دانشگاه علوم پزشکی مشهد
معاونت پژوهشی
آیین نامه نحوه محاسبه اعتبار پژوهشی اعضاء هیأت علمی

الف) توضيحات ضروری:
 )1تعریف :اعتبار پژوهشی هر عضو هيئت علمی ،اعتباری است که معاونت پژوهشی دانشگاه بر مبنای سوابق پژوهشی محقق و امتياااات اذاش هاده در  3ساا ذشهاته زاا
 1394/1/1لغایت  ،)1396/12/29در قالب ارائه طرح های پژوهشی در طی یک سا به وی اعطاء مینماید .زاین اعتبار مربوط به همان سا بوده ،به سا بعد منتقل نشاده و
بصورت مشارکتی قابل استفاده نمیباهد)

 )2نحوه محاسبه :اعتبار پژوهشی = [ز امتياا بدست آمده ×

 600.000ریا )  30.000.000 +ریا ] که معاونت پژوهشی دانشاگاه ایان رقاا را در قالاب ارائاه طارح هاای

پژوهشی در طی یک سا به هر عضو هيئت علمی اعطاء می نماید.
 )3امتياا هر عضوهيئت علمی بر اساس جداو و توضيحات ذیل و صرفاً بر اساس مستندات موجود در نرم افزار پژوهان محاسبه ذواهد هد.
 )4بررسی ،تصویب و عقد قرارداد طرحهای تحقيقاتی مصوب هورای پژوهشی دانشگاه تا سقف اعتبار پژوهشی ميسر می باهد
 )5کليه طرح های تحقيقاتی که تا پایان سا  1396به معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه هوند زذرچه تا پایان همان سا  ،مصوب هورای پژوهشی دانشگاه نگردیده باهاند) اا
اعتبار پژوهشی سا  1396مجری طرف قرارداد استفاده ذواهند نمود.
 )6به اعضاء هيأت علمی جدیدالورود ،اعتبار پژوهشی تشویقی زماااد بر اعتبار قابل محاسبه فوق الشکر) تا  3سا به هرح ذیل اعطا میذردد:
o

هيأت علمی آمواهی جدید الورود هر سا مبلغ  100ميليون ریا

o

هيأت علمی پژوهشی جدیدالورود هر سا مبلغ  200ميليون ریا

 )7موارد ذیل باعث افزایش اعتبار پژوهشی اعضاء هيأت علمی زماااد بر اعتبار پژوهشی محاسبه هده) ذواهد هد:
 .Iطرح های تحقيقاتی سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه و طرح های تحقيقاتی مرتبط با جانبااان معزا :اا اعتبار پژوهشی مجری طرف قرارداد کسر نمیذردند.

 .IIدر صورتيکه طرح تحقيقاتی ز پایان نامه دانشجویی نبوده و پس اا آن نيز تبدیل به پایان ناماه دانشاجویی نشاود) مصاوب هاورای پژوهشای کميتاه تحقيقاات
دانشجویی و هزینه طرح کمتر اا  100ميليون ریا باهد ،به ميزان  50درصد بودجه مصوب هده ،به اعتبار پژوهشی مجری هيأت علمای طارف قارارداد اضاافه
میذردد .در طرح های تحقيقاتی با هزینه بيش اا  100ميليون ریا  ،حداکثر استفاده اا اعتبار کميته تحقيقات دانشجویی  50ميليون ریا ذواهد بود.

 .IIIدر پایان هر سا به هر مورد داوری طرح های تحقيقاتی که در بااه امانی تعيين هده جهت ارسا پاسخ ،دریافت هده باهد و نيز هر مورد نظاارت بار اجارای
طرح تحقيقاتی 2 ،امتياا به امتيااات ذرنت سا بعدزمعاد  1.200.000ریا ) اضافه می هود .به عنوان مثا به امتيااات ذرنت سا  1396عضو هيأت علمی که
 5مورد داوری در سا  1395داهته است 10 ،امتياا زمعاد  6.000.000ریا ) اضافه ذواهد هد.
 .IVبرای هر نوآوری ،کشف ،اذتراع ثبت هده ،فناوری بومی هده ، PATENT ،به ميزان امتياا مصوب هده توسط هورای فنااوری دانشاگاه ،باه امتيااا ذرنات
اضافه میهود.

 .Vبه هر مورد ذط مشی یا راهنمای بالينی ز )Guide lineکه به تأیيد یکی اا معاونت های واارت رسيده باهد  15امتياا اضافه میهاود .امتياا حاصله به نسابت
مساوی ميان نویسندذان دانشگاه علوم پزهکی مشهد تقسيا ذواهد هد.
 .VIبه نوع تغيير بعمل آمده ناهی اا کاربرد نتایج تحقيق که توسط یکی اا مراجع تأیيد کننده در جدو ایر به طور صریح و جاامع اههاار نظار هاده باهاد ،امتيااا

اضافه میهود .امتياا حاصله به نسبت مساوی ميان نویسندذان دانشگاه علوم پزهکی مشهد تقسيا ذواهد هد.
مرجع تاييد كننده

امتياز

معاونين دانشگاه و ساامان های کشوری دارای صالحيت

15

در سطح وارا و معاونين وایر

30

ب) محاسبات و امتياادهی:
 )1نحوه امتياادهی به مقاالت ارائه هده در مجالت
 امتياا مقاالت طبق جدو  1و بر اساس ضرایب امتياا نویسندذان محاسبه می هود.
 به هر یک اا نویسندذان مسئو یا او مقاله امتياا کامل مقاله تعلق ذرفته و برای سایر نویسندذان  20درصد امتياا مقاله محاسبه ذواهد هد .

 در صورتيکه دو یا بيش اا دو نویسنده به عنوان نویسنده او یا مسئو در مقاله ای معرفی هده باهند ،امتياا بر اساس محاسبه فوق بين نویسندذان تقسيا
ذواهد هد .زمثا  :در صورتيکه دو نفر نویسنده مسئو معرفی هده باهند ،سها هر نویسنده مسئو  %60امتياا مقاله می باهد)
 در صورتيکه عضو هيأت علمی دانشگاه اا نویسندذان مقالهای است که نویسندذان مسئو یا او آن ذارج اا دانشگاه می باهند %70 .امتياا مقاله به عضو
هيأت علمی دانشگاه تعلق میذيرد.
 امتياا مقاالت مروری منتشر هده در مجالت نمایه هده در نمایهنامههای ISIو  PubMedدر  1/4ضرب می ذردد.


امتياا مقاالت  Brief Communication /Rapid Communication /Short communicationدر  0/5ضرب می ذردد.



امتياا مقاالت ذزارش مورد و سری موردها در 0/33و نامه به ویراستار در  0/25ضرب می ذردد.

 به ذالصه مقاالت همایشها و کنگرهها که در همارههای  supplementمجالت منتشر هده است امتياای بجز امتياا همایش مشکور تعلق نمیذيرد.
جدو  )1امتياا مقاالت ارائه هده در مجالت
نوع مجله

امتياز مقاله

ایندکس هده در نمایه نامه ISI

 +25پنج برابر IF

ایندکس هده در نمایه نامه های PubMed , Medline,

25

ایندکس هده در نمایه نامه های Biological Abstract , Embase , Chemical Abstract , Scopus

15

ایندکس هده در سایر سایتهای تخصصی

10

ایندکس نشده

5

 )2نحوه امتياادهی به مقاالت ارائه هده در همایشها
 امتياا مقاالت ارائه هده در همایشها طبق جدو  2محاسبه میذردد .در صورتيکه مقاله ای در چند همایش ارائه ذردیده باهد ،همایشی کاه بااالترین
امتياا را دارد محاسبه ذواهد هد.
 امتياا مقاله ارائه هده بصورت سخنرانی یا پوستر صرفاً به ارائه کننده مقاله تعلق میذيرد.
 به ذرنت اعضاء هيئت علمی که به عنوان سخنران مدعو ز (Key Speakerدر همایشهای ذارجی هرکت می کنند ،در صورت ارائه دعوت نامه باه
عنوان سخنران مدعو ،معاد  12امتياا در نظر ذرفته میهود.
جدو  )2امتياا مقاالت ارائه هده در همایشها
عنوان

امتياز سخنراني

امتياز پوستر

مقاالت ارائه هده در همایشهای ذارجی

6

3

مقاالت ارائه هده در همایشهای بين المللی داذلی

3

1 /5

مقاالت ارائه هده در همایشهای داذلی

2

1

 )3نحوه امتياادهی به کتب تأليف یا ترجمه هده
 برای تأليف یا ترجمه ،تأليف یا ترجمه بخشی اا یک کتاب ،امتياای مطابق جدو  3در نظر ذرفته میهود .امتياا حاصله باه نسابت مسااوی مياان
نویسندذان دانشگاه علوم پزهکی مشهد تقسيا ذواهد هد .به کتب تجدید چاپ هده امتياای تعلق نمی ذيرد.
 امتياا کتب چاپ هده به کتبی که در راستای تخصص نویسنده نباهد تعلق نمیذيرد.
مثا  :امتياا کتابی تأليفی که توسط ناهر دانشگاهی به چاپ رسيده و  2نویسنده دارد ،ز )30+10تقسيا بر  20 =2امتياا ذواهد بود
جدو  )3امتياا کتب چاپ هده
موضوع مورد بررسي

امتياز

موضوع مورد بررسي

امتياز

کتب تاليفی

30

کتب ترجمه

15

نشر ذارج کشور

15

تأليف یک /چند فصل اا یک کتاب

10

نشر دانشگاهی

10

ترجمه یک /چند فصل اا یک کتاب

5

سایر ناهرین

5

نگارش فصولی اا کتب مرجع

معاد ميزان تصویب هده در هورای پژوهشی دانشگاه

 )4نحوه امتياادهی به جوایز دریافتی اا جشنواره های معتبر
نام جشنواره

امتياز پايه

امتياز نفر اول

امتياز نفر دوم

امتياز نفر سوم

جشنواره راای یا ذوارامی

20

%150

%120

%100

جشنواره پژوهشگر برتر دانشگاه

10

