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  بسمه تعالي

  

  .، آيين نامه ذيل تهيه وتدوين گرديده استدانشگاه  96برتر سال گران قدير از پژوهشترسيدن هفته پژوهش و به مناسبت فرا

كه  مي باشدگانه ذيل  10مستندات مورد بررسي شامل فعاليتهاي پژوهشي بر اساس مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه 

بل و قادر سامانه اطالعات پژوهشي دانشگاه موجود بوده و   30/7/69لغايت  1/8/59 بازه زمانيمربوط به 

مي نمايد با مطالعه  دعوت و گروه آزاد غير هيات علمي، ، پژوهشگران اعضاء محترم هيات علمي  ازلذا  .دسترس است

كه تاكنون (سامانه اطالعات پژوهشي دانشگاه به خود  اطالعات فعاليتهاي پژوهشي ورودنسبت به آئين نامه، اين دقيق 

گانه زير 10موارد  10و  5،  4،   3 ، 1حضوري مستندات بندهاي  ارائهنيز و   )اند مستندات آن را ارائه نداده

   .اقدام نمايند 6/8/69حداكثر تا تاريخ 

مبني بر شركت در فراخوان  خود درخواست كتبي   الزم است ،  1و گروه آزاد  پژوهشگران محترم غير هيات علمي

  .ه تحويل نمايندبه اين حوز 6/8/69داكثرتا تاريخ ح را نيز  انتخاب پژوهشگر برتر

  .در خصوص اعضاء محترم هيئت علمي ، نيازي به ارائه درخواست كتبي نمي باشد: توجه

  

  .انتخاب پژوهشگران برتر دانشجويي بر اساس شيوه نامه مستقل كميته تحقيقات دانشجويي انجام خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  :آنها محاسبه خواهد شدامتياز پژوهشي كه فعاليتهاي 

  )نفر اول تا سوم(ر در جشنواره رازي يا خوارزمي كسب رتبه برت .1

  كتاب  چاپ .2

 نوشتن فصل يا فصولي ازكتب مرجع  .3

 در كتب مرجع ) دانشگاه affiliationبا ( ارجاع به مقاله پژوهشگر .4

 ثبت ژن و پروتئين   .5

 مقاالت ارائه شده در همايشهاي خارجي و بين المللي .6

 مقاالت چاپ شده .7

  hشاخص  .8

  (citation)ارجاع به مقاله  .9

 جذب گرنت از منابع خارج از دانشگاه .10

  

  

                                                
1
  )غير از دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه( غير هيات علمي و دانشجويان ساير دانشگاه ها و موسسات علمي كشور ،اعضاء هيات علمي :روه آزاد گ 

 

، يك براي ساير گروههاو  ISI/PubMedمقاله  دوچاپ حداقل  اعضاي هيات علمي شرط ورود براي 

به عنوان نويسنده  )2017لغايت اكتبر  2016نوامبر ( 30/7/69لغايت  1/8/59در بازه زماني OPUSSCمقاله

  .ميباشد اول يا مسئول
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  "امتياز فعاليت هاي پژوهشي "

  
 

  :در جشنواره هاي رازي و خوارزميكسب رتبه هاي برتر  -1
 

  امتياز 50كسب رتبه اول محققين                                         

  امتياز 30  كسب رتبه دوم محققين                                       

  امتياز 20كسب رتبه سوم محققين                                        

  امتياز 20محقق دانشجو     كسب رتبه برتر محققين جوان و 

 
  

 :كتاب  چاپ -2

  .كه از شوراي انتشارات دانشگاه كسب امتياز كرده باشد مجوز شوراي انتشارات و آرم دانشگاه با هر كتاب چاپ شده

 .امتيازيست كه شوراي انتشارات براي آن در نظر گرفته است همانياز كتاب امت 

 . تقسيم مي شود  پاداشبا توجه به جدول امتياز مقاالت مشترك در آيين نامه  براي نويسندگان  امتياز هر كتاب:تبصره    

  .محاسبه خواهد شد نيز) امتياز كسب كرده باشدبه شرطي كه از شوراي انتشارات ( امتياز تجديد چاپ كتاب  با  ويرايش :تبصره     

 

 :التين نوشتن فصل يا فصولي از كتب مرجع -3

كه فصل يا فصـولي از آن  ) TEXT BOOKبخش  ( Amazoon.comكتب مرجع در سايت مطابق با فهرست  التين كتب مرجع

در صورتيكه تعـداد    .امتياز تعلق مي گيرد  25نوشته شده باشد و به هر مورد  آدرس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهبا  توسط محقق

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه كه در نوشتن آن نقش داشته اند، بيش از يك نفر باشد، امتياز ذكر شده  affiliathonبا  نويسندگان

 .بطور مساوي بين آنها تقسيم خواهد شد

  

  :در كتب مرجع) دانشگاه affiliationبا ( پژوهشگر ارجاع به مقاله -4

  ) TEXT BOOKبخـش   ( Amazoon.comكتب مرجع در سايت مطابق با فهرست  التين كتب مرجعدرارجاع هر مورد امتياز 

مـي   امتيـاز   25 ،پژوهشي براي انتخاب پژوهشگر برتردر طي يكسال ارزيابي فعاليت هاي  با آدرس دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

   .اوي تقسيم ميشودبطور مس نويسنده اول ومسئول بين  باشد كه

هر مقاله فقط يكباراز امتياز رفرنس شدن در هر كتاب استفاده ميكند اگرچه چندين بار در آن كتاب رفرنس واقع شده باشـد ولـي   

  .امتياز بگيردبابت هر مورد يك مقاله ميتواند در كتابهاي مختلف رفرنس واقع شده و 

 

  : پروتئين  و ثبت ژن  -5
به با توجه   ،امتياز هر مورد  .تعلق ميگيرد امتياز، گرفته مستند بر آئين نامه ارتقاءمعادل امتياز تعلق   ژن و پروتئينثبت   به هر مورد-      

  . تقسيم مي شود همكارانبين  جدول امتياز آئين نامه ارتقاء 

  

 : مقاالت ارائه شده در همايش هاي خارجي و بين المللي  -6

نمايـه شـده     ISIدر  proceedingو يـا     abstract meetingو بـه شـكل   د نشگاه ارائه شده باشخالصه مقاالتي كه به نام دان فقط

  .امتياز تعلق ميگيرد ارائه دهنده مقاله به صرفا .باشندبصورت زير امتياز داده ميشود

  

  امتياز  6                                         ارائه سخنراني جامع بصورت سخنران مدعو  .1

  امتياز  4                                                                  ه مقاله بصورت سخنرانيارائ .2

  امتياز 3                                                                                                    پوستر .3
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  )مالك زماني در مورد مقاالت، تاريخ چاپ آنها ميباشد(  :مقاالت چاپ شده  -7

  :  نحوه كسب امتياز بر اساس مجله اي كه مقاله در آن چاپ شده است )الف 

1.  ISI                                                            02    امتياز 

2. Pubmed                                                     15                                              امتياز   

3.  Scopus                                                       01   امتياز 

 

 

 

رسـيده انـد    چاپ صرفا مقاالتي كه نام دانشگاه درآن قيد شده و با شماره و جلد و صفحه به: نكته مهم 

   ) امتياز ندارد ceacceptan( حائز امتياز مي باشند

  

برابـر   سـه  ، Factor Impact داراي ISIدرنمايه نامه بين المللـي  مقاالت چاپ شده در مجالت علمي ايندكس شده پايه به امتياز :  1تبصره  

IF   نيز اضافه مي شود.  

  . تعلق مي گيرد  امتياز پاداشطبق جدول موجود در آيين نامه به مقاالت مشترك :  2تبصره 

  

بـا  ( مقاالتي كـه حـداقل يـك نويسـنده خـارجي     و     Scopus فهرست شده در پايگاه استنادي Q1مقاالت :   4تبصره           

affiliation در (.اعمال ميشوددر امتياز پايه  2و  3به ترتيب ضريب داشته باشد،  با تخصص مرتبط با مقاله )غير از كشور ايران

  )مزمان داشته باشد، صرفا باالترين ضريب اعمال خواهد شددو  ويژگي را ههر صورتيكه مقاله اي 

 
  

  

  : انواع مقاالت و امتيازات آن

  .برميزان پاداش مؤثر مي باشد) به شرح ذيل( مقاله چاپ شده نوع

◄ Original article                                                                       الف- 7مطابق بند ( كامل امتياز(                                                                                      

◄Review article, Meta-analysis, Systematic Review                1.5الف ضربدر- 7بند  امتياز  

◄Short/Brief/ Rapid Communication                            الف -7بند  امتياز درصد 08 مطابق با 

◄Research letter/Case report                                         الف-7بند  امتياز درصد 70 مطابق با   

◄ Letter to editor                                                                    الف-7بند  امتياز درصد 70مطابق با  

  

 
 

 

  )  : h )h-index اخصش -8

  .در نظر گرفته مي شود Scopusپايگاه   برگرفته ازهر پژوهشگر   h-indexعدد مربوط به شاخص 

  

  

  

  :   (Citation) در مقاالت چاپ شده ارجاع به مقاله -9
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ـ  ) 2016پايان سال  تا  2012  (سال گذشته پنج به مقاالت  چاپ شده 2017در سال به هر مورد ارجاع    پايگـاه اسـتنادي   اسبر اس

Scopus  ،  تعلق مي گيردامتياز  يك .  

 پايگـاه اسـتنادي   اساس رب)  2016اكتبر   21تا تاريخ  (2017پژوهشگران دانشگاه در سال به هر مورد ارجاع  به مقاالت  چاپ شده 

Scopus  ، 2   امتياز تعلق مي گيرد امتياز .  

  .اين امتيازات حذف خواهد شد ،باشد  black list ت موجود در به مقاالت چاپ شده در مجال ،در صورتيكه ارجاع

  :جذب گرنت از منابع خارج از دانشگاه -10

بابـت  . است كه بودجه آنها توسط معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه تامين نميشودمنظور آن دسته از طرحهاي تحقيقاتي 

هر پژوهشگر از اين بند ميتوانـد  . ، يك امتياز اختصاص داده ميشودجذب بودجه) يا پنج هزار دالر( هر پانزده ميليون تومان 

  .امتياز كسب نمايد 12حداكثر تا 

  

  

.......................................................................................................................................................  

  

 از پژوهشگران دانشگاه  30/7/69لغايت  1/8/59بازه زماني  بهو با توجه زير  در موارد 

  :تقدير خواهد شد

مقالـه  بيشـترين   ،دانشـگاه علـوم پزشـكي كرمانشـاه      affiliationبا  به عنوان نويسنده اول و يا مسئولپژوهشگراني كه  -1

Q1 فهرست شده در پايگاه استنادي Scopus    باشندداشته  را.  

 IFيـك مقالـه بـا    دانشگاه علوم پزشـكي كرمانشـاه    affiliationبا  به عنوان نويسنده اول و يا مسئول كهژوهشگراني پ-2

  .داشته باشند  ISIدر نمايه  يا باالتر 10معادل 

  .داشته باشددر گروه پايه و باليني  دانشگاه را h شاخصباالترين كه  انيپژوهشگر-3
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 برتـر  پژوهشـگر  كه به عنـوان  محققاني.(هاي پژوهشي خود نسبت به سال قبل داشته اندپژوهشگراني كه جهشي در فعاليت-4

فعاليـت پژوهشـگراني    در اين مورد، ).و برابر شده استد ، حداقلاند ولي امتياز آنها نسبت به سال قبلانتخاب نشده 

 )ت علمـي ي، غير هياهيات علم(درصد امتياز آخرين پژوهشگر انتخاب شده گروه خود 50كه حداقل 

  .خواهد شدرا كسب كرده باشند،  ارزيابي 

  

  تقدير از مجالت و مراكز تحقيقاتي

  .تقدير خواهد شد برتر داشته اند به عنوان مجله پيشرفت نمايهاز مجالت دانشگاه كه -1

  .تقدير خواهد شد مراكز تحقيقاتي دانشگاه كه در رتبه بندي وزارتي ، ارتقاء رتبه داشته انداز -2

  

  

 


