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فرم  ثبت فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی دانشگاه علوم پزشکی  سبزوار (اسفند ٩٧)

مرتبه علمی و پایه:         نام و نام خانوادگی:

دانشکده محل کار: بهداشت    پیراپزشکی         پرستاری و مامایی        پزشکی

١) مقاالت چاپ شده در مجالت

مستند مورد نیاز : در مورد کلیه مقاالت کپی صفحه اول مقاله ضمیمه شود. (با افلیشن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار) 
برای نویسنده مسؤول، نویسنده اول و تنها نویسنده دانشگاه امتیاز کامل (١٠٠%) در نظر گرفته می شود و به سایر نویسندگان ٧٠%  

امتیاز مقاله تعلق می گیرد.
مقاالت پذیرش شده قابل قبول نمی باشد و مالک online شدن مقاله است (در خصوص افراد سال اول استخدام، گواهی پذیرش  

مقاله قابل قبول است)
در محاسبه امتیاز مقاالت چاپ شده به نوع مقاله، جایگاه نویسنده و نوع نمایه، توجه کنید. 

جدولجدول  ١١::  امتیازامتیاز  مقاالتمقاالت

امتیاز  نوع نمایه مجله
٤٠   IF  بزرگتر از ٢
٣٠ ٢-١ IF 

٢٥  ٠-١ IF 

 ISI نمایه شده در

٢٢  PUBMED/MEDLINE نمایه شده در
١٠ نمایه شده در SCOPUS / نمایه شده در PUBMED/MEDLINE ،ISI (در اسکوپوس نمایه نشده باشد)
٢ ISC نمایه شده در

جدولجدول  ۲۲::  ضریبضریب  امتیازامتیاز  انواعانواع  مقاالتمقاالت  نمایهنمایه  شدهشده  

امتیاز  نوع مقاله

امتیاز مقاله بر اساس جدول ١ ORIGINAL , REVIEW ARTICLE (NARRATIVE, SYSTEMATIC, 
META-ANALYSIS)

امتیاز مقاله ضرب در ٠/٥ SHORT COMMUNICATION, RAPID COMMUNICATION, 
BRIEF COMMUNICATION  و سایر انواع مقاله

به ازای هر استناد به مقاله منتشر شده در یک سال میالدی در همان سال میالدی(در پایگاه اسکوپوس)  ١ امتیاز به امتیاز همان مقاله اضافه می گردد. 

 حداکثر امتیاز قابل کسب از مقاالت نمایه شده در ISC ٦ امتیاز می باشد.

سقف امتیاز معاونت تحقیقات در محاسبه تمام وقتی ٢٠ امتیاز (۲٠%) است که حداکثر ١٠ امتیاز آن از بندهای ۲ تا ۵ (فعالیتهای   

پژوهشی به جز مقاالت) قابل کسب می باشد.
در صورت کسر امتیاز از بخش آموزشی و با موافقت معاونت محترم آموزشی، امکان افزایش نمره بخش پژوهشی تا سقف ۴٠ امتیاز  

(۴٠ %) وجود دارد.
کلیه فعالیتهای پژوهشی بر مبنای سال شمسی ١۳۹٧  محاسبه میگردد. 

چنانچه به دلیل نقص مدارک، امتیازی به محقق تعلق نگیرد، مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود.  

تنها امتیازات مربوط به بند ١ ,6 (مقاالت  و فناوری) برای یکسال قابل ذخیره است. 
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مقاالت چاپ شده (۱
نقش نویسنده

امتیاز 
تایید 
شده

امتیاز 
پیشنهادی

(توسط 
محقق)

نوع مقاله

تعداد استناد بانک 
اطالعاتی که 
مجله در آن 
نمایه شده

سال انتشار

دوم به بعد مسوول یا اول

نام مجله
عنوان مقاله ف

ردی

مجموع امتیاز بخش مقاالت
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۲) مقاالت ارائه شده در همایش ها

مستند مورد نیاز: گواهی ارائه مقاله با افیلیشن دانشگاه از کنگره مربوطه 
امتیاز مقاالت همایشی که در پایگاه Scopus ،  نمایه شده باشند، با ضریب ۱/٥ محاسبه میگردد. 

به ازای هر سخنرانی در همایش، به ارائه دهنده ۳ امتیاز و به سایر نویسندگان ۲ امتیاز تعلق می گیرد. 
در خصوص پوسترها، به ارائه دهنده ۲ امتیاز و به سایر نویسندگان ١ امتیاز تعلق می گیرد 

امتیاز تایید شده
امتیاز 

پیشنهادی

ارائه دهنده هستید؟

(بلی/خیر)

 نمایه شده Scopusآیا مقاله در 
است؟ (بلی/خیر)

سخنرانی یا پوستر
عنوان مقاله ارائه شده

عنوان و تاریخ همایش
ردیف

 

 

_____________________________________

 

 

_____________________________________

 

 

_____________________________________
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۳) تدریس یا شرکت در کارگاههای برگزار شده توسط معاونت تحقیقات دانشگاه

مستند مورد نیاز: گواهی تدریس یا شرکت در کارگاه 
به ازای هر  مورد تدریس یا سخنرانی در کارگاه ۳ امتیاز  

به ازای هر مورد شرکت در کارگاه یک امتیاز   

امتیازسمت

تایید شده
امتیاز پیشنهادی

شرکت کننده مدرس/سخنران
تاریخ  عنوان کارگاه ردیف

مجموع امتیازات
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۴) نظارت و داوری علمی طرح 

مستند مورد نیاز: گواهی داوری یا نظارت از معاونت تحقیقات دانشگاه 
به ازای هر داوری مقاله/طرح و یا نظارت یک امتیاز  

نوع داوری
امتیاز

تایید شده

امتیاز 
پیشنهادی نظارت طرح 

تحقیقاتی
مقاله کتاب طرح

تاریخ داوری عنوان داوری/ نظارت ردیف

جمع امتیازات
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۵) تالیف کتاب

مستندات مورد نیاز: تصویر روی جلد کتاب (که دارای آرم دانشگاه باشد) به همراه مجوز شورای انتشارات  
دانشگاه

به کتب درسی و کمک درسی به شرط ایندکس شدن در Scopus ١٠ امتیاز و در غیر این صورت ۵ امتیاز  
تعلق میگیرد.

امتیاز 
تایید شده

امتیاز پیشنهادی 
محقق

نام ناشر سال انتشار عنوان کتاب

٦) اختراع و فناوری

مستند مورد نیاز: ارائه گواهی از مراجع ذیصالح 
به مجری اصلی ارائه دهنده امتیاز کامل و به سایر همکاران ٧٠% امتیاز تعلق میگیرد. 

امتیاز فعالیت ثبت طرح فناورانه قابل ذخیره نمی باشد اما سایر موارد تا یکسال قابل ذخیره شدن می  
باشد.

امتیاز نوع فعالیت

٢ ثبت طرح فناورانه در مرکز رشد دانشگاه

٢٠ ثبت اختراع 

٢٥ تولید محصول تجاری

٤٠ ثبت شرکت دانش بنیان
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جمع امتیازات متقاضی دریافت تمام وقتی

امتیاز تایید شده امتیاز پیشنهادی موضوع ردیف

مقاالت ارائه شده در مجالت .١

مقاالت ارائه شده در همایش ها .٢

تدریس/ شرکت در کارگاه .٣

داوری و نظارت طرح های پژوهشی، مقاالت .٤

تالیف کتاب .٥

اختراع و فناوری .٦

مجموع امتیازات

توجه: چنانچه بر مبنای نقص مستندات امتیازی به پژوهشگر تعلق نگیرد، مسئولیت آن به عهده متقاضی خواهد بود. 

توجه: مستنداتی که بعد از بازه زمانی تعیین شده ارسال شوند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. 

امضاء متقاضی: امضا مدیریت پژوهش دانشکده

تاریخ: امضا معاونت تحقیقات و فناوری

این بخش توسط معاونت تحقیقات و فناوری تکمیل میگردد

امتیاز  تمام وقتی اعالم شده توسط معاونت تحقیقات (سقف تا ۲٠ امتیاز)

امتیاز تمام وقتی قابل ذخیره (مربوط به بند مقاالت و فناوری)


