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 مقدمه

علوم پزشکی گیالن در مراسم پژوهشگران دانشگاه ن برتریبا فرا رسیدن هفته پژوهش در ماه آذر هر سال خورشیدی، 

مورد تقدیر و تشویق قرار می گیرند. آیین نامه حاضر معیار شرکت داوطلبان، و نحوه  جشن روز پژوهش دانشگاه

اختصاص و محاسبه امتیازات در انتخاب پژوهشگران برتر می باشد. امکان دسترسی به این آیین نامه از طریق سایت 

 قیقات و فناوری دانشگاه نیز میسر است.معاونت تح

توجه اعضاء محترم هیات علمی، پژوهشگران غیر هیات علمی و  دانشجویان گرامی دانشگاه را به نکات زیر در رابطه با 

 جلب می نماید: 6931انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش سال 

( 5162سپتامبر تا  5162 سپتامبر) 6931لغایت شهریور  6933از مهر  پژوهشگران انجام شدهفعالیت های پژوهشی  (6

 .مورد ارزشیابی قرار خواهند گرفت

 6932دانشگاه در سال  و غیر هیات علمی پژوهشگران برتر استانی و پژوهشگران برتر عضو هیات علمیدر مورد  (5

زمانی  مربوط به بازههشی ، فقط فعالیت های پژو6931شرکت در جشنواره انتخاب پژوهشگر برتر در سال  متقاضی

 ( مورد بررسی قرار خواهد گرفت.5162تا سپتامبر  5161)سپتامبر  6931شهریور  لغایت 6932مهر از 

 کننده شرکت انپژوهشگربر عهده  مربوطهو ضمیمه نمودن مستندات رسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر پتکمیل  (9

 است.

به دو صورت پرینت )کپی( و فایل در قالب لوح فشرده  پژوهشگران شرکت کننده موظفند مستندات مربوطه را (3

(CD) .ارائه نمایند 

مسئولیتی در رابطه با مدارک و هیچگونه معاونت های پژوهشی دانشکده ها دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری  (2

 د و به موارد مطروحه امتیازی تعلق نخواهد گرفت.نمستندات ناقص ندار

 خواهد بود. 66/10/6931وهشگران شرکت کننده حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ مهلت تحویل مدارک توسط پژ (1
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 مستندات را جهت بررسی به معاونت پژوهشی دانشکده مربوطه تحویل فرمایند.  عضو هیات علمی پژوهشگران (2

 می باشد. دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، دانشجوو  هیات علمی غیر پژوهشگرانمحل تحویل مستندات  (0

      را  شرکت کنندهعضو هیات علمی  محاسبه امتیازات پژوهشگران یتمسئولمعاونت های پژوهشی دانشکده ها  (3

 می باشد.معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  بامسئولیت کنترل نهایی و انتخاب پژوهشگران برتر  دارند.عهده  بر

و ضمیمه نمودن مستندات رسشنامه انتخاب پژوهشگر برتر پتکمیل قدام به مراکز تحقیقاتی دانشگاه در صورت ا (61

در موعد مقرر  محاسبه امتیازاتمربوطه در رابطه با محققین هیات علمی مراکز، موظفند مدارک مربوطه را جهت 

 ی مربوطه تحویل دهند.معاونت های پژوهشی دانشکده هابه 

 شرکت کننده:معیار اولیه جهت بررسی مستندات پژوهشگران  (66

 – Systematic Review)نالیز متاآ-مروری نظام مندیا  (Review) یا مروری Originalداشتن حداقل یک مقاله  

Meta-Analysis) چاپ شده در مجالت با نمایهISI   یاPubMed  یاScopus  نویسنده به عنوان نویسنده اول یا

پژوهشگر و  نتخاب پژوهشگر برتر عضو هیات علمیا شرکت در فرایند برای ارزشیابیمسئول در بازه زمانی 

 الزامی است. (مقطع کارمندی/کارشناسی) هیات علمی غیربرتر 

 – Systematic Review)متاآنالیز -مروری نظام مندیا  (Review) یا مروری Originalیک مقاله داشتن حداقل  

Meta-Analysis)  با نمایهدر مجالت چاپ شدهISI   یاPubMed  یاScopus  به عنوان نویسنده در بازه زمانی

 پژوهشگر برتر در مقطع دانشجویی الزامی است. انتخاب شرکت در فرایند برای ارزشیابی

  :باشد را دارا شرایط زیر تمامی که گردد می اطالق فردی به علمی هیات غیرپژوهشگر  (65

 یا آمار ،پزشکی علوم های رشته یکی ازدر  ارشد کارشناسی یا ای حرفه دکترای مدرک دارای حداقل 

 .باشد اپیدمیولوژی

زمانی  بازه در ماه 1 از بیش( قراردادی شرکتی، طرحی، پیمانی، رسمی،) کشور استخدامی قانون ضوابط طبق 

 .نماید پژوهشی فعالیتتابعه  مراکز تحقیقاتیعلوم پزشکی گیالن یا  ارزشیابی در دانشگاه
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 PubMed یا ISI های ژورنال در شده منتشر Original مقاله 9 در حداقلدر سوابق فعالیت های پژوهشی خود،  

 . باشد مسئولنویسنده  یا اول نویسنده عنوان به Scopus یا

و  طرح، همکاریا طرح  مجری عنوان به مصوب پژوهشی طرح 2 حداقل دردر سوابق فعالیت های پژوهشی خود،  

 منتج آن مورد 5 که حداقل باشد داشته مشارکت مشاور استاد عنوان به دانشجویی نامه پایان 2 حداقل در یا

 .باشد شده منتشره مقاله به

هیات علمی دانشگاه، پژوهشگر برتر عضو هیات علمی در حوزه  وعض منتخب شامل پژوهشگر برتربرتر پژوهشگران  (69

رتر در حوزه ، پژوهشگر بهیات علمی علوم پایه، پژوهشگر برتر عضو هیات علمی در حوزه بالینی، پژوهشگر برتر غیر

 مورد تقدیر عبارتند از: مواردسایر  دانشجویی می باشند.

% برتر در 61ت دانشگاه در مجال Affiliationبا چاپ شده  Originalمسئول مقاله نویسنده نویسنده اول یا  

 ارزشیابیدر بازه زمانی   Scopusرشته مربوطه با بیشترین تعداد استناد بر اساس پایگاه 

 Affiliationداغ چاپ شده با  Original و مقاله پر استناد Originalمسئول مقاله نویسنده ا نویسنده اول ی 

 ارزشیابیدانشگاه در بازه زمانی 

در  سال 2حداقل  فعالیت سابقهسال و  31سن کمتر از با  Scopusدر پایگاه  H-indexپژوهشگر دارای باالترین   

 علوم پزشکی گیالن دانشگاه

 االترین جذب گرنت پژوهشی داخل و خارج دانشگاهیپژوهشگر دارای ب 

مسئول با نویسنده یا  به عنوان نویسنده اول Scopusمقاله در پایگاه  Citationپژوهشگر دارای باالترین تعداد  

Affiliation یابیشدانشگاه در بازه زمانی ارز 

و  PubMedو  ISIز مربوطه در مجالت مرک Affiliationمرکز تحقیقات دارای باالترین تعداد مقاله چاپ شده با  

Scopus یابیشدر بازه زمانی ارز 
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 در فرایند انتخاب پژوهشگر برتردهی شیوه امتیاز و مورد ارزیابی فعالیت های پژوهشی

 (6پیوست شماره )جدول 

 

 :مقاالت (6

و مورد بررسی  Scopusو  ISI، PubMedالمللی با نمایه  بین یا ملی معتبر مجالت در شده چاپ مقاالتفقط  

 قرار خواهند گرفت.امتیازدهی 

 دانشگاه در مقاله الزامی است. Affiliation پژوهشگر و اشاره به تحقیقاتی زمینه/رشته با عنوان مرتبط بودن 

با احتساب  دسته بندی وو شیوه نامه اجرایی آن آیین نامه جدید ارتقاء اعضاء هیات علمی بر اساس مقاالت  

 (5 شماره پیوست جدول) امتیاز دهی خواهند شد. حداکثر امتیاز،

( به 52/1، بیست و پنج صدم )5باالتر از  Impact Factor (IF)رابطه با مقاالت چاپ شده در مجالت دارای در  

 مقاله یک به نسبت دیدگاه ارائهبرای  Letter to Editorامر شامل  نافه شود. ایبه امتیاز اض IFازاء هر یک نمره 

 )موافق یا مخالف( نخواهد شد.

بر ه گان یسندنور و امتیاز سایبوده  مساوینویسنده اول  امتیازنویسنده مسئول با امتیاز  ،هر مقالهمورد در  

 پیوست جدول) .محاسبه خواهد شدو شیوه نامه اجرایی آن ارتقاء اعضاء هیات علمی جدید  اساس آیین نامه

 (9 شماره

امتیاز، و در مورد سایر  61 مسئول نویسنده و اول نویسندهامتیاز مکتسبه در مورد مقاله پر استناد و مقاله داغ،  

 (9 شماره پیوست جدول) خواهد بود.آیین نامه جدید ارتقاء اعضاء هیات علمی نویسنده گان بر اساس 

بیش از گزارش شامل ، و بیمار( 2تا  3) Case Series، بیمار( 9 ات 6) Case Report در سه سطح موارد نادر گزارش 

 (5 شماره پیوست جدول) د شد.ی خواهامتیاز ده مورد 2
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 های نمایه در نویسنده از مقاله 9 حداقل داشتنبا ، حداکثر امتیاز مکتسبه در موارد (Review)مقاالت مروری در  

امتیاز  61 ،(در منابعمقاله از نویسنده  9نبودن بوده و در غیر این صورت ) امتیاز 91 مقاله منابع در معتبربین المللی 

 (5 شماره پیوست جدول) خواهد بود.

، حداکثر امتیاز مکتسبه در (Systematic Review & Meta-Analysis) نظام مند و متاآنالیز مقاالت مروریدر  

 (5 شماره پیوست جدول) خواهد بود. امتیاز 91 صورت چاپ در مجالت بین المللی معتبر

فاقد ) نسبت به یک مقاله ا مخالفموافق ی ئه دیدگاهاار برای در سه سطح (Letter to Editor)ر بیبه سردامه ن 

Peer Review) ،Case Report (دارای Peer Review) و ،Research Letter (دارای Peer Review) ی امتیاز ده

 (5 شماره پیوست جدول) د شد.خواه

 ظاهر متفاوت باشند، فقط به یکی از آنها امتیاز تعلق خواهد گرفت. باچند مقاله دارای محتوای یکسان اگر  

 Essentialگزارش نمایه مقاله پر استناد یا مقاله داغ، مرجع جهت تهیه پرینت مستندات الزم در رابطه با  

Science Indicators (ESI)  پایگاه  ازWeb Of Science (ISI) .می باشد 

 مستندات الزم در رابطه با مقاالت: 

  انتشار و اسامی نویسنده گان()شامل عنوان مقاله و مجله و سال  مقاله چاپ شده صفحه اولپرینت 

  پرینت عنوان مجله از پایگاه مربوطه و قسمتIndexing نوع نمایه( از صفحه مجله مربوطه( 

   پرینت نمرهImpact Factor  از صفحه مجله و صفحهJCR 

 

 :خالصه مقاالت (5

 همایش و به زبان انگلیسی به چاپ رسیده باشد. Abstract Bookخالصه مقاله باید در  

چاپ  دانشگاه در خالصه مقاله Affiliation پژوهشگر و اشاره به تحقیقاتی زمینه /رشته با بودن عنوان مرتبط 

 الزامی است. شده
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)نصف امتیاز   نمایه ها و سایر، PubMed یا ISIبا نمایه  ژورنال Supplementخالصه مقاالت در دو سطح  

 مربوطه( امتیاز دهی خواهند شد.

 اول می باشد. از نویسندهنصف امتی امتیاز سایر نویسندگان 

 خواهد بود. امتیاز  2حداکثر امتیاز مکتسبه  

در صورتیکه خالصه مقاله به عنوان مقاله کامل در مجالت علمی به چاپ رسیده باشد، امتیازی به آن تعلق  

 نخواهد گرفت.

 :خالصه مقاالتمستندات الزم در رابطه با  

 کپی گواهی شرکت در همایش 

  اله چاپ شدهمقخالصه پرینت کامل 

  پرینت صفحه مشخصاتAbstract Book 

  پرینت عنوان مجله از پایگاه مربوطه و قسمتIndexing نوع نمایه( از صفحه مجله مربوطه( 

 

 :طرح های پژوهشی (9

 بوده و دارای گزارش پایان طرح باشد. یافته پایان پژوهشی باید طرح 

دانشگاه در گزارش پایان  Affiliation و اشاره به پژوهشگر تحقیقاتی زمینه/رشته با طرح مرتبط بودن عنوان 

 الزامی است. مربوطه طرح و مقاله

 طرح پژوهشی مورد پذیرش و بررسی قرار خواهند گرفت. 1 حداکثر 

 ، و با ارائه مقاله   Scopusطرح های پژوهشی در سه سطح با ارائه گواهی و گزارش پایان طرح، با ارائه مقاله 

ISI/PubMed ی خواهند شد.امتیاز ده 

 نصف امتیاز مجری طرح می باشد. امتیاز همکار طرح 

 :پژوهشی طرحمستندات الزم در رابطه با  
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 کپی صفحه همکاران اصلی در پروپوزال طرح دارای امضاء و مهر 

 کپی گواهی شرکت در طرح از معاونت تحقیقات و فناوری/مرکز تحقیقاتی مربوطه 

 ایان طرحپرینت  صفحه مشخصات و خالصه گزارش پ 

 کپی گواهی پایان طرح 

 )پرینت صفحه اول مقاله چاپ شده )شامل عنوان مقاله و مجله و سال انتشار و اسامی نویسنده گان 

  پرینت عنوان مجله از پایگاه مربوطه و قسمتIndexing  )از صفحه مجله مربوطه)نوع نمایه 

 

 :رسیده فناوری مرحله به نامه پایان/طرح (3

 بوده و دارای گزارش پایان طرح باشد. یافته پایان ب وپژوهشی باید مصو طرح 

 نامه باید دارای شماره ثبت و دفاع شده باشد. پایان 

دانشگاه در گزارش پایان  Affiliation پژوهشگر و اشاره به تحقیقاتی زمینه/رشته مرتبط بودن عنوان با 

 طرح/پایان نامه مربوطه الزامی است.

 مورد پذیرش و بررسی قرار خواهند گرفت.فناورانه مه طرح پژوهشی/پایان نا 5 حداکثر 

طرح های پژوهشی/پایان نامه ها در سه سطح نمونه اولیه آزمایشگاهی )مرحله پایلوت(، تجاری سازی )فناوری(  

)تولید انبوه(، و تجاری سازی شده از طریق ایجاد شرکت دانش بنیان )فناور( مستقر در پارک علم و  شده

 کز رشد امتیاز دهی خواهند شد.فناوری و  در مر

 نصف امتیاز مجری طرح می باشد. امتیاز همکار طرح 

 :فناورانه نامه پایان/طرحمستندات الزم در رابطه با  

 کپی صفحه همکاران اصلی در پروپوزال طرح دارای امضاء و مهر 

 کپی گواهی شرکت در طرح از معاونت تحقیقات و فناوری/مرکز تحقیقاتی مربوطه 

 صفحه مشخصات و خالصه گزارش پایان طرح  پرینت 
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  مربوط به فناوری از مراجع مربوطه مستنداتکپی گواهی 

 

 :کتاب (2

 امتیاز دهی خواهند شد. فصول از تعدادی یا کامل ترجمه گردآوری، و کتاب در سه سطح تألیف، 

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.مورد تایید مرجع باید از کتب کتاب مربوطه  

دانشگاهی در کتاب مربوطه  Affiliation پژوهشگر و اشاره به تحقیقاتی زمینه/رشته مرتبط بودن عنوان با 

 الزامی است.

 یک عنوان مورد پذیرش و بررسی قرار خواهد گرفت. فقط 

 مستندات الزم در رابطه با کتاب: 

  هو نام نویسندکتاب/فصل مربوطه کپی صفحه عنوان 

 ناشر کتاب وصفحه مشخصات   کپی 

  کتاب/فصل مربوطهمطالب کپی صفحه اول 

  از مراجع مربوطه مجوز انتشار کتابکپی مستندات مربوط به 

 

 :اکتشاف، ابتکار، نوآوری، اختراع، اثر بدیع و ارزنده، ثبت ژن (1

 دانشگاهی الزامی است. Affiliation پژوهشگر و اشاره به تحقیقاتی زمینه/رشته مرتبط بودن با 

 مراجع علمی معتبر باشد.باید مورد تایید  

 الزامی است.ارائه کپی گواهی ها و مستندات مربوطه  

تایید وزارت دارای ، دارای تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهارزشیابی و امتیاز دهی در سه سطح  

 صورت خواهد گرفت. دارای تایید بین المللی، و بهداشت درمان و آموزش پزشکی/ وزارت علوم

 ورد پذیرش و بررسی خواهد شد.یک م فقط 
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3 

 

 مستندات: 

 کپی برگه ثبت اختراع به نام دانشگاه 

 همراه با کپی صفحه همکاران اصلی دارای  کپی پروپوزال طرح پژوهشی مربوطه مصوب مرکز تحقیقاتی/دانشگاه

 امضاء و مهر و مستندات مربوط به تصویب آن

 کپی مقاله چاپ شده حاصل از آن در صورت انتشار 

 ستندات تایید مراجع ذیصالح در مورد کاربری و اهمیت آنکپی م 

 کپی مستندات ثبت ژن در بانک اطالعاتی معتبر همراه با ارائه مقاله گزارش ژن مربوطه 

 

 :(Guideline)تدوین راهنمای طبابت بالینی  (2

 دانشگاهی الزامی است. Affiliation پژوهشگر و اشاره به تحقیقاتی زمینه/رشته مرتبط بودن با 

 باید مورد تایید مراجع علمی معتبر باشد. 

 ارائه کپی گواهی ها و مستندات مربوطه الزامی است. 

دارای تایید وزارت ، دارای تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهارزشیابی و امتیاز دهی در سه سطح  

 هد گرفت.صورت خوا دارای تایید بین المللی، و علوموزارت  /و آموزش پزشکی بهداشت درمان

 یک مورد پذیرش و بررسی خواهد شد. فقط 

 مستندات: 

  صفحه عنوان و مشخصات کپیGuidelineصفحه منعکس کننده نام پژوهشگر، صفحه اول مطالب ، 

  کپی پروپوزال طرح پژوهشی مربوطه مصوب مرکز تحقیقاتی/دانشگاه همراه با کپی صفحه همکاران اصلی دارای

 به تصویب آن امضاء و مهر و مستندات مربوط

 کپی مستندات تایید مراجع ذیصالح 
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 :سردبیری و عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی (0

 دانشگاهی الزامی است. Affiliation پژوهشگر و اشاره به تحقیقاتی زمینه/رشته مرتبط بودن با 

مجالت سایر ، و Scopus با نمایه مجالت، PubMedیا  ISI با نمایه مجالتارزشیابی و امتیاز دهی در سه سطح  

 صورت خواهد گرفت. مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 یک مورد پذیرش و بررسی خواهد شد. فقط 

 مستندات: 

  پرینت عنوان مجله از پایگاه مربوطه و قسمتIndexing نوع نمایه( از صفحه مجله مربوطه( 

 هیات تحریریه پرینت صفحه (Editorial Board) همجله مربوط 

 کپی مستندات تایید مراجع ذیصالح 

 

 :داوری مقاالت ارسالی از سوی مجالت علمی (3

مجالت سایر ، و Scopus با نمایه مجالت ،PubMedیا  ISIمجالت با نمایه ارزشیابی و امتیاز دهی در سه سطح  

 صورت خواهد گرفت. مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 .بودخواهد  تیاز ام 3امتیاز مکتسبه  حداکثر 

 مستندات: 

  پرینت عنوان مجله از پایگاه مربوطه و قسمتIndexing نوع نمایه( از صفحه مجله مربوطه( 

 پرینت صفحه ایمیل ارسالی از سوی مجله مربوطه یا صفحه سایت مجله داللت کننده انجام داوری 

 الحکپی گواهی داوری با امضاء سردبیر یا مستندات مورد تایید مراجع ذیص 

 

 :طرح های پژوهشی در سامانه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاهداوری  (61

 گواهی داوری مورد پذیرش و بررسی قرار خواهد گرفت. 1 حداکثر 
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 مستندات: 

  داوری با امضاء معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه/رئیس مرکز تحقیقاتی مصوب قطعیکپی گواهی 

 

 :حقیقات و فناوری دانشگاهنظارت بر طرح های پژوهشی مصوب معاونت ت (66

 مورد پذیرش و بررسی قرار خواهد گرفت. نظارتگواهی  1 حداکثر 

 مستندات: 

  با امضاء معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه نظارتکپی گواهی 

 

 :مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (Registry)داشتن نظام ثبت بیماریها  (65

شده به نام دانشگاه علوم پزشکی گیالن و زیرمجموعه سایر  ارزشیابی و امتیاز دهی در دو سطح ثبت 

 مراکز/دانشگاه های معتبر صورت خواهد گرفت.

 مورد پذیرش و بررسی خواهد شد. 5 حداکثر 

 مستندات: 

 کپی مستندات مورد تایید مراجع ذیصالح 

 

 :جوائز دریافت شده از جشنواره ها/سایر مراجع معتبر (69

 دانشگاهی الزامی است. Affiliation پژوهشگر و اشاره به قاتیتحقی زمینه/رشته مرتبط بودن با 

 صورت خواهد گرفت. بین المللیو  (، طبریملی )رازی، خوارزمیارزشیابی و امتیاز دهی در دو سطح  

 ارزشیابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.بازه زمانی رتبه های اول تا سوم کسب شده در جشنواره در  

 ررسی خواهد شد.یک مورد پذیرش و بفقط  

 مستندات: 

 کپی مستندات تایید مراجع ذیصالح 



 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 معاونت تحقیقات و فناوری

 آیین نامه اجرایی انتخاب پژوهشگر برتر

 6931هفته پژوهش سال 
 

65 

 

 :استناد به هر عنوان مقاله در کتب مرجع منتشره (63

 مرجع مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باشد.کتاب مربوطه باید از کتب  

 د.بوخواهد  مورد پذیرش آخرین چاپ کتاب در بازه زمانی مورد ارزشیابی 

 صورت خواهد گرفت. کتاب مرجع داخلیو  کتاب مرجع خارجیمتیاز دهی در دو سطح ارزشیابی و ا 

 فقط یک بار به هر مقاله بابت مورد استناد واقع شدن در یک کتاب امتیاز تعلق خواهد گرفت. 

 امتیاز تعلق خواهد گرفت. و به همه موارد مختلف مورد استناد قرار گیرد ییک مقاله می توانددر کتابها 

 می باشد.مقاله اول  نصف امتیاز نویسنده سایر نویسندگان امتیاز 

 مستندات: 

 کپی صفحه عنوان کتاب/فصل مربوطه و نام نویسندهکتاب،  جلد تصویر 

 کپی  صفحه مشخصات کتاب و ناشر 

 کپی صفحه اول مطالب کتاب/فصل مربوطه 

 کتاب منابع تصویر صفحه 

   درمان و بهداشت وزارت سوی از شده اعالن مرجع بودن کتب لیستارائه مستندات مربوط به در ،

 آموزش پزشکی

 

 :استناد به مقاالت چاپ شده در بازه زمانی مورد ارزشیابی در مقاالت مجالت (62

 مرجع محاسبه تعداد استناد خواهد بود. Scopusپایگاه  

 امتیاز تعلق خواهد گرفت. 9/1ناد، به هر است 

 :Index-Hامتیاز  (61

 H-Indexامتیاز ضرب شده و به عنوان  9/1ر عدد د Scopusپژوهشگر بر اساس گزارش پایگاه  H-Indexنمره  

 پژوهشگر در نظر گرفته خواهد شد.
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69 

 

 :پیوستول جدا

 6پیوست شماره  جدول

 6931سال  انتخاب پژوهشگر برتردر دهی شیوه امتیاز و مورد ارزیابی فعالیت های پژوهشی

 امتیاز هر مورد نوع یا سطح شاخص شاخصعنوان  ردیف

 

6 

 

مقاالت چاپ شده در مجالت 

معتبر ملی یا بین المللی مرتبط با 

قاتی توام با ذکر رشته/ زمینه تحقی

Affiliation دانشگاه 

بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضاء  نویسنده اول/مسئول ISIمجالت با نمایه 

 سایر نویسندگان هیات علمی با احتساب سقف امتیاز

بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضاء  نویسنده اول/مسئول PubMedمجالت با نمایه 

 سایر نویسندگان تیازهیات علمی با احتساب سقف ام

بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضاء  نویسنده اول/مسئول Scopusمجالت با نمایه 

 سایر نویسندگان هیات علمی با احتساب سقف امتیاز

 61 نویسنده اول/مسئول مقاله پر استناد یا مقاله داغ

 بر اساس آیین نامه ارتقاء سایر نویسندگان

 

 

5 

 

صه مقاالت چاپ شده به زبان خال

زمینه  انگلیسی مرتبط با رشته/

 Affiliationتحقیقاتی با ذکر 

 Abstract Bookدانشگاه در 

 امتیاز( 2)حداکثر همایش ها 

 

 ملی

Supplement  با ژورنال

 ISI/PubMedنمایه 

 6 6 نویسنده اول

 2/1 نصف امتیاز فوق سایر نویسندگان

 2/1 2/1 ده اولنویسن نمایه ها سایر

 52/1 نصف امتیاز فوق سایر نویسندگان

 با ژورنال Supplement بین المللی

 ISI/PubMed نمایه

 5 5 نویسنده اول

 6 نصف امتیاز فوق سایر نویسندگان

 6 6 نویسنده اول نمایه ها سایر

 2/1 نصف امتیاز فوق سایر نویسندگان

 

 

9 

 

 یان یافتهطرح های پژوهشی پا

مرتبط با رشته/زمینه تحقیقاتی 

 دانشگاه Affiliationتوام با ذکر 

 طرح(  1)حداکثر 

 2/1 2/1 مجری با ارائه گواهی و گزارش پایان طرح

 52/1 نصف امتیاز فوق همکار

 6 6 مجری  Scopusبا ارائه مقاله

 2/1 نصف امتیاز فوق همکار

 2/6 2/6 مجری  ISI/PubMed با ارائه مقاله 

 22/1 نصف امتیاز فوق همکار

 

 

3 

 طرح پژوهشی پایان یافته/

زمینه  مرتبط با رشته/ پایان نامه

با ذکر مرحله فناوری  در تحقیقاتی

Affiliation ارائه  ، ودانشگاه

گواهی و گزارش مربوطه 

 (طرح/پایان نامه 5)حداکثر 

 5 5 مجری نمونه اولیه آزمایشگاهی )مرحله پایلوت(

 6 نصف امتیاز فوق همکار

 2 2 مجری )تولید انبوه( تجاری سازی )فناوری( شده

 2/5 نصف امتیاز فوق همکار

ایجاد شرکت دانش  باتجاری سازی شده  

 مرکز رشد /بنیان در پارک علم و فناوری

 61 61 مجری

 2 نصف امتیاز فوق همکار
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63 

 

 

2 

یا تعدادی از تألیف، گردآوری یا ترجمه کامل 

مرجع وزارت بهداشت درمان و  فصول کتب

آموزش پزشکی مرتبط با رشته/زمینه تحقیقاتی 

 دانشگاه )یک مورد( Affiliationتوام با ذکر 

 2 2 فارسی تألیف

 2 2 انگلیسی

 9 9 فارسی گردآوری

 2 2 انگلیسی

 9 9 ترجمه

 

1 

ع و ارزنده، اکتشاف، ابتکار، نوآوری، اختراع، اثر بدی

مرتبط با  ثبت ژن )مورد تایید مراجع علمی معتبر(

 Affiliationزمینه تحقیقاتی با ذکر  رشته/

 دانشگاه و ارائه گواهی مربوطه )یک مورد(

 5 5 دارای تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 2 2 دارای تایید وزارت بهداشت درمان/علوم

 61 61 دارای تایید بین المللی

 

2 

مرتبط  (Guideline)تدوین راهنمای طبابت بالینی 

 Affiliationزمینه تحقیقاتی توام با ذکر  با رشته/

 دانشگاه و ارائه گواهی مربوطه )یک مورد(

 5 5 دارای تایید معاونت تحقیقات دانشگاه

 2 2 دارای تایید وزارت بهداشت درمان/علوم

 61 61 دارای تایید بین المللی

 

0 

سردبیری و عضویت در هیات تحریریه مجالت 

زمینه تحقیقاتی توام با ذکر  مرتبط با رشته/علمی 

Affiliation )دانشگاه )یک مورد 

 ISI/PubMed 2/5 2/5مجالت 

 Scopus 2/6 2/6مجالت 

 2/1 2/1 سایر مجالت مورد تایید وزارت بهداشت درمان

 

3 

 لمی داوری مقاالت ارسالی از سوی مجالت ع

 (امتیاز 3)حداکثر 

 ISI/PubMed 2/6 2/6مجالت 

 Scopus 6 6مجالت 

 2/1 2/1 سایر مجالت مورد تایید وزارت بهداشت درمان

 2/1 2/1 مورد( 1داوری طرح های پژوهشی در سامانه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه )حداکثر  61

 6 6 مورد( 1ات و فناوری دانشگاه )حداکثر نظارت بر طرح های پژوهشی مصوب معاونت تحقیق 66

مصوب  (Registry)داشتن نظام ثبت بیماریها  65

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 مورد( 5)حداکثر 

 2 2 ثبت شده به نام دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 2/5 2/5 دانشگاه های معتبر زیرمجموعه سایر مراکز/

مرتبط با  راجع معتبرسایر م جوائز جشنواره ها/ 69

 Affiliationزمینه تحقیقاتی توام با ذکر  رشته/

 دانشگاه )یک مورد(

 5 5 (، طبریملی )رازی، خوارزمی

 3 3 بین المللی

 

63 

 

استناد به هر عنوان مقاله در کتب مرجع منتشره 

 در بازه زمانی مورد ارزیابی

 3 3 نویسنده اول/مسئول کتاب مرجع خارجی

 5 نصف امتیاز فوق ویسندگانسایر ن

 5 5 نویسنده اول/مسئول کتاب مرجع داخلی

 6 نصف امتیاز فوق سایر نویسندگان

 Scopus  9/1 9/1پایگاه  بر اساسیابی در مقاالت مجالت شاستناد به مقاالت چاپ شده در بازه زمانی مورد ارز 62

61 H-Index  پژوهشگر در پایگاهScopus  9/1ضربدر - - 
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 5پیوست شماره جدول 

 درمان و آموزش پزشکی ،و امتیازدهی وزارت بهداشت مجالتبر حسب نمایه مقاالت  دهینحوه امتیاز

 

 نوع مقاله

 امتیاز

  با نمایه مجله

ISI 

 با نمایه جلهم

PubMed 

 با نمایه جلهم

Scopus 
 

Original 2 1 3 

 

Review 
 

از نویسنده با نمایه معتبر  مقاله 9داشتن حداقل 

 امتیاز( 91)حداکثر  منابع مقالهدر 

2 1 3 

 مقاله از نویسنده  9نبودن 

 امتیاز( 61)حداکثر  مقاله در منابع

9 5 6 

 

Systematic Review & Meta-Analysis 
 امتیاز( 91)حداکثر 

2 1 3 

 

موارد  گزارش

 نادر

Case Report  (6 9 ات )6 5 9 بیمار 

Case Series  (3  2تا )2/5 3 2 بیمار 
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 52/1 2/1 2/1 مقاالت داخلی

 2/1 6 6 مقاالت بین المللی
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 دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 معاونت تحقیقات و فناوری

 آیین نامه اجرایی انتخاب پژوهشگر برتر

 6931هفته پژوهش سال 
 

61 

 

 

 9پیوست شماره جدول 

 نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی مشترک

 (9ستون ) (5ستون ) (6ستون )

 مجموع ضرایب از همکاران از امتیاز مربوطه یک سهم هر تعداد همکاران

 بقیه همکاران اول

1 611% - - 

6 31% - - 

5 01% 22% 692% 

9 21% 31% 621% 

3 11% 92% 612% 

2 22% 91% 622% 

 ≥% 622 %52 %21 3تا  1

 %511 به نسبت مساوی %32 نفر و بیشتر 61

 


