
 

 

 جشنواره پژوهشی حکیم شرق نهمین

 دانشگاه علوم پزشکی فسا

 آیین نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده اساتید هئیت علمی

 

 رشل از مقام پژوهشگران وگستیبه منظور تجل اجشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فس میننهبا استعانت از پروردگار متعال، 

محاسبه خواهد  92/09/0011تا 10/10/0011ت هاي پژوهشی از تاریخ یه پژوهش و نوآوري در محقق برگزار می گردد. فعالیروح

 .شد

 تــو جــه:

 .بار میتوانند در جشنواره شرکت کنند های قبل، هر دو سال یک برگزیده جشنواره پژوهشگران . 0 

و اعضای هیات علمی  امتیاز 2شرط الزم جهت شرکت در جشنواره برای اساتید هیات علمی آموزشی کسب حداقل . 9

طبق آیین نامه اعطا پایه تشویقی پژوهشی به از چاپ مقاالت در بازه زمانی یکساله  امتیاز 01پژوهشی حداقل 

 می باشد. پژوهشگران فعال دانشگاه علوم پزشکی فسا

شرکت در جشنواره برای پژوهشگران غیرهیات علمی داشتن یک مقاله تحقیقی اصیل به عنوان  . شرط الزم جهت3

 نویسنده اول یا مسئول در مجالت نمایه نوع یک می باشد.

 

انشکده د، یک نفر از )یک نفر اساتید بالینی و یک نفر اساتید پایه( دانشکده پزشکی ازنفر  دو آموزشی علمی یاتپژوهشگر ه

و  علوم و فناوریهای نوینیک نفر از دانشکده  ،پیراپزشکی دانشکدهیک نفر از ، بهداشت دانشکده، یک نفر از پرستاری

 :ارهاي زیر انتخاب می شوندیبا مع ات علمییر هیپژوهشگر غعنوان  به و یک نفر پژوهشگر هیات علمی پژوهشینفر  یک
 

مقاالت چاپ شده -الف  

:است ذیل شرح به مجله و مقاله علمی اعتبار به توجه با شده چاپ مقاالت متیازا  

امتیاز 7 تا 1 از:  شوند می ایندكس معتبر المللی بین هاي نمایه در كه مجالتی در  (Original) 1.  اصیل تحقیقی مقاله  

نامه آئین 1 پیوست جدول مطابق  

امتیاز  0تا  5.0بیمار( از  7تا  4)  Case Seriesامتیاز و گزارش  3تا  5.0بیمار(از  3تا  1) ،Case Report،  گزارش موارد نادر . 2

 تعلق می گیرد. Brief Report یا اصیل تحقیقی مقاله مشابه امتیازي مورد، 7 از بیش شامل گزارش بهبسته به نوع مجله. 

 7 تا 2 از مروري مقاله منابع در معتبر المللی بین هاي نمایه در نویسنده از مقاله 3 حداقل داشتن با مروري مقاالت.  3

 امتیاز. 3تا  5.0 از(  منابع در نویسنده از مقاله 3 نبودن) صورت این غیر در ، امتیاز

  امتیاز 7 تا 2 از معتبر المللی بین مجالت در چاپ صورت در متاآنالیز و مند نظام مروري مقاالت  .4

 :سردبیر به نامه . 0

نمی شود براي مقاالت Peer Review گروه این كه( مخالف یا موافق) مقاله یک به نسبت دیدگاه ارائه براي سردبیر به نامه: الف

 می باشد. 1-5.0و براي بین المللی  5.0-5.20داخلی

 را Case Report كه است بخش امتیاز باید شود، می Peer Reviewاست كه  Case Reportحقیقت  در كه سردبیر به نامه: ب

 .بگیرد

 مجالت براي : است تحقیقاتی كار یک و شود می Peer Review كه است Research Letter حقیقت  در كه سردبیر به نامه: ج

 امتیاز 3-1.0بین المللی  مجالت براي و 1-5.0 داخلی



 

 

6.:Short Communication-Rapid Communication-Brief Report   براي و امتیاز 3تا 1.0داخلی مجالت در گروه این براي 

 . گیرد می تعلق امتیاز 0 تا المللی بین مجالت

7 .Commentary  امتیاز 1.0-1 المللی بین مجالت در 1-5.0 داخلی مجالت در :شود می نوشته مدعو بصورت معموالً كه 

 هر ازاء به مقاله، كیفیت به توجهبا  باشند می 2 از باالتر Impact Factor (IF) داراي  كه مجالتی در مقاالت انواع براي: 1 تبصره

 همقال یک به نسبت دیدگاه ارائه براي سردبیر به نامه شامل امر نای. نماید اضافه امتیاز به( 5.20)صدم پنج و بیست، IF نمره یک

 .شد نخواهد( مخالف یا موافق)

 (ترویجی-دانشجویی مجالت مانند) باشند نمی پژوهشی -علمی كه مجالتی در( رشته با مرتبط) علمی مقاالت به: 2 تبصره

 .ردیگ می تعلق امتیاز 2 تا حداكثر امتیاز 1 تا صفر از

 . گیرد می تعلق امتیاز آنها از یکی به فقط باشد متفاوت ظاهر ولی یکسان محتواي داراي اثر یا مقاله چند اگر: 3 تبصره

 و تحقیقات معاونت توسط پزشکی مجالت اعتبار تعیین كمیسیون توسط داخلی مجالت رتبه و علمی اعتبار: 4 تبصره

 .گردد می اعالم و تعیین پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت فنآوري
 

اصلی  نشیلیدانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان اف Affiliationردکه دارای یاز تنها به مقاالتی تعلق می گیامت*

 .باشد نویسنده

 ضرب می گردد. 5در  0پیوست جداول طبق امتیازات  ه پس از محاسب بند الفامتیاز جمع *

 

 درسنامه/تالیف  -ب 

 1ل %حداق و كتابی است كه توسط محقق دانشگاه نوشته شده باشد و داراي مصوبه شوراي انتشارات دانشگاه باشد :کتاب تالیفی

 .جه پژوهشهاي نویسنده باشدیمراجع نت

 منابع كتاب حاصل %1ازخواهد بود، الزم است حداقل یمت ا20حد اكثر آن براي هر كتاب  فی ، كهیاز دهی كتب تالیدر امت

 .پژوهش نویسنده یا نویسندگان باشد

 .: در ارزیابی كتاب نام و برچسب دانشگاه بر روي جلد كتاب الزامی است 1تبصره

 موارد ت اثر و اعتبار ناشر صرفا برايیت و كمیفی، كکی( بر حسب اعتبار محتوایفی ) كاغذي یا الکترونی: ارزیابی كتاب تال 2تبصره

 .چاپ اول صورت خواهد گرفت

 .: درسنامه ها و كتبی كه شامل تعاریف فوق نگردند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت3تبصره 

شوند هیچگونه و...منتشرمی INTECHو LAMBERTبه كتبی كه حاصل جمع آوري مقاالت بوده و توسط ناشرانی مانند  : 4تبصره 

 . امتیازي تعلق نمی گیرد

 

 

 کسب رتبه و جوایز برتر از جشنواره ها یا کنگره ها، عناوین و نشانهای پژوهشی -ج 

 .اسالمی می باشد فرهنگستان علوم پزشکی ) جایزه استاد دكتر نورالدین هادوي (، بانکاین جشنواره ها شامل رازي ، خوارزمی ، 

فوق  قی یا حقوقی در جشنواره هايینشریات ، مقاالت برتر و یا واحدهاي تحت پوشش دانشگاه اعم از حقشامل معرفی محقق ،  -

 .می باشد

 :نحوه محاسبه امتیاز 

 یازامت 155ل: كسب رتبه او -



 

 

 امتیاز 75: كسب رتبه دوم -

 امتیاز 05: كسب رتبه سوم -
 

 :مستندات مورد نیاز

دانشگاه در جشنواره هاي  مبنی بر معرفی محققین ، نشریات و یا واحدهاي تحت پوششتصویر گواهی و یا كتابچه جشنواره  -

 یادشده

 نامه ، معرفی یرلذا از ارائه سایر موارد نظیرد از تعلق می گیقسمت فقط به موارد مندرج در كتابچه جشنواره امت ندر ای: 1تبصره 

 .ز شودینامه ، گواهی و ... پره
 

 Citation) (سال گذشتهارجاع به مقاالت در -د 

 به ازاي هر Citation2 می باشد 35از یاز تعلق خواهد گرفت و سقف امتامتی. 

 تعدادCitation ها از سایتScopus الدي می باشدیم 2521و بر اساس تعداد ارجاعات در سال. 

 

 بین المللیکنگره های  -ه 

 (امتیاز 15ارائه سخنرانی جامع به صورت سخنران مدعو در خارج از كشور )هرمورد . 1

 (متیازا 0ارائه سخنرانی جامع به صورت سخنران مدعو درهمایش هاي بین المللی داخل كشور )هرمورد . 2

  امتیاز( 3ارائه مقاله به صورت سخنرانی ) هرمورد . 3

 امتیاز( 4نمایه شده باشد )هرمورد Proceedingبه صورت ISIارائه مقاله به صورت سخنرانی كه در . 4

 امتیاز( 3نمایه شده باشد ) هرمورد Proceedingبه صورت ISIارائه مقاله به صورت پوستر كه در . 0

 امتیاز( 3نمایه شده باشد )هرمورد Abstract meetingبه صورت ISIرائه مقاله به صورت سخنرانی كه در . ا6

 امتیاز( 2نمایه شده باشد) هرمورد Abstract meetingبه صورت ISIبه صورت پوستر كه در ارائه مقاله . 7

 امتیاز( 5.0ارائه مقاله به صورت پوستر )هرمورد . 8

 ت ارائه و كسبیهر یک از خالصه مقاالت ارائه شده از سوي دانشگاهها تنها در یکی از گروههاي هفتگانه فوق الذكر قابل: 0تبصره 

 . خواهد داشتاز یامت
 

 مجری طرحهای مشارکتی خارج از دانشگاه-و 

 امتیاز( 15المللی معتبر خارج از كشور )هر مورد  ینسازمان هاي ب -1

 امتیاز( 4ها و بخش خصوصی )هر مورد NGOارگانهاي دولتی، دانشگاههاي داخل كشور،  -2

 

 اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی  -ز

  (امتیاز 0هر مورد  ) مشاركت درصد احتساب با داخلی patent و اختراع ثبت به -1

 امتیاز( 10هر مورد )چنانچه ثبت اختراع در سطح بین المللی باشد با احتساب درصد مشاركت  -2
 

 .ارسال مستندات هر بند الزامی است :0تبصره 

 (0011 پایان اسفندماه تا0011 نفروردیمدارک داوطلب در یک دوره زمانی یک ساله بررسی میگردد )اول : 9تبصره 

 



 

 

 

 0پیوست 

 محل نمایه شدن مقاالت سقف امتیاز

 تا هفت امتیاز
 نمایه هاي نوع یک

 (ISI ،Medline / Pubmed) 

 تا چهار امتیاز
 نمایه هاي نوع دو

Scopus  
 

 تا سه و نیم امتیاز
 نمایه هاي نوع سه 

Chemical Abstract,, Biological Abstract, 

Embase 
 سایر نمایه هاي بین المللی تا سه امتیاز

 در صورتیکه مجله در هیچ نمایه اي ثبت نشود تا دو امتیاز

 

 (.ودش می گرفته نظر در اول نفر امتیاز برابر با مسول نویسنده سهممقاله ) نهایی امتیاز از نویسنده هر سهم محاسبه جدول

 (3ستون) (9ستون) (0ستون)

 

 تعداد همکاران

 

 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه
 

 مجموع ضرایب
 بقیه همکاران اول

0 155% -  

9 05% 65% 105% 

3 85% 05% 185% 

0 75% 45% 105% 

5 65% 35% 185% 

 %170 ≤%20 %05 و باالتر 6

 


