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 بخش اول: شرايط عمومي
یها   ISIنمایهه  چاپ حداقل یک مقاله در یک مجلهه   ،جهت انتخاب پژوهشگر برتر)هیأت علمی/ دانشجویان( شرط ورود برای تمامی افراد  -1

PubMed باشد.می( 91/3/6117تا  1/11/6116)91/6/1936لغایت  1/7/1931بازه زمانی  در 

 باشد.می( 6117تا پایان سپتامبر  6116اکتبر ابتدای از ) 1936 پایان شهریورلغایت  1931مهر ابتدای دوره زمانی فعالیت های پژوهشی از   -6

 ها صحیح باشد.آن Affiliationارایه شده باشند و  مستندات پژوهشی باید قبالً جهت ارزشیابی پژوهشی دانشگاه به معاونت پژوهشی -9

 دعه امتیهاز کامهل و نویسهنده دوم و ب    تمام فعالیهت ههای پژوهشهی،   نویسنده اول یا مسؤول شود و امتیازدهی طبق آیین نامه ارتقا انجام می -4

 امتیاز و ...(. درصد 61درصد امتیاز را کسب خواهند کرد )نفر سوم  71 حسب ترتیب تابر

 گیرد.امتیاز تعلق میه مقاالت چاپ شده بفقط  -1

 شوند باید با نام مرکز منتشر شده باشد.از سوی مراکز تحقیقاتی معرفی می فعالیت های پژوهشی افرادی که -6

 .دنو دارای مرجع از نویسنده باش به تأیید رسیده سط شورای تألیف و ترجمه دانشگاه و تو چاپ اول باشندباید حتماً  لیکتب ارسا -7

 گیرد.درصد امتیاز تعلق می 11غیر مرتبط با رشته تخصصی فرد،  به فعالیت های پژوهشی -8

 کسب کرده باشند.امتیاز  8و دانشجویان حداقل امتیاز  91معرفی شده باید حداقل  ت علمیاعضای هیأ -3

 انتخاب نشده باشند. در سال گذشته جزء پژوهشگران برترافراد معرفی شده  -11

 

 بخش دوم: امتيازها

 *ها( مقاله9بند 

 امتیاز 11  9تر از بیش IFبا  ISIمقاالت چاپ شده در پایگاه اطالعاتی 

 امتیاز 8 9تا  6تر از بیش IFبا  ISIمقاالت چاپ شده در پایگاه اطالعاتی 

 امتیاز 7 6تا  IF 1با  ISIمقاالت چاپ شده در پایگاه اطالعاتی 

 امتیاز Medline / Pub med 1 پایگاه اطالعاتی و 1تر از کم IFبا  ISIمقاالت چاپ شده در پایگاه اطالعاتی 

 امتیاز Scopus  4 چاپ شده در پایگاه اطالعاتیمقاالت 

و مجله  Embase  ،Chemical Abstract، Biological Abstractمقاالت چاپ شده در پایگاه اطالعاتی 

Biotechnology and Health Sciences دانشگاه 
 امتیاز 6

 امتیاز 1 پژوهشی -مجالت ایندکس شده در سایر نمایه نامه های تخصصی و مجالت معتبر علمی مقاالت چاپ شده در
 

 محاسبه خواهد شد. 6با ضریب  Scopus( در پایگاه Scimago Journal Rank)SJRبراساس شاخص  1Qامتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت *
 

  به مقاالت از نوعOriginal article .مطابق با امتیازات کامل جدول فوق امتیاز تعلق خواهد گرفت 

  به مقاالت از نوع Review article  که در مجالت ایندکس شده درISI  وPub Med  به چاپ رسیده اند امتیاز آن پس از محاسبه طبق جدول فوق در

 ضرب خواهد گردد. 4/1

  به مقاالت از نوع Research letterو Case report.مطابق با یک سوم امتیازات جدول فوق، امتیاز تعلق خواهد گرفت 

 به مقاالت از نوعShort communication  و Brief communication و Rapid communication  ،مطابق با یک دوم امتیازات جدول فوق

 امتیاز تعلق خواهد گرفت.

  به مقاالت از نوعLetter to editor زات جدول فوق، امتیاز تعلق خواهد گرفت.مطابق با یک چهارم امتیا 

 

 كسب مقام در جشنواره های رازی يا خوارزمي( 2بند 

 امتیاز 11 مقام اول

 امتیاز 8 مقام دوم

 امتیاز 6 مقام سوم

 

 



 امتياز( 3خالصه مقاالت ارائه شده در كنگره های داخلي و خارجي)حداكثر ( 3بند 

 داخلی)پوستر( داخلی )سخنرانی( خارجی)پوستر( خارجی)سخنرانی( نوع کنگره

 1/1 71/1 1 1/1 امتیاز

 

 Scopus بر اساس H. Index( 4بند 
 امتیاز 8 به باال( 4)از را دارند Hنفر اول که بیشترین تغییرات شاخص  9قرار گرفتن در بین 

 امتیاز 6 به باال H. Index 11دارا بودن 

 امتیاز 1  3تا  7بین  H. Indexدارا بودن 

 امتیاز 4  6تا  4بین  H. Indexدارا بودن 
 

 

 (Citation(ارجاع به مقاله)5بند 

در سهایت   6117( محقق اعم از مجالت و کتب در سال 6116-6111-6114سال گذشته ) 9به هر مورد ارجاع انجام گرفته به مقاالت چاپ شده 

Scopus 6/1 گیرد.امتیاز تعلق می 

 

 اكتشاف و اختراع ثبت شده در زمينه پزشكي و رشته های وابسته( فناوری، 6بند 

 امتیاز 6 )به ازای هر مورد(، به گواهی مرکز رشدرسیده باشد یا پایلوت صنعتی اختراعی که به مرحله تولید محصول

 امتیاز 6 دارا بودن برگه ثبت اختراع)به ازای هر مورد(

 

 ( تأليف كتب علوم پزشكي7بند 

 امتیاز 11 *مطابق معیارهای ارزشیابی وزارت متبوع )به ازای هر مورد( تألیف

 امتیاز 1 )فقط مختص مراکز تحقیقات(سایر تألیف ها

 Scopusدر راستای محور خاص تحقیقاتی مرکز نوشته شده باشد و در نمایه نامه  دانشگاه/ مراکز تحقیقاتکتابی است که توسط محقق یا محققین *

 قابل بازیابی باشد.

 

 تحقيقاتي های ( طرح8بند 

 امتیاز 1 *(به ازای هر مورد)مطابق معیارهای ارزشیابی وزارت متبوع ، های تحقیقاتی کوهورتطرح

یا منجر به جذب  اجرایی تأمین شود یهامصوب که اعتبار آن از طریق سایر دستگاه های تحقیقاتیطرح

 ها(بودجه غیر از اعتبارات پژوهشی دانشگاه شوند)اخذ گرنت پژوهشی از سایر سازمان
 امتیاز 4

 امتیاز Pub Med  9یا  ISIچاپ مقاله های دانشجویی غیر پایان نامه ای منجر به طرح

 متعاقباً اعالم خواهد شد.*

 

 


