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نامه انتخاب پژوهشگران و مقاله  برترشيوه

ساله پنجم و به منظور تجليل از پژوهشگران و 5ن برنامه راستاي دستيابي به جايگاه اول منطقه در پايادر
: نامه در جهت اهداف زير تنظيم شده است،  اين شيوهمحقق با مقاله برتر دانشگاه در هفته پژوهش

انتخاب پژوهشگران برتر از ميان اعضاي هيات علمي و مدرسين غيرهيات علمي - الف
انتخاب پژوهشگر برتر از بين كاركنان-ب
بين دانشجويانزانتخاب پژوهشگر برتر ا-ج
انتخاب پژوهشگر ممتاز- د
انتخاب  مقاله برتر - ه

ه زماني بررسي مستندات پژوهشيدباز
ساله يك دوره حدودي سههاي پژوهشي محقق درانتخاب پژوهشگران و مقاله برتر، مجموعه فعاليتدر:1بند 

، مدارك 1392در سال مقاله برتر پژوهشگران واي مثال براي انتخاب بر،شودگذاري ميامتيازمورد ارزيابي و
. تا زمان ارزيابي مدارك محاسبه خواهد شد1389متقاضيان از اول مهرماه 

، PhDها و دانشجويان مقطع براي اعضاي هيات علمي و همترازان و مدرسين تمام وقت شاغل در دانشكده:1تبصره 
به 1ه ساله فوق، حداقل يك مقاله در مجالت ايندكس شده در مجالت رديف اول جدول طي مدت حدود سالزم است در

عنوان نويسنده اول يا مسئول چاپ نموده باشد
چاپ حداقل يك مقاله در مجالت ايندكس شده ) PhDغير از دانشجويان مقطع (دانشجويان براي كاركنان و: 2تبصره 

1مقاله در مجالت رديف دوم يا سوم جدول نوان نويسنده اول يا مسئول و يا دوبه ع1در مجالت رديف دوم يا سوم جدول 
.  ضروري است

و مدرسين غيرهيات علميهيات علمي ءبرتر از ميان اعضاپژوهشگر ) الف
مدارك به شرح زير مورد . شوندها انتخاب ميدانشكدهوقت درهيات علمي و مدرسين شاغل تمامءبين اعضااز

:شوندگذاري ميمتيازارزيابي و ا

مجالت معتبرمقاالت چاپ شده در
Data Baseمجالت داخلي يا خارجي بر حسب درجه اعتبار چاپ شده در )Original(تحقيقيامتيازات مقاالت:2بند 

:شودكه مجله در آن ايندكس شده، به شرح جدول زير محاسبه مي
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التشيوه محاسبه امتيازات چاپ مقاالت در مج: 1جدول 

امتيازData Baseنامرديف

1ISI, Medline, Index Medicus, Pubmed30

2ISIثير، أبدون ضريب تScoops20

3Biological Abstract, CINAHL, Psych Info, Embase, 
Chemical Abstract  15

8المللي هاي بينساير نمايه4

5يمجالت ايندكس نشده خارجي از نوع كاغذ5
3)كاغذي يا الكترونيكي(مجالت علمي پژوهشي ايندكس نشده داخلي 6

2به امتياز بند ) 15تا سقف (Thomsonاعالم شده توسط مؤسسه  Impact Factor (IF)دو برابر آخرين:1تبصره 
.شوداضافه مي

.گيردتعلق مي1ره و تبص2برابر يك سوم امتياز بند  Research Letter/ Case Reportبه:2تبصره 
برابر يك دوم امتياز Short Communication/ Brief Communication/ Rapid Communicationبه:3تبصره 

.گيردتعلق مي1و تبصره 2بند 
.گيردتعلق مي1و تبصره 2برابر يك چهارم  امتياز بند Letter to Editorبه:4تبصره 
مشروط به اينكه حداقل سه رفرنس از نويسندگان مقاله باشد، مشابه مقاله (Review Article)مقاله مروري :5تبصره 

آناليز يا مروري سيستماتيك منظور از مقاله مروري از نوع متا. شودگرفته ميدر نظر) 1ماده (هاي مربوطه تحقيقي و تبصره
)Systematic Review(رسدابع مختلف به چاپ ميآوري مطالب از منباشد نه مقاله آموزشي كه با جمعمي.

مقاله استخراج "هاي دانشجويي، چنانچه در متن مقاله به اين موضوع كه نامهدر مقاالت استخراج شده از پايان:6تبصره 
امتياز تعلق گرفته به اشاره شده باشد، باشد، مي" التحصيل دانشگاه علوم پزشكي سمنانفارغ) اسم دانشجو... (نامه شده از پايان

.شودضرب مي1/1هاي آن در و تبصره2بند مقاله بر اساس
امتياز نهايي مقاالتي كه در آن عضو هيات علمي نويسنده اول يا مسئول  است ولي آن مقاله منتج از : 7تبصره 

5/1مين نكرده است، در ضريب  أمصوب دانشگاه نيست و دانشگاه اعتباري براي آن ت) يا پايان نامه(طرح تحقيقاتي
.شودضرب مي

هاچكيده مقاله در كنفرانس
) الملليبينغير(و داخلي 6حداكثر ) داخلي يا خارجي(المللي به ازاي هر چكيده مقاله پژوهشي در همايش علمي بين:3بند 
.امتياز محاسبه خواهد شد3حداكثر 

:   گيردبه شرح جدول زير تعلق مي) الملليغيربين(و داخلي ) داخلي يا خارجي(المللي ارائه مقاله در همايش بين:1تبصره 
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چگونگي تقسيم امتيازات پژوهشي بر اساس وضعيت ارائه مقاله در همايش: 2جدول 

و ) الملليغيربين(چكيده مقاله از همايش داخلي چهارفردحداكثر تعداد چكيده مقاله قابل احتساب براي هر:2تبصره 
.باشدالمللي ميچهار چكيده مقاله همايش بين

ليف كتابأت
تعلق امتياز25و چاپ آن با نام دانشگاه علوم پزشكي سمنان تا ) يا فصلي از كتاب(به ازاي تأليف يك كتاب :4بند 

.گيرد كه به نوع، حجم، و كيفيت كتاب بستگي داردمي
امتياز، به دو رفرنس از % 60هاي نويسندگان كتاب باشدليف كتابي كه يك رفرنس كتاب نتيجه پژوهشأبه ت:1تبصره 

به كتابي كه . گيردهاي آن تعلق ميو تبصره4امتياز بند % 100يا بيشتر رفرنس از نويسندگان 5به ... امتياز، و % 70دگان نويسن
.گيردها نتيجه پژوهش نويسندگان نباشد، امتيازي تعلق نميهيچ يك از رفرنس

.شته باشدكتب چاپ شده تأليفي بايد تأييديه شوراي انتشارات دانشگاه را دا:2تبصره 
. گيردامتياز اختصاص يافته متناسب با امتيازي است كه از شوراي انتشارات به كتاب تعلق مي: 3تبصره 
. چاپ كتاب بايد در محدوده زماني ذكر شده براي انتخاب پژوهشگر برتر باشد:4تبصره  

الملليارجاع مقاله در كتب مرجع بين
، چنانچه از طرف كتب مرجع و يا تخصصي ر محدوده زماني مورد بررسيبه مقاالت منتشر شده محقق د:5بند 

كننده كميته تعيينمرجع تعيين امتياز، . گيردامتياز تعلق مي25مورد ارجاع تا به هر، منتشر شده ارجاعي داده شود
.باشدمي) "ساير موارد"قسمت 7موضوع تبصره (پژوهشگران برتر 

ارجاع به مقاالت چاپ شده 
مورد به مقاالت منتشر شده محقق در محدوده زماني مورد بررسي، چنانچه ارجاعي داده شود، به هر:6بند 
.باشدميScopusنامهنمايهارجاعات منبع استخراج. گيردامتياز تعلق مي2ارجاع، 

طرح تحقيقاتي مصوب
طرحي كه نتايج (اي هاي تحقيقاتي مداخلهوده يا طرحهاي تحقيقاتي كه از منابع خارج دانشگاه بودجه جذب نمطرح:7بند

.گيردامتياز تعلق مي20حداكثر) آموزشي شودارائه خدمات بهداشتي درماني،به تغيير در سياستگذاري، مديريت وآن منجر

رديف
وضعيت ارائه مقاله

سطح همايش

)الملليغيربين(داخلي )داخلي يا خارجي(المللي بين

63ارائه سخنراني كه محقق استاد مدعو باشد1

42صورت سخنرانيارائه مقاله به2

21ارائه مقاله به صورت پوستر3
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5/0ا، هساير سازمانحسب ميزان جذب بودجه ازاند برهايي كه از منابع خارج دانشگاه بودجه جذب كردهطرح:1تبصره 

.شودامتياز هر ده ميليون ريال جذب بودجه محاسبه مي
.گيردتعلق مي7بند 1جذب بودجه از منابع خارجي دو برابر امتياز تبصره :2تبصره 
.باشداي شوراي پژوهشي دانشگاه ميكننده امتياز طرح مداخلهمرجع تعيين: 3تبصره 

اختراع و اكتشافات ثبت شده
امتياز 5امتياز و به هر مورد ثبت ژن 50امتياز و ثبت شده خارجي حداكثر 30راع ثبت شده داخلي حداكثر براي اخت:8بند  
. گيردتعلق مي

.باشدمرجع تعيين امتياز شوراي پژوهشي دانشگاه مي:1تبصره 
ي انتخاب پژوهشگر در محدوده زماني ذكر شده، برا) با نام دانشگاه علوم پزشكي سمنان(ژن 6ثبت حداكثر :2تبصره 

.باشدبرتر قابل محاسبه مي

نحوه توزيع امتيازات
3در كليه موارد چنانچه فعاليتي توسط چند نفر از محققين انجام شده باشد توزيع امتيازات نهايي بر اساس جدول :9بند 
.خواهد بود

...چگونگي تقسيم امتيازات پژوهشي بر اساس تعداد نويسنده يا مجري يا: 3جدول 
(%)سهم هر نفر از امتياز بر مبناي امتياز اوليه مجموع ضرايبتعداد نويسندگان

بقيه همكاراناول

1100%100 %

2150%90%60%

3180%80%50%

4190%70%40%

5180%60%30%

نفر دوم به بعد امتياز به نسبت %50%175نفر5بيشتر از 
)يا كمتر% 25(مساوي

.شودامتياز نفر اول در نظر گرفته مي% 80براي نويسنده مسئول *

ها سهميه دانشكده
5(نفر 8ها براي دانشكده پزشكيها، سهميه پژوهشگران برتر دانشكدهمحققين دانشكده) نسبت(با توجه به تعداد :10بند 

و براي ،نفر2نفر، دانشكده توانبخشي 2رستاري و پيراپزشكي ، دانشكده پ)نفر از حوزه علوم باليني3نفر از اعضاي علوم پايه و 
. يك نفر تعيين شدها جمعاًدانشكده بهداشت يك نفر و ساير دانشكده
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.  سهيمه ساالنه هر دانشكده با توجه به تعداد پژوهشگران آن دانشكده، قابل تغيير است:1تبصره 

شرايط انتخاب
وقت شاغل در يان اعضاي هيات علمي و مدرسين غيرهيات علمي تمامممنتخب ازكليه پژوهشگران :11بند
و بهداشت دامغان ،توانبخشيامتياز ميانگين نفرات اول چهار دانشكده پزشكي، پرستاري، % 50است حداقل ها، الزمدانشكده

.                                                  را كسب نمايند
كسب ها، سه نفر از افرادي كه باالترين امتياز را در دانشگاهبين نفرات برتر منتخب دانشكدهدر هر سال از:1تبصره 

امتياز نفر اول و نفر سوم %  80نفر دوم الزم است حداقل . نموده باشند، به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه معرفي خواهند شد
. امتياز نفر دوم را كسب نمايد% 80حداقل 

امتياز نفر اول را داشته باشد به % 64امتياز نفر اول را نداشته باشد ولي حداقل %  80چنانچه نفر دوم حداقل :2تبصره 
امتياز نفر اول را داشته %  64در اين صورت نفر بعدي نيز چنانچه حداقل . ژوهشگر برتر سوم دانشگاه معرفي خواهد شدعنوان پ

برتر دانشكده ژوهشگران در غير اين صورت به عنوان پ. نشگاه معرفي خواهد شدباشد نيز به عنوان پژوهشگر برتر سوم دا
.مربوطه معرفي خواهند شد

پژوهشگر برتر از بين كاركنان) ب
دو نفـر  ) هيات علمي يا مدرس غيرهيات علمي تمام وقت در دانشكده نباشـد (ساله از بين كاركنانهر:12بند 

. باشـند وقت در دانشكده و ديگري از بـين كاركنـان مـي   بين مدرسين غير تمامشوند كه يكي از آنان ازانتخاب مي
. داشته باشندمنتخبين بايد باالترين امتياز را در بين همكاران خود 

.استاالجرانتخاب كاركنان پژوهشي برتر الزمكليه شرايط انتخاب پژوهشگر برتر در:1تبصره 
ين كاركنان، مراتب طي نامـه بـه كليـه واحـدهاي اداري اعـالم و پـس از       ببراي انتخاب پژوهشگر برتر از: 2تبصره 

.امتياز باالتر انتخاب خواهند شدارسال مدارك به حوزه معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه، مدارك بررسي و افراد با

پژوهشگر برتر دانشجويي) ج
نامـه بـوده و بـاالترين    واجد شرايط اين آيينساله از بين دانشجويان كميته تحقيقات دانشجويي كه هر:13بند 

ها حداكثر يك نفر از دانشكده پزشكي حداكثر سه نفر و ساير دانشكده. شوندامتياز را كسب نموده باشند انتخاب مي
.انتخاب خواهند شد

ليسـت  ه ، سرپرست كميته تحقيقـات دانشـجويي دانشـگا   بين دانشجويانبراي انتخاب پژوهشگر برتر از:1تبصره 
اوليه به همراه مدارك مربوطه را به معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه ارسال و پس از بررسي نهايي مدارك توسـط  

.كارشناسي پژوهشي دانشگاه، افراد نهايي انتخاب خواهند شد
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پژوهشگر ممتاز) د
ثير أنده مقاله در مجالت با ضريب تكنهاي رازي يا خوارزمي، محقق چاپمحققين منتخب اول تا سوم جشنواره:14بند 
المللي مطابق با كتب مرجع بينلف اول ؤسازي منجر شده، يا مبه توليد و تجاريو يا محقق اصلي طرحي كه 10باالتر از 

در آن سال به عنوان فهرست معاونت آموزشي وزارت متبوع، كه فصل يا فصولي از آن توسط محقق دانشگاه نوشته شده باشد، 
.شوندانتخاب ميممتاز سال هشگر پژو

محققيني كه نتيجه كارشان به توليد منتهي شده، فردي . شوداز هر مقاله يا توليد فقط يك نفر انتخاب مي:1تبصره 
نويسنده اول يا مسئول باشد كه با رضايت كتبي نويسندگان معرفي در مقاله فرد بايد . شود كه باالترين سهم را داردانتخاب مي

.ي شودم
.باشدمي) از هفته پژوهش سال قبل(، يك سالمحدوده زماني موضوع انتخاب پژوهشگر ممتاز:2تبصره 

مقاله برتر) ه
به شرح زير ) حدود سه سال(الذكر گذاري به مقاالت مورد بررسي در محدوده زماني فوقنحوه امتياز:15بند 
:باشدمي

.شديا باالتر با2مجلهIFآخرين )الف
ارائه موافقت كتبي ساير نويسندگان . مقاله باشد) نه همتراز نويسنده مسئول(متقاضي بايد نويسنده اول يا مسئول )ب

.ضروري است
.                گيردامتياز تعلق ميScopus ،5نامه به هر ارجاع به مقاله بر اساس نمايه) ج
. شود، تعيين ميامتياز ارجاعو IFبرابر امتياز مقاله از جمع  دو) د
اي در يك سال انتخاب شد، در به عبارت ديگر چنانچه مقاله. شود، انتخاب ميهر مقاله فقط يكبار به عنوان مقاله برتر)ه
.هاي بعدي با نويسندگان ديگر در انتخاب شركت داده نخواهد شدسال

.شودضرب مي1/1در ،15براي مقاالت مروري، امتياز حاصل از بند :1تبصره 

ساير موارد
گيرد كه در آن آدرس اول وي دانشگاه علوم پزشكي مداركي از محقق مورد بررسي قرار مي، در كليه موارد: 1تبصره 
.سمنان باشد
هاي پژوهشي پس از ارائه هاي تأليف شده فقط پس از چاپ و يا طرحامتياز مقاالت كامل، چكيده و كتاب:2تبصره 

.لذا در خصوص مقاالت، ارائه برگه پذيرش قابل قبول نيست،هايي آن قابل احتساب استگزارش ن
شود كه محقق مدارك مربوطه را به موقع به مديريت نامه، امتيازات وقتي محاسبه ميدركليه بندهاي آيين:3تبصره 

و فناوري دانشگاه در آن سال استفاده شده پژوهشي دانشگاه ارائه نموده، به طوري كه امتيازات آن در رنكينگ معاونت پژوهشي
.و يا قابل استفاده باشد
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ها مسئول كميته دانشكدهدر. باشدپژوهشگر مسئول ارائه كليه مستندات به كميته بررسي مدارك ذيربط مي:4تبصره 

و براي كاركنان ،شگاهسرپرست كميته تحقيقات دان، معاون پژوهشي دانشكده مربوطه، در كميته تحقيقات دانشجويي، بررسي
.باشدمديريت پژوهشي دانشگاه مي

شود، گذاري ميبراي تمام پژوهشگراني كه مدارك خود را به موقع به كميته مربوطه ارائه نمايند، مدارك امتياز:5تبصره 
در )موضوع الف تا ج(ولي براي افزايش انگيزه ساير پژوهشگران واجد شرايط دانشگاه، انتخاب يك نفر به عنوان پژوهشگر برتر 

به عنوان . در رقابت شركت خواهد نمود) از مهر سال قبل(ساله، تا سه سال بعد، وي فقط با امتياز حدود يك ساله يك دوره سه
انتخاب شود، انتخاب بعدي وي با محاسبه مدارك 1392در سال ) موضوع الف تا ج(مثال اگر فردي به عنوان پژوهشگر برتر 

.                                 خواهد بود1396سال ، سه ساله
انتخاب ...) و،ژوهشگر برتر، محقق با مقاله برتر، پژوهشگر ممتازپ(هر فرد در يك سال فقط در يك حيطه:6تبصره 

سال به عنوان به عبارتي ديگر چنانچه فردي در يك. هاي ديگر بالمانع استهاي بعد در حيطهشود و انتخاب وي در سالمي
بالمانع 1محقق با مقاله برتر انتخاب شود، انتخاب وي در سال آينده به عنوان پژوهشگر برتر با احتساب عملكرد بازه زماني بند 

. باشدمي"ساير موارد"قسمت 5اما انتخاب وي در همان حيطه متضمن رعايت تبصره . است
كننده پژوهشگران و مقاله برتر با حضـور مـدير و كارشـناس    ها، كميته تعيينپس از اعالم افراد منتخب دانشكده:7تبصره 

و روساي مراكز تحقيقاتي تشكيل و نسبت بـه انتخـاب نهـايي افـراد اقـدام      ها پژوهشي و هم چنين معاونين پژوهشي دانشكده
.   خواهند نمود
باشدمي1392سال مبداء براي انتخاب پژوهشگر برتر سال : 8تبصره 

تبصره تصويب و از سال جاري قابل اجـراء  37بند و 15در 27/3/92اين شيوه نامه در جلسه شوراي پژوهشي مورخه **
.شودهاي قبلي در اين خصوص كان لم يكن تلقي مينامه، شيوهنامهبا اين شيوه. است


