شانزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
آیین نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده

با استعانت از پروردگار متعال ،شانزدهمین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور
تجلیل از مقام پژوهشگران و گسترش روحیه پژوهش و نوآوری در محققین برگزار می گردد.

پژوهشگران برگزیده
داوطلبین می بایست معیارهای زیر را برای ورود به جشنواره در بخش پژوهشگر برگزیده دارا باشند:
 در رتبه استادی:
-

دارای  H. Indexحداقل 7

-

دارا ی حداقل  7مقاله در سه سال اخیرکه در یکی از آنها نویسنده مسئول یا نویسنده اول باشد.

 در رتبه دانشیاری:
-

دارا ی  H. Indexحداقل 5

-

دارا ی حداقل  5مقاله در سه سال اخیرکه در یکی از آنها نویسنده مسئول یا نویسنده اول باشد.

 در رتبه استادیاری:
-

دارا ی  H. Indexحداقل 3

-

دارا ی حداقل  3مقاله در سه سال اخیرکه در یکی از آنها نویسنده مسئول یا نویسنده اول باشد.
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 در رتبه مربی و غیر هیات علمی:
-

دارای  H. Indexحداقل 1

-

دارای حداقل  1مقاله در سه سال اخیربوده باشد و نویسنده مسئول یا نویسنده اول هم باشد.
تبصره  :1حداقل نیمی از مقاالت سه سال اخیر باید در مجالت نمایه شده در  ISIیا  PubMedچاپ شده باشد( در این دوره
جشنواره به ترتیب مراتب علمی مذکور  2 ،3 ،4و  1مقاله).
تبصره  :2مقاالت سه سال اخیر که متقاضی به عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده اول ارائه کرده است باید مجالت
نمایه های  ISIیا  PubMedچاپ شده باشد.

پس از احرازشرایط الزم جهت شرکت در جشنواره ،سه نفر هیات علمی در هر رتبه از علوم پایه و علوم باالینی بار اسااآ آخارین
حکم کارگزینی ویک نفر مربی یا پژوهشگر غیر هیات علمی با توجه به معیارهای زیر انتخاب می شوند:

الف -مقاالت چاپ شده
برای آگاهی از نحوه محاسبه امتیاز مقاالت به جداول راهنمای شماره  1و  2مراجعه فرمایید.
تبصره  :به ازای هر  IFیک امتیاز به امتیاز مقاله اضافه می شود.

ب  -تالیف /ترجمه /کتاب مرجع
 )1کتاب مرجع:
 1-1رییس گروه نویسندگان

 15امتیاز

 1-2عضو گروه نویسندگان

 11امتیاز

 1-3نویسنده یک فصل از کتاب مرجع  5امتیاز

2

کتاب مرجع می بایست مورد تایید معاونت آموزشی وزارت متبوع یا دبیرخانه تخصصی وزارت متبوع باشد .یا جزو لیست منابع
آزمون باشد.
 )2مولف اصلی کتاب 8 :امتیاز
 )3مترجم اصلی کتاب یا درسنامه 5 :امتیاز
تبصره :حداکثرمجموع امتیازات مکتسبه در این بخش در بند  31 ، 1امتیاز ،در بند  21 ،2امتیاز و در بند 15 ،3امتیاز است.

ج  -کسب رتبه و جوایز برتر از جشنواره ها یا کنگره ها  ،عناوین و نشان های پژوهشی
 )1بین المللی

 11امتیاز

 )2ملی

 7امتیاز

 )3دانشگاهی

 4امتیاز

د -ارجاع به مقاالت ()H. Index
 5 )1و کمتر
 6 )2تا 11

ضریب 1
ضریب 1/5

 11 )3تا  15ضریب 2
 16 )4به باال

ضریب 2/5

ه -سخنران مدعو در کنگره های خارج از کشور ( هر مورد  5امتیاز)
و -مجری طرح های مشارکتی خارج از دانشگاه
 -1سازمان های بین المللی خارج از کشور( هر مورد  11امتیاز)
 -2ارگان های دولتی  ،دانشگاه های داخل کشور NGO ،ها و بخش خصوصی ( هر مورد 5امتیاز)

3

در ارسال مدارک باید به موارد زیر توجه شود:
 -1ارسال مستندات هر بند الزامی است.
 -2مدارک داوطلبین در یک دوره زمانی سه ساله بررسی می گردد( اول مهر  1331تا اول مهر )1334
 -3منتخبین  3دوره اخیر جشنواره پژوهشی ( از دوره سیزدهم و به بعد) حتی با تغییر رتبه نمی توانند در این دوره جشنواره شرکت
نمایند.
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1 جدول شماره

سقف امتیازدهی مقاالت بر حسب نمایه ها
امتیاز

نوع مقاله

7

Original

4
3

Review Article ( Systematic,
meta-analysis)
Short Communication

2/5

Case Series

2

Case Report

1/5

Editorial Letter

4

Original

2

Review Article ( Systematic,
meta-analysis)
Short Communication

1/75

Case Series

1/5

Case Report

1

Editorial Letter

3

Original

2
1/75

Review Article ( Systematic,
meta-analysis)
Short Communication

1/5

Case Series

1

Case Report

0/5

Editorial Letter

2/5

نمایه

ردیف
1

ISI Web Of Science (ISI), Medline
(PubMed)

2
BIOSIS, Chemical Abstracts, Current
Contents, EMBASE, Scopus
ISC (Islamic World Science Citation
Center)

3
مجالت انگلیسی در سایر نمایه ها و مجالت علمی
پژوهشی فارسی

5

جدول شماره 2

نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي مشترك

ستون ()1

ستون ()2

تعداد

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه

همکاران

نویسنده اول /نویسنده مسئول

بقیه همکاران

1

%111

_____________

2

%31

%61

3

%81

%51

4

%71

%41

5

%61

%31

 6و باالتر

%51

≤%25

6

فرم انتخاب پژوهشگرهیات علمی /غیر هیات علمی جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی سال 1334
معاونت تحقیقات و فن آوری -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
نام و نام خانوادگی :
معرفی شده از:
هيات علمي

رتبه علمی  :استاد

دانشیار

استادیار

گروه  :علوم پایه

مربی

ردیف

معیار

شاخص

ضریب

1

مقاالت چاپ شده

بر اساآ جدول توزیع امتیازات آیین نامه ارتقا

6

2

تالیف/ترجمه/کتاب مرجع

کتاب مرجع

3

رییس گروه نویسندگان
عضو گروه نویسندگان

11

نویسنده یک فصل از
کتاب مرجع

5

مولف اصلی کتاب

8

مترجم اصلی کتاب یا کتاب مرجع

5
01

کسب رتبه و جوایز برتر از
جشنواره ها یا کنگره ها،

ملی

7

دانشگاهی

4

تا 5

5

میزان ارجاع به مقاالت
)(H. Index

موارد

امتیاز دریافتی

امتیاز

از دانشکده/

دریافتی

مرکز

کمیته علمی

1

از  6تا 11

1/5

از  11تا 15

2

 16به باال

2/5
5

سخنران مدعو در کنگره
های خارج از کشور
سازمان های بین المللی خارج از کشور

6

امتیاز

15

پژوهشی

4

تعداد

بین المللی

عناوین و نشان های

بالینی

غيرهيات علمي

مجری طرح های
مشارکتی

11

ارگان های دولتی ،دانشگاه های داخل کشور،

5

 NGOها و بخش خصوصی

جمع کل امتیازات

نام و نام خانوادگی و امضا داور دانشکده /مرکز  .....................................:نام و نام خانوادگی و امضا معاون پژوهشی دانشکده /مرکز ...................................:
نام و نام خانوادگی و امضا داور کمیته علمی......................................................:
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