بسمه تعالی

آیین نامه جذب و بکارگیری عضو هیأت علمی پژوهشی و ضریب کای پژوهشی (غیر هیأت علمی)

ماده  :1شرايط مراکز و واحدهای تحقيقاتی:
 داشتن موافقت قطعی یا اصولی از شورای نظارت ،ارزیابی و گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مستقر در وزارت بهداشت
درمان وآموزش پزشکی کشور
 در آخرین ارزشیابی بعمل آمده وزارت از مراکز تحقیقات ،امتیاز مرکز درخواست کننده باید بیش از میانه امتیاز مراکز تحقیقات
دانشگاه باشد.
 تأیید کمیته راهبردی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
ماده  :2تعداد اعضاء هيأت علمی پژوهشی شاغل در مرکز تحقيقات:
 تعداد اعضاء هیأت علمی پژوهشی و ضریب کای پژوهشی (غیر هیأت علمی) شاغل در یک مرکز تحقیقات  2نفراست.
 مراکز تحقیقاتی که در ارزشیابی سالیانه جزء  %10با بیشترین امتیاز باشند میتوانند حداکثر تا  4عضو هیأت علمی پژوهشی و ضریب
کای پژوهشی (غیر هیأت علمی) داشته باشند.

تبصره  :1چنانچه در آخرین ارزشیابی مرکز تحقیقات ،هر یک از اعضاء هیأت علمی پژوهشی شااغل در مرکاز تحقیقاات موفا باه
ارائه  5مقاله اصیل پژوهشی سطح یک به عنوان نویسنده اول یا مسئول (منتج از طرح های تحقیقاتی ایشان باه عناوان میاری طار
قرارداد) شوند ،به مرکز تحقیقات اجازه داده میشود صرفاً برای یک بار و حداکثر  1نفر مازاد بر تعداد اعضاء هیأت علمی پژوهشای
ذکر شده در ماده  ،2در صورت موافقت شورای پژوهشی دانشگاه جذب نمایند.
تبصره  :2در صورتیکه موافقت قطعی یا اصولی مرکز تحقیقات در ارزشیابی وزارت به حالت تعلی درآید و یا امتیاز مرکز تحقیقات
طی  2سال متوالی به گونهای کاهش یابد که با امتیاز الزم جهت تداوم همکاری تعداد حاضر اعضاء هیأت علمی پژوهشای ضاریب
کای پژوهشی (غیر هیأت علمی) مغایرت داشته باشد ،مدیریت امور پژوهشی دانشگاه میاز است موضوع تداوم همکاری یا جابیایی
محل خدمت عض و هیأت علمی پژوهشی را جهت اتخاذ تصمیم به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع دهد.
ماده  :3شرط ورود برای متقاضيان
 ارائه حداقل  3مقاله اصیل پژوهشی مرتبط با تخصص فرد ،ایندکس شده در نمایه نامه های ISI , PubMed , Medline,
به عنوان نویسنده اول یا مسئول
 کسب حداقل  90امتیاز از مقاالت پژوهشی
تبصره :در شرایط مساوی اولویت با فارغ التحصیالن رشته های علوم پایه( )Ph.D.و سپس حایزین رتبه های اول تا سوم آخرین مقطع
تحصیلی است.
ماده  :4شرط تداوم همکاری برای متقاضيان هيأت علمی پژوهشی /ضريب کای پژوهشی (غير هيأت علمی)
 ارائه حداقل  3مقاله اصیل پژوهشی مرتبط با تخصص فرد ،ایندکس شده در نمایه ناماه هاای ISI , PubMed , Medline,
به عنوان نویسنده اول یا مسئول در هر سال
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 oتبصره :برای اعضاء هیأت علمی پژوهشی شاغل در واحدهای توسعه تحقیقات بالینی ارائه حداقل  4مقاله اصایل پژوهشای
مرتبط با تخصص فرد در هر سال  ،ایندکس شده در نمایه نامه های  ISI , PubMed , Medline,که  2مقاله آن
به عنوان نویسنده اول یا مسئول باشد نیز قابل قبول است.
 کسب حداقل  160امتیاز از فعالیتهای پژوهشی در دو سال اول و  90امتیاز از سال سوم به بعد برای هیات علمی پژوهشی و کساب
حداقل  70امتیاز از فعالیت های پژوهشی هرسال برای ضریب کای پژوهشی ( غیر هیات علمی )
 %70 امتیاز کسب شده میبایست از مقاالت پژوهشی بدست آمده باشد.
ماده  :5نحوه امتيازدهی به مقاالت ارائه شده در مجالت
 امتیاز مقاالت طب جدول  1و بر اساس ضرایب امتیاز نویسندگان محاسبه می شود.
 امتیاز هر یک از نویسندگان متناسب با جدول شماره  2محاسبه میگردد.
 امتیاز مقاالت مروری و متا آنالیز منتشر شده در میالت نمایه شده در نمایهنامههای ISIو  PubMedدر  1 4ضرب می گردد.
 امتیاز مقاالت  Brief Communication /Rapid Communication Short communicationدر  0 5ضرب
می گردد.


امتیاز مقاالت گزارش مورد و سری موردها در 0 33و نامه به ویراستار در  0 25ضرب می گردد.

 ارائه پذیرش چاپ مقاله قابل قبول می باشد.

جدول  )1امتیاز مقاالت ارائه شده در میالت

امتياز مقاله

نوع مجله
ايندکس شده در نمايه نامه ISI

 +25پنج برابر IF

ايندکس شده در نمايه نامه هاي PubMed , Medline,

25

ايندکس شده در نمايه نامه هاي Biological Abstract , Embase , Chemical Abstract , Scopus

15

ايندکس شده در ساير سايتهاي تخصصي

7

ايندکس نشده

5

جدول  )2سهم امتیاز هر نفر در مقاالت
تعداد نويسندگان

سهم هر نفر از امتیاز محاسبه شده در مقاله
نفر اول

نفر سوم

نفر دوم

نفر چهارم

1

%100

2

%90

%60

3

%80

%50

%50

4

%70

%40

%40

%40

5

%60

%30

%30

%30

بیشتر از  5نفر

%50

125

%

تعداد ساير نويسندگان

2

نفر پنجم

%30

ماده  :6نحوه امتياز دهی به خالصه مقاالت ارائه شده در همايشها:
 در همایشهای خارجی :سخنرانی  2امتیاز ،پوستر  1امتیاز برای ارائه دهنده
 در همایشهای داخلی :سخنرانی  1امتیاز ،پوستر  0 5امتیاز برای ارائه دهنده

ماده  :7نحوه امتياز دهی به کتاب تأليف و ترجمه شده:
 نحوه امتیازدهی به کتب تألیف و ترجمه مرتبط با رشته تخصصی
 سقف امتیاز هر کتاب تألیفی 15و سقف امتیاز هر کتاب ترجمه  3امتیاز می باشد.
 برای هر مورد ویراستاری کتاب منتشر شده توسط انتشارات دانشگاه  1امتیاز تعل میگیرد.
 امتیاز حاصله به نسبت مساوی میان نویسندگان تقسیم خواهد شد.

 جزییات محاسبه امتیاز کتب تالیف و ترجمه شده
موضوع مورد بررسي

تعداد صفحات کتاب

ناشر

تیراژ کتاب

امتيازات در کتب تأليفي

امتيازات در کتب ترجمه شده

قطع وزيري :هر  100صفحه  1امتیاز  -حداکثر  3امتیاز

قطع وزيري :هر  50صفحه  0/25امتیاز – حداکثر  1امتیاز

سايزهاي کوچکتر :نصف امتیاز فوق الذکر

سايزهاي کوچکتر :نصف امتیاز فوق الذکر

دانشگاه ، 7آستان قدس ،جهاد 3

دانشگاه ، 1/5آستان قدس ،جهاد 0/5

ساير ناشرين 1

ساير ناشرين 0/25

کمتر از  500نسخه  1امتیاز-

کمتر از  500نسخه  0/25امتیاز-

بیشتر از  500نسخه  2امتیاز

بیشتر از  500نسخه  0/5امتیاز

وجود منابع  5سال اخیر

 1امتیاز

(در کتب تالیفي)
وجود منابع از مولف
(در کتب تالیفي)

هر  0/2 ،%1امتیاز تا سقف  2امتیاز

ماده  :8ساير فعاليتهای پژوهشی و فناورانه
 برای هر مورد اختراع و اکتشا ثبت شده که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت رسیده باشد :داخلی  5امتیاز ،بین المللی 10
امتیاز
 برای هر مورد تعیین و توالی ژن که به تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت رسیده باشد :داخلی  0 5امتیاز ،بین المللی  1امتیاز
 برای هر مورد اجرای طرح تحقیقاتی بعنوان میری ،که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد  1امتیاز محاسبه میگردد.
 برای هر مورد همکاری در اجرای طرح تحقیقاتی که به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد  0 5امتیاز محاسبه میگردد.
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 برای هر مورد گزارش علمی طرح تحقیقاتی که با اجرای آن یکی از معضالت کشور حل شده باشد و به تأیید شورای پژوهشی
دانشگاه رسیده باشد:
 حل معضل در سطح واحد 1 :امتیاز
 حل معضل در سطح دانشگاه 4 :امتیاز
 حل معضل در سطح استان 7 :امتیاز
 حل معضل در سطح چند دانشگاه علوم پزشکی تیپ یک 10 :امتیاز
 حل معضل در سطح کشور (و با تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت) 14 :امتیاز
 برای هر مورد کسب رتبه در جشنواره های پژوهشی:
 در سطح دانشگاه به ترتیب رتبه های اول تا سوم از  1- 3امتیاز
 در سطح کشور به ترتیب رتبه های اول تا سوم از  2- 4امتیاز
 در سطح بین المللی به ترتیب رتبه های اول تا سوم از  3- 5امتیاز
 برای هر مورد داوری مقاالت ،داوری و نظارت بر اجرای طرح های تحقیقاتی  0 2امتیاز
 تخصیص امتیاز به سایر فعالیت های پژوهشی و فناورانه عضو هیأت علمی پژوهشی که در موارد فوق مشخص نمی باشد با کمیته
راهبردی معاونت و شورای پژوهشی دانشگاه است.
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