بسمه تعالی
آیین نامه انجام تعهدات قانونی بصورت غیرهیأت علمی

اهداف

هدف از بكارگيري ضریب کاي غير هيأت علمی ،ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه در ميان دانشگاههاي تيپ یک ،،و کسکب امايکازات زز از قریکل ت ليکد
دانش با بهره گيري از نيروهاي خالق در ت ليد دانش در مراکز تحقيقاتی دانشگاه است.

ماده  :1شرايط مرکز تحقيقات:

بند  :1داشان م افقت قطعی یا اص لی از ش راي نظارت ،ارزیابی و گسارش دانشگاه هاي عل ز پزشكی کش ر مساقر در وزارت بهداشت درمان وآمک زش
پزشكی کش ر
بند  :2در آخرین ارزشيابی بعمل آمده وزارت از مراکز تحقيقات ،اماياز مرکز درخ است کننده باید بيش از ميانه امايکاز مراککز تحقيقکات در گکروه مک رد
ارزیابی باشد.
بند  :3تأیيد ش راي پژوهشی دانشگاه

ماده  :2تعداد اعضاء غيرهيأت علمی شاغل در مرکز تحقيقات:

بند  :1تعداد اعضاءغير هيأت علمی جهت انجاز تعهدات قان نی در ی ،مرکز تحقيقات  2نفراست.
بند  :2مراکز تحقيقاتی که در ارزشيابی ساليانه جزء  %10با بيشارین اماياز در گروه م رد ارزیابی باشند میت انند حداکثر تا  3عض غيرهيأت علمی جهت
انجاز تعهدات قان نی بكار گيرند.
تبصره  :1در ص رتيكه م افقت قطعی یا اص لی مرکز تحقيقات در ارزشيابی وزارت به حالت تعليل درآید و یا اماياز مرکز تحقيقات قی  2سال
ما الی به گ نهاي کاهش یابد که جزء  10درصد کمارین اماياز در مراکز تحقيقات هم گروه خ د در ارزشيابی وزارت قرار گيرد ،مکدیریت امک ر
پژوهشی دانشگاه مجاز است م ض ع تداوز همكاري یا جابجایی محل خدمت عض غير هيأت علمی را جهت اتخاذ تصميم به شک راي پژوهشکی
دانشگاه ارجاع دهد.

ماده  )3فرايند بکارگيری متقاضيان جهت انجام تعهدات قانونی بصورت غيرهيأت علمی

الف  :ماقاضی درخ است خ د را به همراه مدارک م رد نياز به مرکز تحقيقات ارسال نماید.
ب  :درخ است ماقاضی و مساندات ارائه شده در جلسه ش راي عالی مرکز تحقيقات بررسی و اتخاذ تصميم ش د.
ج :درخ است ماقاضی و نظر ش راي عالی مرکز تحقيقات به گروه مرتبط با تخصص ماقاضی جهت اعالز نظر ارسال گردد.
د  :م افقت مرکز تحقيقات و گروه مرتبط با تخصص ماقاضی به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه به همراه مساندات ماقاضی ارسال گردد.
هک :درخ است مرکز تحقيقات و ماقاضی در کارگروه بكارگيري غير هيأت علمی بررسی و نايجه به کمياه راهبردي معاونت پژوهش و فناوري اعالز گردد.
و  :در ص رت تأیيد کمياه راهبردي در بكارگيري ماقاضی ،از ایشان جهت مصاحبه دع ت بعمل خ اهد آمد.
ز  :در نهایت پس از اخذ تائيدیه کمياه راهبردي ،ماقاضی به مدیریت ام ر هيأت علمی وزارت جهت بررسی و اعالز نظر معرفی خ اهد شد.
ح  :در ص رت احراز صالحيت از قرف وزارت ،ماقاضی به مدیریت ت سعه سازمان (واحد قرح و یحه) جهت انجاز تعهدات قان نی معرفی میگردد.
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ماده  )4شرايط متقاضيان

بند  :1داشان حداقل  3مقاله اصيل پژوهشی مرتبط با تخصص فرد ،ایندکس شده در نمایه نامه هاي  ISI , PMC , Medline,به عن ان ن یسنده اول
یا مسئ ل
بند  :2کسب حداقل  9اماياز از مقا ت پژوهشی
تبصره :1در شرایط مساوي اول یت با فارغ الاحصيالن رشاه هاي عل ز پایه( )Ph.D.و سپس حائزین رتبه هاي اول تا س ز آخرین مقطع تحصيلی است.

ماده  )5شرايط تداوم همکاری با ضريب کای غير هيأت علمی

بند  :1داشان حداقل  3مقاله اصيل پژوهشی مرتبط با تخصص فرد ،ایندکس شده در نمایه نامه هاي  ISI , PMC , Medline,به عن ان ن یسنده اول
یا مسئ ل در هر سال
تبصره :1براي انجاز تعهدات قان نی در واحدهاي ت سعه تحقيقات بالينی ارائه حداقل  5مقاله اصيل پژوهشی در هر سال  ،ایندکس شکده در نمایکه
نامه هاي  ISI , PMC , Medline,که  1مقاله آن به عن ان ن یسنده اول یا مسئ ل باشد نيز قابل قب ل است.
بند  :2کسب حداقل  18اماياز از فعاليتهاي پژوهشی (بر اساس نح ه امايازدهی ها در این آیين نامه) در دو سال اول و  9اماياز از سال س ز به بعد
تبصره  %70 :1اماياز کسب شده میبایست از مقا ت پژوهشی بدست آمده باشد.

ماده  )6نحوه امتيازدهی به مقاالت ارائه شده در مجالت

بند  :1اماياز مقا ت قبل جدول  1و بر اساس ضرایب اماياز ن یسندگان (جدول  )2محاسبه می ش د.
بند  :2به ن یسنده مسئ ل مقاله اماياز مساوي ن یسنده اول تعلل میگيرد.
بند  :3در ص رتيكه دو یا بيش از دو ن یسنده به عن ان ن یسنده اول یا مسئ ل در مقاله اي معرفکی شکده باشکند ،امايکاز بکر اسکاس محاسکبه فک ق بکين
ن یسندگان تقسيم خ اهد شد.
بند  :4در ص رتيكه ن یسنده مسئ ل یا اول مقاله خارج از دانشگاه باشد %70 .اماياز ن یسنده اول بر اساس جدول  2به هکر یک ،از ن یسکندگان دانشکگاه
تعلل خ اهد گرفت.
بند  :5به مقاله مروري با داشان حداقل  3مقاله از ن یسنده در نمایه هاي بين المللی معابر در منابع مقاله مروري در مجالت اندکس شده در اسك پ س و
با تر ،حداکثر  7اماياز تعلل خ اهد گرفت.
بند  :6به مقاله مروري بدون داشان حداقل  3مقاله از ن یسنده در نمایه هاي بين المللکی معابکر در منکابع مقالکه مکروري در مجکالت انکدکس شکده در
اسك پ س و با تر ،حداکثر  3اماياز تعلل خ اهد گرفت.
بند  :7به مقاله مرور نظازمند و مااآناليز در مجالت اندکس شده در اسك پ س و با تر ،حداکثر  7اماياز تعلل خ اهد گرفت.
بند  :8اماياز مقا ت گزارش سري م ردها (بيش از  7بيمار) و Technical note, Mini Review, Hypothesis
 Brief Report /Brief Communication / Short Communication / Rapid Communicationدر  0/75ضرب میگردد.
بند  :9اماياز مقا ت گزارش م ارد نادر (ی ،تا  3بيمار) در  0/33و گزارش سري م ردها ( 4تا  7بيمار) در  0/5ضرب می گردد.
بند  :10اماياز نامه به سردبير که در حقيقت  Research Letterاست و  Peer Reviewمکیشک د ) (letter to editor, Commentaryدر  0/25ضکرب
می گردد.
بند  :11اماياز نامه به سردبير که براي ارائه دیدگاه نسبت به ی ،مقاله (م افل یا مخالف) است و  Peer Reviewنمیش د در  0/2ضرب می گردد.
بند  :12اماياز نامه به سردبير که در حقيقت گزارش م رد است و  Peer Reviewمیش د همچ ن گزارش م ارد محاسبه می گردد.
بند  :13اگر محا اي چند مقاله یكسان ولی ظاهر مافاوت داشاه باشد؛ صرفاً ی ،مقاله مشم ل اماياز خ اهد شد.
بند  :14به خالصه مقا ت همایشها و کنگرهها که در شمارههاي  supplementمجالت مناشر شده است امايازي تعلل نمیگيرد.
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جدول  )1امتياز مقاالت "اصيل پژوهشی" ارائه شده در مجالت

امتياز

اندکس مجله

 ISIبا ( )2 >IFبه ازاي هر واحد  0/25امتياز به امتياز مقاله حداکثر تا سقف  2امتياز اضافه می گردد.
 ISI, PMC, Medlineو 1.016<SNIP

5

 ISI, PMC, Medlineو 0.634<SNIP<1.016

4.75

 ISI, PMC, Medlineو 0.286<SNIP<0.634

4.5

 ISI, PMC, Medlineو 0<SNIP<0.286

4.25

 Scopusو 1.016<SNIP

4

 Scopusو 0.634<SNIP<1.016

3.75

 Scopusو 0.286<SNIP<0.634

3.5

 Scopusو 0<SNIP<0.286

3.25

Biological Abstract , Embase , Chemical Abstract
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ايندکس شده در  Index Copernicus, Emro, ISC, SID, Iranmedex, Magiran, Cinahlو ساير سايتهاي تخصصی

2

علمی پژوهشی ايندکس نشده

1

علمی ترويجی و دانشجويی

0.5

جدول )2نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي نويسندگان مقاله
تعداد نويسندگان
1
2
3
4
5
6
7
8
9
بيشتر از  10نفر

سهم هر نفر از امتياز برمبناي امتياز اوليه
چهارم
سوم
دوم
اول
%90
%80
%70
%60
%55
%50
%50
%50
%50
%45

پنجم

%55
%40
%40
%35
%35
%35
%30
%30
%30
%26
%26
%26
%21.66
%21.66 %21.66
%18.57
%18.57 %18.57
%16.25
%16.25 %16.25
 %155تقسيم بر تعداد نفرات بعد

%30
%26
%21.66
%18.57
%16.25

ششم

%26
%21.66
%18.57
%16.25

هفتم

%21.66
%18.57
%16.25

هشتم

%18.57
%16.25

نهم

%16.25

ماده  )7نحوه امتيازدهی به مقاالت ارائه شده در همايشها
بند  :1امتياز مقاالت ارائه شده در همايشها طبق جدول  3محاسبه می گردد .در صورتيکه مقاله اي در چندد همدايش ارائده گرديدده باشددی همايشدی تده بداالتري امتيداز را دارد
محاسبه خواهد شد.
بند  :2حداتثر تعداد مقاله هاي قابل قبول از متقاضی در يک همايش در هر سال  3مقاله می باشد.
 بند  :3امتياز صرفاً به ارائه تننده مقاله تعلق میگيرد
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جدول  )3امتياز مقاالت ارائه شده در همايشها
عنوان
مقاالت تامل ارائه شده در همايشهاي علمی معتبر ملی
خالصه مقاالت ارائه شده در همايشهاي معتبر ملی

امتياز

امتياز

1

مقاالت تامل ارائه شده در همايشهاي علمی معتبر بي المللی

0.5

خالصه مقاالت علمی ارائه شده در همايشهاي علمی معتبر بي المللی

2
1

ماده  )8نحوه امتيازدهی به کتب تأليف يا ترجمه شده
طيق قواني شوراي انتشارات محاسبه و ثبت در پژوهان انجام می گردد.
ماده  )9نحوه امتياز فناوری
طبق قواني شوراي فناوري محاسبه و ثبت در پژوهان انجام می گردد.
ماده  )10ساير فعاليتهای پژوهشی و فناورانه
تخصيص امتياز به ساير فعاليت هاي پژوهشی و فناورانه عضو هيأت علمی پژوهشی ته در موارد فوق مشخص نمی باشد با تميته راهبردي معاونت و شدوراي پژوهشدی دانشد اه
است.
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