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 7931در سال  ی انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی سبزوار آيين نامه

 مقدمه .7

به منظور ارج نهادن به فعاليتهاي پژوهشي محققين و فناوران اعضاي محترم هيأت علمي، کارکنان و دانشجویان و ترغيب و تشویق  

معيارها و استفاده از یک دستورالعمل مشخص و ثابت در تعيين آنها به انجام فعاليتهاي پژوهشي، و همچنين تعریف  هر چه بيشتر

 .پژوهشگر برتر، این آیيننامه تدوین گردیده است

 اهداف .2

  تقدیر از پژوهشگران برتر حوزه هاي مختلف دانشگاه، بسترسازي براي رسيدن به اهداف برنامه هاي توسعه کشوري و افق

 درحوزه پژوهش4141

 يفي پژوهش در دانشگاهایجاد زمينه ارتقاء کمي و ک 

 معهکاربردي و مبتني برنيازهاي جا تاکيد بر پژوهش هاي 

  ارتقاء مدیریت و اداره پژوهش در دانشگاه 

 ایجاد بستر مناسب براي تعامل پژوهشي درون بخشي و برون بخشي 

  تعاريف .3

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

  پژوهشگر غير هيات علمي: شامل کليه همکاراني مي شود که در امر پژوهش فعاليت مي کنند اما از اعضاي هيات علمي

 نداشبدانشگاه نمي باشند. در نتيجه کليه پژوهشگران مراکز تحقيقاتي، دانشکده ها و معاونت ها مي توانند جزو منتخبين 

  دانشجو: شامل افرادي که در طول دوره ارزیابي در یکي از رشته هاي این دانشگاه مشغول به تحصيل مي باشند و

 د.ثبت شده باش کميته تحقيقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشکي سبزوارفعاليتهاي پژوهشي آنها با آدرس 

 نحوه انتخاب پژوهشگران برتر .4

 صورت پذیرفته باشد  (69دیماه  44ميلادي )ازتاریخ  8442از ابتداي سال ني فعاليت هاي پژوهشي که در محدوده ي زما

 .مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت

 وسط)که ت و مستندات ضميمه آن اساس فرمهاي خوداظهاري بردر جشنواره،  متقاضيان شرکت امتيازاتینکه با توجه به ا 

طه به شوراهاي پژوهشي دانشکده ها ارسال مي گردد( بررسي متقاضي تکميل  و همراه با ضمائم مربواعضاء هيات علمي 

اطلاعات مربوط به موارد امتياز آور ذکر شده در این  مستدعي است که محققان محترم ضمن بررسي و تکميلمي شود؛  لذا 

فرم تکميل شده به شوراي پژوهشي دانشکده  wordآئين نامه در فرم خوداظهاري شخصي خود، علاوه بر ارسال نسخه 

. پس ل نمایندتحوی يشوراآن به مستندات پيوست در بازه زماني اعلام شده همراه با را نسخه ي کاغذي امضاء شده مربوطه، 

و معاونت تحقيقات و فناوري )انتخاب  ()براي اعضاي هيات علمي شوراهاي پژوهشي دانشکدهاز انجام بررسي ها توسط 

مهلت دارند تا همراه  اعلام نتایجپس از  روز 44پژوهشگران  و گردد نتایج اوليه اعلام مي شگر برتر کارکنان و فناور برتر(پژوه

اعلام ليست نهایي برگزیدگان پس از تائيد نهایي توسط  .را به معاونت تحقيقات ارسال نمایند خود با مستندات اعتراضات

 د گرفت.معاونت تحقيقات و فناوري صورت خواه
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  در موارد اعتراض به امتيازات، محققين محترم مي توانند مستندات خود را به آدرس ایميل

medsabresearch1397@gmail.com .ارسال نمایند 

  نمایه شده در نمایه هاي بين المللي براي محققين برتر داشتن حداقل یک مقالهISI/Pubmed/Scopus الزامي است. 

  با ارسال مستندات به کميته تحقيقات دانشجویي  (ویژه دانشجویان)شرایط بر اساس آیين نامه مربوطه دانشجویان واجد

  .انتخاب و معرفي خواهند شد

  از در امتي در صورت کسب مجدد بالاترینپژوهشگراني که سال گذشته بعنوان پژوهشگر اول در دانشکده اعلام شده اند

 تقدیر قرار خواهند گرفت. مورددانشگاه پژوهشگر ممتاز  به عنواندانشکده خود 

 برگزيده پژوهشی دانشکده  .5

 الف( فعالیتهای امتیاز آور

 تالیف مقاله )بر اساس مستندات موجود در سامانه پژوهان( .1

  به عنوان آدرس محقق به درستي قيد مقالاتي مورد بررسي قرار خواهند گرفت که نام دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

 شده باشد .

o ایران سبزوار، سبزوار، پزشکي علوم دانشگاه :فارسی مقالات در 

o انگلیسی مقالات در : Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran 

 مقالاتي که به صورت  .مقالات بایست داراي تاریخ انتشار، جلد، شماره و شماره صفحه باشندimpress  یا

acceptance  .ارائه شوند مورد قبول نخواهد بود 

  ( محاسبه ميگردد.8و  4امتياز مقالات بسته به نوع مقاله و نمایه آن  )جدول شماره 

 ( در نظر گرفته مي شود و به سایر%444براي نویسنده مسئول، نویسنده اول و تنها نویسنده دانشگاه امتيازکامل ) 

 امتياز مقاله تعلق ميگيرد. %04نویسندگان 

 A )باشد نموده ذکر ار دانشگاه مصوب تحقيقاتي مراکز از یکي افيليشن مقاله نویسندگان از یکي که مقالاتيامتياز  به 

  گردد. مي اضافه امتياز پایه درصد 44 ميزان به

 سالمندان سلامت تحقيقات مرکز

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشکي علوم دانشگاه سالمندان، سلامت مرکزتحقيقات
Iranian Research Center on Healthy Aging, Sabzevar University of Medical Sciences, 

Sabzevar, Iran 
 مولکولي سلولي تحقيقات مرکز

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشکي علوم دانشگاه مولکولي، سلولي مرکزتحقيقات
Cellular and Molecular Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, 

Iran 
 ليشمانيوز تحقيقات مرکز

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشکي علوم دانشگاه ليشمانيوز، تحقيقات مرکز
Leishmaniasis Research Center, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran 
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 B )به باشد نموده رذک را دانشگاه دانشجویي تحقيقات کميته افيليشن مقاله نویسندگان از یکي که مقالاتيامتياز  به 

 .گردد مي اضافه امتياز پایه درصد 84 ميزان

 دانشجویي تحقيقات کميته

 ایران سبزوار، سبزوار، پزشکي علوم دانشگاه دانشجویي، تحقيقات کميته
Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran 

 C )مقاله تشکر و تقدیر قسمت در که مقالاتيامتياز  به (aknowledgment) دليل به دانشگاه باليني تحقيقات مرکز از 

 .گردد مي اضافه امتياز پایه درصد 0 ميزان به باشند، نموده تشکر علمي مشاوره ي ارائه

 هاي تبصره موارد از یکي تنها مقاله هر در است ذکر به لازم A، B، C ميزان بالاترین معيار و شد خواهد گرفته نظر در 

 .بود خواهد

  امتياز مقالاتي که با همکاري سایر کشورها )مقاله اي که با همکاري یک یا چند کشور نوشته شده و در وابستگيهاي

به امتياز پایه  %80به ميزان ( علاوه بر محققان دانشگاه، آدرس نویسندگان خارجي موجود باشد( affiliationسازماني )

 اضافه مي گردد.

  محاسبه  3سهم نویسنده مسئول برابر نویسنده اول در نظر گرفته ميشود و سهم نویسندگان بر اساس جدول شماره

 مي شود.

 ائه گواهی شرکت در همایش()مستندات لازم: ارارائه مقاله در همایشهای علمی  .2

 به عنوان آدرس محقق به درستي قيد  مقالاتي مورد بررسي قرار خواهند گرفت که نام دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

 شده باشد .

  محاسبه مي گردد. 3امتياز مقالات همایش بر اساس جدول شماره 

 )مستندات لازم: صفحه اول کتاب همراه آرم یا افیلیشن دانشگاه( پژوهشی -تالیف کتب علمی .3

  به ازاي هر کتاب/ فصلي از کتاب که در پایگاهScopus  ،علق ميگيرد.امتياز ت 44نمایه شده باشند 

 امتياز تعلق ميگيرد. 0اند، به کتابهایي که با مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه و با آرم دانشگاه منتشر شده 

 امتياز تعلق ميگيرد. 0هایي که با افيليشن دانشگاه منتشر شده اند به کتاب 

 داوری مقالات و طرحهای تحقیقاتی .4

  به ازاي هر داوري مقاله( براي مجلات نمایه شده در پایگاههاي بين الملليISI/Pubmed/Scopus) 4  امتياز )تا

 امتياز( تعلق مي گيرد. 7سقف 

  مجله علمي پژوهشي دانشگاه و مجله( به ازاي داوري مقاله براي مجلات دانشگاهbiomedicine )4.0  امتياز )تا

 امتياز( تعلق مي گيرد. 3سقف 

 ب(دانشجوی برگزيده پژوهشی

  ویي جبا ارسال مستندات به کميته تحقيقات دانش (ویژه دانشجویان)دانشجویان واجد الشرایط بر اساس آیين نامه مربوطه

  .انتخاب و معرفي خواهند شد

 ج( کارمندان برگزيده پژوهشی



4 
 

  حداقل یک مقاله علمي پژوهشي الزامي است شرکت در این بخش داشتنبراي. 

 .نحوه امتيازدهي همانند انتخاب پژوهشگر برتر اعضاي هيات علمي است 

 يقات و فناوري تحویل دهند.افراد متقاضي شرکت در این بخش، باید کليه مستندات خود را به معاونت تحق 

 د( فناور برتر

  ثبت اختراع با ذکر دانشگاه علوم پزشکي سبزوار با ارائه تایيدیه معاونت تحقيقات و فناوري وزارت یا سازمان پژوهشهاي

 علمي و صنعتي

  4367تا  4369گواهي ثبت اختراع در بازه زماني سال 

  صورت بين المللي بودن اختراع)در مستندات مربوط به ثبت بين المللي اختراع 

  گيرد.امتياز به پژوهشگر تعلق مي 04و به ازاي هر اختراع بين المللي  44به ازاي هر اختراع داخلي 

 

 

 

 

: امتیاز مقالات بر اساس نوع نمایه1جدول   

( ISI/Pubmedمجله مربوطه علاوه بر نمایه شدن در پایگاه مربوطه )درصد امتيازتعلق مي گيرد که  444توجه: از سال آینده تنها به مقالاتي 

 نيزنمایه شده باشد. Scopusدر 

 امتياز نوع نمایه مجله

 + سه برابر ضریب تاثير 34 ضریب تاثيرو داراي  ISIنمایه شده در 

 Pubmed/Medline/ESCI 80نمایه شده در 

 Scopus 84نمایه شده در 

 

 

 : ضریب امتیاز انواع مقالات 2جدول 

 امتیاز  نوع مقاله
Original, Review article (Narrative, Systematic, Meta-

analysis) 
  4امتياز مقاله بر اساس جدول 
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Short communication, Rapid communication, Brief 

reports/case series وسایر مقالات 
ضرب در  4جدول امتياز مقاله بر اساس 
4.0 

 

 : امتیاز مقالات ارائه شده در همایشهای علمی3جدول 

 امتیاز نوع ارائه و همایش
 0/4 ارائه مقاله در همایشهاي داخل کشور به صورت پوستر

 4 ارائه مقاله در همایشهاي داخل کشور به صورت سخنراني

 4 ارائه مقاله در همایشهاي خارج کشور به صورت پوستر

 8 ارائه مقاله در همایشهاي خارج کشور به صورت سخنراني

 Scopus  8مقاله همایش نمایه شده در 

 ISI 3مقاله همایش نمایه شده در 

 


