دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نوزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی
آیین نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده
مقدمه:
جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همه ساله به
منظور تجلیل از مقام پژوهشگران و گسترش روحیه پژوهش و نوآوری در محققین ،
ایجاد انگیزه و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش و ایجاد بستر مناسب برای تعامل پژوهشی
درون بخشی و برون بخشی در هفته پژوهش برگزار می گردد.
* .شرط شرکت در جشنواره پژوهشی داشتن رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی می باشد* .
ماده )1کلیات:
 -1مدارک داوطلبین در یک دوره زمانی  3ساله بررسی میشود ( اول مهر  1394تا اول مهر
 23 ( )1397سپتامبر  2015تا  23سپتامبر )2018
 -2منتخبین  3دوره اخیر جشنواره پژوهشی ( از دوره شانزدهم ،هفدهم و هجدهم ) حتی با
تغییر رتبه نمی توانند در این دوره جشنواره شرکت نمایند.
 -3داوطلبین می توانند در 4بخش:
پژوهشگر برتر
مقاله برتر
مخترع برتر
کتاب برتر
شرکت نمایند اما به انتخاب خود تنها در یک بخش برگزیده خواهند شد.
 -4ارسال موارد زیر برای کلیه مستندات بخش پژوهشگر برگزیده جشنواره الزامی است:
1-4

قید  Affiliationدانشگاه )(Shahid Beheshti University of Medical Sciences
در کنار نام متقاضی در کلیه مستندات
1

2-4
3-4
4-4
5-4
6-4

ارسال مستندات هر بند
تکمیل کلیه اطالعات درخواستی فرم انتخاب پژوهشگر
ارسال یک قطعه عکس رنگی پرسنلی به صورت الکترونیکی و چاپی (سال جدید)
کپی تصویر سه سال اخیر حکم کارگزینی
نامه رییس دانشکده یا رییس پژوهشکده /مرکز تحقیقات مبنی بر معرفی داوطلب

مجدداً یادآوری میشود:
مستندات میبایستی در بازه زمانی تعیین شده چاپ شده باشد .محاسبه  Impact factorهر مقاله بر
اساس  IFسال انتشار مقاله صورت گیرد .مدارکی که شرایط مذکور را رعایت نکرده یا پس از تاریخ
تعیین شده ارسال شود مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
ماده  )2معیارهای ورود به جشنواره
داوطلبین میبایست دارای معیارهای زیر برای ورود به جشنواره در بخش پژوهشگر برگزیده
باشند:
1-2

در رتبه استادی:
 1-1-2دارای  H. Indexحداقل 7
 2-1-2دارای حدددداقل  8مقالددده در  3سدددال اخیدددر چددداپ شدددده در مجدددالت نمایددده شدددده
در ISIیا  PubMedکه در 4مقاله نویسنده مسئول یا نویسنده اول باشد.

2-2

در رتبه دانشیاری:
 1-2-2دارا ی  H. Indexحداقل 5
 2-2-2دارا ی حداقل  6مقاله در  3سال اخیر چاپ شده در مجالت نمایه شده در  ISIیا
 PubMedکه در  3مقاله نویسنده مسئول یا نویسنده اول باشد.

2

2-2

در رتبه استادیاری:
 1-2-2دارا ی  H. Indexحداقل 3
 2-3- 2دارا ی حداقل  4مقاله در  3سال اخیر چاپ شده در مجالت نمایه شده در  ISIیا
 PubMedکه در  2مقاله نویسنده مسئول یا نویسنده اول باشد.

ماده )3معیارهای انتخاب
پس از احراز شرایط فوق جهت شرکت در جشنواره ،سه نفر هیأت علمی از علوم پایه و سه نفر
هیأت علمی از علوم بالینی بر اساس آخرین حکم کارگزینی با توجه به معیارهای زیر انتخاب
میشوند:
 -1مقاالت چاپ شده
 1-1مقاله میبایست با آدرس دانشگاه ) (affiliationچاپ شده باشد .از ارسال Acceptance
مقاالت خودداری فرمائید.
 2-1مقاله میبایست حداکثر تا اول مهر  23 (1397سپتامبر  )2018چاپ شده باشد.
 3-1نحوه محاسبه امتیاز مقاالت بر اساس جداول راهنمای 1و 2می باشد.
 4-1به ازای هر  IFامتیاز مقاله طبق فرمول ذیل افزایش می یابد.
امتیاز کل مقاله= سهم نویسنده ×(  + IFامتیاز مقاله طبق جدول شماره  1آیین نامه)
 5-1ضریب تاثیر ) (IFمورد استفاده در محاسبه بر اساس آخرین لیست  IFاعالم شده توسط پایگاه
تامسون رویترز میباشد.
 6-1متقاضیانی که سردبیر یا عضو هیأت تحریریه یک مجله میباشند ،تنها  %50از مقاالت چاپ
شده آنان در آن مجله مورد قبول میباشد.
 7-1سقف پذیرش  Editorial Letterحداکثر دو مورد در هر سال و در مجموع سه ساله  5مورد
میباشد.
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مستندات این بخش:
 .1تصویر مقاله چاپ شده (کلیه اطالعات از جمله نوع مقاله ،نام مجله ،تاریخ چاپ مقاله ،نام
متقاضی Affiliation ،دانشگاه ،درصورت نویسنده مسئول بودن نام متقاضی درتصویر ارائه شده
آمده باشد).
 .2تصویر آخرین  IFمجله تاکید میشود ( در سال چاپ مقاله استخراج شده باشد)

 - 2تألیف /ترجمه /کتاب مرجع
 1-2کتاب مرجع:
 1-1-2رییس گروه نویسندگان

 15امتیاز

 2-1-2عضو گروه نویسندگان

 10امتیاز

 3-1-2نویسنده یک فصل از کتاب مرجع

 5امتیاز

 2-2مؤلف اصلی کتاب:

 8امتیاز

 3-2مترجم اصلی کتاب یا درسنامه:

 5امتیاز

به موارد فوق ،فقط به یک آیتم ،امتیاز اختصاص مییابد.
تبصره  :1کتاب مرجع می بایست مورد تأیید معاونت آموزشی وزارت متبوع یا دبیرخانه تخصصی وزارت
متبوع باشد .یا جزو لیست منابع آزمون باشد.
تبصره  :2حداکثرمجموع امتیازات مکتسبه در این بخش در بند  30 ، 1امتیاز ،در بند  20 ،2امتیاز و در
بند 15 ،3امتیاز است.

 - 3کسب رتبه و جوایز برتر از جشنواره ها یا کنگره ها  ،عناوین و نشانهای پژوهشی
 )1بین المللی  10امتیاز
 )2ملی

 7امتیاز

 )3دانشگاهی  4امتیاز
4

 -4شاخص  )H. Index( Hفرد متقاضی
 5 - 1و کمتر

ضریب 1

 6 -2تا 10

ضریب 1/5

 11 -3تا 15

ضریب 2

 16 -4به باال

ضریب 2/5

تبصره  :3تصویر  H. Indexداوطلب میبایست از پایگاه  Scopusو تا تاریخ اول مهر  1397استخراج
شده باشد H.Index .بعد از تاریخ اول مهر  1397مورد محاسبه قرار نمیگیرد.

 -5سخنران مدعو در کنگره های خارج از کشور ( هر مورد  5امتیاز)
تبصره  :4ارائه دعوت نامه و خالصه مقاله چاپ شده در کتابچه کنگره الزامی است.

 -6مجری طرح های مشارکتی خارج از دانشگاه
 1-6سازمانهای بینالمللی خارج از کشور( هر مورد  10امتیاز)
 2-6ارگانهای دولتی  ،دانشگاههای داخل کشور NGO ،ها و بخش خصوصی
( هر مورد  5امتیاز)
تبصررره  :5ارائدده تصددویر قددرارداد الزامددی اسددت .زمددان عقددد قددرار داد مددی بایسددت در دوره  3سدداله مددورد
ارزیابی ( 1مهر 1394تا  1مهر  )1397باشد.

ماده  )4در صورت بروز موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه  ،کمیته علمی جشنواره مرجع تصمیم گیر خواهد بود.
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1 جدول شماره
سقف امتیازدهی مقاالت بر حسب نمایه ها
امتیاز

نوع مقاله

7

Original

5

Review Article (Systematic, Meta-analysis)

4

Short Communication

3

Case Series

2/5

Case Report

2

Editorial Letter

6

Original

4

Review Article (Systematic, Meta-analysis)

3

Short Communication

2/5

Case Series

1/5

Case Report

1/25

Editorial Letter

5

Original

3

Review Article (Systematic, Meta-analysis)

2

Short Communication

1/75

Case Series

1/5

Case Report

1

Editorial Letter

3

Original

2

Review Article (Systematic, Meta-analysis)

1/75

Short Communication

1/5

Case Series

1

Case Report

0/5

Editorial Letter

2

Original

1/5

Review Article (Systematic, Meta-analysis)

1/5

Short Communication

1

Case Series

0/5

Case Report

0/25

Editorial Letter

نمایه

ردیف

ISI Web of Science

1

PubMed

2

Scopus

3

BIOSIS, Chemical Abstracts,
Current Contents, EMBASE, ISC
(Islamic World Science Citation
Center)

4

مجالت انگلیسی در سایر نمایه ها و مجالت
علمی پژوهشی فارسی

5

. می باشد5  دو مورد در سال و در مجموعEditorial Letter سقف پذیرش
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جدول شماره 2

نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای مقاالت

ستون ()1
تعداد

ستون ()2
سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه

همکاران

نویسنده اول /نویسنده مسئول

بقیه همکاران

1

%100

---

2

%90

%60

3

%80

%50

4

%70

%40

5

%60

%30

 6و باالتر

%50

%25

7

فرم انتخاب پژوهشگر هیأت علمی

جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی سال 1397
معاونت تحقیقات و فناوری -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نام و نام خانوادگی :
معرفی شده ازدانشکده :
هیأت علمی

ردیف

معیار

1

مقاالت چاپ شده

2

پژوهشکده  /مرکز تحقیقات:

رتبه علمی  :استاد

تالیف/ترجمه/کتاب مرجع

3

کسب رتبه و جوایز برتر از
جشنواره ها یا کنگره ها،
عناوین و نشان های پژوهشی

4

شاخص H
)(H. Index

5

سخنران مدعو در کنگره های
خارج از کشور

6

مجری طرح های مشارکتی

دانشیار

گروه  :علوم پایه

استادیار

تعداد

شاخص

موارد

بر اساس جدول شماره 1و 2

کتاب
مرجع

امتیاز دریافتی از
ضریب

امتیاز

رییس گروه نویسندگان

15

عضو گروه نویسندگان

10

نویسنده یک فصل از
کتاب مرجع

5

مولف اصلی کتاب

8

مترجم اصلی کتاب

5

بین المللی

10

ملی

7

دانشگاهی

4
1

از  6تا 10

1/5

از  11تا 15

2

 16به باال

2/5
5

سازمان های بین المللی خارج از
کشور

10

ارگان های دولتی ،دانشگاه های داخل
کشور NGO ،ها و بخش خصوصی

5

جمع کل امتیازات
نام و نام خانوادگی و امضاء داور دانشکده /مرکز ....................................................... :
نام و نام خانوادگی و امضا ء معاون پژوهشی دانشکده  /مرکز ................................. :
نام و نام خانوادگی و امضاء داور کمیته علمی:

..........................................................

8

دانشکده/مرکز/
خوداظهاری

6

تا 5

بالینی

امتیاز دریافتی
کمیته علمی

آیین نامه مقاله برگزیده

مقاالت می بایست معیارهای زیر را برای ورود به بخش مقاله برگزیده دارا باشد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

نام دانشگاه به عنوان آدرس درج شده باشد.
مقاله اصیل پژوهشی باشد یا مقاله  Review articleکه حداقل  3رفرنس از منابع ارائه شده آن
از مقاالت نویسنده متقاضی باشد.
مقاله در مجالت نمایه های  ISIو  PubMedچاپ شده باشد.
 Citationمقاله حداقل  10باشد.
متقاضی ،نویسنده مسئول یا نویسنده اول باشد.
مقاله در بازه زمانی  1مهر  1394تا  1مهر  1397چاپ شده باشد.

مقاله در دو بخش بالینی و پایه با توجه به کسب امتیاز از معیارهای زیر انتخاب میشود و هر متقاضی
میتواند تنها یک مقاله ارائه دهد.
 .1اعتبار نشریه  : Impact Factorبه ازای هر  2 ، IFامتیاز
 .2اعتبار مقاله ( Citationحداقل  :) 10به ازای هر  Citationبیشتر 0/5 ،امتیاز تا سقف 30
امتیاز
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