معيارهاي انتخاب پژوهشگر برتر دانشكذه ها و مراكس تحقيقاتي
رديف

معيارها

1
2
3

مقاله منتشر شذه در مجالت فارسي

4

مقاله منتشر شذه در مجالت التين

طزح تحقيقبتي هصَة ٍ در حبل اجزا (ّز هَرد ًفز اٍل  2اهتيبس – ًفزات ثعذ  1/5اهتيبس)
طزح تحقيقبتي پبيبى يبفتِ ( ّز هَرد ًفز اٍل  3اهتيبسً -فزات ثعذ  2اهتيبس)

حذاكثر
امتياز

تعذاد مورد

جمع امتياز

6
12
14

 هجالت ثب هجَس كويسيَى هجالت ّز هَرد ًفز اٍل  4اهتيبسً -فزات ثعذ  2/5اهتيبس
 هجالت ثذٍى هجَس كويسيَى ًفز اٍل  2اهتيبس ً ،فز دٍم ثِ ثعذ  1اهتيبس
ً oوبيِ در ً :ISI ٍ Pubmedفز اٍل  6اهتيبسً ،فز دٍم  4اهتيبسً ،فز سَم ثِ ثعذ  2اهتيبس
(اهتيبس هكتسجِ ثب  IFهجلِ جوع هي شَد)
ً oوبيههِ شههذُ در Scopus, Chemical abstract, Biological abstract,
ّ :Embaseز هَرد ًفز اٍلً ،4فز دٍم  2اهتيبس ً ،فز سَم ثِ ثعذ  1اهتيبس
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11

 oسبيز ًوبيِ ّب ٍ ًوبيِ ًشذًُ :فز اٍل  2اهتيبسً ،فزات ثعذ  1اهتيبس
سخٌزاًي داخلي ( ّز هَرد  1/5اهتيبس)
سخٌزاًي خبرجي ( ّز هَرد  2اهتيبس)
پَستز داخلي ( ّز هَرد  0/5اهتيبس)
پَستز خبرجي ( ّز هَرد  1اهتيبس)
تأليف ٍ گزدآٍريً :فز اٍل  5اهتيبس ،دٍم  3اهتيبس ،سَم ثِ ثعذ  2اهتيبس
تزجوِ ً :فز اٍل  4اهتيبس ،دٍم  2/5اهتيبس ،سَم ثِ ثعذ  1اهتيبس
هذرس  2اهتيبس
كبرگبُ ٍسارتي ّز هَرد
(هزتجط ثب پژٍّشي)
هستوع  1اهتيبس

11

كبرگبُ داًشگبّي ّز هَرد
(هزتجط ثب پژٍّشي)

12
13
14

عضَيت در شَراي كويتِ تحقيقبت داًشجَيي
عضَيت در اًجوي ّبي علوي
جوع كل اهتيبس هحبسجِ شذُ

هذرس  1اهتيبس
هستوع  0/25اهتيبس
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3
6
3
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90

 خبطز ًشبى هيگزدد حذاقل ًوزُ ثزاي فزد هٌتخت ًجبيذ كوتز اس 18اهتيبس ثبشذ.
 فعبليت ّب ثبيذ در هحذٍدُ اٍل فزٍرديي سبل  1388لغبيت آخز اسفٌذ سبل 1388ثبشذ.
 افزادي كِ در سبل گذشتِ ثِ عٌَاى پژٍّشگز ثزتز هعزفي شذُ اًذ هشوَل فزايٌذ اًتخبة ًوي شًَذ.
*رديف  4فبقذ سقف هي ثبشذ ٍ ثِ ًَيسٌذگبى هسئَل ًيش هبًٌذ ًَيسٌذُ اٍل اهتيبس تعلق هي گيزد.
هعزفي هي گزدًذ.
ثب تَجِ ثِ جوع اهتيبسات  ،خبًن  /آقبي  .....................ثِ عٌَاى ًفز
امضاء سرپرست
كميته تحقيقات دانشجويي

