
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 79ماه بانآ پایانتا 79آذرماه اول  

 79پاییز ویرایش 

 

                                                  

 



در راستای ارتقای کیفی شاخص های ارزشیابی پژوهشی در سالهای اخیر و از طرفی پر رنگ نمودد  ضوودر   

پژوهشوی دانشوهاد در تهو  اد واد انهیوزد بوه       محققین علدم پزشکی در عرصه های بین المللی ، معاونو   

و همچنین مقاالت با همکواری بوین المللوی و     Q1پژوهشهرا  تالش نمددد در خصدص مقاالت با کیفی  

سیاستهای تشددقی را مدنظر قرار دادد و بوا تودودن یدوین ناموه توادزد انتشوار مقواالت از         IFمقاالت دارای 

 پژوهشهرا  ضماد  نمادد.

ز پژوهش نیز پژوهشهای با کیفیو  بادتوتی توزع معیارهوای ارزشویابی      ابی پژوهشهرا  در رولیکن در ارزشی

 محاسبه گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تحلیلای  اساتید هیات علمی چاا  یام ملا ا      بورای ته  شرک  در ارزشیابی هفته پژوهش ورود شرط *

نویسانده  سئول یاا  نویسنده مب  عنوان    ISI,pubmed,scopus در نمای  های اصیل یا مروری

 .می باشداول 

غیار   اسااتید گروه معاار      اساتید هیات علمی ته  شرک  در ارزشیابی هفته پژوهش برایورود *شرط 

یا علمی پژوهشی  ISCتحلیلی اصیل ملا   یم حداقل کارمندان و دانشجویان چا    هیات علمی

 باشد. یاول م سندهینو ایمسئول  سندهیب  عنوان نو

ملا ا  بایاد در نمایا      ملا   در نمای  نام  مربوط  می باشد.شدن چا  ملا   ایندکس  * منظور از

 نام  مربوط  قابل مشاهده باشد.

صاراا محادود با  مجالت علمای        ISI (ESCI) نمایا  شاده در    ملاالت تخصیص امتیاز ب *

 مللای  و یا مجلتی است ک  توسط ناشاران معترار بای  ا    ESCIپژوهشی داخلی نمای  شده در 

 منتشر می شوند .

 یاساتانداردها  تیا اخلق در پژوهش در جهت ارتلاا  رعا  یمل ت یمصوب  کم "ب  استناد بند ج *

معاونات   یاز ساو  یابلغا  " رانیا ا یاسالم  یدر جمهور یعلوم پزشک یاخلق در پژوهش ها

   09/10/79/د  ماور   0101/911وزارت متراو  با  شاماره ناما       یو انااور  لاتیمحترم تحل

شده در سامان  مجالت ناامعترر وزارت بهداشات  درماان و       یک  در مجلت نامعترر نما یملاالت

اگر در زمان انتشاار    یبوده و حت یشوند   ااقد هر گون  اعترار پژوهش یمنتشر م یآموزش پزشک

 یپژوهشا  ازیا امت چگونا  یه یمجلت نامعترر نروده باشند  مستند اعطاا  ستیمجلت مذکور در  

 شوند. یوب نممحس

 

و  طرح های تحقیقاتی  ،خالصه مقاالت ارائه شدد در کنهرد ها به تز یئین نامهکلیه فعالیتهای پژوهشی مرتبط با ادن 

 یئین نامهامتیاز اولیه ی  فعالی  بر اساس مداد ادن  ،چنانچه فعالیتی مشترکاً تدسط چند نفر ان ام شدد باشدثب  اختراع 

فعالیتهوای مشوتر    تودو    با تدته به ضرادبدی فعالی  مدرد نظر برای هرکدام از همکارا  امتیاز نهاتعیین و سپس 

 خداهد بدد.یدین نامه ارتقاع 

 



 :دانشگاهشورای پژوهشی  طرحهای پژوهشی مصوب -0

  امتیاز همکار طرح /.5امتیاز م ری / م ردا  و  2با ازائ هر طرح 

 /. امتیاز همکار طرح1ردا  و /. امتیاز م ری /م HSR 5با ازای هر طرح خالصه 

 امتیاز HSR  :5*سقف امتیاز طرح های 

  امتیاز 22*سقف امتیاز سادر طرح ها : 

تعلق خواهد  ازیامت 2 یدرصد جذب منابع ما  01هر  یب  ازا* جذب منابع ما ی خارج از دانشگاه : 

 گرات.

 باشد. یم %01از خارج از دانشگاه  حداقل  یجذب منابع ما  -

 محاسر  خواهد شد. ازیامت 2و  %01متناسب با  شتر یدر صد بهر  -

داده نخواهد شد. منظاور   یازیامت ینام  ا انیپا یجذب شده در خصوص طرح ها یب  منابع ما  -

  یا ناما  اش را با  عناوان طارح در ا     انیاست ک  چنانچ  پژوهشگر وابست  ب  دانشگاه پا  یا

دانشگاه جاذب   یاز آن را هم برا شتریب ای یمنابع ما  %01اگر حداقل  یحت دیدانشگاه مصوب نما

 شود. ینم ازیامت  یمشمول ا باشد کرده 

طرح هاا   ریخارج از دانشگاه سلف ندارد و جدا از سلف سا یجذب منابع ما  یطرح ها ازاتیامت -

 محاسر  خواهد شد.

  :ملاالت منتشر شده در مجلت معترر داخلی و خارجی -2

 امتیاز نو  تملاال شدن نمای  محل

ISI  2+12 1ندع ./IF* 

Medline / Pubmed  12 2ندع 

Scopus  6 3ندع 
Chemical Abstract,psychinfo , Biological Abstract, 

Embase,cinahl,current contents,  
 4 4ندع 

Infobase, index Copernicus, DOAJ-3 5ندع  داخلی علمی پژوهشی 

 3 وووووو خالق و یمدزش تهرممقاالت چاپ شدد در م له ا

مقاالت چاپ شدد در سادر م الت داخلی که مدفق به کتب امتیاز علمی 
 پژوهشی نشدد اند.

 1 وووووو

پژوهشی دانشهاد علدم پزشکی  –مقاالت چاپ شدد در فصلنامه علمی 
 تهرم

 4 وووووو



 

لا   مذکور ب  م ازیامت Q1  50%ملاالت چا  شده در مجلت  ازیب  امت : Q1ملاالت  *

 اضاا  خواهد شد. یاصل ازیامت

 ازیدرصد امت 01  یا ملل  یب یهایملاالت با همکار ازیب  امت ملاالت همکاری بی  ا مللی : *

 اضاا  خواهد شد. یاصل ازیملا   مذکور ب  امت

ملدار او ی  امتیاز ملا   با امتیازات اازاینده  :امتیازات اازاینده ملاالت محاسر  درخصوص

جمع سپس امتیاز هر شخص بر اساس جدول اعا یتهای مشترک آیی  نام  ارتلا محاسر  

 خواهد شد.

 

Review article /Original article :کامل امتیازات با مطابق 

Research letter / case report :امتیازات سدم دک با مطابق  

short or Brief communication/ Rapid communication/Brief report , … :

  امتیازات دوم دک با مطابق

Letter to editor: امتیازات چهارم دک با مطابق 

یا صرر   است. پذیرش  در نمایه نامه مورد نظر )مشاهده مقاله( مقاالتایندکس  امتیاز دهی مقاالت،  *مالک

 قابل قبول نیست.ژورنال در چاپ 

 ملاالت ارائ  شده در همایش های خارجی وداخلی :  -0

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

 امتیاز 5/2             داخلیدرهمادش های  -الف

 امتیاز 1    و بین المللی داخلی درهمادش های خارتی -ب

 امتیاز 1                سخنرا  مدعد همادش کشدری   -ج

 امتیاز 2سخنرا  مدعد همادش های خارتی   -د



بوا   فقط به ارائه دهنددبه غیر امتیاز مقاله امتیاز  5/1                      پدستر( -)سخنرانی برتردن مقاله کنهرد ها   -و

 ارائه گداهی

ه صودرت  و چوه بو   scopusدر نماده ناموه    conference paperبه ازای هر خالصه مقاله که چه به صدرت  -د

proceeding   وabstract meeting  در نماده نامهISI     5.امتیاز به امتیاز اصلی اضافه خداهد شد ./ 

 )الط با آرم دانشگاه( کتب – 0

 .تالیف و ترتمه دانشهاد دا هیات ممیزدامتیازی معاد  امتیاز مکتتبه از شدرای  :کتب تألیفی  -الف

 .تالیف و ترتمه دانشهاد دا هیات ممیزدمکتتبه از شدرای  معاد  امتیازامتیازی : گردیوری و ترتمه کتب  -ب

 امتیاز scopus  :15به ازای هر کتاب دا فصلی از کتاب نماده شدد در پادهاد  -ج

 پایان نام  ها: -0

 امتیاز 2             هر راهنمادی پادا  نامه دکتری عمدمی  -

 امتیاز 1                 هر مشاورد پادا  نامه دکتری عمدمی -

  امتیاز 3       هر راهنمائی پادا  نامه های کارشناسی ارشد  -

 امتیاز  5/1   هر مشاورد پادا  نامه های کارشناسی ارشد       -

  ازیامت PhD                 12 ینامه ها ا دپا دیراهنماهر  -

  ازیامت PhD                  5 های  نامه ا دهر مشاورد پا -

 ازیامت 5              هر راهنمائی پادا  نامه های دستیاری -

 امتیاز   5/2               هر مشاورد پادا  نامه های دستیاری -

 نیبو  یمربدطه به نتب  متاو ازیاستاد مشاور داشته باشد امت اداستاد راهنما  کداز  شینامه ب ا دپا کداگر  -

 خداهد شد. میینها تقت

 از سایر دانشگاهها و ابلغ پایان نام  از دانشگاه علوم پزشکی جهرمم  رسمی مستندات: نا

 

 :یوخوارزم یکسب شده در جشنواره راز یملامها -1

 ازیامت22مقام او                  یو خدارزم ی: تشندارد رازالف

 ازیامت 16             مقام دوم                                      -

 ازیامت 12             سدم                                    مقام  -

 



فقط  ازیامت 5/1کتاب(       اد)مقاله   ت ینفرات مشخص ن بیکه ترت یو خدارزم یراز یتشندارد ها یها ند: برترب

 به ارائه دهندد

 

 پژوهشی عاونتعضویت درکمیت  ها و شوراهای وابست  ب  م -9

 امتیاز 5/2میته و شدرا در ی  سا      به ازاع عودد  درهر ک

 امتیاز می باشد. 1* سقف امتیاز از ادن مادد 

 داوری-9

از تملوه م والت دانشوهاد علودم     فارسوی  داوری علمی کتب، پادا  نامه،طرح تحقیقاتی، مقاالت م الت داخلی 

  پزشکی تهرم

 امتیاز 5/2                  هر داوری به ازای

 می باشد. امتیاز( 5/2) داوریمدرد  5 ، سقف داوری فقطالبا هرکدام از مدارد -

خواهد  ازیامت 0مورد و  0آنها  یو سلف داور ازیامت 0معترر  یبا ارائ  گواه یملاالت مجلت خارج یعلم یداور -

 بود.

 است. یا زام ازیامت صیجهت تخص یداور یمستندات: ارائ  مکاترات رسم -

 امتیاز 2داکثر امتیاز ض 5/2مدرس کارگاد پژوهشی  -7

 ازیامت 1ثب  ژ  در ژ  بانک          -01

 امتیاز  2ثب  ژ   امتیاز  سقف -

00- citation 

citation  شدد. ته  محاسبه می مربدط به هما  سا  میالدی محاسبهcitation  مقاالتی با یدرس استاندارد ،
و به ازای هر  خداهد شداند در نظر گرفته ( ساد  شدد 2212دانشهاد علدم پزشکی تهرم که در ادن محدودد زمانی )

 /. امتیاز .5دک ساد  

 

02- h-index 

 : h-indexته  محاسبه امتیاز 
 /. امتیاز اضافه خداهد شد.25 از ی   باالتر h-indexامتیاز و به ازای هر دک   2:  2 تا h-index هر

 

 هر ارد. h-indexو ملاالت  citationمربوط ب   scopusمستندات: پرینت صفح  

 

 می باشد.  scopusپایگاه استنادی  citationو  h-indexمرنای محاسر  


