
4139در سال  قزوین آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی

  بخش اول: شرایط عمومی

باشد. 1394مهر  15لغایت  1393مهر  15دوره زمانی فعالیت هاي پژوهشی از -1

ها صحیح باشد.آنAffiliationارایه شده باشند و  پژوهشیدانشگاه به معاونت  پژوهشیباید قبالً جهت ارزشیابی  پژوهشیمستندات -2

ـ امتیـاز کامـل و نویسـنده دوم و ب    ،پژوهشـی تمام فعالیت هـاي  نویسنده اول یا مسؤول شود و امتیازدهی طبق آیین نامه ارتقا انجام می-3  دع

امتیاز و ...). درصد 60درصد امتیاز را کسب خواهند کرد (نفر سوم  70حسب ترتیب تابر

گیرد.امتیاز تعلق میه مقاالت چاپ شده بفقط -4

شوند باید با نام مرکز منتشر شده باشد.از سوي مراکز تحقیقاتی معرفی می فعالیت هاي پژوهشی افرادي که-5

.دنو داراي مرجع از نویسنده باش به تأیید رسیده سط شوراي تألیف و ترجمه دانشگاه و تو چاپ اول باشندباید حتماً  لیکتب ارسا-6

گیرد.درصد امتیاز تعلق می 50غیر مرتبط با رشته تخصصی فرد،  فعالیت هاي پژوهشیبه -7

کسب کرده باشند.امتیاز  8و دانشجویان حداقل امتیاز  30معرفی شده باید حداقل  اعضاي هیات علمی-8

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

  

  بخش دوم: امتیازها

  هابند الف) مقاله

  امتیاز 7  3تر از بیشIFبا  ISIچاپ شده در پایگاه اطالعاتی مقاالت

  امتیاز 36تا 2تر از بیشIFبا  ISIچاپ شده در پایگاه اطالعاتی مقاالت

امتیاز 25تا  IF1با  ISIچاپ شده در پایگاه اطالعاتی مقاالت

Medline / Pubپایگاه اطالعاتی و 1تر از کم IFبا  ISIچاپ شده در پایگاه اطالعاتی مقاالت med4 امتیاز

  امتیاز Scopus ،Embase ،Chemical Abstract،Biological Abstract  3چاپ شده در پایگاه اطالعاتیمقاالت 

  امتیاز 2  پژوهشی  -معتبر علمی یر نمایه نامه هاي تخصصی و مجالتمقاالت چاپ شده در مجالت ایندکس شده در سا
  

  
  کسب مقام در جشنواره هاي رازي یا خوارزمیبند ب) 

  امتیاز 10  مقام اول

  امتیاز 8  مقام دوم

  امتیاز 6  مقام سوم

  
  امتیاز) 4خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره هاي داخلی و خارجی(حداکثر بند ج) 

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

  5/0  75/0  1  5/1  امتیاز
  

  

  

  Scopusبر اساس H. Indexبند د) 
  امتیاز 9  به باالH. Index10دارا بودن 

  امتیاز 6  9تا  7بین  H. Indexدارا بودن 

  امتیاز 3  6تا  4بین  H. Indexدارا بودن 
  

    
  بند ن) فناوري، اکتشاف و اختراع ثبت شده در زمینه پزشکی و رشته هاي وابسته

امتیاز 5هر مورد  به ازاي-

  
تألیف یا ترجمه کتب علوم پزشکیه) بند 

  (فقط براي مراکز تحقیقاتی)ترجمه  سایر تألیف ها  د)که مرجع آموزشی وزارت بهداشت باشتألیف(در صورتی   نوع انتشار

  4  7  10  امتیاز


