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مقدمه:
عصر ما را به درستی می توان عصر پژوهش های علمی پیشرفته نامید .توسعه پایدار و همه جانبه در هر
کشوری به نحو قابل توجهی در گرو گسترش کمی و کیفی فعالیتهای پژوهشی آن کشور است  .هر چه
مسائل موجود در کشوری پیچیده تر باشد ،لزوم انجام پژوهش ها ،واضح تر خواهد بود و هر چه دامنه پژوهش
ها گسترده تر گردد ،لزوم سرمایه گذاری ،جذب و پرورش نیروی انسانی پژوهشگر و ایجاد نظامی منسجم و
پویا جهت برنامه ریزی ،اداره و جهت دهی به فعالیت های پژوهشی موجود ،ضروری تر به نظر خواهد رسید.
در راستای ارتقای کیفی شاخص های ارزشیابی پژوهشی در سالهای اخیر و از طرفی پر رنگ نموودن ضووور
محققین علوم پزشکی در عرصه های بین المللی  ،معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی جهرم در
جهت ایجاد انگیزه به پژوهشگران فعال تالش نموده است سیاستهای تشویقی و ضمایتی را مدنظر قرار دهد.
به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و فعالیت های ارزشمند پژوهشگران فعال دانشگاه ،همه ساله همزمان با
هفته پژوهش تعدادی از اساتید و پژوهشگران برتر دانشگاه در جشن روز پژوهش دانشگاه موورد تقودیر قورار
میگیرند.
مالك محاسبه امتیازات در انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه ،دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی آیین نامه ضاضر
می باشد که از طریق اعالن رسمی به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی به اطالع پژوهشگران رسانده می شود.
این آیین نامه از طریق سایت رسمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به نشانی ذیل نیز قابل دریافت می
باشدresearch.jums.ac.ir :
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شیوه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه
در خصوص شیوه انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش سال  1911توجه اساتید و پژوهشگران محترم را به
نکات زیر جلب می نماید:
 -1در انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش  ، 1911تنها فعالیت های پژوهشی لحاظ
خواهند گردید که در محدوده زمانی اول آذرماه  19تاپایان آبانماه 11صورت پذیرفته باشد .ضمناً
مالك زمانی جهت محاسبه امتیاز مقاالت ،تاریخ چاپ قطعی در نمایه مربوطه خواهد بود.
 -2فعالیت های پژوهشی پس از تکمیل فرم ضمیمه توسط متقاضی محترم ،باید به همراه مستندات
مربوطه جهت بررسی ،محاسبه امتیازات و تایید به دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد.
 -9مهلت تحویل مدارك توسط پژوهشگران به دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ضداکثر تا
تاریخ  11/1/5می باشد .در صورت ارائه مدارك ناقص ،این معاونت هیچگونه مسئولیتی درخصوص
تکمیل آن ندارد و همچنین پس از وصول مستندات توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
هیچگونه مدارك جدیدی برای بررسی پذیرفته نخواهد شد.
 -4ارزیابی نهایی مدارك ارسال شده ،در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و در جلساتی متشکل از
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  ،مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه ،معاونین پژوهشی
دانشکده های تابعه صورت میپذیرد.

 -5همچون سنوات گذشته تعداد  9نفر عوو هیات علمی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه 9 ،نفر عوو
هیات علمی از گروه علوم بالینی  ،تعداد  9نفر از گروه علوم پایه و تعداد  9نفر از گروه دانشکده
پرستاری به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب خواهند شد.
تبصره : 1با توجه به پراکندگی امتیازات  ،شرط تقدیر از اعوای هیات علمی گروههای علوم بالینی ،علوم
پایه و پرستاری کسب ضداقل  93درصد امتیاز نفر اول دانشگاه است.
تبصره : 2رشته پزشکی اجتماعی جزء گروه علوم بالینی و رشته آموزش بهداشت جزء گروه علوم پایه می
باشند.
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 -6از کارکنان مراکز تحقیقاتی یک نفر مشروط به کسب ضداقل  53درصد امتیازات نفر اول دانشگاه
انتخاب خواهد شد.
 -7از گروه کارمندان کل دانشگاه تعداد  9نفر به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب خواهند شد.
 -9از گروه اساتید غیر هیات علمی (اعم از مربیان دانشکده پرستاری و سایر متخصصین همکار
آموزشی) یک نفر به عنوان پژوهشگر برتر گروه پرستاری و یک نفر از گروه متخصصین انتخاب
خواهند شد.
 -1از گروه دانشجویان از هر رشته یک نفر به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب خواهد شد.
تبصره  :دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی و پرستاری و دستیاری ها تحت عنوان گروه
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارزیابی می شوند و فقط یک نفر به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب خواهد
شد.
 -13عالوه بر انتخاب تعداد پژوهشگران برتر طبق روال گذشته ،افرادی که در بازه زمانی تعیین شده ضداقل
یک مقاله اصیل و یا مروری  Q1به عنوان نویسنده اول یا مسئول چاپ کرده باشند تشویق و تقدیر
خواهند شد.
 درصورتیکه هر دو نویسنده اول و مسئول با افیلیشن این دانشگاه باشند  ،از نویسنده مسئولتقدیر خواهد شد.
 درصورتیکه یک مقاله دو نویسنده اول یا دو نویسنده مسئول داشته باشد نویسنده مسئول اول ویا نویسنده اولی که ابتدا آورده شده اگر از جهرم بود تشویق خواهد شد .
 مقاالت با تعداد نویسندگان زیاد مشمول این بند نمی شوند مگر اینکه نویسنده اول یا مسئول ازاین دانشگاه باشد.
 منظور از چاپ مقاله ایندکس شدن مقاله در نمایه نامه مربوطه می باشد .مقاله باید در نمایه نامهمربوطه قابل مشاهده باشد.
 چارك مجله بر اساس شاخص Cite Scoreمحاسبه می شود. -11کلیه فعالیتهای پژوهشی مرتبط با این آئین نامه به جز خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره ها و طرح
های تحقیقاتی چنانچه فعالیتی مشترکاً توسط چند نفر انجام شده باشد ،امتیاز اولیه آن فعالیت بر
اساس مواد این آئین نامه تعیین و سپس امتیاز نهایی فعالیت مورد نظر برای هرکدام از همکاران با
توجه به ضرایب جدول فعالیتهای مشترك آیین نامه ارتقاء خواهد بود.
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 -12شرط الزم برای شرکت در رقابت برای انتخاب پژوهشگر برتر برای اساتید هیات علمی چاپ یک
مقاله تحقیقی اصیل یا مروری در نمایه های ISI,pubmed,scopus

به عنوان نویسنده

مسئول یا نویسنده اول می باشد  .این شرط برای اساتید هیات علمی گروههای عمومی  ،اساتید غیر
هیات علمی ،کارمندان و دانشجویان چاپ ضداقل یک مقاله تحقیقی اصیل  ISCیا علمی پژوهشی
به عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده اول می باشد.
تبصره : 1منظور از چاپ مقاله ایندکس شدن مقاله در نمایه نامه مربوطه می باشد .مقاله باید در نمایوه ناموه
مربوطه قابل مشاهده باشد.
تبصره : 2تخصیص امتیاز به مقاالت نمایوه شوده در ) ISI (ESCIصورفا محودود بوه مجوالت علموی
پژوهشی داخلی نمایه شده در  ESCIو یا مجالتی است که توسط ناشران معتبر بین المللی منتشر می شوند
.
تبصره : 9به استناد بند ج" مصوبه کمیته ملی اخالق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخالق
در پژوهش های علوم پزشکی در جمهوری اسالمی ایران " ابالغوی از سووی معاونوت محتورم تحقیقوات و
فناوری وزارت متبوع به شماره نامه /733/1316د مورخ  ، 19/39/19مقاالتی که در مجوالت نوامعتبر نمایوه
شده در سامانه مجالت نامعتبر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی منتشر می شووند  ،فاقود هور گونوه
اعتبار پژوهشی بوده و ضتی اگر در زمان انتشوار ،مجوالت موذکور در لیسوت مجوالت نوامعتبر نبووده باشوند،
هیچگونه امتیازی ندارد.
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عناوین فعالیتهای پژوهشی واجد امتیاز
فعالیتهای پژوهشی ذیل ضسب مستندات ارائه شده توسط اساتید و پژوهشگران دانشگاه در محاسبه امتیازات
آنها جهت انتخاب پژوهشگر برتر مورد استفاده قرار می گیرد:
 .1مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی
 .2مقاالت ارائه شده در همایش های خارجی وداخلی
 (Citation) .3استنادات به مقاالت منتشره در سال 2222بر اساس سامانه isid
h-index .4
 .5مقامهای کسب شده در جشنواره رازی وخوارزمی
 .6طرحهای پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه
 .7کتب
 .8ثبت ژن در ژن بانک
 .9مدرس کارگاه پژوهشی
 .02داوری ها و نظارت ها
 .00پایان نامه ها
 .02عضویت درکمیته ها و شوراهای وابسته به معاونت پژوهشی
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میزان و نحوه محاسبه امتیاز فعالیتهای پژوهشی
 .0مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی
 -0-0برونداد پژوهشی  :شامل تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و خارجی
نحوه محاسبه شاخص  :بر اساس امتیازات جدول یک محاسبه می شود.
-0-2مقاالت کیفی منتشر شده  : Q1مقاالت منتشر شده پژوهشگر در سال  2323میالدی که در مجالت چارك اول
 Q1باشند .چارك مجله بر اساس شاخص Cite Scoreمحاسبه می شود.
نحوه محاسبه شاخص  :برای مقاالت چاپ شده در مجالت  ،Q1ضریب  2.5در امتیاز مقاله اعمال گردد.
برای مقاالت چاپ شده در مجالت  ،Q2ضریب  1.5در امتیاز مقاله اعمال گردد.
نکته :در کلیه مقاالت  letter to the editorشاخص Q1و Q2فاقد امتیاز خواهد بود.

-0-3مقاالت همکاری بین المللی  :منظور از همکاری علمی بین المللی مقاله ای است که ضاصل همکاری عوو هیات
علمی دانشگاه علوم پزشکی جهرم با نویسنده یا نویسندگانی با وابستگی سازمانی دانشگاه یا موسسه ای خارج از کشور باشد.
نحوه محاسبه شاخص  :به امتیاز مقاالت با همکاریهای بین المللی ،ضریب  2در امتیاز مقاله اعمال گردد.
نکته :در کلیه مقاالت  letter to the editorشاخص  ICفاقد امتیاز خواهد بود.

نکته  :درخصوص محاسبه امتیازات افزاینده مقاالت :مقدار اولیه امتیاز مقاله با امتیازات افزاینده
جمع سپس امتیاز هر شخص بر اساس جدول فعالیتهای مشترک آیین نامه ارتقا محاسبه خواهد
شد.

*مالک امتیاز دهی مقاالت ،ایندکس مقاالت (مشاهده مقاله) در نمایه نامه مورد نظر است .پذیرش یا صرر
چاپ در ژورنال قابل قبول نیست.

درخصوص امتیاز انواع مقاالت :براساس دو جدول ذیل امتیاز داده می شود
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 – امتیاز انواع مقاالت براساس نوع نمایه0 جدول

Scopus

Medline
/
Pubmed

ISI

5

6

IF* ./2+7

Original article

0/7

2/5

IF* ./2+3

) (یک تا سه بیمارCase Report

2/8

4

IF* ./2+5

) (چهار تا هفت بیمارCase Report

4

6

IF* ./2+7

) (بیش از هفت بیمارCase Report

2/2

3/4

نوع مقاله

IF* ./2+4  (با داشتن ضداقل سه مقاله از نویسنده درDescriptive Review
)منابع

0/0

0/7

IF* ./2+2  (فاقد ضداقل سه مقاله از نویسنده درDescriptive Review
)منابع

4

6

IF* ./2+7  ) با داشتنMeta-analysis /Systematic Review
)ضداقل یک مقاله از نویسنده در منابع

2/8

4

) فاقدMeta-analysis /Systematic Review

IF* ./2+5

)مقاله از نویسنده در منابع
./5

./8

ارائه دیدگاه نسبت به یک مقاله

IF* ./2+0

 مربوط به4و9و2 مطابق با ردیفهایcasereport

Case Report

Letter to
Editor,
Editorial

.محاسبه گردد

Research Letter

0/7

2/5

IF* ./2+3

2/8

4/2

IF* ./2+5 Short Communication, Rapid
Communication, Brief Report

./8

0

IF* ./2+0/5 Commentaries
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جدول  : 2امتیاز انواع مقاالت براساس نوع نمایه (سایر نمایه ها)

Chemical
Abstract,psych
info ,
Biological
Abstract,
Embase,cinahl
,current
contents

نوع مقاله

Infobase,
index
Copernicus
علمی , DOAJ-

مقاالت چاپ شده در

مقاالت چاپ شده در فصلنامه

مجله اخالق و

علمی – پژوهشی دانشگاه

آموزش جهرم

علوم پزشکی جهرم

پژوهشی داخلی

Original article

2

2

2

2

( Case Reportیک تا سه بیمار)

./5

./5

./5

./5

( Case Reportچهار تا هفت بیمار)

./75

./75

./75

./75

0

0

0

0

Case Report

(بیش از هفت

سقف

بیمار)
( Descriptive Reviewبا داشتن

./75

./75

./75

./75

ضداقل سه مقاله از نویسنده در منابع)
Descriptive

Review

(فاقد

./25

./25

./25

./25

ضداقل سه مقاله از نویسنده در منابع)
 ) Meta-analysisبا داشتن

2

2

2

2

/Systematic Review
ضداقل یک مقاله از نویسنده در منابع)
 )Meta-analysisبا داشتن

0

0

0

0

/Systematic Review
فاقد مقاله از نویسنده در منابع)
Letter to
Editor,
Editorial

ارائه دیدگاه نسبت

./25

./25

./25

./25

به یک مقاله

مطابق با ردیفهای 2و9و 4مربوط به  casereportمحاسبه گردد

Case Report

Research
Letter

./75

./75

./75

./75

Short Communication,
Rapid
Communication, Brief
Report

2

2

2

2

Commentaries

./5

./5

./5

./5
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مستندات :فایل مقاله
 -2مقاالت ارائه شده در همایش های خارجی وداخلی :

مقاالتی هستند که بصورت پوستر یا سخنرانی در همایش های داخلی یا بین المللی ،ارائه شده باشد.
جدول شماره  -3میزان امتیاز مقاالت ارائه شده در کنگره ها به صورت پوستر یا سخنرانی
انواع

امتیاز

مقاالت ارائه شده درهمایش های داخلی
مقاالت ارائه شده درهمایش های خارجی و
بین المللی داخلی
سخنران مدعو همایش کشوری
سخنران مدعو همایش های خارجی
برترین مقاله کنگره ها (سخنرانی  -پوستر)

 3/5امتیاز
 1امتیاز

خالصه مقاله به صورت conference
 paperدر نمایه نامه  scopusو یا به
صورت  proceedingو abstract
 meetingدر نمایه نامه ISI

 1امتیاز
 1.5امتیاز
 1/5امتیاز به غیر از امتیاز مقاله فقط به ارائه
دهنده با ارائه گواهی
 ./5امتیاز به امتیاز اصلی اضافه خواهد شد.

سقف

 4امتیاز

مستندات :کپی مقاله چاپ شده در کتابچه  ،گواهی شرکت در کنگره
نکته  :فقط به نفر اول یا ارائه دهنده با ارائه گواهی معتبر امتیاز داده خواهد شد .به همکواران امتیوازی تعلوق
نخواهد گرفت.
 )Citation(-3استنادات به مقاالت منتشره در سال 2222بر اساس سامانه isid

 citationمربوط به همان سال میالدی محاسبه می شود .جهت محاسبه  ، citationمقاالتی با آدرس استاندارد
دانشگاه علوم پزشکی جهرم که در این محدوده زمانی ( )2323سایت شده اند در نظر گرفته خواهد شد و به ازای هر
یک سایت  ./5امتیاز .
مستندات :پرینت صفحه  scopusمربوط به  citationمقاالت هر فرد.
h-index -4
شیوه محاسبه امتیاز : h-index
هر  h-indexتا  2 : 2امتیاز و به ازای هر یک  h-indexباالتر از آن  ./25امتیاز اضافه خواهد شد.
مستندات :پرینت صفحه  scopusمربوط به  h-indexهر فرد.
9

مبنای محاسبه  h-indexو  citationپایگاه استنادی  scopusمی باشد.
 -5مقامهای کسب شده در جشنواره رازی وخوارزمی:
جدول شماره  - 4میزان امتیاز مقامهای کسب شده
امتیاز

مقام کسب شده

مقام اول

23امتیاز

مقام دوم

 16امتیاز

مقام سوم

 12امتیاز

برترین های جشنواره های رازی و خوارزمی که ترتیب

 1/5امتیاز فقط به ارائه دهنده

نفرات مشخص نیست (مقاله یا کتاب)

 -6طرحهای پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه:
جدول شماره  -5میزان امتیاز طرحهای پژوهشی مصوب
نوع طرح

امتیاز

سمت

سقف امتیاز

طرح های تحقیقاتی غیر HSR

مجری

جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

به ازای هر  53درصد جذب منابع مالی  2سقف ندارد و جدا از سقف سایر

 ./5امتیاز

امتیاز

نکته  : 1جذب منابع مالی از خارج از دانشگاه ،ضداقل  %53می باشد.
نکته  :2هر در صد بیشتر ،متناسب با  %53و  2امتیاز محاسبه خواهد شد.
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 8امتیاز

طرح ها محاسبه خواهد شد.

نکته  :9به منابع مالی جذب شده در خصوص طرح های پایان نامه ای امتیازی داده نخواهد شد .منظور این اسوت کوه
چنانچه پژوهشگر وابسته به دانشگاه پایان نامه اش را به عنوان طرح در این دانشگاه مصوب نماید ضتوی اگور ضوداقل
 %53منابع مالی یا بیشتر از آن را هم برای دانشگاه جذب کرده باشد ،مشمول این امتیاز نمی شود.
نکته  : 4جهت انتخاب پژوهشگر سال  0422این شاخص حذف خواهد شد.

 – 7کتب:

منظور کتابهایی است که با آرم دانشگاه  ،توسط پژوهشگران در سال ارزیابی چاپ شده باشد.
جدول شماره  -6میزان کتب
امتیاز

نوع

امتیازی معادل امتیاز مکتسبه از شورای تالیف و ترجموه دانشوگاه

کتب تألیفی

یا هیات ممیزه.
امتیازی معادل امتیاز مکتسبه از شورای تالیف و ترجموه دانشوگاه

کتب گردآوری و ترجمه

یا هیات ممیزه.
 15امتیاز

به ازای هر کتاب یا فصلی از کتاب نمایه شوده
در پایگاه scopus
مستندات :ارائه اصل کتاب یا کپی از جلد و شناسنامه کتاب

-

 -8ثبت ژن در ژن بانک

هر ثبت  ./5امتیاز

نکته  :سقف امتیاز ثبت ژن  2امتیاز است.
مستندات :پرینت از صفحه مربوطه در ژن بانک

-9

مدرس کارگاه پژوهشی :

منظور کارگاههایی که توسط معاونت تحقیقات و فناوری برای توانمند سازی پژوهشگران برگزار می گردد.
به ازای هر کارگاه  3/5امتیاز ضداکثر  2امتیاز
نکته  :سقف امتیاز تدریس کارگاه  2امتیاز است.
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 .02داوری ها و نظارت ها
جدول شماره  -7میزان امتیاز داوری و نظارت
امتیاز

سقف امتیاز

نوع

داوری علمی کتب ،پایان ناموه،طرح تحقیقواتی ،مقواالت مجوالت داخلوی  ./25امتیاز

 2/5امتیاز

فارسی از جمله مجالت دانشگاه علوم پزشکی جهرم

-داوری علمی مقاالت مجالت خارجی با ارائه گواهی معتبر

 ./5امتیاز

 2/5امتیاز

مجالت خارجی فقط شامل مجالت ISI,Pubmed , scopus
مستندات :ارائه مکاتبات رسمی داوری جهت تخصیص امتیاز الزامی است.

 .00پایان نامه ها

منظور پایان نامه هایی است که در سال ارزیابی (بازه زمانی انتخاب پژوهشگر برتور) مصووب شوده باشوند.
تاریخ تصویب پایان نامه مد نظر می باشد .
جدول شماره  -7میزان امتیاز پایان نامه ها
امتیاز

سقف

نوع

راهنمایی پایان نامه دکتری عمومی

 ./5امتیاز

 2امتیاز

مشاوره پایان نامه دکتری عمومی

 ./25امتیاز

 1امتیاز

 1امتیاز

 9امتیاز

راهنمائی پایان نامه هوای کارشناسوی
ارشد
مشاوره پایوان ناموه هوای کارشناسوی

 ./5امتیاز

 1/5امتیاز

ارشد
راهنمایی پایان نامه های PhD

 2امتیاز

 4امتیاز

مشاوره پایان نامه های PhD

 1امتیاز

 2امتیاز

راهنمائی پایان نامه های دستیاری

 2امتیاز

 4امتیاز

مشاوره پایان نامه های دستیاری

 1امتیاز

 2امتیاز
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نکته  :اگر یک پایان نامه بیش از یک استاد راهنما یا استاد مشاور داشته باشود امتیواز مربوطوه بوه نسوبت
مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
مستندات :نامه رسمی از سایر دانشگاهها و ابالغ پایان نامه از دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 -02عضویت درکمیته ها و شوراهای وابسته به معاونت پژوهشی

به ازاء عوویت درهر کمیته و شورا در آن سال

 3/5امتیاز

نکته  :سقف امتیاز از این ماده  1امتیاز می باشد.
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