
1 
 

 

 

 

 

 

 «بسمه تعالی»

 

 

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشکده علوم پزشکی الرستان در سال 

1399 

 

 

 

 

 

 گردآوری و تنظیم:

 مدیریت تحقیقات و فناوری

 درمانی الرستاندانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 

 

 

 

 

 

 الرستانه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کددانش

 تحقیقات و فناوری دیریتم

 

 



2 
 

 :مقدمه

جشنواره هفته پژوهش، فرصتی مغتنم برای ارج نهادن به فعالیت های ارزشمند محققین محترمی است که 

بار اصلی نهاد پژوهش کشور را به دوش دارند. به منظور تقدیر از محققین و فناوران)اعضای محترم هیأت 

الرستان(  و ترغیب و تشویق هر چه بیشترآن ها به انجام  علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده علوم پزشکی

فعالیت های پژوهشی، و همچنین تعریف معیارها و استفاده از یک دستورالعمل مشخص و ثابت در تعیین 

 پژوهشگر برتر ، آئین نامه انتخاب پژوهشگران برتر تدوین گردیده است.

 :اب می شوندبخش به شرح ذیل انتخ 5پژوهشگران برتر در :  1ماده 

 کده علوم پزشکی الرستانپژوهشگر برتر هیات علمی دانش -1

 ی تابعهوهشگر برتر هیات علمی دانشکده هاپژ -2

 پژوهشگر برتر کارکنان دانشگاه -3

 دانشگاه یپژوهشگر برتر دانشجوی -4

 کتاب برتر دانشگاه -5

گذشته به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده اعضای هیات علمی، کارکنان و دانش جویانی که در دو سال : 1تبصره 

درصد نفر اول در این  80انتخاب گردیده اند در صورتی در این دوره ارزیابی می گردند که امتیاز آنها حداقل 

 دوره باشد.

و توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده " ک "انتخاب دانشجویان بر اساس آیین نامه بند : 2تبصره 

 انجام گردیده و اسامی به مدیریت تحقیقات و فناوری جهت تائید ارسال گردد.  علوم پزشکی الرستان

 دانشگاه، فناوری و تحقیقات مدیریت منتخب صاحبنظر افراد حضور با ای کمیته در برتر نفرات : 2ماده

 .گردند می معرفی پژوهش مراسم هفته در تقدیر جهت و شده انتخاب

  فعالیتهای مشمول امتیاز

فعالیتهای به شرح زیر در ارزیابی و داوری عملکرد پژوهشی متقاضیان شرکت کننده دارای امتیاز  : 3ماده 

  خواهد بود:

 مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی؛

 .( پذیرفته نمی شودacceptanceگواهی پذیرش مقاله )*

 (patentفناوری نوآوری، اکتشاف، طراحی نرم افزار، اختراع ثبت شده ) – 2
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 طرح های مصوب پژوهشی خاتمه یافته ؛ - 3

 مقاالت ارائه شده در همایشهای علمی داخلی و خارجی ؛ - 4

 مقامهای کسب شده در جشنواره های رازی، خوارزمی و سایر جشنواره های بین المللی ؛ - 5

 تألیف و ترجمه کتاب، - 6

 نت تحقیقات و فناوری دانشگاه ؛عضویت فعال در شوراها و کمیته های وابسته به معاو - 7

داوری کتب تخصصی، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و  - 8

 خارجی ؛

 با و 31/6/99 لغایت 1/7/98 زمانی بازه در بایست می شده انجام پژوهشی فعالیتهای تمامی :1  تبصره

Affiliation باشند رسیده ثبت به پزشکی الرستاندانشکده علوم  صحیح. 

 .گیرد می تعلق امتیاز بار یک فقط فعالیت، هر به : 2تبصره

 :پژوهشی امتیازهای محاسبه نحوه

 .گیرد می تعلق امتیاز زیر جدول شرح به خارجی، و داخلی معتبر مجالت در شده منتشر مقاالت به : 4ماده

 امتیاز محل نمایه شدن مقاله
ISI 25+2IF 

Medline / PubMed 25 
Scopus 15 

Chemical Abstract, BIOSIS, Current contents, Embase 8 
 4 نمایه های بین المللی

 2 در صورتی که در جایی نمایه نشده باشد.

 

 داوری، کمیته نظر مطابق امتیازمنفی   Blacklistجعل و نامعتبر مجالت در شده چاپ مقاالت به :1 تبصره

 .گیرد می تعلق

 وابستگی ( Affiliation  )عنوان به دانشکده علوم پزشکی الرستان، نام که مقاالتی به صرفاً :2 تبصره

 .گیرد می تعلق امتیاز باشد، شده قید آن صحیح در صورت به نویسنده سازمانی

 :آن امتیازات و مقاالت انواع : 3 تبصره

 Original Article/ Review Article/Systematic Review 3 ماده مطابق کامل امتیاز  
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/Research Letter / Case Report, Short or Brief Communication/ Rapid 

Communication/Brief Report   3 ماده امتیازات سوم یک با معادل 

  Letter to Editor 3ماده امتیازات چهارم یک با معادل 

 .گرفت خواهد تعلق امتیاز اول نویسنده برابر مسئول نویسنده به : 4 تبصره

 پژوهشی و آموزشی فعالیتهای برای امتیاز توزیع و محاسبه نحوه جدول با مطابق نویسندگان امتیاز: 5تبصره

 .بود ( خواهد1پیوست  جدول) مشترک

 باشند، کرده ذکر مقاله در را Affiliation یک از بیش نویسندگان یا نویسنده که مورادی در : 6 تبصره

 خواهد لحاظ جدی صورت به مورد این و بود خواهد دهی امتیاز نویسنده، مالک Affiliation نخستین تنها

 .شد

 خواهد محاسبه قابل دوم Affiliation باشد، ذیل موارد از یکی اول Affiliation صورتیکه در : 7 تبصره

 .بود

 کشور از خارج پژوهشی علمی مؤسسات یا دانشگاهها  -الف

 ارزیابی مورد بهداشت وزارت فناوری و تحقیقات معاونت توسط که کشور داخل های دانشکده /دانشگاهها - ب

 گیرند. نمی قرار

 مجله ) گیرد می امتیاز بار یک فقط باشد شده چاپ انگلیسی و فارسی مجله دو در ای مقاله گرا: 8 تبصره

 .) باشد داشته بیشتر امتیاز که ای

 :باشد می ذیل موارد شامل مقاله ارسال برای نیاز مورد مستندات :9 تبصره

 نویسندگان، سازمانی وابستگی ، نویسندگان نام مقاله، عنوان کننده مشخص که مقاله از صفحاتی  -

 )باشد نمی متن مقاله کل ارائه به نیازی( مجله انتشار سال و دوره

 مجله شدن ایندکس مستندات  -

 در 3 ماده امتیازات ، اند شده نگارش المللی بین همکاریهای با که مقاالتی امتیاز محاسبه برای : 10 تبصره

 .گردد می ضرب 2/1

 برتر مجالت ٪ 25 در که Scopus استنادی پایگاه در شده منتشر مقاالت امتیاز محاسبه برای :11 تبصره

 5/1 در 4 ماده امتیازات .میشوند یافت SJR ( Scimago Journal Rank )شاخص اساس بر رشته هر

 .میگردد ضرب
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 باشند، Scopus پایگاه در شده اعالم زمانی بازه در بازیابی قابل citation دارای که مقاالتی به : 12 تبصره

 .گردد می اضافهcitation عدد معادل امتیازی

 مراکز از یکی تحقیقاتی خاص محورهای راستای در که دانشگاه انتشارات شورای مصوب کتابهای به :4 ماده

 علمی هیئت اعضای ارتقاء نامه آیین مطابق  .باشد شده ترجمه یا تالیف رفرنس درسی عنوان به یا تحقیقاتی

 .گیرد می تعلق امتیاز پزشکی علوم های دانشگاه

 بازیابی قابل Scopus نمایه در و بوده نویسنده نام به آنها های رفرنس از بعضی که هایی کتاب :1 تبصره

 .شد خواهد اضافه کتاب کل امتیاز امتیاز به 1 رفرنس هر ازای به باشد،

 های جشنواره سایر و خوارزمی و رازی های جشنواره در پژوهشی سوم تا اول های رتبه کسب به :5 ماده

 .گیرد تعلق می امتیاز زیر شرح به المللی بین

 امتیاز 30 اول رتبه کسب  -

 امتیاز 20 دوم رتبه کسب  -

 امتیاز 10 سوم رتبه کسب  -

به طرحهای تحقیقاتی مصوب معاونت تحقیقات که در بازه زمانی مشخص شده خاتمه یافته و گزارش :  6ماده 

نهائی آن پس از تأئید مرکز تحقیقاتی یا دانشکده مربوطه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تحویل داده 

 .شده است به شرح جدول زیر امتیاز تعلق می گیرد

 توضیحات امتیاز نوع طرح

 - 2 یکیف

 - HSR 3کاربردی و 

 - 4 بنیادی

 سه امتیازات بر عالوه بین المللی

 هر ازاء به فوق ردیف

 امتیاز 5 دالر 1000

 همراه به( پژوهشی شورای مصوب طرحهای

 اخذ به منجر که )ها موافقتنامه

Grant باشند شده کشور از خارج منابع از. 

 سه امتیازات بر عالوه طرح های چند مرکزی

 150 ازاء به فوق ردیف

 جذب ریال میلیون

 امتیاز 1 بودجه

 سال در پژوهشی شورای مصوب طرحهای

 آن هزینه از % 30 حداقل که نظر مورد

 سایر ، استان فناوری شورای توسط

 یا و غیردولتی سازمانهای دولتی، سازمانهای

 .باشد شده اعتبار تامین خصوصی

 خام، طرح زمانبندی جدول اساس بر آنها اتمام تاریخ از که یافته خاتمه تحقیقاتی طرحهای به :1 تبصره

 .گیرد تعلق نمی امتیازی باشد، گذشته سال سه از بیش
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 مجریان بین امتیاز تقسیم نحوه و میگیرد تعلق طرح همکاران و مجری به تحقیقاتی طرح امتیاز : 2 تبصره

 .بود خواهد )  1پیوست جدول ( طبق طرح همکاران و

 :شامل المللی بین های طرح نیاز مورد مستندات :3 تبصره

 )قرارداد طرفین مقام باالترین امضای با( قرارداد و موافقتنامه تصویر  -

 .باشد می خارجی، منابع از شده جذب مصرفی مواد و تجهیزات دریافت به مربوط معتبر اسناد  -

 :شامل مرکزی چند های طرح نیاز مورد مستندات :4 تبصره

 )سازمانها مقام باالترین امضای با ( نامه تفاهم یا و موافقتنامه تصویر  -

 .باشد می  )اصلی محقق و پژوهشی دستگاه همکار، سازمان امضای با ( طرح داد قرار ارائه  -

کده علوم به مقاالت ارائه شده در همایشهای داخلی ملی، داخلی بین المللی و خارجی که به نام دانش: 7ماده  

 ارائه شده باشند به شرح جدول زیر امتیاز تعلق می گیرد: الرستانپزشکی 

 

 :باشد می ذیل موارد شامل همایشها در مقاله ارائه امتیاز کسب نیازبرای مورد مستندات :1 تبصره

 کنگره کتابچه CD  ارائه یا های کنگره مقاالت خالصه کتابچه در شده چاپ مقاله از نسخه یک  -

 متقاضی نام به کنگره در مقاله ارائه گواهی  -

 )وجود صورت در( ISI در مقاله ایندکس صفحه -

( امتیاز  10سقف امتیاز مجموع مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی و خارجی بین المللی) :  2تبصره 

 می باشد.

 های طرح ، تخصصی کتب ، خارجی و داخلی معتبر مجالت در شده منتشر مقاالت داوری به: 8 ماده

 . گیرد می تعلق امتیاز جدول زیر شرح به ها کنگره و ها نامه پایان پژوهشی،
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 یاشورای مجالت تحریریه هیات کتبی دعوتنامه با که باشد می کتب یا مجالت علمی داوری منظور، :1 تبصره

 . باشد پذیرفته صورت )زمینه کتب در( دانشگاه انتشارات

 .باشد می الزامی امتیاز تخصیص جهت داوری گواهی ارائه :2 تبصره

 .باشد می امتیاز 10 نامه آیین این 11 ماده از شده کسب امتیاز سقف :3 تبصره

 دانشگاه پژوهش در اخالق کمیته دانشگاه، انتشارات شورای دانشگاه، پژوهشی شورای در عضویت: 9 ماده

 و فناوری شورای اختراعات، و ابداعات شورای ، دانشگاه تحقیقاتی طرح های تصویب و کارشناسی ،کمیته

 آنکه بر مشروط گرفت، خواهد تعلق امتیاز 1 دانشگاه، فناوری و تحقیقات به معاونت وابسته شوراهای سایر

 . باشند نداشته موجه غیبت سال در جلسه 3 از بیش شورا یا مسؤول کمیته تایید به

 : گیرد می تعلق امتیاز زیر جدول شرح به پژوهشی های کارگاه در شرکت برای :10 ماده

 امتیاز شرح عنوان فعالیت

 امتیاز 1 ساعت حضور 5به ازای هر  شرکت در کارگاه های پژوهشی

 امتیاز 2 ساعت تدریس 5به ازای هر  تدریس در کارگاه های پژوهشی

 

 .باشد می امتیاز 8 ماده این از شده کسب امتیاز سقف : تبصره

 ماده در مذکور ( داوری کمیته در است، نشده بینی پیش نامه آئین این در که مواردی خصوص در: 11 ماده

 .شد خواهد گیری تصمیم (  3

 دانشگاه پژوهشی شورای تائید به .........................تاریخ در تبصره 25 و ماده 12 در نامه آئین این :12 ماده

 .باشد می اجرا قابل 1399 سال پژوهش هفته برتر جشنواره پژوهشگران انتخاب برای و رسیده
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 1پیوست

 پژوهشی و آموزشی فعالیتهای برای امتیاز توزیع و محاسبه نحوه جدول

 

 

 

 

 

 

 

 


