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 و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان جشنواره تحقیقات سومینفراخوان شرکت در 

 )2019سال (

در پرتو عنایات الهی به منظور تجلیل و تکریم از محققین  لرستان علوم پزشکی و فناوري دانشگاه جشنواره تحقیقاتی چهارمین

و  افراد حقیقـی دو گروه در  1398 آذرماهی و فناوري دانشگاه علوم پزشکی لرستان در تحقیقات هاي فعالیتو معرفی جسته بر

 یکـم تـا   2018سال  نوامبر یکماز  حقیقی حیطهدر  بازه زمانی مورد قبول. گردد برگزار می بخش هدزاودو در  مراکز حقوقی

و کمیتـه تحقیقـات    مراکـز تحقیقـاتی  (حقـوقی   حیطـه و بـراي  ) 1398آبـان   10 یـت لغا 1397 آبـان  11( 2019سال  نوامبر

  .باشد میالدي می 2018ابتدا تا انتهاي سال  هاي فعالیت) دانشجویی

  

  :حقیقی حیطه

 علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان هیأت اعضاء -1

 )باشد 1398پایان شهریورماه تا التحصیلی آنها  که تاریخ فارغ(دانشگاه علوم پزشکی لرستان  دانشجویان -2

 دانشگاه علوم پزشکی لرستان انکارمند -3

 و فناوري صاحبان ابداعات و اختراعات -4

  :حقوقی حیطه

 مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی لرستان -1

 نشگاه علوم پزشکی لرستانداهاي   هاي تحقیقات دانشجویی دانشکده کمیته -2

  :هاي جشنواره بخش

گـروه  +  گـروه علـوم آزمایشـگاهی   + هاي دانشـکده پزشـکی    شامل همه گروه( علوم پایه پزشکیبرتر بخش محققین  -1

 )پرتوشناسی و فیزیک پزشکی

 )هاي بالینی دانشکده پزشکی شامل همه گروه( علوم بالینی پزشکیبرتر بخش محققین  -2

 )هاي دانشکده دندانپزشکی شامل همه گروه( دندانی علومبرتر بخش محققین  -3

 )هاي دانشکده داروسازي شامل همه گروه( علوم داروییبرتر بخش محققین  -4

گـروه  + هاي پرسـتاري و مامـایی اسـتان     هاي دانشکده شامل همه گروه( پرستاري و مامایی علومبرتر بخش محققین  -5

 )هاي پزشکی گروه اتاق عمل و فوریت+ هوشبري 

گـروه  + هـاي دانشـکده بهداشـت و تغذیـه      شامل همـه گـروه  (و مدیریت  و تغذیه یبهداشت علومبرتر بخش محققین  - 6

 )آوري اطالعات سالمت فن

 بخش محققین برتر دانشجویی -7

 بخش محققین برتر کارمند -8

 المللی بخش محققین برتر داراي همکاري بین -9

 برترو فناوران اختراعات  ،بخش ابداعات -10

 تحقیقاتی برتربخش مراکز  -11

 بخش کمیته تحقیقات دانشجویی برتر -12
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  :نکات مهم

بخـش  و  بخش ابداعات، اختراعات و فنـاوران برتـر، بخـش مراکـز تحقیقـاتی برتـر       جز به(همایش  هاي بخشدر تمام  -1

مسـتنداتی وجـود نـدارد و بررسـی مسـتندات مسـتقیماً        گونه یچهنیازي به ارسال  )کمیته تحقیقات دانشجویی برتر

 .گردد میدانشگاه انجام  سنجی علمتوسط کارشناسان اداره 

بایسـتی   بخش کمیته تحقیقات دانشجویی برتـر و  بخش ابداعات، اختراعات و فناوران برترافراد متمایل به شرکت در  -2

 Rdo.Lums@gmail.comدر جشـنواره بـه ایمیـل     تمام مستندات و مدارك را اسکن نموده و به همراه نامه شـرکت 

 .نمایندارسال 

شرکت در جشـنواره نسـبت بـه     درخواستعالوه بر ارسال نامه  ،متقاضی شرکت در جشنوارهو کارمندان دانشجویان  -3

دانشجویان دقت داشته باشـند  . ماینداقدام ن) ISI-Scopus-PubMedدر مجالت (مقاالت چاپ شده خود  PDFارسال 

بـه  . چاپ شده باشـند مذکور آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی را داشته باشد و الزاماً در بازه زمانی  حتماًکه مقاالت 

 .گیرد نمیشده و نیز مقاالت خارج از بازه زمانی فوق هیچ امتیازي تعلق  Acceptمقاالت 

تمـامی   .گـردد  مـی در حوزه تحقیقات و فناوري دانشگاه بررسی  رأساًتحقیقاتی  هاي کمیتهمدارك مراکز تحقیقاتی و  -4

بـه   30/8/1398بایست کلیه مدارك الزم را تـا تـاریخ    ها، می هاي تحقیقات دانشجویی دانشکده هاي کمیته سرپرست

هاي ارسال شده پس از ایـن تـاریخ، مـورد بررسـی      خواستدر. ارسال نمایند Rdo.Lums@gmail.comآدرس ایمیل 

 .قرار نخواهند گرفت

علمـی   هیـأت دانشگاه انجام خواهـد شـد و اعضـاي     سنجی علمدر اداره  هاي حقیقی ي بخشها بررسیتمام مراحل و  -5

 .نیازي به ارسال هیچ مدرکی ندارند

بایـد تمـام    کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی برتـر    بخش و  بخش ابداعات، اختراعات و فناوران برترمتقاضیان شرکت در  - 6

 Rdo.Lums@gmail.comمدارك و مستندات الزم را اسکن کرده و همراه تقاضاي شـرکت در جشـنواره بـه ایمیـل     

 .ارسال نمایند

وزارت بهداشـت  اختـراع   تأییدیهباشد که  فقط اختراعاتی قابل بررسی می فناوري برترو ابداعات و اختراعات در بخش  -7

ابـداعات و اختراعـات را   مالکیـت صـنعتی   درمان و آموزش پزشکی را داشته باشند و اختراعاتی که فقط گواهی ثبت 

 .شددارند بررسی نخواهند 

 :صورت زیر است هاي حقیقی به هاي اول، دوم و سوم در حیطه حداقل امتیازات براي کسب رتبه -8

 200حداقل امتیاز کل  :اول هاي رتبه

 130حداقل امتیاز کل  :دوم هاي رتبه

 100حداقل امتیاز کل  :سوم هاي رتبه

امتیاز در صورتی که . شوند میارزیابی فوق  هاي شاخصاول، دوم و سوم بر اساس  هاي رتبهاست  به ذکرالزم  -تبصره

حداقل امتیازات  تواند میکمیته علمی ارزیابی کننده  .را کسب ننمایدفوق  هاي شاخص از محققین حد نصاب یک یچه

  .تعدیل نمایدبر اساس امتیازات نهایی کسب شده محققین برتر را 

 2018را در سـال  تعـداد مقـاالت   در این حیطه مراکز تحقیقاتی که بیشـترین نسـبت رشـد     :مرکز تحقیقاتی برتر -9

تعداد مقاالت و نیز نسبت تعـداد مقـاالت    ها و امکانات مرکز، پتانسیل ظر گرفتناند با درن داشته 2017نسبت به سال 

 .شوند مراکز تحقیقاتی برتر تعیین می ،)سهم مرکز در تولیدات علمی دانشگاه(کل مرکز به تعداد مقاالت کل دانشگاه 

هـا   هاي تحقیقات دانشجویی تمـامی دانشـکده   مستندات یکسال گذشته کمیته: اي دانشکدهبرتر کمیته تحقیقات  -10

، تعـداد  %)15بـا وزن  (هاي برگزار شـده   ها ارسال شده است، در پنج حیطه تعداد کارگاه که توسط سرپرستان کمیته

پوسـتر و   المللـی بـه صـورت    هـاي ملـی و بـین    ، تعداد مقاالت ارائه شده در کنگره)%15با وزن (جلسات برگزار شده 

و نظر نهـایی سرپرسـت    )%40با وزن ( المللی بین، تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر )%20با وزن (سخنرانی 

 .نواره محاسبه و اعالم خواهد شدشتوسط کمیته علمی ج )%10با وزن (دانشجویی کمیته تحقیقات مرکزي 
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 برتر محققینبخش  دستورالعمل محاسبه امتیازات

تعداد کل افراد موجـود در لیسـت مقـاالت     ت امتیاز کل مقاله بر اساس جدول زیر محاسبه و بر اساسدر بخش مقاال -1

 .بخش کسب نمایدهر میزان امتیازي را از این  تواند میو فرد  باشد میسقف امتیاز آزاد . گردد میمحاسبه 

  

  یهنماامتیاز مقاالت منتشر شده در مجالت بر اساس نوع 

  امتیاز  نمایه

ISI Web of Sciences )3 ×IF + (25  

PubMed 25  

Scopus 15  

 
ء اعضـاء  ارتقـا  نامـه  آیینو بر اساس جـدول  نویسندگان مقاله  بر اساس تعداد کل ،شنحوه توزیع امتیاز در این بخ -2

 .باشد مییسنده اول و مسئول برابر امتیاز نو. محاسبه خواهد شد علمی یأته

  

  تنحوه محاسبه و توزیع امتیاز مقاال

  نویسندگان مقالهتعداد 
  سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه

  مجموع ضرایب
  سایر همکاران  اول یا مسئول

1  90%  -  -  

2  80%  55%  135%  

3  70%  40%  150%  

4  60%  35%  165%  

5  55%  30%  175%  

  %180  ≥ %25  %50  9تا  6

  %200  به نسبت مساوي  %45  نفر و بیشتر 10

  

  .گردد میمحاسبه  Originalنالیز معادل مقاالت متاآو  مرور سیستماتیکمروري، مقاالت انواع امتیاز  -3

           امتیــاز مقــاالتو  دوم یــکمعــادل  Editorialامتیــاز مقــاالت ، ســوم یــکمعــادل  Letter to Editorامتیــاز مقــاالت   -4

Case Report ،Short Communication،Brief Report   وNote  امتیازات پایـه منـدرج در جـدول     دوسومادل مع ...و

 .گردد میباال محاسبه 

  .گردد امتیاز اضافه می 5به سقف امتیازات مقاله  Q1 (CiteScore)براي مقاالت  -5


