"بسمه تعالی"
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
معاونت تحقيقات و فناوري
آئين نامه نحوه محاسبه امتيازات پژوهشی و فناورانه اعضاء هيأت علمی و پژوهشگران دانشگاه
الف :توضيحات ضروري
تعريف :امتیاز پژوهشی هر عضو هیأت علمی ،امتیازی است که معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه بر مبنای سوابق تحقیقات و
فناوری افراد در بازه زمانی سه سال گذشته میالدی محاسبه می نمايد .اين امتیاز مربوط به سال محاسبه بوده و به سال بعد منتقل
نمی شود.
تبصره  :1تمام امتیازات کسب شده توسط هر عضو هیأت علمی بر اساس جداول و توضیحات ذيل آيین نامه و صرفاً بر اساس
مستندات بارگذاري شده در سامانه پژوهان محاسبه خواهد شد.
تبصره  :2در پايان هر سال میالدی اعضای هیأت علمی دانشگاه به مدت دو ماه از شروع سال جديد بايد اطالعات پژوهشی
خود را در سامانه پژوهان جهت محاسبه امتیازات پژوهشی بروزرسانی کنند.
تبصره  :3امتیازات پژوهشی ذکر شده در اين آئین نامه تنها برای برون دادهای پژوهشی ،محصوالت فناورانه ،اختراعات و ...
می باشد که در آنها آدرس صحيح و وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بصورت فارسی يا انگلیسی
استفاده شده باشد.
ب :فعاليت هاي يا برون دادهاي پژوهشی حائز امتياز
 -1انتشار مقاالت
 -2شرکت در کنگره های ملی و يا بین المللی با ارائه سخنرانی يا پوستر
 -3تالیف کتب
 -4کسب رتبه و حضور در جشنواره های علمی/فناورانه و تولید محصول
 -5ثبت اختراع يا فعالیت نوآورانه ملی و بین المللی مورد تائید مراجع ذيربط
 -6کاربردی يا اثربخش بودن نتايج حاصل از تحقیق بر اساس شیوه نامه پژوهشهای اثربخش
 -7ابالغ و احکام در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری ،داوری مقاالت ،طرح های تحقیقاتی ثبت شده در سامانه پژوهان و
حضور فعال در جلسات شورای پژوهشی (در سطح مراکز تحقیقاتی ،واحد های توسعه بالینی ،دانشکده و دانشگاه)
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 -8جذب بودجه يا اعتبار پژوهشی خارج از دانشگاه (دولتی يا خصوصی)؛ اين مورد شامل فراهم نمودن تجهیزات و ملزومات
تحقیقاتی نیز میباشد.
 -9طرح تحقیقاتی بین المللی مصوب (داخلی/خارجی)
ج :نحوه محاسبه امتيازات پژوهشی
 -1محاسبه امتياز پژوهشی به مقاالت منتشر شده در مجالت
-1-1تنها مقاالتی که حداقل در يکی از پايگاههای  Scopus, PubMedو يا  ISIنمايه شوند ،در محاسبه امتیازات پژوهشی هر
فرد لحاظ می گردند.
 -1-2مطابق دستورالعمل کمیته ملی اخالق در پژوهش ،تخصیص امتیاز به مجالت  ESCIصرفاً محدود به مجالت علمی پژوهشی
داخلی نمايه شده در  ESCIو يا مجالتی است که توسط ناشران معتبر بین المللی منتشر میشوند و تخصیص هر گونه امتیاز
پژوهشی به ساير مقاالت  ESCIممنوع است .منظور از ناشران بین المللی معتبر ناشرانی هستند که هويت و سابقه شناخته شده
دارند .از اين ناشران میتوان به  Nature springer, BMC, Elsevier, BMJ, Wiley, Dove press, PLOSو  ....و
همچنین انتشارات و مجالت دانشگاهها ،مراکز تحقیقاتی و انجمن های علمی معتبر و  ...اشاره نمود.
تبصره  :4همکاران و محققین جهت بررسی صحت کیفیت مجله و يا ناشر میتوانند از سامانه نوپا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی استفاده نمايند.
تبصره  :5مسئولیت اطمینان از معتبر بودن نشريه علمی ،اصوالً بر عهده نويسنده/نويسندگان مقاله بوده و انتظار می رود هر عضو
هیأت علمی يا پژوهشگر دانشگاه ،نشريات معتبر حوزه کاری خود را به خوبی بشناسد؛ معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه شناخت
مجالت معتبر هر حیطه را حداقل توانايی مورد انتظار اعضای هیأت علمی و پژوهشگر دانشگاهی می داند.
 -1-3امتیاز مقاالت طبق جدول  1و  2بر اساس ضرايب امتیاز نويسندگان محاسبه میشود.
-1-4درصورتیکه نويسنده اول و مسئول ،خارج از کشور يا خارج از مجموعه وزارت بهداشت باشد و نفر دوم به بعد از اعضاء هیأت
علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان باشد %100 ،امتیاز به نويسندگان دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعلق میگیرد و در غیراينصورت
تنها  %30امتیاز به نويسندگان داخل دانشگاه علوم پزشکی کرمان تعلق میگیرد.
 -1-5به خالصه مقاالت ارائه شده در همايش ها که در پايگاه اسکوپوس و  ISIنمايه شده باشند ،به ترتیب  5و  10امتیاز تعلق
گیرد.
-1-6درصد مقاالت چاپ شده در مجالت دانشگاه محل خدمت و مجالتی که متقاضی عضو هیأت تحريريه آنها میباشد و ساير
موارد مشابه که در اين آيیننامه قید نشده براساس آخرين آئیننامه ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها محاسبه میشود.
 -1-7در صورتی که مقاله در رديف  %25برتر ) (Q1شاخص  CiteScoreبراساس پايگاه اسکوپوس باشد ،امتیاز آن در مضرب
 1/5محاسبه می گردد.
 -1-8در صورتی که مقاله با همکاری بین المللی منتشر شده باشد ،امتیاز آن در مضرب  1/5محاسبه می گردد.
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 -1-9در صورتی که نويسندگان مقاله به غیر از مجری اول ،اعضای هیئت موسس مراکز تحقیقاتی و همچنین اعضای هیأت علمی
پژوهشی ،آدرس وابستگی سازمانی مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه که دارای موافقت اولیه و يا قطعی شورای گسترش وزارت
بهداشت (براساس ماهيت ارتباط علمی ،سازمانی و رعايت اصول اخالقی) باشند را به عنوان آدرس اول خود در مقاالت
استفاده نمايند ،امتیاز برای ايشان با ضريب  1/25محاسبه خواهد شد.
تبصره  :6ضريب تاثیر ) (IFو شاخص  Q1مقاالت منتج از همکاریهای وسیع بین بخشی و دارای نويسندگان متعدد ،تنها در
صورتی که نويسنده اول يا مسئول از دانشگاه باشد ،در محاسبه امتیاز آن لحاظ خواهد شد.
جدول  : 1امتياز مقاالت ارائه شده در مجالت بر اساس نفر اول و نويسنده مسئول
نوع نمايه

تحقيقاتی يا اصيل

مروري

Editorial/
Research
Letter
و ديگر مقاالت

Case Report

نمايه شده در نمايه نامه ISI

20

20

10

10

3

نمايه شده در نمايه نامه
هایPubMed, Medline

15

15

7/5

7/5

2

10

10

5

5

1

نامه به سردبير و
ديگر مقاالت

نمايه شده در نمايه نامه های
Scopus
1
2/5
2/5
7/5
7/5
نمايه شده در Emerging Sources
)Citation Index (ESCI
به مقاالت منتشر شده در مجالت نمايه شده در پايگاه  ISIيا  Web of Sciencesکه دارای ضريب تاثیر ) (IFمی باشند ،براساس معادله " امتياز مقاله 2 +
ضريب تاثير ( " )IFامتیاز تعلق خواهد گرفت.

جدول  :2محاسبه امتیاز مقاالت برحسب جايگاه نويسنده
ديگر نويسندگان

تعداد نويسندگان

اول و مسئول

1

0/100

*2

80%

55%

3

70%

40%

4

60%

35%

5

55%

30%

 6تا 9

50%

25%

 10نفر و بیشتر

45%

به نسبت مساوی و براساس تبصره 6

* در صورتی که مقاله دارای دو نويسنده باشد و يکی از نويسندگان اول و ديگری مسئول باشد ،برای هرکدام %50
درصد امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.
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 .2محاسبه امتياز پژوهشی حضور در کنگره ها
-2-1به خالصه مقاله ارسالی اعضاء هیأت علمی به صورت سخنرانی يا پوستر در کنگره های بین المللی ،در صورت ارائه گواهی
شرکت و خالصه مقاله مطابق جدول شماره  3امتیاز تعلق خواهد گرفت.
 -2-2به خالصه مقاله ارسالی اعضاء هیأت علمی به صورت سخنرانی يا پوستر در کنگره های ملی ،در صورت ارائه گواهی شرکت و
خالصه مقاله مطابق جدول شماره  3امتیاز تعلق خواهد گرفت.
جدول  :3امتياز مقاالت ارائه شده در همايش ها
عنوان

امتياز سخنرانی

امتياز پوستر

مقاالت ارائه شده در کنگره های بین المللی (داخلی يا خارجی)

2

1

مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلی

1

0/5

حداکثر امتیاز در بازه زمانی سه ساله برای سخنرانی  8و برای پوستر  4می باشد و عضو هیأت علمی بايد به عنوان ارائه دهنده خالصه مقاله باشد.

 -3محاسبه امتياز پژوهشی به کتب تأليفی
-3-1به کتاب يا فصولی از کتاب که توسط محقق يا محققین دانشگاه تحقیقاتی نوشته شده و قابل بازيابی در  Scopusباشد،
امتیاز تعلق خواهد گرفت (جدول شماره .)4
-3-2به کتاب که توسط محقق يا محققین دانشگاه منتشر شده باشد و کتاب مذکور جزء مرجع وزارت بهداشت باشد امتیاز تعلق
میگیرد (جدول شماره .)4
 -3-3هر کتاب مرجع وزارت بهداشت ،که تجديد انتشار يا ويرايش جديد از آن صورت گرفته باشد ،معادل  50امتیاز لحاظ خواهد
شد.
 -3-4به کتب تالیفی/ترجمه و يا گردآوری شده محقق يا محققین دانشگاه که دارای مجوز شورای انتشارات دانشگاه باشد ،مطايق
درجه بندی و استاندارد کتب براساس آئین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی حداکثر  5امتیاز پژوهشی برای هر کتاب براساس نقش
نويسندگان و حداکثر  10امتیاز در هر سال تعلق خواهد گرفت.
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جدول  :4نحوه امتيازات کتب
1

موضوع مورد بررسی

Scopus

ناشر بين المللی

کتب تألیفی

20

40

100

تألیف فصولی از يک کتاب

10

20

-

کتب مرجع
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 .1منظور از ناشران بين المللی معتبر ناشرانی هستند که هويت و سابقه شناخته شده دارند .از اين
ناشران میتوان به  Nature springer, BMC, Elsevier, BMJ, Wiley, Dove press, PLOSو
 ....و يا انتشارات و مجالت دانشگاهها و انجمن های علمی معتبر مانند  Cambridgeو  ...اشاره نمود.
 . 2هر کتاب مرجع (رفرنس اعالم شده برای رشته ها و آزمون ها براساس وب سايت معاونت آموزشی ) با
وابستگی صحیح سازمانی و استاندارد دانشگاه با تاريخ تجديد انتشار يا ويرايش جديد در سالهای مورد
بررسی معادل  5امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.

 -4محاسبه امتياز پژوهشی حضور در جشنواره هاي علمی/فناورانه و توليد محصول
نحوه امتیاز دهی به جشنواره های علمی معتبر به شرح جدول شماره  5می باشد.
جدول  :5نحوه امتيازدهی به جوايز دريافتی از جشنواره هاي معتبر
نام جشنواره

امتياز پايه

امتياز نفراول

امتياز نفر دوم

امتياز نفر سوم

جشنواره رازی يا خوارزمی

50

%150

%120

%100

 -4-1محصول بصورت پرتوتايپ :هر محصول  10امتیاز
-4-2محصول دارای مجوز :هر محصول  70امتیاز
 -4-3محصول تجاری شده :هر محصول  90امتیاز
 -4-4کسب جايزه و يا عنوان از جشنواره های معتبر فناوری ملی و داخلی (غیر از موارد مندرج در جدول  :)5هر مورد  10امتیاز
 -4-5کسب جايزه و يا عنوان از جشنواره های معتبر فناوری بین المللی :هر مورد  30امتیاز
 -5محاسبه امتياز پژوهشی اختراعات ثبت شده داخلی و خارجی
برای هر نوآوری ،کشف ،اختراع ثبت شده ،فناوری بومی شده Patent ،بدين صورت که اختراع داخلی معادل  20امتياز و خارجی
معادل  40امتياز در نظر گرفته می شود.
تبصره  :7در صورتی که تعداد مخترين يا افراد شرکت کننده در جشنواره فناورانه (بند  4و  )5بیش از يک نفر باشد ،سهم هرکدام
براساس جدول شماره  2يا برحسب درصد ذکر شده در سند ثبت اختراع محاسبه میگردد.
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 -6محاسبه امتياز پژوهشی طرح هاي تحقيقاتی کاربردي يا اثربخش
جهت کسب امتیاز در اين خصوص ،کاربردی يا اثربخش بودن نتايج تحقیق بايد توسط مراجع معتبر ذکر شده در جدول شماره 6
به طور صريح و جامع تايید و اظهار نظر شده باشد (اين قسمت با توجه به تصمیمات وزارت بهداشت بروزرسانی خواهد شد و در
حال حاضر در محاسبه امتیازات پژوهشی لحاظ نمی گردد).
جدول  :6محاسبه امتيازات طرح هاي کاربردي و اثربخش
مرجع تأييدکننده

امتياز هر طرح يا پروژه

حداکثر امتياز

معاونین دانشگاه و سازمان های
کشوری دارای صالحیت

20

100

درسطح وزرا و معاونین وزير

40

200

 -7محاسبه امتياز پژوهشی ابالغها و احکام در حوزه معاونت تحقيقات و فناوري ،داوري مقاالت ،طرح هاي تحقيقاتی
ثبت شده در سامانه پژوهان و حضور فعال در جلسات شوراي پژوهشي (در سطح مراکز تحقيقاتی  ،پايگاههاي
بالينی ،دانشکده و دانشگاه)
بر اساس فهرست ذيل به داوری ها و ساير موارد ،امتیاز تعلق میگیرد:
 -7-1داوری علمی و آماری طرحهای تحقیقاتی ارائه شده درشورای پژوهشی دانشگاه به ازاء هر طرح  1امتیاز
 -7-2داوری اختراعات به ازاء هر اختراع  1امتیاز
 -7-3داوری طرح های تحقیقاتی فناورانه به ازاء هر طرح  1امتیاز
-7-4شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده ،پايگاه تحقیقات بالینی و مرکز به ازاء هر جلسه  0/5امتیاز
-7-5شرکت درجلسات کمیته اخالق ،به ازاء هر جلسه  0/5امتیاز
-7-6شرکت در جلسات شورای پژوهشی  /فناوری دانشگاه به ازاء هر جلسه  0/5امتیاز
-7-7داوری مجالت دانشگاه برای هر مقاله  1/5امتیاز و داوری ساير مجالت معتبر (داخلی يا خارجی) برای هر مقاله  1امتیاز
 -7-8به ازای هر ابالغ يا حکم (بر اساس تبصره  )10در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  3امتیاز پژوهشی و حداکثر تا 6
امتیاز محاسبه خواهد شد.
 -7-9نظرات بر طرحهای کارآزمايی بالینی به عنوان ناظر طرح 2 ،امتیاز به ازاء هر طرح.
تبصره  :8حضور فعال با ذکر تعداد جلسات و ساعات حضور توسط رياست مرکز تحقیقاتی و يا پايگاه تحقیقات بالینی و يا رياست
دانشکده در بازه زمانی ذکر شده در تبصره  2تايید و مستندات آن در سامانه بارگذاری گردد.
تبصره  :9حداکثر امتیازات بند  20 ،7امتياز میباشد.
تبصره  :10حضور در جلسات يا انجام داوری طرح به علت داشتن مسئولیت مديريتی مربوطه حائز امتیاز نمیباشد.
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تبصره  :11ابالغ يا حکم در حوزه پژوهشی در موارد خاص و برحسب مورد صادر گرديده و شامل افرادی که دارای سمت مديريتی
در مجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه يا در دانشکده ها می باشند ،نمیگردد.
 -8محاسبه امتياز پژوهشی جذب بودجه خارج از دانشگاه
 -8-1به ازای هر يکصد میلیون ريال جذب بودجه از مراکز يا سازمان های دولتی  1امتياز
 -8-2به ازای هر يکصد میلیون ريال جذب بودجه از مراکز يا سازمان های خصوصی داخلی يا خارجی  10امتياز
تبصره  :12جذب بودجه میتواند از طريق دريافت اعتبارات خارج از دانشگاه ،ارتباط با صنعت ،موسسه نیماد ،تامین تجهیزات،
طرحهای بینالمللی و ...
تبصره  :13در مورد تامین تجهیزات ،معادل ريالی آن محاسبه می گردد.
 -9محاسبه امتياز پژوهشی طرح هاي بينالمللی
 -9-1به ازای همکاری و يا تصويب طرح تحقیقاتی بینالمللی با تامین بودجه از دانشگاه  5امتیاز پژوهشی
 -9-2به ازای همکاری و يا تصويب طرح تحقیقاتی بینالمللی با تامین بودجه خارج از دانشگاه  10امتیاز پژوهشی
تبصره  :14مستندات طرحهای تحقیقاتی بین المللی ،بايد توسط پژوهشگر به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ارائه و در سامانه
پژوهان ثبت شود.

اين آئين نامه در  9بند 14 ،تبصره و  7صفحه در جلسه شوراي پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان مورخ
 1400/6/15بررسی و تصويب شد.

7

