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 تا کنون 2018سال وضعیت مقاالت دانشگاه از ابتدای 

سال   سبزوار در پایگاه  41، تعداد 1397تا پایان فرودین ماه  2018از ابتدای  شکی  شگاه علوم پز شین دان ، نمایه Scopusمقاله با افلی

شده اند.  23/45مقاله ) 19. از این تعداد، شده اند شر  شورها منت سایر ک صورت همکاری بین المللی با  صد( به  شماره در ، 1نمودار 

 کشورهای همکار دانشگاه، را نمایش میدهد.

 

 : کشورهای دارای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی سبزوار1نمودار 

. در نمودار بیشترین مقاالت در این بازه زمانی، مربوط به آقای محمد میری از دانشکده بهداشت بوده استاز نظر وضعیت نویسندگان، 

 مقاله بوده اند( نمایش داده شده است.  2، ده نویسنده ای که دارای بیشترین تعداد مقاله )حداقل 2

 

 2018ل از ابتدای سا Scopusر پایگاه دویسنده دانشگاه دارای بیشترین مقاله ن 10: 2نمودار 
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 است، این در حالی 21/0استناد به ازای هر مقاله، ، حاکی از آن است که ، در سامانه علم سنجی دانشگاههای علوم پزشکی کشورScopusدر پایگاه  2018وضعیت تولیدات علمی دانشگاه در سال  

 سه وضعیت ، مقای1شماره تا کنون نمایش داده شده است و جدول   2018علم سنجی مقاالت سال ، وضعیت 1است. در تصویر شماره  14/3است که میزان استناد به مقاله در کل مقاالت دانشگاه،  

 ه شده است.دین ماه ارائتا پایان فرو 2018تدای سال نجی دانشگاه از ابسعلم 

 

 

97تا پایان فرودین ماه  2018: مقایسه وضعیت کل علم سنجی دانشگاه با وضعیت از ابتدای سال 1جدول   

دانشگاهی خود استنادیدرصد  استناد به ازای مقاله تعداد استنادات تعداد مقاالت  درصد مقاالت بین المللی 

2018سال  کل  2018سال  کل   2018سال  کل   2018سال  کل   2018سال  کل    

543 41 1708 9 14/3  21/0  11 44 18 46 
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  h-indexاعضای هیات علمی دارای ارتقای 

شت، از پایان مهرماه  Scopusدر پایگاه  h-indexرتبه  ارتقاء  از نظر  سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهدا سامانه علم  ساس خروجی  و بر ا

از دانشوووکده  احمد اله آبادیبودند، که در این میان دکتر  h-indexعضوووو هیات علمی، دارای ارتقاء   25، تعداد 97تا پایان فرودین ماه  96

 پله ارتقاء و سایر افراد یک مرتبه ارتقا داشته اند که در جدول زیر اطالعات این افراد ارائه شده است: 2بهداشت دارای 

 

 

 میزان ارتقاء 96مهر  H-index 97فروردین  H-index دانشکده نام خانوادگی نام ردیف

 2 4 6 بهداشت اله آبادی احمد  -1

 1 0 1 بهداشت ابارشی فاطمه  -2

 1 2 3 بهداشت خمیرچی رمضانعلی  -3

 1 4 5 بهداشت رحمانی ثانی ابوالفضل  -4

 1 1 2 پرستاری و مامایی باغانی رویا  -5

 1 1 2 پرستاری و مامایی تدین فر موسی الرضا  -6

 1 0 1 پرستاری و مامایی خلیلی حسن  -7

 1 3 4 پرستاری و مامایی راد مصطفی  -8

 1 0 1 پرستاری و مامایی قاسمی محمدرضا  -9

 1 2 3 پرستاری و مامایی مرتضوی فروغ السادات -10

 1 6 7 پزشکی امین بهاره -11

 1 1 2 پزشکی باغانی زهرا -12

 1 3 4 پزشکی راد ابوالفضل -13

 1 0 1 پزشکی رحیمی نجمه -14

 1 0 1 پزشکی رضایی سرشت حسن -15

 1 1 2 پزشکی شموسی نعمت اهلل -16

 1 3 4 پزشکی شیرزاده ابراهیم -17

 1 1 2 پزشکی فتاحی عبدی زاده مجتبی -18

 1 10 11 پزشکی محمدزاده محمد -19

 1 0 1 پزشکی محمودی راحیل -20

 1 3 4 پزشکی مهرپویان محمد -21

 1 1 2 پزشکی میرحسینی زهرا -22

 1 0 1 پزشکی نعمت شاهی محبوبه -23

 1 0 1 پیراپزشکی داوری نیا مطلق قوچان آرزو -24

 1 1 2 پیراپزشکی فوجی سمیرا -25
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 97امه حق تشویق مقاالت دانشگاه در سال نایی با مفاد آیین نآش

 ریال پرداخت خواهد شد.  700000بر اساس این آیین نامه به ازای هر امتیاز مبلغ 

 الف( شرایط دریافت حق تشویق

 ISIو  Scopus ،PubMed/Medlineمقاالت چاپ شده و قابل رویت و بازیابی در پایگاههای  -1

 درج افلیشین صحیح دانشگاه در مقاله  -2

درج اولین افلیشن به نام دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )در صورتی که نویسنده دارای دو افلیشین است و هردو مربوط به وزارت بهداشت  -3
 باشد(

 سامانه پژوهان توسط نویسنده مسئول و یا تنها نویسنده دانشگاهثبت مقاله در  -4

تشویق به نویسنده مسئول )با افلیشن دانشگاه( و پرداخت حق تشویق سایر نویسندگان توسط ایشان بر اساس توافقات صورت  پرداخت حق -5
 گرفته

 محاسبه حق تشویق( موارد امتیاز آور  برای  ب

 نوع پایگاه نمایه شده مقاله  -1

 ISI30 امتیاز 

 PubMed/Medline 20  امتیاز 

 Scopus 15 امتیاز 

 نوع مقاله منتشر شده  -2

  مقاالتOriginal ،Review  وShort communication کل امتیاز 

  مقاالتResearch letter/ Case report  60 درصد امتیاز 

  مقاالتLetter to editor  وEditorial 30 درصد امتیاز 

 (SJR)مالک پایگاه چارک مجله  -3

 مقاالت چارک اول (Q1)  پایهدرصد به مبلغ  60: افزایش 

 ( مقاالت چارک دومQ2 افزایش : )درصد به مبلغ پایه 25 

 x  25/1    با سایر کشورها )به جز مقاالت فارسی(: امتیاز مقالههمکاریهای بین المللی  -4

 حق تشویق پایهمبلغ درصد به  50مقاالت منتشر شده بدون حمایت مالی دانشگاه : افزایش  -5

 درصد به مبلغ حق تشویق پایه 10: افزایش مقاالت دارای افلیشین مراکز تحقیقات مصوب دانشگاه  -6

 مرکز تحقیقات سالمندی 

 مرکز تحقیقات لیشمانیوز 

 مولکولی -مرکز تحقیقات سلولی 

 درصد به مبلغ حق تشویق پایه 20شن کمیته تحقیقات دانشجویی: افزایش مقاالت دارای افلی -7

از ارائه مشاوره علمی مرکز تحقیقات بالینی نام برده و تشکر کرده اند:  ( Acknowledgmentمقاالتی که در بخش تقدیر و تشکر ) -8

 درصد به مبلغ حق تشویق پایه 5افزایش 
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 استفاده نماید. 8تا  6یتواند تنها از یکی از موارد توجه : الزم به ذکر است هر مقاله م

 روی لینک زیر کلیک کنید 96جهت مطالعه متن کامل آیین نامه حق تشویق فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در سال 

 

 97دریافت آیین نامه حق تشویق فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در سال 

 

 

 (96)مصوبه بهمن  97آیین نامه اعطای پژوهانه )گرنت( سال شنایی با آ

شویق منظور به آیین نامه این ضاي هیأت علمی و محققان ترغیب و ت شگاه اع شی فعالیتهاي انجام به دان  بهینه هزینه کرد و هدفمند پژوه
توسط شوراي محترم پژوهشی دانشگاه تصویب گردید که برخی از مهمترین موارد  1396در بهمن ماه  است شده تدوین اعتبارات پژوهشی

 آن در زیر آمده است:

 

 سال  پژوهشی سوابق درخواست محقق و  مبنای بر دانشگاه پژوهشی در معاونت علمی متقاضی گرنت عضو هیأت هر پژوهشی اعتبار

 گذشته محقق که به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردیده محاسبه خواهد شد.

  منتقل بعد سال به هیچ وجه به مقرر موعد در الپروپوز ارایه عدم صورت در و بوده سال همان به مربوط ، 97گرنت تعلق گرفته در سال 

 نمی شود.

 فرمول محاسبه امتیاز  

 

 

 

 . 

 

 

 براي دانشگاه پژوهشی شوراي تصویب با مقدار این است که بدیهی .گرددمی تعیین ریال میلیون بیست مبلغ 1397 سال در”A“معادل ریالی 

 .بود خواهد تغییر قابل آتی سالهاي

  

 = اعتبار پژوهشیA+ (300/000) تومان×امتیاز محاسبه شده ((

http://www.medsab.ac.ir/uploads/1_58_69_%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4_%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA.pdf
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 انواع گرنتهای پژوهشی –

 گرنت بر اساس بروندادهای پژوهشی .1

 گرنت اولین پروپوزال ارسالی .2

 ISI ،PubMedگرنت اولین مقاله منتشر شده در  .3

 مند/متاآنالیزگرنت طرح مرور نظام .4

 گرنت مقاالت با کیفیت سال قبل .5

 سرآمدگرنت انتشار مقاله در مجالت  .6

 باال (Citation/paper)گرنت اعضای هیئت علمی دارای استناد به ازای هر مقاله  .7

 H-indexای گرنت افزایش سه رتبه .8

 گرنت ارتباط با صنعت .9

 گرنت جذب بودجه از خارج از دانشگاه .10

 برای محاسبه پژوهانه  امتیاز آور و موارد تولیدات علمی –

 بر اساس تعداد نویسندگان، تنها نویسنده دانشگاه بودن، نوع مقاله( (مقاالت منتشر شده  -1

 (Scopus/Web of Scienceمقاالت همایشها و کنگره ها )نمایه شده در  -2

 محقق h-indexعدد  -3

 10تقسیم بر  Scopusتعداد کل استنادات محقق در پایگاه  -4

 Scopusبه کتاب یا فصلی از کتاب در پایگاه تعداد کل ارجاعات  -5

 تحقیقاتی مصوب دانشگاه( منتشر شده اند های طرح اجرای و پروپوزال ارائهاالتی که بدون درخواست بودجه از دانشگاه )مق -6

 جذب بودجه پژوهشی از خارج دانشگاه -7

 میزان همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی )اساتید راهنما و مشاور( -8

 داوری طرح، مقاله، کتاب  -9

 نظارت بر طرحهای تحقیقاتی -10

 

 

 آیین نامه و آشنایی با انواع گرنتهادریافت متن کامل 

 

http://www.uupload.ir/filelink/pbw7mC6wH4kL/rj2s_%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D9%84_1397.pdf

