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در راستای ارتقای کیفی شاخص های ارزشیابی پژوهشی در سالهای اخیر و از طرفی پر رنگ نمودد ضوودر
محققین علدم پزشکی در عرصه های بین المللی  ،معاونو پژوهشوی دانشوهاد در تهو اد واد انهیوزد بوه
پژوهشهرا تالش نمددد در خصدص مقاالت با کیفی  Q1و همچنین مقاالت با همکواری بوین المللوی و
مقاالت دارای  IFسیاستهای تشددقی را مدنظر قرار دادد و بوا تودودن یدوین ناموه توادزد انتشوار مقواالت از
پژوهشهرا ضماد نمادد.
لیکن در ارزشیابی پژوهشهرا در روز پژوهش نیز پژوهشهای با کیفیو بادتوتی توزع معیارهوای ارزشویابی
محاسبه گردد.

*شرط ورود ته شرک در ارزشیابی هفته پژوهش بورای اساتید هیات علمی چاا

یام ملا ا تحلیلای

اصیل یا مروری در نمای های  ISI,pubmed,scopusب عنوان نویسنده مسئول یاا نویسانده
اول می باشد.
*شرط ورود ته شرک در ارزشیابی هفته پژوهش برای اساتید هیات علمی گروه معاار
هیات علمی کارمندان و دانشجویان چا

اسااتید غیار

حداقل یم ملا تحلیلی اصیل  ISCیا علمی پژوهشی

ب عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده اول می باشد.
* منظور از چا

ملا ایندکس شدن ملا در نمای نام مربوط می باشد .ملا ا بایاد در نمایا

نام مربوط قابل مشاهده باشد.
*تخصیص امتیاز ب ملاالت نمایا شاده در ) ISI (ESCIصاراا محادود با مجالت علمای
پژوهشی داخلی نمای شده در  ESCIو یا مجلتی است ک توسط ناشاران معترار بای ا مللای
منتشر می شوند .
* ب استناد بند ج" مصوب کمیت ملی اخلق در پژوهش در جهت ارتلاا رعایات اساتانداردهای
اخلق در پژوهش های علوم پزشکی در جمهوری اسالمی ایاران " ابلغای از ساوی معاونات
محترم تحلیلات و انااوری وزارت متراو با شاماره ناما /911/0101د ماور 79/10/09
ملاالتی ک در مجلت نامعترر نمای شده در سامان مجالت ناامعترر وزارت بهداشات درماان و
آموزش پزشکی منتشر می شوند ااقد هر گون اعترار پژوهشی بوده و حتی اگر در زمان انتشاار
مجلت مذکور در یست مجلت نامعترر نروده باشند مستند اعطاای هیچگونا امتیااز پژوهشای
محسوب نمی شوند.

کلیه فعالیتهای پژوهشی مرتبط با ادن یئین نامه به تز خالصه مقاالت ارائه شدد در کنهرد ها ،طرح های تحقیقاتی و
ثب اختراع چنانچه فعالیتی مشترکاً تدسط چند نفر ان ام شدد باشد ،امتیاز اولیه ی فعالی بر اساس مداد ادن یئین نامه
تعیین و سپس امتیاز نهادی فعالی مدرد نظر برای هرکدام از همکارا با تدته به ضرادب تودو فعالیتهوای مشوتر
یدین نامه ارتقاع خداهد بدد.

 -0طرحهای پژوهشی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه:

با ازائ هر طرح  2امتیاز م ری  /م ردا و  ./5امتیاز همکار طرح
با ازای هر طرح خالصه  ./5 HSRامتیاز م ری /م ردا و  ./1امتیاز همکار طرح
*سقف امتیاز طرح های  5 : HSRامتیاز
*سقف امتیاز سادر طرح ها  22 :امتیاز
* جذب منابع ما ی خارج از دانشگاه  :ب ازای هر  01درصد جذب منابع ما ی  2امتیاز تعلق خواهد
گرات.
 جذب منابع ما ی از خارج از دانشگاه حداقل  %01می باشد. هر در صد بیشتر متناسب با  %01و  2امتیاز محاسر خواهد شد. ب منابع ما ی جذب شده در خصوص طرح های پایان نام ای امتیازی داده نخواهد شد .منظاورای است ک چنانچ پژوهشگر وابست ب دانشگاه پایان ناما اش را با عناوان طارح در ایا
دانشگاه مصوب نماید حتی اگر حداقل  %01منابع ما ی یا بیشتر از آن را هم برای دانشگاه جاذب
کرده باشد مشمول ای امتیاز نمی شود.
 امتیازات طرح های جذب منابع ما ی خارج از دانشگاه سلف ندارد و جدا از سلف سایر طرح هاامحاسر خواهد شد.
 -2ملاالت منتشر شده در مجلت معترر داخلی و خارجی:

محل نمای شدن ملاالت
ISI

نو
ندع 1

Medline / Pubmed
ندع 2
Scopus
ندع 3
 Chemical Abstract,psychinfo , Biological Abstract,ندع 4
Embase,cinahl,current contents,
-Infobase, index Copernicus, DOAJعلمی پژوهشی داخلی ندع 5
وووووو
مقاالت چاپ شدد در م له اخالق و یمدزش تهرم
مقاالت چاپ شدد در سادر م الت داخلی که مدفق به کتب امتیاز علمی وووووو
پژوهشی نشدد اند.
مقاالت چاپ شدد در فصلنامه علمی – پژوهشی دانشهاد علدم پزشکی وووووو
تهرم

امتیاز
IF* ./2+12
12
6
4
3
3
1
4

* ملاالت  : Q1ب امتیاز ملاالت چا

شده در مجلت  50% Q1امتیاز ملا مذکور ب

امتیاز اصلی اضاا خواهد شد.
*ملاالت همکاری بی ا مللی  :ب امتیاز ملاالت با همکاریهای بی ا مللی  01درصد امتیاز
ملا مذکور ب امتیاز اصلی اضاا خواهد شد.
درخصوص محاسر امتیازات اازاینده ملاالت :ملدار او ی امتیاز ملا با امتیازات اازاینده
جمع سپس امتیاز هر شخص بر اساس جدول اعا یتهای مشترک آیی نام ارتلا محاسر
خواهد شد.

 :Review article /Original articleمطابق با امتیازات کامل
 :Research letter / case reportمطابق با دک سدم امتیازات
… :short or Brief communication/ Rapid communication/Brief report ,
مطابق با دک دوم امتیازات
 :Letter to editorمطابق با دک چهارم امتیازات
*مالک امتیاز دهی مقاالت ،ایندکس مقاالت (مشاهده مقاله) در نمایه نامه مورد نظر است .پذیرش یا صرر
چاپ در ژورنال قابل قبول نیست.

 -0ملاالت ارائ شده در همایش های خارجی وداخلی :

-

برای هر مقاله که به شکل پدستر دا سخنرانی ارائه شدد باشد:

الف -درهمادش های داخلی

 2/5امتیاز

ب -درهمادش های خارتی و بین المللی داخلی  1امتیاز
ج -سخنرا مدعد همادش کشدری
د -سخنرا مدعد همادش های خارتی  2امتیاز

 1امتیاز

 1/5امتیاز به غیر امتیاز مقاله فقط به ارائه دهندد بوا

و -برتردن مقاله کنهرد ها (سخنرانی  -پدستر)
ارائه گداهی

د -به ازای هر خالصه مقاله که چه به صدرت  conference paperدر نماده ناموه  scopusو چوه بوه صودرت
 proceedingو  abstract meetingدر نماده نامه ISI

 ./5امتیاز به امتیاز اصلی اضافه خداهد شد.

 – 0کتب (الط با آرم دانشگاه)

الف -کتب تألیفی  :امتیازی معاد امتیاز مکتتبه از شدرای تالیف و ترتمه دانشهاد دا هیات ممیزد.
ب -کتب گردیوری و ترتمه  :امتیازی معاد امتیاز مکتتبه از شدرای تالیف و ترتمه دانشهاد دا هیات ممیزد.
ج -به ازای هر کتاب دا فصلی از کتاب نماده شدد در پادهاد  15 : scopusامتیاز
 -0پایان نام ها:

 -هر راهنمادی پادا نامه دکتری عمدمی

 2امتیاز

 -هر مشاورد پادا نامه دکتری عمدمی

 1امتیاز

 -هر راهنمائی پادا نامه های کارشناسی ارشد

 3امتیاز

 -هر مشاورد پادا نامه های کارشناسی ارشد

 1/5امتیاز

 -هر راهنمادی پادا نامه های PhD

 12امتیاز

 -هر مشاورد پادا نامه های PhD

 5امتیاز

 -هر راهنمائی پادا نامه های دستیاری

 5امتیاز

 -هر مشاورد پادا نامه های دستیاری

 2/5امتیاز

-

اگر دک پادا نامه بیش از دک استاد راهنما دا استاد مشاور داشته باشد امتیاز مربدطه به نتب متاوی بوین

ینها تقتیم خداهد شد.
مستندات :نام رسمی از سایر دانشگاهها و ابلغ پایان نام از دانشگاه علوم پزشکی جهرم

-1

ملامهای کسب شده در جشنواره رازی وخوارزمی:

الف :تشندارد رازی و خدارزمی مقام او

22امتیاز

 -مقام دوم

 16امتیاز

 -مقام سدم

 12امتیاز

ب :برتردن های تشندارد های رازی و خدارزمی که ترتیب نفرات مشخص نیت

(مقاله دا کتاب)

 1/5امتیاز فقط

به ارائه دهندد

 -9عضویت درکمیت ها و شوراهای وابست ب معاونت پژوهشی

به ازاع عودد درهر کمیته و شدرا در ی سا

 2/5امتیاز

* سقف امتیاز از ادن مادد  1امتیاز می باشد.
-9داوری

داوری علمی کتب ،پادا نامه،طرح تحقیقاتی ،مقاالت م الت داخلی فارسوی از تملوه م والت دانشوهاد علودم
پزشکی تهرم
به ازای هر داوری

 2/5امتیاز

-

هرکدام از مدارد باال ،سقف داوری فقط  5مدرد داوری ( 2/5امتیاز) می باشد.

-

داوری علمی ملاالت مجلت خارجی با ارائ گواهی معترر  0امتیاز و سلف داوری آنها  0مورد و  0امتیاز خواهد
بود.

-

مستندات :ارائ مکاترات رسمی داوری جهت تخصیص امتیاز ا زامی است.

 -7مدرس کارگاد پژوهشی  2/5امتیاز ضداکثر  2امتیاز
 -01ثب ژ در ژ بانک
-

 1امتیاز

سقف امتیاز ثب ژ  2امتیاز

citation -00
 citationمربدط به هما سا میالدی محاسبه می شدد .ته محاسبه  ، citationمقاالتی با یدرس استاندارد
دانشهاد علدم پزشکی تهرم که در ادن محدودد زمانی ( )2212ساد شدد اند در نظر گرفته خداهد شد و به ازای هر
دک ساد  ./5امتیاز .
h-index -02
ته محاسبه امتیاز : h-index
هر  h-indexتا  2 : 2امتیاز و به ازای هر دک  h-indexباالتر از ی  ./25امتیاز اضافه خداهد شد.
مستندات :پرینت صفح  scopusمربوط ب  citationملاالت و  h-indexهر ارد.
مرنای محاسر  h-indexو  citationپایگاه استنادی  scopusمی باشد.

