مشــارکت در تکمیــل اطالعات ســامانه سیســتم
ارزیابــی کتابخانههــا و کتابــداران :libval
الــف) مشــارکت بــا تیــم طراحــی ســامانه در
جلســات آنالیــن و ارتبــاط واتســاپ بــرای رفــع
کــردن مســائل فنــی
ب) پاســخگویی بــه مکاتبــات ایمیــل @libval
research.ac.ir
ج) ثبــت اطالعــات پایــه در ســامانه بــرای هــر
یــک از  53کتابخانــه مرکــزی و کتابخانههــای
تابــع آنهــا در دانشــگاههای علــوم پزشــکی
چ) کنتــرل و رفــع نقــص اطالعــات  51رؤســای
محتــرم کتابخانههــای مرکــزی کشــور
ح) کنتــرل و رفــع نقــص اطالعــات 1029
کارشــناس کتابخانههــای علــوم پزشــکی کشــور
خ) ثبــت اطالعــات پایــه کتابخانههــای
دانشــکدهای تیــپ یــک

 .6پایــش فعالیــت بررســی و نظــارت
بــر اطالعــات ســامانه انتشــار نتایــج
پژوهشهــای ســامت دانشــگاههای علــوم
پزشــکی کشــور
 .7تکمیــل پوشــش مقــاالت و مســتندات
دانشــگاه در Open Access Repositoryهای
دانشــگا هها
 .8خــود اظهــاری ســتاد در بــه روزرســانی
راهنمــای تخصصــی ســامانه انتشــار نتایــج
طرحهــای تحقیقاتــی
 .9خــود اظهــاری ســتاد نظــارت و ارزشــیابی
ادارات ترجمــان دانــش بــه اســتناد آییــن نامــه
اجرایــی و شــرح وظایــف ابــاغ شــده
 .10ارزشــیابی فعالیــت ترجمــان دانــش بــا
توجــه بــه شــاخصهای جدیــد (راهنمــای
بالینــی  -خالصــه سیاســتی  -رســانه)

برخــی از فعالیتهــای جانبــی بــرای عمــق
بخشــیدن نــگاه علمــی و فنــی بــه ابعــاد
ارزیابــی موجــود در ســامانه:
تهیــه کتابهــای مدیریــت کتابخانــه و مراکــز
اطالعرســانی بــرای مطالعــه
بــرای شــاخصهای ارزیابــی مشــارکت
طلبیــدن از پژوهشــگران مقطــع دکتــرای
تخصصــی کتابــداری و اطالعرســانی پزشــکی
کــه رســاله خویــش بــا همــکاری مرکزانجــام
دادنــد.
بــرای تفســیر آمــاری شــاخصهای
ارزیابــی ،شــرکت در کارگاه آموزشــی «مقایســه
کتابخانههــا بــا اســتانداردها» و تعامــل بــا
مــدرس بــا تجربــه آن
تعامــل بــا دســت انــدرکاران همایــش
کتابخانههــای مرکــزی دانشــگاههای سراســر
کشــور بــرای دســتیابی بــه خروجیهــای آن

گــزارش وبومتریکــس دانشــگاههای علــوم
پزشــکی کشــور
 .1اسـتخراج اطالعـات رتبهبنـدی دانشـگاههای
علـوم پزشـکی کشـور از وبومتریکـس و انجـام
تحلیـل اولیـه بـرای اسـتخراج تفـاوت رتبههـای
جـوالی 2021بـا ژانویـه 2022دانشـگاههای
علـوم پزشـکی کشـور و محاسـبه میـزان رشـد
دانشـگاههای علـوم پزشـکی کشـور
 .2ارائــه گــزارش رتبهبنــدی دانشــگاههای
علــوم پزشــکی کشــور بــر اســاس وبومتریکــس
طــی نامــه رســمی بــه دانشــگاههای علــوم
پزشــکی کشــور
 .3راهنمایی غیرحضوری کارشناسان دانشگاهی
جهـت ارتقای شـاخصهای وبومتریکـس و رتبه
آن دانشـگاه و مؤسسه کشور

مرکز توسعه هماهنگی و ارزشیابی تحقیقات
 .1اجــرای پایلــوت مــدل ارزشــیابی
دانشــگاههای علــوم پزشــکی کشــور (بــا 4
محــور اصلــی بــرای اولیــن بــار در کشــور)
 .2اجــرای مــدل اصــاح شــده (نویــن)
ارزشــیابی مراکــز تحقیقاتــی کشــور بهصــورت
جامــع (ســه ســاله)
 .3نظــارت و پیگیــری فراینــد تأســیس
پژوهشــکدههای علــوم پزشــکی (3مــورد)
 .4نظــارت و حمایــت از عملکــرد شــبکههای
تحقیقاتــی در رشــتههای مختلــف علــوم
پزشــکی ( 25شــبکه ســازماندهی شــده)
 .5بازنگــری اساســنامه مراکــز تحقیقــات
غیردولتــی  /دولتــی ( 3مــورد)
 .6بازنگــری و بــه روزرســانی آییننامــه،
اساســنامه شــبکههای تحقیقاتــی علــوم
پزشــکی کشــور
 .7تقویــت زیرســاخت و ظرفیتهــای
تحقیقاتــی (توســعه ســاختار مدیریــت امــور
بینالمللــی در معاونــت تحقیقــات و فنــاوری)
 .8تأســیس و بازآرایــی مراکــز و واحدهــای
تحقیقاتــی علــوم پزشــکی کشور(تأســیس 20
مرکــز تحقیقــات دولتــی و موافقــت قطعــی 15
مرکــز تحقیقــات دولتــی در ســال )1400
 .9ارتقــای کیفــی دوره دکتــرای پژوهشــی
( )PhD by Researchبــا رویکــرد توســعه
دورههــای پژوهشــی  -فنــاوری محــور (آییــن
نامــه مربوطــه در مرحلــه تصویــب وزارتخانــه
اســت)
 .10توســعه واحدهــای تحقیقــات بالینــی در
بیمارســتان هــای دانشــگاههای علــوم پزشــکی
(راهانــدازی  4واحــد)

پیگیــری و مطالعــه در خصــوص طــرح
پیشــنهادی مدیریــت دانــش پرفســور
حســنزاده و بررســی ســامانه مشــابه در
وزارتخانــه
الف) شرکت در وبینارهای مرتبط به این حوزه
پیگیــری و مطالعــه در خصــوص نشــر
بینالمللــی و تهیــه اســایدهای مرتبــط بــا دو
محوریــت:
الف) حوزه علم باز یا Open Science
ب) بالکچین و هوش مصنوعی در نشر
 .1پایــش فعالیــت تکمیــل و بــه روزرســانی
مســتمر اطالعــات طرحهــای تحقیقاتــی
ســامانه جامــع طرحهــای تحقیقاتــی علــوم
پزشــکی کشــور
 .2پایــش فعالیــت تکمیــل و اصــاح مســتمر
اطالعــات ارســالی پژوهشــگران (نــام ،کدملــی،
ایمیــل ،شــماره تلفــن همــراه مجری و همــکاران)
بــه ســامانه جامــع طرحهــای تحقیقاتــی علــوم
پزشــکی کشــور
 .3پایــش عملکــرد صحیــح وبســرویس
ســامانه دانشــگاه در ارســال کامــل اطالعــات
درخواســتی ســامانه جامــع طرحهــای
تحقیقاتــی علــوم پزشــکی کشــور
 .4پایــش فعالیــت تطابــق و اصــاح مســتمر
تعــداد طرحهــا و پایاننامههــای هــر
پژوهشــگر در ســامانههای  ISID، RPISو
ســامانه مدیریــت اطالعــات پژوهشــی دانشــگاه
 .5پایش فعالیت اصالح مستمر اطالعات
طرحها و پایاننامههای ارسالی به سامانه جامع
طرحهای تحقیقاتی علوم پزشکی کشور
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