فرم انتخاب پژوهشگر برتر سال  9315دانشگاه علوم پزشکی کردستان
محل الصاق عكس

 - 1افرادي كه در طي سال گذشته ،تحت هر عنوان تذكر مكتوب از كميته اخالق در پژوهش داشته اند،
به مدت یک سال ،نمي توانند داوطلب انتخاب پژوهشگر برتر شوند.
 - 2ضروري است تمام مستندات مربوط به هر بخش به طور كامل و دقيق ضميمه شودو بر روي تمامي
صفحات هر مستند ،شماره ردیف مربوطه ثبت شود( .بهعنوان مثال بر روي صفحات مستندات
مربوط به تأليف مقاله نوع اول درج شود :مربوط به معيار ردیف اول).
 - 3الزم است كليه مستندات ضميمه شده  ،به ترتيب و داراي شماره صفحه باشد.
 - 4بررسي معيارها بر اساس ارسال مستندات توسط پژوهشگران صورت خواهد گرفت .الزم به ذكر است كليه مستندات ارائه شده مربوط به
آذرماه  1333تا آذرماه  1331و در مورد مقاالت خارجي سالهاي 2111و  2112خواهد بود .لطفاً اطالعات خود را به دقت وارد كنيد.
 - 1منظور از تعداد صفحات ضميمه شده  ،صرفا مستندات ضميمه شده است نه فرم انتخاب پژوهشگر برتر
 - 2شرط ورودبه رقابت انتخاب پژوهشگر برتر(بجز موارد ستاره دار جدول شماره ، )2براي عضاي هيات علمي چاپ یا پذیرش حد اقل دو
مقاله نوع اول بعنوان مؤلف مسؤل یا نفر اول در دو سال گذشته و براي محققين غير هيات علمي چاپ یا پذیرش حد اقل دو مقاله علمي
پژوهشي بعنوان نفر اول یا مولف مسول در دو سال گذشته است.
 - 7موارد ستارهدار جدول شماره  2بدون شرط ورود انتخاب خواهند شد.
 - 8پژوهشگران برتر سال قبل مي توانند در این رقابت شركت نمایند.
*** الصاق یک قطعه عكس به فرم یا ارائه فایل عكس محقق در هنگام تحویل مدارك الزامي است***

نام:

نام خانوادگي:

محل خدمت:

شغل مورد تصدي:

:Name:……………….. Last name:………….
شماره تماس :

نشاني پست الكترونيک آكادميک(:)Email
نشاني پست الكترونيک شخصي(:)Email
در چه معياري ،داوطلب پژوهشگر برتر هستيد؟ اولویت اول :ردیف .......اولویت دوم:ردیف( .......مطابق جدول شماره )2

معیارهای انتخاب پژوهشگر برتر سال  5931دانشگاه علوم پزشکی کردستان– صفحۀ 1

جدول 9
امتياز(توسط
معاونت پژوهشی
دانشکده تکميل

ستون توسط
کارشناسان

رديف

معيار

امتياز

سقف

1

تألیف مقالۀ نوع اول (Pubmedو )ISI
(رهبری در انتشارات :مؤلف اول و مسؤل ،%111مؤلف
دوم و دوم به بعد  %01امتیاز)

)IF×6( + 50
در صورت  Q1بودن
(امتیازات اين قسمت در عدد
 5ضرب مي شود)

-

در صورت چاپ:صفحۀ اول مقاله
در صورت پذيرش :صفحۀ اول مقاله و
مستندات پذيرش مقاله

آقای غفوری

5

تألیف مقالۀ نوع دوم (اسکاپوس)

10

-

در صورت چاپ:صفحۀ اول مقاله
در صورت پذيرش :صفحۀ اول مقاله و
مستندات پذيرش مقاله

آقای غفوری

3

کسب رتبه در جشنوارههای معتبر (بر اساس
دستورالعمل)

هر مورد  111امتیاز

511

گواهي

خانم زارعي

4

طرح منجر به مداخلۀ مؤثر در سیستم سالمت

هر طرح  51امتیاز

01

تائید شورای  HSRيا يکي از دفاتر
ستادی معاونت سالمت وزارت بهداشت

خانم زارعي

0

ارايۀ مقاله در همايش خارجي

هر مورد سه امتیاز

9

گواهي

آقای غفوری

0

طرح مشترک با ساير مراکز (بهعنوان استادراهنما
يامجری)

هر مورد  11امتیاز

-

تفاهمنامه

آقای غفوری

7
8
9

داوری مقاالت ISI

هر مورد  4امتیاز

51

گواهي دفتر مجله

خانم کاشفي

داوری مقاالت داخلي

هر مورد  5امتیاز

51

گواهي دفتر مجله

خانم کاشفي

جذب گرانت خارجي

هر هزار دالر آمريکا3،امتیاز

01

تفاهمنامه يا فیش بانکي

آقای غفوری

11

جذب گرانت داخلي

هر  0میلیون تومان 1 ،امتیاز

11

تفاهمنامه يا فیش بانکي

آقای غفوری

مرکز رتبه اول 31 :امتیاز
مرکز رتبه دوم 51 :امتیاز
مرکز رتبه سوم 11:امتیاز

31

ابالغ

خانم کريمي

هر مورد  0امتیاز

51

تأيید کارشناس علمسنجي

خانم انصاری

 411امتیاز

411

تأيید کارشناس علمسنجي

خانم انصاری

-

خانم کريمي

11
15
13

خواهد شد)

عضويت در هیأت مؤسس يا شورای مرکز تحقیقاتي
برتر دانشگاه (کسب رتبه برتر در مراکز تحقیقاتي
همرده)
همکاری بینالمللي دو ساله (( )5110-5110تعداد
مقاالتي که با همکاری نويسندگان خارجي تألیف شده
است)
قرار داشتن در لیست دانشمندان  %1برتر جهان
ثبت نام

14
10
10
17
18

مستندات

امتياز :اين

ORCID ID
Google Scholar Link
Scopus Author ID
Researcher ID

-

-

مجموع تعداد استناد به مقاالت در دو سال اخیر (نمايه
در اسکوپوس )5110-5110
شاخص شبکۀ همکاری (مجموع تعداد پژوهشگران
همکار)
همکاری ستادی با پژوهش (بیش از  3غیبت :عدم
کسب امتیاز)
برگزاری کارگاههای معاونت پژوهشي

هر مورد  11امتیاز

41

ORCID ID
Google Scholar Link
Scopus Author ID
Researcher ID

پژوهش تکميل
خواهد شد

هر استناد  1امتیاز

تأيید کارشناس علمسنجي

خانم کريمي

هر همکار  1/0امتیاز

تأيید کارشناس علمسنجي

خانم انصاری

هر مورد  51امتیاز

41

تأيید دبیر يا رئیس شورا

خانم زارعي

هر ساعت  1امتیاز

10

برنامۀ کارگاه

خانم کاشفي
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* اين قسمت توسط معاون پژوهشی دانشکده کامل می گردد.
تعداد صفحات مستندات ضميمه شده
مجمو ع امتيازات
امضاي معاون پژوهشی دانشکده

* اين قسمت توسط داوطلبان بندهاي  5-4-3-2و  6جدول شماره دو کامل گردد؛
اينجانب  ......................صحت مندرجات و مستندات فرم را تائيد مينمايم و در صورتيكه ثابت شود هر يك از مندرجات يا مستندات فرم
خالف واقعيت است ،معاونت پژوهشي دانشگاه حق دارد اينجانب را به مدت سه سال از شركت در جشنوارۀ انتخاب پژوهشگر برتر محروم
نمايد .در مجموع تعداد  ......برگ از مستندات را در تاريخ  ..........به خانم شعله مهر پرور تحويل دادهام.
امضا.....................................................................:
در تاريخ  ..........................تعداد  .......................برگ از مستندات از طرف خانم /آقاي  .......................................................تحويل اينجانب شعله مهر پرور گرديد.
امضا و تاريخ تحويل مدارك.......................................................

مجموع امتياز بندهاي 11 -9 -6 -5 -2 -1

امتياز .
.....................
تاريخ بررسي ..........................

مجموع امتياز بندهاي 11 - 4 -3

امتياز .
.....................
تاريخ بررسي ..........................

مجموع امتياز بندهاي 16 -13 -12

امتياز .
.....................
تاريخ بررسي ..........................

مجموع امتياز بندهاي 15 -14 -11

امتياز .
.....................
تاريخ بررسي ..........................

امتياز بندهاي 18 -8 -1

امتياز .
.....................
تاريخ بررسي ..........................

امضا :هوشيار غفوري

امضا :مژده زارعي

امضا :معصومه انصاري

امضا :عصرين كريمي

امضا :هاجر كاشفي
جمع بندي كل امتيازها ......................................:
رتبه

 .....................................با عنوان .....................................

تاريخ بررسي ...............................................................:

امضا :مژده زارعي
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جدول شماره 2
عنوان

سهميه

1

توضيحات

دانشکده پزشکي( 4:دو سهمیه بالني و دو سهمیه
پايه)
دانشکده بهداشت5:
دانشکده پرستاری و مامائي1:
دانشکده پیراپزشکي1:
دانشکده دندانپزشکي1:

سهمیه دانشکده ها

9

5

محقق برتر غیر هیأت علمي

5

3

پژوهشگر  HSRبرتر

5

*4

چاپ مقاله با باالترين (IFبهعنوان مؤلف اول يامسئول)

1

*0

باالترين مجموع استنادها در دو سال 5110-5110
(بر اساس پايگاه ( web of science

1

*0

بیشترين رشد پژوهشي نسبت به سال گذشته

5

7

فناور برتر

5

مطابق چك لیست مربوطه

دبیر  HSRبرتر در کل معاونتها

1

انتخاب در معاونت پژوهشي بر اساس مستندات

دانشجوی برتر
سه دانشجو به انتخاب سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئي و بر
اساس شاخصها
يك دانشجو بر اساس چاپ مقاله با باالترين IF
يك عضو از عوامل اجرائي فعال در کمیته تحقیقات دانشجوئي

0

داور برتر

8

انتخاب اين
موارد
داوطلبانه
نيست

مرکز تحقیقاتي برتردانشگاه
مرکز تحقیقاتي دارای رتبۀ اول در بین مراکز همرده در کشور
کارشناس پژوهش نمونه
کارشناس دفتر مجله
کتابدار برتر

1
1
5
1
1

يك سهمیه مربوط به شهرستانهاو يك سهمیه
مربوط به معاونتها
آقای غفوری
مقاله چاپ شده و صفحۀ ايمپکت فاکتور مجله
ضمیمه شود.
خانم انصاری
لیست مقاالت چاپ شده در دو سال مذکور ضمیمه
شود.
خانم انصاری

فعالیتهای داوران توسط دبیر مجله بررسي داور
منتخب از هر دفتر مجله معرفي خواهند شد.
مجله فارسي علمي پژوهي دانشگاه  3 :داور
مجله دانشکده بهداشت 5:داور
ساير مجالت هر کدام يك داور
بررسي و معرفي در معاونت پژوهشي
بررسي و معرفي توسط معاونت پژوهشي
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