
سال فعالیت  ۵در بین مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه و بیش از  پزشکی قانونیتوسط مرکز تحقیقات  ی امکسب رتبه س  

سی رتبه  پزشکی قانونیمرکز تحقیقات ، ۹۳۱۱نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور )دولتی/ خصوصی( در سال بر اساس 

 را کسب کرد. سال فعالیت در کشور ۵را در بین مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه و بیش از  ام

ت، مستقل بودجه ارتقا سالم)مستقل بودجه بالینی، مستقل بودجه بیومدیکال،  مستقلگروه  دهمرکز تحقیقات با فعالیت بیش از یک سال در  18۹، تعداد ۹۳۱۱سال  در ارزشیابی

ج سال و فعالیت یک تا با فعالیت بیش از پن ، ارتقا سالمتسالبالینی با فعالیت بیش از پنج سال و فعالیت یک تا پنج سال، بیومدیکال با فعالیت بیش از پنج سال و فعالیت یک تا پنج 

 .ند( مورد ارزشیابی قرار گرفتو مراکز خصوصی پنج سال

مقاله، ، شاخص های مربوط به حیطه تولید علم شامل: برونداد پژوهش )انتشارات  ندمرکز تحقیقات خصوصی شرکت داشت ۳۹مرکز تحقیقات دولتی و  1۵7در این ارزشیابی که تعداد 

و  ISI ،Pubmedاز پایگاه های معتبر  H(، انتشار مقاالت با همکاری بین المللی، تعداد ارجاعات و شاخص Q1برتر ) ۵۲%خالصه مقاالت و کتب(، انتشار مقاالت در مجالت 

Scopus  و در نهایت رتبه بندی مراکز در هر گروه صورت  تطبیق یافتوجه به ضرایب مربوطه، و امتیازات خام بر اساس اهمیت هر شاخص و با ت استخراج گردید 7%7%در سال

 پذیرفت.

به  پزشکی قانونیمرکز تحقیقات توسط پژوهشگران نامه به سردبیر  ۳گزارش مورد و %مقاله مروری،  ۹1، مقاله اصیل ۵1شامل مقاله  18، تعداد ۹۳۱۱شایان ذکر است که در سال 

مقاله، این مرکز در  1۵این در حالی است که در سال گذشته با مجموع  می باشند. Scopousمقاله ۹۹و  Pubmedمقاله  ISI ،۹8مقاله  9۱که از این تعداد  چاپ رسیده است

مرکز مذکور با پنجاه مقاله در جایگاه  ۳71نیز از میان  ۹۳۱1در ارزشیابی سال  ومرکز تحقیقاتی بالینی با فعالیت بیش از سه سال و فاقد ردیف مستقل بودجه در رتبه چهلم  1۹%بین  

این ارزشیابی بر  دست یابد. 11مرکز تحقیقاتی بالینی با سابقه بیش از سه سال به رتبه  1۹%مقاله در میان  91نیز توانست با انتشار  ۹۳۱1قرار گرفت. همچنین در سال هفتاد و دوم 

میالدی صورت گرفت و تنها بر پایه  7%7%ز تحقیقاتی زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کیفیت و کمیت بروندادهای پژوهشی آن ها در سالاساس عملکرد مراک

 اطالعات استخراج شده از منابع بین المللی انجام گردید. 
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