شیوهنامه محاسبه امتیاز پژوهشی دانشآموختگان علوم پزشکی مشمول طرح نیروی انسانی

 .1گواهی امتیاز پژوهشی برای شرکت در کمیسیون طرح نیروی انسانی برای هر دانشآموخته تنها یکبار به ازای هر کمیسیون
صادر میشود.
 .2سقف امتیازات پژوهشی دانشآموختگان  22امتیاز میباشد که بر اساس جدولهای  1و  2این شیوهنامه محاسبه میگردد.
 .3امتیاز انواع فعالیتهای تحقیقاتی جهت شرکت دانشآموختگان در کمیسیون طرح نیروی انسانی بر اساس جدول  1محاسبه
میگردد.
 .4امتیاز فعالیتهای پژوهشی مشترک با دیگران بر اساس جدول  2محاسبه میگردد .در صورتیکه ترتیب اسامی نویسندگان
الفبایی بوده و این موضوع در اثر منتشره به صراحت درج شده باشد ،امتیاز هر فرد از تقسیم امتیاز کل بر تعداد نفرات به
دست میآید.
 .5کسب امتیاز از فعالیتها ی پژوهشی ذکر شده منوط به ارائه مدارک و مستندات مندرج در جدول  3میباشد.
 .6منظور از طرح پژوهشی ،طرحی است که نام متقاضی به عنوان مجری یا همکار در گزارش نهایی و تأییدیه طرح قید شده
و دارای نامه رسمی پایان طرح از معاونت پژوهشی دانشگاه موردنظر باشد.
 .7منظور از انتشار کتاب ،کتابی است که نام دانشآموخته جزء نویسندگان یا مترجمین آن بوده و در حیطه رشته تحصیلی
وی باشد.
 .8منظور از اختراع و اکتشاف مواردی است که دارای گواهینامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی
بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثبت و به تأیید مراجع ذیصالح رسیده باشد .در صورت ارائه نسخه چاپ شده
مقاله یا گواهی پذیرش چاپ مقاله مربوط به اثر 1/5 ،برابر امتیاز مربوطه محاسبه خواهد شد.
 .9در مورد مقاالت علمی برای نویسنده مسئول مقاله در صورتیکه نفر اول نباشد معادل امتیاز نفر اول در نظر گرفته میشود.
 .12در صورتیکه مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی مصوب دو وزارتخانه بهداشت و علوم در پایگاههای اطالعاتی
مندرج در جدول  1نمایه شود ،امتیاز مربوطه مطابق با پایگاه اطالعاتی مربوطه محاسبه خواهد شد.
 .11برای مقاالتی که در مجالت نمایه شده در پایگاه  ISI-Web of Scienceچاپ شده باشند به ازای هر یک نمره ،Impact Factor
 2/5امتیاز به امتیاز خام مقاله افزوده میشود .مالک محاسبه  Impact Factorمجله ،گزارش  JCRمطابق با سال چاپ مقاله
میباشد.
 .12مستندات نمایه شدن مقاله در پایگاههای اطالعاتی مربوطه میبایست توسط فرد متقاضی ارائه شود .در صورت عدم ارائه
مستندات مربوطه ،مقاله مذکور نمایه نشده در نظر گرفته میشود.
 .13مقاالت پژوهشی اصیل ( )Originalو مروری غیر نظاممند ( )Narrativeامتیاز کامل و مقاالت مروری نظاممند
( 1/4 )Systematic Reviewامتیاز مربوطه را کسب خواهند کرد .همچنین مقاله کوتاه ( Brief/Rapid/Short

1

 )Communicationیک دوم امتیاز ،گزارش موردی ( )Case Reportو نامه پژوهشی ( )Research Letterیک سوم امتیاز
و سرمقاله ( )Editorialو نامه به سردبیر ( )Letter to Editorیک چهارم امتیاز را کسب میکنند.
 .14چنان چه چند مقاله دارای محتوای یکسان ولی ظاهر متفاوت باشند تنها به یکی از آنها امتیاز تعلق میگیرد.
 .15مقاالت منتشره در مجالت معتبر که در آن وابستگی سازمانی متقاضی صرفاً به صورت «دانشگاه علوم پزشکی اصفهان»
یا « »Isfahan University of Medical Sciencesذکر شده باشد  1/5برابر امتیاز مربوطه را کسب خواهند کرد.
 .16در صورتیکه مقالهای در همایش به صورت پوستر ارائه شود  %52امتیاز مربوطه را کسب خواهند کرد.
 .17مالک ملی بودن همایش ذکر کلمه «ملی» یا «کشوری» یا «سراسری» در عنوان اختصاصی همایش و مالک بینالمللی
بودن همایشهای داخلی نیز لیست همایشهای بینالمللی مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است .تنها
مقاالت ارائه شده در همایشهای فوقالذکر مشمول امتیاز میشوند.
 .18یک مقاله (موضوع پژوهشی) تنها یکبار از ارائه در سمینارها و تنها یکبار از چاپ در مجالت علمی امتیاز میگیرد.

جدول  .1امتیاز خام فعالیتهای پژوهشی

ردیف

عنوان فعالیت

1

طرح پژوهشی

2

کتاب

3

نحوه فعالیت

امتیاز

مجری

4

همکار

2

تألیف

3

ترجمه

1

اختراع و اکتشاف

چاپ مقاله تألیفی
در مجله
4

4
ISI-Web of Science

5

Medline/PubMed

4

Scopus

3

Embase, Chemical
Abstract, Biological
Abstract, PsychInfo,
CINAHL, Current
Contents

2

سایر بانکهای اطالعاتی

مقاالت علمی

معتبر (… ،)IC, ISC,
مجالت علمی پژوهشی

1

مصوب داخلی ،مجالت
خارجی نمایه نشده

خارجی
ارائه مقاله در همایش

و داخلی بینالمللی
داخلی (ملی)

2

1
2/5

جدول  .2نحوه محاسبه و توزیع امتیاز فعالیتهای پژوهشی مشترک

تعداد همکاران

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه

مجموع ضرایب

اول

بقیه همکاران

1

%122

-

%122

2

%92

%62

%152

3

%82

%52

%182

4

%72

%42

%192

5

%62

%32

%182

 6و باالتر

%52

%25

%175

جدول  .3مدارک الزم جهت اخذ گواهی امتیاز پژوهشی

مستندات مورد نیاز

ردیف

نوع فعالیت پژوهشی

1

طرح پژوهشی پایانیافته

2

کتاب (تألیف  /ترجمه)

3

اختراعات و اکتشافات ثبت شده و معتبر

4

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی

5

مقاالت ارائه شده در همایشهای علمی

اصل گزارش نهایی صحافی و تأییدیه رسمی پایان طرح
از حوزه مدیریت پژوهشی دانشگاه مربوطه
اصل کتاب چاپ شده
پروپوزال (مقاله چاپ شده مربوطه یا گواهی پذیرش
مقاله)  +اصل گواهی ثبت اختراع  +تأییدیه رسمی
مراجع ذیصالح
پرینت مقاله  +پرینت چکیده مقاله از پایگاه اطالعاتی
مربوطه (در صورت نمایه شدن مقاله)
اصل دفترچه خالصه مقاالت همایش  +گواهی رسمی
ارائه مقاله در همایش

اداره علمسنجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
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