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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني رفسنجان
معاونت تحقیقات و فناوري

آيیننامه اجرايي
تعیین پژوهشگر برتر و اعطاي گرنت پژوهشي
سال 139۶

معاونت تحقیقات و فناوري
مديريت توسعه و ارزيابي تحقیقات

به مناسبت فرارسیدن هفته پژوهش (هفته آخر آذرماه) و به منظور تقدیر از پژوهشگران برتر سال  13۹۶دانشگاه ،این آییننامه در
جلسات مورخ  ۲و  ۹آبان  13۹۶شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تدوین و تصویب گردیده است .شرایط ،معیارها،
شاخصهای پژوهشی و نحوه انتخاب و میزان پاداش به شرح ذیل تعیین میگردد .فعالیتهای پژوهشی افراد در سال  ۲01۶میالدی
مبنای ارزیابی قرار خواهد گرفت .امتیازات افراد توسط کارشناسان حوزه پژوهشی دانشگاه از پایگاههای علمی و مراجع مربوطه استخراج،
تهیه و تعیین میگردد.
الف) حداقل شرايط ورود براي انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه:
 )1چاپ حداقل یک مقاله  PubMed ،ISIیا  Scopusبه عنوان نویسنده اول یا مسئول و برای پژوهشگران غیرهیئتعلمی و
دانشجویان چاپ حداقل یک مقاله علمی پژوهشی به عنوان نویسنده اول یا مسئول در طول سال  ۲01۶میالدی میباشد.
 )۲حداقل امتیاز برای پژوهشگران هیئت علمی (استادیار ،دانشیار و استاد)  ،30مربیان هیئت علمی و اعضای غیرهیئتعلمی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی  ۲0و سایر دانشجویان  10میباشد.
 )3نفرات دوم و سوم هر گروه باید حداقل  % 80امتیاز نفر ماقبل خود را کسب نمایند.
ب) فعالیتهاي امتیازآور و نحوه محاسبه امتیاز مربوطه (جدول شماره )1
 )1مقاالت چاپشده ( برای مقاله پژوهشی اصیل/مروری)
1
تبصره

مقاالت ISI

)۲5 + (3*IF

به امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت علمی ایندکس شده در نمایهنامههای بینالمللی دارای 3 Impact factor
برابر  IFاضافه میشود.

۲

 PubMedو Medline

۲0

3

مقاالت چاپشده در مجالت معتبر ایندکس شده در Scopus

15

4

مقاالت چاپشده در مجالت معتبر ایندکسشده درسایر نمایههای تخصصی و ISC

10

(بر اساس اطالعات وبسایتهای  /http://isid.research.ac.irو)google scholar
تبصره

 -1نحوه امتیازدهی:
مقاالت  Original articleو  :Review articleامتیاز کامل
مقاالت  :short communicationیکدوم امتیاز مقاالت پژوهشی
مقاالت  :case report / Research letterیکسوم امتیاز مقاالت پژوهشی
مقاالت  :Letter to editorیکچهارم امتیاز مقاالت پژوهشی
 -۲به امتیاز مقاالتی که حداقل یکی از نوی سندگان با آدرس مؤ س سات معتبر علمی خارج از ک شور با شد 5 ،امتیاز
اضافه میگردد.
 -3به امتیاز مقاالتی که در مجالت  10درصددد برتر هر رشددته (بر اسدداس پایگاه  )Scopusچاپ شددوند 15 ،امتیاز
اضافه میگردد.
 -4به امتیاز مقاالتی که در مجالت ( Q1بر اساس پایگاه  )Scimagoچاپ شوند 10 ،امتیاز اضافه میگردد.
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مستندات

مستندات و امتیازات توسط واحد علمسنجی معاونت تحقیقات و فناوری استخراج و محاسبه خواهد شد .برای محاسبه
امتیازات بر حسب مورد از وبسایتهای  PubMed, Web of Science, Scopus and Google Scholarو
یا سایر پایگاههای علمی استفاده خواهد شد .خطاهای ناشی از نقص اطالعات مندرج در پروفایل شخصی افراد در این
پایگاههای علمی بر عهده خود پژوهشگر است.

 )۲شاخصهاي استنادي
 -1به ازای هر واحد باالتر از میانگین شاخص  10 ،FWCIامتیاز به امتیاز مقاله اضافه میگردد.
 -۲به ازای هر استناد غیرخودی و غیرهمکار در  5سال اخیر ،نیم امتیاز به امتیازات پژوهشگر اضافه می شود.
 )3کتاب
1

کتابهای تالیفی که به تأیید کمیته تألیف و ترجمه دانشگاه رسیده است.

حداکثر 30

۲

کتابهای ترجمهای که به تأیید کمیته تألیف و ترجمه دانشگاه رسیده است.

حداکثر 10

3

کتابهای تالیفشده بدون آرم دانشگاه

حداکثر 5

4

کتابهای ترجمهشده بدون آرم دانشگاه

حداکثر 3

حداکثر امتیاز بابت بخش کتاب  50امتیاز ا ست .م ستندات و امتیازات مربوطه از طریق هماهنگی با کمیته تألیف و ترجمه دان شگاه
تهیه و محاسبه خواهد شد.
 )۴اختراع ،اکتشاف و نوآوري
1

نوآوری اکتشاف Patents ،و اختراع ثبت شده در سال جاری (مدرک ثبت شده در مرکز
ثبت اختراعات و ابداعات)

 10امتیاز برای هر
مورد
(حداکثر  30امتیاز)

 )۵داوري براي مجالت و کتب دانشگاه علوم پژشكي رفسنجان
1

مستندات

برای داوری هر مقاله  5ساعت و برای هر کتاب  10ساعت محاسبه میشود.

هر  ۲0ساعت معادل 1
امتیاز (حداکثر 5
امتیاز)

برای محاسبه امتیاز داوری مقاالت مجالت و کتب دانشگاه افراد واجد شرایط ،از رئیس گروه اطالعرسانی و منابع
علمی استعالم میگردد.

 )۶همكاري با کمیته تحقیقات دانشجويي
1

سرپرست کمیته

3

۲

دبیر کمیته مرکزی

۲

3

دبیر کمیته واحد

1.5
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4

عضو کمیته

1

5

حداکثر امتیاز از این بخش

3

هر فرد فقط بابت یکی از موارد همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی میتواند امتیاز دریافت نماید.

تبصره :محاسبه امتیازات برای کلیه فعالیتهای مشترک پژوهشی براساس جدول شماره ( ۲برگرفته از آخرین ویرایش آییننامه ارتقای
اعضای هیئت علمی دانشگاهها) انجام میپذیرد.
جدول شماره  -۲نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی مشترک
سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیه

تعداد همکاران (نفر)
اول



1

%۹0

دوم

مجموع ضرایب

۲

%80

%55

%135

3

%70

%40

%150

4

%۶0

%35

%1۶5

5

%55

%30

%175

 ۶تا ۹

%50

≥%۲5

≥%175

 10نفر و بیشتر

%45

به نسبت مساوی

%۲00

امتیاز نویسنده مسئول هر مقاله ،معادل نویسنده اول میباشد.

ج) میزان پاداش و گرنت پژوهشگران برتر
عالوه بر پاداش نقدی که مبلغ آن تو سط شورای پژوه شی دان شگاه تعیین خواهد شد به پژوه شگران برتر به شرح زیر گرنت پژوه شی
تعلق خواهد گرفت:
)1
)۲
)3
)4
)5

به نفر اول دانشگاه ،گرنت صد میلیون ریال
به اعضدددای هیئت علمی که حائز رتبه اول ،دوم و سدددوم گروه خود میشدددوند ،به ترتیب مبالغ  50 ،70و  30میلیون ریال گرنت
پژوهشی اعطا میگردد.
به پژوهشگران غیرهیئت علمی مبلغ  50میلیون ریال گرنت پژوهشی اعطا میگردد.
به دانشجویان برتر که حائز رتبههای اول تا سوم شدهاند به ترتیب مبالغ  3 ،4و  ۲میلیون ریال کارت هدیه اهدا میشود.
به پژوه شگران دان شگاه که دارای  10 H indexو باالتر ه ستند ،مبلغ  100میلیون ریال گرنت پژوه شی در قالب طرح پژوه شی
داده میشود.
رفسنجان ،بلوار امام علی (ع) ،سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان ،معاونت تحقیقات و فناوری
تلفن | ۰۳۴- ۳۴۲۸۰۰۸۶ :فاکس | ۰۳۴-۳۴۲۸۰۰97 :ایمیلvcrt@rums.ac.ir :

4

معاونت تحقیقات و فناوري
مديريت توسعه و ارزيابي تحقیقات

 )۶به افرادی که موفق به کسددب رتبههای اول ،دوم و سددوم در جشددنوارههای رازی و خوارزمی بشددوند ،به ترتیب گرنتهایی به مبالغ
 70 ،100و  50میلیون ریال اهدا میشود.
 )7به افرادی که موفق به نوآوری ،اکت شاف Patents ،و اختراع ثبت شده در سال جاری (مدرک ثبت شده در مرکز ثبت اختراعات و
ابداعات) بشددوند ،به ازای هر مورد ،مبلغ  30میلیون ریال به اعضددای هیئت علمی و مبلغ  3میلیون ریال کارت هدیه به سددایرین و
حداکثر تا سه مورد گرنت پژوهشی داده میشود.
تبصره :پروپوزال طرحهای پژوهشی که در قالب گرنت ارائه می شوند ،مستقیماً در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح میشوند و تا 70
درصد از هزینه کل طرح میتواند به هزینه پرسنلی اختصاص یابد.

د) تعداد پژوهشگران منتخب در گروههاي مختلف (جدول شماره )3
تعداد

گروهها
پزشکی
دانشکده

1

اعضای هیئت علمی

۲

دانشجویان دکتری
حرفهای و کارشناسی

دانشکده

3

دانشجویان تحصیالت
تکمیلی

مقطع

4

سایر پرسنل و پژوهشگران

بالینی

3

علوم پایه

3

دندانپزشکی

3

پرستاری و مامایی

3

پیراپزشکی

1

بهداشت

1

اعضای هیئت علمی پژوهشی

1

پزشکی

3

دندانپزشکی

3

پرستاری و مامایی

3

پیراپزشکی

3

بهداشت

1

کارشناسی ارشد

3

 PhDو دستیاری

1
۲

رفسنجان ،بلوار امام علی (ع) ،سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان ،معاونت تحقیقات و فناوری
تلفن | ۰۳۴- ۳۴۲۸۰۰۸۶ :فاکس | ۰۳۴-۳۴۲۸۰۰97 :ایمیلvcrt@rums.ac.ir :

5

