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 خدا نام به

 مقدمه:

به  کشوریو همه جانبه در هر داری. توسعه پادینام شرفتهیپ یتوان عصر پژوهش های علم یم یعصر ما را به درست

هر چه مسائل موجود در .  آن کشور است یپژوهش هایتیفعال یفیو ک یدر گرو گسترش کم ینحو قابل توجه

لزوم انجام پژوهش ها، واضح تر خواهد بود و هر چه دامنه پژوهش ها گسترده تر گردد،  باشد، تر دهیچیکشوری پ

 زی،یجهت برنامه ر ایمنسجم و پو ینظام جادیپژوهشگر و ا یانسان روییگذاری، جذب و پرورش ن هیسرما لزوم

 .دیموجود، ضروری تر به نظر خواهد رس یهای پژوهش تیبه فعال یجهت ده و اداره

در راستای ارتقای کیفی شاخص های ارزشیابی پژوهشی در سالهای اخیر و از طرفی پر رنگ نمودن حضور 

در علوم پزشکی جهرم دانشگاه  تحقیقات و فناوریمحققین علوم پزشکی در عرصه های بین المللی ، معاونت 

به و حمایتی را مدنظر قرار دهد.سیاستهای تشویقی  است تالش نمودهفعال زه به پژوهشگران جهت ایجاد انگی

 هفتههای ارزشمند پژوهشگران فعال دانشگاه، همه ساله همزمان با تیمنظور ارج نهادن به امر پژوهش و فعال

 .رندیگیقرار م ریرد تقدو پژوهشگران برتر دانشگاه در جشن روز پژوهش دانشگاه مو دیپژوهش تعدادی از اسات

 نامه حاضر  نییآ یقاتیدانشگاه، دانشکده ها و مراکز تحق برتردر انتخاب پژوهشگران  ازاتیمالك محاسبه امت

 نیشود. ا یبه اطالع پژوهشگران رسانده م یقاتیتحق مراکز به دانشکده ها و یاعالن رسم قیباشد که از طر یم

 باشد: یم افتیقابل در زین لیذ یدانشگاه به نشان فناوری و قاتیحقمعاونت ت یرسم تیسا قینامه از طر نییآ

research.jums.ac.ir 
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 انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه وهیش

 و پژوهشگران محترم را به نکات دیتوجه اسات 1411انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش سال  وهیدر خصوص ش

 :دینما یجلب م ریز

 دیلحاظ خواهند گرد یهای پژوهش تی، تنها فعال 1411ن برتر دانشگاه در هفته پژوهش در انتخاب پژوهشگرا -1

جهت  یباشد. ضمناً مالك زمان رفتهیصورت پذ1411آبانماه  انیتاپا 1411اول آذرماه  یزمان که در محدوده

 .خواهد بوددر نمایه مربوطه  یچاپ قطع خیتار مقاالت، ازیمحاسبه امت

 به همراه مستندات مربوطه دیمحترم، با یتوسط متقاض مهیفرم ضم لیاز تکم پس یهای پژوهش تیفعال -2

 دانشگاه ارسال گردد. یمعاونت پژوهشدفتر به  دییو تا ازاتیمحاسبه امت ،یبررس جهت

حداکثر تا تاریخ  و فناوری دانشگاه قاتیمعاونت تحق دفتر مدارك توسط پژوهشگران به لیمهلت تحو -3

آن  لیدرخصوص تکم یتیمسئول چگونهیمعاونت ه نیرت ارائه مدارك ناقص، ادر صومی باشد.  5/9/1411

 دییمدارك جد چگونهیو فناوری دانشگاه ه قاتیپس از وصول مستندات توسط معاونت تحق نیندارد و همچن

 .نخواهد شد رفتهیپذ یبرای بررس

متشکل از معاون  یجلسات و فناوری دانشگاه و در قاتیمدارك ارسال شده، در معاونت تحق یینها یابیارز -4

 دانشکده های تابعه یپژوهش نیدانشگاه، معاون قاتیتحق یابیتوسعه و ارز ریمد ، دانشگاه و فناوری قاتیتحق

 .ردیپذ یم صورت

نفر عضو هیات  3، نفر عضو هیات علمی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه 3همچون سنوات گذشته تعداد  -5

 3تعداد و  نفر از گروه دانشکده پرستاری 3تعداد  ، پایهنفر از گروه علوم  3د تعدا ،علمی از گروه علوم بالینی 

 انتخاب خواهند شد. به عنوان پژوهشگر برترپیرا پزشکی نفر از گروه دانشکده 

: با توجه به پراکندگی امتیازات ، شرط تقدیر از اعضای هیات علمی گروههای علوم بالینی، علوم پایه  1تبصره

 درصد امتیاز نفر اول دانشگاه است. 31کسب حداقل پیرا پزشکی  وپرستاری  ،

 : رشته پزشکی اجتماعی جزء گروه علوم بالینی و رشته آموزش بهداشت جزء گروه علوم پایه  2تبصره

 می باشند.
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کلیه مراکز تحقیقاتی نیز شامل دو زیر مجموعه اعضای هیات علمی پژوهشی و پژوهشگران غیر هیات علمی  -6

 شوند. دیده می 

 یها هینمامقاله ایندکس شده در  5از اعضای هیات علمی پژوهشی یک نفر مشروط به ارائه حداقل :  1تبصره

ISI,pubmed   و بدون در نظر گرفتن نوع مقاله انتخاب خواهد اول  سندهینو ایمسئول  سندهیبه عنوان نو

 شد. 

 51حداقل یک نفر مشروط به کسب ( قاتی کارکنان مراکز تحقیپژوهشگران غیر هیات علمی )از :  2تبصره

 خواهد شد. امتیازات نفر اول دانشگاه انتخابدرصد 

 نفر به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب خواهند شد. 3از گروه کارمندان کل دانشگاه تعداد  -7

 سایر متخصصین همکارپیرا پزشکی و از گروه اساتید غیر هیات علمی )اعم از مربیان دانشکده پرستاری و  -8

انتخاب  متخصصین یک نفر از گروهپیرا پزشکی و گروه پرستاری و  عنوان پژوهشگر برتربه آموزشی( یک نفر 

 خواهند شد.

 از گروه دانشجویان از هر رشته یک نفر به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب خواهد شد. -9

ن گروه دانشجویان عنوا تحتتبصره : دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی و پرستاری و دستیاری ها 

 و فقط یک نفر به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب خواهد شد. ارزیابی می شوندتحصیالت تکمیلی 

در راستای تشویق اعضای هیات علمی فعال در زمینه پژوهش در آموزش، بدون در نظر گرفتن شرط اصلی   -11

که در آن نویسنده اول یا  scopusایندکس  آموزش در پژوهش ، اولیه یک نفر با داشتن حداقل یک مقاله

 مسئول باشد، انتخاب خواهد شد.

عالوه بر انتخاب تعداد پژوهشگران برتر طبق روال گذشته، افرادی که در بازه زمانی تعیین شده حداقل یک   -11

 به عنوان نویسنده اول یا مسئول چاپ کرده باشند تشویق و تقدیر خواهند شد.  Q1مقاله اصیل و یا مروری 

ه هر دو نویسنده اول و مسئول با افیلیشن این دانشگاه باشند ، از نویسنده مسئول تقدیر خواهد درصورتیک -

 شد. 

درصورتیکه یک مقاله دو نویسنده اول یا دو نویسنده مسئول داشته باشد نویسنده مسئول اول و یا  -

 نویسنده اولی که ابتدا آورده شده اگر از جهرم بود تشویق خواهد شد .

تعداد نویسندگان زیاد مشمول این بند نمی شوند مگر اینکه نویسنده اول یا مسئول از این مقاالت با  -

 دانشگاه باشد.
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منظور از چاپ مقاله ایندکس شدن مقاله در نمایه نامه مربوطه می باشد. مقاله باید در نمایه نامه  -

 مربوطه قابل مشاهده باشد.

 شود.محاسبه می  Cite Score چارك مجله بر اساس شاخص -

 

مقاله  کیچاپ  یعلم اتیه دیاسات یبرا شرط الزم برای شرکت در رقابت برای انتخاب پژوهشگر برتر -12

 سندهینو ایمسئول  سندهیبه عنوان نو   ISI,pubmed,scopus یها هیدر نما یمرور ای لیاص یقیتحق

کارمندان و  ،یعلم اتیه ریغ دی، اساتگروههای عمومی  یعلم اتیه دیاسات یبرا. این شرط  باشد یاول م

 ایمسئول  سندهیبه عنوان نو یپژوهش یعلم ای ISC لیاص یقیمقاله تحق کیچاپ حداقل  انیدانشجو

 باشد. یاول م سندهینو

مقاله باید در نمایه نامه مربوطه  ی باشد.مقاله در نمایه نامه مربوطه مشدن منظور از چاپ مقاله ایندکس  :  1تبصره

 قابل مشاهده باشد.

صرفا محدود به مجالت علمی پژوهشی   ISI (ESCI) نمایه شده در  مقاالت تخصیص امتیاز به:   2تبصره

 و یا مجالتی است که توسط ناشران معتبر بین المللی منتشر می شوند . ESCIداخلی نمایه شده در 

اخالق در  یاستانداردها تیاخالق در پژوهش در جهت ارتقاء رعا یمل تهیمصوبه کم "د بند جبه استنا :   3تبصره

وزارت  یو فناور قاتیمعاونت محترم تحق یاز سو یابالغ " رانیا یاسالم یدر جمهور یعلوم پزشک یپژوهش ها

شده در سامانه مجالت  هیاکه در مجالت نامعتبر نم ی، مقاالت 18/13/98/د  مورخ 1116/711متبوع به شماره نامه 

اگر  یبوده و حت یشوند ، فاقد هر گونه اعتبار پژوهش یمنتشر م ینامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 ی ندارد.ازیامت چگونهیمجالت نامعتبر نبوده باشند، ه ستیدر زمان انتشار، مجالت مذکور در ل
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 عناوین فعالیتهای پژوهشی واجد امتیاز

آنها  ازاتیو پژوهشگران دانشگاه در محاسبه امت دیحسب مستندات ارائه شده توسط اسات لیذ یپژوهش تهاییلفعا

 :ردیگ یپژوهشگر برتر مورد استفاده قرار م انتخاب جهت

 مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی .1

 یوداخل یخارج یها شیمقاالت ارائه شده در هما .2

3. (Citation)  بر اساس سامانه 2022در سال به مقاالت منتشره  استناداتisid 

4. h-index 

 یوخوارزم یکسب شده در جشنواره راز یمقامها .5

 کتب .6

 ثبت ژن در ژن بانک .7

 یمدرس کارگاه پژوهش .8

 و نظارت ها ها  یداور .9

 نامه ها  انیپا .00

        یوابسته به معاونت پژوهش یها و شوراها تهیدرکم تیعضو .00
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 اسبه امتیاز فعالیتهای پژوهشیمیزان و نحوه مح

 یو خارج یمقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخل .0

  برونداد پژوهشی : شامل تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و خارجی -0-0

 بر اساس امتیازات جدول یک محاسبه می شود. نحوه محاسبه شاخص :

 Q1که در مجالت چارك اول  الدییم 2122مقاالت منتشر شده پژوهشگر در سال  : Q1 کیفی منتشر شده مقاالت-2-0

 می شود.محاسبه  Cite Score چارك مجله بر اساس شاخصباشند. 

 در امتیاز مقاله اعمال گردد. 2.5ضریب ، Q1مقاالت چاپ شده در مجالت  برای نحوه محاسبه شاخص :

 ر امتیاز مقاله اعمال گردد.د 1.5ضریب ، Q2مقاالت چاپ شده در مجالت  برای

 فاقد امتیاز خواهد بود. Q2وQ1شاخص  letter to the editorنکته: در کلیه مقاالت 

 

 یعلم اتیمقاله ای است که حاصل همکاری عضو ه یالملل نیب یمنظور از همکاری علم : مقاالت همکاری بین المللی-3-0

 موسسه ای خارج از کشور باشد. ایدانشگاه  یسازمان یبا وابستگ یسندگانینو ای سندهیبا نو جهرم یدانشگاه علوم پزشک

 مقاله اعمال گردد. ازیدر امت 2 بیضر ،یالملل نیب یهایمقاالت با همکار ازیبه امت نحوه محاسبه شاخص :

 فاقد امتیاز خواهد بود. ICشاخص  letter to the editorنکته: در کلیه مقاالت 

زات افزاینده مقاالت: مقدار اولیه امتیاز مقاله با امتیازات افزاینده جمع نکته : درخصوص محاسبه امتیا

 سپس امتیاز هر شخص بر اساس جدول فعالیتهای مشترک آیین نامه ارتقا محاسبه خواهد شد.

*مالک امتیاز دهی مقاالت،  ایندکس مقاالت )مشاهده مقاله( در نمایه نامه مورد نظر است. پذیرش قابل قبول 

 نیست.
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 درخصوص امتیاز انواع مقاالت: براساس دو جدول ذیل امتیاز داده می شود
 

 امتیاز انواع مقاالت براساس نوع نمایه – 0جدول 

 

 

 

 ISI Medline  نوع مقاله

/ 

Pubmed 

Scopus 

Original article 7+2 ./IF* 6 5 

Case Report  )2+3 )یک تا سه بیمار ./IF* 5/2  7/0  

Case Report  (بیمار هفت تا ارچه) 2+5 ./IF* 4 8/2  

Case Report  ( بیمار بیش از هفت) 2+7 ./IF* 6 4 

Descriptive Review  با داشتن حداقل سه مقاله از نویسنده در(

 منابع(
4+2 ./IF* 4/3  2/2  

Descriptive Review ( در نویسنده از مقاله سه فاقد حداقل 

 (منابع
2+2 ./IF* 7/0  0/0  

داشتن با  ) Meta-analysis /Systematic Review 

  (منابع در نویسنده از مقاله یک حداقل

7+2 ./IF* 6 4 

 Meta-analysis /Systematic Review(    فاقد

  (منابع در نویسنده از مقاله

5+2 ./IF* 4 8/2  

Letter to 

Editor, 

Editorial 

/.IF* 8/. 2+0 ارائه دیدگاه نسبت به یک مقاله  5./  

Case Report 

 

مربوط به  4و3و2مطابق با ردیفهای  casereport 

 محاسبه گردد.

Research Letter 3+2 ./IF* 5/2  7/0  

Short Communication, Rapid  
Communication, Brief Report 

5+2 ./IF* 2/4  8/2  

Commentaries 5/0+2 ./IF* 0 8./  
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 ه )سایر نمایه ها(امتیاز انواع مقاالت براساس نوع نمای : 2جدول 

 Chemical  نوع مقاله

Abstract,psych

info , 

Biological 

Abstract, 

Embase,cinahl

,current 

contents 

Infobase, 

index 

Copernicus

, DOAJ-  علمی

داخلی پژوهشی  

مقاالت چاپ شده در 

مجله اخالق و 

 آموزش جهرم

مه مقاالت چاپ شده در فصلنا

 پژوهشی دانشگاه –علمی 

پزشکی جهرم علوم  

 سقف

Original article 2 2 2 2  

 

 

 

 

 

 

 

00 

Case Report  )5 )یک تا سه بیمار./  5./ 5./ 5./ 

Case Report  (بیمار هفت تا چهار) 75./  75./ 75./ 75./ 

Case Report  ( بیش از هفت 

 (بیمار

0 0 0 0 

Descriptive Review  با داشتن(

 ر منابع(حداقل سه مقاله از نویسنده د

75./  75./ 75./ 75./ 

Descriptive Review ( فاقد

 (منابع در نویسنده از مقاله سه حداقل 

25./  25./ 25./ 25./ 

داشتن با  ) Meta-analysis 

/Systematic Review 

  (منابع در نویسنده از مقاله یک حداقل

2 2 2 2 

 Meta-analysis(    داشتن با

/Systematic Review 

  (منابع در نویسنده از مقاله فاقد

0 0 0 0 

Letter to 

Editor, 

Editorial 

ارائه دیدگاه نسبت 

 به یک مقاله

25./  25./ 25./ 25./ 

Case Report 

 

 محاسبه گردد casereportمربوط به  4و3و2مطابق با ردیفهای 

Research 

Letter 
75./  75./ 75./ 75./ 

Short Communication, 

Rapid  
Communication, Brief 

Report 

2 2 2 2 

Commentaries 5./  5./  5./  5./  
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 مقاله  pdf فایلمستندات: 

 مقاالت ارائه شده در همایش های خارجی وداخلی :  -2

 .ارائه شده باشد ،یالملل نیب ای یهای داخل شیدر هما یسخنران ایهستند که بصورت پوستر  یمقاالت
 

 متیاز مقاالت ارائه شده در کنگره ها به صورت پوستر یا سخنرانیمیزان ا -3جدول شماره 

 

 سقف امتیاز انواع
  امتیاز 5/1 مقاالت ارائه شده درهمایش های داخلی             

 
 

 امتیاز 4
 
 

مقاالت ارائه شده درهمایش های خارجی و 
 بین المللی داخلی    

 امتیاز 1

 ازیامت 1        سخنران مدعو همایش کشوری           

 امتیاز 1.5 سخنران مدعو همایش های خارجی  

امتیاز به غیر از امتیاز مقاله فقط به ارائه  5/1 پوستر(                       -برترین مقاله کنگره ها )سخنرانی 
 دهنده با ارائه گواهی

 conferenceخالصه مقاله به صورت 

paper   در نمایه نامهscopus ا به و ی
 abstractو   proceedingصورت 

meeting  در نمایه نامهISI   

 /. امتیاز به امتیاز اصلی اضافه خواهد شد.5

 

 مقاله چاپ شده در کتابچه ، گواهی شرکت در کنگره تصویر مستندات:

ن امتیازی تعلق نخواهد به همکارا فقط به نفر اول یا ارائه دهنده با ارائه گواهی معتبر امتیاز داده خواهد شد.نکته : 

 گرفت.

3-(Citation استنادات به مقاالت منتشره در سال  )بر اساس سامانه 2022isid 

citation  مربوط به همان سال میالدی محاسبه می شود. جهت محاسبهcitation  مقاالتی با آدرس استاندارد دانشگاه ،
/. 5ده اند در نظر گرفته خواهد شد و به ازای هر یک سایت ( سایت ش2122علوم پزشکی جهرم که در این محدوده زمانی )

 امتیاز .

 هر فرد. مقاالت citationمربوط به  scopusصفحه  تصویرمستندات: 

4- h-index 

 : h-indexمحاسبه امتیاز  شیوه
 ./. امتیاز اضافه خواهد شد25باالتر از آن   h-indexامتیاز و به ازای هر یک   2:  2 تا h-indexهر 

 

 هر فرد. h-indexمربوط به  scopusصفحه  تصویرمستندات: 
 

 می باشد.  scopusپایگاه استنادی  citationو  h-indexمبنای محاسبه 
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 :یوخوارزم یکسب شده در جشنواره راز یمقامها -5

 میزان امتیاز مقامهای کسب شده  - 4جدول شماره 

 امتیاز مقام کسب شده

 ازیامت21  مقام اول               

 ازیامت 16              مقام دوم                                     

 ازیامت 12              مقام سوم                                    

 بیکه ترت یو خوارزم یراز یجشنواره ها یها نیبرتر

 کتاب(       ای)مقاله   ستینفرات مشخص ن

 رائه دهندهفقط به ا ازیامت 5/1

 

 

 

 : کتب – 6

 منظور کتابهایی است که با آرم دانشگاه ، توسط پژوهشگران در سال ارزیابی چاپ شده باشد.

 میزان کتب -5جدول شماره 

 امتیاز نوع

امتیازی معادل امتیاز مکتسبه از شورای تالیف و ترجمه دانشگاه  کتب تألیفی

 یا هیات ممیزه.

زی معادل امتیاز مکتسبه از شورای تالیف و ترجمه دانشگاه امتیا کتب گردآوری و ترجمه

 یا هیات ممیزه.

به ازای هر کتاب یا فصلی از کتاب نمایه شده 

 scopusدر پایگاه 

 امتیاز 15

 

 از جلد و شناسنامه کتاب تصویر مستندات: ارائه اصل کتاب یا

             ازیامت /. 5  هر ثبتثبت ژن در ژن بانک        -7 -

 امتیاز است. 2سقف امتیاز ثبت ژن نکته : 

 در ژن بانکحه مربوطه فص تصویرمستندات: 
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 :  یمدرس کارگاه پژوهش-8

 منظور کارگاههایی که توسط معاونت تحقیقات و فناوری برای توانمند سازی پژوهشگران برگزار می گردد.

 ازیامت 2حداکثر  ازیامت 5/1به ازای هر کارگاه 

 امتیاز است. 2از تدریس کارگاه نکته : سقف امتی

 ها و نظارت ها  یداور -9

 میزان امتیاز داوری و نظارت -6جدول شماره 

 سقف امتیاز امتیاز نوع

داوری علمی کتب، پایان نامه،طرح تحقیقاتی، مقاالت مجالت داخلی 

 فارسی از جمله مجالت دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 امتیاز 5/2 /. امتیاز25

 معتبر یبا ارائه گواه یمقاالت مجالت خارج یلمع یداور-

 ISI,Pubmed , scopusی فقط شامل مجالت مجالت خارج

 امتیاز 5/2 /. امتیاز5

 است. یالزام ازیامت صیجهت تخص یداور یمکاتبات رسمتصویر مستندات: ارائه 

 نامه ها  انیپا-00

د. تاریخ ننی انتخاب پژوهشگر برتر( مصوب شده باشمنظور پایان نامه هایی است که در سال ارزیابی )بازه زما

 .تصویب پایان نامه مد نظر می باشد 

 میزان امتیاز پایان نامه ها -7جدول شماره 

 سقف امتیاز نوع

 امتیاز 2 امتیاز /.5 راهنمایی پایان نامه دکتری عمومی              

 امتیاز 1 امتیاز /.25 مشاوره پایان نامه دکتری عمومی                 

 امتیاز 3 امتیاز 1 راهنمائی پایان نامه های کارشناسی ارشد        

 ازیامت 5/1 /. امتیاز5 مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد         

 امتیاز 4 ازیامت PhD                  2 ینامه ها انیپا ییراهنما

 امتیاز 2 ازیامت PhD                   1 های  نامه انیمشاوره پا

 امتیاز 4 ازیامت 2 راهنمائی پایان نامه های دستیاری              

 امتیاز 2 امتیاز  1  مشاوره پایان نامه های دستیاری              
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 یمربوطه به نسبت مساو ازیاستاد مشاور داشته باشد امت ایاستاد راهنما  کیاز  شینامه ب انیپا کیاگر نکته : 

 خواهد شد. میآنها تقس نیب

 مستندات: نامه رسمی از سایر دانشگاهها و ابالغ پایان نامه از دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

        یوابسته به معاونت پژوهش یها و شوراها تهیدرکم تیعضو -00

 امتیاز 5/1به ازاء عضویت درهر کمیته و شورا در آن سال     

 امتیاز می باشد. 1ه سقف امتیاز از این ماد نکته : 


