دستَرالؼول چگًَگی اػغبی ترفیغ پبیِ اػضبی ّیئت ػلوی
هظَثِ جلسِ هَرخ هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری داًشگبُ ػلَم پسشکی جیرفت

ثند  -1تعبریف
عضو هیئت علمی :ضبغلیي داًطگبُ ّب ٍ هؤسسبت آهَصش عبلی ٍاثستِ ثِ آى كِ ثِ اهش فعبلیتْبي ّفت گبًِ پژٍّطی ،آهَصضی ،فشٌّگی،
تَسعِ فشدي ،فعبلیتْبي اجشایی ٍ هذیشیتی ،اسائِ خذهبت ثْذاضتی ،دسهبًی ٍ استقبي سالهت ٍ فعبلیت ّبي تخصصی دسخبسج اص داًطگبُ هی پشداصًذ دس
ایي آئیي ًبهِ اعضبي ّیبت علوی ًبهیذُ هی ضَ ًذ.
مراتت علمی اعضبي هیبت علمی آموزشی و پژوهشی :
آموزشی

پژوهشی

هشثی

هشثی پژٍّص

استبدیبس

استبدیبس پژٍّص

داًطیبس

داًطیبس پژٍّص

استبد

استبد پژٍّص

صشفبً جْت استفبدُ افشاد ضبغل است ٍ پس اص ثبصًطستگی ضبغلیي حزف هی گشدد.
دس خصَظ تعییي حذاقل اهتیبص جْت اخز پبیِ سبلیبًِ اسبتیذ هحتشم ّئیت علوی تصوین گیشي ثصَست ریل اًجبم هی گیشد
ّیبت ػلوی آهَزشی:

اهتیبز پژٍّشی ثراسبس پرًٍذُ ػضَ ّیبت ػلوی ٍ تَسظ هؼبًٍت هحترم پژٍّشی داًشگبُ اػالم هی شَد
سقف اهتیبص ثشاي فعبلیت پژٍّطی  10-25اهتیبص هی ثبضذ.
ّیبت ػلوی پژٍّشی

اهتیبز پژٍّشی ثراسبس پرًٍذُ ػضَ ّیبت ػلوی ٍ تَسظ هؼبًٍت هحترم پژٍّشی داًشگبُ اػالم هی شَد
سقف اهتیبس ثشاي فعبلیت پژٍّطی  15-25اهتیبص هی ثبضذ.
تجصره ّ :1یبت علوی هی تَاًذ حذكثش اهتیبص پژٍّطی سا اص ثٌذ  3اهتیبص ٍیژُ هقبالت كست ًوبیذ.
ثٌذ  -2عرحْبی پژٍّشی هظَة :

 -1-2تعریف طرح پژوهشی مصوة  :هقصَد طشحْبي تحقیقبتی هصَة ٍ دسحبل اجشاي طی سبل اسصضیبثی هی ثبضذ كِ عقذ قشاس داد آى دس
هعبًٍت پژٍّطی ٍ فٌبٍسي داًطگبُ یب هشاكض تحقیقبتی داساي ثَدجِ هستقل صَست پزیشفتِ ثبضذ .
تجصره : 2چٌبًچِ طشحی پس اص اتوبم تبسیخ اجشاي ركش ضذُ دس قشاس داد پژٍّطی  ،دس حبل اًجبم ثبضذ ،هطوَل كست اهتیبص ًخَاّذ گشدیذ( .توذیذ
صهبى اجشاي طشح قبثل قجَل ثستِ ثِ ًظش ضَساي پژٍّطی هحبسجِ هی گشدد)
مستندات :ثشاي طشح ّبي حبصل اص گشًت سبیش داًطگبُ ّب هصَثِ كویتِ اخالق اص سبیت
http://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.JMU.REC
 2-2ضَاثظ تخظیض اهتیبز :
 1-2-2ثِ ازاء ّرعرح  0/5اهتیبز ثِ هجری  0/25اهتیبز ثِ ّوکبرعرح تؼلق خَاّذ گرفت
 2 -2-2در خظَص عرح ّبیی کِ از گرًت داًشگبُّبی دیگر داخلی استفبدُ کٌٌذ ثِ ازای ّر عرح پژٍّشی یک اهتیبز ثِ اهتیبز پبیِ
پژٍّشی اضبفِ هی گردد.
تجظرُّ : 3ر ػضَ ّیبت ػلوی آهَزشی ثبیذ سبلیبًِ حذاقل یک عرح پژٍّشی (در حبل اجرا) ثِ ػٌَاى هجری داشتِ ثبشذ

ثٌذ  :3هقبالت هٌتشرُ در هجالت هؼتجر داخلی ٍ خبرجی :
 -1-3تؼریف  :هقظَد از هجالت هؼتجر داخلی ،هجالتی ّستٌذ کِ حذ اقل ،حبئس رتجـِ ػلوـی – پژٍّشـی از ٍزارت هتجَع
ثبشٌذ ٍ در هَرد هجالت خبرجی هٌظَر هجالتی ّستٌذ کِ در ًوبیـِ ّـبی زیـر رکـر شذُ ثبشٌذ:
ًَع ًوبیِ

نبم نمبیه

گرٍُ اٍل

)Web of Science (ISI), Medline( Pubmed

گرٍُ دٍم

Scopus

گرٍُ سَم

Current Contents, EMBASE, ISC (Islamic World Science
Citation Center) BIOSIS, Chemical Abstract

گرٍُ چْبرم

سبیر ًوبیِ ّبی ثیي الوللی

*** * لیست هجالت داخلی ثِ تفکیک هحل ًوبیِ ثَدى ٍ سغح ّر هجلِ در سبیت دثیرخبًِ کویسیَى ًشریبت ػلَم
پسشکی کشَر ثِ آدرس  http://journals.research.ac.ir/یب  ،http://rsf.research.ac.ir/در دسترس هی
ثبشذ.

ّیبت ػلوی آهَزشی:
کست حذاقل اهتیبز 1/8ثرای ّیبت ػلوی هرثی 2/5 ،استبدیبر 3 ،داًشیبر
ّیبت ػلوی پژٍّشی:
کست حذاقل اهتیبز  3ثرای ّیبت ػلوی هرثی ،اهتیبز  4استبدیبر ٍ  5داًشیبر
تجظرُ  :4داشتي حذاقل اهتیبز هقبلِ ثرای کست ترفیغ پبیِ سبلیبًِ شرط الزم هی ثبشذ.

تجظرُ : 5چبح هقبلِ حتوب ثبیذ شوبرُ طفحِ ثخَرد ،اًتشبر آًالیي  ٍ in pressیب  Acceptanceقبثل قجَل ًیست.
تجظرُ  :6ػضَ ّیبت ػلوی هشوَل اٍلیي ترفیغ پبیِ سبلیبًِ در طَرت ًذاشتي هقبلِ ثب افیلیشي داًشگبُ ػلَم پسشکی
جیرفت هی تَاًذ از هقبالت ثب افیلیشي سبیر داًشگبُ ّب استفبدُ ًوبیٌذ اهب اهتیبز هحبسجِ شذُ ایي هقبالت فقظ یکجبر
قبثل اػوبل هی ثبشذ ٍ قبثل رخیرُ ًوی ثبشذ
تجظرُ  :5اهتیبز ایي ثخش ثرای اػضبء ّیبت ػلوی ثبلیٌی در طَرت ًذاشتي هقبلِ ثِ ازاء ّر  3پبیبى ًبهِ اتوبم یبفتِ
هؼبدل  1اهتیبز حذاقل هقبلِ هی ثبشذ.
جذٍل شوبرُ :1اهتیبز هقبالت ( )orginalعجق جذٍل زیر هحبسجِ هی گردد:
ًَع ًوبیِ

اهتیبز

ISI

ثذٍىIF

5

IF≤1

6

1>IF≥2

7

IF>2

7
ثِ ازا ّر  0.25 IFثِ اهتیبز اضبفِ گردد

Pubmed

6

Scopus

4

ػلوی پسٍّشی

3

هجلِ داًشگبُ

3

* هقبالت هرٍری داشتي حذاقل  3هقبلِ از ًَیسٌذُ هتقبضی در ًوبیِ ّبی ثیي الوللی هؼتجر در هؼبدل هقبالت
( )orginalهی ثبشذ ،در غیر ایي طَرت هؼبدل پژٍّشی هحبسجِ هی شَد ٍ .اگر ػلوی پژٍّشی ثبشذ ٍ رفرًس شرعی
را ًذاشتِ ثبشذ هؼبدل ػلوی ترٍیجی هحبسجِ هی گردد.
**هقبالت  metaanalizeهؼبدل هقبلِ ( )orginalهحبسجِ هی گردد.
*** هقبالت ( )case report( ٍ )letterدر هجالت داخلی (0.25تب  )0.5در هجالت ثیي الولی ( 0.5تب  )1اهتیبز
تؼلق هی گیرد.
هستٌذات :ثجت هقبلِ در سبهبًِ پژٍّبى
جذٍل شوبرُ :2جذٍل اهتیبز اٍلیِ هقبالت ٍ عرح ّبی تحقیقبتی
تؼذاد ًفرات

سْن ّر ًفر از اهتیبز ثر هجٌبی اهتیبز اٍلیِ هقبالت ٍ عرح ّبی تحقیقبتی
اٍل



1

%90

ّر یک از ثقیِ ّوکبراى

2

%80

%55

%135

3

%70

%40

%150

4

%60

%35

%165

5

%55

%30

%175

 6تب 9

%50

≥%25

%180

ً10فر ٍ ثیشتر

%45

ثِ ًسجت هسبٍی

%200

اهتیبص ًَیسٌذُ ساثط صشف ًظش اص جبیگبُ دس ثیي سبیش ّوکبساى ثشاثش ثب اهتیبص ًَیسٌذُ اٍل هی ثبضذ.

ثند  :4سبیر فعبلیتهبي پژوهشی
 1-4اهتیبص استبد ساٌّوبي اٍل دس پبیبى ًبهِ ّبي خبتوِ یبفتِ  1.5اهتیبص ٍ استبد ساٌّوبي دٍم  0.75هحبسجِ هی ضَد.
 2-4اهتیبص استبد هطبٍس دس پبیبى ًبهِ ّبي خبتوِ یبفتِ  0.5اهتیبص هحبسجِ هی ضَد.

 3-4ضشكت دس جلسبت دفبع اص پبیبى ًبهِ (داٍس پبیبى ًبهِ ) ّش  40سبعت ثشاثش ثب  1اهتیبصّ(.ش جلسِ 10سبعت هحبسجِ هی ضَد)
 4-4چبح كتبة تبلیفی حذاكثش  1.5اهتیبص  ،گشدآٍسي حذاكثش  1اهتیبص ،تشجوِ حذاكثش  1اهتیبص هحبسجِ هی ضَد

 5-4اختشاع دس صَست داضتي ثجت اختشاع  1/5اهتیبص دس صَست تجبسي سبصي هحصَل  3اهتیبص هحبسجِ هی گشدد.
 6-4كٌگشُ ٍ ّوبیص ّب
نبم فعبلیت

اهتیبز نبم فعبلیت

اسائِ هقبلِ دس كٌگشُ ثیي الوللی داخلی 1

اسائِ هقبلِ دس كٌگشُ ثیي الوللی

(سخٌشاًی)

داخلی (پَستش)

امتیبز نبم فعبلیت
0.5

امتیبز

ضشكت دس كٌگشُ /سویٌبس ثیي 0.5
الوللی داخلی

اسائِ هقبلِ دس كٌگشُ هلی (سخٌشاًی)

0.5

اسائِ هقبلِ دس كٌگشُ هلی (پَستش)

اسائِ هقبلِ دس كٌگشُ خبسجی (سخٌشاًی)

1.5

اسائِ هقبلِ دس كٌگشُ خبسجی 1

0.25

ضشكت دس كٌگشُ /سویٌبس هلی

0.25

ضشكت دس كٌگشُ خبسجی

0.75

(پَستش)
 7-4ثرگساری کٌگرُ یب کبر گبُ (دثیر کٌگرُ 2-4اهتیبز ،هذرس کبرگبُ  1اهتیبز ،ػضَ اجرایی یب ػلوی کٌگرُ  0.5 -1اهتیبز)
 8-4ػضَیت در شَراّب ٍ کویتِ تحقیقبت ٍ پبیبى ًبهِ داًشکذُ ٍ داًشگبُ (ثِ ازا ّر  30سبػت  0/5 -1اهتیبز)
 9-4شرکت در کبرگبُ تَاًوٌذ سبزی پژٍّشی ثِ ازا ّر  20سبػت  1اهتیبز ّ( .ر کبرگبُ هؼبدل  5سبػت )
تجظرُّ :6ر ػضَ ّیبت ػلوی ثبیذ حذاقل در دٍ کبرگبُ پژٍّشی شرکت ٍ یب یک کبرگبُ ثرگسار ًوبیذ.
تجظرُ  :7حذاکثر هْلت درخَاست پبیِ سبلیبًِ ّوبى سبل هحبسجِ پبیِ هی ثبشذ ٍ .اهتیبز هقبالت تب  3سبل قبثل رخیرُ خَاّذ ثَد.
ثٌذ  :5اهتیبز اختظبطی هؼبًٍت پژٍّشی
ّیبت ػلوی آهَزشی هلسم ثِ کست حذاقل اهتیبز ٍ ّیبت ػلوی پژٍّشی هلسم ثِ کست حذاکثر اهتیبز ایي ثخش هی ثبشذ.
ًحَُ ی هحبسجِ اهتیبز :در طَرت ٍجَد تؼبهل هثجت ٍ سبزًذُ ثب هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری ٍ شرکت هذاٍم ٍ هٌظن در ثرًبهِ ّبی
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری هغبثق ًظر هؼبٍى پژٍّشی اختظبص خَاّذ یبفت.

