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 بسوه تعبلی

 دانشگبه علوم پزشکی و خدهبت بهداشتی درهبنی گیالى

 هعبونت تحقیقبت و فنبوری

 "شیوه نبهه اجرایی اعطبی پژوهبنه"

 

، يسیاستقبی ثُشٌ  ،فؼبلیت َب جُت استقبی کمی ي کیفیداوشگبٌ دس ي فىبيسان  محققبن اسبتیذ،ي تشًیق  مًثش حمبیت ثٍ مىظًس

 مؼبيوت تحقیقبت ي فىبيسی ،ي فىبيساوٍ تحقیقبتی تظًیت ي اجشای عشحُبی فشایىذي تسُیل سبصی  فشفب ػذالت دس تخظیض مىبثغ،

 اػغب می ومبیذ:ثٍ ششح ریل سا  فىبيساوٍ -تحقیقبتی َبی ػمًمی ي تشًیقی داوشگبٌ پژيَبوٍ

 

 "اعضبی هیئت علوی یسبهبنه علن سنج"شذٌ دس  ٍاسکًپًس ومبی  Hشبخض ثٍ تمبمی اػضبی َیئت ػلمی داوشگبٌ ثش اسبس -1

 .تؼلق می گیشدپژيَبوٍ ثؼىًان سیبل میلیًن  پىجبٌ تب سقف H َشاصای ي ثٍ  يصاست متجًع

متىبست ثب ي  شذٌ محبسجٍ ثظًست مجضا تًسظ مذیشیت فىبيسی سالمت داوشگبٌ داوشگبٌ اػضبی َیئت ػلمی فىبيساوٍ فؼبلیت -2

  شدیذ.ثٍ سقف ایه پژيَبوٍ اضبفٍ خًاَذ گ امتیبصات اکتسبثی

پبیبن -عشح/ عشح  شد،یگ یکٍ ثٍ آوبن تؼلق م یفىبيس -یقبتیپژيَبوٍ تحقذ تب سقف ىمی تًاوداوشگبٌ  َیبت ػلمی تمبمی اػضبی -3

  وبمٍ دس دست اجشا داشتٍ ثبشىذ.

 اسائٍ عشح َبی جذیذ مبصاد ثش سقف مىًط ثٍ تسًیٍ حسبة عشح َبی قجلی است. :1تبصره 

 وبمٍ ثبشذ. بنیپب -ايل عشح یوٍ ثبیذ ثؼىًان مجشی اطلی عشح ي استبد ساَىمبکىىذٌ پژيَب بفتیدس :2تبصره 

 عشح تجبيص وىمبیذ. یک اص مؼًقٍ َبی ثذين محذيدیت ثًدٌ ثٍ ششعی کٍ تؼذاد عشح عشح َبی َش مجشی تؼذاد :3تبصره 

سبهبنه علن سنجی "شذٌ دس  اسکًپًس ومبیٍ  Hشبخض ثش اسبس داوشگبٌاطًلی  ي ثٍ تمبمی مشاکض تحقیقبتی قغؼی -4

میلیًن سیبل ثؼىًان پژيَبوٍ تؼلق می گیشد کٍ می  پىجبٌ تب سقف H َشي ثٍ اصای  يصاست متجًع "دانشگبههبی علوم پزشکی

  قشاس گیشد. مًسد استفبدٌ غیش َیئت ػلمی َیئت ػلمی ي سبیش محققیهپبیبن وبمٍ اػضبی  -تًاوذ جُت اجشای عشح/ عشح

 .تظًیت شًسای پژيَشی ي تبییذ سئیس مشکض امکبوپزیش استپژيَبوٍ ثب ایه استفبدٌ اص  :1 تبصره

تب  تشًیقی پژيَبوٍ ،H<2شبخض  داسای ي سبل 2 کمتش اص یثب سبثقٍ ی کبس ،ت ػلمی جذیذاػضبی َیئ حمبیت اص جُتدس  -5

  .تؼلق خًاَذ گشفت ثبس ثشای یک H=2 سقف
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 خًاَذ یبفت. متىبستافضایش ت ػلمی ي مشاکض تحقیقبتی ویض سقف پژيَبوٍ اػضبی َیئ ،Hثب افضایش شبخض  -6

 امکبن پزیش می ثبشذ. مشتشک عشح َبی تحقیقبتی َیئت ػلمی دس قبلت اسائٍ اػضبی پژيَبوٍتجمیغ  -7

 20 تب سقف  H=10-20، دسطذ 15 تب سقف H<10 جُت تحقیقبتی َبی عشح ػًامل اجشایی میضان حق الضحمٍ مجشی ي -8

 دسطذ است. 25 تب سقف H>20دسطذ ي 

  مظًثبت شًسای پژيَشی داوشگبٌ خًاَذ ثًد. مغبثق ی عشحُبَب سبیش َضیىٍوحًٌ محبسجٍ  تبصره:

ن خبسج اص کشًس، اػتجبس پژيَشی تب سقف بَب ي محقق عشح َبی تحقیقبتی مشتشک ثب داوشگبٌ دس طًست تظًیت ي اجشای -9

H=10 .ثٍ پژيَبوٍ ػمًمی اػضبی َیئت ػلمی اضبفٍ خًاَذ شذ  

 مؼتجش تحقیقبتی َبی دس جشىًاسٌ تًسظ َش یک اص اػضبی محتشم َیئت ػلمی داوشگبٌ کشًسی ثشتشَبی  ستجٍدس طًست کست  -10

اضبفٍ ثٍ پژيَبوٍ ػمًمی آوبن  H=10 تب سقفپژيَبوٍ تشًیقی  ي ثجت ششکت داوش ثىیبن، ... خًاسصمی ،ػلًم پضشکی ساصی

 .خًاَذ شذ

 CiteScore/IFفشاتش اص سقف يلی  ثشای عشحُبی تحقیقبتی مظًة شذٌ تؼییه ؼُذاتدس ریل تدس طًست اوتشبس مقبالتی  -11

تب  CiteScoreدسطذ ثشتش  25اوتشبس مقبلٍ دس مجالت  ثٍ ششط، ي یب اوتشبس مقبالتی مبصاد ثش تؼُذات تؼییه شذٌ شذٌ محبسجٍ

حمٍ مجشی ي ػًامل اجشایی عشح سقف حق الضثٍ تشًیقی پژيَبوٍ  H=2 تب سقف دسطذ ثشتش 10ي دس مجالت  H=1 سقف

 .خًاَذ شذاضبفٍ تحقیقبتی 

 است. اسائٍَبی تحقیقبتی َش ػضً َیئت ػلمی قبثل  سبیش عشح CiteScore/IFثٍ ششط پًشش کبمل تؼُذات  ایه پژيَبوٍ تبصره:

 ژيَبوٍثٍ سقف پ H=2پژيَبوٍ تشًیقی تب سقف دس طًست مشبسکت دس عشح َبی تحقیقبتی کمیتٍ تحقیقبت داوشجًیی  -12

 ػمًمی َش ػضً َیئت ػلمی اضبفٍ می گشدد.

 ثبشذ.می دسطذ کل َضیىٍ َب  25 سقف بت ایه عشح َبحق الضحمٍ مجشی ي ػًامل اجشایی میضان  تبصره:

اص سًی مؼبيوت تحقیقبت ي  ساسب ي اقذامبت الصمیمبت متظاجشایی  وبمٍ شیًٌمًاسد خبص ي پیش ثیىی وشذٌ دس ثىذَبی ایه دس  -13

  ثؼمل خًاَذ آمذ. وشگبٌدافىبيسی 

 مغبثق مظًثبت شًسای پژيَشی داوشگبٌ خًاَذ ثًد.َبی ػمًمی ي تشًیقی  پژيَبوٍتمبمی وحًٌ محبسجٍ ي اوجبم تؼُذات  :کلیتبصره 

 


