شيوه ﻧﺎﻣﻪ اﻧتخﺎب پژوهشگران و فنﺎوران برگزيده هﻔتﻪ پژوهش و فنﺎوري سﺎل ١٣٩٧
که در محدوده زما

 -١فعال ت ای پژو

گرد د .در مورد مقاﻻت ان ل
 -٢مﻼ

 ٩٦ ٩ ١لغا ت  ٩٧ ۹ ٣٠صورت ذیرفته اشد در ارز ا

ز ان اعم از داخ

و خار

مبنا دسام سال  ۲۰۱۷تا نوام سال ۲۰۱۸

محاس ه امت ازات ،شیوه نامه و مﻼ های انتخاب پژو شگران
ا ست مس ندات فعال ت ای پژو

 -٣اعضاء یئت عل

لحاظ خوا د
اشد.

اشد که از ط ق سا ت دا ش اه اعﻼم

شود.

خود را ه معاونت تحق قات و فناوری دا شکده م وطه

ارائه نمایند.
 -٤معاون

تحق قات و فناوری دا شکده ا مس ندات فعالیتهای پژو

شیوه نامه و مﻼ های تعی

اعضاء یئت عل

نموده و ا توجه ه

را برر

شده ل ست پژو شگران منتخب را ه ترت ب امت از ه معاون تحق قات و فناوری دا ش اه

ارسال نمایند.
 -٥پژو شگران عضو یئت عل

توسط حوزه ای تحق قات و فناوری دا شکده ا تعی

محاس ه امت ازات ه عهده دا شکده ا و مسئول ت انتخاب و اسخگو
 -٦حداقل امت از برای انتخاب عضو یئت عل

شوند و طب عتا" مسئول ت
اشد.

ه عهده دا ش اه

اشد و حداقل  %٦٠از این امت از

ه عنوان پژو شگر دا شکده ١٠٠

ا ست از شاخص مقاﻻت کسب شده اشد.
 -٧مهلت ارسال مدارک توسط اعضاء یئت عل
مهلت ارسال ل ست منتخب

ه معاونت تحق قات و فناوری دا شکده ا ،حدا

و مس ندات آنها ه معاونت تحق قات و فناوری دا ش اه ٩٧ ٩ ١٨

 -٨ارائه حداقل ک مقاله اص ل عل  -پژو

ا مروری چاپ شده در مجﻼت معت داخ

تار ــخ  ٩٧ ٩ ١٢و
اشد.

ا خار

نما ه شده در ISI,

 PubMedه عنوان ن سنده اول ا مسئول برای انتخاب ه عنوان پژو شگر دا شکده و حداقل دو مقاله اص ل عل -
پژو

ا مروری چاپ شده در مجﻼت معت داخ

ا خار

نما ه شده در ISIکه

ب تاث مساوی

از آنها دارای

ا ب ش از ک )  (IF≥1اشد ه عنوان ن سنده اول ا مسئول برای انتخاب ه عنوان پژو شگر دا ش اه الزا
که ا رعا ت

 -٩پنج نفر از اعضاء یئت عل

است.

ا ط بند ای  ۶و  ۸ب ش ن امت از را کسب نمایند ه عنوان پژو شگران

برگ ده دا ش اه انتخاب خوا ند شد.
 -١٠حدا
م

تا پنج درصد از اعضاء یئت عل

ر دا شکده ه عنوان پژو شگران دا شکده انتخاب و معر خوا ند شد

وط ه این که ا رعا ت کف مشخص شده ) ١٠٠امت از( ب ش ن امت از را کسب نمایند.

 -۱۱ک نفر از اعضاء یئت عل

دارای  ۳۵سال سن ا م در صور که واجد

پژو شگر جوان انتخاب و معر خوا د شد .متقاض ان این بند

ا ط پژو شگران منتخب دا شکده ا اشد ه عنوان

ا ست در ل ست ارسا دا شکده ا مشخص شده و تص ر

صفحه اول شناسنامه آنان ن ضم مه شود.

 -١٢از دا شج ان مقاطع مختلف آموز
شوند .از زمان فارغ التحص

حدا

دا شج ان متقا

 ٢نفر از ر مقطع ه عنوان " پژو شگر منتخب دا شجو " معر
ن ا د ب ش از کسال تحص

س ی شده اشد و تحق قات آنان ا د در

زمان دا شجو در این دا ش اه انجام شده اشد .ارائه حداقل ک مقاله چاپ شده در مجﻼت معت داخ
دا شج ان مقطع ارشنا

و حداقل ک مقاله اص ل چاپ شده در مجﻼت معت داخ

انک ای اطﻼعا  ISI, PubMed, SCOPUSبرای دا شج ان مقطع ارشنا
و دک ای تخص

الزا

است.

ا خار

ا خار

نما ه شده در

ارشد ،دک ی حرفه ای ،دک ای پژو

برای
از

تای د ه از میته کشوری دا شجو

 -١٣دا شج ان پژو شگر نمونه موض ع بند"ک" در حال تحص ل که موفق ه اخذ گوا
شده اشند.
 -١٤دا شج ان واجد

ا ست حدا

اط

لغا ت  ٩٧ ٩ ١٢مس ندات فعالیتهای پژو

دا شکده م وطه ارائه نمایند .حداقل امت از کسب شده برای دا شج ان ٣٠
ا ط ه معاونت تحق قات و فناوری دا ش اه

معر دو نفر از واجدین

خود را ه معاونت پژو

اشد .ر دا شکده موظف ه انتخاب و

اشد.
شوند .

ن ایتا" ا نظر میته تحق قات دا شجو دو نفر از دا شج ان ر مقطع دا ش اه انتخاب و معر

 -١٥از ب

ارکنان دا ش اه س از برر

مس ندات  ٤نفر که ب ش ن امت از را کسب نموده اند عنوان پژو شگر منتخب معر

خوا ند شد .ارائه حداقل ک مقاله اص ل چاپ شده در مجﻼت معت داخ
اشد.

شده توسط ارکنان ٣٠
 -١٦ل ه ارکنان واجد

ا خار

الزا

است.حداقل امت از کسب

ا ست مس ندات خود را ا توجه ه مﻼ های اعﻼم شده حدا

اط

لغا ت  ٩٧ ٩ ١٢ه اداره

پژو ش معاونت تحق قات و فناوری دا ش اه ارائه نمایند.
 -١٧فعال ت ای پژو

که در ارزش ا م وط ه انتخاب پژو شگران سال گذشته و سال ای ق ل مورد برر

قرار گرفته و

حائز امت از گرد ده اند ،در ارزش ا سال جاری لحاظ نخوا ند گرد د.
 Accept -۱۸ا ذیرش مقاله قا ل قبول ن

اشد.

 -١٩ه مقاﻻت چاپ شده در مجﻼت موجود در فهرست مجﻼت نامعت و جع
)(www.blacklist.research.ac.irامت ازی تعلق ن
 -٢٠نحوه محاس ه امت ازات فعال ت ای پژو
پژو

مش ک

وزارت متب ع ا توجه ه تار ـ ــخ درج شده در

گ د.
مش ک بر اساس جدول نحوه محاس ه و توز ــع امت از برای فعالیتهای

اشد.
که جهت انجام ط ح تحق قا ب ش ن جذب منابع ما را از سایر سازمانهای داخل ا خارج

 -٢١ک نفر از اعضاء یئت عل

از کشور داشته است انتخاب خوا د شد .متقاض ان استفاده از امت از این بند

ا ست مس ندات جذب بودجه را ه

معاونت تحق قات و فناوری دا ش اه ارائه نمایند.
 -٢٢اعضاء یئت عل  ،دا شج ان و ارکنان که موفق ه تاس س و ث ت

کت دا ش ب ان ا واحد فناور و استقرار آن در

مرکز رشد دا ش اه شده اند در صورت تائ د ر است مرکز رشد انتخاب و از آنان تقدیر خوا د شد .این بند شامل افراد
دارای ث ت اخ اع ن
 -٢٣ک نفراز اعضاء یئت عل

شود.
دا ش اه که در سامانه علم سن

دارای اﻻت ن  h-indexاشد ه عنوان دارنده اﻻت ن

شاخص ای  hدا ش اه انتخاب و معر خوا د شد.
 -٢٤ک نفر از اعضاء یئت عل

که مقاله چاپ شده در مجﻼت  Q1ا اﻻت ن  Impact Factorرا داشته و ن سنده

مسئول ا اول اشد ه عنوان دارنده اﻻت ن

ب تاث ) (IFمعر خوا د شد .ن سند ان واجد

ا ط متقا

این بند

ا ست ک سخه از مقاله خود را ه معاونت تحق قات و فناوری دا ش اه ارائه نمایند .ا توجه ه ترت ب ن سند ان اول
ن سنده که آدرس دا ش اه را ه صورت صحیح و امل درج نموده انتخاب خوا د شد .بر اساس جدول فعالیت ای مش ک
پژو

در این مورد ن ن سند ان اول و مسئول از امت از برابر برخوردارند.

 -۲۵از م ان مقاﻻ که ا مشارکت ن سند ا

از سایر کشور ا ) (International Collaborationچاپ شده اند مقاله ای که اﻻت ن

 Impact Factorرا دارد انتخاب خوا د شد .متقاض ان استفاده از این بند

توانند مقاﻻت خود را مستق ما" ه حوزه معاونت تحق قات

و فناوری دا ش اه ارائه نمایند.
 -۲۶اعضا یئت عل

که جز رت ه ای نخست در سامانه علم سن

در مان رشته داشته اشد معر خوا د شد.

حداقل  ۵۰عضو یئت عل

 -۲۷افرادی که در میته اخﻼق دا ش اه پرونده تخلف پژو
پژو شگر ن
 -۲۸اعضا یئت عل

اعضای یئت عل

وزارت ب داشت درمان و آموزش پزش

اشند و

داشته و تخلف آنان محرز گرد ده مجاز ه ارائه مدارک و انتخاب ه عنوان

اشند.
که اطﻼعات علم سن

آن ا امل ن اشد مجاز ه ارائه مدارک و انتخاب ه عنوان پژو شگر ن

 -۲۹افرادی که ط ح تحق قا آن ا منجر ه تغی فرایند ا و پروت ل ای اجرا شده است

اشند.

ا ست مس ندات مب بر اجرا شدن آن توسط

ذینفعان را ه معاونت تحق قات و فناوری دا ش اه ارائه نمایند .

نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي مشترك
ستون ١

ستون ٢

ستون ٣
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بيشتر
نحوه تخصيص امتياز به فعاليت هاي پژوهشي ويژه اعضاء هيئت علمي جهت انتخاب پژوهشگر برگزيده سال ٩٧
الف :مقاﻻت
-١ايندكس شده در ISI, Pubmed

٣٠امتياز
دو برابر امتياز  IFبه امتياز
افزوده مي شود.

 -٢ايندكس شده در SCOPUS

 ١٥امتياز

 -٣مجﻼت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان كه در ISI, PubMed, SCOPUSنمايه نشده اند

 ٥امتياز



به نويسندگان براساس جدول محاسبه و توزيع پژوهش هاي مشترك امتياز تعلق مي گيرد.



در احتساب امتيازات مقاﻻت مروري ) (Review Articleبا حداقل  ٣مقاله از نويسنده در نمايه هاي بين المللي معتبر در منابع مقاله
ضريب  ،١/٣مقاﻻت متا آناليز در صورت چاپ در مجﻼت بين المللي معتبر با داشتن حداقل يك مقاله نمايه شده در نمايه هاي بين المللي
معتبر از نويسنده در منابع مقاله ضريب  Short Comunication ،١/٣ضريب  ،٠/٥مقاﻻت  ٣) Case seriesتا  ٧بيمار( ضريب Case ،٠/٥
 Reportو  Letter to editorضريب  ٠/٣در نظر گرفته مي شود.



به مقاﻻتي كه نام دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در آن قيد نشده و يا به درستي قيد نشده باشد امتياز تعلق نمي گيرد.

ب :طرح تحقيقاتي و پايان نامه
 -١استاد راهنماي پايان نامه دكتري پژوهشي خاتمه يافته

 ١٠امتياز

 -٢مجري طرح تحقيقاتي خاتمه يافته مصوب شوراهاي پژوهشي دانشگاه و دانشكده ها

 ٤امتياز

 -٣استاد راهنماي پايان نامه رزيدنتي و كارشناسي ارشد خاتمه يافته

 ٣امتياز

 -٤استاد راهنماي پايان نامه اينترني خاتمه يافته

 ٢امتياز

 -٥استاد راهنماي طرح تحقيقاتي دانشجويي خاتمه يافته مصوب مركز پژوهشهاي علمي دانشجويان

 ١امتياز



نحوه تخصيص امتياز به همكاران براساس جدول نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي مشترك مي باشد .به مجري طرح و
استاد راهنما كل امتياز مندرج در رديفهاي باﻻ تعلق مي گيرد و به هر يك از مجريان و اساتيد راهنماي مشترك به طور مساوي %٨٠از كل
امتياز مجري يا استاد راهنما تخصيص مي يابد.



به طرح هاي كاربردي كه از نتايج آن استفاده شده است و به تائيد يكي از معاونت هاي دانشگاه )آموزشي ،بهداشتي ،درمان  (...رسيده
باشد دو برابر امتياز تعلق مي گيرد.



به مشاور پايان نامه هاي خاتمه يافته دانشجويي ٣٠درصد امتياز استاد راهنما امتياز تعلق مي گيرد.

ج :تاليف كتاب
تأليف كتاب مصوب دانشگاه هاي تابع وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري

به ازاء هر  ١٠٠صفحه  ٨امتياز



به تاليفي كه منتشر شده باشد امتياز تعلق مي گيرد ،پذيرش يا در حال چاپ بودن امتياز تعلق نمي گيرد.



نحوه تخصيص امتياز به همكاران براساس جدول نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي مشترك مي باشد.



حداكثر سقف امتياز تاليف كتاب  ٥٠امتياز مي باشد.

د :جذب منابع مالي
*به ازاء هر  ١٠/٠٠٠/٠٠٠ريال جذب منابع از ساير مؤسسات داخل و خارج كشور  ١امتياز
* حداكثر تا سقف  ٥٠امتياز
به ازاي هر مقاله  ١امتياز

ه  :داوري

به ازاي هر پروپوزال  ١امتياز



داوري جهت كليه مجﻼت دانشگاه



داوري پروپوزال طرح تحقيقاتي



داوري گزارش نهايي طرح تحقيقاتي و كتاب هاي تاليفي دانشگاه

به ازاي هر مورد  ٢امتياز

* حداكثر تا سقف  ٢٠امتياز
آخرين مهلت ارسال مدارك به معاونت تحقيقات و فناوري دانشكده٩٧/٩/١٢ :

نحوه تخصيص امتياز به فعاليت هاي پژوهشي ويژه دانشجويان جهت انتخاب پژوهشگر برگزيده سال ٩٧
الف :مقاﻻت
-١ايندكس شده در  ISIو PubMed

٣٠امتياز
دو برابر امتياز  IFبه امتياز اضافه مي شود.

 -٢ايندكس شده در SCOPUS

 ١٥امتياز

 -٣مجﻼت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان كه در ISI, PubMed, SCOPUSنمايه نشده اند

 ٥امتياز



به نويسندگان براساس جدول محاسبه و توزيع پژوهش هاي مشترك امتياز تعلق مي گيرد.



در احتساب امتيازات مقاﻻت مروري ) (Review Articleبا حداقل  ٣مقاله از نويسنده در نمايه هاي بين المللي معتبر در منابع مقاله
ضريب  ،١/٣مقاﻻت متا آناليز در صورت چاپ در مجﻼت بين المللي معتبر با داشتن حداقل يك مقاله نمايه شده در نمايه هاي بين المللي
معتبر از نويسنده در منابع مقاله ضريب  Short Comunication ،١/٣ضريب  ،٠/٥مقاﻻت  ٣) Case seriesتا  ٧بيمار( ضريب Case ،٠/٥
 Reportو  Letter to editorضريب  ٠/٣در نظر گرفته مي شود.




به مقاﻻتي كه نام دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در آن قيد نشده و يا به درستي قيد نشده باشد امتياز تعلق نمي گيرد.

در صورت قيد نام كميته تحقيقات دانشجويي به عنوان ) affiliationآدرس( اول نويسنده امتياز با ضريب  ١/٢محاسبه خواهد شد.


ب :طرح تحقيقاتي
 -١طرح تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه

 ٥امتياز

 -٢طرح تحقيقاتي دانشجويي مصوب خاتمه يافته كميته تحقيقات دانشجويي

 ٤امتياز

 -٣طرح تحقيقاتي دانشجويي مصوب كميته تحقيقات دانشجويي

 ٣امتياز

* نحوه تخصيص امتياز به همكاران براساس جدول نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي مشترك مي باشد.
*به مجري طرح كل امتياز مندرج در رديفهاي باﻻ تعلق مي گيرد و به هر يك از مجريان مشترك به طور مساوي %٨٠از كــل امتيــاز مجــري تخصــيص مــي
يابد.
* طرح هاي كاربردي كه از نتايج آن استفاده شده است و به تائيد يك ي از معاونت هاي دانشگاه )آموزشي ،بهداشتي ،درمان  (...رســيده باشــد دو برابــر
امتياز تعلق مي گيرد.
ج :تأليف كتاب
-

تأليف كتاب مصوب دانشگاه هاي تابع وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم و

به ازاء هر  ١٠٠صفحه

تحقيقات و فن آوري

 ٨امتياز



نام دانشجو بايد جزو نويسندگان كتاب بوده و در روي جلد و شناسه كتاب درج شده باشد.



تاليفي كه منتشر شده باشد امتياز تعلق مي گيرد ،پذيرش يا در حال چاپ بودن امتياز نمي گيرد.



نحوه تخصيص امتياز به همكاران براساس جدول نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي مشترك مي باشد.



حداكثر امتياز تاليف كتاب  ٥٠امتياز مي باشد.

د :فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي


فعاﻻن مركز شامل دانشجوياني هستند كه عﻼوه بر عضويت در مركز در يكــي از محورهــاي زيــر براســاس مســتندات موجــود و طبــق گــواهي
كتبي سرپرست مركز فعاليت نموده باشند:

 عضويت در شوراي مركزي  ،دبير مركز ،همكاري در برگزاري همايش ها ،ژورنال كﻼپ و تدريس در كارگاه آموزشينحوه امتيازدهي:
 -دبير كميتــه تحقيقــات دانشــجويي دانشــگاه بــا نظــر سرپرســت كميتــه تحقيقــات دانشــجويي

حداكثر تا  ٦امتياز

دانشگاه
 دبير كميته تحقيقــات دانشــجويي دانشــكده بــا نظــر سرپرســت كميتــه تحقيقــات دانشــجوييدانشكده و تاييد سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه

حداكثر تا  ٣امتياز

 -عضويت در شوراي مركزي ،همكاري اجرايي در برگزاري همايش ها و كنگره ها

به ازاي هر  ٥٠ساعت  ١امتياز

 -عضــويت در شــوراي پژوهشــي و همكــاري علمــي در برگــزاري ژورنــال كﻼبهــاي دانشــجويي

به ازاي هر  ٢٥ساعت  ١امتياز

همايش ها و كنگره ها


حداكثر امتياز اين بند  ١٠مي باشد.



تمامي موارد فوق مي بايست به تاييد مدير و معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه برسد.

ه :به امتياز دانشجوياني كه مقاله آنها در سمينار كشوري دانشجويي به عنوان مقاله برتر پذيرفته شده و اين موضوع توسط
كميته كشوري تحقيقات دانشجوئي تائيد شده با ارائه مستندات ﻻزم  ٥امتياز اضافه مي شود.

آخرين مهلت ارسال مدارك به معاونت تحقيقات و فناوري دانشكده٩٧/٩/١٢:

نحوه تخصيص امتياز به فعاليت هاي پژوهشي ويژه كاركنان واحدهاي تابعه جهت انتخاب پژوهشگر فعال سال ٩٧
الف :مقاﻻت
 -١ايندكس شده در PubMed, ISI

 ٣٠امتياز
دو برابــر امتيــاز  IFبــه امتيــاز
اضافه مي شود.

 -٢ايندكس شده در SCOPUS

 ١٥امتياز

 -٣مجﻼت دانشگاه علوم پزشكي زاهدان كه در ISI, PubMed, SCOPUSنمايه نشده اند

 ٥امتياز



به نويسندگان براساس جدول محاسبه و توزيع پژوهش هاي مشترك امتياز تعلق مي گيرد.



در احتساب امتيازات مقاﻻت مروري ) (Review Articleبا حداقل  ٣مقاله از نويسنده در نمايه هاي بين المللي معتبر در منابع مقاله
ضريب  ،١/٣مقاﻻت متا آناليز در صورت چاپ در مجﻼت بين المللي معتبر با داشتن حداقل يك مقاله نمايه شده در نمايه هاي بين المللي
معتبر از نويسنده در منابع مقاله ضريب  Short Comunication ،١/٣ضريب  ،٠/٥مقاﻻت  ٣) Case seriesتا  ٧بيمار( ضريب Case ،٠/٥
 Reportو  Letter to editorضريب  ٠/٣در نظر گرفته مي شود.



به مقاﻻتي كه نام دانشگاه علوم پزشكي زاهدان در آن قيد نشده و يا به درستي قيد نشده باشد امتياز تعلق نمي گيرد.

ب:طرح تحقيقاتي
 ٥امتياز

-١

مجري طرح تحقيقاتي مصوب خاتمه يافته دانشگاه



نحوه تخصيص امتياز به همكاران طرح و براساس جدول نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي مشترك مي باشد.



به مجري طرح يا اقدام پژوهي كل امتياز مندرج در رديفهاي باﻻ تعلق مي گيرد و به هر يــك از مجريــان مشــترك بــه طــور مســاوي %٨٠از كــل
امتياز مجري تخصيص مي يابد.



طرح هاي كاربردي كه از نتايج آن استفاده شده است و به تائيد يكي از معاونت هاي دانشگاه )آموزشي ،بهداشــتي ،درمــان  (...رســيده باشــد
دو برابر امتياز تعلق مي گيرد.

به ازاء هر  ١٠٠صفحه

ج  :تأليف كتاب

 ٨امتياز

-

تأليف كتاب مصوب دانشگاه هاي تابع وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري



به تاليفي كه منتشر شده باشد امتياز تعلق مي گيرد ،پذيرش يا در حال چاپ بودن امتياز تعلق نمي گيرد.



نحوه تخصيص امتياز به همكاران براساس جدول نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي مشترك مي باشد.



حداكثر سقف امتياز تاليف كتاب  ٥٠امتياز مي باشد.

آخرين مهلت ارسال مدارك به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ٩٧/٩/١٢ :

