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روش بازیابی مقاالت

 مقاالت با کی ورد کلیهCancer Institute  اطالعاتی                  بانک های در
ISI , Pubmed وScopus شد جستجو و رد یابی

 جستجو شدنشانی یکی از مراکز تحقیقاتی پژوهشکده هر سه بانک با

 انستیتو کانسر ردیابی شددرنام محققین شاغل هر سه بانک بر اساس



.مقاله یافت شد191مجموعأ •

.پژوهشکده بودندگانه تحقیقاتی 4مراکز مقاله دارای نشانی از یکی از 138•

.ودندمقاله هیچ وابستگی به مراکز تحقیقاتی پژوهشکده را ذکر نکرده ب41نویسندگان •

رده بودندمقاله نیز بدون اشاره به نام پژوهشکده، صرفأ از نشانی مرکز تحقیقاتی استفاده ک12نویسندگان •



نشانی استاندارد مراکز تحقیقاتی پژوهشکده

Cancer Research Center, Cancer Institute, Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran
CRC

Cancer Biology Research Center, Cancer Institute, Tehran University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran
CBRC

Radiation Oncology Research Center, Cancer Institute, Tehran 

University of Medical Sciences, Tehran, Iran
RORC

Breast Disease Research Center, Cancer Institute, Tehran University of 

Medical Sciences, Tehran, Iran
BDRC



ز تفکیک مقاالت پژوهشکده بر اساس وجود نشانی یکی ا
چهارگانهمراکز 

76%

24%

اتیدارای نشانی یکی از مراکز تحقیق

صرفأ نشانی انستیتو کانسر



صرفأ،پزشکیآموزشودرمانبهداشتوزارتتحقیقاتیمراکزارزشیابینامهآئیناساسبر•
داشتهاههمربهامتیازمرکزآنبرایمیتواندنویسندههربرایتحقیقاتیمرکزاولیننشانی
شانیندرتحقیقاتیمرکزاولینبرایصرفأنیزدیگرهایشاخصبهمربوطامتیازوباشد

شدخواهدمحاسبهنویسنده

و  CBRCآشکار در نسبت مقاالت امتیاز آور به مقاالت ایندکس شده برای دو مرکز در جدول زیر، تفاوت •
BDRC ن دوم و افیلیشمربوط به استفاده برخی نویسندگان از نشانی این مراکز در مقاالت خود به عنوان

.استسوم



کل مقاالت
ولمقاالت قابل قب

(ایندکس شده)

مقاالت غیرقابل

ایندکس )قبول 

(نشده

ن مقاالت افیلیش

دوم

(بدون امتیاز)

مقاالت موثر 

(امتیاز آور)

CRC 57 54 3 0 54

CBRC 35 35 0 8 27

RORC 36 35 1 0 35

BDRC 47 47 0 10 37



سال 4مقایسه روند تولید مقاالت مراکز در 
گذشته
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هدسته بندی مقاالت از نظر نوع مقاله و نمایه نام

123

12

3

020406080100120140

ARTICLE

REVIEW

LETTER

نوع مقاله

136

21
13

ISIPUBMEDSCOPUS

نمایه نامه



جدول امتیاز دهی به مقاالت بر اساس آیین نامه ارزشیابی

نوع مقاله

ایندکسنوع 

Original 

Article

Review 

Article

Editorial/ 

Research 

letter

case report
Letter to 

Editor

Article in 

Press

ISI2امتیاز0.3امتیاز1امتیاز1امتیاز2امتیاز-

PubMed1.5امتیاز0.2امتیاز0.75امتیاز0.75امتیاز1.5امتیاز-

Scopus1امتیاز0.1امتیاز0.5امتیاز0.5امتیاز1امتیاز-

Emerging 

Sources

(ISI)

-امتیاز0.1امتیاز0.25امتیاز0.25امتیاز0.75امتیاز0.75



امه تعداد مقاالت قابل پذیرش در سامانه ارزشیابی برای هر مرکز با توجه به نمایه ن

محسوب می شود لیکن این مجالت  ISIجزوی از ESCI (Emerging Sources Citation Index)نمایه شدن مقاالت در مجالت بانک •
برای مراکز تحقیقاتی  Emergingبرخوردار نیستند و امتیاز ارزشیابی مقاالت چاپ شده در ISIاز کیفیت کافی برای نمایه شدن در بخش اصلی 

.می باشدScopusحتی کمتر از امتیاز مقاالت چاپ شده در 

CRC CBRC RORC BDRC

ISI 31 20 15 24

PUB 9 9 2 1

SCO 5 1 3 4

E 9 5 15 8



سال گذشته4مقایسه ایندکس مقاالت مراکز در 
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دهجایگاه نویسنمقایسه تعداد مقاالت امتیاز آور مراکز بر حسب 
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Chart Title

نویسنده مسئول یا اول نویسنده میانی



Q1نویسندگان مقاالت 
مرکزQ1تعداد مقاالت 

آذین نحوی جو
نویسنده مسئول یا اول

6CRC

کاظم زنده دل
علیمحمد علیزاده

بیان حسینی
نویسنده همکارعلیمحمد علیزاده

کاظم زنده دل
نویسنده مسئول یا اول(مقاله4)سلطانی مجید 

8

CBRC
مجید سلطانی

نویسنده همکار (مقاله2)نژاد احد محمد 

مروه رحمتی
نویسنده مسئول یا اولغزاله گرایلی

2RORC نویسنده همکارپیمان حداد

نویسنده مسئول یا اول--

3BDRC

اشرف معینی
نویسنده همکار رامش عمرانی پور

حمید خدایاری



همکاری های بین المللی در تولید مقاالت

•

تعداد همکاری های بین المللی• نسبت همکاری های بین المللی•

36%

32%

11%

21% CRC

CBRC

RORC

BDRC

مرکزICتعداد 

24CRC

21CBRC

7RORC

14BDRC



2021سال تعداد همکاری های داخل کشوری مراکز پژوهشی در 

مرکز نشان نمی دهند4محققین مراکز پژوهشکده عالقه چندانی به اجرای طرح های مشترک در میان با توجه به جدول فوق به نظر می رسد •

رح ذابیت طقابل توجه طرح های تک مرکزی نیز میتواند نشانگر عدم عالقه متخصصین آن  مرکز به ایجاد همکاری علمی با گروه های دیگر و یا عدم جتعداد •
.پژوهشی مورد نظر برای مراکز تحقیقاتی دیگر باشد

با مراکز پژوهشی 

داخل کشور

با مراکز پژوهشی

دانشگاه

بین مراکز 

پژوهشکده
نام مرکزتک مرکزی

266616CRC

10626CBRC

98312RORC

14719BDRC



2021پرمقاله ترین اعضای هیات علمی پژوهشکده در سال 

در این جدول مقاالتی لحاظ شده که استاد نامبرده، نفر اول و یا نویسنده مسئول مقاله بوده است■

یلی، مرحوم دکتر حداد، ، دکترمداح، دکترعقشمیاساتید محترم دکترصدیقی، دکتر شیرخدا، دکتر جالئی فر، دکتر رحمتی، دکتر امانپور، دکتر قاضی خوانساری، دکتر لشکری، دکتر آموزگار ها•
نیز نویسنده مسئول یک مقاله بوده اندرجب پور دکتر بابایی، دکتر گمار، دکتر جهانگرد رفسنجانی، دکتر کاویانی، دکتر وند 

 صرفأ اولین نفر با نشانی مرکز معرفی شده استمسئول، در معرفی نویسندگان

11

55
44

33333
22222222



در پژوهشکده( جایگاه میانی)پرمقاله ترین نویسندگان همکار 

فرزین، دکتر رهان، دکترعقیلی، دکترغالمی، دکتر فمداح، دکترتکی، دکترقلعه آموزگار هاشمی، دکترگرایلی، دکترسلطانی، دکترمیری، دکتراساتید محترم دکترصدیقی، دکتر•
شکوری، دکتر عبدالهی، دکتر شاهی و دکتر گیتی نیز نویسنده همکار یک مقاله بوده اند

در معرفی نویسندگان همکار، صرفأ اولین نفر با نشانی مرکز معرفی شده است

6

5

44

33333

22222



2021نویسندگان غیر هیئت علمی در سال ن               

وند که مقاالت نویسندگان غیر هیئت علمی نیزحائز امتیاز برای پژوهشکده سرطان می ش2021در سال •
.شایسته تکریم است

CRC نویسنده اول حسن دانا بیان حسینی

نویسنده همکار
سادات  منیره
صالحیسید 

فاطمه تورنگ سعید نعمتی وحید واعظ زاده المیرا ابراهیمی

RORC نویسنده اول فاطمه جعفری

همکارنویسنده  حسن نصرتی

BDRC نویسنده همکار وحید خدایاری سولماز خلیق فرد



پرامتیازترین نویسندگان پژوهشکده

برای مرکز تحقیقات  امتیاز 10بیش از نویسندگان زیر موفق به کسبوهمکاری بین المللی IF ،Q1نمایه نامه، با توجه به شاخص های •
خود می شوند
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مشارکت بخش خصوصی در پژوهش

ه به صنعت و آورده مشارکت بخش خصوصی میتواند نشاندهنده کاربردی بودن بالقوه نتایج تحقیق و تحقق استراتژی اتصال پژوهشکد•
.احتمالی از صنعت باشد که متاسفانه از مجموع کل مقاالت مراکز، تنها یک مقاله این خصیصه را داراست

•Histogenotech Co, Basic Med Sci Res Ctr, Tehran, Iran

.استکه نشانی فوق به عنوان تنها آدرس یکی از نویسندگان مقاله ارائه شده •

.باشندنشانی یکی از دانشگاه ها و یا موسسات وابسته به وزارت بهداشت می تنها حاوی مقاله دیگر 137کلیه •

CRC
دکتر علی محمد 

علیزاده

Preconditioning and anti-apoptotic effects of Metformin and 

Cyclosporine-A in an isolated bile duct-ligated rat heart



نگارش کتاب یا فصلی از کتاب

عنوانهشت2020سالحالیکهدراستنشدهمنتشرباشد،شدهنوشتهپژوهشکدهاعضایتوسطکهکتابازفصلییاوکتابهیچ2021سالدر•
.آوردانارمغبهمرکزآنبرایتوجهیقابلامتیازوبودشدهنوشتهپستانهایبیماریتحقیقاتمرکزاعضایتوسطکتابفصلیاوکتاب

.اندنشدهامتیازیحائزنظراینازواندداشتهموردایندرتوجهیقابلانفعالگذشتهسالسهدردیگرمرکزسه•

.می گیردتعلق با شرایط زیر امتیاز 2021منتشر شده در سال کتاب های بر اساس آیین نامه ارزشیابی مراکز تحقیقاتی به تعداد •

•

oادیپایگاه استندرارزشیابیسالدرتحقیقاتمرکزاستانداردوصحیحسازمانیوابستگیباشدهمنتشر )کامل(کتابهر

oیاستنادپایگاهدرارزشیابیسالدرتحقیقاتمرکزاستانداردوصحیحسازمانیوابستگیباشدهمنتشرکتابفصلهر

oمانندالمللیبینمعتبرناشرانتوسطشدهمنتشرکتابفصلیاوکتابهرSpringer،Elsevierمرکزتائیدمورددیگرناشرانو
ستادعلمیانتشاراتواطالعاتهماهنگیوتوسعه


