آییننامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی بهبهان
 )1مقدمه
به منظور ارج نهادن به فعالیتهای پژوهشی محققین و فناوران (اعضای محترم هیأت علمی ،کارکنان و
دانشجویان) و ترغیب و تشویق هر چه بیشتر آنها به انجام فعالیتهای پژوهشی ،و همچنین تعریف معیارها و
اس تفاده از یک دستورالعمل مشخص و ثابت در تعیین پژوهشگر برتر ،این آییننامه تدوین گردیده است.
 )2اهداف:
 .1تقدیر از پژوهشگران برتر حوزههای مختلف دانشکده ،بسترسازی برای رسیدن به اهداف برنامههای توسعه
کشوری و افق  1141در حوزه پژوهش
 .2ایجاد زمینه ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در دانشکده
 .3ایجاد بستر مناسب برای تعامل پژوهشی درون بخشی و برون بخشی
زمان برگزاری 22 :تا  23آذرماه

 )2تعاریف:
 -1پژوهشگر هیأت علمی :به فردی اطالق میشود که دارای حکم کارگزینی هیأت علمی باشد.
 -2پژوهشگر غیر هیأت علمی :شامل کلیه همکاران دانشکده علوم پزشکی بهبهان میشود که در امر پژوهش
فعالیت میکنند اما از اعضای هیأت علمی نمیباشند.
 -2پژوهشگر آزاد :به افرادی اطالق میشود که رابطه استخدامی با دانشکده ندارند اما کلیه فعالیتهای پژوهشی
خود را مطابق با آئیننامههای پژوهشی دانشکده انجام میدهند.
 -4دانشجو :شامل افرادی است که در طول دوره ارزیابی در یکی از رشتههای این دانشکده مشغول به تحصیل می-
باشند و فعالیتهای پژوهشی آنها منطبق با آئیننامه پژوهشگر برتر کمیته تحقیقات دانشجویی میباشد.
 )4نحوه انتخاب پژوهشگران برتر
 -1فعالیتهای پژوهشی که در محدوده زمانی اول مهر سال گذشته لغایت اول مهر سال جاری صورت پذیرفته
باشد مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
 -2مهلت ارسال مدارک توسط اعضای هیأت علمی وکارکنان به کارشناس پژوهش و دانشجویان به سرپرست
کمیته تحقیقات دانشجویی حداکثر تا پایان ساعت اداری  23آبان میباشد .معاونت پژوهشی موظف است امتیاز
پژوهشی محققین را پس از دو هفته محاسبه و به آنها اعالم نماید و محققین تا  14ساعت بعد فرصت اعتراض دارند.
 -3در کلیه موارد امتیاز وقتی محاسبه میشود که محقق مدارک مربوطه را به موقع به مدیریت آموزش و
تحقیقات ارائه نموده ،به طوری که امتیازات آن در رتبهبندی معاونت آموزش ،تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
دانشکده استفاده شده و یا قابل استفاده باشد.
 )5به فعالیتهای پژوهشی ذیل امتیاز تعلق میگیرد:
 )1مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلی و خارجی
 )2مقاالت ارائه شده در همایشهای بینالمللی و غیر بینالمللی
 )3کتب منتشره به صورت ترجمه یا تألیف
 )1نوآوری ،اکتشاف و اختراع

 )5پژوهشهای ذکر شده به عنوان رفرنس در کتب مرجع)(Text book

 )6مقامهای کسب شده در جشنوارههای رازی و خوارزمی و سایر جشنوارههای بینالمللی
 )7ارجاع به مقاله در مقاالت چاپ شده
 )4عضویت در هیئت تحریریه مجالت
 )9طرح تحقیقاتی پایان یافته
 )14جذب بودجه از منابع خارج دانشگاه
 )11تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت Q1
 )12تعداد مقاالت مشترک با دانشگاه های خارج از کشور
 )6از پژوهشگر دارای باالترین میزان شاخص هیرش (( )H-indexبا کسر خوداستنادی و با
درج وابستگی سازمانی بهبهان) بدون توجه به سایر فعالیتهای پژوهشی تقدیر به عمل
خواهد آمد.
 )7نحوه امتیازدهی
 -1مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلی و خارجی
جدول امتیازات مربوط به مقاالت
ردیف

1
2
3
1
5

امتیاز

محل نمایه شدن
مقاالت ایندکس شده در )Web of Science(ISI
مقاالت ایندکس شده در PubMed, Medline
مقاالت ایندکس شده در Scopus
مقاالت ایندکس شده در سایر نمایههای بینالمللی Chemical
Abstract, Embase, CINAHL, Current Contents,
Biological Abstract, PsychoInfo, ISC
نمایه نشده داخلی و خارجی و سایر نمایهها  ...و Index
Copernicus

)25 + (IF×3
25
24
6
3

جدول نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی مشترك
تعداد همکاران
1
2
3
1
5
 6تا 9
 14نفر و بیشتر

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه
اول
%94
%44
%74
%64
%55
%54
%15

بقیه همکاران
%55
%14
%35
%34
≥%25
به نسبت مساوی

مجموع ضرایب

%135
%154
%165
%175
%144
%244

جدول امتیاز مقاالت بر اساس نوع مقاله
ردیف
1
2
3
1

نوع مقاله
Original Article/Review Article
Short Communication
Case Report
Letter to Editor

امتیاز
امتیاز کامل
( 1/2یک دوم) امتیاز مقاله
( 1/3یک سوم) امتیاز مقاله
( 1/1یک چهارم) امتیاز مقاله

 -2مقاالت ارائه شده در همایشهای بینالمللی و غیر بینالمللی
مقاالتی (به صورت پوستر یا سخنرانی) مورد تایید هستند که به نام دانشکده علوم پزشکی بهبهان در همایشهای بینالمللی و
غیر بینالمللی ارائه شده باشند .درج مقاالت در کتابچه خالصه مقاالت همایش (به صورت چاپی یا لوح فشرده) نیز حائز اهمیت
میباشد .به ارائهدهنده مقاله طبق جدول زیر امتیاز داده میشود.
نوع ارائه

ردیف
سخنران مدعو
1
ارائه مقاله به صورت سخنرانی
2
سخنرانی ایندکس شده در  ISIو
3
 Scopusبه صورت  Proceedingو

امتیاز همایش بینالمللی
6
3
1

امتیاز همایش غیر بینالمللی
5
2
3

abstract meeting

1

پوستر ایندکس شده در  ISIو
 Scopusبه صورت  Proceedingو

2

1/5

ارائه مقاله بصورت پوستر

1

4/5

abstract meeting

5

-2کتب منتشره به صورت ترجمه یا تالیف
کتب تالیفی مرتبط یا غیرمرتبط با رشته تخصصی فرد با آرم دانشکده علوم پزشکی بهبهان که در بازه مزبور تالیف ،ترجمه یا
تجدید چاپ شده باشد.
تبصره :به ویراستاری علمی کتاب  %54امتیاز تعلق میگیرد.
ردیف

تالیف

1
2

تالیف کتاب
تالیف فصلی از کتاب

ردیف
1
2

ترجمه کتاب
ترجمه فصلی از کتاب

امتیاز
فارسی
24
14

ترجمه

انگلیسی
25
15
امتیاز
15
5

 -4نوآوری ،اکتشاف و اختراع
به اختراع و اکتشاف ثبت شده به نام دانشکده علوم پزشکی بهبهان  5امتیاز تعلق میگیرد.
به اختراع و اکتشاف منجر به تولید محصول به نام دانشکده علوم پزشکی بهبهان و با تأیید مراجع ذیصالح  15امتیاز تعلق می-
گیرد.
به اختراع و اکتشاف ثبت شده با تأیید مراجع ذیصالح و ارائه مقاله مرتبط به نام دانشکده علوم پزشکی بهبهان  34امتیاز تعلق
میگیرد.
 -5پژوهشهای ذکر شده به عنوان رفرنس در کتب مرجع ()Text Book
پژوهشهای ذکر شده ( و یا تألیف یک فصل) در کتب مرجع  34امتیاز تعلق میگیرد.
 -6مقامهای کسب شده در جشنوارههای رازی و خوارزمی و سایر جشنوارههای بینالمللی
به نفر اول /دوم/سوم به ترتیب  34/24/14امتیاز تعلق میگیرد.
 -7ارجاع به مقاله در مقاالت چاپ شده
به هر مورد ارجاع در بازه زمانی مزبور به مقاالت چاپ شده از سال  2416-2412به نام دانشکده علوم پزشکی بهبهان 5
امتیاز تعلق میگیرد.
 -8عضویت در هیئت تحریریه مجالت
به عضویت در هیئت تحریریه مجالت طبق جدول زیر امتیاز داده میشود.
ردیف
1
2

امتیاز
1
2

نوع عضویت
هیئت تحریریه مجالت خارجی
هیئت تحریریه مجالت داخلی

 -9طرحهای تحقیقاتی پایانیافته
نوع فعالیت
مجری مسئول
سایر مجریان
همکار (مشاور)

طرح تحقیقاتی هیأت علمی
5
1
2

طرح تحقیقاتی منتورشیپ و دانشجویی
1
1
3

 -13جذب بودجه از منابع خارج دانشکده
جذب بودجه به ازای هر  14میلیون تومان  5امتیاز به فرد تعلق میگیرد.
 -11تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت Q1

به ازاء هر مقاله  34امتیاز به امتیاز مقاله اضافه میگردد.
 -12تعداد مقاالت مشترك با دانشگاه های خارج از کشور
به ازاء هر مقاله  34امتیاز به امتیاز مقاله اضافه میگردد.

