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مقدمه
پژوهش و فناوری ابزار و الزمه گسترش علم و تكنولوژی و اسباب پيشرفت و بقای کشورهاست  .در جامعه دانشگاهي کشور
هر محقق بواسطه جايگاه علمي و رسالت ملي و سازماني خود نقش منحصر بفرد در فراهم نمودن زمينه رشد علم و فناوری و
ارتقاء جايگاه علمي کشور و مهمتر از همه افزايش سطح سالمت و رفاه و آساايش جامعاه دارد  .جشانواره هفتاه پاژوهش و
فناوری در دانشگاه علوم پزشكي بوشهر با هدف گسترش روحيه تحقيق و پاژوهش و جلام مشاارکت محققاين دانشاگاه و
پاسداشت تالش آنان برنامه ريزی گرديده است  .اين جشنواره فعاليت های پژوهشي محققين را در مورد ارزيابي قارار داده و
به معرفي و تقدير از برگزيدگان در مقطع سری سه ساله خواهد پرداخت .
شيوه نامه پيش رو درصدد است شاخص های ارزش گذاری فعاليت های پژوهشي دانشگاه را ترسيم نمايد  .الزم به ذکر است
اين شيوه نامه در تاريخ  7331/8/6در شورای پژوهشي دانشگاه مورد بازنگری اعضای محترم قرار گرفته است .
 .7درکليه فعاليت های پژوهشي مرتبط با اين آيين نامه به جز کتاب  ،چنانچه فعاليتي مشترکا توسط چند نفر انجاام شاده
باشد ،امتياز اوليه آن فعاليت بر اساس مواد اين آيين نامه تعيين و سپس در ضريبي که در ستون دوم جدول شماره يك
آمده است ضرب مي شود و حاصل آن ،امتياز نهايي فعاليت مورد نظر برای هر کدام ازهمكاران در فرآيند پژوهشي مورد
نظر خواهد بود مگر آنكه سهم هر کدام از افراد به شكل توافقي و به صورت مستند از قبل اعالم شده باشد.

 .2زمان فعاليت های ارائه شده بايد از اول مهر 7334تا پايان مهر ( 7331دوره ساه سااله باشاد( .تااريخ مايالدی از
ابتدای  2175/3/23لغايت 2178/3/23
 .3مالك زماني جهت محاسبه امتياز مقاالت ،تاريخ چاپ آنها خواهد بود(.به پذيرش مقاالت ،امتيازی تعلق نخواهد گرفت
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تيم داوري مسئول رفع نقص ،تكميل مستندات و مدارك پژوهشگران نمي باشد
جدول شماره  – 7نحوه توزيع امتياز فعاليت هاي پژوهشي مشترك
سهم هر يك از همكاران از امتياز
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به فعاليتهای پژوهشي ذيل بر اساس ضوابط مندرج در اين آيين نامه امتياز پژوهشي تعلق مي گيرد.
 .7طرح پژوهشي خاتمه يافته
 .2نوآوری  ،اکتشاف  ،طراحي نرم افزار ،اختراع ثبت شده  ،ثبت ژن
 .3مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلي و خارجي
 .4مقاالت چاپ شده در Q1-Q2

 .5استنادات به مقاالت منتشره در سال  2171بر اساس سامانه علم سنجي دانشگاه
 .6همكاری بين المللي بر اساس اطالعات سامانه علم سنجي دانشگاه
 .1مقاالت ارائه شده در همايشهای داخلي و خارجي ( %21سقف
 .8مقامهای کسم شده در جشنواره های رازی و خوارزمي و ساير جشنواره های بين المللي
 .3کتم منتشره بصورت ترجمه يا تاليف
 .71عضويت در کميته ها و شوراهای وابسته به معاونت پژوهشي دانشگاه ،شورای پژوهش در آموزش
 .77داوری مقاالت منتشره در مجالت معتبر خارجي و داخلي ،کتم تخصصي ،طرحهای پژوهشي شامل داوری پروپوزال و
گزارش نهايي ( %71سقف
.72فعاليت های فناورانه واجد امتياز
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بند  _7طرحهاي پژوهشي پايان يافته:
تعريف طرح پژوهشي پايان يافته  :به طرح تحقيقاتي مصوب شورای پژوهشي دانشگاه که در بازه زماني مشخص خاتمه
يافته و گزارش نهايي آن مورد تاييد قرار گرفته است و اگر در مورد محور ذيل باشد معيار امتيازدهي مي باشد .
 7-7به ازای هر طرح های تحقيقاتي پايان يافته که در حوزه های  ،HSRفناوری و مولتي سنترال نباشند  1/5امتياز تا
سقف  3امتياز تعلق مي گيرد .
7-2طرح تحقيقاتي پايان يافته در  HSRبه ازای هر طرح  7/5امتياز
7-3طرح تحقيقاتي پايان يافته ای که منجر به جذب منابع مالي طرح پژوهشي از منابع خارج و داخل کشور اعم از
خصوصي و دولتي (غير از دانشگاه علوم پزشكي بوشهر گرديده است که در خصوص اخذ گرنت از منابع خارجي  3امتياز و
اخذ گرنت از منابع داخلي  7/5امتياز تعلق مي گيرد
مستندات  :گواهي مربوط به طرح های تحقيقاتي که از معاونت تحقيقات و فناوری گرفته مي شود .

 _2نوآوري ،اکتشاف ،طراحي نرم افزار ،اختراع ثبت شده  ،ثبت ژن و عضويت واحد فناور :
هر نوآوری که در جهت حل مشكالت و معضالت کشور يا استان موثر باشد و يا منجر به توليد خدمت يا محصول جديدی در
کشور يا استان گردد به شرح ذيل امتياز دهي خواهد گرديد:
 -2-7طراحي سيستم ها و روش ها و خدمات جديد در جهت حل معضالت آموزشي-پژوهشي-بهداشتي و درماني در سطح
کشور با گواهي معاونين ذيربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا شورای سياست گذاری وزارتخانه و تائيد هيئت
مميزه مرکزی،طراحي گايدالين  75امتياز
 -2-2طراحي سيستم ها و روش ها و خدمات جديد در جهت حل معضالت آموزشي  -پژوهشي – بهداشاتي و درمااني در
سطح استان با گواهي معاونين ذيربط دانشگاه و شورای پژوهشي دانشگاه 5 ،امتياز
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 -2-3هر اختراع و اکتشاف ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها و مالكيت صانعتي کشاور 71امتيااز  ،در صاورت تايياد
معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي يا وزارت علوم  21امتياز و در صورت ثبت بين المللي
پس از تاييد معاونت تحقيقات و فن آوری وزارت متبوع  31امتياز.
-2-4عضويت در واحدهای فناور مرکز رشد با گواهي معاونت تحقيقات و فناوری
مسئول واحد فناور  71امتياز
عضو واحد فناور  1امتياز

مستندات مورد نياز:
الف تصوير برگه ثبت اختراع ب مصوبه شورای پژوهشي طرح تحقيقاتي مربوطه مرکز و يا دانشگاه
ج تصوير مقاله چاپ شده حاصل از نوآوری ،اکتشاف ،اختراع ثبت شده و بومي سازی فناوری در مجله علمي
پژوهشي در صورت انتشار مقاله
د تاييد مراجع ذيصالح و معتبر در خصوص ميزان کاربری و اهميت اختراع) حداقل  3تاييديه(
 -2-5ثبت هر ژن در بانك اطالعاتي  NCBIبرای ژن های غير انساني هر ژن  3امتياز تا سقف حداکثر  01امتيااز و بارای
ژنهای انساني هر ژن  5امتياز حداکثر تا سقف  01امتياز محاسبه مي گردد.
تبصره  :از هر پروژه تحقيقاتي مصوب ،حداکثر ثبت  3ژن جهت محاسبه امتياز منظور مي گردد.

 -2-6انجام فعاليت های جديد پزشكي که در جهت خودکفايي کشور کمك موثر نمايد مانند اجرای روشاهای تشخيصاي -

درماني نوين برای اولين بار در ايران با گواهي هيات ممتحنه رشته مربوطه و تاييد هيات مميزه مرکزی  4امتياز و اگر به تاييد
شورای پژوهشي دانشگاه رسيده باشد  0امتياز تعلق مي گيرد.
 -2-1به مدل سازی وسايل پزشكي و آزمايشگاهي و اجراء ساخت هر قطعه که منجر به توليد دستگاه بشود با گواهي
اداره تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و تاييد هيات مميزه مرکزی  3امتياز وا گر به تاييد
اداره تجهيزات پزشكي و شورای پژوهشي دانشگاه رسيده باشد 1 /5امتياز تعلق مي گيرد.
 -2-8به توليد مواد برای آزمايشات پزشكي و توليدات داروئي جديد از طريق مهندسي معكوس به ترتيم با گواهي معاونات
سالمت و معاونت غذا و دارو حسم مورد و تاييد هيات مميزه مرکزی  2امتياز و اگر به تائيد معاونت ذيربط و شورای پژوهشي
دانشگاه رسيده باشد  7امتياز تعلق مي گيرد.
 -2-3به تدوين راهنمای طبابت باليني کشور مستند بر پژوهش و بر اساس شواهد علمي با گواهي معاونت سالمت و تائياد
هيات مميزه مرکزی  5امتياز و اگر به تائيد معاونت مربوطه دانشگاه و شورای پژوهشي دانشگاه رسيده باشد  2/5امتياز تعلق
مي گيرد.
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 -9مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلي و خارجي :
 -3-0تعريف:
مقصود از مجالت معتبر داخلي ،مجالتي هستند که حائز رتبه علمي -پژوهشاي از وزارت متباوع باشاند و در ماورد مجاالت
خارجي منظور مجالتي هستند که در نمايه های زير ذکر گرديده باشند:
گروه اولMedline / pub med ،ISI web of science :
گروه دومScopus :
گروه سوم ISC , Biological Abstract, Embase Chemical Abstract ,CINAL :
گروه چهارم  :مقاالت چاپ شده ايندکس شده در ساير نمايه های تخصصي

تبصره  :مجالت داخلي داراي رتبه علمي پژوهشي از نظر امتياز معادل گروه چهارم مجالت خارجي ذکر
شده در باال محسوب مي گردند.
به مجالت نامعتبر و جعلي امتيازي تعلق نمي گيرد
 -9-2ضوابط تخصيص امتياز:
.7
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.8

به مقاالت پژوهشي اصيل چاپ شده در گروه اول بند  1 ،5-0امتياز پژوهشي تعلق مي گيرد
به مقاالت پژوهشي اصيل چاپ شده در گروه دوم بند  6 ،5-0امتياز پژوهشي تعلق مي گيرد
به مقاالت پژوهشي اصيل چاپ شده در گروه سوم بند  3 ، 5-0امتياز پژوهشي تعلق مي گيرد
به مقاالت پژوهشي اصيل چاپ شده در گروه چهارم بند  2 ، 5-0امتياز پژوهشي تعلق مي گيرد
به گزارش موارد نادر 7/3 Case reportامتياز بر حسم نمايه شدن و گزارش Case Series
7/2امتياز بر حسم نمايه شدن 7/5 ،امتياز تعلق مي گيرد.
مقاالتي که به صورت ايده پردازی پزشكي ) (Medical Hypothesesبين اللملي چاپ مي گرددند  2امتياز تعلق مي
گيرد
مقاالت مرورسيستماتيك و متاآناليز در نمايه های معتبر بين المللي  1امتياز و  3/5 ،narrative reviewامتياز و در
صورت نبودن  3مقاله از نويسنده در منابع  2امتياز تعلق خواهد گرفت.
نامه به سردبير  Short Communication, Commentariesدر مجالت داخلي دارای رتبه علماي -پژوهشاي ياك
امتياز و در مجالت بين المللي معتبر  2امتياز تعلق خواهد گرفت.

مقاالت  Electronicدر صورتي که  Peer reviewباشند مانند مقاالت معمولي هم تراز و در موارد غير Peer review

خارجي  % 81امتياز مقاله و داخلي  % 61امتياز مقاله هم تراز برحسم نوع مقاله ،اصيل ،موارد نادر و مروری تعلق خواهد
گرفت.
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تبصره  : 7چنانچه نويسننده مسنئول مقالنه نويسننده اول نباشند معنادل امتيناز نفنر اول ،بنراي وي
منظورخواهد گرديد.
تبصره  : 2به کليه مقاالت نمايه شده در پايگاه  ،ISIبا توجه به محل نمايه سازي ،به ازاء هر يك  IFيك
امتياز مقاله اضافه خواهد گرديد.

-4مقاالت کيفي منتشر شده:
که مربوط به مقاالتي است که پژوهشگر در بازه زماني قيد شده که در مجالت چارك اول و دوم پايگاه  scopusقارار دارد .
چارك مجله براساس شاخص sjrمحاسبه و از پرتال  scimagoکه حاوی اطالعات چارك مي باشد استخراج مي شاود  .کاه
ضريم  2.5در امتياز مقاالت منشره در بازه زماني قيد شده پژوهشگر اعمال گردد.

 -5استنادات به مقاالت منتشره در سال  2172-2175بر اساس سامانه علم سنجي دانشگاه:
که تعداد استنادات دريافتي مقاله های منتشر شده در بازه زماني قيد شده

در مجالت پايگاهscopus

درسال های مذکور

ميالدی در ضريم  1/5ضرب گردد.

-6همكاري علمي بين المللي :
که منظور از همكاری بين المللي مقاله ای است که حاصل همكاری پژوهشگر دانشاگاه باا وابساتگي ساازماني دانشاگاه باا
موسسه خارج از کشور باشد  .که ضريم  7/5در امتياز مقاالت منتشر در سال های قيد شده ميالدی اعمال گردد .
مستندات آن پرينت صفحه عملكرد پژوهشگر در سامانه علم سنجي دانشگاه
 -1مقاالت ارائه شده در همايشهاي خارجي و داخلي کشور :

 -1-7تعريف :
مقصود مقاالتي هستند که بصورت پوستر يا شفاهي ) (Oralدرهمايشهای داخلي يا خارجي بين المللي  ،در آن سال ارائه شده
باشد.
 -1-2ضوابط تخصيص امتياز :
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 .7برای هر مقاله که به شكل پوستر يا سخنراني ارائه شده باشد در همايش های کشوری )داخلي(  1/5امتياز و در
همايشهای داخلي بين المللي و خارجي يك امتياز تعلق خواهد گرفت
 .2خالصه مقاله بايد در کتابچه خالصه مقاالت همايش به چاپ رسيده باشد يا بصورت لوح فشرده و ساير منابع الكترونيكي
معتبر بصورت خالصه مقاله موجود باشد.
 .3چنانچه مقاله ارائه شده در همايش ،قبال در مجالت علمي به چاپ رسيده باشد از موضوع اين بند ،امتيازی کسم نخواهد
کرد.
تبصره  :7چنانچه حاصل نتيجه مطالعات پژوهشي به صورت مقاالت تحقيقي در  ISI Proceedingباشد امتياز مكتسبه
 7/5مي باشد.
تبصره  :2به ازای هر سخنراني که به صورت سخنران مدعو باشد در همايش های کشوری  7امتياز و در همايش های
داخلي بين المللي و خارجي  2امتياز تعلق خواهد گرفت (.در صورت ارائه مستندات دعوت جهت ارائه سخنراني .
تبصره : 3چنانچه يك مقاله به صورت مكرر در همايش های داخلي و خارجي ارائه شده باشد ،تنها يك باراز محل اين بند
مشمول امتياز مي گردد و معادل باالترين امتياز محاسبه شده ممكن ،جهت آن منظورمي شود.
تبصره:4به هر مقاله ای که اقدامات مربوط به ترجمان دانش در آن صورت گرفته باشد (شامل تهيه و ارائه گزارش به شكل
قابل فهم توسط جامعه مخاطبين به ازای هر اقدام 1/5امتياز به امتيازات بندهای  5-2اضافه خواهد شد  .مستندات الزم
:تهيه بروشور و برگزاری ژورنال کالب مي باشد .
 -2مقامهاي کسب شده در جشنواره رازي
 -8-7تعريف  :منظور رتبه های اول تا سوم کسم شده در جشنواره های آن سال مي باشد
 -8-2ضوابط تخصيص امتياز:
به مقام اول جشنواره های رازی  31امتياز ،مقام دوم  21امتياز و مقام سوم  71امتياز پژوهشي تعلق مي گيرد.

 -3کتب منتشره بصورت ترجمه يا تاليف :
 -3-7تعريف
مقصود کتم تاليفي مرتبط يا غير مرتبط با رشته تخصصي فرد مي باشد که در دوره ارزشيابي تاليف يا تجديد چاپ شده و
توسط شورای انتشارات معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه در همان سال بررسي شده و امتياز کسم کرده باشند.
 -3-2ضوابط تخصيص امتياز
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 -7به کتم تاليفي که حاوی قسمتي از تجربيات نويسنده يا نويسندگان بوده و  % 5از منابع کتاب حاصال پاژوهش هاای
نويسنده باشد ،تا  71امتياز (هر درصد  2امتياز و کتم تاليفي که از سوی وزارت متبوع به عناوان مرجاع علماي کشاوری
شناخته شده است 21 ،امتياز تعلق مي گيرد.
 -2به کتم ترجمه به زبان فارسي در صورتيكه متناسم با برنامه آموزشي و رشته تخصصي مربوطه باشد و ازطريق شاورای
انتشارات دانشگاه تاييد شده باشد  3امتياز تعلق مي گيرد.
 -3به تجديد چاپ کتاب (با شرايط فوق در صورتيكه حداقل  21درصد مطالم افزوده شده و يا تغيير يافتاه باشاد باا تايياد
شورای انتشارات دانشگاه  3امتياز تعلق مي گيرد.
 -4به ويراستاری علمي کتاب که توسط شورای انتشارات دانشگاه مورد تاييد قرار گرفته باشد  7امتياز تعلق مي گيرد.

مستندات :شناسنامه کتاب و تاييديه شورای انتشارات دانشگاه
 -71عضويت در کميته ها و شوراهاي وابسته به معاونت پژوهشي دانشگاه ،شوراي پژوهش در آموزش :
 -71 -7کميته ها و شوراهای ذيل مشمول امتياز اين بند مي باشند:
شورای پژوهشي دانشگاه ،شورای انتشارات دانشگاه ،شورای اخالق در پژوهش دانشگاه ،شورای تحصيالت تكميلاي ،هياات
تحريريه مجله های علوم پزشكي کشور شورای فناوری دانشگاه شاورای پژوهشاي دانشاكده هاا ،شاورای پژوهشاي مراکاز
تحقيقات  ،شورای پژوهشي کميته تحقيقات دانشجويي ،شورای مرکز رشد وشورای ارتباط با صنعت
 -71-2ضوابط تخصيص امتياز :
به ازاء عضويت در هر کميته و شورا در سطح دانشگاه در دوره ارزشيابي در هر سال  3امتياز پژوهشي ودر سطح دانشاكده و
مراکز تحقيقات و کميته تحقيقات دانشجوئي  2امتياز پژوهشي تعلق خواهد گرفت( .مشروط بر آنكه بناا باه تايياد مسائول
کميته يا شورا بيش از  3جلسه در سال غيبت موجه نداشته باشند.
 -77داوري مقاالت منتشره در مجالت معتبر خارجي و داخلي ،کتب تخصصي و طرحهناي پژوهشني و
پايان نامه ها
 -77-7تعريف :منظور داوری مقاالت علمي در مجالت ،داوری کتم و يا طرح های پژوهشي مي باشد که با دعوتنامه کتبي
هيات تحريريه مجالت ،شورای انتشارات و يا شورای پژوهشي دانشگاه صورت پذيرفته باشد
تبصره  :مقصود از مجالت معتبر داخلي ،مجالت حايز رتبه علمي – پژوهشي و درمورد مجالت خارجي ،مجالت ايندکس شده
طبق بند  5-7همين آيين نامه مي باشد.
 -77-2ضوابط تخصيص امتياز :
برای هر داوری صورت گرفته در مورد کتم علمي  ، 7/5طرح های پژوهشي ،مقاالت علمي مجالت  7امتيااز پژوهشاي
تعلق خواهد گرفت .
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مستندات :ارائه تصوير مكاتبات رسمي دعوت به داوری و انجام کامل داوری جهت تخصيص امتياز الزامي مي باشد.
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رديف
0
0
3
4
5
6
7
8
9
01
00
00
03
04
05
06
07

شرح فعاليت
استقرار در مرکز رشد فناوری به عنوان مدير يا عضو هيأت مديره يك شرکت يا استقرار در مرکز رشد قناوری به
عنوان مدير يا عضو هيأت مديره يك هسته فناور
مستندات :تأييديه مرکز رشد  /تصوير قرارداد استقرار  /اساسنامه شرکت
تأسيس شرکت دانش بنيان به عنوان مدير يا عضو هيأت مديره
مستندات :مجوز معاونت علمي و فناوری  /تأييديه پارك علم و فناوری استان  /اساسنامه شرکت
اجرای طرح فناورانه داخلي دانشگاه
مستندات :گواهي اجرای طرح  /پروپوزال طرح
اجرای طرح فناورانه چند مرکزی با خارج از دانشگاه
مستندات :گواهي اجرای طرح  /پرپوزال طرح
ساخت محصول در حجم آزمايشگاهي و نمونه
مستندات :تأييديه دانشكده مربوطه  /تأييديه دفتر توسعه فناوری سالمت دانشگاه  /ارائه نمونه ساخته شده
ساخت محصول تجاری شده
مستندات :قرارداد فروش  /مجوز مربوطه از وزارت بهداشت  /گواهي مالكيت محصول
ساخت محصول استراتژيك
مستندات :تأييديه معاونت علمي و فناوری رياست جمهوری  /تأييديه دفتر توسعه فناوری سالمت وزرات متبوع
ثبت اختراع داخلي به ازای هر درصد مالكيت مادی
مستندات :گواهي ثبت اختراع  /گواهي طرح فناورانه مربوطه  /تأييديه کاربردی بودن از سازمانهای مرتبط  /تأييديه
بديع بودن
ثبت اختراع بينالمللي (پتنت به ازای هر درصد مالكيت مادی
مستندات :گواهي ثبت اختراع بينالمللي
ثبت محصوالت داخلي در کشورهای غير اروپايي و آمريكا به ازای هر درصد مالكيت مادی
مستندات :گواهي ثبت اختراع بينالمللي
ثبت محصوالت داخلي در کشورهای اروپايي ،اتحاديه اروپا و آمريكا به ازای هر درصد مالكيت مادی
مستندات :گواهي ثبت اختراع بينالمللي
ارائه خدمات مشاوره علمي به فناوران به ازای هر مورد مشاوره
مستندات :تأييديه مشاوره گيرنده و مشاوره دهنده در قالم فرم مشاوره  /تأييديه دفتر توسعه فناوری سالمت
کسم جايزه رتبه اول تا سوم از جشنوارههای خارجي
مستندات :گواهي يا تقديرنامه از جشنواره
کسم جايزه رتبه اول تا سوم از جشنوارههای داخلي
مستندات :گواهي يا تقديرنامه از جشنواره
شرکت و برپايي غرفه در نمايشگاهها و فنبازارهای داخلي
مستندات :گواهي يا تقديرنامه از نمايشگاه مربوطه يا تأييديه دفتر توسعه فناوری سالمت
شرکت و برپايي غرفه در نمايشگاهها و فنبازارهای خارجي
مستندات :گواهي يا تقديرنامه از نمايشگاه مربوطه يا تأييديه دفتر توسعه فناوری سالمت
کارگاههای فناوری برای اساتيد  /دانشجويان به ازای هر  01نفر ساعت
مستندات :گواهي تدريس از معاونت تحقيقات و فناوری
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ميزان
امتياز
3
01
5
7
3
01
05
0
0
7/0
0
3
تا 01
تا 05
0
5
0

08

تهيه محتوای آموزشي فناوری به صورت مولتي مديا به ازای هر جلسه  0ساعته
مستندات :گواهي تأييديه از معاونت تحقيقات و فناوری  /فايل آموزشي مربوطه
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