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 ی انتخاب پژوهشگران  برتر دانشگاه علوم پزشکی سبزوارآيين نامه

 (1395)مصوب تيرماه 

 ( مقدمه1

هاي پژوهشي محققين و فناوران )اعضاي محترم هيأت علمي،  به منظور ارج نهادن به فعاليت

هاي پژوهشي، و  به انجام فعاليت ها دانشجویان( و ترغيب و تشویق هر چه بيشترآنکارکنان و 

همچنين تعریف معيارها و استفاده از یک دستورالعمل مشخص و ثابت در تعيين پژوهشگر 

 نامه تدوین گردیده است. این آیين، برتر

 :اهداف( 2

 براي رسيدن بهسترسازي تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه هاي مختلف دانشگاه، ب .1

 درحوزه پژوهش1404افق  اهداف برنامه هاي توسعه کشوري و

 و کيفي پژوهش در دانشگاه ایجاد زمينه ارتقاء کمي .2

 جامعه برنيازهاي مبتني تاکيد بر پژوهش هاي کاربردي و .3

 ارتقاء مدیریت و اداره پژوهش در دانشگاه .4

 بخشيایجاد بستر مناسب براي تعامل پژوهشي درون بخشي و برون  .5

 تعاريف( 3

پژوهشگر هيات علمي: به فردي اطالق مي شود که داراي حکم کارگزیني هيات علمي  -1

 باشد.

پژوهشگر غير هيات علمي: شامل کليه همکاراني مي شود که در امر پژوهش فعاليت  -2

مي کنند اما از اعضاي هيات علمي دانشگاه نمي باشند. در نتيجه کليه پژوهشگران 

 دانشکده ها و معاونت ها مي توانند جزو منتخبين باشند.مراکز تحقيقاتي، 

پژوهشگر همکار دانشگاه: به افرادي اطالق مي شود که رابطه استخدامي با دانشگاه  -3

 ندارند اما مقاالت خود را با استفاده از نام دانشگاه به چاپ مي رسانند.

 معاونت تحقيقات و فناوری
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ي این دانشگاه دانشجو: شامل افرادي که در طول دوره ارزیابي در یکي از رشته ها -4

مشغول به تحصيل مي باشند و فعاليتهاي پژوهشي آنها با آدرس دانشگاه ثبت شده 

 باشد.

 فعاليت در دانشگاه ع پ سبزوار سال  3پژوهشگر جوان و آزاد : داشتن سابقه حداکثر -5

تبصره: در صورت وجود اعتبار و بر اساس مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه تعداد افراد 

 خواهد شد.معرفي و ر هر یک از شاخه هاي فوق تعيين واجد شرایط د

 ( نحوه انتخاب پژوهشگران برتر4

ماه سال  آخر اسفند لغایت فروردیناول  فعاليت هاي پژوهشي که در محدوده ي زماني-1

 .قرار خواهند گرفت ارزیابيمورد یرفته باشد ذصورت پگذشته 

)معاونت سامانه ارزشيابي وزارت بهداشت  94با توجه به مصوبه شوراي پژوهشي سال  -2

تحقيقات و فناوري( مالک امتياز بندي خواهد بود. بر این اساس مقاالت علمي ایندکس شده 

مورد ارزیابي قرار خواهد گرفت. اما از آنجایيکه بر  Scopusو  ISI ،Pubmedدر پایگاههاي 

زش گذاري مي شوند بنابراین این آیين نامه مقاالت سایر ایندکس ها نيز ار 6اساس ماده 

سامانه پژوهان دانشگاه مالک ارزیابي این گونه مقاالت خواهد بود. لذا مي بایست افراد تمامي 

پس از انجام بررسي ها ماه بارگذاري نمایند.  مهرتا پایان  پژوهان فعاليت پژوهشي را در سامانه

یک پژوهشگران پانزده آبان ماه زمان اعالم اوليه نتایج است. توسط کارشناسان حوزه پژوهش 

ارسال به معاونت تحقيقات را اعتراضات  همراه با مستندات دارند تا هفته پس از آن مهلت

  نمایند.

نویسنده اول و یا در آن که علمي پژوهشي داشتن حداقل یک مقاله براي محققين برتر  -3

 .الزامي استمسئول باشند 

بر اساس آیين نامه مربوطه )ویژه دانشجویان( با ارسال مستندات دانشجویان واجد الشرایط  -4 

 .انتخاب و معرفي خواهند شدکميته تحقيقات دانشجویي  به

ران سال گپژوهشگران برگزیده و فعال سال گذشته نيز مي توانند در مراسم انتخاب پژوهش-5

  جاري شرکت نمایند.

 

  دهیشاخص های امتياز ( 6

  SCOPUSو   ISI ،PubMedمنتشر شده در پایگاه هاي تعداد مقاالت  6-1

 

 نحوه محاسبه مقدار عددي:
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و   ISI ،PubMedتعداد مقاالت دانشگاه بر اساس افليشن استاندارد از  پایگاه هاي 

SCOPUS .با ضرایب ذیل در نظر گرفته مي شوند 

SCOPUS  1با ضریب 

PubMed   5/1با ضریب 

ISI  2با ضریب 

 0.5با ضریب سایر ایندکس ها: 

 ها مي گيرد. indexدرصد امتياز مقاالت را از سایر  50هر فرد فقط 

Letter to editor   درصد امتياز مقاالت باال برایشان محاسبه مي شود. 30ها 

 جمع مقدار عددي شاخص )با توجه به موارد همپوشاني( محاسبه مي گردد.

 .مي باشد 5/2وزن شاخص 

مقدار به فردی که باالترين   .برای هر فرد مقدار عددی شاخص محاسبه می گردد شاخص:امتياز دهی توضيح 

کسب کرده است باالترين امتياز داده می شود. امتياز ساير افراد بر اساس باالترين امتياز شاخص  هررا در  عددی

 .نسبت گرفته می شود

باالترين مقدار عددی شاخص را کسب نمايد با توجه به وزن شاخص امتياز  1-6 مادهبه عنوان مثال اگر فردی در 

  می گيرد و نفر دوم به بعد، به نسبت نفر اول امتياز کسب خواهد کرد. 250

داشته باشد مقدار عددی  Scopusمقاله  1و  Pubmedمقاله  ISI ،2مقاله  3مثال: در صورتی که پژوهشگری 

خواهد شد. اگر اين فرد  10و جمع کل در اين مورد  خواهد شد 1و  3،  6ه ترتيب بشاخص با توجه به ضرايب 

کسب  125امتياز  5خواهد گرفت و فردی با مقدار عددی  250باالترين مقدار عددی را کسب کرده باشد؛ امتياز 

 خواهد نمود.

به  SCOPUSو   ISI ،PubMed: موارد هم پوشاني مقاالت استخراج شده از پایگاه هاي تبصره

 نفع نمایه نامه برتر خواهد بود.

 

 منتشر شده:کيفيت مقاالت  6-2

% مجالت برتر هر رشته بر  25داد مقاالت منتشر شده در پایگاه استنادي اسکوپوس که در تع

 یافت مي شوند. SJRاساس شاخص 

 مي باشد. 5/2منتشر شده کيفيت مقاالت وزن شاخص 
 

 رهبري در انتشارات: 6-3
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 مسئول مي باشد. یاکه فرد نویسنده اول تشر شده تعداد مقاالت من

 مي باشد. 5/1 این شاخصوزن 

 .منتشر شده است گذشتهکه طي همکاري بين المللي در سال  فردمقاالت  تعداد  6-4

 :نحوه محاسبه مقدار عددي شاخص

پس از تکميل ليست مقاالت دانشگاه بر اساس افيليشن استاندارد از پایگاه هاي مختلف  -

رفع موارد همپوشاني، تعداد مقاالتي که با همکاري بين المللي نگارش شده اند، و 

 شمارش مي گردد

 مي باشد 1.5وزن شاخص همکاري هاي بين المللي،  -

درس دهي آ: همکاري هاي بين المللي در مقاالت، با وجود نام کشوري غير از ایران در 1تبصره 

 مشخص مي گردد

اله بيش از یک افيليشن غير ایراني داشته باشد، تنها به یک : در مواردي که یک مق2تبصره 

 مورد آن امتياز داده مي شود

:2015استنادات به مقاالت منتشر شده  در سال   6-5  

 Scopusدر پایگاه استنادي در همان سال مقاالت منتشر شده  2015تعداد استنادات در سال 

 نحوه محاسبه مقدار عددي شاخص:

براساس افيليشن اعالم شده از سوي دانشگاه در پایگاه  2015تعداد کل مقاالت سال  -

 استخراج مي شود  Scopucاستنادي 

استخراج   Scopusمقاالت منتشر شده همان سال از پایگاه  2015تعداد استنادات سال  -

 مي گردد

 مي باشد 2وزن این شاخص  -

نادات، نمایه شده جهت محاسبه تعداد استانتخاب : از آنجایيکه پایگاه استنادي 1 تبصره -

مي باشد لذا تنها مقاالت استخراج شده از این پایگاه مد نظر قرار گرفته   Scopusنامه 

 است

 H (H- INDEX)شاخص   6-6



 

5 
 

  2015براي کل مقاالت منتشر شده تا سال   Hشاخص 

 نحوه محاسبه مقدار عددي شاخص:

 محاسبه مي گردد   Scopusاز طریق پایگاه استنادي   Hشاخص  -

 مي باشد 1وزن این شاخص  -

 ماه اسفند  30 لغایتسال گذشته  فروردین مقاالت چاپ شده در محدوده زماني اول

 باشند. گذشتهسال 

 .نویسنده مسئول و نفر اول مقاله داراي امتياز یکسان خواهند بود 

 امتيازات آن : انواع مقاالت و

 Original article )محاسبه خواهد شد. 1-6ماده مطابق با  امتيازات   )مقاله اصيل 

 Review article در ندکس شده یدر مجالت اISI/Pubmed  امتياز آن پس از محاسبه،

 ضرب مي گردد. 4/1در 

 Case report Research letter /    مقاله اصيلمطابق با  یک سوم امتيازات 

 Short communication/ Brief communication/ Rapid communication …   
 مطابق با  یک دوم امتيازات

 Letter to editor    مقاله اصيل مطابق با یک چهارم امتياز 

  در مقاالت استخراج شده از پایان نامه هاي دانشجویي، چنانچه درمتن مقاله به این

 ضرب ميشود. 2/1گرفته در ، امتيازتعلق اشاره شده باشد موضوع

 


