بسمه تعالی
چک لیست انتخاب پژوهشگر برتر
نوع فعالیت
طرحهای پژوهشی
مصوب

مقاالت منتشر شده
در مجالت معتبر
داخلی و خارجی

ارائه

مرتبهها و مقامها
در همایشها

داوری

نحوه فعالیت
مجری اول ( 10امتیاز)
مجری دوم /سوم ( 8امتیاز)
همکار اصلی ( 5امتیاز)
مشاور طرح /مشاور پایان نامه
و سایر همکاران ( 3امتیاز)
* طرحهای اتمام یافته  ×1/5می-
شوند
* طرح مصوب کمیته ×2
( ISI, Pubmedدر صورت داشتن ،IF
 25( )+2IFامتیاز)
EMBASE, Excerpta Media, scopuscinahl,
psychinfo, chemical Abstract Biological
15( Abstract,Current Contents BIOSIS, ISC.
امتیاز)
مجالت به زبان انگلیسی داخلی که
دارای رتبه علمی ،پژوهشی از
کمیسیون نشریات پزشکی هستند (10
امتیاز)
مجالت به زبان فارسی که دارای
رتبه علمی ،پژوهشی از کمیسیون
نشریات پزشکی وزارت هستند (5
امتیاز)
مجالت معتبر داخلی و خارجی نمایه
نشده ( 2امتیاز)
* مقاله با نام کمیته تحقیقات ×2
ارائه سخنرانی جامع به صورت
سخنران مدعو (داخلی  10امتیاز،
خارجی  5امتیاز)
سخنرانی (داخلی  5امتیاز ،خارجی
 10امتیاز)
پوستر /پوستر الکترونیک (داخلی 2
امتیاز ،خارجی  5امتیاز)
جشنواره رازی یا خوارزمی (اول:
 50امتیاز ،دوم 40 :امتیاز ،سوم:
 30امتیاز)
کنگرههای بین المللی دانشجویان
علوم پزشکی (اول 15 :امتیاز،
دوم 10 :امتیاز ،سوم 5 :امتیاز)
کنگرههای سراسری دانشجویان علوم
پزشکی کشور (اول 20 :امتیاز،
دوم 15 :امتیاز ،سوم 10 :امتیاز)
کنگرههای غیر دانشجویی ×2
مجالت معتبر خارجی /کتب پژوهشی
( 20امتیاز)
مجالت معتبر داخلی ( 10امتیاز)

امتیازات

همایشهای خارجی ( 10امتیاز)
همایشهای داخلی ( 5امتیاز)
طرحهای پژوهشی ( 10امتیاز)
تدریس
کارگاههای در سطح دانشگاه (هر  10ساعت1 ،
پژوهش
با
مرتبط
امتیاز)
در سطح شبکه همکار ( 10امتیاز)
در سطح کشور ( 15امتیاز)
(20
سالیانه
کنگره
سطح
در
امتیاز)
فعالیت در کمیته عضویت در شورای مرکزی کمیته (هر
(عضو فعال)
 50ساعت یک امتیاز ،هر جلسه 10
ساعت محسوب میشود)
دبیری کمیته مرکزی (هر سال 3-12
امتیاز به ازای هر سه ماه 3
امتیاز)
دبیران هستهها و معاونین (هر سال
 1-4امتیاز ،به ازاری هر سه ماه 1
امتیاز)
مسئولین کمیته مرکزی (هر سال 2-8
امتیاز ،به ازای هر سه ماه 2
امتیاز
فعالیت در کمیته
هر  20ساعت  1امتیاز)
(عضو فعال)
همایشها،
برگزاری
در
همکاری
کنگرهها و ژورنال کالب (هر 20
ساعت  1امتیاز)
همکاری اجرایی در انتشار نشریات
کمیته
مدیر مسئول  20امتیاز
سردبیر  10امتیاز
هیئت تحریریه  2امتیاز
تیم اجرایی (ویراستار ،صفحه آرا
و  2 )...امتیاز
عضویت در شورای پژوهشی کمیته
(هر  50ساعت  2امتیاز ،هر جلسه 20
ساعت محسوب میشود)
شرکت در برگزاری همایشها
کمیته اجرایی  0/5امتیاز
کمیته علمی  0/5امتیاز
دبیر اجرایی  1امتیاز
دبیر علمی  2امتیاز
رئیس همایش  4امتیاز
ثبت معتبر خارجی
ثبت ابداع و
(درصد اعتبار  50 ،Us patentامتیاز
اختراع
سایر ثبتهای داخلی و خارجی15 ،
امتیاز
به زبان انگلیسی مرتبط با پژوهش
تألیف کل کتاب ناشر داخلی 70
تألیف یا ترجمه
امتیاز ،ناشر خارجی  100امتیاز
کتب
ویراستاری کتاب ناشر داخلی 50

امتیاز ،ناشر خارجی  70امتیاز
ویراستاری فصلی از کتاب ناشر
داخلی  25امتیاز ،ناشر خارجی 50
امتیاز
(ترجمه  50درصد بخش تألیف امتیاز
دارد)

