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  بسمه تعالي

  
 . سنّة أفضل من التّحقيقال:  )عليه السالم(امام علي 

 ».و حقيقت جويي نيست پژوهشهيچ راهي برتر از  «
 
  

دانش بر هيچ كس پوشيده نيست. آنچه كه به ملتها در توسعه دانش پايدار در جهت رفع اهميت پژوهش و توليد         
انجامد از وظايف پژوهشگران است. در كنار پژوهشگران، كند و در نهايت به توليد دانش جديد ميمشكالت كمك مي

، زمينه را براي ارائه خدمت يا توليد انديشانهكنند و با نگاه چارهفناوران هستند كه با ديدي انتقادي به مسايل نگاه مي
  سازند. ميمحصولي براي رفع نيازها آماده 

است. بدين ترتيب در آستانه اين امر تكريم پژوهشگران و فناوران با توجه به وظايف خطيري كه دارند وظيفه متوليان 
اين معاونت بر  ،"آفريناشتغال توليد، دانش بنيان،"و با توجه به شعار سال،  1401هفته پژوهش و فناوري در سال 

نامه انتخاب پژوهشگر و فناور داند كه از مقام شامخ پژوهشگران تقدير به عمل آورد. در اين راستا شيوهخود فرض مي
  گردد تا راهنمايي جهت اين انتخاب شايسته باشد. برگزيده دانشگاه به پيوست ارسال مي

  
  
  

  غالمعلي حميديدكتر 
  ناوري دانشگاهمعاون تحقيقات و ف
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  مقدمه 

نامه انتخاب پژوهشگر/فناور برگزيده دانشگاه در راستاي تكريم مقام شامخ پژوهشگران/ نامه حاضر به عنوان شيوهشيوه
نامه سعي شده است تا با بررسي تدوين شده است. در اين شيوه 1401فناوران در دانشگاه علوم پزشكي كاشان  در سال 

انجام گيرد. همه   1-3ها/ مراكز تحقيقاتي بدون پيچيدگي و بر اساس جداولتمامي جوانب، انتخاب براي دانشكده
 هامعرفي نمايند. انتخاب دانشكده بر اساس جدول زير هيات علمي برگزيده خود راتوانند ها و مراكز تحقيقاتي ميدانشكده

افراد بين  ت علمي، انتخاب ازان غير هياخواهد بود. در مورد پژوهشگر هيات علمي مراكز تحقيقاتي و پژوهشگر مالك
و يك  مركز تحقيقاتي هشگر هيات علميومعرفي شده بر اساس باالترين امتياز كسب شده خواهد بود و در نهايت يك پژ

  توسط معاونت تحقيقات وفناوري معرفي خواهند شد. دانشگاه پژوهشگر غير هيات علمي
   

  دتعداد مجاز معرفي افرا  نام دانشكده/ مركز تحقيقاتي
  نفر 2باليني:   نفر 1پايه:   دانشكده پزشكي

  نفر 1  دانشكده دندانپزشكي

 نفر 1  دانشكده پرستاري و مامايي

 نفر 1  دانشكده بهداشت

 نفر 1  دانشكده پيراپزشكي

  مراكز تحقيقاتي
نفر: بر اساس باالترين امتياز كسب  1هر مركز 

شده، در نهايتا يك پژوهشگر برگزيده هيات علمي 
  گردند. تحقيقاتي دانشگاه معرفي مي مراكز

  پژوهشگر غيرهيات علمي
ازبين تمام متقاضيان يك نفر بر اساس باالترين 

  امتياز كسب شده. 

  انتخاب فناور 
ازبين تمام متقاضيان يك نفر بر اساس باالترين 
امتياز كسب شده و با تاييد دفتر توسعه فناوري 

  سالمت دانشگاه
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  برگزيده  انتخاب پژوهشگر

  خاب پژوهشگر برگزيده براي انت عناوين فعاليت هاي پژوهشي واجد امتيازالف: 
  

دانشگاه در محاسبه امتيازات آنها جهت انتخاب  حسب مستندات ارائه شده توسط اساتيد و پژوهشگرانفعاليتهاي پژوهشي ذيل 
  ه قرار مي گيرد: دانشگاه، دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي مورد استفاد برگزيدهپژوهشگر 

  ISI, Medline, Pubmed, Scopusمقاالت منتشره در نمايه هاي   -1
 بين المللي  هاي داخلي و همايشخالصه مقاالت ارائه شده در  -2

  Book Chaptersبصورت ترجمه يا تاليف و در دانشگاه كتب منتشره  -3
، Elsevierمالك ناشران اونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع، بر اساس اعالم معكتب منتشر شده توسط ناشران معتبر خارجي ( -4

Springer ،Wiely يا نمايه شدن كتاب در نمايه Scopus (خواهد بود  
  

  دانشگاه برگزيدهانتخاب پژوهشگر  وهيش) ب
ت زير توجه اساتيد و پژوهشگران محترم را به نكا 1401هفته پژوهش سال  برگزيدهانتخاب پژوهشگران در خصوص شيوه 

  جلب مي نمايد: 
، تنها فعاليت هاي پژوهشي لحاظ خواهند گرديد كه در محدوده 1401دانشگاه در هفته پژوهش  برگزيدهدر انتخاب پژوهشگران  -1

آنها  تاريخ نشر قطعيصورت پذيرفته باشد ضمناً مالك زماني جهت محاسبه امتياز مقاالت،  ميالدي0192 - 1202زماني سال 
  خواهد بود.

كليه پژوهشگراني كه در هر زماني از بازه زماني فوق به استخدام دانشگاه درآمده باشند، نيز مشمول اين آيين نامه و  :تبصره
گردند. اما تنها فعاليتهايي كه با وابستگي سازماني دانشگاه علوم پزشكي كاشان منتشر شده اند مالك انتخاب پژوهشگر نمونه مي

   خواهد بود.امتياز 
هاي پژوهشي پس از محاسبه امتياز و تكميل فرم ضميمه توسط متقاضي محترم، بايد به همراه مستندات مربوطه جهت بررسي، فعاليت -2

معاونت مربوطه  HSRمحاسبه امتيازات و تاييد اوليه برحسب مورد به معاونت پژوهشي دانشكده مربوطه/ رياست مركز تحقيقاتي/ واحد 
يق و طي يك مكاتبه رسمي به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال گردد. (در خصوص اعضاي دانشگاه ارجاع و صرفاً از آن طر

  دانشكده ارجاع گردد.) پژوهشيمحترم هيات علمي آموزشي مستندات مربوطه منحصراً از طريق گروه مربوطه و معاونت 
معاونت  HSRياست محترم مركز تحقيقاتي/ واحدهاي مهلت تحويل مدارك توسط پژوهشگران به معاونت محترم پژوهشي دانشكده/ ر -3

در . باشدمي 1401 /9 /10تا تاريخ  جهت ارسال مدارك به معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و 8/9/1401حداكثر تا تاريخ هاي تابعه 
صول مستندات توسط معاونت همچنين پس از وصورت ارائه مدارك ناقص، اين معاونت هيچگونه مسئوليتي درخصوص تكميل آن ندارد و 

  .تحقيقات و فناوري دانشگاه هيچگونه مدارك جديدي براي بررسي پذيرفته نخواهد شد
فقط يك نفر با باالترين  ارسال كننده مدارك، از بين متقاضيان .مي توانند در اين فرايند شركت كنندنيز  پژوهشگران غير هيات علمي -4

  وري انتخاب خواهد شد. فنا حقيقات وتامتياز  توسط معاونت 
  انتخاب شده ضروري مي باشد. هيات علميامتياز آخرين عضو  %60تبصره: در مورد پژوهشگران غير هيات علمي كسب حداقل 

جدول بر اساس  نفر انجام شده باشد، امتيازهاي پژوهشي مرتبط با اين آيين نامه چنانچه فعاليتي مشتركاً توسط چند در كليه فعاليت -5
  خواهد بود.  در ارتباط با نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي مشترك 2شماره 
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اند، پرونده دانشگاه معرفي شده برگزيده) به عنوان پژوهشگر 1400تا 1398(برگزيدگان سال هاي  سال گذشته سه افرادي كه در طي -6
  دانشگاه/دانشكده يا مراكز تحقيقاتي در سال جاري بررسي نخواهد شد.  زيدهبرگپژوهشي آنها براي انتخاب پژوهشگر 

مقاله اصيل بعنوان نويسنده اول و يا نويسنده مسئول  2داشتن حداقل  برگزيدهشرط الزم براي شركت در رقابت براي انتخاب پژوهشگر  -7
  .مي باشد Scopus و يا ISI , Medline, PubMedدر نمايه هاي  منتشر شده

  براي انتخاب پژوهشگر برگزيده  ميزان و نحوه محاسبه امتياز فعاليت هاي پژوهشي
 

و در سال  ISI ،Medline ،PubMed ،Scopusهايهاي نمايهتعداد مقاالت انتشار يافته در مجلهمنظور مقاالت منتشره:  -1
   . است صحيح دانشگاه علوم پزشكي كاشانسازماني با وابستگي  ميالدي2019- 2021

  

، ISI ،Medline ،Pubmed(به ترتيب  باالترين نمايه در چند پايگاه نمايه شده است مالك عملاي كه مقالهدرصورتي :1نكته 
Scopus  ( .خواهد بود  

   امتياز نفر اول و نويسنده مسئول يكسان است.. 2نكته 
شود. اين متياز مقاله افزوده ميبه اIF ،5/0ازاي هر نمره باشد، به  2باالتر از  IFبراي انواع مقاالت در مجالتي كه داراي : 3نكته 

  خواهد بود.  Originalيا  Reviewبخش فقط شامل مقاالت 
  باشد. Article Originalامتياز حاصل از بخش مقاالت بايستي از محل  %70حداقل  :4نكته 
قاله و دريافت شماره صفحه خواهد بود و پذيرش مقاالت ، تاريخ انتشار مبرگزيدهمالك بررسي مقاالت براي انتخاب پژوهشگر : 5نكته 

)Article Acceptanceيا زودآيند ()Article Impress .كه شماره صفحه نخورده است مالك محاسبه نخواهد بود (  
 ت ، پرينت فهرست منابع مقاالبر اساس سامانه منبع ياب پرينت صفحه اول مقاله، پرينت اطالعات مجله در نمايه مستندات:

Review دهد شامل رفرنسهايي از خود نويسنده است. كه نشان مي  
 پرينت اطالعات مجله از سامانه منبع ياب به آدرس: 

  http://rsf.research.ac.ir/ يابسامانه منبعآدرس 

مشخص شده  1ف آن در امتياز كل در جدول شماره ميزان امتياز و سقو خارجي:  خالصه مقاالت همايشهاي داخلي-2
  است. 

مالك امتياز واحد  :كتب يا فصول كتاب منتشر شده توسط ناشران معتبر خارجييا  كتاب تاليفي، ترجمه و تدوين -3
 معادل اختصاص يافته به كتاب توسط اداره انتشارات خواهد بود. 
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  ر اساس نوع نمايه.  امتياز انواع مقاالت ب1جدول شماره 

  IFبا  ISI نوع منبع رديف
 

PubMed ،Medline يا  
ISI  بدونIF  Scopus سقف امتياز 

1 Original Article 7 6 5 ندارد 
2 Case Series 7 6 4 ندارد 

3 
Review 

 2,5 3 4  شامل استناداتي از خود نويسنده

درصد كل امتياز 20  4  Review  
 1,5 2,5 3  دهاز خود نويسنبدون استناد  

4  Systematic Review/Meta-analysis  5 4 3 

5  letter to Editor, editorial,           
   Case Report  1 8/0  5/0  ده درصد كل امتياز 

6 Short Communication, Rapid 
Communication, Brief Report 

 ده درصد كل امتياز 1 2 3

7 Commentaries 5/1  1 8/0  ده درصد كل امتياز 

5/0 خالصه مقاالت همايشهاي داخلي 8 درصد كل امتياز 5   

 ده درصد كل امتياز 1 خالصه مقاالت همايش خارجي 9

 كتاب تاليفي، ترجمه و تدوين  10
 ندارد بر اساس امتياز واحد معادل اختصاص يافته به كتاب توسط اداره انتشارات

11  
ط ناشران كتب يا فصول كتاب منتشر شده توس

 معتبر خارجي
 ندارد بر اساس امتياز واحد معادل اختصاص يافته به كتاب توسط اداره انتشارات

  
  محاسبه شود.امتياز هر فرد  2امتيازات جدول سقف امتيازات است و بايد بر اساس مشاركت افراد و طبق جدول شماره  نكته:
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  دانشگاه برگزيده انتخاب فناوران

  دانشگاه برگزيده اورانفنانتخاب  وهيش
  به موارد زير توجه شود:  1401هفته پژوهش سال  برگزيدهدر خصوص شيوه انتخاب فناوران 

انجام شده اند، مالك ارزيابي  2019 -2021سال هاي فناورانه اي كه در، فعاليت1401دانشگاه در سال  برگزيدهدر انتخاب فناوران  -1
  . خواهند بود

نه پس از محاسبه امتياز و تكميل فرم توسط متقاضي مي بايست به همراه مستندات مربوطه جهت بررسي و محاسبه هاي فناوراعاليتف-2  
امتيازات و تاييد اوليه بر حسب مورد به معاونت تحقيقات و فناوري دانشكده/ رياست مركز تحقيقات ارجاع و صرفاً از آن طريق به معاونت 

  ردد. تحقيقات و فناوري دانشگاه ارسال گ
  ارزيابي نهايي مدارك ارسال شده در دفتر توسعه فناوري سالمت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه صورت مي پذيرد. -3

  

  هاي فناورانه واجد امتيازعناوين فعاليت
  انتخاب و معرفي مي شوند: برگزيدهدر حيطه فناوري، در دو زمينه زير افراد 

  ارتباط با صنعت -1
  فناوري-2

  هاي فناورينحوه محاسبه امتياز فعاليت زان ومي
 

  ارتباط با صنعت -1
شود كه در طول يك سال مورد ارزيابي بيشترين مبلغ قرارداد را بـا نهـاد هـاي ه ارتباط با صنعت به كسي گفته ميفرد فعال در زمين

ريـالي قـرارداد/ قـرارداد هـا مـالك عمـل ها مدنظر نيست بلكه حجم وده است. در اينجا تعداد قراردادبرون سازماني/ صنعت منعقد نم
ي معاونت تحقيقات و دبيرخانه اي از آن درباشد كه نسخهمابين دانشگاه و صنعت مربوطه مي ميباشد. مالك عمل، قرارداد منعقده في

  فناوري دانشگاه بايگاني شده است.
  فناوري -2

بـر  برگزيـدهدانشگاه در محاسبه امتيازات آنها جهت انتخاب فناور فناوران هاي فناورانه ذيل حسب مستندات ارائه شده توسط فعاليت
  مورد استفاده قرار مي گيرد:اساس جدول زير 
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 : محاسبه امتيازات فناوري و ارتباط با صنعت3 جدول

  امتياز  مستندات مورد نياز  عنوان شاخص

  3  كز رشداعالم و تاييد رئيس مر  عضويت در واحد فناور مورد پذيرش مركز رشد

  5  آگهي روزنامه شركت  عضويت در شركت فناور مورد پذيرش مركز رشد

  7  آگهي روزنامه و گواهي دانش بنيان بودن شركت  عضويت در شركت دانش بنيان (عضويت در هيات موسسه شركت)

  1  تاييديه مركز رشد  مجري پروژه فناوري مصوب دانشگاه

  3  تاييديه رئيس مركز رشد  ته) در مركز رشدهمكاري در اجراي طرح فناوري (خاتمه ياف

  1  تائيديه رئيس مركز رشد  توليد محصول پروتوتايپ

  7  مجوز محصول  توليد محصول داراي مجوز

  9  گواهي فروش محصول  توليد محصول تجاري شده

  فاكتور فروش / اظهارنامه مالياتي شركت  قرارداد فروش يا خدمت (عقد قرارداد با صنعت)
 1ر صد ميليون ريال به ازاي ه

  امتياز

  سال اخير) 5انجام طرح هاي نو و جديد و داراي گواهي ثبت اختراع (طي 
  2  اظهارنامه ثبتي

  5  دريافت گواهي ثبت اختراع

  ارائه مدركي كه نشاندهنده جذب اعتبار باشد.  ميزان جذب اعتبار از اسپانسرهاي داخلي و خارجي
 3به ازاي هر صد ميليون ريال 

  يازامت

  گواهي صادره از جشنواره  كسب رتبه در جشنواره داخلي و خارجي حوزه فناوري
امتياز و  2جشنواره هاي داخلي 

  امتياز 3جشنواره هاي خارجي 

  هاي داخلي و خارجيگواهي برپايي غرفه در نمايشگاه  برپايي غرفه در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي
امتياز و  2جشنواره هاي داخلي 

  امتياز 3ه هاي خارجي جشنوار

  امتياز 2ساعت  10به ازاي هر   گواهي صادره  شركت در كارگاه حوزه فناوري به صورت مجازي

  امتياز 1  گواهي صادره  شركت در رويداد حوزه فناوري به صورت مجازي

 شركت در كارگاه هاي  فناوري سامانه مجازي وزارت بهداشت به آدرس

Ecpd.vums.ac.ir 

  امتياز 3ساعت  10به ازاي هر   از وزارت بهداشتگواهي صادره 

  امتياز 6ساعت  10به ازاي هر   نامه تاييديه دفتر توسعه فناوري سالمت  توليد محتواي آموزشي در حوزه فناوري مورد تاييد وزارت بهداشت

  

  


