پوزال مستندات مورد نیاز: تدوین پژوهش های علمی و کاربردی بر اساس اطالعات حاصل از ثبت در قالب پرو

 % از امتیاز فاز سوم برنامه ثبت85میزان امتیاز: 

 
 استفاده از اطالعات به منظور برنامه ریزی اجرایی و سیاست گزاری .8

یکی از اهداف مهم اجرای برنامه ثبت بیماری/ رویداد بهداشتی دستیابی سیاست گزاران بهداشت به شواهد قابل اعتماد در 

بالینی به بیماران در کشور است این مهم به شناخت فوریت های اقدامات بهداشتی درمانی و توزیع ارزیابی وضعیت ارائه خدمات 

 عادالنه این خدمات کمک می کند.

 مستندات مورد نیاز: تدوین پروتوکول های ارائه خدمات به بیماران

 % از امتیاز فاز سوم برنامه ثبت85میزان امتیاز: 

 
 انتشارگزارش های دوره ایی  .4
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های تحقیقاتی در  های تخصصی  اطالعات با گروهشار گزارش های دوره ای از ثبت در تعامل با منابع بین المللی و ایجاد شبکهانت

 های ملی و بین المللی مبتنی بر ثبت می گردد. و دانش بیشتر در اجرای طرح  داخل و خارج کشور منجر به کسب مهارت

 وره ای در تعامل با منابع بین المللیمستندات مورد نیاز: انتشار گزارش های د

 % از امتیاز فاز سوم برنامه ثبت55میزان امتیاز: 
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ها و پيامدهاي سالمت در سال هاي علوم پزشكي در برنامه ثبت بيماريدانشگاه  ها و مستندات الزم در ارزیابي فعاليتامتياز شاخص

9318 

متیازادرصد   شماره فاز اولهای شاخص مستندات مورد نیاز 

25% 

ارائه پروپوزال بر اساس فورمت استاندارد برنامه ملی نظام 

ها و پیامد های سالمت قابل دسترسی در وب ثبت بیماری

 سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 

 5 تهیه پروپوزال  برنامه اجرائی و عملیاتی ثبت

85% 

استاندارد جمع جدول متغیرهای اختصاصی ثبت، فرم های 

آوری اطالعات و ارایه گزارش نحوه تعیین متغیرها و 

 استانداردهای برنامه

 2 تدوین راهنما، تعیین متغیرها و فرم های استاندارد

25% 
معرفی بانک اطالعاتی الکترونیک و نرم افزار ثبت و مدیریت 

 اطالعات
 8 ایجاد بانک اطالعاتی و تهیه نرم افزار ثبت اطالعات

55% 

تفاهم نامه مجری برنامه ثبت با سازمانهای حقوقی یا افراد 

حقیقی که میزان و نوع همکاری به انضمام در صد بهره 

برداری طرفین از اطالعات حاصل از ثبت و دیگر تعهدات 

 فی مابین در آن ذکر شده باشد.

جلب همکاری با اعضای حقیقی یا حقوقی داخل و خارج 

 کشور
4 

 1 اجرای پایلوت اجرای پایلوت برنامه ثبتگزارش نتایج  25%

متیازادرصد   شماره های فاز دومشاخص مستندات مورد نیاز 

25٪  5 جمع آوری اطالعات ارایه آمار و گزارش 

25٪  2 کنترل کیفی اطالعات گزارش کنترل کیفی 

25٪  8 تهیه گزارش ساالنه ارایه گزارش ساالنه 

45٪  
تماس با کارشناس وب سایت و هماهنگی جهت ارسال 

 اطالعات 

ارسال و درج اطالعات برنامه های ثبت بیماری و 

 پیامدهای سالمت در وب سایت به آدرس:

http://registry.behdasht.gov.ir/ 

*4  

متیازادرصد   شماره های فازسومشاخص مستندات مورد نیاز 

85٪ اطالعاتجمع آوری  ارایه آمار و گزارش   5 

85٪  
و مستندات مربوط به پژوهشهای صورت ارایه گزارش 

ثبتبرنامه گرفته بر اساس   
 2 استفاده از ثبت در پژوهش

85٪  
و  ها، نامهآیین  ارایه گزارش و مستندات مربوط به راهنماها،

های علمیدستورالعمل  
 8   استفاده از ثبت در امور اجرایی و سیاست گزاری

55٪ المللیگزارش های دوره ای در تعامل با منابع بینانتشار   ثبت انتشار گزارش   4 
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* 
و مشمول  اند مورد بررسی قرار گرفته 5833کلیه برنامه های ثبت  که در ارزشیابی پژوهشی دانشگاه ها در سال 

و نام آنها در لیست برنامه های ثبت دانشگاه قرار دارد )لیست مزبور قابل دسترسی در وب سایت برنامه اند  شدهامتیاز 

می بایست اطالعات برنامه خود را در وب سایت دبیر خانه ثبت بیماری ها و ثبت معاونت تحقیقات و فناوری( 

 .وارد نمایند  /http://registry.behdasht.gov.irپیامدهای سالمت وزارت بهداشت به آدرس 

ت از ب: ارزیابی و امتیاز دهی شاخص های چون ورود اطالعات، و ارزیابی دست آوردهای پژوهشی برنامه های ث5تبصره 

 طریق این وب سایت انجام خواهد شد.

از لیست برنامه های ثبت مشمول امتیاز  حذف برنامه ثبتدر وب سایت مزبور به منزله  عدم ورود اطالعات: 2تبصره 

 .شددانشگاه خواهد 

: تنها در صورتی برنامه های ثبت جدید در ارزشیابی پژوهشی دانشگاه ها در محور ساختار )ثبت موارد(  در 8تبصره 

ود اطالعات کرده مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که برنامه های ثبت قبلی دانشگاه در این سامانه ور 5833سال 

 باشند.

 مستندات مورد نیاز:

 52535414274 به شماره تلفن: تماس با کارشناس وب سایت برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سالمت .5

 53527357164شماره همراه: 

 دریافت گذر واژه و رمز ورود .2

 ورود اطالعات .8

  

http://registry.behdasht.gov.ir/
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 چهار پيوست شماره                                         

 كوهورت                                          

 ایران در نگر اینده اپیدمیولوژیک مطالعات                                       

 

 های زمینه در و پژوهشگران  و پژوهش ها  اندیشمندان تشویق برای 2554 سال از ایران در نگر آینده اپیدمیولوژیک مطالعات

این مطالعات منابع و ظرفیت های   .است شده اندازی راهو... در سراسر ایران  تغذیه و بهداشت اپیدمیولوژی، پزشکی،علوم 

 شایع در رابطه با خطر عواملبیماری  و  شناسایی منظور به مطالعه، این در شرکت به راموجود در دانشگاه های علوم پزشکی 

 ارتقاء و سالمت نظام صالحا نگر آینده اپیدمیولوژیک مطالعات نهایی هدف است ، ایران سوق داده در مزمن های بیماری ترین

 .است جهان در پزشکی دانشرشد و توسعه  در مرحله نخست و ایرانیان، سالمت

در گسترش تحقیقات علوم پزشکی و ارزیابی  ایران در نگر آینده اپیدمیولوژیک مطالعاتنقش و نظر به اهمیت 

به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار معاونت  ایران در نگر آینده اپیدمیولوژیک مطالعاتمشکالت نظام سالمت در کشور 

به مشارکت دانشگاه های  5833لذا درارزشیابی فعالیت های پژوهشی سال  ،تحقیقات و فناوری وزارت متبوع قرار گرفته است

 امتیاز تعلق می گیرد. ایران در نگر آینده اپیدمیولوژیک مطالعاتعلوم پزشکی و خدمات درمانی در برنامه های 

از هریک بر اساس فاز اجرایی  نحوه استفاده آمده است که  پیوستچک لیست در  1در ارزشیابی امسال تعداد  نکته مهم :

بدیهی است با توجه به دستورالعمل با دقت چک لیست های مورد لزوم تکمیل و ارسال  شده است. در ذیل توضیح دادهمطالعات 

 شوند.

          برای کهورت هایی که تازه راه اندازی شده و برای اولین بار توسط وزارت بهداشت ارزیابی می شوند، چک لیست

 های ذیل تکمیل گردند.

ارزیابی مطالعات کهورت تازه راه اندازی شده )این چک لیست چک لیست یک کهورت: چک لیست        .1

 صرفا برای اولین ارزیابی وزارت بهداشت از هر کهورت تازه راه اندازی شده میباشد(

چک لیست آزمایشگاه: چک لیست ارزیابی آزمایشگاه های مراکز کهورت تازه راه اندازی شده )این         .2

 ابی وزارت بهداشت میباشد(چک لیست صرفا برای اولین ارزی

 چک لیست بیوبانک: چک لیست ارزیابی بیوبانکهای راه اندازی شده       .3

         :برای کهورت هایی که در فاز ثبت نام می باشد، چک لیست های ذیل تکمیل گردند 

 حال اجرا هست.چک لیست ارزیابی مطالعات کهورت که فاز ثبت نام آن ها در  چک لیست دو کهورت:       .1

 چک لیست بیوبانک: چک لیست ارزیابی بیوبانکهای راه اندازی شده       .2
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          برای کهورت هایی که فاز ثبت نام آن ها اتمام یافته است و تنها در فاز پیگیری هستند چک لیست های ذیل

 تکمیل گردد:

رت که فاز ثبت نام آن ها به پایان رسیده و چک لیست سه کهورت: چک لیست ارزیابی مطالعات کهو       .1

 صرفا فاز پیگیری در حال اجرا هست.

 چک لیست بیوبانک: چک لیست ارزیابی بیوبانکهای راه اندازی شده       .2

  

         :برای بیوبانک هایی که متعلق به مطالعات کهورت نیستند تنها چک لیست ذیل تکمیل گردند 

 انک: چک لیست ارزیابی بیوبانکهای راه اندازی شدهچک لیست بیوب       .1

 

 

 525-32451283 شماره تلفن تماس:

 

 سرکار خانم دکتر محمدی تهران، خیابان کارگر شمالی،بیمارستان دکتر شریعتی، پژوهشکده گوارش و کبد، آدرس:

 



 چک لیست شماره یکبیوبانک مطالعات کهورت کشوره و ارزیابی ازمایشگا

 

 

 هورت تازه راه اندازی شده میباشد(چک لیست یک کهورت: چک لیست ارزیابی مطالعات کهورت تازه راه اندازی شده )این چک لیست صرفا برای اولین ارزیابی وزارت بهداشت از هر ک

توضیحات )در صورتیکه توضیحات 

این بخش خاصی مدنظر می باشد در 

 شرح داده شود(

(62امتیازات )  ردیف معیارها سواالت  گزینه ها مستندات 

□خیر پروتکل مطالعه پیوست گردد  1 ..........  آیا پروتکل اجرایی مطالعه بصورت مکتوب در  بلی□

 دسترس می باشد؟

(1پروتکل اجرایی مطالعه)  5 

در مورد اهمیت و ضرورت راه  1 .......... 

اندازی کهورت در جهت رفع 

معضالت بهداشتی توضیحات 

 ارائه گردد 

□خیر آیا در راستای رفع معضالت بهداشتی و سالمتی  بلی□

 منطقه ای یا کشوری می باشد؟

( 1عنوان و اهداف کهورت )  2 

پروتکل یا پروپوزال که حاوی  8 .......... 

اهداف مطالعه می باشد، 

 پیوست گردد

□خیر آیا سواالت و اهداف مطالعه به طور شفاف در  بلی□

 ؟پروتکل شرح داده شده است

( 85روش اجرای مطالعه )  8 

پروتکل یا پروپوزال که حاوی  8 .......... 

اطالعات جمعیت شناختی 

 مطالعه می باشد، پیوست گردد

□خیر آیا مشخصات جمعیت شناختی مطالعه به طور  بلی□

 داده شده است؟ کامل شرح

 

این شاخص می بایست بر  4 .......... 

اساس نسبت مشارکت افراد در 

مطالعه به دعوت شدگان 

 محاسبه گردد

□خیر ( Participation Rateآیا میزان مشارکت ) بلی□

 درصد بوده است؟ 15حداقل 
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یک نمونه از فرم یا فایل ثبت  8 .......... 

شده  به عنوان مستند ارائه 

 گردد. 

□خیر  آیا دالیل عدم مشارکت افراد ثبت می گردد؟ بلی□

پروتکل یا پروپوزال که حاوی  8 .......... 

معیارهای مطالعه می باشد، 

 پیوست گردد

□خیر آیا معیارهای ورود و خروج به طور کامل شرح داده  بلی□

 شده است؟ 

پروتکل یا پروپوزال که حاوی  1 .......... 

اطالعات محاسبه حجم نمونه 

 می باشد، پیوست گردد

□خیر آیا حجم نمونه، توان مطالعه، واریانس و اندازه اثر به  بلی□

 درستی برآورد شده است؟

پروتکل یا پروپوزال حاوی  8 .......... 

اطالعات فاز پیگیری، پیوست 

 گردد

□خیر آیا مدت زمانی که برای پیگیری در نظر گرفته شده  بلی□

است برای رسیدن به رابطه علیتی تماس ها و 

 پیامدها کافی می باشد؟ 

پروتکل یا پروپوزال حاوی  8 .......... 

اطالعات بخش جمع آوری 

 اطالعات، پیوست گردد

□خیر ( به طور کامل شرح Exposuresآیا تماس ها ) بلی□

داده شده اند و ابزارهای جمع آوری اطالعات به 

 درستی انتخاب شده اند؟  
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پروتکل یا پروپوزال حاوی  8 .......... 

اطالعات بخش جمع آوری 

 اطالعات، پیوست گردد

□خیر ( به طور کامل شرح داده Outcomesآیا پیامدها ) بلی□

شده اند و ابزارهای جمع آوری اطالعات به درستی 

 انتخاب شده اند؟ 

پروتکل تضمین و کنترل  2 .......... 

 کیفیت مطالعه پیوست گردد 

□خیر آیا پروتکل تضمین و کنترل کیفی مطالعه موجود  بلی□

 می باشد؟
 

تضمین و کنترل کیفی 

(55 )  

4 

صورتیکه برای اعتبار در  2 .......... 

ابزارهای مورد استفاده 

مستنداتی همانند مقاله یا 

گزارش  موجود می باشد 

 پیوست گردد

□خیر آیا از روش های جمع آوری اطالعات معتبر استفاده  بلی□

 شده است و یا درصدد اعتبار سنجی می باشند؟

مستندات بازدید و نظارت  2 .......... 

 پیوست گردد. 

□خیر آیا گروه نظارتی و اجرایی تضمین و کنترل کیفی به  بلی□

 طور جداگانه تعریف شده است؟

برنامه کارگاه آموزشی پیوست  2 .......... 

گردد )شامل موضوعات و مدت 

 زمان آموزش(

□خیر  آیا تیم اجرایی آموزش دیده اند؟ بلی□

هرگونه مستندات در این زمینه  2 .......... 

 پیوست گردد. 

□خیر آیا مستندات مبنی بر فعالیت تیم تضمین کنترل  بلی□

کیفی )نظارت، تکمیل چک لیست، پاکسازی 

اطالعات، پیگیری رفع اشکاالت و غیره( موجود 

 است؟

□خیر تاریخ شروع 1 ..........  (55راه اندازی کهورت ) آیا فاز ثبت نام آغاز گردیده است؟ بلی□  1 

□خیر تاریخ شروع 1 ..........   آیا فاز پیگیری آغاز شده است؟  بلی□
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 چک لیست شماره دو ارزیابی ازمایشگاه و بیوبانک مطالعات کهورت کشور

 چک لیست دو کهورت: چک لیست ارزیابی مطالعات کهورت که فاز ربت نام ان ها در حال اجرا هست.

توضیحات )در صورتیکه توضیحات خاصی 

داده مدنظر می باشد در این بخش شرح 

 شود(

(62امتیازات )  ردیف معیارها سواالت  گزینه ها مستندات 

این شاخص می بایست  1 .......... 

بر اساس نسبت 

مشارکت افراد در 

مطالعه به دعوت 

 شدگان محاسبه گردد

□خیر ( Participation Rateآیا میزان مشارکت ) بلی□

 درصد بوده است؟ 15حداقل 

 5 ( 55روش اجرای مطالعه)

یک نمونه از فرم یا  1 .......... 

فایل ثبت شده  به 

عنوان مستند ارائه 

 گردد. 

□خیر  آیا دالیل عدم مشارکت افراد ثبت می گردد؟ بلی□

پروتکل تضمین و  55 .......... 

کنترل کیفیت مطالعه 

 پیوست گردد 

□خیر آیا پروتکل تضمین و کنترل کیفی مطالعه  بلی□

 موجود می باشد؟
 

تضمین و کنترل کیفی 

(81 )  

2 

در صورتیکه برای  7.1 .......... 

اعتبار ابزارهای مورد 

استفاده مستنداتی 

همانند مقاله یا گزارش 

موجود می باشد  

 پیوست گردد

□خیر آیا از روش های جمع آوری اطالعات معتبر  بلی□

استفاده شده است و یا درصدد اعتبار سنجی 

 می باشند؟
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مستندات بازدید و  7.1 .......... 

 نظارت پیوست گردد. 

□خیر آیا گروه نظارتی و اجرایی تضمین و کنترل  بلی□

 کیفی به طور جداگانه تعریف شده است؟

هرگونه مستندات در  55 .......... 

این زمینه پیوست 

 گردد. 

□خیر آیا مستندات مبنی بر فعالیت تیم تضمین  بلی□

لیست،  کنترل کیفی )نظارت، تکمیل چک

پاکسازی اطالعات، پیگیری رفع اشکاالت و 

 غیره( موجود است؟

 .......... 

51 
پروتکل فاز پیگیری 

 پیوست گردد

□خیر راه اندازی فاز پیگیری  آیا فاز پیگیری آغاز شده است؟ بلی□

(51کهورت )  

8 

اگر فاز پیگیری آغاز نشده است، دلیل آن در  - ..........  

 شرح داده شود.قسمت توضیحات 

 

---/---/--------  
اگر فاز پیگیری آغاز نشده است، چه زمانی  - ..........

 آغاز خواهد شد؟ 
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 رسیده و صرفا فاز پیگیری در حال اجرا هست. چک لیست سه کهورت: چک لیست ارزیابی مطالعات کهورت که فاز ربت نام ان ها به پایان

توضیحات )در صورتیکه توضیحات خاصی 

مدنظر می باشد در این بخش شرح داده 

 شود(

(62امتیازات )  ردیف معیارها سواالت  گزینه ها مستندات 

□خیر پروتکل پیوست گردد 1 ..........  آیا پروتکل اجرایی مطالعه در فاز پیگیری  بلی□

 می باشد؟ در دسترس

(51پروتکل اجرایی مطالعه)  5 

کلیه ابزارهای جمع  1 .......... 

آوری اطالعات پیوست 

 گردد

□خیر آیا از ابزارهای مناسب جهت جمع آوری  بلی□

اطالعات در فاز پیگیری استفاده شده 

 است؟

در صورتیکه در مقاله  1 .......... 

ای به آن اشاره شده 

است مقاله پیوست 

گردد/ یا در قسمت 

توضیحات شرح داده 

 شود 

□خیر  25آیا ریزش افراد در فاز پیگیری حداکثر  بلی□

 درصد است؟

پروتکل تضمین و  2 .......... 

کنترل کیفیت مطالعه 

 پیوست گردد

□خیر مطالعه آیا پروتکل تضمین و کنترل کیفی  بلی□

 برای فاز پیگیری موجود می باشد؟
 

تضمین و کنترل کیفی 

(55 )  

2 

مستندات بازدید و  2 .......... 

 نظارت پیوست گردد. 

□خیر آیا گروه نظارتی و اجرایی تضمین و کنترل  بلی□

 کیفی به طور جداگانه تعریف شده است؟

برنامه کارگاه آموزشی  2 .......... 

پیوست گردد )شامل 

موضوعات و مدت زمان 

 آموزش(

□خیر  آیا تیم اجرایی آموزش دیده اند؟ بلی□

چک لیست شماره سه ارزیابی ازمایشگاه و بیوبانک مطالعات کهورت کشور  
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هرگونه مستندات در  2 .......... 

این زمینه پیوست 

 گردد. 

□خیر آیا مستندات مبنی بر فعالیت تیم تضمین  بلی□

کنترل کیفی )نظارت، تکمیل چک لیست، 

پاکسازی اطالعات، پیگیری رفع اشکاالت و 

 است؟غیره( موجود 

 

 .......... 
1 

فایل مقاله پیوست 

 گردد

□خیر  8 ( 85انتشارات ) آیا مقاله کهورت پروفایل انتشار یافته است؟ بلی□

 

 .......... 

21 

فایل اکسل حاوی 

اطالعات آدرس مقاله 

)عنوان، نام مجله، 

ایمپک فاکتور مجله، 

....( بر اساس دسته 

بندی ذکر شده 

 پیوست گردد.

کتاب یک نسخه از 

 . پیوست گردد

 Q5تعداد مقاالت انتشار یافته در ژورنالهای  ..........

 Q2تعداد مقاالت انتشار یافته در ژورنالهای  .......... .......... 

 Q8تعداد مقاالت انتشار یافته در ژورنالهای  .......... .......... 

 تعداد کتب انتشار یافته از کهورت  .......... .......... 

مستندات شامل  1 .......... 

گزارش، تصویر و ... در 

 این زمینه ارائه گردد.

□خیر آیا نتایج مطالعه در نهایت برای منطقه  بلی□

تحت پوشش مطالعه مفید فایده بوده 

 است؟

استفاده از نتایج در جهت 

(1ارتقا سالمت )  

4 
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هداشت میباشد(چک لیست ازمایشگاه: چک لیست ارزیابی ازمایشگاه های مراکز کهورت تازه راه اندازی شده )این چک لیست صرفا برای اولین ارزیابی وزارت ب  

(42یازات )امت توضیحات  ردیف معیارها سواالت  گزینه ها مستندات 

پلن   .......... 

آزمایشگاه 

با ذکر 

 جزئیات 

□خیر آیا فضای نمونه گیری و همچنین سرویس های  بلی□

 بهداشتی  به تفکیک زن و مرد وجود دارد؟

 5 فضای فیزیکی آزمایشگاه

 

پلن   .......... 

آزمایشگاه 

با ذکر 

جزئیات و 

 تصویر

□خیر آیا فضای آزمایشگاه بالینی برای نصب و راه اندازی  بلی□

دستگاههای اتوآناالیزر بیوشیمی و هماتولوژی و 

 سایر دستگاههای مورد نیاز مناسب است؟

پلن   .......... 

آزمایشگاه 

با ذکر 

جزئیات و 

 تصویر

□خیر ایا فضای مناسبی برای جداسازی نمونه های زیستی  بلی□

 تعریف شده است؟

پلن   .......... 

آزمایشگاه 

با ذکر 

جزئیات و 

 تصویر

□خیر آیا فضای مناسبی برای بایگانی اسناد و سوابق  بلی□

 آزمایشگاهی وجود دارد؟

پلن   .......... 

آزمایشگاه 

با ذکر 

جزئیات و 

□خیر آیا فضای بیوبانک به تفکیک آزمایشگاه و به صورت  بلی□

 استاندارد تعریف شده است؟

ازمایشگاه های مراکز کهورت تازه راه اندازی شده )این چک لیست صرفا برای اولین ارزیابی وزارت بهداشت میباشد(چک لیست ارزیابی   
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 تصویر

پروتکل   .......... 

ازمایشگاه 

ضمیمه 

 گردد

□خیر آیا پروتکل پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه  بلی□

 بصورت مکتوب و  در دسترس می باشد؟

 

 آزمایشگاه بالینی

 )نمونه گیری و جداسازی(

2 

تصویر   .......... 

ضمیمه 

 گردد

□خیر آیا حداقل دو عدد صندلی خونگیری و یک عدد  بلی□

 برای اتاق نمونه گیری تعریف شده است؟ تخت

 

□خیر -  ..........  آیا نمونه گیری بر طبق پروتکل تعریف شده اجرا می  بلی□

 شود؟

لیست   .......... 

تجهیزات 

ضمیمه 

 گردد

□خیر  ایا تجهیزات نمونه گیری تهیه شده است؟  بلی□

□خیر -  ..........  بیوبانک بر طبق پروتکل آیا جداسازی نمونه های  بلی□

 انجام می شود؟

 

تصویر   .......... 

ضمیمه 

 گردد

□خیر آیا برای جداسازی نمونه های خون و ادرار از هود  بلی□

آزمایشگاهی استفاده می شود؟ اگر بلی، آیا هود 

آزمایشگاهی جداسازی خون و ادرار به تفکیک وجود 

 دارند؟

 

□خیر -  ..........  آیا دستگاه های آزمایشگاه نظیر اتوآناالیزر بیوشیمی  بلی□
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و سل کانتر و همچنین هود های ازمایشگاهی و 

)سانتریفیوژ و میکروسکوپ( و ... نصب و آماده سازی 

 شده اند؟ 

 

لیست   .......... 

تجهیزات 

ضمیمه 

 گردد

□خیر آیا کیت های مورد نیاز دستگاههای اتوآناالیزر و  بلی□

همچنین کنترل ها و کالیبراتور بر طبق پروتکل 

 خریداری شده اند؟ 

 

□خیر -  ..........  آیا کنترل مرتبط بودن کد افراد شرکت کننده با کد  بلی□

QR دو بعدی انجام می شود؟ تیوبهای 

 

رزومه فرد   .......... 

ضمیمه 

 گردد

□خیر آیا فرد ناظر برای  نظارت و اجرای تضمین و کنترل  بلی□

کیفی در آزمایشگاه به طور جداگانه تعریف شده 

 است؟

 

 8 کنترل کیفیت

 

گزارش   .......... 

کنترل 

 6کیفیت 

ماه گذشته 

دستگاه 

ضمیمه 

 گردد

□خیر آیا کالیبراسیون دستگاههای اتواناالیزر در زمان  بلی□

 شود؟تعیین شده انجام می 
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گزارش   .......... 

کنترل 

 6کیفیت 

ماه گذشته 

دستگاه 

ضمیمه 

 گردد

□خیر آیا کلیه مستندات مرتبط با کنترل کیفی دستگاهها  بلی□

و فعالیت ناظر )اتوآناالیزرهای بیوشیمی و 

هماتولوژی و سایر دستگاهها نظیر سمپلر ها و 

 سانتریفیوژ و ...( وجود دارد؟

 

□خیر -  ..........  آیا زونکن های تعریف شده در فضای بایگانی بر  بلی□

 طبق پروتکل تعریف شده وجود دارند؟

 

□خیر -  ..........  آیا زونکن های کنترل کیفی دستگاههای اتوآناالیزر  بلی□

 بر طبق پروتکل تعریف شده وجود دارند؟

 

تصویر   .......... 

ضمیمه 

 گردد

□خیر آیا زونکن های مربوط به نتایج آزمایشات بیوشیمی  بلی□

افراد مراجعه  U/Aو هماتولوژی و نتایج آزمایشات 

کننده  و همچنین کنترل کیفی نوار ادرار بر طبق 

 پروتکل تعریف شده وجود دارند؟

 

لیست   .......... 

پرسنل به 

همراه رشته 

تحصیلی 

ضمیمه 

 گردد

□خیر رشته تحصیلی و سابقه کار آیا پرسنل بر اساس  بلی□

 مرتبط با آزمایشگاه انتخاب شده اند؟

 

 4 پرسنل آزمایشگاه
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 های راه اندازی شده چک لیست ارزیابی بیوبانک

 چک لیست بیوبانک: چک لیست ارزیابی بیوبانکهای راه اندازی شده 

(42امتیازات ) توضیحات  ردیف معیارها سواالت  گزینه ها مستندات 

پروتکل بیوبانک   .......... 

ارسال گردد   

  بیوبانک بیمارستانی□ 

 بیوبانک جمعیت محور□ 

 بیوبانک بیماری محور□ 

 موارد دیگر□ 

 نوع بیوبانک را مشخص نمایید؟

 

 1 نوع بیوبانک 

 

تصویر و   .......... 

پروتکل نمونه 

گیری ارسال 

 گردد. 

 خون تام□ 

 پالسما□ 

 بافی کوت□ 

 RBC □ 

 سرم□ 

 ادرار□ 

 مدفوع□ 

 مو□ 

 ناخن□ 

 DNA □ 

 RNA □ 

  بافت□ 

 موارد دیگر□ 

چه نمونه هایی در بیوبانک ذخیره 

 سازی می شوند؟

 

 انواع نمونه ها 
 

2 

 

مستندات   .......... 

مرتبط با 

ساختار 

مدیریتی اعم از 

□خیر  بلی□

 
 

  کمیته اجرایی

آیا برای بیوبانک ساختار مدیریتی 

 تعریف شده است

 
 

 3 مدیریت و کارکنان



 

34  

 

وریتحقیقات و فنامعاونت   

معرفی افراد 

کمیته، چارت و 

... ضمیمه 

 گردد. 

 □ بیوبانک)تیم مدیریتی(

  اخالقکمیته□ 

 کمیته علمی□ 

  کمیته دسترسی به نمونه

 □و دیتا

 کمیته ایمنی آزمایشگاه□ 

 کمیته مدیریت کیفیت□ 

 بیوبانک کمیته عملیاتی□ 

 

 نوع ساختار را مشخص نمایید؟ 

 

رزومه علمی   .......... 

مدیران بیوبانک 

 ضمیمه گردد. 

 

□خیر آیا مدیران بیوبانک تخصص کافی  بلی□

برای راه اندازی و نگه داری 

 بیوبانک را دارند؟

رزومه علمی   .......... 

مدیران بیوبانک 

 ضمیمه گردد. 

 

□خیر آیا فرد ناظر برای  نظارت و  بلی□

اجرای تضمین و کنترل کیفیت 

تعریف شده به طور جداگانه 

 است؟

لیست کارکنان   .......... 

به همراه رشته 

تحصیلی 

 ضمیمه گردد. 

 

□خیر آیا کارکنان بیوبانک بر اساس  بلی□

رشته تحصیلی و سابقه کار 

مرتبط با آزمایشگاه و بیوبانک 

 انتخاب شده اند؟

تصویر ضمیمه   .......... 

 گردد. 

□خیر  بلی□

 
............... 

فیزیکی برای تجمیع آیا فضای 

 فریزرهای دانشگاه وجود دارد؟

مساحت فضای بیوبانک چند متر 

 است؟

 4 فضای فیزیکی 
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تصویر ضمیمه   .......... 

 گردد.

 تعداد :

................... 

.................. 

 .................. 

چه تعداد اولترافریزر در بیوبانک 

 وجود دارد؟ 

  درجه -35تعداد فریزر 

  درجه -25تعداد فریزر 

   تعداد تانک نیتروژن 

 

تصویر ضمیمه   .......... 

 گردد.

□خیر آیا برای بیوبانک سیستم خنک  بلی□

کننده وجود دارد؟ نوع آن را 

 مشخص نمایید.

  اسپیلت□  

 چیلر □ 

 موارد دیگر □ 

تصویر ضمیمه   .......... 

 گردد.

□خیر برق آیا برای بیوبانک سیستم  بلی□

 اضطراری وجود دارد؟

تصویر ضمیمه    

 گردد.

□خیر آیا تا به حال اقدامی جهت   بلی□

پیشرفت فضای بیوبانک صورت 

گرفته است؟ نوع آن را مشخص 

 نمایید. 

  ایجادCold room □ 

 موارد دیگر□ 
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تصویر ضمیمه   .......... 

 گردد.

□خیر تقل آزمایشگاهی به آیا فضای مس بلی□

منظور پردازش نمونه های 

 بیوبانک وجود دارد؟ 

 

تصویر ضمیمه   .......... 

 گردد.

□خیر آالرم  آیا برای بیوبانک سیستم بلی□

دمای اولترا فریزرها تعریف شده 

 است؟

 5 سیستم امنیتی 

تصویر ضمیمه   .......... 

 گردد.

□خیر آیا برای بیوبانک سیستم حفاظتی  بلی□

تعریف شده است؟ نوع آن را 

 مشخص نمایید.

 دوربین□ 

 سنسور دمای محیط□ 

  سنسور رطوبت محیط

□ 
 ..........  - 

 

□خیر آیا برای بیوبانک حداقل یک عدد  بلی□

درجه به عنوان  -35اولترا فریزر 

Back up  تعریف شده است؟ 

 ..........  - 

 

□خیر  CO2 Back upآیا فریزرها به  بلی□

 مجهز می باشند؟
  

مشخصات نرم   .......... 

افزار در بخش 

توضیحات ارائه 

 گردد. 

 

□خیر آیا از نرم افزار بیوبانک برای ثبت  بلی□

نمونه های زیستی استفاده می 

شود؟ نوع نرم افزار را مشخص 

 نمایید.

 نرم افزار آنالین□ 

 نرم افزار آفالین□ 

 6 سیستم دسترسی 
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 موارد دیگر□ 

تصویر ضمیمه   .......... 

 گردد.

□خیر آیا طبقه بندی استاندارد  بلی□

اولترافریزرها توسط رک ها ی 

استیل  بارکددار صورت گرفته 

 است؟

تصویر ضمیمه   .......... 

 گردد.

□خیر آیا نمونه های بیوبانک در  بلی□

کرایوباکس های با بارکد دوبعدی 

و یا با کرایوتیوبهای 

کرایولیبل( و با معمولی)دارای 

رعایت حجم نمونه ذخیره سازی 

 می شوند؟

مستندات   .......... 

 ضمیمه گردد. 

□خیر آیا کلیه مستندات مرتبط با  بلی□

کنترل کیفیت در بیوبانک  وجود 

 دارد؟

 

 

تصویر ضمیمه   .......... 

 گردد.

□خیر آیا برای مستندات بیوبانک فضای  بلی□

بایگانی بر طبق پروتکل تعریف 

 شده وجود دارند؟ 

)این فضا شامل زونکن های 

کنترل کیفیت نمونه ها، 

مستندات مربوط به دستگاههای 

آزمایشگاهی، نتایج آزمایشاتی 

نظیر بیوشیمی و هماتولوژی و ... 

و زونکن های مربوط به کنترل 
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ج آزمایشات کیفی نوار ادرار و نتای

U/A  و یا هر آنالیز دیگر می

 باشد(.

در قسمت   .......... 

توضیحات 

سیاست ها 

 شرح داده شود. 

 

□خیر آیا بیوبانک سیاست های الزم  بلی□

جهت دسترسی به نمونه ها را 

 برای محققین فراهم کرده است؟

 7 همکاری ها 

 ..........  MTA  پیوست

 گردد. 

□خیر مورد نیاز جهت  آیا مستندات بلی□

استفاده از نمونه ها مانند توافق 

 Materialنامه انتقال نمونه )

transfer agreements)   موجود

 می باشد؟

مستندی مبنی   .......... 

بر تصویب طرح 

 ها ارائه گردد. 

 

چه تعداد طرح های تحقیقاتی از  تعداد:

نمونه های بیوبانک استفاده نموده 

 اند؟ 

 



 "9318"شاخص های  ارزشيابی آزمايشگاه های جامع تحقيقات  دانشگاه های علوم پزشکی در سال 

 

 

 

 

 

 صورت می گیرد. سه گروهارزشیابی آزمایشگاه های جامع تحقیقات دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 

 

 

  شاخص  حیطه  ردیف

5 
  دستگاه ها و تجهیزات جدید و اضافه شده

  بانک مواد مصرفی اضافه شده

 اهمیت  -تنوع  -تعداد  -

 مواد مصرفی  -

  کیفیت نگهداری -

  خدمات آزمایشگاه 2

  تعداد تست ها -

  درآمد -

  رضایت مشتریان -

8  

  فرایندهای مدیریتی

 
 
 

  توانمند سازی پرسنل -

  جذب بودجه )داخل و خارج از دانشگاه( -

  سایت و کارایی وجود وب -

 تعامالت بین دانشگاهی و ستاد وزارت -

 گزارش هزینه کرد اعتبارات ابالغ شده از طرف معاونت 4
 ارائه فاکتور و رسید انبار و مستندات الزم -

 كننده در گروه یکنام دانشگاه هاي شركت 
 

 نام دانشگاه ردیف  نام دانشگاه ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد 6  دانشگاه علوم پزشکی اهواز 5

 دانشگاه علوم پزشکی مازندران 7  دانشگاه علوم پزشکی ایران 2

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 3  دانشگاه علوم پزشکی تهران 8

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  4

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 55  دانشگاه علوم پزشکی شیراز 1

 الف : ارزشیابی ازمایشگاه های جامع تحقیقات دانشگاه های گروه یک 

 پنجپيوست 
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  شاخص  حیطه  ردیف

  نیروی انسانی  5

  وجود چارت تشکیالتی مصوب -

  نیروی انسانی شاغل تعداد -

  میزان تحصیالت -

  سابقه تدریس در کارگاه -

  فضای فیزیکی  2

  متر مربع 755حداقل فضا  -

  قابلیت توسعه -

  وضعیت آماده سازی -

8  
  دستگاه ها و تجهیزات جدید و اضافه شده

  وجود بانک مواد مصرفی 

 اهمیت  -تنوع  -تعداد  -

 مواد مصرفی  -

 کیفیت نگهداری  -

  آزمایشگاهخدمات   4

  تعداد تست ها -

  درآمد -

  رضایت مشتریان -

1  

  فرایندهای مدیریتی

 

 

 

  توانمند سازی پرسنل -

  جذب بودجه )داخل و خارج از دانشگاه( -

  سایت و کارایی وجود وب -

 تعامالت بین دانشگاهی و ستاد وزارت -

6 
 گزارش هزینه کرد اعتبارات ابالغ شده 

 از طرف معاونت تحقیقات

 ارائه فاکتور  -

 ارائه رسید انبار -

 ارائه مستندات الزم -

 و گروه سهب : ارزشیابی ازمایشگاه های جامع تحقیقات دانشگاه های گروه دو 
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 دو گروهنام دانشگاه هاي شركت كننده در 
 

 نام دانشگاه ردیف  نام دانشگاه ردیف
 دانشگاه علوم پزشکی همدان  3  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 5

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 3  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 2

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 55  علوم پزشکی سمناندانشگاه  8

 دانشگاه علوم پزشکی کاشان 55  دانشگاه علوم پزشکی زنجان 4

 دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد 52  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1

 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 58  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 6

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 54  دانشگاه علوم پزشکی یزد 7

 

 

 گروه سههاي شركت كننده در  نام دانشگاه
 

 نام دانشگاه ردیف
 بقیه ا....دانشگاه علوم پزشکی  5

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 2

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 8

 دانشگاه علوم پزشکی نیشابور 4

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 1

 تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی  6

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان 7

 دانشگاه علوم پزشکی ایالم 3

 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3

 دانشگاه علوم پزشکی بابل 55

 دانشگاه علوم پزشکی قتم 55

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 52

 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 58

 دانشگاه علوم پزشکی آبادان 54

 علوم پزشکی البرزدانشگاه  51
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 ششپيوست 

 

 "9318سال  منابع الکترونيک و اطالع رسانی پزشکی دانشگاه درابی يارزش های  شاخص "      

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 

 
 

 نحوه ارزیابی و داوری  شیوه امتیاز دهی شاخص ردیف

سرانه دانلود کتاب های الکترونیک  5

به ازای عضو  Clinicalkeyمجموعه 

 هیات علمی

 2553 میزان استفاده سالیانه در سال محاسبه 

 بخش بر تعداد عضو هیات علمی در سال مربوط

طور مستقیم توسط مرکز توسعه و به 

هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی محاسبه 

 و پس از نرمال سازی گزارش خواهد شد.

سرانه دانلود مقاالت الکترونیک  2

به ازای عضو  ScienceDirectمجموعه 

 هیات علمی

 2553میزان استفاده سالیانه در سال محاسبه 

 بوطبخش بر تعداد عضو هیات علمی در سال مر

به طور مستقیم توسط مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی محاسبه 

 و پس از نرمال سازی گزارش خواهد شد.

تعداد لینک قرار داده شده در وب  8

سایت دانشگاه و معاونت تحقیقات و 

 فناوری به سامانه نوپا

براساس گزارش تهیه شده از               
Google webmaster Service 

به طور مستقیم توسط مرکز توسعه و 

هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی محاسبه 

 و پس از نرمال سازی گزارش خواهد شد.
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 و دانشکده های علوم پزشکی کشوردانشگاه ها های پژوهشی  فعالیترزشیابی شماره تلتن های ضروری جهت ا

جهت برقراری ارتباط و ارسال مراجعه کرده و  WWW.HBI.IRسایت  برای اطالع از آخرین اخبار به به اطالع می رساند

 در خصوص هر شاخص با دفاتر مربوطه در ستاد تماس حاصل نمایید. ،رات، پیشنهادات و مشکالت احتمالینقطه نظ

مشخص شده به  شاخص هایهر دفتر جهت مسئول در ستاد برای پاسخگویی در محترم ارشناسان کیست شماره تلفن های ل 

 .می باشد شرح ذیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تلتن کارشناس مسئول واحد /دفتر

 525-35411587 سرکار خانم مهندس سبحانی واحد ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی

 تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور کمیته 
 حسینوآقای جناب 

 جناب آقای آژیر

35411511-525 

525-35411636 

 525-35411653 حبیبیسرکار خانم  های علوم پزشکی کشوری کمیته  اخالق در پژوهش

 525 -35411222  سرکار خانم دکتر فضلی منابع الکترونیک و اطالع رسانی پزشکی

 525-35411535 سرکار خانم کامرانپور آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی

PhD by Research  525-35414857 کمالیانسرکار خانم 

clinician scientist/post doc    525-35411534 دکتر حیدرزاده آقایجناب 

 525-32451283 سرکار خانم دکتر محمدی های کوهورت و بیوبانک طرح

 525-35411583 سرکار خانم دکتر مجرب )ثبت بیماری ها(  Registryسیستم های 


