
 5931در سال  قزوين آيين نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشكي

 بخش اول: شرايط عمومي
 باشد. 1195لغايت مهر  1194دوره زماني فعاليت هاي پژوهشي از مهر  -1

 ها صحيح باشد.آن Affiliationارايه شده باشند و  مستندات پژوهشي بايد قبالً جهت ارزشيابي پژوهشي دانشگاه به معاونت پژوهشي -2

حسب بر دعامتياز كامل و نويسنده دوم و ب تمام فعاليت هاي پژوهشي،نويسنده اول يا مسؤول شود و امتيازدهي طبق آيين نامه ارتقا انجام مي -1

 امتياز و ...(. درصد 00درصد امتياز را كسب خواهند كرد )نفر سوم  70 ترتيب تا

 گيرد.ه مقاالت چاپ شده امتياز تعلق ميبفقط  -4

 شوند بايد با نام مركز منتشر شده باشد.از سوي مراكز تحقيقاتي معرفي مي فعاليت هاي پژوهشي افرادي كه -5

 .دنو داراي مرجع از نويسنده باش به تأييد رسيده سط شوراي تأليف و ترجمه دانشگاه و تو چاپ اول باشندبايد حتماً  ليكتب ارسا -0

 گيرد.درصد امتياز تعلق مي 50رشته تخصصي فرد، به فعاليت هاي پژوهشي غير مرتبط با  -7

 كسب كرده باشند.امتياز  8و دانشجويان حداقل امتياز  10معرفي شده بايد حداقل  اعضاي هيات علمي -8

 افراد معرفي شده در سال گذشته انتخاب نشده باشند. -9

 

 بخش دوم: امتيازها
 هابند الف( مقاله

  امتياز 7  1تر از بيش IFبا  ISIمقاالت چاپ شده در پايگاه اطالعاتي 
 امتياز 0 1تا  2تر از بيش IFبا  ISIمقاالت چاپ شده در پايگاه اطالعاتي 
 امتياز 5 2تا  IF 1با  ISIمقاالت چاپ شده در پايگاه اطالعاتي 

 امتياز Medline / Pub med 4 پايگاه اطالعاتي و 1تر از كم IFبا  ISIمقاالت چاپ شده در پايگاه اطالعاتي 

 امتياز Scopus  1 چاپ شده در پايگاه اطالعاتيمقاالت 
 امتياز Embase ،Chemical Abstract، Biological Abstract 2 مقاالت چاپ شده در پايگاه اطالعاتي 

 امتياز 1 پژوهشي -مقاالت چاپ شده در مجالت ايندكس شده در ساير نمايه نامه هاي تخصصي و مجالت معتبر علمي
 

 كسب مقام در جشنواره های رازی يا خوارزميبند ب( 

 امتياز 10 مقام اول

 امتياز 8 مقام دوم

 امتياز 0 مقام سوم

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

 داخلي)پوستر( داخلي )سخنراني( خارجي)پوستر( خارجي)سخنراني( نوع كنگره

 5/0 75/0 1 5/1 امتياز
 

 Scopus بر اساس H. Indexبند د( 
 امتياز 8 به باال( 4)از را دارند Hنفر اول كه بيشترين تغييرات شاخص  1قرار گرفتن در بين 

 امتياز 0 به باال H. Index  10دارا بودن 

 امتياز 5  9تا  7بين  H. Indexدارا بودن 

 امتياز 4  0تا  4بين  H. Indexدارا بودن 
 

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

 امتياز 0 ر مورد()به ازاي ه، به گواهي مركز رشدرسيده باشد يا پايلوت صنعتي اختراعي كه به مرحله توليد محصول

 امتياز 2 دارا بودن برگه ثبت اختراع)به ازاي هر مورد(
 

 )مختص مراكز تحقيقات(كتب علوم پزشكي تأليفه( بند 

 امتياز 10 *مطابق معيارهاي ارزشيابي وزارت متبوع )به ازاي هر مورد( تأليف

 امتياز 7 ساير تأليف ها



مورد از منابع ذكر شده در  10كتابي است كه توسط محقق يا محققين مركز تحقيقات در راستاي محور خاص تحقيقاتي مركز نوشته شده باشد، حداقل *

 قابل بازيابي باشد. Scopusكتاب به نام نويسنده بوده و در نمايه نامه 

 تحقيقاتي هاي بند ي( طرح

 امتياز 4 **(به ازاي هر مورد)هاي تحقيقاتي كوهورت مطابق معيارهاي ارزشيابي وزارت متبوع طرح

 امتياز Pub Med  1يا  ISIچاپ مقاله هاي دانشجويي غير پايان نامه اي منجر به طرح

 متعاقباً اعالم خواهد شد.**


