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آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی آبادان در سال 5931
دانشکده علوم پزشکی آبادان در نظر دارد به منظور قدردانی از محققان و پژوهشگران همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش از
محققان برتر سال  5931تجلیل به عمل آورد.
محققان محترم ( اعم از اعضاء هیات علمی و كارمندان) میبايست با مطالعه دقیق اين دستورالعمل مستندات مربوطه را در فاصله زمانی
 5931/51/5لغايت  22( 5931/8/91دسامبر  2151لغايت  21نوامبر )2152را حداكثر تا تاريخ  5931/3/7به دبیرخانه برگزاري هفته پژوهش
در حوزه معاونت آموزشی ،تحقیقات ،دانشجويی تحويل دهند.
نکته :درج وابستگی سازمانی صحیح اولین شرط پذيرش ،داوري و امتیازدهی مستندات میباشد.
دانشکده علوم پزشکی آبادان ،آبادان ،ايران

Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran
كمیته تحقیقات دانشجويی ،دانشکده علوم پزشکی آبادان ،آبادان ،ايران
Student Research Committee, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran
نکته : 5شرط شركت در فرآيند انتخاب پژوهشگر برتر ،داشتن حداقل يك مقاله علمی پژوهشی به عنوان نويسنده اول يا مسئول
میباشد.
نکته :2در مواردي كه مقاله در نمايه مورد نظر درج نگرديده است ،ارائه نامه  Acceptanceمقاله الزامی می باشد.
تذكر  :مسئولیت عدم ارسال به موقع و ناقص بودن مدارك به عهده پژوهشگر میباشد .از آنجا كه بررسی مدارك و امتیازدهی نیاز به
صرف وقت و دقت كافی دارد از پذيرش مدارك پس از مدت مشخص شده امتناع می شود.

الف -به فعالیتهای پژوهشی ذیل امتیاز تعلق می گیرد :
-5مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلی و خارجی
 -2مقاالت ارائه شده در همايشهاي داخلی و خارجی
 -9كتب منتشره به صورت ترجمه يا تألیف
 -1نوآوري ،اكتشاف و اختراع
 -1پژوهشهاي ذكر شده به عنوان رفرنس در كتب مرجع ()Text book
 -2مقام هاي كسب شده در جشنواره هاي رازي و خوارزمی و ساير جشنواره هاي بین المللی
-7ارجاع به مقاله در مقاالت چاپ شده
-8عضويت در هیئت تحريريه مجالت
 -3طرح تحقیقاتی پايان يافته
 -51جذب بودجه از منابع خارج دانشگاه
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ب-از پژوهشگران زیر بدون توجه به سایر فعالیتهای پژوهشی تقدیر به عمل خواهد آمد :
 -1پژوهشگران داراي باالترين میزان شاخص هیرش (( )H-indexبا کسر خوداستنادی و با درج وابستگی سازمانی آبادان)
 -2پژوهشگران با انتشار مقاله در مجالت دارای باالترین شاخص تأثیر )(IF

 -3پژوهشگران دارای بیشترین تعداد مقاالت مشترک با دانشگاههای خارج از کشور
 -5مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلی و خارجی
امتیازات مربوط به مقاالت بر طبق جدول زير محاسبه میگردد:
ردیف

امتیاز

محل نمایه شدن

(21+)IF×9

5

مقاالت ايندكس شده در )Web of Science(ISI

2

مقاالت ايندكس شده در PubMed, Medline

21

9

مقاالت ايندكس شده در Scopus

51

1

مقاالت ايندكس شده در ساير نمايههاي بينالمللي Chemical Abstract, Embase, CINAHL,
Current Contents, Biological Abstract, PsychoInfo, ISC
نمايه نشده داخلي و خارجي و ساير نمايه ها… Index Copernicus,

1

51
1

سهم نويسندگان از كل امتیاز مقاالت بر اساس جدول زير تعیین میگردد:
تعداد

نويسنده اول و مسئول

نويسنده سوم

نويسنده دوم

نويسنده پنجم

نويسنده چهارم

نويسنده
5

%511

2

%81

%11

9

%71

%91

%91

1

%21

%91

%91

%91

1

%11

%21

%21

%21

%21

جدول امتیاز مقاالت بر اساس نوع مقاله

5

نوع مقاله

2

Original Article/Review Article

9

Short communication

( 5/2يك دوم) امتیاز مقاله

1

Case report

( 5/9يك سوم) امتیاز مقاله

1

Letter to editor

( 5/1يك چهارم) امتیاز مقاله

امتیاز

امتیاز كامل
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 -2مقاالت ارائه شده در همایشهای داخلی و خارجی
مقاالتی (به صورت پوستر يا سخنرانی) مورد تأيید هستند كه به نام دانشکده علوم پزشکی آبادان در همايشهاي داخلی ،خارجی يا
بینالمللی ارائه شده باشند .درج مقاالت در كتابچه خالصه مقاالت همايش (بهصورت چاپی يا لوح فشرده) نیز حائز اهمیت میباشد .به
ارائه دهنده مقاله طبق جدول زير امتیاز داده میشود.
امتیاز همایش خارجی

امتیاز همایش داخلی

نوع ارائه

ردیف

5

سخنران مدعو

2

1

2

ارائه مقاله به صورت سخنرانی

9

2

9

سخنرانی ايندكس شده در  ISIبه صورت

1

9

1

سخنرانی ايندكس شده در  ISIبه صورت abstract meeting

9

2

9

2
5.1
1.1

proceeding

proceeding

1

پوستر ايندكس شده در  ISIبه صورت

2

پوستر ايندكس شده در  ISIبه صورت abstract meeting

2

7

ارائه مقاله بصورت پوستر

5

 -9كتب منتشره به صورت ترجمه یا تألیف
كتب تالیفی مرتبط يا غیرمرتبط با رشته تخصصی فرد با آرم دانشکده علوم پزشکی آبادان كه در بازه مزبور تالیف ،ترجمه يا تجديد
چاپ شده باشد.
تبصره  :به ويراستاري علمی كتاب  ٪11امتیاز تالیف تعلق می گیرد .
ردیف

تالیف /ترجمه

امتیاز

5

تالیف كتاب

21

2

ترجمه كتاب

51

9

تالیف فصلی از كتاب

51

1

ترجمه فصلی از كتاب

1

-4نوآوری ،اكتشاف و اختراع
به اختراع و اكتشاف ثبت شده به نام دانشکده علوم پزشکی آبادان  1امتیاز تعلق می گیرد.
به اختراع و اكتشاف منجر به تولید محصول به نام دانشکده علوم پزشکی آبادان و با تأيید مراجع ذيصالح  51امتیاز تعلق می گیرد.
به اختراع و اكتشاف ثبت شده با تأيید مراجع ذيصالح و ارائه مقاله مرتبط به نام دانشکده علوم پزشکی آبادان  21امتیاز تعلق می
گیرد.
 -1پژوهشهای ذكر شده به عنوان رفرنس در كتب مرجع ()Text book
پژوهش هاي ذكر شده ( و يا تألیف يك فصل) در كتب مرجع  91امتیاز تعلق می گیرد.

بسمه تعالی

تاریخ ...............................:
جمهوری اسالمی ایران

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

شماره ............................. :

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی آبادان
پیوست ............................. :

 -6مقام های كسب شده در جشنواره های رازی و خوارزمی و سایر جشنواره های بین المللی
به نفر اول /دوم/سوم به ترتیب  91/21/51امتیاز تعلق می گیرد.
-7ارجاع به مقاله در مقاالت چاپ شده
به هر مورد ارجاع در بازه زمانی مزبور به مقاالت چاپ شده از سال  2151-2155به نام دانشکده علوم پزشکی آبادان  1امتیاز تعلق
میگیرد.

-8عضویت در هیئت تحریریه مجالت
به عضويت در هیئت تحريريه مجالت طبق جدول زير امتیاز داده می شود.
رديف

امتیاز

نوع عضويت

5

هیئت تحريريه مجالت خارجی

1

2

هیئت تحريريه مجالت داخلی

2

 -3طرح تحقیقاتی پایان یافته
نوع فعالیت

طرح تحقیقاتی هیأت علمی

طرح تحقیقاتی منتورشیپ و دانشجویی

مجری مسئول

1

4

سایر مجریان

4

4

همکار (مشاور)

2

9

 -51جذب بودجه از منابع خارج دانشگاه
جذب بودجه به ازاي هر  51میلیون تومان  1امتیاز به فرد تعلق می گیرد.

