
 

೫ 1400آئین نامه انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه/ سال ೫ 

  ات فعالین ه و به منظور تقدیر از زحم)عج(، به رسم سالیان گذشتبه حول و قوۀ الهی و به برکت عنایت حضرت ولیعصر

نسبت به انتخاب و    ،تا پس از دریافت و بررسی مدارک مثبته   ، مقرر است 1400اوری دانشگاه در سال  عرصه پژوهش و فن

 از منتخبین دانشگاهی در هفته پژوهش و فناوری اقدام گردد.  تقدیر

به    جهت تقدیر  بندی منتخبیندستهمنطبق بر نظر شورای راهبردی و سیاستگذاری برگزاری هفته پژوهش    جاری  در سال

 شرح ذیل خواهد بود: 

 :أت علمی به تفکیکبرتر هیپژوهشگران   .1

 الف( استادان و دانشیاران )یک نفر( 

 نفر( سه ب( استادیاران )

 ج( مربیان )یک نفر( 

 د( اعضای هیأت علمی پژوهشی )یک نفر( 

 )یک نفر(  ه( اعضای هیأت علمی با تخصص آمار و اپیدمیولوژی

 نفر(  سه)  های دانشگاهشاغل در سایر بخشوهشگران برتر ژپ .2

 پژوهشگر )یک نفر( دانشجوی برتر  .3

های ملّی/ بین  نی بر شاخصوهشی و مبتبه انتخاب کمیته ارزیابی مدارک پژمقاله برتر و تأثیرگذار  نویسنده   .4

  انتخاب   /)مشروط بر اینکه نویسنده اول یا مسئول از دانشگاه علوم پزشکی قم باشد  و اثر بخشی سالمت   المللی

برتر  ارزیابی  علم بر اساس خروجی سامانه    ، این بخش  در  فرد  تحقیقات سنجی و  فناوری   معاونت  انجام    و 

 (. خواهد شد 

 )یک نفر( براساس ارزیابی اه )هیأت علمی(  فناور برتر دانشگ  .5

یک )براساس ارزیابی  با وابستگی به مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی قم    (ها شاغل در سایر بخش)فناور برتر   .6

 نفر( 

 ارزیابیواحد فناور برتر بر اساس سال  .7

 )یک نفر( جوی فناور برتردانش .8

 



 

 

  

 

سپتامبر    21تا    2020  سپتامبر  23)    1400شهریور ماه سال    سی و یکمتا    1399ی زمانی قابل قبول، اول مهرماه سال  الف( بازه

2021 ) . 

  های انتخاب پژوهشگران برتر سنجهبر اساس فرم  زیده  پژوهشگران برگ  داوطلبان شرکت در جشنواره تقدیر از  امتیازب(  

 محاسبه خواهد شد. 

( در جشنواره تقدیر از پژوهشگران و فناوران مورد تقدیر قرار 1399و  1398)  سال قبلدو  طی  در    ادی که  افرمدارک    ج( 

بدیهی است این افراد اند، قابل بررسی نخواهد بود.  که رتبه برتر کسب کرده) پژوهش/ فناوری(  اند، در همان بخشیگرفته

   ارسال نمایند. ،ها مدارک مثبته خود را به کمیته بررسی مدارک جشنوارهبندیتوانند در سایر دستهمی

 ) دانشگاه علوم پزشکی قم(، امتیاز تعلق خواهد گرفت.به مقاالت ارائه شده، تنها در صورت ذکر آدرس دانشگاهی ( د

 مقاالت امتیاز تعلق خواهد گرفت.ح( به گواهی شرکت در کنگره امتیازی تعلق نگرفته و تنها به ارائه دهندگان  

مقاالت چاپ شده در مجالت دانشگاه    باشد.مورد قبول می  Scopusو    ISI/ PubMedط( تنها مقاالت ایندکس شده در  

این موضوع برای   مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.برای همکاران و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم  علوم پزشکی قم  

 تصدی پیدا خواهد کرد. ISCدانشجویان به کل مقاالت 



 1400-پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی قم انتخاب  هایفرم سنجه

 محل خدمت:  نام و نام خانوادگی: 

 رشته تحصیلی:  درجه علمی:   

 کسب رتبه در دو سال گذشته:  داوطلب شرکت در بخش: 

 شاخص نوع یا سطح  شاخص  ردیف
امتیاز برای هر 

 مورد

امتیاز محاسبه 

 شده 

1 

مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر داخلی یا بین  

 المللی یا همایش ها 

 امتیازات بر اساس مقاله اصیل تنظیم شده است.*

 ISI(WOS)(IF>3 ) 7 

 

ISI(WOS) 6 

PubMed 5 

ESCI 4 

Scopus(Q1,Q2) 4 

Scopus(Q3,Q4) 3 

 2 دانشگاه مقاالت چاپ شده در مجالت 

2 

 طرح های پژوهشی / فناوری )با ارائه گواهی(

 پایان یافته 
  2 مجری 

  1 همکار

 در حال اجرا 
  1 مجری 

  5/0 همکار

 مشترک استانی/ملی/ بین المللی 

 پایان یافته/ در حال اجرا 

  3 مجری 

  5/1 همکار

مرحله  پایان نامه که به  -طرح / پایان نامه/ طرح 

 فناوری رسیده است 

 10 نمونه اولیه آزمایشگاهی 

 
 20 محصول دانش بنیان 

در   مستقر  فناور  شرکت  ایجاد  طریق  از  شده  سازی  تجاری 

 پارک/ پردیس علم و فناوری/ سالمت و یا مرکز رشد 
25 

 کتاب)طبق جدول همکاران(  3

  5 تالیف 

  4 گردآوری 

  3 ترجمه 

4 
ابتکار، نوآوری، اثر بدیع و ارزنده اکتشاف، 

 هنری)مورد تایید مراجع علمی  معتبر( 

  10 بین المللی  

  5 ملی

5 

  25/0 امتیاز  10هر مقاله با ارائه گواهی معتبر تا سقف 1داوری مقاله برای مجالت با نمایه های ردیف

  25/0 امتیاز 10گواهی معتبر تا سقف هر مورد با ارائه  داوری پروپوزال طرح/ طرح پایان نامه

  5/0 امتیاز  10هر مورد با ارئه گواهی معتبر تا سقف  داوری گزارش نهایی طرح 

6 
جوایز دریافت شده از جشنواره ها یا سایر  

 مراجع معتبر 

  5 ملی

  10 بین المللی 

 8index-H<*  ( Scopusدر رشته موضوعی )در سایت  index-Hوضعیت شاخص  7
 8به ازای هر ایندکس باالتر از 

 یک امتیاز

 * (Scopusدر رشته موضوعی )در سایت  (citation)ارجاعات  وضعیت تعداد 8
  50به ازای هر 200باالتر از 

 ارجاع یک امتیاز 

 درصد مقاله اصیل درنظر گرفته خواهد شد.65درصد مقاله اصیل و گزارش مورد  35مقاله نامه به سردبیر ***

 



 

 جدول همکاران 

  



 انتخاب فناوران برتر دانشگاه علوم پزشکی قم فرم 

 1400جشنواره پژوهشی سال 

 قم دانشگاه علوم پزشکی  -وریآمعاونت تحقیقات و فن

 ها شاغل در سایر بخش /فناور برتر هیأت علمی -1

 امتیاز  توضیحات شاخص 

 30 به ازای هر محصول  دارا بودن محصول دانش بنیان 

 20  داشتن شرکت فناور در مرکز رشد 

 10 به ازای هر مورد ثبت  ثبت اختراع داخلی

 15 به ازای هر مورد ثبت  ثبت اختراع خارجی

 10 به ازای هر طرح  یافتههای فناورانه پایانطرح

 5 به ازای هر ایده  ثبت ایده در مرکز رشد

 

 تخصص و تجارب 

تحصیالت مرتبط با حوزه کسب و 

 کار

5 

 5 سابقه کاری مرتبط در حوزه فناوری

 5حداکثر به ازای هر مورد افتخارات کسب شده در حیطه فناوری 

  جمع امتیاز 

 

 واحد فناور برتر  -2

 امتیاز توضیحات شاخص 

 30 به ازای هر مورد  دارا بودن محصول دانش بنیان

 امتیاز 10میلیون تومان  50به ازای هر   اعتباراتجذب 

 امتیاز 10میلیون تومان  10به ازای هر  ارائه فاکتور فروش معتبر با تایید مرکز رشد فروش میزان 

 5  حضور کارشناس فعال در شرکت 

 10  انطباق با مقررات مرکز رشد 

 امتیاز  5هر درصد   رویالیتی 

استانداردهای الزم جهت کسب مجوزها/ 

 تولید یا فروش

 

 10 مجوزها و تاییدیه های اخذ شده 

 

 تیم کاری  تخصص و تجارب

 5 تحصیالت مرتبط با حوزه کسب و کار 

 5 سابقه کاری مرتبط در حوزه کاری 

 5حداکثر به ازای هر مورد  افتخارات کسب شده در حیطه فناوری 

   جمع امتیاز



 

 دانشجوی فناور برتر   -3

 امتیاز  توضیحات شاخص 

   30 به ازای هر مورد کسب مقام کشوری در حوزه فناوری 

   10 به ازای هر ایده  ثبت ایده در مرکز رشد

   10 به ازای هر مورد استارت آپ ویکند گواهی حضور در مجامع فناوری/

 20  داشتن شرکت فناور در مرکز رشد 

 10 ازای هر مورد ثبت به  ثبت اختراع داخلی

 15 به ازای هر مورد ثبت  ثبت اختراع خارجی

 10 به ازای هر طرح  یافتههای فناورانه پایانطرح

تحصیالت مرتبط با حوزه کسب  تخصص   

 و کار

5 

  امتیاز  جمع
 

 


