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  تهيه و تدوين:

  و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شيراز پژوهشيمعاونت 
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گفتمان علمي، گفتمان مسلط جامعه شود كه در اين صورت يقيناً بدون پژوهش هيچ تصميم گيري صورت 

  نخواهد گرفت. 

 مقام معظم رهبري

 پژوهشگر گرامي: 

شما عزيزان گام هاي محكمي  و فعاليت ستودني امسال هفته پژوهش را در حالي گرامي مي داريم كه با تالش

برداشته شده  كه همانا توسعه توليد علم و نيل به سوي خودكفايي علمي است نظامجهت رسيدن به اهداف عالي 

و فناوري وظيفه خود مي داند همچون سالهاي گذشته از اين تالش هاي گران سنگ  است. معاونت پژوهشي

اين دانشگاه در روز پژوهش قدرداني نمايد و براساس شاخص هاي علمي كه در محققين و دانشمندان ارزشمند 

تغييرات  اختيار كليه گروه ها و محققين قرار مي گيرد برترين هاي تحقيقات در عرصه دانشگاه را معرفي نمايد.

قيقاتي انجام شده در آئين نامه به نسبت سال گذشته در جهت تشويق بيشتر پژوهشگران به كارهاي اصيل تح

اميد است با دريافت و اجراي پيشنهادات سازنده شما عزيزان پر بارتر شدن اين روز و در نهايت ارتقاء  مي باشد.

  در توليد علم جهاني شاهد باشيم.  را روزافزون نقش كشور عزيزمان

  

  

 با آرزوي توفيق الهي

سيدبصير هاشميدكتر   

ازدانشگاه علوم پزشكي شير و فناوري پژوهشيمعاون   
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  مقدمه: 
به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و مقام اساتيد و پژوهشگران فعال دانشگاه، همه ساله همزمان با هفته پژوهش تعدادي از 

مالك محاسبه امتيازات در اساتيد و پژوهشگران برتر دانشگاه در جشن روز پژوهش دانشگاه مورد تقدير قرار مي گيرند. 

دانشگاه، دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي آئين نامه حاضر مي باشد كه هر سال در شوراي پژوهشي انتخاب پژوهشگران برتر 

دانشگاه بررسي و مورد بازبيني قرار گرفته و از طريق اعالن رسمي به دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي به اطالع پژوهشگران 

  ي دانشگاه نيز قابل دريافت مي باشد. رسانده مي شود. اين ايين نامه از طريق سايت رسمي معاونت پژوهش

توجه اساتيد و پژوهشگران محترم را به نكات زير جلب  1396هفته پژوهش سال  انتخاب پژوهشگران برتردر خصوص شيوه 

  مي نمايد: 

رديد ، تنها فعاليت هاي پژوهشي در ارزشيابي لحاظ خواهند گ1396 در انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش - 1 

تا اول  2016در مورد مقاالت التين از اول اكتبر سال صورت پذيرفته باشد. ( 31/6/96 تا 1/7/95كه در محدوده زماني 

  مالك زماني جهت محاسبه امتياز مقاالت، تاريخ چاپ آنها خواهد بود. . ضمناً)باشد  2017سالاكتبر 

، بايد به همراه مستندات مربوطه توسط متقاضي محترم ضميمهفعاليت هاي پژوهشي پس از محاسبه امتياز و تكميل فرم  -2

/ رياست مركز تحقيقاتي/ مربوطه تاييد اوليه برحسب مورد به معاونت پژوهشي دانشكدهو  بررسي، محاسبه امتيازات جهت

  گردد.  به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه ارسال  طريقآن از  صرفاً و معاونت مربوطه دانشگاه ارجاع HSRواحد 

مدارك توسط پژوهشگران به معاونت محترم پژوهشي دانشكده/ رياست محترم مركز تحقيقاتي/ واحدهاي  تحويلمهلت  -3

HSR  از طريق گفته  به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاهمدارك و جهت ارسال  20/8/96معاونت هاي تابعه حداكثر تا تاريخ

مسئوليتي درخصوص تكميل آن ندارد و رت ارائه مدارك ناقص، اين معاونت هيچگونه در صو .باشدمي 30/8/96تا تاريخ  شده

  پذيرفته نخواهد شد. براي بررسي مستندات توسط معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه هيچگونه مدارك جديدي وصولپس از 

از معاون پژوهشي و فناوري متشكل ي ارزيابي نهايي مدارك ارسال شده، در معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه و در شوراي -4

 HSR هايها، رؤساي مركز تحقيقات و دبيران واحدمعاونين پژوهشي دانشكدهمدير امور پژوهشي دانشگاه، دانشگاه، 

  پذيرد. هاي تابعه دانشگاه صورت ميمعاونت
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ندارد، پژوهشگري كه حائز باالترين  اي كه فردي از آنان در ميان برگزيدگان پژوهشي دانشگاه حضورهاي تابعهدر دانشكده -5

 %20گردد به شرط آنكه حداقل امتياز وي برابر با امتياز پژوهشي باشد به عنوان پژوهشگر فعال آن دانشكده معرفي مي

  امتيازات پژوهشي نفر آخر برگزيده دانشگاه باشد.

 %90دانشگاه قرار دارند، افرادي باشند كه حداقل  هايي كه پژوهشگراني از آنان در ميان افراد برگزيدهچنانچه در دانشكده -6

امتياز آخرين رتبه پژوهشگر برگزيده دانشگاه را كسب نمايند، از ميان آنان يك نفر كه بيشترين امتياز را كسب نموده است به 

  شود.عنوان پژوهشگر فعال دانشكده معرفي مي

شوند مجزا ديده مي به صورتتابعه ي خود  HSRواحدهاي ستادي و محيطي در قالب   غير هيأت علميمجموعه پرسنل  -7

و صرفاً فعاليت هايي از اين گروه مورد تأييد است كه در قالب فعاليت هاي كميته گردد. (ها رفتار ميو با آنها مشابه دانشكده

   )بوده باشد HSRهاي 

هيات علمي پژوهشي و پژوهشگران غير (شامل دو زير مجموعه اعضاي  كليه مراكز تحقيقاتي نيز بصورت يك مجموعه-8

(پژوهشگران غير هيات علمي به افرادي گفته  .گرددها رفتار ميشوند و با آنها مشابه دانشكدهمجزا ديده مي هيات علمي)

اي داشته باشند و پرسنل رسمي، پيماني و يا قراردادي مراكز تحقيقات حداقل دكتراي حرفهتحصيلي ميشود كه از نظر مدرك 

  شند.)با

هيات علمي پژوهشي انتخاب شده آخرين عضو  امتياز %60كسب حداقل  پژوهشگران غير هيات علميدر مورد  تبصره:

  ضروري مي باشد.

امتياز اوليه  ،توسط چند نفر انجام شده باشدمشتركاً چنانچه فعاليتي  اين آيين نامه فعاليت هاي پژوهشي مرتبط بادركليه  -8

 آمده است ضربستون دوم جدول شماره يك د اين آيين نامه تعيين و سپس در ضريبي كه در آن فعاليت بر اساس موا

فعاليت مورد نظر براي هر كدام از همكاران در فرآيند پژوهشي مورد نظر خواهد بود مگر  امتياز نهايي ،و حاصل آن شودمي

   م شده باشد.از قبل اعال و به صورت مستند توافقي شكلآنكه سهم هر كدام از افراد به 

معرفي  دانشگاه برترپژوهشگر به عنوان  )1395تا  1393(برگزيدگان سال هاي  سال گذشتهطي سه افرادي كه در  -9

بررسي نخواهد براي انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه/دانشكده يا مراكز تحقيقاتي در سال جاري  آنهاپرونده پژوهشي  ،اندشده

  .شد

و   1394(برگزيدگان سال هاي شده اند  يا مراكز تحقيقاتي برتر دانشكده هاال گذشته پژوهشگر افرادي كه در طي دو س -10 

  . بررسي خواهد شد پژوهشگر برتر دانشگاهپرونده پژوهشي ايشان فقط براي انتخاب ) 1395
  



٥ 
 

  جدول شماره يك: نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي مشترك

  

  

  

  

  

  

  ول در نظر گرفته مي شود. نويسنده مسئول برابر امتياز نفر ا  امتياز تبصره:  

  

  

تعداد همكاران 
 نفراتكل ضريب مربوط به مع ج  نفر

 سهم هر نفر از امتياز بر مبناي امتياز اوليه

  بقيه ھمکاران  اول
1  100% 100%  -  
2  150% 90% 60%  
3  180% 80%  50%  
4  190% 70% 40%  
5  180% 60% 30%  
 ≥ %25 %50 %175  و باالتر 6
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   عناوين فعاليتهاي پژوهشي واجد امتيازعناوين فعاليتهاي پژوهشي واجد امتيازعناوين فعاليتهاي پژوهشي واجد امتياز
حسب مستندات ارائه شده توسط اساتيد و پژوهشگران دانشگاه در ذيل فعاليتهاي پژوهشي الف) 

محاسبه امتيازات آنها جهت انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه، دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي مورد استفاده 

   قرار مي گيرد:

  طرحهاي پژوهشي مصوب  - 1
 ، ثبت ژن (Patent)نوآوري، اكتشاف، طراحي نرم افزار، اختراع ثبت شده  - 2

 ذكر گرديده اند (Text book)كه به عنوان رفرانس دركتب مرجع  يپژوهشهاي - 3

 در سال ارزيابيو نيز استناد به مقاالت  داخلي و خارجي مقاالت منتشره در مجالت معتبر  - 4

 ت ارائه شده در همايشهاي داخلي و خارجي مقاال - 5

 و ساير جشنواره هاي بين المللي هاي رازي و خوارزمي  مقامهاي كسب شده در جشنواره - 6

 كتب منتشره بصورت ترجمه يا تاليف  - 7

   طرحهاي پژوهشي وعتبر خارجي و داخلي، كتب تخصصي، داوري مقاالت منتشره در مجالت م - 8 
 پايان نامه ها

  وه بر افرادي كه براساس ضوابط فوق و مدارك ارائه شده به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب عال ب)

و فناوري دانشگاه و  پژوهشيمي شوند از افراد و مراكز ذيل حسب مستندات موجود در معاونت 

  بررسي كارشناسي به صورت جداگانه تقدير به عمل مي آيد.  

   Indexاز لحاظ پيشرفت  برترين مجالت - 1
  تقدير مي شوند.   31/6/96تا  1/7/95زماني در محدوده  افرادي كه شاخص هاي زير را - 2

    و يا باالتر Impact Factor 15الف) چاپ مقاله در مجله اي با 
  ب) ثبت بين المللي اختراع يا نوآوري 

  برترين مراكز تحقيقاتي دانشگاه  - 3
  در هريك از گروه ها سه رتبه اول كشوريالف) 
  نمره خام سدانشگاه بر اساسه رتبه اول ب) 

  دريافت كرده اند. پژوهشي افرادي كه در آن سال پايه تشويقي  - 4
  سه كتاب برتر بر اساس امتياز كسب شده در شوراي انتشارات دانشگاه مؤلفين - 5
  )Highly cited papers) و مقاالت پراستناد (Hot papersمقاالت داغ ( - 6
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  ( براي يكبار در طول دوره مذكور) و زير ده سال سابقه 10باالي  H- indexافراد با  - 7
  بيشترين ارايه سخنراني خارجي مدعو- 8
  با صنعت ترين فرد مرتبطفعال  - 9

  *فعال در جذب گرنت پژوهشي (گرنت داخل و خارج دانشگاهي)  افراد -10
اي وليكن در خصوص گرنته، پژوهشي محاسبه مي گرددمبلغ گرنت هاي داخل دانشگاهي توسط معاونت  *

، ملي نخبگان گرنت بنياد ،حمايت از پژوهشگران رياست جمهوريصندوق  ،خارج دانشگاه شامل گرنت نيماد
ها را جهت بررسي و مستندات مربوطه به تعلق اين گرنتالزم  افراد مشمول ... و الملليهاي بينگرنت

  محاسبه به معاونت پژوهشي و فناوري ارسال نمايند.
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   پژوهشيپژوهشيپژوهشي   هايهايهايفعاليتفعاليتفعاليتميزان و نحوه محاسبه امتياز ميزان و نحوه محاسبه امتياز ميزان و نحوه محاسبه امتياز 
  طرحهاي پژوهشي مصوب :  -1بند 

 ارزشيابي سالطي  ي تحقيقاتي مصوب و درحال اجراي : مقصود طرحهاتعريف طرح پژوهشي مصوب - 1-1

قل يا مراكز تحقيقاتي داراي بودجه مستدانشگاه  و فناوري پژوهشيمعاونت مي باشد كه عقد قرار داد آن در 

 صورت پذيرفته باشد. 

 تاريخ اجراي ذكر شده در قرار داد پژوهشي، در حال انجام باشد،  از اتمامچنانچه طرحي پس :  تبصره

   .(تمديد زمان اجراي طرح قابل قبول نخواهد بود)امتياز نخواهد گرديد  بمشمول كس

   تصوير قرارداد طرح تحقيقاتي مستندات:

 ضوابط تخصيص امتياز : 

و  كارآزمايي بالينيمطالعات مداخله اي،  ،به ازاء هر طرح علوم پايه ،امتياز 5/1ليدي هرطرح تو ه ازاءب - 1- 2

اطالعات بر و مبتني اپيدميولوژيك توصيفي امتياز و به ازاء هر طرح كيفي، يك اپيدميولوژيك تحليلي 

  به مجري طرح تعلق خواهد گرفت .  امتياز5/0 درمانگاهيبيمارستاني و 

  اين آئين نامه امتياز اخذ خواهد نمود. 2از محل بند  (HSR)طرح هاي : 1 رهتبص
  

   طرح تحقيقاتي براي انتخاب پژوهشگر برتر محاسبه مي گردد. 7: حداكثر تا  2 تبصره

  امتياز اخذ خواهد نمود. 3طرح هاي چند مركزي :3 تبصره
  

   راي طرح باشند. تصوير صفحه يا صفحاتي از پروپوزال كه حاوي روش اج مستندات:

چنانچه منابع مالي طرح پژوهشي از منابع خارج از كشور و يا منابع داخل كشور اعم از خصوصي و دولتي   - 1- 3

  تأمين گردد به شرح ذيل امتياز خواهد گرفت:  (غير از دانشگاه علوم پزشكي شيراز)

  امتياز 1ميليون ريال  200تا  100از 

  متيازا 2ميليون ريال  300تا  200از 
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  امتياز 3ميليون ريال  400تا  300از 

  امتياز 4ميليون ريال  500تا  400از 

  امتياز تعلق خواهد گرفت.  5ميليون ريال حداكثر  500و باالتر از 

منابع مالي بودجه طرح توسط يكي از  %30بايد حداقل ، 1-3بند جهت كسب امتياز مربوط به : تبصره

  پرداخت شده باشد.  مذكور

تصوير موافقت نامه اي كه به موجب آن منابع مالي خارج از دانشگاه جهت طرح تحقيقاتي پرداخت  ات:مستند

   مي شود. 

از  كسب شدهبه امتياز  ،امتياز 5/0جزء همكاران اصلي آن باشد  ياندانشجو ازاء هر طرح پژوهشي كهه ب - 1- 4

امتياز به امتيازات  1امتياز ديگر (مجموعا  5/0 در صورت طرح مصوب كميته تحقيقات اضافه خواهد گرديد . 1-2بند 

منظور از دانشجو، دانشجويان مقاطع كارداني، كارشناسي، كارشناسي  ) اضافه خواهد شد.1-2كسب شده  از بند 

و دانشجويان و فوق تخصصي دوره دكتراي عمومي گروه پزشكي، دستياران رشته هاي تخصصي ، MPHارشد، 

Ph.D  ذكر شده باشد مصوب طرح تحقيقاتي پروپوزال نان در قسمت همكاران اصلي ، فرم مي باشد، كه نام آ .  

 ساير مجري اول، مجري سوم وامتياز  %80كند مجري دوم امتياز را دريافت مي %100مجري اول طرح  - 1- 5

  نمايند.اخذ ميهاي پژوهشي مشترك امتياز همكاران اصلي بر اساس جدول نحوه محاسبه فعاليت

   ات:مستند

   رسيده باشد.  طرفينكه به امضاي تصوير صفحه همكاران اصلي پروپوزال الف) 

  ب) تاييديه كتبي از مجري طرح درخصوص مشاركت فعال همكاران اصلي طرح 

  ج) تصوير توافق نامه طرح هاي چند مركزي كه به امضاي ايشان رسيده باشد.

  : ، ثبت ژن(Patent) شدهنوآوري ، اكتشاف ، طراحي نرم افزار، اختراع ثبت -2

موثر باشد و يا منجر به توليد خدمت  يا استان هر نوآوري كه در جهت حل مشكالت و معضالت كشور

  : به شرح ذيل امتياز دهي خواهد گرديد گردد يا استان يا محصول جديدي در كشور
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بهداشتي و  -پژوهشي - طراحي سيستم ها و روشها و خدمات جديد در جهت حل معضالت آموزشي - 2- 1

درماني در سطح كشور با گواهي معاونين ذيربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي 

  امتياز 25سياستگزاري وزارتخانه و تأييد هيأت مميزه مركزي، تا سقف حداكثر 

بهداشتي و  –پژوهشي  - طراحي سيستم ها و روش ها و خدمات جديد در جهت حل معضالت آموزشي - 2- 2

  امتياز 10ماني در سطح استان با گواهي معاونين ذيربط دانشگاه و شوراي پژوهشي دانشگاه، تا سقف حداكثر در

كه منجر به توليد  هر اختراع و اكتشاف ثبت شده در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي كشور - 2- 3

اختراعات و تأييد معاونت  با پيشنهاد شوراي ثبت و يا محصول جديدي در كشور و يا استان گردد خدمت

امتياز، در صورت تأييد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت،  2دانشگاه تا سقف حداكثر  و فناوري پژوهشي

امتياز، و در صورت ثبت بين المللي پس از تأييد  10درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم تا سقف حداكثر 

  امتياز 20تا سقف حداكثر  معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع

انجام  1تبصره: محاسبه امتياز نوآوري، اكتشاف، طراحي نرم افزار، اختراع، ثبت ژن بر اساس جدول شماره 

  گيرد.مي

  :مستندات مورد نياز

  تصوير برگه ثبت اختراع به نام دانشگاه  -الف

  مصوبه شوراي پژوهشي طرح تحقيقاتي مربوطه مركز و يا دانشگاه  - ب

سازي فناوري در مجله علمي ، اكتشاف، اختراع ثبت شده و بوميتصوير مقاله چاپ شده حاصل از نوآوري - ج

  پژوهشي در صورت انتشار مقاله

  تاييديه)  3تاييد مراجع ذيصالح و معتبر در خصوص ميزان كاربري و اهميت اختراع (حداقل  -د

  دانشگاهو فناوري ي پيشنهاد شوراي ثبت اختراعات و تأييديه معاونت پژوهش -ه

مشروط به ارائه مقاله مختص گزارش ژن مربوطه امتياز داده خواهد  NCBIثبت هر ژن در بانك اطالعاتي  - 2- 4

امتياز تا سقف حداكثر  1امتياز و هر ژن انساني  5امتياز تا سقف حداكثر  5/0شد به ازاء هر ژن حيواني و گياهي 

امتياز و هر  1/0ختص گزارش ژن مربوطه به ازاء هر ژن حيواني يا گياهي امتياز. در صورت عدم ارائه مقاله م 10

  امتياز داده خواهد شد.  2/0ژن انساني 
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مي گردد.  منظورامتياز  محاسبه ژن جهت 3حداكثر ثبت  ،از هر پروژه تحقيقاتي مصوب :تبصره  

ايد مانند اجراي روشهاي فعاليت هاي جديد پزشكي كه در جهت خودكفايي كشور كمك موثر نمانجام  - 2- 5

درماني نوين براي اولين بار در ايران با گواهي هيات ممتحنه رشته مربوطه و تاييد هيات مميزه  -تشخيصي

 امتياز تعلق مي گيرد.  2انشگاه رسيده باشد شوراي پژوهشي دامتياز و اگر به تاييد  4مركزي 

اخت هر قطعه كه منجر به توليد دستگاه بشود با به مدل سازي وسايل پزشكي و آزمايشگاهي و اجراء س -2- 6

گواهي اداره تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد هيأت مميزه مركزي با پيشنهاد 

امتياز و  5دانشگاه حداكثر تا سقف  و فناوري شوراي عالي مراكز رشد دانشگاه و تصويب نهايي معاون پژوهشي

تجهيزات پزشكي و شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده باشد با پيشنهاد شوراي عالي مراكز رشد  اگر به تأييد اداره

  . گيردامتياز تعلق مي 5/2دانشگاه حداكثر تا سقف  و فناوري دانشگاه و تصويب نهايي معاون پژوهشي

به ترتيب با گواهي  بيوسميالربه توليد مواد براي آزمايشات پزشكي و توليدات دارويي جديد از طريق  - 2- 7

معاونت سالمت و معاونت غذا و دارو حسب مورد و تأييد هيأت مميزه مركزي با پيشنهاد شوراي عالي مراكز رشد 

امتياز و اگر به تأييد  4دانشگاه حداكثر تا سقف حداكثر و فناوري دانشگاه و تصويب نهايي معاون پژوهشي 

باشد با پيشنهاد شوراي عالي مراكز رشد دانشگاه و تصويب  معاونت ذيربط و شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده

  . امتياز تعلق مي گيرد 2نهايي معاون پژوهشي دانشگاه حداكثر تا سقف 

راهنماي طبابت باليني كشور مستند بر پژوهش و براساس شواهد علمي با گواهي معاونت تدوين به  - 2- 8

شوراي پژوهشي دانشگاه و مربوطه دانشگاه به تاييد معاونت امتياز و اگر  5سالمت و تاييد هيات مميزه مركزي 

  امتياز تعلق مي گيرد.  5/2رسيده باشد 
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  ذكر گرديده اند :  (Text book) عپژوهشهايي كه به عنوان رفرانس دركتب مرج -3

  تعريف :  -3- 1

رجع مقاطع مختلف كليه كتب معتبر علمي است كه از سوي وزارت متبوع به عنوان ممنظور از كتب مرجع، 

، پره بورد يا بورد از سوي معاونت آموزشي و امور  PhDآموزشي دانشگاهي يا امتحانات علوم پايه ، پره انترني، 

بعنوان مراجع علمي آن دانشگاه ها معرفي  دانشگاههاي خارجييا از سوي  دانشگاهي وزارت متبوع اعالم شده و

  گرديده باشد. 

   ضوابط تخصيص امتياز : -3- 2

امتياز و در صورت  7تا سقف خارجي ذكر گرديده باشد  مرجع براي هر عنوان مقاله كه به عنوان رفرانس در كتب

 با سقف 3-1بند مندرج در در مورد كتب مرجع داخلي با شرايط  و امتياز 5تا سقف  3- 1شرايط بند احراز عدم 

   امتياز منظور خواهد گرديد. 5

يك بار از امتياز رفرانس شدن در آن فقط ن چاپ باشد و هر مقاله آخري تبصره : كتاب مرجع بايد

كتاب استفاده مي كند. يك مقاله مي تواند در كتاب هاي مختلف رفرانس شود و از هر مورد امتياز 

  محل امتياز اين بند مي تواند استفاده نمايد. ) ( هر كتاب صرفاً يك بار ازبگيرد. 

   ول بين نويسندگان تقسيم ميشود.*تبصره: امتياز حاصل بر اساس جد

و تصوير جلد كتاب، صفحه منابع كتاب، ليست كتب مرجع اعالن شده از سوي وزارت بهداشت ارائه  مستندات:

  جهت كتب مرجع در دانشگاه هاي خارجي پرينت صفحه مربوطه در وب سايت آن دانشگاه الزامي مي باشد.  
  

  : يابياستناد به مقاالت در سال ارز زيو ن  و خارجيمقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلي  -4

پژوهشي از  –، مجالتي هستند كه حائز رتبه علمي ي: مقصود از مجالت معتبر داخلتعريف  - 4- 1

ي زير ذكر در مورد مجالت خارجي منظور مجالتي هستند كه در نمايه ها وزارت متبوع باشند و

 گرديده باشند: 

   ISI Web of Science (ISI), Medline, Pub med اول :گروه 
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 ,ISC (Islamic World Science Citation Center) BIOSIS, Chemical Abstractگروه دوم : 

Current Contents, EMBASE, Scopus  
            ساير نمايه هاي بين الملليگروه سوم : 

  كه در هيچ نمايه اي ثبت نمي گردند.ي مجالتگروه چهارم  : 

 

 بط تخصيص امتياز : ضوا - 4- 2

  حداكثر امتياز  نوع مجله *

مجالت 

  خارجي

ISI  7  و باالتر يا مدالين  1داراي ضريب تاثير  

ISI  6  ، پابمد يا پابمد سنترال 1داراي ضريب تاثير پايين تر از  

ISI  ،بدون ضريب تاثيرScopus   5  

Embase, cinah1, Psych, Chemical Abstract, Current Contents, 

Biological Abstract  
3,5  

  3  مجالت نمايه شده در ساير ايندكس ها 

  مجالت داخلي

ISI  7  و باالتر يا مدالين  1داراي ضريب تاثير  

ISI  6  ، پابمد يا پابمد سنترال1داراي ضريب تاثير پايين تر از  

ISI  ،بدون ضريب تاثيرScopus   5  

Embase, cinah1, Psych, Chemical Abstract, Current Contents, 

Biological Abstract  
3,5  

  3,5 ، نمايه شده در ساير ايندكس ها **1مجالت داخلي سطح 

  3 ، نمايه شده در ساير ايندكس ها **2مجالت داخلي سطح 

  2 ، نمايه شده در ساير ايندكس ها **3مجالت داخلي سطح 

  

  مي باشد.  ISCايه بودن آنها در پايگاه استنادي محاسبه امتياز مجالت داخلي منوط به نم *

ليست مجالت داخلي به تفكيك محل نمايه بودن و سطح هر مجله در سايت دبيرخانه كميسيون نشريات  **

  در دسترس مي باشد.  http://commission.hbi.irيا  http://www.hbi.irعلوم پزشكي كشور به آدرس 
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 - علمي داخلي مرتبط با رشته كه فاقد رتبه علمي به مقاالت پژوهشي اصيل چاپ شده در مجالت تبصره :

تعلق گرفته و حداكثر امتياز كسب شده از محل اين نوع امتياز پژوهشي  1تا سقف پژوهشي مي باشند

  امتياز مي باشد.  5 تا سقف مجالت

و چاپ شده  امتياز 2 چاپ شده در گروه اول و دوم )يك تا دو بيمار( Case reportگزارش موارد نادر به  - 4- 3

بيمار) چاپ شده در گروه اول و  7تا  Case Series )3و گزارش امتياز  1در نشريات گروه هاي سوم و چهارم 

 تعلق مي گيرد. امتياز 5/1 نمايه هاچهارم  امتياز و چاپ شده در گروه سوم و 3 نمايه ها دوم

امتياز كسب شده از مقاالت اصيل  Case series 20%تبصره: سقف امتياز قابل محاسبه از گزارش موارد نادر و 

    است، اضافه امتياز كسب شده قابل افزودن به سر جمع امتيازهاي متقاضي  ميباشد.

در  (Blog and Feature)، (Medical Hypotheses)مقاالتي كه به صورت ايده پردازي پزشكي  - 4- 4

 1نشده  نمايهامتياز و در مورد مجالت داخلي و خارجي  2بين اللملي چاپ مي گردند  شده معتبر نمايهمجالت 

   .امتياز تعلق مي گيرد

 Blog and)، (Medical Hypotheses)تبصره: سقف امتياز قابل محاسبه از ايده پردازي پزشكي 

Feature) 20% شده از مقاالت اصيل است، اضافه امتياز كسب شده قابل افزودن به سر جمع  امتياز كسب

  امتيازهاي متقاضي  ميباشد.

 مقاله از نويسنده در نمايه هاي معتبر بين المللي در منابع مقاله مروري 3مقاالت مروري با داشتن حداقل  - 4- 5

  تعلق خواهد گرفت.امتياز  2در منابع) مقاله از نويسنده  3در غير اينصورت (نبودن و امتياز  5 تا سقف

امتياز كسب شده از مقاالت اصيل است، اضافه امتياز  %30تبصره: سقف امتياز قابل محاسبه از مقاالت مروري، 

   كسب شده قابل افزودن به سر جمع امتيازهاي متقاضي  ميباشد.

ه نمايه برداري شده در نمايه هاي بين متاآناليز با داشتن حداقل يك مقالمروري نظام مند و مقاالت به  -4- 6

امتياز  5/1امتياز، در غير اينصورت (عدم وجود هر يك از شرايط فوق)  5المللي معتبر از نويسنده در منابع مقاله 

  تعلق خواهد گرفت. 

 - داراي رتبه علمي مجالت داخلي در  Short Communication, Commentariesنامه به سردبير - 4- 7

  امتياز تعلق خواهد گرفت. 2معتبر  بين الملليمتياز و در مجالت يك اپژوهشي 



١٥ 
 

امتياز  Short Communication, Commentaries  ،20%تبصره: سقف امتياز قابل محاسبه از نامه به سردبير

  كسب شده از مقاالت اصيل است، اضافه امتياز كسب شده قابل افزودن به سر جمع امتيازهاي متقاضي  ميباشد.

: در صورتي كه حاصل يك كار تحقيقاتي باشد و از نظر علمي با مقاالت اصيل تفاوتي Brief Reportت مقاال 

امتياز  6باشد تا سقف  3مجله باالتر از  IFامتياز و در صورتي كه  5نداشته باشد در صورت چاپ در مجالت نوع يك 

 امتياز محاسبه مي  شود.  3قف به آن تعلق مي گيرد. در صورتي كه در ساير نمايه ها چاپ شود تا س

   

باشند مانند مقاالت معمولي هم تراز و در موارد غير   Peer reviewدر صورتي كه  Electronicمقاالت  - 4- 8

Peer review  امتياز مقاله هم تراز برحسب نوع مقاله، اصيل، موارد  % 60امتياز مقاله و داخلي  % 80خارجي

   تعلق خواهد گرفت. مرورينادر و 

 IF، به ازاء هر يك نمره مجلهبا توجه به كيفيت باشند مروري  ياصيل به مقاالتي كه از نوع ا :1 *تبصره

  امتياز به امتياز مقاله اضافه خواهد گرديد.   4امتياز تا سقف  5/0 معادل ،باالتر از عدد يك

  Short Communication, Commentariesموارد نادر،نامه به سردبير،  به مقاالتي كه از نوع: 2 *تبصره

امتياز و  25/0معادل  ، باالتر از عدد يك IF يك نمره به ازاي هر مجلهبا توجه به كيفيت مي باشند، 

  امتياز اضافه خواهد گرديد.   2حداكثر تا سقف 

مجله، صفحه مربوط  Impact Factor، صفحه مربوط به چاپ شده مستندات: ارائه كپي كامل مقاله

  نامه اي كه مجله در آن نمايه مي گردد الزامي مي باشد.  به نوع نمايه

در به مقاالت نمايه شده  ، ارجاعاتدر سال ارزيابي عضو هيات علمي ارجاعاتمحاسبه  : براي3 *تبصره

و  ISI) به مقاالت عضو هيات علمي در نمايه هاي معتبر Citationبه هر استناد (گروه اول و هاي مايه ن

Scopus امتياز تعلق مي گيرد و با يك پنجم  2/0 ابيدر سال ارزيImpact factor  مجله ارجاع دهنده جمع

) امتياز Self citation). در صورتي كه استناد نويسنده مورد ارزيابي به خود باشد IF×5/1+(2/0)خواهد شد ((

 ).IF×5/1+(1/0مجله ارجاع دهنده جمع خواهد شد (( Impact factorمي باشد كه با يك پنجم  1/0مبنا 
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بايد  ارجاعاتمي باشد و ميزان امتياز  ارجاعاتمالك ارزيابي  Scopusالزم به ذكر است پايگاه استنادي 

   به تاييد كارشناس علم سنجي معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه برسد.

  :  خارجي و داخلي كشورمقاالت ارائه شده در همايشهاي  -5

  تعريف :  - 5- 1

در همايشهاي داخلي يا خارجي بين المللي، در آن  (Oral)د كه بصورت پوستر يا شفاهي مقصود مقاالتي هستن

 سال ارائه شده باشد .

  ضوابط تخصيص امتياز :  - 5- 2

به شرح زير امتياز تعلق  ارائه شده باشد سخنراني در همايش هاو يا براي هر مقاله كه به شكل پوستر  - 1 -

 ميگيرد:

 امتياز 1خارجي  پوستر همايش هاي بين المللي -

 امتياز 5/0همايش هاي بين المللي داخلي پوستر   -

 امتياز 25/0لي داخلي همايش هاي مپوستر  -

 امتياز 5/1سخنراني همايش هاي بين المللي خارجي   -

 امتياز  1بين المللي داخلي  همايش هاي سخنراني -

  امتياز 5/0 ملي داخليهمايش هاي سخنراني  -
     

كتابچه خالصه مقاالت همايش به چاپ رسيده باشد يا بصورت لوح فشرده و ساير منابع  مقاله بايد درخالصه  - 2

   الكترونيكي معتبر بصورت خالصه مقاله موجود باشد.

مقاله ارائه شده در همايش، قبالً در مجالت علمي به چاپ رسيده باشد از موضوع اين بند، امتيازي چنانچه  - 3

  كسب نخواهد كرد .  

  هي شركت در همايش الزامي مي باشد. ارائه گوا - 4

  Proceeding  ISI چنانچه حاصل نتيجه مطالعات پژوهشي به صورت مقاالت تحقيقي در : 1 *تبصره

  مي باشد.  5/1باشد امتياز مكتسبه 
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بين المللي داخلي و  همايشهاي در باشد مدعو سخنران صورت به كه سخنراني هر ازاء به: 2 *تبصره

 دعوت جهت ارائه مستندات ارائه صورت در اضافه مي شود. 5-2به امتيازات بند  زامتيا 5/0خارجي 

 )سخنراني

    

چنانچه يك مقاله به صورت مكرر در همايش هاي داخلي و خارجي ارائه شده باشد، تنها يكبار : 3 *تبصره

  هت آن منظور از محل اين بند مشمول امتياز مي گردد و معادل باالترين امتياز محاسبه شده ممكن، ج

  مي شود.

 %10،  مقاالت ارائه شده در همايشهاي خارجي و داخلي كشور: سقف امتياز قابل محاسبه از 4تبصره

امتياز كسب شده از مقاالت اصيل است، اضافه امتياز كسب شده قابل افزودن به سر جمع امتيازهاي متقاضي  

   ميباشد.

  :  و ساير جشنواره هاي بين المللي وارزميمقامهاي كسب شده در جشنواره هاي رازي و خ -6

  كسب شده در جشنواره هاي آن سال مي باشد .  رتبه هاي اول تا سوممنظور تعريف :  -6- 1

  ضوابط تخصيص امتياز : -6- 2

 درخصوصامتياز  و  5/4امتياز و مقام سوم  6امتياز ، مقام دوم  5/7رازي و خوارزمي هاي  به مقام اول جشنواره

  امتياز پژوهشي تعلق  5/1امتياز و مقام سوم  3امتياز، مقام دوم  5/4واره هاي بين المللي، به مقام اول جشن ساير

  مي گيرد. 
  

  كتب منتشره بصورت ترجمه يا تاليف :  -7

  تعريف: - 7- 1

تاليف يا تجديد مي باشد كه در سال ارزشيابي با رشته تخصصي فرد يا غير مرتبط مقصود كتب تاليفي مرتبط 

دانشگاه در همان سال بررسي شده و امتياز كسب و فناوري  پژوهشيمعاونت توسط شوراي انتشارات و  اپ شدهچ

  كرده باشند. 
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  ضوابط تخصيص امتياز :  - 7- 2

  از منابع كتاب حاصل  %5كتب تاليفي كه حاوي قسمتي از تجربيات نويسنده يا نويسندگان بوده و به - 1

تاليفي كه از سوي وزارت متبوع به عنوان مرجع علمي كشوري شناخته شده  يا كتب پژوهش هاي نويسنده باشد

  گيرد. معادل امتياز مكتسبه از شوراي انتشارات تعلق مي  يامتياز است

منابع كتاب مربوط به پژوهش هاي شخص نويسنده  %5كمتر از  كتب تاليفي غير مرجع كه به*تبصره: 

  اي انتشارات دانشگاه تعلق خواهد گرفت.باشد، نصف امتياز محاسبه شده از سوي شور

درصد مطالب افزوده شده و يا تغيير يافته باشد با  20تجديد چاپ كتاب با شرايط فوق در صورتيكه حداقل به  - 2

  تعلق مي گيرد. امتياز  2تاييد شوراي انتشارات دانشگاه 

و رشته تخصصي مربوطه باشد و از كتب ترجمه به زبان فارسي در صورتيكه متناسب با برنامه آموزشي به  - 3

  تعلق مي گيرد.امتياز  3 حداكثر طريق شوراي انتشارات دانشگاه تاييد شده باشد

  تعلق امتياز  1ويراستاري علمي كتاب كه توسط شوراي انتشارات دانشگاه مورد تاييد قرار گرفته باشد به  - 4

  مي گيرد.

  و و طرحهاي پژوهشيكتب تخصصي  داخلي،در مجالت معتبر خارجي و  داوري مقاالت منتشره-8

  : پايان نامه ها

منظور داوري علمي مجالت يا كتب مي باشد كه با دعوتنامه كتبي هيات تحريريه مجالت يا  تعريف : - 8- 1

 شوراي انتشارات دانشگاه در زمينه كتب صورت پذيرفته باشد . 

پژوهشي و درمورد مجالت خارجي –ي لمتبصره : مقصود از مجالت معتبر داخلي ، مجالت حايز رتبه ع ،

  همين آيين نامه مي باشد.  4- 1مجالت ايندكس  شده طبق بند 

  ضوابط تخصيص امتياز : - 8- 2

بر اساس مصوبات شوراي پژوهشي و طرحهاي تحقيقاتي، مقاالت، پايان نامه ها و كتب ضوابط تخصيص امتياز براي داوري 

  ي گردد:به شرح زير اعالم مانتشارات دانشگاه 

  ساعت 6 سقف تا حداكثر اي نامه پايان غير تحقيقاتي هاي طرح داوري -1
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  ساعت 4 سقف تا حداكثر كارشناسي هاي نامه پايان نامه، پايان از دفاع جلسه در شركت و داوري 2-

  ساعت 6 سقف تا حداكثر دندانپزشكي و پزشكي عمومي دكتراي اي نامه پايان هاي طرح داوري 3-

  ساعت 8 سقف تا حداكثر عمومي داروسازي و ارشد كارشناسي اي نامه پايان هاي طرح يداور 4-

 ساعت 10 سقف تا حداكثر تخصصي فوق تخصصي، اي نامه پايانه هاي طرح داوري 5-

 ساعت 12 سقف تا حداكثر PhD اي نامه پايان هاي طرح داوري 6-

  ساعت 8 سقف تا حداكثر عمومي دندانپزشكي و پزشكي موميع دكتراي نامه پايان از دفاع جلسه در شركت و داوري 7-

  ساعت 10 سقف تا حداكثر ارشد كارشناسي و عمومي داروسازي دكتراي نامه پايان از دفاع جلسه در شركت و داوري 8-

   ساعت 12 سقف تا حداكثر تخصصي فوق و تخصصي دكتراي نامه پايان از دفاع جلسه در شركت و داوري 9-

  ساعت 14 سقف تا حداكثر PhDنامه  پايان از دفاع جلسه در شركت و داوري10-

  ساعت 3 سقف تا حداكثر تحقيقاتي هاي طرح كليه نظارت انجام براي 11-

   ساعت 6 سقف تا حداكثر زبان فارسي مقاالت داوري انجام 12-

  ساعت 12 سقف تا حداكثر PMC, ISI, Pub Med در شده ايندكس مجالت انگليسي مقاالت داوري انجام 13- 

  ساعت 8 ها نمايه ساير در شده ايندكس مجالت انگليسي مقاالت داوري انجام 14-

  ساعت 1 سقف تا حداكثر است، شده ارائه انتشارات شوراي به چاپ جهت كه فارسي كتاب صفحه ده هر داوري براي-15

  ساعت 2 سقف تا حداكثر است، شده ارائه انتشارات شوراي به چاپ جهت كه انگليسي كتاب صفحه ده هر داوري براي-16

 1 سقف تا حداكثر است شده ارائه انتشارات شوراي به امتياز اخذ جهت كه فارسي كتاب صفحه 20 هر داوري براي -17

  ساعت

 2 سقف تا حداكثر است شده ارائه انتشارات شوراي به امتياز اخذ جهت كه انگليسي كتاب صفحه 20 هر داوري براي -18

   ساعت

تصوير مكاتبات رسمي دعوت گواهي داوري پژوهشيار بر اساس مستندات سيستم پژوهشيار و يا ارائه : مستندات

 به داوري جهت تخصيص امتياز الزامي مي باشد. 

داوري مقاالت منتشره در مجالت معتبر خارجي و داخلي، كتب تخصصي و : سقف امتياز قابل محاسبه از 1تبصره

امتياز كسب شده از مقاالت اصيل است، اضافه امتياز كسب شده قابل  % 10،  نامه ها پايان طرحهاي پژوهشي و

  افزودن به سر جمع امتيازهاي متقاضي  ميباشد.
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در  ،طرحهاي پژوهشي در سامانه پژوهشيارساعت داوري) از داوري  50كسب حداقل نيم امتياز (معادل :2تبصره

براي كسب رتبه پژوهشگر پژوهشي جهت داوري به فرد متقاضي،  صورت وجود مستندات الزم مبني بر ارجاع طرح

 برتر دانشگاه ضروري مي باشد.


