سومین ﺟﺸﻨواره ﭘﮋوﻫﺸﯽ حکیم شرق
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘﺰشکﯽ فسﺎ
آﯾین ﻧﺎمﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﮋوﻫﺸﮕر ﺑرﮔﺰﯾﺪه اسﺎتیﺪ ﻫئیت ﻋﻠمﯽ
ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ،اولیی

ﺟﺸﻨﻮاره ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ فسییﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﻠ ﻞ از ﻣﻘﺎم ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﮔسﺘﺮش

روﺣ ﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻮآوري در ﻣﺤﻘﻘ

ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد .فﻌﺎل ﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﺗﺎریخ  1395/1/1ﺗﺎ  1396/1/1ﻣﺤﺎﺳبﻪ خﻮاﻫد ﺷد.

توﺟﻪ :اسﺎتیﺪ ﺑرﮔﺰﯾﺪه ﺟﺸﻨوارهﻫﺎی قبل ،ﻫر دو سﺎل ﯾکﺑﺎر مﯽتواﻧﻨﺪ در ﺟﺸﻨواره شرکت کﻨﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕران داوطﻠب مﯽ ﺑﺎﯾست از طرﯾق لیﻨک زﯾر ،فرم مرﺑوطﻪ را تکمیل و مﺪارک خود را ارسﺎل ﻧمﺎﯾﻨﺪ.
فرم ﭘﮋوﻫﺸﮕر ﺑرتر
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫ ﺎت ﻋﻠمﯽ یک ﻧفﺮ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎیﻪ ،یک ﻧفﺮ در ﻋﻠﻮم ﺑﺎل ﻨﯽ ،یک ﻧفﺮ از داﻧﺸﮑده ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑهداﺷﺖ ،یک ﻧفﺮ ﻣﺮﺑیﯽ و ییک
ﻧفﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ غ ﺮ ﻫ ﺎت ﻋﻠمﯽ ﺑﺎ ﻣﻌ ﺎرﻫﺎي زیﺮ اﻧﺘخﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧد:
الف -مقﺎالت چﺎپ شﺪه
اﻣﺘ ﺎز ﻣﻘﺎالت ﻣطﺎﺑق ﺟدول ﺷمﺎره  1ﻣﺤﺎﺳبﻪ خﻮاﻫد ﮔﺮدید.
ﺗبصﺮه  :1اﻧواع مقﺎالت وامﺘیﺎزات آن ﺟهت ﻧوﯾسﻨﺪه مسئول وﯾﺎ اول :
 : Original article ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﻣﺘ ﺎزات كﺎﻣﻞ ﺑﻨد الف
 : Review article در ﻣﺠالت ایﻨدكس ﺷده در ، ISI/Pubmedاﻣﺘ ﺎز آن ﭘس از ﻣﺤﺎﺳبﻪ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ ﺑﻨد الف در 1.4
ضﺮب ﻣﯽ ﮔﺮدد.


 : Research letter / case reportﻣطﺎﺑق ﺑﺎ یک ﺳﻮم اﻣﺘ ﺎزات ﺑﻨد الف



…  : short or Brief communication/ Rapid communication/Brief report ,دو ﺳﻮم اﻣﺘ ﺎز ﺑﻨد الف



 Letter to editorو  Author replyو  : Editorialﻣطﺎﺑق ﺑﺎ یک چهﺎرم اﻣﺘ ﺎزات ب ﺑﻨد الف

ﺗبصﺮه  :2ﺑﺮاي ﺳﺎیﺮ ﻧﻮیسﻨدﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ اول و ﻣسئﻮل %50 ،اﻣﺘ ﺎز ﻣﻘﺎلﻪ ﻣﺤﺎﺳبﻪ خﻮاﻫد ﮔﺮدید.


اﻣﺘ ﺎز ﺗﻨهﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎالﺗﯽ ﺗﻌﻠق ﻣﯽ ﮔ ﺮدكﻪ داراي  Affiliationداﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ فسﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اف ﻠ ﺸ اصﻠﯽ ﻧﻮیسﻨده
ﺑﺎﺷد.



ﺑﻪ ﻣﻘﺎالﺗﯽ كﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس  SJRدر ﻣﺠالت  Q1چﺎپ ﺷده ﺑﺎﺷﻨد 30% ،اﻣﺘ ﺎز افﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.



ﺑﻪ ﻣﻘﺎالﺗﯽ كﻪ ﺑﺎ ﻫمﮑﺎري ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان خﺎرج از كﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﺷده ﺑﺎﺷد % 30 ،ﺑﻪ اﻣﺘ ﺎز ﻣﻘﺎلﻪ افﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.



ﺑﻪ ثبﺖ اخﺘﺮاع و  patentداخﻠﯽ ﺑﺎ اﺣﺘسﺎب درصد ﻣﺸﺎركﺖ ،ﺣداكثﺮ  25اﻣﺘ ﺎز ﺗﻌﻠق ﻣﯽ ﮔ ﺮد.

ب  -تﺎلیف /ترﺟمﻪ /درسﻨﺎمﻪ
کﺘﺎب تﺎلیفﯽ :كﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ كﻪ ﺗﻮﺳط ﻣﺤﻘق داﻧﺸﮕﺎه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد و داراي ﻣصﻮﺑﻪ ﺷﻮراي اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷد و ﺣداقﻞ %1
ﻣﺮاﺟع ﻧﺘ ﺠﻪ ﭘﮋوﻫﺸهﺎي ﻧﻮیسﻨده ﺑﺎﺷد.
در اﻣﺘ ﺎز دﻫﯽ كﺘب ﺗﺎل فﯽ  ،كﻪ ﺣد اكثﺮ آن ﺑﺮاي ﻫﺮ كﺘﺎب 25اﻣﺘ ﺎزخﻮاﻫد ﺑﻮد ،الزم اﺳﺖ ﺣداقﻞ  % 1از ﻣﻨﺎﺑع كﺘﺎب ﺣﺎصﻞ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻮیسﻨده یﺎ ﻧﻮیسﻨدﮔﺎن ﺑﺎﺷد.
ﺗبصﺮه : 1در ارزیﺎﺑﯽ كﺘﺎب ﻧﺎم و ﺑﺮچسب داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ روي ﺟﻠد كﺘﺎب الﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗبصﺮه : 2ارزیﺎﺑﯽ كﺘﺎب ﺗﺎل فﯽ ( كﺎغذي یﺎ الﮑﺘﺮوﻧ ﮑﯽ) ﺑﺮ ﺣسب اﻋﺘبﺎر ﻣﺤﺘﻮا ،ك ف ﺖ و كم ﺖ اثﺮ و اﻋﺘبﺎر ﻧﺎﺷﺮ صﺮفﺎ ﺑﺮاي ﻣﻮارد
چﺎپ اول صﻮرت خﻮاﻫد ﮔﺮفﺖ.
ﺗبصﺮه : 3درﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ و كﺘبﯽ كﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎریف فﻮق ﻧﮕﺮدﻧد ﻣﻮرد ارزیﺎﺑﯽ قﺮار ﻧخﻮاﻫﻨد ﮔﺮفﺖ.
تبصره  : 4ﺑﻪ کﺘبﯽ کﻪ حﺎصل ﺟمع آوری مقﺎالت ﺑوده و توسط ﻧﺎشراﻧﯽ مﺎﻧﻨﺪ  LAMBERTو  INTECHو...مﻨﺘﺸر
مﯽ شوﻧﺪ ﻫیچﮕوﻧﻪ امﺘیﺎزی تعﻠق ﻧمﯽ ﮔیرد .

ج  -کسب رتبﻪ و ﺟواﯾﺰ ﺑرتر از ﺟﺸﻨواره ﻫﺎ ﯾﺎ کﻨﮕره ﻫﺎ ،ﻋﻨﺎوﯾن و ﻧﺸﺎنﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ

اﯾن ﺟﺸﻨواره ﻫﺎ شﺎمل رازی  ،خوارزمﯽ  ،فرﻫﻨﮕسﺘﺎن ﻋﻠوم ﭘﺰشکﯽ ( ﺟﺎﯾﺰه اسﺘﺎد دکﺘر ﻧورالﺪﯾن ﻫﺎدوی ) ،ﺑﺎﻧک
اسالمﯽ مﯽ ﺑﺎشﺪ.
 -ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮفﯽ ﻣﺤﻘﻘ

 ،ﻧﺸﺮیﺎت  ،ﻣﻘﺎالت ﺑﺮﺗﺮ و یﺎ واﺣدﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه اﻋم از ﺣﻘ ﻘﯽ یﺎ ﺣﻘﻮقﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎي

فﻮق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻧحوه محﺎسبﻪ امﺘیﺎز :
-

كسب رﺗبﻪ اول 100 :اﻣﺘ ﺎز
كسب رﺗبﻪ دوم 70 :اﻣﺘ ﺎز
كسب رﺗبﻪ ﺳﻮم 50 :اﻣﺘ ﺎز

مسﺘﻨﺪات مورد ﻧیﺎز:
-

تصوﯾر ﮔواﻫﯽ و ﯾﺎ کﺘﺎﺑچﻪ ﺟﺸﻨواره مبﻨﯽ ﺑر معرفﯽ محققین  ،ﻧﺸرﯾﺎت و ﯾﺎ واحﺪﻫﺎی تحت ﭘوشش
داﻧﺸﮕﺎه در ﺟﺸﻨواره ﻫﺎی ﯾﺎدشﺪه

تبصره : 1در ای قسمﺖ فﻘط ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻨدرج در كﺘﺎﺑچﻪ ﺟﺸﻨﻮاره اﻣﺘ ﺎز ﺗﻌﻠق ﻣﯽ ﮔ ﺮد لذا از ارائﻪ ﺳﺎیﺮ ﻣﻮارد ﻧﻈ ﺮ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﻣﻌﺮفﯽ
ﻧﺎﻣﻪ  ،ﮔﻮاﻫﯽ و  ...ﭘﺮﻫ ﺰ ﺷﻮد.
د -ارﺟﺎع ﺑﻪ مقﺎالت در سﺎل ﮔذشﺘﻪ )(Citation


ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  1 Citationاﻣﺘ ﺎز ﺗﻌﻠق خﻮاﻫد ﮔﺮفﺖ و ﺳﻘف اﻣﺘ ﺎز  25ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.



ﺗﻌداد  Citationﻫﺎ از ﺳﺎیﺖ  Scopusو ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌداد ارﺟﺎﻋﺎت در ﺳﺎل  2016ﻣ الدي ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ه -سﺨﻨران مﺪﻋو در کﻨﮕره ﻫﺎی خﺎرج از کﺸور

 . 1ارائﻪ سﺨﻨراﻧﯽ ﺟﺎمع ﺑﻪ صورت سﺨﻨران مﺪﻋو در خﺎرج از کﺸور (ﻫرمورد  10امﺘیﺎز)
 .2ارائﻪ سﺨﻨراﻧﯽ ﺟﺎمع ﺑﻪ صورت سﺨﻨران مﺪﻋو درﻫمﺎﯾش ﻫﺎی ﺑین المﻠﻠﯽ داخل کﺸور (ﻫرمورد  5امﺘیﺎز)
 . 3ارائﻪ ﻣﻘﺎلﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﺳخﻨﺮاﻧﯽ ( ﻫﺮﻣﻮرد  3اﻣﺘ ﺎز)
 . 4ارائﻪ ﻣﻘﺎلﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﺳخﻨﺮاﻧﯽ كﻪ در  ISIﺑﻪ صﻮرت  Proceedingﻧمﺎیﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد (ﻫﺮﻣﻮرد  4اﻣﺘ ﺎز)
 . 5ارائﻪ ﻣﻘﺎلﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ كﻪ در  ISIﺑﻪ صﻮرت  Proceedingﻧمﺎیﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد ( ﻫﺮﻣﻮرد  3اﻣﺘ ﺎز)
 . 6ارائﻪ ﻣﻘﺎلﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﺳخﻨﺮاﻧﯽ كﻪ در  ISIﺑﻪ صﻮرت  Abstract meetingﻧمﺎیﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد (ﻫﺮﻣﻮرد  3اﻣﺘ ﺎز)
 . 7ارائﻪ ﻣﻘﺎلﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ كﻪ در  ISIﺑﻪ صﻮرت  Abstract meetingﻧمﺎیﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد( ﻫﺮﻣﻮرد  2اﻣﺘ ﺎز)
. 8ارائﻪ ﻣﻘﺎلﻪ ﺑﻪ صﻮرت ﭘﻮﺳﺘﺮ (ﻫﺮﻣﻮرد  0/5اﻣﺘ ﺎز)
تبصره  : 1ﻫﺮ یک از خالصﻪ ﻣﻘﺎالت ارائﻪ ﺷده از ﺳﻮي داﻧﺸﮕﺎﻫهﺎ ﺗﻨهﺎ در یﮑﯽ از ﮔﺮوﻫهﺎي ﻫفﺘﮕﺎﻧﻪ فﻮق الذكﺮ قﺎﺑﻠ ﺖ ارائﻪ و كسب
اﻣﺘ ﺎز خﻮاﻫد داﺷﺖ .
و -مجری طرحﻫﺎی مﺸﺎرکﺘﯽ خﺎرج از داﻧﺸﮕﺎه
 -1ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺑ

المﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘبﺮ خﺎرج از كﺸﻮر (ﻫﺮ ﻣﻮرد  10اﻣﺘ ﺎز)

 -2ارﮔﺎنﻫﺎي دولﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي داخﻞ كﺸﻮر NGO ،ﻫﺎ و ﺑخﺶ خصﻮصﯽ (ﻫﺮ ﻣﻮرد  4اﻣﺘ ﺎز)
ﺗبصﺮه  1:ارﺳﺎل ﻣسﺘﻨدات ﻫﺮ ﺑﻨد الﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﺗبصﺮه : 2ﻣدارک داوطﻠب

در یک دوره زﻣﺎﻧﯽ یک ﺳﺎلﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد (اول فﺮوردی  1395ﺗﺎ اول فﺮوردی )1396

ﺟدول ﺷمﺎره .1

محل ﻧمﺎﯾﻪ شﺪن مقﺎالت

امﺘیﺎز

ISI

)25+(IF*3

Medline / PubMed

25

Scopus

15

سﺎﯾر ﻧمﺎﯾﻪ ﻫﺎ و مجالت ﻋﻠمﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

10

