دانشگاه علوم پزشکی کرمان
معاونت تحقیقات وفناوری
شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر
درجامعه امروز پژوهش وفناوری ابزار والزمه گسترش علم وتکنولوژی واسباب پیشرفت وتعالی کشورماست
.هرمحقق درجامعه دانشگاهی کشور به واسطه جایگاه علمی ورسالت ملی ،سازمانی نقش منحصر به فد را درحرکت
درآوردن چرخ پژوهش وفناوری وفراهم آوری زمین نیل به نتاریجی ردارد که هدف واالی آن رشد علم وفناوری
وارتقاء جایگاه علمی کشور ومهمتر از همه افزایش سطح سالمت ورفاه وآسایش جامع است .
توضیحات ضروری :
درسال جاری سعی برآن است تامستندات پژوهشی اعضاء هیأت علمی دانشگاه که دردفتر پژوهشی موجوداست
مورد ارزیابی قرار گرفته وبراساس آن نفرات برگزیده درگروهای مختلف دانشگاه معرفی ومورد تقدیر قرار گیرند
بازه زمانی انتخاب پژوهشگر  3ساله میباشد که براساس آین نامه ارزشیابی انجام میگیرد ومیانگین نمره برای ورد
به انتخاب  40میباشد.

جدول شماره یک:
ردیف

گروه آموزشی /دانشکده /مرکز

1

گروه علوم بالینی

2

گروه علوم پایه

3

دانشکده

4

مرکز تحقیقاتی

5

پژوهشگر غیر هیأت علمی

6

فناوربرتر

7

دانشجوی برتر

تعداد

امتیاز اعضای هیئت علمی بسته به نوع فعالیت پژوهشی به صورت زیر محاسبه میشود .امتیاز پژوهشی هر فرد
مجموع امتیازات بخش های مختلف میباشد.

 امتیاز مقاالت طبق جدول  1و بر اساس ضرایب امتیاز نویسندگان محاسبه می شود.
 به هریک از نویسندگان مسئول یا اول مقاله امتیاز کامل مقاله تعلق گرفته و برای سایر نویسندگان 70
درصد امتیاز مقاله محاسبه خواهد شد.
 در صورتیکه دانشجو نویسنده مسئول یا اول مقاله باشد ،درصورتیکه مستنداتی مبنی براینکه مقاالت
مستخرج از پایان نامه دانشجو باشد  ،به استاد راهنمای اول و دوم  %100امتیاز مقاله تعلق می گیرد.
 درصورتیکه نویسنده اول و مسئول خارج از کشور باشد ونفر دوم به بعد از اعضاء هیأت علمی
دانشگاه علوم پزشکی کرمان باشند  %100امتیاز به نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعلق
میگیرد.
 در صورتیکه مقاله دارای نویسندگان اول و مسئول خارج از دانشگاه علوم پزشکی کرمان باشد%70 ،
امتیاز مقاله به نویسندگان داخل دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعلق میگیرد.
 امتیاز مقاالت مروری منتشرشده در مجالت نمایه شده در نمایه نامه های ISIو  PUBMEDدر 1/4
ضرب می گردد.
 امتیاز مقاالت  Brief Communication/Rapid Communication/Short Communicationدر
 0/5ضرب می گردد.
 به خالصه مقاالت همای ش ها و کنگره ها که در شماره های supplementمجالت منتشر شده است
امتیازی به جز امتیاز همایش مذکور تعلق نمی گیرد.

جدول  : 1امتیاز پایه مقاالت ارائه شده در مجالت
امتیاز مقاله

نوع مجله
ایندکس شده در نمایه نامه ISI

 +25سه برابرIF

ایندکس شده در نمایه نامه هایPubMed,Medline

25

ایندکس شده در نمایه نامه هایScopus

15

 -جدول  : 2امتیاز مقاالت ارائه شده در مجالت بر اساس تعداد نفرات:

سهم هر نفر از امتياز بر مبناي امتيار اوليه

تعداد
همکاران

اول

1

0/100

نويسنده
مسئول و
نفر اول
دونفر به
صورت
مساوي

دوم

سوم

چهارم

پنجم

2

0/70

0/50

0/30

3

0/50

0/375

0/25

0/25

4

0/40

0/30

0/20

0/20

0/20

5

0/40

0/275

0/15

0/15

0/15

0/15

6

0/40

0/26

0/12

0/12

0/12

0/12

ششم

0/12

 امتیاز مقاالت ارائه شده در همایش ها طبق جدول  3محاسبه می گردد .در صورتیکه مقاله ای در
چند همایش ارائه گردیده باشد ،همایشی که باالترین امتیاز را دارد محاسبه خواهد شد.
 امتیاز مقاله ارائه شده به صورت سخنرانیها پوستر برای هریک از
 نویسندگان طبق جدول مقاالت محاسبه میگردد.
 به گرنت اعضاء هیأت علمی که به عنوان سخنران مدعو ) (Keynote, invited Speakerدر
همایش های خارجی شرکت می کنند،در صورت ارائه دعوت نامه به عنوان سخنران مدعو ،معادل
 12امتیاز در نظر گرفته می شود.
 به گرنت اعضاء هیأت علمی که به عنوان سخنران مدعو ) (Keynote, invited Speakerدر
همایش های داخلی شرکت می کنند،در صورت ارائه دعوت نامه به عنوان سخنران مدعو ،معادل 8
امتیاز در نظر گرفته می شود.

عنوان

امتیاز سخنراني

امتیاز پوستر

مقاالت ارائه شده در همایش های خارجی و بین المللی داخلی

4

2

مقاالت ارائه شده در همایش های داخلی

2

1

الزم به ذکر می باشد که امتيازات پايه ذکر شده در جدول بر تعداد افراد تقسيم ميشود.

 به کتابی که توسط محقق یا محققین دانشگاه /مرکز تحقیقاتی نوشته شده باشد وحداقل  %10از
منابع ذکر شده درکتاب به نام نویسنده بوده ودرنمایه نامه  Scopusقابل بازیابی باشد امتیاز تعلق
میگیرد
 به فصولی ازکتاب مرجع که توسط محقق یا محققین دانشگاه/مرکز نوشته شده باشد وکتاب مذکور
جزو کتاب های مرجع وزارت بهداشت باشد امتیاز تعلق میگیرد

موضوع مورد بررسي

امتیاز

کتب تألیفی

25

تألیف فصولی از یک کتاب

20

الزم به ذکر می باشد که امتيازات پايه ذکر شده در جدول بر تعداد افراد تقسيم ميشود.

ه) برای هر نوآوری ،کشف ،اختراع ثبت شده  ،فناوری بومی شده Patent ،به میزان اعتبار تشویقی مصوب
شده توسط شورای پژوهشی دانشگاه به گرنت فرد اضافه میشود . .بدین صورت که اختراع داخلی معادل
 Scopusو خارجی معادل  ISIدر نظر گرفته می شود.
اختراع داخلی  15 :ضربدر سهم هر فرد در اختراع
اختراع خارجی 25:ضربدر سهم هر فرد در اختراع

دکتر انصاری

دکتر پرداختی

دکتر شیبانی

دکتر نجفی پور

دکتر شریفی

دکتر سنجری

دکتر افالطونیان

دکتر نعمت الهی

دکتر صالح گوهری

دکترکالنتر

دکترساالری

دکتر مهربانی

دکتر بانشی

خانم سلطان احمدی

دکتر مبشر

دکتر ابراهیمی

دکتر سعید

دکتر ملکوتیان

دکتر یزدانی

دکترمهرزاد مهربانی

دکتر دهقان نوده

دکتر ترابی

دکتر والی

