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  برتر حققینمت علمی و برتر هیأ و فناوران راستای انتخاب پژوهشگراندر  محمد و آل محمد و با احترام؛ صلوات بر با

 :گرددانجام میذیل  هایبا توجه به شاخص ارزیابیفرآیند ، 1398سال سطح دانشگاهی  هیأت علمیغیر

 سطح دانشگاه منتخبین در -1

 پژوهش:  ینتخبین فعال در عرصهم -1-1

 نفر( 4) علمی هیأتبرتر  انپژوهشگر -

 نفر( 2هیأت علمی ) برترجوان ان پژوهشگر -

 نفر( 3)هیأت علمی غیر ان برترپژوهشگر -

 .نفر( 3)پژوهشگر  ان برتردانشجوی -

 فناوری: -ذب گرنت پژوهشیج -1-2

های تحقیقاتی رحشامل ط امتیاز، این مورد 1 میلیون ریال 10)به ازای هر  از خارج دانشگاه گرنت تحقیقاتیباالترین جذب 

 .ی زمانی مورد نظر باشد(شود که تاریخ اتمام آن در بازهخاتمه یافته می

 ت ارزشمند پژوهشی:نگارش مقاال -1-3

 .(باشدمی IF ،3اقل حد و بوده اول یا مسئول ینویسنده ،فرد متقاضی) IFباالترین  مقاله با ینویسنده

 مقاالت با ارجاع باال: ینویسنده -1-4

 2018ر سال دکه  است ایبه مقاله 2019سال  در منظور بیشترین تعداد ارجاعات) مقاله با باالترین ارجاعات ینویسنده

 .(ی اول یا مسئول باشدنویسندهبایست میفرد متقاضی، . در ضمن چاپ شده باشد

 نگارش مقاالت با تعلق سازمانی مراکز تحقیقاتی: -1-5

 الینیبتحقیقات  یهتوسع هایواحد یکی از یاو مراکز تحقیقاتی آدرس داده شده به یکی از  یبیشترین تعداد مقاله یدارنده

 .مقاله( 3)حداقل

 برتر:مرکز تحقیقات  -1-6

 .h-indexمرکز تحقیقاتی دارای موافقت قطعی یا اصولی با باالترین 
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 سطح دانشکدهمنتخبین در  -2

 نفرات منتخب هر دانشکده: تعداد -2-1 

 گردند. می ینتعی زیر جدول اساس بر و کدهدانشآن  علمی هیأت اعضای تعداد با متناسب دانشکده هر پژوهشی منتخبین تعداد

 حداکثر تعداد پژوهشگران برتر علمی دانشکده هیأتتعداد اعضای 

 نفر 1 نفر 10کمتر از 

 نفر 2 نفر 30تا  10

 نفر 5 ی پزشکیدانشکده

تلفیق  ،ر برتر سطح دانشکدهجهت انتخاب پژوهشگ سنتی ایرانیطب  ی سالمت ودین ودانشکده 2ذکر است هالزم ب: تبصره

 دانشکده محسوب خواهند شد. 1گردیده و 

 فرآیند ارزیابی و بررسی مستندات -3

 (2019سپتامبر  30تا  2018اول اکتبر  ) 1398سال  ماهشهریور 31تا  1397ماه سال ی زمانی قابل قبول، اول مهربازه -1-3

 باشد.می

جز ها، بهی امتیازیههیأت علمی(، کل)اعضای هیأت علمی و محققین غیرانتخاب پژوهشگران برگزیده در خصوص  -2-3

  ی ارتقاء محاسبه خواهد شد.اساس آیین نامهشرکت در مجامع علمی معتبر داخلی و بین المللی، بر

 ی نامه آیین 2 ماده ک بند ژوهشگر،پ دانشجویان تحقیقاتی هایفعالیت به دهیامتیاز ینحوه اجرایی دستورالعمل -3-3
 باشد.درخشان می استعدادهای یویژه رفاهی و پژوهشی آموزشی، تسهیالت

ای هنشکدهحداقل امتیاز الزم جهت ورود به فرآیند بررسی مدارک، برای برترین پژوهشگر هیأت علمی در دا -3-4

و  15 زشکیپزشکی و پیراپ ی، برای دانشکده10 طب سنتی ایرانیپزشکی، پرستاری و مامایی، سالمت و دین و دندان

برترین پژوهشگر رای حداقل امتیاز الزم جهت ورود به فرآیند بررسی مدارک، بباشد. می 20 بهداشت یبرای دانشکده

 31 تا 1396ماه سال یعنی از اول مهر سال اخیر 2)آن دسته از اعضای هیأت علمی که طی  جوان هیأت علمی

طح دانشگاه سهمچنین برای پژوهشگر برتر  .امتیاز است 10 (ندابه عنوان هیأت علمی جذب شده1398ماه سال شهریور

 باشد.می 35 حداقل امتیاز

پژوهشگر برتر  و امتیاز 10 هیأت علمیمحققین برتر غیر مدارک، برایحداقل امتیاز برای ورود به فرآیند بررسی  -3-5

 باشد.می امتیاز 20دانشجویی 

انشکده مورد ارزیابی در سطح دمستندات وی در سطح دانشگاه حائز رتبه شود،  هیأت علمی درصورتی که پژوهشگر -3-6

 .قرار نخواهد گرفت
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 :اندشده برگزیده اول یرتبهحائز افرادی که طی سال قبل به عنوان پژوهشگر برتر  -3-7

 ذشتهگدرصد افزایش امتیاز نسبت به سال  35در سطح دانشگاه تنها در صورت رشد پژوهشی به میزان حداقل 

ل گذشته درصد افزایش امتیاز نسبت به سا 25تنها در صورت رشد پژوهشی به میزان حداقل  در سطح دانشکدهو 

  ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.مستندات آن

 اند:دهاول برگزیده ش یجز رتبهافرادی که طی سال قبل به عنوان پژوهشگر برتر به -3-8

 ال گذشتهدرصد افزایش امتیاز نسبت به س 30میزان حداقل در سطح دانشگاه تنها در صورت رشد پژوهشی به          

ذشته گدرصد افزایش امتیاز نسبت به سال  20و در سطح دانشکده تنها در صورت رشد پژوهشی به میزان حداقل 

 ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مستندات آن

نفر  1استادان  نفر و دانشیاران و 2ران استادیا نفر، 1علمی در سطح دانشگاهی از میان مربیان  هیأت پژوهشگربرترین  -3-9

 انتخاب خواهد شد.

 گواهی شرکت  یبا ارائه ش و کنگره()همای پوستر در مجامع علمی معتبریا  صورت سخنرانی وبهی مقاله ارائه -10-3

امتیاز و به  2للی خارج از کشور بین الم علمی ارائه شده در مجامع (Full-Textکامل ) یبه مقالهدر نظر گرفته خواهد شد. 

 ،امتیاز و به چکیده 1 داخلی میعل ( ارائه شده در مجامعFull-Textکامل ) ی. به مقالهامتیاز تعلق خواهد گرفت 1 ،چکیده

 می باشد(.  7)سقف امتیاز  امتیاز تعلق خواهد گرفت 5/0

 .، امتیاز تعلق خواهد گرفتم پزشکی قم()دانشگاه علو ذکر آدرس دانشگاهیتنها در صورت  ،ارائه شدهبه مقاالت  -11-3

 .خواهد گرفتامتیاز تعلق  تنها به ارائه دهندگان مقاالتو  تعلق نگرفتهبه گواهی شرکت در کنگره امتیازی  -12-3

 رد پذیرش،مو ISCت باشد. تعداد مقاالمورد قبول می Scopusو  ISI/PubMedایندکس شده در مقاالت  یهمه -13-3

 شود.و با توجه به جدول ذیل محاسبه می Scopusو  ISI/PubMedاساس تعداد مقاالت بر

 

 ت علمیأهی هیأت علمیمحقق غیر دانشجویان

 Scopus = 2 ISC 1 Scopus=1ISC 1 بدون محدودیت
1 ISI/PubMed = 4 ISC 1 ISI/PubMed =2 ISC 

 

 گردند.یابی میی مربوطه ارزی تحصیلی، در دانشکدهاعضای هیأت علمی پژوهشی، با توجه به رشته -14-3

بل بررسی است قا نیز ی زمانی مدنظر باشدازهبماه قبل از  6ها مربوط به مستندات دانشجویانی که فارغ التحصیلی آن -15-3

وزشی دانشگاه مربوط به تاریخ فارغ التحصیلی از معاونت آمگواهی  یارائهدر این خصوص،  .(98تا مهر 98)از فروردین 

 الزامی است.

 مستندات دانشجویان بورسیه، مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت. -16-3

 

 

 



1398 سال –آئین نامه انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه   

 

4 
 

 1398دانشگاه علوم پزشکی قم در سالانتخاب فناوران برتر  هایشاخص -4

 هیأت علمیغیر و علمی هیأت برتر فناور -1-4

 امتیاز تعداد شاخص

 30  دارا بودن محصول دانش بنیان

 20  داشتن شرکت فناور در مرکز رشد

 15  ثبت اختراع

 15  )حق انحصاری ثبت اختراع( پتنت

 10  (98ور تا پایان شهری 96ساله، شروع از هشتم فروردین  2)های فناورانه طرح

 5  ثبت ایده

  جمع
 

 شرکت فناور برتر  -2-4

 امتیاز تعداد شاخص

 20  دارا بودن محصول دانش بنیان

 امتیاز 10 میلیون تومان 50 به ازای هر  جذب اعتبارات

 امتیاز 10 میلیون تومان 50 به ازای هر  دارا بودن مجوز جهت فروش/ داشتن فروش مناسب

 5  دارا بودن محصول

 5  حضور کارشناس فعال در شرکت

 5  انطباق با مقررات مرکز رشد

 امتیاز 5 هر درصد  رویالیتی

   جمع
 

 دانشجوی فناور برتر -3-4

 امتیاز تعداد شاخص

 30  کسب مقام کشوری در خصوص فناوری

 20  ثبت ایده

 10  گواهی حضور در مجامع فناوری/ استارت آپ

  جمع
 


