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 دستورالعمل اجرایی اعطای گرنت های پژوهشی

 

 و فناوری دومین جشنواره تحقیقاتي 2017انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در سال این شیوه نامه بر اساس دستورالعمل 

 . به بعد قابل اجرا است1/3/96در ارتباط با گرنت های پژوهشی تدوین شده است و از تاریخ   لرستان علوم پزشكيدانشگاه

 

 انواع گرنت های پژوهشی

  علوم پزشكي و فناوری دانشگاهدومین جشنواره تحقیقاتيمحققین عضو هیات علمي و کارمند رتبه اول گرنت  -

 لرستان

  علوم پزشكي و فناوری دانشگاهدومین جشنواره تحقیقاتيعضو هیات علمي و کارمند رتبه دوم گرنت محققین  -

 لرستان

  علوم پزشكي و فناوری دانشگاهدومین جشنواره تحقیقاتيعضو هیات علمي و کارمند رتبه سوم گرنت محققین  -

 لرستان

 علوم  و فناوری دانشگاهدومین جشنواره تحقیقاتيعضو هیات علمي و کارمند رتبه شایسته تقدیر گرنت محققین  -

  لرستانپزشكي

  لرستان علوم پزشكي و فناوری دانشگاهدومین جشنواره تحقیقاتيمحققین دانشجوی رتبه اول گرنت  -

  لرستان علوم پزشكي و فناوری دانشگاهدومین جشنواره تحقیقاتيدانشجوی رتبه دوم گرنت محققین  -

  لرستان علوم پزشكي و فناوری دانشگاهدومین جشنواره تحقیقاتيدانشجوی رتبه سوم گرنت محققین  -

  لرستان علوم پزشكي و فناوری دانشگاهدومین جشنواره تحقیقاتيدانشجوی رتبه شایسته تقدیر گرنت محققین  -

 گرنت گروه های آموزشی برتر -

  های برترH-indexگرنت  -

 SJRبرتر مجالت هر رشته بر اساس % 25گرنت چاپ مقاالت در  -

 JCRبرتر مجالت هر رشته بر اساس % 25گرنت چاپ مقاالت در  -

 2017گرنت مقاالت پر استناد سال  -

 گرنت طرح های تحقیقاتي فناورانه -

 

 :شرایط شرکت در جشنواره و برخورداری از گرنت

افراد حقیقي مایل به شرکت در جشنواره و برخورداری از گرنت پژوهشي الزم است تا  نامه ای رسمي در خصوص  -1

 Rdo.Lums@gmail.comموافقت با بررسي پرونده خود را آماده نموده و سپس اسكن آن را به آدرس ایمیل 

 . ارسال نمایند

دانشجویان متقاضي شرکت در جشنواره نیز عالوه بر ارسال نامه موافقت با شرکت در جشنواره نسبت به ارسال پي  -2

 و سایر ISCدر مجالت  (ISI-Scopus-PubMedبجز مقاالت نمایه شده در )دی اف مقاالت چاپ شده خود 

دانشجویان دقت داشته باشند که مقاالت حتما آدرس کمیته تحقیقات دانشجویي را داشته . نمایه ها اقدام نمایند

. چاپ شده باشند ( میالدی2017 میالدی لغایت 2017یكم ژانویه سال )باشد و الزاماً در بازه زماني 

 .به مقاالت اکسپت شده و نیز مقاالت خارج از بازه زماني فوق هیچ امتیازی تعلق نمي گیرد
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 :مبالغ گرنت های اعطایی به محققین دانشگاه

 جدول گرنت های اعطایی به پژوهشگران دانشگاه

 مبلغ گرنت نوع گرنت 
 محققین عضو هیات علمی و کارمند برتر

  میلیون ریال150 رتبه اول

  میلیون ریال100 رتبه دوم

  میلیون ریال80 رتبه سوم

  میلیون ریال50 رتبه شایسته تقدیر
 محققین دانشجوی برتر

  میلیون ریال60 رتبه اول

  میلیون ریال40 رتبه دوم

  میلیون ریال30 رتبه سوم

  میلیون ریال15 رتبه شایسته تقدیر

 گروه آموزشی برتر
  میلیون ریال250 رتبه اول

  میلیون ریال200 رتبه دوم

  میلیون ریال150 رتبه سوم

  میلیون ریال100 رتبه شایسته تقدیر
H-index  2017مقاالت پر استناد سال و 

  میلیون ریال100 رتبه اول

  میلیون ریال80 رتبه دوم

  میلیون ریال50 رتبه سوم
 JCR و SJRبرتر مجالت هر رشته بر اساس % 25
  میلیون ریال100 رتبه اول

  میلیون ریال80 رتبه دوم

  میلیون ریال50 رتبه سوم

  میلیون ریال250 طرح های تحقیقاتی فناورانه
 :نکات مهم

 .مجری مي تواند در سقف مبلغ تعیین شده یک طرح در سامانه پژوهشي به عنوان نوع گرنت دریافتي ثبت کند -

 .طرح تحقیقاتي مرتبط با گرنت باید در راستای اولویت های پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان باشد -

مدت زمان استفاده از این گرنت و ثبت طرح تحقیقاتي مرتبط در سامانه پژوهشي حداکثر یكسال پس از تاریخ  -

 .اعطای گرنت خواهد بود و در صورتیكه در این مدت اقدامي صورت نپذیرد، اعتبار این گرنت از بین خواهد رفت

 . درصد از اعضای گروه انجام گیرد70طرح تحقیقاتي مرتبط با گرنت گروه آموزشي برتر باید با مشارکت حداقل  -

در صورت اینكه افراد واجد شرایط برخورداری از بیش از یک گرنت باشند، تنها گرنتي که باالترین مبلغ را دارا است  -

 .     به آن ها تعلق خواهد گرفت
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 نکات قابل توجه

 

تمام مراحل و بررسي ها در اداره علم سنجي دانشگاه انجام خواهد شد و اعضای هیات علمي و دانشكده ها نیازی به  -1

 .ارسال هیچ مدرکي ندارند

2 

 

3

در تمام بخش ها پس از بررسي های اولیه اسامي افراد حقیقي و یا بخش های حقوقي راه یافته به مرحله نهایي  -

جشنواره از طریق سایت دانشگاه و معاونت تحقیقات اعالم مي گردد که در نهایت از میان آنها برگزیدگان نهایي 

 .  مشخص و در روز اجرای جشنواره اعالم خواهد شد (شامل رتبه های اول تا سوم و همچنین شایسته تقدیر )

4

 بعنوان نویسنده اول ISI(PubMed)در بخش محققین برای کسب رتبه های اول تا سوم داشتن حداقل دو مقاله  -

در مواردی که نویسنده اول یا مسئول هر دو از دانشگاه علوم پزشكي لرستان باشند امتیاز فقط به . یا مسئول باشند

برای بررسي پرونده ها در بخش شایسته تقدیر فقط امتیاز کل محاسبه . یک نفر بنا بر توافق بین آنها داده مي شود

 .به عنوان نویسنده مسئول نمي باشد. مي شود و نیازی به داشتن شرط مقاله یا مقاالت کیفي نمي باشد 

 و حداقل SJR و JCR در Q1در بخش محققین برای کسب رتبه های اول تا سوم دارا بودن مقاالت باکیفیت  -

در صورت نداشتن شرایط الزم محققین در رتبه های پایین تر بسته به نظر . امتیاز کل به شرح زیر الزامي مي باشد

 :کمیته انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه قرار مي گیرند

 

 : رتبه های اول

  بعنوان نویسنده اول یا مسئولISI(PubMed)حداقل دو مقاله  -1

حداقل یک مقاله باید در  )  SJR یا JCR در Q1حداقل دو مقالهبعنوان نویسنده اول یا مسئول با کیفیت  -2

Q1 JCRباشد ). 

 200حداقل امتیاز کل  -3

 

 :رتبه های دوم

  بعنوان نویسنده اول یا مسئولISI(PubMed)حداقل دو مقاله  .1

 SJR در Q1حداقل دو مقاله بعنوان نویسنده اول یا مسئول با کیفیت  .2

 130حداقل امتیاز کل  .3

 :رتبه های سوم

  بعنوان نویسنده اول یا مسئولISI(PubMed)حداقل دو مقاله  .1

 100حداقل امتیاز کل  .2

 رتبه های شایسته تقدیر

 90حداقل امتیاز کل  .1
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 و  دانشجویان دوره های کارشناسی و دکتری عمومیدر بخش دانشجویي و محققین جوان که در دو بخش -

 انجام مي گیرد رتبه های برتر باید دارای حداقل ویژگي های دانشجویان تحصیالت تکمیلی و رزیدنتیبخش 

در صورت نداشتن شرایط الزم محققین در رتبه های پایین تر بسته به نظر کمیته انتخاب پژوهشگران . زیر باشند

 :برتر دانشگاه قرار مي گیرند

 

 : رتبه های اول

 بعنوان نویسنده اول یا مسئول با افیلیشن Scopus و یک مقاله ISI(PubMed)حداقل یک مقاله  .1

 کمیته تحقیقات

 Q1حداقل یک مقاله باید در  )  SJR در Q1حداقل دو مقاله بعنوان نویسنده اول یا مسئول با کیفیت  .2

JCRباشد ). 

 90حداقل امتیاز کل  .3

 

 :رتبه های دوم

  بعنوان نویسنده اول یا مسئولScopusحداقل دو مقاله  .1

 SJR در Q2حداقل دو مقالهبعنوان نویسنده اول یا مسئول با کیفیت  .2

 80حداقل امتیاز کل  .3

 :رتبه های سوم

 یا یک مقاله بعنوان Scopus یا ISI ،PubMedحداقل دو مقاله بعنوان سایر نویسندگان در نمایه های  .1

 نویسنده اول یا مسئول در این نمایه ها

 60حداقل امتیاز کل  .2

 رتبه های شایسته تقدیر

 50حداقل امتیاز کل  .1
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 از میان گروههای آموزشي پژوهشي دانشگاه که بیشترین نسبت تعداد مقاالت اعضای :گروههای آموزشی برتر -

 . را داشته اند2016هیات علمي گروه به کل اعضای هیات علمي گروه در سال 

8

 بدون سلف سایتیشن 15 از میان اعضای هیات علمي که دارای اچ ایندکس باالتر از : های برترH-indexبخش  -

 .در طول سال هم ارتقا شاخص اچ ایندکس داشته اند (بدون خود استنادی ) درجه 2بوده اند و حداقل 

9

 از میان اعضای هیات علمي که موفق به :SJRبرتر مجالت هر رشته بر اساس % 25بخش چاپ مقاالت در  -

 . در این مجالت شده بودند بررسي و افراد دارای بیشترین امتیاز انتخاب مي گردند2017چاپ مقاله در سال 

10

 از میان اعضای هیات علمي که موفق به :JCRبرتر مجالت هر رشته بر اساس % 25بخش چاپ مقاالت در  -

 . در این مجالت شده بودند بررسي و افراد دارای بیشترین امتیاز انتخاب مي گردند2017چاپ مقاله در سال 

11

 به بعد که دارای شرایط الزم 2014 از میان پایان نامه های خاتمه یافته از سال :بخش پایان نامه برتر دانشجویی -

 .در دستورالعمل باشند انتخاب مي شوند

 بدون 2017از میان محققین با بیشترین ارجاعات سال  :2017بخش مقاالت پر استناد بدون خوداستنادی سال  -

 . منتشر شده باشند انتخاب مي گردند2017خوداستنادی به مقاالت هر فرد که در سال 

5
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 دستورالعمل محاسبه امتیاز بخش محققین برتر -1

 مقاالت:بخش محققین: الف

در بخش مقاالت امتیاز کل مقاله بر اساس جدول زیر محاسبه و بر اساس تعداد کل افراد موجود در لیست 

سقف امتیاز آزاد مي باشد و فرد مي تواند هر میزان امتیازی را از این بخش کسب . مقاالت محاسبه مي گردد

 . نماید

 پژوهشی بر اساس نوع ایندکس- امتیاز مقاالت منتشر شده در مجالت علمی

 امتیاز محل نمایه شدن

ISI Web of Sciences (3* IF + )25 

PubMed 25 

Scopus 15 
ISC و سایر نمایه ها مانند BIOSIS, EMBASE, 

CHEMICHAL ABSTRACT( صرفا برای دانشجویان عضو کمیته

 (تحقیقات دانشجویی دانشگاه
10 

. نحوه توزیع امتیاز در این بخش بر اساس تعداد کل و بر اساس جدول آیین نامه ارتقا محاسبه خواهد شد

 . امتیاز نویسنده اول و مسئول برابر مي باشد

 نحوه محاسبه و توزیع امتیاز مقاالت

تعداد نویسندگان 

 مقاله

 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه
 مجموع ضرایب

 سایر همکاران اول یا مسئول

1 90% - - 

2 80%  55%  135%  

3 70%  40%  150%  

4 60%  35%  165%  

5 55%  30%  175%  

  %180 ≤ % 25  %50 9 تا 6

  %200 به نسبت مساوی  %45  نفر و بیشتر10

 .امتیاز مقاالت مرور سیستماتیک، متاانالیز معادل مقاالت کامل و بر اساس جدول باال محاسبه مي گردد- 3

امتیاز مقاالت نامه به ادیتور معادل یک سوم ، مقاله ادیتوریال یک دوم و مقاله کوتاه دو سوم امتیازات - 4 

 .پایه مندرج در جدول باال محاسبه مي گردد در این موارد هم سقف امتیاز آزاد است

 در خصوص اعضای هیات علمي و محققین غیر دانشجو نیاز به ارسال هیچ مدرکي نمي :مدارک مورد نیاز

 بایستي استخراج شده و فایل ISI-Scopus-PubMedباشد اما در مورد دانشجویان مقاالت غیرنمایه شده در 

 . ارسال گرددRdo.Lums@gmail.comچاپ شده کامل مقاله به ادرس ایمیل جشنواره 
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 کنگره ها و سمینارها: بخش محققین: ب

امتیاز . امتیاز سخنراني یا پوستر بر اساس جدول زیر محاسبه و فقط به فرد ارائه کننده تعلق مي گیرد-  1

 .این بخش نیز بدون سقف مي باشد

 جدول مربوط به محاسبه امتیازات شرکت در کنگره های داخلی و خارجی

 امتیاز نحوه ارائه

 بصورت ISIارائه مقاله بصورت سخنراني یا پوستر  که در نمایه 

Proceedingایندکس شده باشد و قابل دسترسي باشند . 
  امتیاز در هر مورد و بدون سقف4

 بصورت ISIارائه مقاله بصورت پوستر یا سخنراني  که در نمایه 

Meeting abstractایندکس شده باشدو قابل دسترسي باشد  
  امتیاز در هر مورد و بدون سقف4

 . مستقیماً استخراج خواهد شدISI این بخش نیز توسط کارشناسان علم سنجي در نمایه :مدارک مورد نیاز

 

 (توسط کارشناسان علم سنجی دانشگاه استخراج خواهند شد )سایر امتیازات : بخش محققین: ج

 . امتیاز تعلق مي گیرد15به ازای گرفتن هر دانشجوی دکتری پژوهشي در مراکز تحقیقاتي دانشگاه در سال - 1

با توجه به امتیاز ارجاعات در ارزشیابي پژوهشي جدید دانشگاههای علوم پزشكي کشور به ازای هر پنج ارجاع به مقاالت - 2

. مالک فقط مشاهده تعداد ارجاعات در نمایه اسكوپوس مي باشد.  امتیاز تعلق مي گیرد1منتشر شده هر فرد در همان سال  

 . درصد از ارجاعات مي تواند ارجاع به خود باشد40فقط 

 امتیاز تعلق مي 5/0 مورد ارجاع  5 سال گذشته به هر 5به ازای تمام ارجاعات به مقاالت منتشر شده هر فرد در طي - 3

 درصد از ارجاعات مي تواند ارجاع به خود 40فقط .مالک فقط مشاهده تعداد ارجاعات در نمایه اسكوپوس مي باشد. گیرد

 .باشد

مجالت با کیفیت هر رشته تخصصي قرار % 25 در محدوده SJRبه ازای چاپ هر مقاله در مجالتي که بر اساس شاخص - 4

 . امتیاز به سقف امتیازات مقاله اضافه مي گردد5نیز  (Q1مجالت )دارند 

به ازای چاپ هر مقاله که در آن عالوه بر عضو هیات علمي دانشگاه علوم پزشكي لرستان فردی از سایر دانشگاههای خارج - 5

 .  امتیاز به سقف امتیازات مقاله فرد اضافه خواهد شد2از کشور نیز بعنوان مشارکت در مقاله حضور داشته باشد نیز 

 امتیاز به سقف امتیازات مقاله فرد اضافه 5/1به ازای چاپ هر مقاله با دانشجو با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویي دانشگاه - 6

 .خواهد شد

 . امتیاز به سقف امتیازات مقاله فرد اضافه خواهد شد5/1به ازای چاپ هر مقاله با آدرس مرکز تحقیقاتي مرتبط دانشگاه - 7

 
 

 دستورالعمل نحوه محاسبه امتیاز پایان نامه برتر دانشجویی -2

 مي گردد که 2014 پایان نامه برتر دانشجویي از میان پایان نامه های خاتمه یافته از دانشگاههای علوم پزشكي لرستان سال 

بچاپ رسیده باشد و فرد مورد نظر حتماً نویسنده مسئول یا Q2یا Q1, SJR,Scopusحداقل مقاله منتج از آن در مجالت 

ارسال پایان . امتیاز سایر مقاالت منتج شده از پایان نامه فوق نیز به سرجمع امتیازات در این بخش افزوده مي شود. اول باشد

در شرایط خاص، سایر اساتید مي توانند نامه مذکور به معاونت تحقیقات . نامه باید با نامه امضای استاد راهنمای اول باشد

 .ارسال نمایند که تصمیم گیری در این مورد به عهده معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مي باشد

 




