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 نامه انتخاب پژوهشگران و مقاله  برتر شيوه
 

نامه در جهت اهداف   ، اين شيوه به منظور تجليل از پژوهشگران و محقق با مقاله برتر دانشگاه در هفته پژوهش

 زير تنظيم شده است: 

 انتخاب پژوهشگران برتر از ميان اعضاء هيات علمي و مدرسين غيرهيات علمي  -الف

 برتر از بين كاركنان انتخاب پژوهشگر  -ب

 انتخاب پژوهشگر برتر از بين دانشجويان  -ج

 انتخاب پژوهشگر ممتاز -د

 انتخاب  مقاله برتر  -ه

 انتخاب محقق جوان برتر -و

 عبارتند از:  شاخص های ارزشيابيمهم ترين 

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر و كيفيت تعداد  -1

 كتاب تاليفي  -2

 ايه شده در همايش های علمي معتبر تعداد مقاالت ار -3

 تعداد ارجاعات به مقاالت محقق در كتاب و مقاالت معتبر  -4

 جذب منابع مالي از سازمانهای بيرون دانشگاه برای طرح های تحقيقاتي  -5

 اختراع و اكتشاف  -6

 
 

 پژوهشگر برترو شرایط ورود برای انتخاب  بازده زماني بررسي مستندات پژوهشي

های پژوهشي محقق در يك دوره يك ساله  در انتخاب پژوهشگران و مقاله برتر، مجموعه فعاليت :1ماده 

، مدارك 1336در سال پژوهشگران و مقاله برتر شود، برای مثال برای انتخاب  مورد ارزيابي و امتيازگذاری ميميالدی 

 ار خواهند گرفت.مورد ارزيابي قر 1335 يازدهم دیتا  1334ماه  دوازدهم دیمتقاضيان از 

، PhDها و دانشجويان مقطع  براي اعضاي هيات علمي و همترازان و مدرسين تمام وقت شاغل در دانشكده :1تبصره 

به عنوان نويسنده اول يا مسئول  ISIالزم است در طي مدت يك ساله فوق، حداقل يك مقاله در مجالت ايندکس شده در 
به  PubMedود )تازه استخدام(، داشتن حداقل يك مقاله در مجالت ايندکس شده در الور چاپ نموده باشد. براي افراد جديد

 عنوان نويسنده اول يا مسئول در طي مدت يك ساله فوق کافي است.
، در دو سال جديدالتأسيس   هاي براي اعضاي هيات علمي و همترازان و مدرسين تمام وقت شاغل در دانشكده :2تبصره 

به عنوان نويسنده اول يا مسئول کافي است. اما براي  Scopusمقاله در مجالت ايندکس شده در اول، داشتن حداقل يك 
 گردد. براي آنها اعمال مي 1ماده  1هاي بعد، شرايط تبصره  سال
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( داشتن حداقل يك مقاله در مجالت ايندکس PhDدانشجويان )غير از دانشجويان مقطع  برای كاركنان و :3تبصره 

 به عنوان نويسنده اول يا مسئول ضروري است.   Scopusشده در 
 

 و مدرسين غيرهيات علميبرتر از ميان اعضاء هيات علمي  الف( پژوهشگر
شوند. مدارك به شرح زير مورد  ها انتخاب مي وقت در دانشکده از بين اعضاء هيات علمي و مدرسين شاغل تمام

 شوند: گذاری مي ارزيابي و امتياز

 

 ر مجالت معتبرمقاالت چاپ شده د

 Dataمجالت داخلي يا خارجي بر حسب درجه اعتبار ( چاپ شده در Originalتحقيقي ) امتيازات مقاالت :2ماده  

Base شود: که مجله در آن ايندکس شده، به شرح جدول زير محاسبه مي 

 

 : شيوه محاسبه امتيازات چاپ مقاالت در مجالت1جدول 

 امتياز Data Base  نام ردیف

1 ISI Web of science 22 

2 PubMed 15 

3 Scopus 12 

 

 2به امتياز ماده   Web of scienceاعالم شده توسط  IF بر اساس Impact Factorدو برابر آخرين  :1تبصره 

 شود.  اضافه مي

ر ب (Q1)مجالت  % مجالت برتر هر رشته22جزء   Scopusامتياز مقاالتي که  طبق پايگاه استنادي   :2تبصره 

  ضرب مي شوند. 2باشند در ضريب   SJRاساس شاخص 

آدرس افيليشن دانشگاه را داشته باشد ( Leadership)امتياز مقاالتي که نويسنده اول يا نويسنده مسئول    :3تبصره 

 .ضرب مي شود 2/1در 

 Short Communication/ Brief Communication/ Rapidمقاالت  به :4تبصره 

Communication بر يك دوم، به مقاالت  برا Research Letter/ Case Report   و به مقاالت برابر يك سوم
Letter to Editor   گيرد. تعلق مي  3تا  1و تبصره  2برابر يك چهارم  امتياز ماده 

در صورتي که يكي از نويسندگان داراي آدرس وابستگي  دانشگاهي، در مقاالت منتج از همكاري بين :6تبصره 

ضرب خواهد شد. در صورتي که يكي از نويسندگان داراي  2/1ها يا مؤسسات علمي خارج کشور باشد، امتياز مقاله در  ه گادانش
 ضرب خواهد شد. 22/1ها يا مؤسسات علمي داخل کشور باشد، امتياز مقاله در  ه آدرس وابستگي ساير دانشگا
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نويسنده اول يا مسئول است ولي آن مقاله منتج از  امتياز نهايي مقاالتي كه در آن عضو هيات علمي :7تبصره 

 5/1طرح تحقيقاتي )يا پايان نامه( مصوب دانشگاه نيست و دانشگاه اعتباری برای آن تأمين نکرده است، در ضريب  

 شود.  ضرب مي

 

 ها و سمينارها چكيده مقاله در همایش

ه شرط نمايه شدن علمي خالصه مقاالت در مجالت ها و سمينارها، ب به هر چكيده مقاله پژوهشي همايش: 3ماده  
 گيرد:    به شرح جدول زير امتياز تعلق مي ISIايندکس شده در 

 چگونگي تقسيم امتيازات پژوهشي بر اساس وضعيت ارائه چكيده مقاله در همايش :٢جدول 

 
 
 
 
 

 

 

 تأليف کتاب

امتياز تعلق  22به ازاي تأليف يك کتاب )يا فصلي از کتاب( و چاپ آن با نام دانشگاه علوم پزشكي سمنان تا : 4ماده 
 گيرد که به نوع، حجم، و کيفيت کتاب بستگي دارد. مي

هاي نويسندگان  نتيجه پژوهش  (Scopusنمايه )بازنمايي در  آن  رفرنس پنج بي که حداقلبه تأليف کتا :1تبصره 

 گيرد.  تعلق ميکتاب باشد امتياز 
 کتب چاپ شده تأليفي بايد تأييديه شوراي انتشارات دانشگاه را داشته باشد. :2تبصره 

 گيرد.  تشارات به کتاب تعلق ميامتياز اختصاص يافته متناسب با امتيازي است که از شوراي ان :3تبصره 

 چاپ کتاب بايد در محدوده زماني ذکر شده براي انتخاب پژوهشگر برتر باشد.  :4تبصره 
 

 المللي ارجاع مقاله در کتب مرجع بين

نامه  به مقاالت منتشر شده محقق در محدوده زماني، چنانچه از طرف كتب نمايه شده در نمايه :5ماده 

Scopus  گيرد.  امتياز تعلق مي 5هر مورد ارجاع ازای شود، به ارجاعي داده 
 

 ارجاع به مقاالت چاپ شده 

، ارجاعي پنج سال منتهي به سال ارزشيابيمقاالت منتشر شده محقق در به ازای هر مورد استناد به  :6ماده 

گيرد.  امتياز تعلق مي 2د سال ارزشيابي منتشر شده انهمان مقاالتي كه در ازای هر مورد ارجاع به به و امتياز  2/2

 مي باشد(. 2شيابيزسقف امتياز هر ارجاع در سال ار ) باشد مي Scopusنامه  منبع استخراج ارجاعات نمايه
  

 امتياز وضعيت ارائه مقاله رديف

 6 ارائه سخنراني كه محقق استاد مدعو باشد ١

 5 رائه مقاله به صورت سخنرانيا ٢

 4 ارائه مقاله به صورت پوستر ٣
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 طرح تحقيقاتي مصوب

 گيرد. امتياز تعلق مي 22هاي تحقيقاتي که از منابع خارج دانشگاه بودجه جذب نموده حداکثر طرح :7 ماده

 2/2ها،  اند بر حسب ميزان جذب بودجه از ساير سازمان ه از منابع خارج دانشگاه بودجه جذب کردههايي ک طرح :1تبصره 

 شود. امتياز هر ده ميليون ريال جذب بودجه محاسبه مي

 گيرد. تعلق مي 7ماده  1جذب بودجه از منابع خارجي دو برابر امتياز تبصره  :2تبصره 
 

 اختراع و اکتشافات ثبت شده

امتياز و ثبت  32اي اختراع ثبت شده داخلي غيراعالمي، به شرط داشتن گواهي ثبت در سال ارزيابي، حداکثر بر :8ماده  
 گيرد.  امتياز تعلق مي 22شده خارجي حداکثر 

 .باشد مرجع تعيين امتياز دفتر فناوري سالمت دانشگاه مي :1تبصره 
 

 نحوه توزیع امتيازات

تي توسط چند نفر از محققين انجام شده باشد توزيع امتيازات نهايي بر اساس جدول در کليه موارد چنانچه فعالي :9ماده 
 خواهد بود. 3

 

 چگونگي تقسيم امتيازات پژوهشي بر اساس تعداد نويسندگان مقاله يا مجري :٣جدول 

 تعداد نويسندگان
 مجموع ضرايب

 سهم هر نفر از امتياز بر مبناي امتياز اوليه )%(

 قيه همكارانب اول يا مسئول

1 111% 111 %  

2 151% 01% 01% 

3 181% 81% 51% 

4 101% 01% 41% 

5 181% 01% 31% 

نفر دوم به بعد امتياز به نسبت مساوی  %51 %105 نفر 5بيشتر از 

 % یا کمتر( 25)

       

 ها  سهميه دانشكده

ها حداکثر براي دانشكده  گران برتر دانشكدهها، سهميه پژوهش با توجه به تعداد )نسبت( محققين دانشكده :11ماده 
دانشكده پرستاري و نفر،  2پزشكي  دندان  دانشكدهنفر از حوزه علوم باليني(،  3نفر از اعضاي علوم پايه و  2نفر ) 8پزشكي 

 تعيين شد. نفر  دانشكده بهداشت دامغان يكو نفر، دانشكده بهداشت آرادان يك نفر،  2نفر، دانشكده توانبخشي  2پيراپزشكي 

 سهيمه ساالنه هر دانشكده با توجه به تعداد پژوهشگران آن دانشكده، قابل تغيير است.  : 1تبصره  
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 شرایط انتخاب

وقت شاغل در  منتخب از ميان اعضای هيات علمي و مدرسين غيرهيات علمي تمامکليه پژوهشگران  :11ماده 

ين نفرات اول چهار دانشكده پزشكي، پرستاري، توانبخشي، و بهداشت دامغان امتياز ميانگ %22حداقل است  ها، الزم دانشکده

 را کسب نمايند.

ها، سه نفر از افرادي که باالترين امتياز را در دانشگاه کسب  در هر سال از بين نفرات برتر منتخب دانشكده :1تبصره 

%  امتياز نفر اول و نفر سوم 82ر دوم الزم است حداقل نموده باشند، به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه معرفي خواهند شد. نف
 % امتياز نفر دوم را کسب نمايد. 82حداقل 

% امتياز نفر اول را داشته باشد به 46%  امتياز نفر اول را نداشته باشد ولي حداقل 82چنانچه نفر دوم حداقل  :2تبصره 

 ژوهشگر برتر سوم دانشگاه معرفي خواهد شد.   عنوان پ
 

 پژوهشگر برتر از بين کارکنانب( 

هر ساله از بين كاركنان )هيات علمي يا مدرس غيرهيات علمي تمام وقتت در دانشتکده نباشتد( دو     :12ماده 

باشتند.   وقت در دانشکده و ديگری از بين كاركنان مي شوند كه يکي از آنان از بين مدرسين غير تمام نفر انتخاب مي

 را در بين همکاران خود داشته باشند. منتخبين بايد باالترين امتياز 

 االجر است. كليه شرايط انتخاب پژوهشگر برتر در انتخاب كاركنان پژوهشي برتر الزم :1تبصره 

برای انتخاب پژوهشگر برتر از بين كاركنان، مراتب طي نامه به كليه واحدهای اداری اعالم و پس از  :2تبصره 

و فناوری دانشگاه، مدارك بررسي و افراد با امتياز بتاالتر انتختاب خواهنتد     ارسال مدارك به حوزه معاونت تحقيقات

 شد.
 

 ج( پژوهشگر برتر دانشجویي

نامه بوده و باالترين  هر ساله از بين دانشجويان كميته تحقيقات دانشجويي كه واجد شرايط اين آيين :13ماده 

قاطع تحصيلي )به تفکيك: كارشناسي/پزشکي عمتومي  در هر يك از مشوند.  امتياز را كسب نموده باشند انتخاب مي

در نظر گرفتته  برتر  دانشجويان ( يك سهميه مستقل جهت انتخابPhDارشد و رزيدنت/ پزشکي/كارشناسي و دندان

 درج آدرس كميته تحقيقات دانشجويي ضروری است. .خواهد شد

ه تحقيقات دانشجويي دانشگاه ليست برای انتخاب پژوهشگر برتر از بين دانشجويان، سرپرست كميت :1تبصره 

و فناوری دانشگاه ارسال و پس از بررسي نهايي مدارك توسط تحقيقات اوليه به همراه مدارك مربوطه را به معاونت 

 كارشناسي پژوهشي دانشگاه، افراد نهايي انتخاب خواهند شد.
 

 د( پژوهشگر ممتاز

 .شود به عنوان پژوهشگر ممتاز سال معرفي مي چه فردي واجد يكي از شرايط زير باشدنچنا :14ماده  
 هاي رازي يا خوارزمي  محققين منتخب اول تا سوم جشنوارهالف( 
 شده است 12مقاله در مجالت با ضريب تأثير باالتر از   چاپنوسنده اول يا مسئول که موفق به محقق ب( 
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 است سازي منجر شده تجاريطرحي که به توليد و  (Priniciple Investigator, PI) محقق اصليج( 
مطابق با فهرست معاونت آموزشي وزارت متبوع، که فصل يا  ) به صورت انگليسي( المللي کتب مرجع بينمؤلف اول د( 

 فصولي از آن توسط محقق دانشگاه نوشته شده باشد
 122پژوهشي آنها  هاي  اليتاند و در سال ارزشيابي امتياز فع بودهدانشگاه محققاني که در سال گذشته پژوهشگر برتر ه( 

 افزايش پيدا کرده است نسبت به سال قبل درصد 
 

 ه( مقاله برتر

 باشد: گذاري به مقاالت مورد بررسي در محدوده زماني مذکور به شرح زير مي نحوه امتياز :15ماده 
 باشد. Q1يا باالتر باشد و مجله جزء مجالت  2 مجله  IFآخرين  الف(
 مقاله باشد. ارائه موافقت کتبي ساير نويسندگان ضروري است. نده اول يا مسئولمتقاضي بايد نويس ب(
 گيرد.                 امتياز تعلق مي Scopus ،2نامه  به هر ارجاع به مقاله بر اساس نمايه ج( 
 شود.  و امتياز ارجاع، تعيين مي IFامتياز مقاله از جمع  دو برابر د( 
اي در يك سال انتخاب شد، در  شود. به عبارت ديگر چنانچه مقاله ، انتخاب مي عنوان مقاله برترهر مقاله فقط يكبار به  ه(

 هاي بعدي با نويسندگان ديگر در انتخاب شرکت داده نخواهد شد. سال

، در صورتي که يكي از نويسندگان داراي آدرس وابستگي دانشگاهي بيندر مقاالت منتج از همكاري  :1تبصره 

ضرب خواهد شد. در صورتي که يكي از نويسندگان داراي  2/1ا يا مؤسسات علمي خارج کشور باشد، امتياز مقاله در ه ه دانشگا
 ضرب خواهد شد. 22/1ها يا مؤسسات علمي داخل کشور باشد، امتياز مقاله در  ه آدرس وابستگي ساير دانشگا

 انتخاب محقق جوان برترو( 

 :16ماده 
که حائز شرايط  سي سال تمام( حداکتر تا) انتخاب پژوهشگر برتر يك نفر از محققين جواندر هر دوره ارزشيابي جهت 

 زير باشد انتخاب و تشويق خواهد شد.
 باشد. و نيم بيش از دو(  IF) محقق داراي يك مقاله بعنوان نويسنده اول يا مسئول با فاکتور تاثير -1

 .رده باشدامتياز کسب ک 32از  بيش محقق  ،مطابق جدول شماره يك  -2

 انتخاب خواهد شد. فرد داراي امتياز بيشترکه حائزين شرايط بيش از يك نفر باشند،  صورتي در -3

 

شرایط عمومي مندرج در هشت تبصره ذیل در بررسي مستندات و انتخاب افراد برگزیده  :10ماده 

 مراعات خواهد شد.

گيرد که در آن آدرس اول وي دانشگاه علوم پزشكي  مدارکي 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 طرح امتياز مقاالت کامل، چكيده و کتاب :2تبصره 

 گزارش نهايي آن قابل احتساب است، لذا در خصوص مقاالت، ارائه برگه پذيرش قابل قبول نيست.



                

                  
 ........................... :پيوست

شتي و ردماني استان سمنان                                                                                                                                        دااگشنه علوم زپشكي و خدمات  بهدا
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 سمه تعالي ب 
 

 

شود که محقق مدارک مربوطه را به موقع به مديريت  نامه، امتيازات وقتي محاسبه مي هاي آيين ليه مادهدرک :3تبصره 

و فناوري دانشگاه در آن سال استفاده  معاونت تحقيقاتپژوهشي دانشگاه ارائه نموده، به طوري که امتيازات آن در رنكينگ 
 شده و يا قابل استفاده باشد.

ها مسئول کميته  باشد. در دانشكده ارائه کليه مستندات به کميته بررسي مدارک ذيربط ميپژوهشگر مسئول  :4تبصره 

بررسي، معاون پژوهشي دانشكده مربوطه، در کميته تحقيقات دانشجويي، سرپرست کميته تحقيقات دانشگاه، و براي کارکنان 
 باشد. مي رساني و شبكه پژوهش دانشگاه مديريت اطالع

، انتخاب يك نفر به عنوان پژوهشگر برتر )موضوع يش انگيزه ساير پژوهشگران واجد شرايط دانشگاهبراي افزا: 5تبصره 

% درصد نسبت به 22تواند در رقابت شرکت نمايد مگر اينكه امتياز وي  ساله، ايشان در سال بعد نمي ( در يك دوره يكجالف تا 
 سال قبل افزايش يافته باشد. 

...( انتخاب  ژوهشگر برتر، محقق با مقاله برتر، پژوهشگر ممتاز، و   فقط در يك حيطه )پهر فرد در يك سال : 6تبصره 

. به عبارتي ديگر چنانچه شود و همانند بقيه ارزيابي مي هاي ديگر بالمانع است هاي بعد در حيطه شود و انتخاب وي در سال مي
با احتساب عملكرد در بخش مقاله برتر در سال آينده انتخاب شود، انتخاب وي  پژوهشگر برترفردي در يك سال به عنوان 

  ه زماني مذکور بالمانع است.دباز

رساني  اطالعکننده پژوهشگران و مقاله برتر با حضور مدير  ها، کميته تعيين پس از اعالم افراد منتخب دانشكده :7تبصره 

تشكيل و نسبت به انتخاب نهاايي افاراد   تابعه  ها و کارشناس پژوهشي و هم چنين معاونين پژوهشي دانشكدهو شبكه پژوهش 
 اقدام خواهند نمود.   

 باشد. مي 1334نامه سال  سال مبداء براي انتخاب پژوهشگر برتر بر اساس اين آيين :8تبصره 
 

مواده و   17در  15/8/1335 وراي تخصصي پژوهشي و فناوري موور  نامه در جلسه ش اين شيوه **

 15/11/1337 وراي تخصصوي پژوهشوي و فنواوري موور     جلسه شو ر د 13و ماده  تبصره تصويب 33

هاي قبلوي   نامه نامه، شيوه قابل اجراء است. با اين شيوه 15/11/1337 تاريخاز  گرديد و اصالحبازبيني و 

 شود. در اين خصوص کان لم يكن تلقي مي


