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 خدا نام به

 مقدمه:

 و همه جانبه در هر داری. توسعه پادینام شرفتهیپ یتوان عصر پژوهش های علم یم یعصر ما را به درست

هر چه .  آن کشور است یپژوهش تهاییفعال یفیو ک یدر گرو گسترش کم یبه نحو قابل توجه کشوری

لزوم انجام پژوهش ها، واضح تر خواهد بود و هر چه دامنه پژوهش  باشد، تر دهیچیمسائل موجود در کشوری پ

منسجم و  ینظام جادیپژوهشگر و ا یانسان روییگذاری، جذب و پرورش ن هیسرما ها گسترده تر گردد، لزوم

 .دیموجود، ضروری تر به نظر خواهد رس یهای پژوهش تیبه فعال یجهت ده و اداره زی،یجهت برنامه ر ایپو

در راستای ارتقای کیفی شاخص های ارزشیابی پژوهشی در سالهای اخیر و از طرفی پر رنگ نموودن ضووور   

در علوم پزشکی جهرم دانشگاه  تحقیقات و فناوریمحققین علوم پزشکی در عرصه های بین المللی ، معاونت 

 و ضمایتی را مدنظر قرار دهد.سیاستهای تشویقی  است تالش نمودهفعال جهت ایجاد انگیزه به پژوهشگران 

 های ارزشمند پژوهشگران فعال دانشگاه، همه ساله همزمان با تیبه منظور ارج نهادن به امر پژوهش و فعال

قورار   ریوهش دانشگاه موورد تقود  و پژوهشگران برتر دانشگاه در جشن روز پژ دیپژوهش تعدادی از اسات هفته

 .رندیگیم

نامه ضاضر  نییآ یقاتیدانشگاه، دانشکده ها و مراکز تحق برتردر انتخاب پژوهشگران  ازاتیمالك محاسبه امت

شود.  یبه اطالع پژوهشگران رسانده م یقاتیتحق مراکز به دانشکده ها و یاعالن رسم قیباشد که از طر یم

 یم افتیقابل در زین لیذ یدانشگاه به نشان فناوری و قاتیمعاونت تحق یرسم تیسا قینامه از طر نییآ نیا

 research.jums.ac.ir باشد:
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 انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه وهیش

و پژوهشگران محترم را به  دیتوجه اسات 1911انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش سال  وهیدر خصوص ش

 :دینما یجلب م ریز نکات

لحاظ  یهای پژوهش تی، تنها فعال 1911نتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش در ا -1

باشد. ضمناً  رفتهیصورت پذ11آبانماه  انیتاپا 19اول آذرماه  یزمان که در محدوده دیخواهند گرد

 .خواهد بوددر نمایه مربوطه  یچاپ قطع خیتار مقاالت، ازیجهت محاسبه امت یمالك زمان

به همراه مستندات  دیمحترم، با یتوسط متقاض مهیفرم ضم لیپس از تکم یپژوهش های تیفعال -2

 دانشگاه ارسال گردد. یمعاونت پژوهشدفتر به  دییو تا ازاتیمحاسبه امت ،یبررس جهت مربوطه

ضداکثر تا  و فناوری دانشگاه قاتیمعاونت تحق دفتر مدارك توسط پژوهشگران به لیمهلت تحو -9

درخصوص  یتیمسئول چگونهیمعاونت ه نیدر صورت ارائه مدارك ناقص، اد. می باش 5/1/11تاریخ 

و فناوری دانشگاه  قاتیپس از وصول مستندات توسط معاونت تحق نیآن ندارد و همچن لیتکم

 .نخواهد شد رفتهیپذ یبرای بررس دییمدارك جد چگونهیه

متشکل از  یگاه و در جلساتو فناوری دانش قاتیمدارك ارسال شده، در معاونت تحق یینها یابیارز -4

 یپژوهش نیدانشگاه، معاون قاتیتحق یابیتوسعه و ارز ریمد ، دانشگاه و فناوری قاتیمعاون تحق

 .ردیپذیم صورت دانشکده های تابعه

نفر عوو  9، نفر عوو هیات علمی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه 9همچون سنوات گذشته تعداد  -5

نفر از گروه دانشکده  9و تعداد  پایهنفر از گروه علوم  9تعداد  ،ی هیات علمی از گروه علوم بالین

 انتخاب خواهند شد. به عنوان پژوهشگر برتر پرستاری

: با توجه به پراکندگی امتیازات ، شرط تقدیر از اعوای هیات علمی گروههای علوم بالینی، علوم  1تبصره

 انشگاه است.درصد امتیاز نفر اول د 93پایه و پرستاری کسب ضداقل 

: رشته پزشکی اجتماعی جزء گروه علوم بالینی و رشته آموزش بهداشت جزء گروه علوم پایه می  2تبصره

 باشند.
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امتیازات نفر اول دانشگاه درصد  53ضداقل از کارکنان مراکز تحقیقاتی یک نفر مشروط به کسب  -6

 خواهد شد. انتخاب

 نوان پژوهشگر برتر انتخاب خواهند شد.نفر به ع 9از گروه کارمندان کل دانشگاه تعداد  -7

از گروه اساتید غیر هیات علمی )اعم از مربیان دانشکده پرستاری و سایر متخصصین همکار  -9

انتخاب  گروه پرستاری و یک نفر از گروه متخصصین آموزشی( یک نفر به عنوان پژوهشگر برتر

 خواهند شد.

 ژوهشگر برتر انتخاب خواهد شد.از گروه دانشجویان از هر رشته یک نفر به عنوان پ -1

عنوان گروه  تحتتبصره : دانشجویان کارشناسی ارشد انگل شناسی و پرستاری و دستیاری ها 

و فقط یک نفر به عنوان پژوهشگر برتر انتخاب خواهد  ارزیابی می شونددانشجویان تحصیالت تکمیلی 

 شد.

افرادی که در بازه زمانی تعیین شده ضداقل  عالوه بر انتخاب تعداد پژوهشگران برتر طبق روال گذشته،  -13

به عنوان نویسنده اول یا مسئول چاپ کرده باشند تشویق و تقدیر  Q1یک مقاله اصیل و یا مروری 

 خواهند شد. 

درصورتیکه هر دو نویسنده اول و مسئول با افیلیشن این دانشگاه باشند ، از نویسنده مسئول  -

 تقدیر خواهد شد. 

اله دو نویسنده اول یا دو نویسنده مسئول داشته باشد نویسنده مسئول اول و درصورتیکه یک مق -

 یا نویسنده اولی که ابتدا آورده شده اگر از جهرم بود تشویق خواهد شد .

مقاالت با تعداد نویسندگان زیاد مشمول این بند نمی شوند مگر اینکه نویسنده اول یا مسئول از  -

 این دانشگاه باشد.

مقاله ایندکس شدن مقاله در نمایه نامه مربوطه می باشد. مقاله باید در نمایه نامه  منظور از چاپ -

 مربوطه قابل مشاهده باشد.

 محاسبه می شود. Cite Score چارك مجله بر اساس شاخص -

 

طرح و  نامه به جز خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره ها نیآئ نیمرتبط با ا یپژوهش یتهایفعال هیکل -11

بر  تیآن فعال هیاول ازیمشترکاً توسط چند نفر انجام شده باشد، امت یتیچنانچه فعال یتقایتحق یها

هرکدام از همکاران با  یمورد نظر برا تیفعال یینها ازیو سپس امت نیینامه تع نیآئ نیاساس مواد ا

 نامه ارتقاء خواهد بود. نییمشترك آ یتهایجدول فعال بیتوجه به ضرا
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 کیچاپ  یعلم اتیه دیاسات یبرا رقابت برای انتخاب پژوهشگر برتر شرط الزم برای شرکت در -12

 سندهیبه عنوان نو   ISI,pubmed,scopus یها هیدر نما یمرور ای لیاص یقیمقاله تحق

 ریغ دی، اساتگروههای عمومی  یعلم اتیه دیاسات یبرا. این شرط  باشد یاول م سندهینو ایمسئول 

 یپژوهش یعلم ای ISC لیاص یقیمقاله تحق کیچاپ ضداقل  نایکارمندان و دانشجو ،یعلم اتیه

 باشد. یاول م سندهینو ایمسئول  سندهیبه عنوان نو

مقاله باید در نمایوه ناموه    مقاله در نمایه نامه مربوطه می باشد.شدن منظور از چاپ مقاله ایندکس  :  1تبصره

 مربوطه قابل مشاهده باشد.

صورفا محودود بوه مجوالت علموی        ISI (ESCI) نمایوه شوده در    تمقاال تخصیص امتیاز به:   2تبصره

و یا مجالتی است که توسط ناشران معتبر بین المللی منتشر می شوند  ESCIپژوهشی داخلی نمایه شده در 

. 

اخالق  یاستانداردها تیاخالق در پژوهش در جهت ارتقاء رعا یمل تهیمصوبه کم "به استناد بند ج :   9تبصره

و  قوات یمعاونوت محتورم تحق   یاز سوو  یابالغو  " رانیا یاسالم یدر جمهور یعلوم پزشک یادر پژوهش ه

 هیو که در مجوالت نوامعتبر نما   ی، مقاالت 19/39/19/د  مورخ 1316/733وزارت متبوع به شماره نامه  یفناور

گونوه   شووند ، فاقود هور    یمنتشر م یشده در سامانه مجالت نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

مجوالت نوامعتبر نبووده باشوند،      سوت یاگر در زمان انتشوار، مجوالت موذکور در ل    یبوده و ضت یاعتبار پژوهش

 ی ندارد.ازیامت چگونهیه
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 عناوین فعالیتهای پژوهشی واجد امتیاز

 تازایو پژوهشگران دانشگاه در محاسبه امت دیضسب مستندات ارائه شده توسط اسات لیذ یپژوهش تهاییفعال

 :ردیگ یپژوهشگر برتر مورد استفاده قرار م انتخاب آنها جهت

 مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی .1

 یوداخل یخارج یها شیمقاالت ارائه شده در هما .2

3. (Citation)   بر اساس سامانه 2222در سال استنادات به مقاالت منتشرهisid 

4. h-index 

 یوخوارزم یکسب شده در جشنواره راز یمقامها .5

 دانشگاه یپژوهش یمصوب شورا یپژوهش یطرحها .6

 کتب .7

 ثبت ژن در ژن بانک .8

 یمدرس کارگاه پژوهش .9

 و نظارت ها ها  یداور .02

 نامه ها  انیپا .00

        یوابسته به معاونت پژوهش یها و شوراها تهیدرکم تیعضو .02
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 میزان و نحوه محاسبه امتیاز فعالیتهای پژوهشی

 یو خارج یر مجالت معتبر داخلمقاالت منتشر شده د .0

  برونداد پژوهشی : شامل تعداد مقاالت منتشر شده در مجالت داخلی و خارجی -0-0

 بر اساس امتیازات جدول یک محاسبه می شود. نحوه محاسبه شاخص :

 که در مجالت چارك اول الدییم 2323مقاالت منتشر شده پژوهشگر در سال  : Q1 کیفی منتشر شده مقاالت-2-0

Q1  .چارك مجله بر اساس شاخصباشند Cite Score  می شود.محاسبه 

 در امتیاز مقاله اعمال گردد. 2.5ضریب ، Q1مقاالت چاپ شده در مجالت  برای نحوه محاسبه شاخص :

 در امتیاز مقاله اعمال گردد. 1.5ضریب ، Q2مقاالت چاپ شده در مجالت  برای

 فاقد امتیاز خواهد بود. Q2وQ1شاخص  letter to the editorنکته: در کلیه مقاالت 

 

 اتیمقاله ای است که ضاصل همکاری عوو ه یالملل نیب یمنظور از همکاری علم:  مقاالت همکاری بین المللی-3-0

موسسه ای خارج از کشور باشد. ایدانشگاه  یسازمان یبا وابستگ یسندگانینو ای سندهیبا نو جهرم یدانشگاه علوم پزشک یعلم

 مقاله اعمال گردد. ازیدر امت 2 بیضر ،یالملل نیب یهایمقاالت با همکار ازیبه امت محاسبه شاخص : نحوه 

 فاقد امتیاز خواهد بود. ICشاخص  letter to the editorنکته: در کلیه مقاالت 

 

یاز مقاله با امتیازات افزاینده نکته : درخصوص محاسبه امتیازات افزاینده مقاالت: مقدار اولیه امت

جمع سپس امتیاز هر شخص بر اساس جدول فعالیتهای مشترک آیین نامه ارتقا محاسبه خواهد 

 شد.

 

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

 چاپ در ژورنال قابل قبول نیست.

 

 

 ز انواع مقاالت: براساس دو جدول ذیل امتیاز داده می شوددرخصوص امتیا
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 امتیاز انواع مقاالت براساس نوع نمایه – 0جدول 

 

 

 

 

 

 ISI Medline  نوع مقاله

/ 

Pubmed 

Scopus 

Original article 7+2 ./IF* 6 5 

Case Report  )2+3 )یک تا سه بیمار ./IF* 5/2  7/0  

Case Report  (بیمار هفت تا چهار) 2+5 ./IF* 4 8/2  

Case Report  ( بیمار بیش از هفت) 2+7 ./IF* 6 4 

Descriptive Review  با داشتن ضداقل سه مقاله از نویسنده در(

 منابع(
4+2 ./IF* 4/3  2/2  

Descriptive Review ( در نویسنده از مقاله سه فاقد ضداقل 

 (منابع
2+2 ./IF* 7/0  0/0  

داشتن با  ) Meta-analysis /Systematic Review 

  (منابع در نویسنده از مقاله یک ضداقل

7+2 ./IF* 6 4 

 Meta-analysis /Systematic Review(    فاقد

  (منابع در نویسنده از مقاله

5+2 ./IF* 4 8/2  

Letter to 

Editor, 

Editorial 

/.IF* 8/. 2+0 ارائه دیدگاه نسبت به یک مقاله  5./  

Case Report 

 

مربوط به  4و9و2ردیفهای  مطابق با casereport 

 محاسبه گردد.

Research Letter 3+2 ./IF* 5/2  7/0  

Short Communication, Rapid  
Communication, Brief Report 

5+2 ./IF* 2/4  8/2  

Commentaries 5/0+2 ./IF* 0 8./  
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 (امتیاز انواع مقاالت براساس نوع نمایه )سایر نمایه ها : 2جدول 

 Chemical  نوع مقاله

Abstract,psych

info , 

Biological 

Abstract, 

Embase,cinahl

,current 

contents 

Infobase, 

index 

Copernicus

, DOAJ-  علمی

داخلی پژوهشی  

مقاالت چاپ شده در 

مجله اخالق و 

 آموزش جهرم

مه مقاالت چاپ شده در فصلنا

 پژوهشی دانشگاه –علمی 

 علوم پزشکی جهرم

 سقف

Original article 2 2 2 2  

 

 

 

 

 

 

 

02 

Case Report  )5 )یک تا سه بیمار./  5./ 5./ 5./ 

Case Report  (بیمار هفت تا چهار) 75./  75./ 75./ 75./ 

Case Report  ( بیش از هفت 

 (بیمار

0 0 0 0 

Descriptive Review  با داشتن(

 ضداقل سه مقاله از نویسنده در منابع(

75./  75./ 75./ 75./ 

Descriptive Review ( فاقد

 (منابع در نویسنده از مقاله سه ضداقل 

25./  25./ 25./ 25./ 

داشتن با  ) Meta-analysis 

/Systematic Review 

  (منابع در نویسنده از مقاله یک ضداقل

2 2 2 2 

 Meta-analysis(    داشتن با

/Systematic Review 

  (منابع در هنویسند از مقاله فاقد

0 0 0 0 

Letter to 

Editor, 

Editorial 

ارائه دیدگاه نسبت 

 به یک مقاله

25./  25./ 25./ 25./ 

Case Report 

 

 محاسبه گردد casereportمربوط به  4و9و2مطابق با ردیفهای 

Research 

Letter 
75./  75./ 75./ 75./ 

Short Communication, 

Rapid  
Communication, Brief 

Report 

2 2 2 2 

Commentaries 5./  5./  5./  5./  
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 مقاله فایلمستندات: 

 مقاالت ارائه شده در همایش های خارجی وداخلی :  -2

 .ارائه شده باشد ،یالملل نیب ای یهای داخل شیدر هما یسخنران ایهستند که بصورت پوستر  یمقاالت
 

 ه در کنگره ها به صورت پوستر یا سخنرانیمیزان امتیاز مقاالت ارائه شد -3جدول شماره 

 

 سقف امتیاز انواع
  امتیاز 5/3 مقاالت ارائه شده درهمایش های داخلی             

 
 

 امتیاز 4
 
 

مقاالت ارائه شده درهمایش های خارجی و 
 بین المللی داخلی    

 امتیاز 1

 ازیامت 1 سخنران مدعو همایش کشوری                  

 امتیاز 1.5 نران مدعو همایش های خارجی  سخ

امتیاز به غیر از امتیاز مقاله فقط به ارائه  5/1 پوستر(                       -برترین مقاله کنگره ها )سخنرانی 
 دهنده با ارائه گواهی

 conferenceخالصه مقاله به صورت 

paper   در نمایه نامهscopus  و یا به
 abstractو   proceedingصورت 

meeting  در نمایه نامهISI   

 /. امتیاز به امتیاز اصلی اضافه خواهد شد.5

 

 کپی مقاله چاپ شده در کتابچه ، گواهی شرکت در کنگره مستندات:

به همکواران امتیوازی تعلوق     فقط به نفر اول یا ارائه دهنده با ارائه گواهی معتبر امتیاز داده خواهد شد.نکته : 

 رفت.نخواهد گ

3-(Citation استنادات به مقاالت منتشره در سال  )بر اساس سامانه 2222isid 

citation  مربوط به همان سال میالدی محاسبه می شود. جهت محاسبهcitation  مقاالتی با آدرس استاندارد ،
هد شد و به ازای هر ( سایت شده اند در نظر گرفته خوا2323دانشگاه علوم پزشکی جهرم که در این محدوده زمانی )

 /. امتیاز .5یک سایت 

 هر فرد. مقاالت citationمربوط به  scopusمستندات: پرینت صفحه 

 

4- h-index 

 : h-indexمحاسبه امتیاز  شیوه
 /. امتیاز اضافه خواهد شد.25باالتر از آن   h-indexامتیاز و به ازای هر یک   2:  2 تا h-indexهر 

 

 هر فرد. h-indexمربوط به  scopusمستندات: پرینت صفحه 
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 می باشد.  scopusپایگاه استنادی  citationو  h-indexمبنای محاسبه 
  

 :یوخوارزم یکسب شده در جشنواره راز یمقامها -5

 میزان امتیاز مقامهای کسب شده  - 4جدول شماره 

 امتیاز مقام کسب شده

 ازیامت23 مقام اول                

 ازیامت 16                                                مقام دوم   

 ازیامت 12              مقام سوم                                    

 بیکه ترت یو خوارزم یراز یجشنواره ها یها نیبرتر

 کتاب(       ای)مقاله   ستینفرات مشخص ن

 فقط به ارائه دهنده ازیامت 5/1

 

 

 

 :دانشگاهشورای پژوهشی  ژوهشی مصوبطرحهای پ -6

 طرحهای پژوهشی مصوبمیزان امتیاز  -5جدول شماره 

 سقف امتیاز امتیاز سمت نوع طرح

 

 HSRطرح های تحقیقاتی غیر 

 

 مجری

 

 

 امتیاز/. 5

 

 امتیاز 8

 

 2 یدرصد جذب منابع مال 53هر  یبه ازا جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

 ازیامت

 ریاز سقف سا سقف ندارد و جدا

 طرح ها محاسبه خواهد شد.

 

 

 باشد. یم %53از خارج از دانشگاه، ضداقل  یجذب منابع مال : 1نکته 

 محاسبه خواهد شد. ازیامت 2و  %53متناسب با  شتر،یهر در صد ب: 2نکته 



11 

 

اسوت کوه    نیور اداده نخواهد شد. منظ یازیامت ینامه ا انیپا یجذب شده در خصوص طرح ها یبه منابع مال :9نکته 

اگور ضوداقل    یضتو  دیدانشگاه مصوب نما نینامه اش را به عنوان طرح در ا انیچنانچه پژوهشگر وابسته به دانشگاه پا

 شود. ینم ازیامت نیمشمول ا باشد،دانشگاه جذب کرده  یاز آن را هم برا شتریب ای یمنابع مال 53%

 خواهد شد. این شاخص حذف 0422: جهت انتخاب پژوهشگر سال  4نکته 

 

 : کتب – 7

 منظور کتابهایی است که با آرم دانشگاه ، توسط پژوهشگران در سال ارزیابی چاپ شده باشد.

 میزان کتب -6جدول شماره 

 امتیاز نوع

امتیازی معادل امتیاز مکتسبه از شورای تالیف و ترجموه دانشوگاه    کتب تألیفی

 یا هیات ممیزه.

عادل امتیاز مکتسبه از شورای تالیف و ترجموه دانشوگاه   امتیازی م کتب گردآوری و ترجمه

 یا هیات ممیزه.

به ازای هر کتاب یا فصلی از کتاب نمایه شوده  

 scopusدر پایگاه 

 امتیاز 15

 مستندات: ارائه اصل کتاب یا کپی از جلد و شناسنامه کتاب

 

             ازیامت /. 5  هر ثبتثبت ژن در ژن بانک        -8 -

 امتیاز است. 2سقف امتیاز ثبت ژن  نکته :

 در ژن بانکحه مربوطه فمستندات: پرینت از ص

 

 :  یمدرس کارگاه پژوهش -9

 منظور کارگاههایی که توسط معاونت تحقیقات و فناوری برای توانمند سازی پژوهشگران برگزار می گردد.

 ازیامت 2ضداکثر  ازیامت 5/3به ازای هر کارگاه 

 امتیاز است. 2تدریس کارگاه نکته : سقف امتیاز 
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 ها و نظارت ها  یداور .02

 میزان امتیاز داوری و نظارت -7جدول شماره 

 سقف امتیاز امتیاز نوع

داوری علمی کتب، پایان ناموه،طرح تحقیقواتی، مقواالت مجوالت داخلوی      

 فارسی از جمله مجالت دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 

 امتیاز 5/2 /. امتیاز25

 معتبر یبا ارائه گواه یمقاالت مجالت خارج یعلم یداور-

 ISI,Pubmed , scopusی فقط شامل مجالت مجالت خارج

 امتیاز 5/2 /. امتیاز5

 است. یالزام ازیامت صیجهت تخص یداور یمستندات: ارائه مکاتبات رسم

 

 نامه ها  انیپا .00

د. نب پژوهشگر برتور( مصووب شوده باشو    منظور پایان نامه هایی است که در سال ارزیابی )بازه زمانی انتخا

 .تاریخ تصویب پایان نامه مد نظر می باشد 

 میزان امتیاز پایان نامه ها -7جدول شماره 

 سقف امتیاز نوع

 امتیاز 2 امتیاز /.5 راهنمایی پایان نامه دکتری عمومی              

 امتیاز 1 امتیاز /.25 مشاوره پایان نامه دکتری عمومی                 

راهنمائی پایان نامه هوای کارشناسوی   

 ارشد         

 امتیاز 9 امتیاز 1

مشاوره پایوان ناموه هوای کارشناسوی     

 ارشد          

 ازیامت 5/1 /. امتیاز5

 امتیاز 4 ازیامت PhD                  2 ینامه ها انیپا ییراهنما

 امتیاز 2 ازیامت PhD                   1 های  نامه انیمشاوره پا

 امتیاز 4 ازیامت 2 راهنمائی پایان نامه های دستیاری              

 امتیاز 2 امتیاز  1  مشاوره پایان نامه های دستیاری              
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مربوطوه بوه نسوبت     ازیو استاد مشاور داشته باشود امت  ایاستاد راهنما  کیاز  شینامه ب انیپا کیاگر نکته : 

 خواهد شد. میتقسآنها  نیب یمساو

 مستندات: نامه رسمی از سایر دانشگاهها و ابالغ پایان نامه از دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 

        یوابسته به معاونت پژوهش یها و شوراها تهیدرکم تیعضو -02

 امتیاز 5/3به ازاء عوویت درهر کمیته و شورا در آن سال     

 از می باشد.امتی 1سقف امتیاز از این ماده  نکته : 




