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 و فناوری دانشگاه علوم پزشکی لرستان فراخوان شرکت در دومین جشنواره تحقیقات

 (7102سال )

شنواره تحقیقاتي  شگاه  دومین ج شكي  و فناوری دان ستان  علوم پز در پرتو عنایات الهي به منظور تجلیل و تكریم از محققین  لر

سته  بر ستان در آذر    و معرفي فعالیتهای تحقیقاتج شكي لر شگاه علوم پز و   افراد حقیقیدو گروه در  1316ماه  ي و فناوری دان

شش  و در  مراکز حقوقی ست و  سال     یكماز  . بازه زماني مورد قبولرددبرگزار میگ بخش بی سامبر  سامبر    یكم تا 2۱16د د

میالدی مي   2۱16انتهای سااال  و برای مراكز حقوقي فعالیت های ابتدا تا (1316آذر  1۱ یتلغا 131۱آذر  11) 2۱1۲سااال  

 .باشد

 افراد حقیقی:

 محققین عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان -1

محققین دانشجوی دوره های كارشناسي و دكتری عمومي عضو كمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه علوم پزشكي  -2

 لرستان 

و رزیدنتي عضو كمیته تحقیقات دانشجویي  )آموزشي و پژوهشي( محققین دانشجوی دوره های تحصیالت تكمیلي -3

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 رستانمحققین كارمند دانشگاه علوم پزشكي ل -4

 و فناوری صاحبان ابداعات و اختراعات -۱

 صاحبان پژوهش های برتر -6

 نهاد های حقوقی:

 دانشكده های مصوب دانشگاه علوم پزشكي لرستان -1

 مراكز تحقیقاتي مصوب دانشگاه علوم پزشكي لرستان -2

 كمیته های تحقیقاتي دانشجویي دانشكده های دانشگاه علوم پزشكي لرستان -3

 رد تایید مركز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشكي لرستانشركت های دانش بنیان مو -4

 بخش های جشنواره:

 بخش محققین علوم پایه پزشكي )شامل تمام متخصصین علوم پایه فاقد نظام آزمایشگاهي( -1

 بخش محققین علوم بالیني پزشكي -2

 آزمایشگاهي(بخش محققین علوم آزمایشگاهي بالیني ) شامل تمام متخصصین دارای نظام  -3

 بخش محققین علوم پرستاری و مامایي -4

 سالمت، فیزیک پزشكي( اطالعاتبخش محققین علوم پیراپزشكي )شامل اتاق عمل، رادیولوژی، هوشبری، ، فناوری -۱

 بخش محققین علوم دارویي -6

 بخش محققین علوم دندانپزشكي -۲

، اقتصاد سالمت، ت بهداشتي درماني) مدیریت خدما بخش محققین آمار، اپیدمیولوژی، علوم بهداشتي و تغذیه -8

 ....(بهداشت عمومي، تغذیه، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای

 بخش شورای پژوهشي دانشكده ای/ مركز/ كمیته تحقیقات دانشجویي -1

 بخش كمیته های مالي دانشكده ای/ مركز/ كمیته تحقیقات دانشجویي -1۱

 بخش دانشكده های برتر -11

 بخش مراكز تحقیقاتي برتر -12

 بخش كمیته تحقیقات دانشجویي برتر  -13
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 بخش گروههای آموزشي برتر -14

 های برتر H-indexبخش  -1۱

 SJRبرتر مجالت هر رشته بر اساس  %2۱بخش چاپ مقاالت در  -16

 JCRبرتر مجالت هر رشته بر اساس  %2۱بخش چاپ مقاالت در  -1۲

 بخش فناوران برتر -18

 بخش شركت های دانش بنیان برتر -11

 ربخش ابداعات و اختراعات برت -2۱

 بخش پایان نامه برتر دانشجویي -21

 بخش طرح تحقیقاتي برتر -22

 بخش كتاب برتر -23

  2۱1۲سال در به مقاالت بدون خوداستنادی  بیشترین ارجاعبخش  -24

 برتر قرآن و عترت یبخش پژوهش ها -2۱

 صنعت با ارتباط گرنت -26

 شرایط شرکت در جشنواره:

رسمي در خصوص موافقت با بررسي پرونده خود را افراد حقیقي مایل به شركت در جشنواره الزم است تا  نامه ای  -1

 ارسال نمایند.  Rdo.Lums@gmail.comده نموده و سپس اسكن آن را به آدرس ایمیل اآم

 در تمام بخش های همایش بجز بخش ابداعات و اختراعات نیازی به ارسال هیچ گونه مستنداتي وجود ندارد و -2

 بررسي مستندات مستقیماً توسط كارشناسان اداره علم سنجي دانشگاه انجام مي گردد. 

افراد متمایل به شركت در بخش ابداعات و اختراعات بایستي تمام مستندات و مدارک را اسكن نموده و به همراه  -3

 نمایند. Lums@gmail.comRdo.نامه شركت در جشنواره به ایمیل ارسال 

دانشجویان متقاضي شركت در جشنواره نیز عالوه بر ارسال نامه موافقت با شركت در جشنواره نسبت به ارسال پي  -4

و سایر  ISC( در مجالت ISI-Scopus-PubMedدی اف مقاالت چاپ شده خود )بجز مقاالت نمایه شده در 

ته باشند كه مقاالت حتما آدرس كمیته تحقیقات دانشجویي را داشته نمایه ها اقدام نمایند. دانشجویان دقت داش

آذر  1۱ یتلغا 131۱آذر  11) 2۱1۲دسامبر سال   یكمتا  2۱16دسامبر سال  یكماز در بازه زماني باشد و الزاماً 

 به مقاالت اكسپت شده و نیز مقاالت خارج از بازه زماني فوق هیچ امتیازی تعلق نمي گیرد. (چاپ شده باشند.1316

مدارک دانشكده ها/ مراكز تحقیقاتي و كمیته های تحقیقاتي راساً در حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه بررسي مي  -۱

 ت فارسي باید ارسال گردد.فقط مستندات مقاال گردد و نیازی به ارسال مدارک توسط دانشكده ها نمي باشد.

 نکات قابل توجه

تمام مراحل و بررسي ها در اداره علم سنجي دانشگاه انجام خواهد شد و اعضای هیات علمي و دانشكده ها نیازی به  -1

 ي ندارند.ارسال هیچ مدرك

به بعد  1314متقاضیان شركت در بخش كتاب برتر مي توانند كتاب های منتشر شده خود را كه حداقل از سال  -2

 به اداره علم سنجي دانشگاه تحویل دهند.  1316ماه  مهر1۱چاپ شده باشند همراه با درخواست كتبي تا 

متقاضیان شركت در بخش پایان نامه برتر و طرح تحقیقاتي برتر كه حداقل تاریخ پایان طرح یا پایان نامه بایستي  -3

اه به شكل پرینتي یا الكترونیک را همریا طرح تحقیقاتي به بعد باشد مي توانند یک نسخه از پایان نامه  2۱14سال 

 به 1316مهر ماه 1۱تاریخ در بخش فوق همراه با مستندات حاصل از آنها تا با نامه امضاء شده موافقت با شركت 

ارائه ه امضا شده همه افراد مناباید . در مورد طرح ها یا كتاب های مشترک اداره علم سنجي دانشگاه تحویل نمایند

 .گردد
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متقاضیان شركت در بخش فناوری برتر و یا ابداعات و اختراعات باید تمام مدارک و مستندات الزم را اسكن كرده و  -4

 ارسال نمایند. Rdo.Lums@gmail.comهمراه تقاضای شركت در جشنواره به ایمیل 

ای اولیه اسامي افراد حقیقي و یا بخش های حقوقي راه یافته به مرحله نهایي در تمام بخش ها پس از بررسي ه -۱

جشنواره از طریق سایت دانشگاه و معاونت تحقیقات اعالم مي گردد كه در نهایت از میان آنها برگزیدگان نهایي 

 خواهد شد.  )شامل رتبه های اول تا سوم و همچنین شایسته تقدیر ( مشخص و در روز اجرای جشنواره اعالم 

بعنوان نویسنده اول  ISI(PubMed)در بخش محققین برای كسب رتبه های اول تا سوم داشتن حداقل دو مقاله  -6

یا مسئول باشند. در مواردی كه نویسنده اول یا مسئول هر دو از دانشگاه علوم پزشكي لرستان باشند امتیاز فقط به 

ای بررسي پرونده ها در بخش شایسته تقدیر فقط امتیاز كل محاسبه یک نفر بنا بر توافق بین آنها داده مي شود. بر

 مقاله یا مقاالت كیفي نمي باشد . به عنوان نویسنده مسئول نمي باشد. مي شود و نیازی به داشتن شرط

و حداقل  SJRو  JCRدر  Q1در بخش محققین برای كسب رتبه های اول تا سوم دارا بودن مقاالت باكیفیت  -۲

ه شرح زیر الزامي مي باشد. در صورت نداشتن شرایط الزم محققین در رتبه های پایین تر بسته به نظر امتیاز كل ب

 كمیته انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه قرار مي گیرند:

 رتبه های اول:  

 بعنوان نویسنده اول یا مسئول ISI(PubMed)حداقل دو مقاله  -1

) حداقل یک مقاله باید در   SJRیا  JCRدر  Q1با كیفیت  بعنوان نویسنده اول یا مسئول حداقل دو مقاله -2

Q1 JCR .)باشد 

 2۱۱حداقل امتیاز كل  -3

 رتبه های دوم:

 بعنوان نویسنده اول یا مسئول ISI(PubMed)حداقل دو مقاله  -1

 SJRدر  Q1با كیفیت  بعنوان نویسنده اول یا مسئول حداقل دو مقاله -2

 13۱حداقل امتیاز كل  -3

 رتبه های سوم:

 بعنوان نویسنده اول یا مسئول ISI(PubMed)حداقل دو مقاله  -1

 1۱۱حداقل امتیاز كل  -2

 رتبه های شایسته تقدیر

 1۱حداقل امتیاز كل 

 

و  دانشجویان دوره های کارشناسی و دکتری عمومی در بخش دانشجویي و محققین جوان كه در دو بخش -8

رتبه های برتر باید دارای حداقل ویژگي های  انجام مي گیرد دانشجویان تحصیالت تکمیلی و رزیدنتیبخش 

زیر باشند. در صورت نداشتن شرایط الزم محققین در رتبه های پایین تر بسته به نظر كمیته انتخاب پژوهشگران 

 برتر دانشگاه قرار مي گیرند:

 رتبه های اول:  

با افیلیشن كمیته  ئولبعنوان نویسنده اول یا مس Scopusو یک مقاله  ISI(PubMed)حداقل یک مقاله -1

 تحقیقات

 Q1 JCR) حداقل یک مقاله باید در   SJRدر  Q1با كیفیت  بعنوان نویسنده اول یا مسئول حداقل دو مقاله-2

 باشد(.
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 1۱حداقل امتیاز كل -3

 

 رتبه های دوم:

 بعنوان نویسنده اول یا مسئول Scopusحداقل دو مقاله -1

 SJRدر  Q2با كیفیت  بعنوان نویسنده اول یا مسئول حداقل دو مقاله-2

 8۱حداقل امتیاز كل -3

 رتبه های سوم:

یا یک مقاله بعنوان نویسنده  Scopusیا  ISI ،PubMedحداقل دو مقاله بعنوان سایر نویسندگان در نمایه های -1

 اول یا مسئول در این نمایه ها

 6۱حداقل امتیاز كل -2

 رتبه های شایسته تقدیر

 ۱۱حداقل امتیاز كل -1

تعداد جلسات شورای پژوهشي،  :و مراكز تحقیقاتي شوراهای پژوهشي برتر دانشكده ها، كمیته تحقیقات  در بخش -1

از تشكیل شورا، انجام اصالحات داور قبل از تصویب، انجام اصالحات طرحها بعد از تصویب،  انجام داوری طرح ها قبل

یا مركز، رضایت مدیریت محترم پژوهشي دانشگاه، ارسال به موقع رضایت اعضای هیات علمي دانشكده و 

صورتجلسات شورای پژوهشي، بررسي دقیق طرح های واصله به شورا از نظر تمام اشكالت نگارشي و فرمت پروپوزال 

سي طرح های فاقد این شرایط در شوراها، پاسخگویي مناسب به اعتراضات اعضای محترم رو سایر موارد و عدم بر

یات علمي و محققین و سایر... از شاخص های انتخاب شوراهای پژوهشي برتر دانشكده ای یا مراكز تحقیقاتي ه

 مي باشد. 2۱16دانشگاه محسوب مي شوند. مستندات این بخش مربوط به سال 

ي متعداد جلسات كمیته، رضایت اعضای هیات عل :در بخش كمیته های مالي برتر دانشكده ای و مراكز تحقیقاتي -1۱

دانشكده و یا مركز، رضایت مدیریت محترم پژوهشي دانشگاه، ارسال به موقع صورتجلسات كمیته مالي، بررسي 

دقیق طرح های واصله به كمیته از نظر مالي و بررسي فاكتورهای مربوطه و سایر موارد، پاسخگویي مناسب به 

ی انتخاب كمیته های مالي برتر دانشكده ای اعتراضات اعضای محترم هیات علمي و محققین و سایر... از شاخص ها

 مي باشد. 2۱16یا مراكز تحقیقاتي دانشگاه محسوب مي شوند. مستندات این بخش مربوط به سال 

در بخش های مربوط به دانشكده برتر، كمیته تحقیقاتي برتر، مركز تحقیقاتي برتر و گروه آموزشي برتر موارد زیر  -11

 بررسي مي گردد:

از میان دانشكده هایي كه نسبت تعداد مقاالت اعضای هیات علمي آن دانشكده با محاسبه مراكز  دانشکده برتر:

 باالترین نسبت را داشته باشد انتخاب مي گردند. 2۱16تحقیقاتي به تعداد اعضای هیات علمي در سال 

كده كز تحقیقاتي آن دانشاز میان مراكز تحقیقاتي كه نسبت تعداد مقاالت اعضای با آدرس مر مرکز تحقیقاتی برتر:

باالترین نسبت را داشته باشد + بیشترین  2۱16با محاسبه مراكز تحقیقاتي به تعداد اعضای هیات علمي در سال 

 نسبت تعداد مقاالت مرتبط اعضای هیات علمي دانشكده های مختلف به تعداد مقاالت با آدرس مركز تحقیقات

كمیته های تحقیقاتي دانشكده ای كه بیشترین نسبت تعداد مقاالت ازمیان  کمیته تحقیقات برتر دانشکده ای:

كل امتیاز( را  % 8۱منتشر شده با آدرس كمیته تحقیقات دانشجویي به كل تعداد مقاالت منتشر شده آن دانشكده )
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كل  %1۱)كل امتیاز( + تعداد جلسات توجیهي برگزار شده با دانشجویان  %1۱دارند + تعداد كارگاههای برگزار شده )

 2۱16امتیاز( در سال 

از میان گروههای آموزشي پژوهشي دانشگاه كه بیشترین نسبت تعداد مقاالت اعضای  گروههای آموزشی برتر:-07

 را داشته اند. 2۱16هیات علمي گروه به كل اعضای هیات علمي گروه در سال 

یتیشن ابدون سلف س 1۱از میان اعضای هیات علمي كه دارای اچ ایندكس باالتر از  های برتر: H-indexبخش -01

 در طول سال هم ارتقا شاخص اچ ایندكس داشته اند.) بدون خود استنادی( درجه  2بوده اند و حداقل 

از میان اعضای هیات علمي كه موفق به  :SJRبرتر مجالت هر رشته بر اساس  %72بخش چاپ مقاالت در -01

 در این مجالت شده بودند بررسي و افراد دارای بیشترین امتیاز انتخاب مي گردند. 2۱1۲چاپ مقاله در سال 

از میان اعضای هیات علمي كه موفق به  :JCRبرتر مجالت هر رشته بر اساس  %72بخش چاپ مقاالت در -02

 الت شده بودند بررسي و افراد دارای بیشترین امتیاز انتخاب مي گردند.در این مج 2۱1۲چاپ مقاله در سال 

از میان افراد بر اساس آیین نامه های وزارتي و با نظر مركز رشد فناوری سالمت دانشگاه با  بخش فناوران برتر:-01

 انتخاب و معرفي مي گردند. 2۱1۲ارزیابي عملكرد سال 

زان همكاری با مركز رشد فناوری سالمت دانشگاه و یاساس بیشترین م بر بخش شرکت های دانش بنیان برتر:-02

 انتخاب و معرفي مي گردند. 2۱16تولیدات دانش بنیان آنها با ارزیابي عملكرد سال 

افرادی كه دارای بیشترین ثبت اختراع و ابداع با آدرس دانشگاه علوم پزشكي  بخش ابداعات و اختراعات برتر:-01

 انتخاب مي شوند.   2۱16لرستان هستند با ارزیابي عملكرد سال 

به بعد كه دارای شرایط  2۱14از میان پایان نامه های خاتمه یافته از سال  بخش پایان نامه برتر دانشجویی:-01

 انتخاب مي شوند.الزم در دستورالعمل باشند 

به بعد كه دارای شرایط  2۱14از میان طرح های تحقیقاتي خاتمه یافته از سال  بخش طرح تحقیقاتی برتر:-71

 الزم در دستورالعمل باشند انتخاب مي شوند.

به بعد كه دارای شرایط الزم در دستورالعمل  2۱14از میان كتاب های چاپ شده از سال  بخش کتاب برتر:-70

 انتخاب مي شوند.باشند 

از میان محققین بابیشترینارجاعات : 7102بخش بیشترین ارجاعات بدون خوداستنادی به مقاالت سال -77

 منتشر شده باشند انتخاب مي گردند. 2۱1۲بدون خوداستنادی به مقاالت هر فرد كه در سال  2۱1۲سال 

 ضمیمه دانشگاه حساب به ریزیوا فیش است الزم صنعت با ارتباط گرنت درخصوص درخواست برای -71

 .شود

 

 

 

 

 

 



۲ 

 

 برتر محققینمحاسبه امتیاز بخش دستورالعمل  -0

 مقاالتمحققین: بخشالف: 

ساس      سبه و بر ا ساس جدول زیر محا ست   در بخش مقاالت امتیاز كل مقاله بر ا تعداد كل افراد موجود در لی

بخش كسب  گردد. سقف امتیاز آزاد مي باشد و فرد مي تواند هر میزان امتیازی را از این   ميمحاسبه  مقاالت 

 نماید. 

 پژوهشی بر اساس نوع ایندکس -امتیاز مقاالت منتشر شده در مجالت علمی

 امتیاز محل نمایه شدن

ISI Web of Sciences (3 *IF + )2۱ 

PubMed 2۱ 

Scopus 1۱ 
ISC  و سایر نمایه ها مانندBIOSIS, EMBASE, 

CHEMICHAL ABSTRACT صرفا برای دانشجویان عضو(

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه(
1۱ 

ساس تعداد كل نحوه توزیع امتیاز در این بخ شد.       ش بر ا سبه خواهد  ساس جدول آیین نامه ارتقا محا و بر ا

 . یسنده اول و مسئول برابر مي باشدامتیاز نو

 تنحوه محاسبه و توزیع امتیاز مقاال

نویسندگان تعداد 

 مقاله

 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه
 مجموع ضرایب

 سایر همکاران اول یا مسئول

1 1۱% - - 

2 8۱ % ۱۱ % 13۱ % 

3 ۲۱ % 4۱ % 1۱۱ % 

4 6۱ % 3۱ % 16۱ % 

۱ ۱۱ % 3۱ % 1۲۱ % 

 % 18۱ ≤ % 2۱ % ۱۱ 1تا  6

 % 2۱۱ به نسبت مساوی % 4۱ و بیشتر نفر 1۱

 امتیاز مقاالت مرور سیستماتیک، متاانالیز معادل مقاالت كامل و بر اساس جدول باال محاسبه مي گردد. -3

امتیاز مقاالت نامه به ادیتور معادل یک سااوم ، مقاله ادیتوریال یک دوم و مقاله كوتاه دو سااوم امتیازات  -4  

 محاسبه مي گردد در این موارد هم سقف امتیاز آزاد است. پایه مندرج در جدول باال

سال هیچ مدركي نمي       مدارک مورد نیاز: شجو نیاز به ار ضای هیات علمي و محققین غیر دان صوص اع در خ

بایستي استخراج شده و فایل     ISI-Scopus-PubMedباشد اما در مورد دانشجویان مقاالت غیرنمایه شده در    

 ارسال گردد. Rdo.Lums@gmail.comه ادرس ایمیل جشنواره چاپ شده كامل مقاله ب
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 کنگره ها و سمینارها محققین: : بخشب

سبه و فقط به فرد ارائه كننده تعلق مي گیرد.        -1 ساس جدول زیر محا ستر بر ا سخنراني یا پو متیاز ا امتیاز 

 این بخش نیز بدون سقف مي باشد.

 جدول مربوط به محاسبه امتیازات شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

 امتیاز نحوه ارائه

بصااورت  ISIارائه مقاله بصااورت سااخنراني یا پوسااتر  كه در نمایه 

Proceeding .ایندكس شده باشد و قابل دسترسي باشند 
 امتیاز در هر مورد و بدون سقف 4

بصااورت  ISIارائه مقاله بصااورت پوسااتر یا سااخنراني  كه در نمایه 

Meeting abstract ایندكس شده باشدو قابل دسترسي باشد 
 امتیاز در هر مورد و بدون سقف 4

 مستقیماً استخراج خواهد شد. ISIاین بخش نیز توسط كارشناسان علم سنجي در نمایه  مدارک مورد نیاز:

 

 امتیازات ) توسط کارشناسان علم سنجی دانشگاه استخراج خواهند شد( سایربخش محققین: : ج

 تعلق مي گیرد.امتیاز  1۱در سال  هر دانشجوی دكتری پژوهشي در مراكز تحقیقاتي دانشگاهبه ازای گرفتن  -1

شور به ازای هر پنج          -2 شكي ك شگاههای علوم پز شي جدید دان شیابي پژوه به مقاالت   ارجاعبا توجه به امتیاز ارجاعات در ارز

سال       شده هر فرد در همان  شر  شد.       1منت سكوپوس مي با شاهده تعداد ارجاعات در نمایه ا امتیاز تعلق مي گیرد. مالک فقط م

 .درصد از ارجاعات مي تواند ارجاع به خود باشد 4۱فقط 

تعلق مي گیرد.  امتیاز  ۱/۱د ارجاع  مور ۱سال گذشته به هر  ۱به ازای تمام ارجاعات به مقاالت منتشر شده هر فرد در طي  -3

 .عات مي تواند ارجاع به خود باشددرصد از ارجا 4۱فقط مالک فقط مشاهده تعداد ارجاعات در نمایه اسكوپوس مي باشد.

شاخص     -4 ساس  صي قرار     مجالت با ك %2۱در محدوده  SJRبه ازای چاپ هر مقاله در مجالتي كه بر ا ص شته تخ یفیت هر ر

 .امتیاز به سقف امتیازات مقاله اضافه مي گردد ۱( نیز Q1مجالت دارند )

به ازای چاپ هر مقاله كه در آن عالوه بر عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان فردی از سایر دانشگاههای خارج         -۱

 . ضافه خواهد شدامتیاز به سقف امتیازات مقاله فرد ا 2از كشور نیز بعنوان مشاركت در مقاله حضور داشته باشد نیز 

تیازات مقاله فرد اضافه امتیاز به سقف ام  ۱/1به ازای چاپ هر مقاله با دانشجو با آدرس كمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه     -6

 .خواهد شد

 .تیازات مقاله فرد اضافه خواهد شدامتیاز به سقف ام ۱/1به ازای چاپ هر مقاله با آدرس مركز تحقیقاتي مرتبط دانشگاه  -۲

 

 کتاب برترنحوه محاسبه امتیاز دستورالعمل  -7

ست. در مورد كتب تالیفي فقط به كتاب هایي امتیاز تعلق مي گیرد كه برابر با    2۱امتیاز كتب تالیفي حداكثر هر كتاب  امتیاز ا

سكوپوس   1۱دارای آیین نامه ارزشیابي جدید وزارت  نویسنده حداقل    فصل    یاكتاب  ینكها یا باشد  مقاله مرتبط با موضوع در ا

مولف برتر فقط از میان كتاب هایي انجام مي گیرد كه این شرایط   انتخاب شده باشد.   یهدر اسكوپوس نما  یفياز كتاب تال یيها

ساس فرم          شته باشند. افرادی كه فاقد این شرایط باشند كتاب آنها مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. امتیاز نهایي كتاب بر ا را دا

 ئین نامه ارتقای اعضای هیات علمي دانشگاه محاسبه خواهد شد.های موجود در آ

 تحویل یک نسخه از كتاب مورد نظر همراه با امضای سایر مولفین در صورت مشترک بودنمدارک مورد نیاز:
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 برتر )طرح تحقیقاتی( پژوهش  نحوه محاسبه امتیاز دستورالعمل -1
شده در   گردد كهپژوهش برتر از میان طرح های تحقیقاتي انتخاب مي   ISI Webحداقل مقاله منتج از آن در مجالت نمایه 

of Sciences   سطح سئول یا اول        JCR( Q1) 1كه از نظر كیفیت در  سنده م شد و فرد مورد نظر حتما نوی سیده با بچاپ ر

مي شااود. طرح  سااایر مقاالت منتج شااده از طرح تحقیقاتي فوق نیز به ساارجمع امتیازات در این بخش افزوده امتیاز باشااد. 

 به بعد خاتمه پیدا كرده باشد.   2۱14تحقیقاتي فوق حداقل باید از سال 

 

 پایان نامه برتر دانشجویینحوه محاسبه امتیاز دستورالعمل  -1

شجویي از میان    ستان     پایان نامه های خاتمه یافته از پایان نامه برتر دان شكي لر شگاههای علوم پز مي گردد كه   2۱14سال  دان

شد و فرد مورد نظر حتم   Q2یا Q1, SJR,Scopusاله منتج از آن در مجالت حداقل مق سیده با سئول یا      اًبچاپ ر سنده م نوی

شد.   شده از پایان نامه سایر  امتیاز اول با شود.    مقاالت منتج  سرجمع امتیازات در این بخش افزوده مي  سال پای فوق نیز به  ان  ار

ستاد راهنمای اول     ضای ا شد. نامه باید با نامه ام ساتید مي توانند نامه مذكور به معاونت تحقیقات       با سایر ا شرایط خاص،  در 

 ارسال نمایند كه تصمیم گیری در این مورد به عهده معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مي باشد.

 

 بر اساس شرایط اعالم شده در فراخوان مي باشد. دستورالعمل سایر موارد حقوقی: -2

 

 

 


