بسمٍ تعالی

معايوت تحقیقات ي فىايری
-----------------آییه وامٍ َیجدَمیه جشىًارٌ پژيَش ي فىايری داوشگاٌ علًم پزشکی َمدان در سال 1396
ثز اسبس هػَثِ ضَرای پژٍّطی زاًطگبُ هَرخ ُ ،1395/7/27ة هٌظَر اًتربة پژٍّطگزاى ٍ فٌبٍراى ثزتز هقزر گززیس کِ
فؼبلیتّبی پژٍّطی پژٍّطگزاى هتقبضی عی سبل  2016هیالزی یب سبل  1395ضوسی ثز اسبس آییيًبهِ ارتقبی
اػضبی ّیئت ػلوی ٍ هفبز هٌسرج زر ایي آییي ًبهِ هَرز ارسیبثی قزار گیزز .
ماده  :1زر ثرص ّیئت ػلوی ،یک ًفز ثِ ػٌَاى زاًطوٌس ثزتز جْبى ثزاسبس ًظبم رتجِ ثٌسی

 ESIاًتربة ٍ هؼزفی

گززز.
تجػزُ :هٌظَر اس زاًطوٌس ثزتز فززی است کِ ثزاسبس ًظبم رتجِ ثٌسی  ESIزر سهزُ ی زاًطوٌساى یک زرغس ثزتز جْبى
قزار گزفتِ ثبضس.
ماده ً 10 :2فز اس اػضبی ّیبت ػلوی زا ًطگبُ ثز اسبس ضبذع ّبی هَرز ًظز  ،ثؼٌَاى پژٍّطگزاى ثز جستِ زاًطگبُ
هؼزفی ذَاٌّس ضس.
ماده  :3عالٍُ ثز ً 10فز فَق ً 10 ،فز پژٍّطگز ضبهل ً 5فز اس اػضبی ّیبت ػلوی ثبلیٌی ( هترػػیي رضتِ ّبی
پشضکی ٍ زًساًپشضکی ) ثؼٌَاى پژٍّطگزاى ثزتز ثبلیٌی ٍ ً 5فز اس اػضبی ّیبت ػلوی پبیِ ثؼٌَاى پژٍّطگزاى ثزتز ػلَم
پبیِ ،هؼزفی ذَاٌّس ضس.
ماده  :4یک ًفز پژٍّطگز جَاى ثب سي  35سبل ٍ کوتز کِ زر سِ سبل گذضتِ جذة زاًطگبُ ضسُ ثبضس ،هؼزفی ذَاّس
ضس.
ماده  :5زٍ ًفز ثِ ػٌَاى غبحجبى اثساػبت ٍ اذتزاػبت ثزتز هؼزفی ذَاٌّس ضس .
تجػزُ :هتقبضیبى ضزکت زر ایي ثرص اس جطٌَارُ السم است گَاّی ثجت اذتزاػبت ٍ اثساػبت را ثِ زثیزذبًِ جطٌَارُ
ارسبل ىهبیٌس .
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ماده  :6فٌبٍراى ثزتز زر ثرص ارتجبط ثب غٌؼت ثزاسبس حجن قزارزازّبی هٌؼقس ضسُ ثب ثرص غٌؼت ٍ جبهؼِ عی سبل
 1394ارسیبثی ذَاٌّس ضس  .هتقبضیبى ضزکت زر ثرص تجبری سبسی ایسُ ثزاسبس حجن فزٍش هحػَل فٌبٍراًِ زر زٍرُ
سهبًی یک سبلِ ،سبل ٍ( 1394یژُ فٌبٍراى هستقز زر هزکش رضس زاًطگبُ) ارسیبثی ذَاٌّس ضس.

ماده  :7زًٍفز غبحجبى ایسُ ّبی ثزتز (ٍیژُ زاًطجَیبى) ثزاسبس ضبذع ّبی هَرز ًظز اًتربة ٍ هؼزفی ذَاّس ضس.
تجػزُ :زاًطجَیبى هتقبضی ضزکت زر ایي ثرص السم است ضوي تکویل فزم هزثَعِ هستٌسات را ثِ زثیزذبًِ جطٌَارُ،
تحَیل ًوبیٌس  .ثسیْی است فزآیٌس زاٍری ٍ اًتربة ایسُ ی ثزتز تَسظ هزکش

پژٍّص زاًطجَیبى ثب ًظبرت هؼبًٍت

تحقیقبت ٍ فٌبٍری زاًطگبُ غَرت ذَاّس گزفت .
ماده  :8زر راثغِ ثب عزح تحقیقبتی ٍ پبیبى ًبهِ زارای کبرثست زر حَسُ سالهت ٍ زستبٍرز فٌبٍراًِ  ،یک عزح تحقیقبتی
ٍ یک پبیبى ًبهِ ثب زر ًظز گزفتي هفبز هٌسرج زر سیز اًتربة ٍ هؼزفی ذَاٌّس ضس ..
تجػزُ یک :عزح تحقیقبتی /پبیبى ًبهِ هػَة سبل 1394 ٍ 1393ثبضس
تجػزُ زٍ :عزح  /پبیبى ًبهِ زارای گَاّی ثجت اذتزاع
تجػزُ سِ :عزح ّب  /پبیبى ًبهِ ّبی زارای گَاّی ثکبرگیزی یبفتِ ّبی عزح زر حَسُ سالهت
تتغزُ چْبر :زر غَرت کست اهتیبس هسبٍی ،هقبالت هٌتج اس عزح  /پبیبى ًبهِ هزثَعِ هالک اًتربة قزار ذَاّس گزفت .
ماده  :9یک ًفز اس اػضبی ّیبت ػلوی ثب ثبالتزیي تؼساز ارجبػبت زر ًوبیِ استٌبزی

 Scopusزر سبل هَرز ارسیبثی

اًتربة ٍ هؼزفی ذَاّس ضس.
ماده  :10یک هقبلِ ثزاسبس  ،Impact Factorتؼساز استٌبزات ٍ  Rankزر سبل هَرز ارسیبثی اًتربة ٍ هؼزفی ذَاّس
ضس .زر غَرتی کِ ًَیسٌسُ اٍل ٍ ًَیسٌسُ هسئَل هقبلِ زٍ ًفز هجشا ثبضٌس ّ ،ز زٍ ًفز هَرز تقسیز قزار ذَاٌّس گزفت .
ماده  :11یک ًفز ثِ ػٌَاى ثزگشیسُ جطٌَارُ هلی ٍ ثیي الوللی هؼزفی ذَاّس ضس.
تجػزُ :یک ًفز اس افزاز ٍاجس ضزایظ کِ عی سبل ّبی  1395-1394زر جطٌَارُ پژٍّص ٍ فٌبٍری سغَح هلی ٍ ثیي
الوللی ثزگشیسُ ضسُ اًس پس اس تبییس کویتِ تد غػی جطٌَارُ اًتربة ٍ هؼزفی ذَاُ ز ضس .
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ماده  :12اًتربة هزکش تحقیقبت ثزگشیسُ ،هجالت ػلوی پژٍّطی ضبیس تِ تقسیز ،کتبثسار حبهی پژٍّص ٍ

کبرضٌبس

پژٍّطی ضبیستِ تقسیز تَسظ کویتِ زاٍری ثب ًظبرت ضَرای هحتزم پژٍّطی غَرت ذَاّس گزفت ٍ ًیبسی ثِ ارسبل
هستٌسات اس جبًت افزاز یب ٍاحسّبی هتقبضی ًیست.
تجػزُ یک  :یک هزکش تحقیقبتی ثزتز ثز اسبس تؼساز هقبالت چبح ضسُ زر سبل
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هطبرکت ّبی ثیي الوللی ٍ زاًطگبّی ٍ جذة گزاًت پژٍّطی اس سبیز سبسهبى ّب اًتربة ٍ هؼزفی
تجػزُ زٍ  :هجالت ػلوی پژٍّطی ضبیستِ زاًطگبُ ثزاسبس تَالی اًتطبر،

ًَع ًوبیِ سبس ،تؼساز ٍ کیفیت هقبالت چبح

ضسُ ،اًتربة ٍ هؼزفی ذَاٌّس ضس .
س  :کتبثسار حبهی پژٍّص ثزاسبس هیشاى هطبرکت زر ثزگشاری زٍرُ ّبی آهَسضی اعالع رسبًی هؼبًٍت تحقیقبت
تجػزُ ُ
ٍ فٌبٍری (تسریس) ،ذالقیت زر ثزگشاری زٍرُ ّبی آهَسضی زر ٍاحسّبی تبثؼِ (زاًطکسُ/ثیوبرستبى) ،هطبرکت زر اًجبم
عزح ّبی تحقیقبتی اػضبء ّیئت ػلوی ثِ ػٌَاى  Search Officerهؼزفی ذَاّس ضس.
ماده  :13ضص ًفز اس پژٍّطگزاى ثزتز زاًطجَیی زر هقبعغ زکتزی حزفِ ا

ی -کبرضٌبسی (چْبر ًفز ) ٍ تحػیالت

تکویلی -زستیبری (زٍ ًفز) ثزاسبس ضبذعّبی هَرز ًظز هزکش پژٍّص زاًطجَیبى هؼزفی ذَاٌّس ضس .
ماده  :14چْبر ًفز ثِ ػٌَاى پژٍّطگز کبرهٌسی ثزاسبس ضب ذع ّبی هَرز ًظز هؼزفی ذَاٌّس ضس .
تجػزُ :کبرکٌبًی کِ زر سبل ارسضیبثی زر زاًطگبُ ػلَم پشضکی ّوساى هطغَل ثِ تحػیل ثَزُ اًس ،غزفبً هی تَاًٌس زر
ثرص زاًطجَیی جطٌَارُ ضزکت کٌٌس .
ماده  :15جساٍل اهتیبس زّی آییيًبهِ ارتقبی اػضبی ّیئت ػلوی هالک اًتربة پژٍّطگزاى ثزجستِ ،پژٍّطگزاى ثزتز،
پژٍّطگز جَاى ٍ پژٍّطگزاى ثزتز زر ثرص ّبی زاًطجَیی ٍ کبرکٌبى هی ثبضس  .اذتػبظ اهتیبسات هزثَعِ زر ثرص
زاًطجَیی هتٌبست ثب زرج ٍاثستگی سبسهبًی هزکش پژٍّص زاًطجَیبى ٍسى زّی ذَاّس ضس .
ماده  :16زاضتي حساقل سِ هقبلِ ثب ًوبیِ سغح یک ( ٍ )ISI, Pub Medیب سغح زٍ ( Scopusثِ سثبى اًگلیسی )
جْت اًتربة پژٍّطگز اى ثزجستِ الشاهی است  .زاضتي زٍ هقبلِ اًگلیسی ثب ًوبیِ سغح یک یب زٍ ( ISI, Pub Med ,
 )Scopusثِ سثبى اًگلیسی جْت پژٍّطگزاى ثزتز ّی ئت ػلوی ػلَم پبیِ الشاهی است  .ثزای پژٍّطگز جَاى ٍ
پژٍّطگزاى ثزتز ّیئت ػلوی ػلَم ثبلیٌی زاضتي زٍ هقبلِ ثب ًوبیِ سغح زٍ ( Scopusثِ سثبى اًگلیسی ) یب زاضتي یک
هقبلِ  ISIالشاهی است ّ .ویي عَر زاضتى یک هقبلِ ثب ًوبیِ سغح یک

( )ISI, Pub Medیب زٍ هقبلِ سغح زٍ

) (Scopusثِ سثبى فبرسی یب اًگلیسی ثزای پژٍّطگزاى ثزتز زاًطجَیی ٍ کبرهٌسی الشاهی است.
تجػزًُ :قص فزز هتقبضی زر هقبالت یبز ضسُ السم است ًَیسٌسُ اٍل یب هسئَل ثبضس .
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ماده :17زر غَرتی کِ اهتیبسات کست ضسُ ثزای زٍ ًفز یکسبى ٍ ثزاثز ثبضس  ،فززی کِ زارای ثبالتزیي تؼساز ارجبػبت
ثبضس اًتربة ذَاّس ضس.
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