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 دستاوردهای یکساله معاونت تحقیقات و فناوری

 المللی بین های پایگاه در شده نمایه مجالت در دانشگاه پژوهشگران توسط علمی مقاله 200  از بیش انتشار ♦

  دانشگاه تحقیقاتی جامع آزمایشگاه و( NCD) غیرواگیر های بیماری تحقیقات مرکز اندازی راه مجوز کسب♦

 گاهدانش مولکولی و سلولی تحقیقات مرکز توسط  بیومدیکال تحقیقات مرکز 70 بین در کشوری نهم رتبه کسب♦

 کشور پزشکی علوم دانشگاه 63 بین در 20۱7 کلی بندی رتبه در دانشگاه پژوهشی جایگاه ای رتبه ۵ ارتقاء♦

  ۹7 الس در کشور پزشکی علوم های دانشگاه بین در هفدهم رتبه کسب و دانشگاه فناوری حوزه ای رتبه ۱4 ارتقای ♦

 پژوهشی های زیرساخت  توسعه راستای در سرطان بیمارستانی ثبت برنامه در همکاری نامه تفاهم عقد♦

 زایمان زودرس با دانشکده علوم پزشکی بهبهان ثبت برنامه در همکاری نامه تفاهم عقد♦

 پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی برای رشته بهداشت محیط مجوزاخذ ♦

 در قالب کتابچه آزمایشگاه جامع تحقیقات تعرفه گذاری خدمات مراکز تحقیقاتی دانشگاه ♦

 نمونه 3000 از بیش  ورود و کوهورت( پایش عوامل مؤثر بر سالمت )پرشین مرکز پیگیری فاز کار به شروع♦
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 ماهاسفند  در h-indexاعضای هیات علمی دارای افزایش رتبه  

و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی  Scopusدر پایگاه  h-indexاز نظر ارتقاء رتبه 

بودند،  h-indexفر از اعضای محترم هیات علمی، دارای ارتقاء  ن 3 ، تعداد۹7ماه سال  اسفندوزارت بهداشت، در 

 اطالعات این افراد ارائه شده است: ۱که در جدول شماره 

 ماه اسفند در h-index  رتبه شیافزا یدارا یعلم اتیه یاعضا:1 جدول

 دانشکده نام خانوادگی نام ردیف
H-index 

 97بهمن

H-index 
 97 اسفند

 میزان ارتقاء

 ۱ ۱2 ۱۱ بهداشت میری محمد  -1

 ۱ ۵ 4 بهداشت خمیرچی رمضانعلی  -2

 ۱ ۵ 4 پزشکی کوشکی اکرم  -3

 

 97در پایان سال  h-indexاعضای هیات علمی دارای بیشترین ارتقای 

و بر اساس خروجی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی  Scopusدر پایگاه  h-indexاز نظر ارتقاء رتبه 

 حداقل  فر از اعضای محترم هیات علمی،ن ۱0 ، تعداد۹6و مقایسه آن با اسفند  ۹7ماه سال اسفند وزارت بهداشت، در 

 عات این افراد ارائه شده است:اطال 2بودند، که در جدول شماره  h-indexارتقاء   رتبه 2 دارای

 97پایان سال  در h-index  رتبه 2حداقل  شیافزا یدارا یعلم اتیه یاعضا:2 جدول

 Scopus H-index نام خانوادگی نام
 96اسفند 

Scopus H-index 
 97اسفند 

 افزایش رتبه

 4 10 6 اله آبادی احمد

 2 9 7 امین بهاره

 2 3 1 انصاری مژگان

 2 3 1 حیدری زرنق حافظ

 2 5 3 راد ابوالفضل

 2 7 5 رحمانی ثانی ابوالفضل

 2 5 3 رخشانی محمدحسن

 2 4 2 فتاحی عبدی زاده مجتبی

 2 3 1 مسلم علیرضا

 2 4 2 میرموسوی سید جمال
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پژوهشی در شورای  تصویب بخش فعالیتهای پژوهشی آیین نامه تمام وقتی اعضای هیات علمی 

  دانشگاه
 

صد و  ش هفتمینو  پنجاهدر  چهار سه  شگاه که در تاریخجل برگزار گردید، بخش فعالیتهای  ۱۵/۱2/۹7ورای پژوهشی دان

 :گردید مصوب پژوهشی آیین نامه تمام وقتی اعضای هیات علمی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. در این آیین نامه

 امتیاز آن از بندهای  ۱0( است که حداکثر %20امتیاز ) 20تمام وقتی  سقف امتیاز معاونت تحقیقات در محاسبه

 )فعالیتهای  پژوهشی به جز مقاالت( قابل کسب می باشد. ۵تا  2

  در صورت کسر امتیاز از بخش آموزشی و با موافقت معاونت محترم آموزشی، امکان افزایش نمره بخش

 ( وجود دارد.% 40امتیاز ) 40پژوهشی تا سقف 

 محاسبه میگردد.  ۱3۹7فعالیتهای پژوهشی بر مبنای سال شمسی  کلیه 

  .چنانچه به دلیل نقص مدارک، امتیازی به محقق تعلق نگیرد، مسئولیت آن بر عهده متقاضی خواهد بود 

 :فعالیتهای امتیاز آور شامل 

o مقاالت ارائه شده در مجالت 

o مقاالت ارائه شده در همایش ها 

o برگزار شده توسط معاونت تحقیقات دانشگاهکارگاههای / شرکت در سیتدر 

o مقاالت ،یپژوهش یو نظارت طرح ها یداور 

o کتاب فیتال 

o یو فناور اختراع 

 ثبت طرح فناورانه در مرکز رشد دانشگاه 

  ثبت اختراع 

 یمحصول تجار دیتول 

 انیشرکت دانش بن ثبت 

  رایو اختراع و فناوری )به جز ثبت طرح فناورانه در مرکز رشد دانشگاه( ب  مقاالت تنها امتیازات مربوط 

 است. قابل ذخیرهیکسال 
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   )۱به ازای هر استناد به مقاله منتشر شده در یک سال میالدی در همان سال میالدی)در پایگاه اسکوپوس 

 امتیاز به امتیاز همان مقاله اضافه می گردد.

   حداکثر امتیاز قابل کسب از مقاالت نمایه شده درISC 6 می باشد. امتیاز 

  مقاالت پذیرش شده قابل قبول نمی باشد و مالکonline  شدن مقاله و اختصاص شماره و جلد به آن است

 )در خصوص افراد سال اول استخدام، گواهی پذیرش مقاله قابل قبول است(

 هامتیاز مقاالت بر اساس نوع نمای 

 امتیاز نوع نمایه مجله

  ISIنمایه شده در 

 IF    40 2بزرگتر از 
IF  2-۱ 30 
IF  0-۱  2۵ 

 PubMed/Medline  22نمایه شده در 
)در اسکوپوس نمایه نشده  ISI ،Pubmed/medline/ نمایه شده در Scopus نمایه شده در 

 باشد(
۱0 

 ISC 2نمایه شده در 
 
  نوع مقالهامتیاز مقاالت بر اساس 

 
 امتیاز  نوع مقاله

Original , Review article (Narrative, 
Systematic, Meta-analysis) 

 قبلامتیاز مقاله بر اساس جدول 

Short communication, Rapid 
communication, Brief 

communication  و سایر انواع مقاله 

 ۵/0امتیاز مقاله ضرب در 

 

 
 دریافت متن کامل بخش فعالیتهای پژوهشی آیین نامه تمام وقتی اعضای هیات علمیو جهت اطالع از جزئیات بیشتر 

 روی لینک زیر کلیک کنید.
 

 

 

 97اسفندآئین نامه تمام وقتی پژوهشی مصوب 

  

https://www.medsab.ac.ir/uploads/آئین_نامه_تمام_وقتی_پژوهشی_مصوب_اسفند97.docx
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 اخالق در کارآزمایی بالینیبرگزاری کارگاه 
 

ی با با هدف آشنای "اخالق در اجرای طرح های کارآزمایی بالینی"به همت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، کارگاه آموزشی 

 بزوارسدانشگاه علوم پزشکی دانشجویان تحصیالت تکمیلی اصول اخالق در پژوهش های بالینی، ویژه اعضای هیأت علمی و 

 سالن سیادتی دانشگاهدر محل  حضور جناب آقای محسن کوشانبا  ۱4لغایت  8بهمن ماه جاری از ساعت  2۹دوشنبه روز 

 گردید. برگزار 

در خصوص تاریخچه اخالق در کارآزمایی های بالینی، کدهای اخالقی در کارآزمایی های بالینی،  ، کارگاه یک روزه این در

آشنایی با مالکیت معنوی و رعایت اخالق در انتشار آثار پژوهشی و کارآزمایی های بالینی و گروههای آسیب پذیر ... مطالبی 

 .الینی چاپ شده بحث و تبادل نظر شددر انتهای کارگاه در مورد چند مطالعه کارآزمایی ب .ارایه شد

 


