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 بسمه تعالی
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http://ris.shmu.ac.ir/research/index.html ( در 9317و  9311، 9311های ضمناٌ مستندات برگزیدگان سه دوره قبل )سال نمایند. اقدام

 این دوره، بررسی نخواهد شد و در سالهای آتی ارزیابی می گردد. 

العات در سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی به آدرس شرط ورود اعضای هیات علمی به فرآیند انتخاب پژوهشگر برتر، تکمیل اط

http://isid.research.ac.ir/  می باشد. جهت کسب اطالعات بیشتر با کارشناس واحد علم سنجی، سرکار خانم عطایی با شماره

 تماس بگیرید. 31313311تلفن 
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 "های پژوهشینحوه محاسبه امتیاز فعالیت"

 های رازی و خوارزمیدر جشنوارههای برتر کسب رتبه -9

 امتیاز 911کسب رتبه اول 

 امتیاز 71کسب رتبه دوم 

 امتیاز 11کسب رتبه سوم 

 تالیف کتاب: -1

های ، نتیجه پژوهشآنمراجع  %9کتابی است که چاپ آن در شورای انتشارات دانشگاه به تصویب رسیده و حداقل کتاب تالیفی، 

 امتیاز( 11ر کتاب هر برای گیرد )حداکثامتیاز تعلق می 1 ،اجع کتابرنویسنده در م پژوهش %9نویسنده باشد. به ازای هر 

 شود.امتیاز مقاالت مشترک در آیین نامه ارتقاء تقسیم میتبصره: امتیاز هر کتاب برای نویسندگان با توجه به جدول 

 نوشتن فصل یا فصولی از کتب مرجع: -3

، که فصل یا فصولی از آن توسط بهداشتمعاونت آموزشی وزارت اعالم شده توسط  کتب مرجع مطابق با فهرستبه ازای هر مورد 

 گیرد.امتیاز تعلق می 11نوشته شده باشد  شاهرودمحقق با آدرس دانشگاه علوم پزشکی 

 نباشد ولی مرجع بودن آن توسط کمیته بهداشت: در صورتی که کتاب مورد بررسی در فهرست معاونت آموزشی وزارت یک تبصره

 گیرد.امتیاز تعلق می 91وزارت مسجل شده باشد به ازای هر فصل این ارزشیابی 

 امتیاز هر کتاب برای نویسندگان با توجه به جدول امتیاز مقاالت مشترک در آیین نامه ارتقاء تقسیم می شود.تبصره دو: 

 در کتب مرجع:ارجاع به مقاله دانشگاه  -4

در کتب مرجع مطابق با فهرست معاونت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود  Affiliationه با به مقاالت چاپ شدامتیاز هر مورد ارجاع 

پژوهشگر در طی یکسال ارزیابی فعالیت های پژوهشی برای انتخاب  شاهرودآموزشی وزارت متبوع با آدرس دانشگاه علوم پزشکی 

 د.شوباشد که فقط برای نویسنده اول و مسئول محاسبه میامتیاز می 11برتر، 

 گیرد.امتیاز به آن تعلق می 91ارجاع داده شده باشد،  3بند یک به مقاله در کتب موضوع تبصره تبصره: در صورتی که 

 سازی فناوری:نوآوری، اکتشاف، اختراع ثبت شده و بومی -5

و ارائه تکنولوژی جدید است که بر مبنای طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه ها فناوری سازیاز این بند، اختراع، اکتشاف، بومی منظور

 انجام شده باشد. وابسته به دانشگاه کز تحقیقاتیایا مر

 خواهد داشت. جایگاه و سهم افراد در اختراع ثبت شده تاثیری در میزان امتیاز نخواهد داشت. امتیاز 11هر مورد ثبت اختراع  -

 های داخلی:مقاالت ارائه شده در همایش -6

. برای هر مورد ارائه مقاله بصورت تعلق می گیرددانشگاه ارائه شده باشد امتیاز خالصه مقاالتی که به نام به فقط در این قسمت 

 گیرد.امتیاز تعلق می 1.1 ،به ارائه دهنده مقاله "پوستر و یا سخنرانی صرفا

 مقاالت ارائه شده در همایش های خارجی و بین المللی -7

برای ارائه دهنده مقاله به شرح ذیل  "نمایند. نحوه امتیازدهی صرفااالتی که به نام دانشگاه ارائه شده باشند امتیاز کسب میفقط مق

 است:

 امتیاز  1    ارائه سخنرانی جامع بصورت سخنران مدعو .9



 امتیاز 3      ارائه مقاله بصورت سخنرانی .1

 امتیاز proceeding   3به صورت  ISIسخنرانی ایندکس شده در  .3

 امتیاز abstract meeting  3به صورت  ISIسخنرانی ایندکس شده در  .3

 امتیاز proceeding   3به صورت  ISIایندکس شده در  پوستر .1

 امتیاز abstract meeting  1به صورت  ISIایندکس شده در پوستر  .1

 امتیاز 1.1      ارائه مقاله بصورت پوستر .7

 مقاالت چاپ شده: -8

 شده است: چاپای که مقاله در آن امتیاز براساس مجلهالف( نحوه کسب 

9. ISI           11 امتیاز 

1. Medline        19 امتیاز 

3. Pubmed        91 امتیاز 

3. PMC         97 امتیاز 

1. Scopus        91 امتیاز 

،  Impact Factorدارای  ISIالمللی : به امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت علمی ایندکس شده در نمایه نامه بینیکتبصره 

 شود.نیز اضافه می IFبرابر  سه

نامه مصوب دانشگاه علوم برگرفته از پایان"عبارت  آن،متن در که نامه دانشجو : امتیاز مقاالت استخراج شده از پایاندوتبصره 

 شود.محاسبه می 9.9با ضریب  باشدشده قید  "پزشکی شاهرود

 ضرب می شود.   9.91در عدد  8وس چاپ شود امتیاز  حاصله از بند پاسکو Q1در مجالت گروه تبصره سه: در صورتیکه مقاله ای 

 مقاالت و امتیازات آن:انواع 

 Original Article الف – 8: مطابق با امتیازات کامل بند 

 Review Article  در در مجالت ایندکس شدهISI/Pubmed 9.3در  الف – 8: امتیاز آن پس از محاسبه مطابق با بند 

 گردد.ضرب می

 Research Letter / Case Report الف – 8: مطابق با یک سوم امتیازات بند 

 Short / Brief / Mini review/ Rapid communication …  الف – 8: مطابق با یک دوم امتیازات بند 

 Letter to Editor الف – 8: مطابق با یک چهارم امتیازات بند 

 :h(h-index)شاخص  -1

 گردد.ضرب می 1در عدد  Scopusهر پژوهشگر برگرفته از پایگاه  h-indexمربوط به شاخص  عدد

 یدانشگاه برون یپژوهش یقراردادها عقد -91

به ازای  از طریق سایر دستگاه های اجرایی تامین شده باشد، به طور کامل نکه اعتبار آخاتمه یافته  وطرح های تحقیقاتی مصوب 

 امتیاز تعلق می گیرد. 5 ،میلیون ریال 11 هر

 سازمانها ریسا از یپژوهش گرنت اخذ-99

که منجر به جذب بودجه غیر از اعتبارات  تحقیقاتی وابسته به دانشگاه شورای پژوهشی دانشگاه یا مراکز مصوب یقاتیتحق یطرحها

 امتیازتعلق می گیرد. 5 جذب بودجه، میلیون ریال 11به ازای هر  پژوهشی دانشگاه شوند،



 …,WHO-UNICEFهمکاری رسمی با سازمان های بین المللی -91

 )برای هر مورد( تعلق می گیرد. امتیاز 5 ،به ازای همکاری تحقیقاتی با سازمان های بین المللی با ارائه مستندات

 داوری کتب و مقاالت -93

 . امتیاز تعلق می گیرد 1.1، خارج از دانشگاه به ازای هر مورد داوری کتاب یا مقاالت

امتیاز تعلق  9به ازای هر مورد داوری مقاالت در مجالت درون دانشگاه که از نظر کیفیت، به تایید سردبیر مجله ها رسیده باشد 

 گیرد.می

 9الع رسانی پزشکی رسیده باشد طبه ازای هر مورد داوری کتاب برای شورای انتشارات دانشگاه که از نظر کیفیت، به تایید مدیر ا

 ق می گیرد.امتیاز تعل

 شود. نامه انتخاب دانشجوی برتر دانشگاه انجام میتبصره: محاسبه امتیازات در بخش دانشجویی، بر اساس آئین

 

 


