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نه پژوهشی دانشگاههاي علوم پزشکی کشـور و  ابا حول و قوه الهی و نظر به تغییرات عمده در ارزشیابی سالی

تکیه بر کیفی سازي این فعالیت ها آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال 

هیـات علمـی،    محتـرم  نیز دچار تغییراتی بنیادي گردیده است که به شرح زیر خدمت عموم اعضاي  2016

ان شااهللا با تالش تمام محققین عزیـز شـاهد پیشـرفت هـاي     . م می گرددکارکنان و دانشجویان دانشگاه اعال

با توجه به اینکه ارزشیابی هاي جدید دانشـگاهی صـرفا بـر اسـاس سـال       .باشیم دانشگاه در حوزه تحقیقات

زمانی مورد قبول براي  هباز .میالدي می باشد از امسال نیز صرفا این فرایند بر اساس سال میالدي خواهد بود

 15(میالدي  2016مبر سال اپنجم دس لغایت) 1394ماه  دي 11(میالدي  2016مقاالت از یکم ژانویه سال 

گـردد و الزم اسـت محقـق ایـن      مقاالت نمایه شده بعد از این تاریخ محاسـبه نمـی  . می باشد) 1395آذرماه 

تمام مدارك بایسـتی بـه    .دمیالدي خود اضافه نمای 2017سال انتخاب پژوهشگران برتر مقاالت را به پرونده 

  . ارسال گردد و ایمیل رسید مدارك را  دریافت نماید Rdo.Lums@gmail.comایمیل 

  

  )دانشجویان-کارکنان-اساتید( انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه شرایط عمومی 

، ISI Web of Sciencesکـه در یکـی از نمایـه هـاي      گیـرد از به مقاالتی تعلـق مـی   در بخش مقاالت فقط امتی

PubMed  و یاScopus     نمایه شوند و در هنگام ارسال مدارك لینک مقاله در نمایه مورد نظـر قابـل دسترسـی

. مقاالتی که در زمان ارسال مدارك در نمایه مورد نظر وجود نداشته باشد امتیازي تعلق نمی گیـرد به . باشد

مقاالت اکسپت شـده کـه بصـورت تحـت     به نامه پذیرش یا اکسپت فاقد امتیاز می باشد اما در مورد مقاالت 

 .امتیاز تعلق خواهد گرفت ده باشندهدر نمایه هاي فوق قابل مشا) In press(اپ چ

به مقاالت منتشر شده در مجالت فارسی که در نمایه هاي سه گانه بند یک نمایه نشوند هیچ امتیازي تعلـق  

 .نمی گیرد

باشـند  فرد مولـف  از مقاله نمایه شده در اسکوپوس  10در بخش کتاب فقط به کتاب هایی که حداقل داراي 

 .به کتاب هایی که فاقد این شرط هستند هیچ امتیازي تعلق نمی گیرد ،گیرد امتیاز تعلق می

در مورد همایش ها و کنگره ها هم صرفا امتیاز به افرادي تعلق می گیرد که مقاله ارائـه شـده آنهـا بصـورت     

قابل مشاهده باشد به  Meeting abstractیا  Proceedingبصورت  ISI Web of Sciencesسخنرانی یا پوستر در نمایه 

 .داشته باشند هیچ امتیازي تعلق نمی گیردارائه سخنرانی یا پوستر در سایر همایش ها که این ویژگی را ن

از ارجاعات به خود امتیاز تعلق می گیرد سایر موارد باید بدون ارجاع بـه  %  40در مورد امتیاز ارجاعات فقط 

 .خود باشد

یـا   ISIحداقل شرط بررسی پرونده متقاضیان انتخاب بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه داشتن حداقل یک مقاله 

PubMed  حداقل دو مقاله نمایه شده در و یاScopus  با آدرس صحیح دانشـگاه  بعنوان نویسنده اول یا مسئول

یه شده در اسکوپوس بعنوان در مورد دانشجویان داشتن حداقل یک مقاله نما .می باشدعلوم پزشکی لرستان 

 .ول الزامی می باشدئیا مس نفر اول

قط باید فایل اکسل طراحی شده جهت اینکار را به دقـت  متقاضیان نیازي به ارسال دستی مدارك ندارند و ف

 .پر کرده و فقط در صورت نیاز شماره مجوز هاي الزم و لینک مقاالت خود را در این فایل اکسل وارد نمایند

 تحویـل  نیز دستی بصورت مدرکی هیچگونه و شد نخواهد داده اثري ترتیب فوق سیستم از خارج مدارك به

 .شد نخواهد گرفته
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براي اولین بار تمام فایل هاي اکسل ارسالی از سوي تمـام متقاضـیان بـر روي سـایت معاونـت تحقیقـات و       

فناوري دانشگاه قرار خواهد گرفت تا ان شااهللا همه متقاضیان عالوه بر مشاهده وضعیت خود از نتیجه بررسی 

 .پرونده تمام متقاضیان دیگر نیز مطلع گردند

 معیارهاي ارزشیابی فنـاوري وزارت شگران به صورت کامال جداگانه و بر اساس در بخش فناوري انتخاب پژوه

 .لذا در این دوره امتیاز بخش فناوري فقط در بخش فناوري لحاظ خواهد شد. می باشد

  

  مقاالتبخش : الف

تعداد کل افراد موجـود در لیسـت    در بخش مقاالت امتیاز کل مقاله بر اساس جدول زیر محاسبه و بر اساس

بخش کسب سقف امتیاز آزاد می باشد و فرد می تواند هر میزان امتیازي را از این . گردد میمحاسبه قاالت م

  . 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  

. و بر اساس جدول آیین نامه ارتقا محاسـبه خواهـد شـد    ش بر اساس تعداد کلتوزیع امتیاز در این بخنحوه 

  . یسنده اول و مسئول برابر می باشدامتیاز نو

  تنحوه محاسبه و توزیع امتیاز مقاال

نویسندگان تعداد 

  مقاله

  سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه
  مجموع ضرایب

  سایر همکاران  اول یا مسئول

1  100%  -  -  

2  90%  60%  150 %  

3  80 %  50 %  180 %  

4  70 %  40 %  190 %  

5  60 %  30 %  180 %  

  % 175  ≥%  25  % 50  و باالتر 6

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

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

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

  .لینک مقاله در نمایه فوق الزامی می باشد :مدارك مورد نیاز

  بخش کتب تالیفی: ب

در مورد کتب تالیفی فقط بـه کتـاب هـایی امتیـاز     . است امتیاز 25امتیاز کتب تالیفی حداکثر هر کتاب  -1

مقاله مرتبط بـا   10کامل تعلق می گیرد که برابر با آیین نامه ارزشیابی جدید وزارت  نویسنده حداقل داراي 
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امتیـاز   .متیازي تعلق نمی گیردبه سایر کتاب ها هیچ ا. ستموضوع در اسکوپوس باشد و امتیاز بدون سقف ا

  .کل بر تعداد نویسندگان کتاب تقسیم خواهد شد

  .شماره و تاریخ نامه تاییدیه معاونت تحقیقات و فناوري الزامی است :مدارك مورد نیاز

  

  بخش کنگره ها و سمینارها: ج

امتیـاز   .تعلق می گیـرد  و فقط به فرد ارائه کننده امتیاز سخنرانی یا پوستر بر اساس جدول زیر محاسبه  -1

  .این بخش نیز بدون سقف می باشد

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

  امتیاز  نحوه ارائه

بصـورت   ISIارائه مقاله بصورت سخنرانی یا پوسـتر  کـه در نمایـه    

Proceeding ایندکس شده باشد و قابل دسترسی باشند.  
  مورد و بدون سقفامتیاز در هر  4

بصـورت   ISIارائه مقاله بصورت پوستر یا سـخنرانی  کـه در نمایـه    

Meeting abstract ایندکس شده باشدو قابل دسترسی باشد  
  امتیاز در هر مورد و بدون سقف 4

  .الزامی می باشد ISIلینک مقاله در  :مدارك مورد نیاز

  

  سالیانه دانشگاههاي علوم پزشکی کشورثر در ارزشیابی ؤبخش سایر شاخص هاي کیفی م: د

شماره نامه ( .تعلق می گیردامتیاز  15در سال  هر دانشجوي دکتري پژوهشی در مراکز تحقیقاتی دانشگاهبه ازاي گرفتن  -1

  )وزارت درج شودموافقت 

بـه مقـاالت    ارجاعبا توجه به امتیاز ارجاعات در ارزشیابی پژوهشی جدید دانشگاههاي علوم پزشکی کشور به ازاي هر پنج  -2

. مالك فقط مشاهده تعداد ارجاعات در نمایه اسکوپوس می باشـد . امتیاز تعلق می گیرد 1منتشر شده هر فرد در همان سال  

فرد در اسکوپوس الزامی  2016لینک ارجاعات به مقاالت سال ( به خود باشد درصد از ارجاعات می تواند ارجاع 40فقط 

  .)می باشد

تعلـق مـی   امتیـاز   5/0مـورد ارجـاع     5سال گذشته به هر  5به ازاي تمام ارجاعات به مقاالت منتشر شده هر فرد در طی  -3

عات می توانـد ارجـاع بـه خـود     رصد از ارجاد 40فقط  .مالك فقط مشاهده تعداد ارجاعات در نمایه اسکوپوس می باشد. گیرد

  ).فرد در اسکوپوس الزامی می باشد 2012-2016لینک ارجاعات به مقاالت سال ( باشد

یفیت هر رشته تخصصـی قـرار   مجالت با ک% 25در محدوده  SJRبه ازاي چاپ هر مقاله در مجالتی که بر اساس شاخص  -4

  .)الزامی می باشد SJRلینک مجله در سایت ( زات مقاله اضافه می گرددامتیاز به سقف امتیا 5نیز ) Q1مجالت (دارند 

به ازاي چاپ هر مقاله که در آن عالوه بر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان فردي از سایر دانشگاههاي خارج  -5

در ( مقالـه فـرد اضـافه خواهـد شـد      امتیاز به سقف امتیازات 5/0از کشور نیز بعنوان مشارکت در مقاله حضور داشته باشد نیز 

  . )لینک اولیه مقاله قابل رویت می باشد

تیازات مقاله فرد اضافه امتیاز به سقف ام 5/0به ازاي چاپ هر مقاله با دانشجو با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  -6

  ).در لینک اولیه مقاله قابل رویت می باشد(خواهد شد 

تیازات مقاله فرد اضـافه خواهـد شـد    امتیاز به سقف ام 5/0ه با آدرس مرکز تحقیقاتی مرتبط دانشگاه به ازاي چاپ هر مقال -7

  ). در لینک اولیه مقاله قابل رویت می باشد(
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  دانشگاه علوم پزشکی لرستان 2016راهنماي تکمیل فرم ارسال مدارك پژوهشگران برتر سال 

  :»مشخصات فردي«تکمیل صفحه  راهنماي

  
  .نام خانوادگی خود را وارد نمایید نام و -1

  .رشته تحصیلی خود را وارد نمایید -2

  .گروه خود را وارد نمایید -3

  .دانشکده خود را وارد نمایید -4

  .مرتبه علمی کنونی خود را وارد نمایید -5

 آدرسبـا   PubMedیا   WOSISIدر یکی از نمایه هاي  نویسنده اول یا مسئولبه عنوان  چاپ شدهمقاله  یکاگر داراي حداقل  -6

را انتخاب نماییـد و در غیـر ایـن صـورت     » بله«در این قسمت گزینه  ،هستید 2016سال  در صحیح دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  .را انتخاب کنید» خیر«گزینه 

و نـه از سـایت   ( PubMedیـا   ISI WOS، می بایست لینک آن مقاله را از نمایه را انتخاب کردید» بله«گزینه  6اگر در قسمت  -7

   . درج نمایید 7در قسمت ) مجله

 8و ثانیاً در قسـمت   نیست 7نیازي به درج هیچگونه اطالعاتی در قسمت اوالً  ،را انتخاب کردید» خیر«گزینه  6اگر در قسمت  -8

بـا   Scopusدر نمایـه   نویسـنده اول یـا مسـئول   به عنـوان   چاپ شدهمقاله  دوحداقل داراي آیا «شود که  سوالی از شما پرسیده می

  .»؟هستید 2016سال  در صحیح دانشگاه علوم پزشکی لرستان آدرس

 11و  10هـاي   را انتخـاب کنیـد و در قسـمت   » بلـه «گزینه  9، در قسمت 8با شرایط سوال قسمت در صورت داشتن دو مقاله  -9

  . درج نمایید) و نه از سایت مجله( Scopusاز سایت لینک هر دو مقاله را 

متاسفانه شما حداقل «مطلبی با عنوان اینکه  12را انتخاب نموده باشید، در قسمت » خیر«گزینه  9در صورتی که در قسمت  -12

در . براي شما نمایش داده خواهـد شـد   »دیرا ندار 2016در سال انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه  انیپرونده متقاض یبررس طیشرا

امتیـاز کـل شـما در     کـرده باشـید،  تکمیل را نیز همایش ها و کتب ارجاعات و مقاالت و نتیجه در صورتی هم که مطالب صفحات 

  .محاسبه نخواهد شد 13قسمت 

خـود   Scopusمقاله  نیز لینک دو 11و  10هاي  و در قسمترا انتخاب نموده باشید، » بله«گزینه  9در صورتی که در قسمت  -13

  . واهد شدنمایش داده خ 13در قسمت ها و کتب  مجموع امتیازات شما از صفحات ارجاعات، مقاالت، همایشرا گذاشته باشید، 

به صورت خودکار محاسبه خواهد شـد و بـه    13اگر همه موارد فوق را صحیح وارد کرده باشید امتیاز کل پرونده شما در قسمت  -

  .نمایش داده نخواهد شدمحاسبه و پرونده شما  براي 13در قسمت در غیر این صورت هیچ امتیازي . شود شما نمایش داده می
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  :»اتارجاع«راهنماي تکمیل صفحه 

  :عمل کنیدبه روش زیر این صفحه  6تا  1هاي  براي تکمیل اطالعات قسمت

، نام و نام خانوادگی خـود را کـه در   Author searchدر قسمت رفته و  Scopus.comبه سایت هاي دانشگاه  یکی از سیستم باابتدا 

  . ستجو کنیدج، مقاالت خود وارد نموده اید

  
  .خود شوید لیست مقاالتصفحه روي تعداد مقاالت خود کلیک کنید تا وارد  برزیر سپس مطابق شکل 
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  . کنید Limit toرا انتخاب کرده و  2016ابتدا تیک سال سپس مطابق شکل زیر، 

  
  .کلیک کنید View citation overview بر روي سپس را زده و Allتیک  ،مطابق شکل زیر سپس

  
مقـاالت  تعداد کـل ارجاعـات    .کنیددرج  1لینک این صفحه را در قسمت  .خود شوید 2016ارجاعات   صفحهزیر وارد مطابق شکل 

  .کنید درج 3قسمت این عدد را در ). 31 :در این مثال(شود  می Totalبرابر عدد زیر ) با و بدون خود استنادي( 2016شما در سال 
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تعـداد ارجاعـات بـدون خـود      .کنیـد  Updateرا بزنیـد و   Exclude self citations of all authorsسپس در همین صـفحه، تیـک   

  .درج کنید 5 قسمتاین عدد را در ). 24 :در این مثال(شود  می Totalبرابر عدد زیر  2016استنادي مقاالت شما در سال 

  
  

ـ ابن ار 2016تـا   2012هـاي   سال زا مادکچیهدر این مرحله . خود شوید مقاالت ي همهصفحه لیست سپس مجدداً وارد   کیـ ت دی

  .کلیک کنید View citation overviewبر روي  سپسو  هدزرا  Allتیک . دینزب
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شـما  مقاالت تعداد کل ارجاعات  .درج کنید 2لینک این صفحه را در قسمت . خود شوید ارجاعاتکل   صفحهمطابق شکل زیر وارد 

 4قسـمت  ایـن عـدد را در   ). 11748 :در این مثـال (شود  می otalSubtبرابر عدد زیر ) با و بدون خود استنادي( 2016 تا 2201 از

  .درج کنید

تعـداد ارجاعـات بـدون خـود      .کنیـد  Updateرا بزنیـد و   Exclude self citations of all authorsهمین صفحه، تیـک  سپس در  

  .درج کنید 6 قسمتاین عدد را در ).9558 :در این مثال(شود  می Subtotalبرابر عدد زیر  2016تا  2012استنادي مقاالت شما از 

  
صادر شده وزارت بهداشت در خصوص تعداد دانشجوي دکتراي پژوهشی در مراکز تحقیقاتی  موافقتدر این قسمت شماره نامه  -7

  ) 3764898/95/200به عنوان مثال (. اید را درج نمایید که شما استاد راهنماي آنها بوده

  .نمایید به صورت عددي درجدر این قسمت تعداد آن دانشجویان را  -8

به صورت خودکار محاسبه  2016مجموع امتیازات شما مطابق نحوه محاسبات آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در سال 

   .شود در انتهاي صفحه براي شما نمایش داده میخواهد شد و 
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  :»مقاالت چاپ شده«راهنماي تکمیل صفحه 

  
  .نماییددرج خود را  چاپ شدهدر این قسمت عنوان دقیق مقاله -1

یـا   ISI WOS ،PubMed: بـه عنـوان مثـال   . نمایید از لیست انتخاباي که مقاله شما در آن چاپ شده است را  مجلهنوع نمایه  -2

Scopus )اگر در این قسمت : توجهISI WOS  بایسـت   را انتخاب نمایید الزاماً مـیIF    ولـی اگـر   . وارد کنیـد  7مجلـه را در قسـمت

PubMed  یاScopus  را انتخاب کرده باشید نیازي به درجIF  نیست 7مجله در قسمت(.  

  

  :براي پیدا کردن نوع نمایه مقاله خود به روش زیر عمل کنید

دسترسی به منـابع علمـی در   «مطابق شکل زیر به قسمت . مراجعه کنید Lums.ac.irبه سایت  هاگشناد ياه متسیس زا یکی ابابتدا 

  . شوید ISI WOSی سایت لکلیک کنید تا وارد صفحه اص ISI Web of Scienceرفته و بر روي آیکن » دانشگاه
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  .بزنیدرا  Searchرا انتخاب کنید و  Topic. عنوان مقاله را وارد کنیدسپس . را انتخاب کنید Core Collectionقسمت  ابتدا

  
  . را انتخاب کنید  ISI WOSنوع نمایه  2قسمت ، در نمایش داده شدشما مطابق شکل زیر عنوان مقاله اگر 
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را  ISI WOSدر سـایت  لینک مقاله  .شوید ISIمطابق شکل وارد صفحه مقاله خود در سایت روي عنوان مقاله خود کلیک کنید تا 

  .درج نمایید 3قسمت در 

  
  . رفته و عنوان مقاله خود را جستجو کنید PubMed.comنمایه نشده بود به سایت  ISI WOSاگر مقاله شما در پایگاه 

  
 در سـایت انتخاب کنید و لینک مقالـه   PubMedنوع نمایه را  2قسمت نمایش داده شد، در  ریزمطابق شکل اگر عنوان مقاله شما 

PubMed  درج نمایید 3قسمت در را.  
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عنوان مقالـه   Document Searchدر قسمت فته و ر Scopus.comنیز نمایه نشده بود، به سایت  PubMedپایگاه اگر مقاله شما در 

  . جستجو کنیدمطابق شکل زیر خود را 

  
   .انتخاب کنید Scopusنوع نمایه مقاله خود را  2قسمت اگر عنوان مقاله شما مطابق شکل نمایش داده شد، در 

  
  .درج نمایید 3در قسمت را  Scopus در سایتسپس مطابق شکل زیر وارد صفحه مقاله شده و لینک مقاله 
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الزم به ذکر است کـه   .نمایه نشده بود، به مقاله شما هیچ امتیازي تعلق نخواهد گرفتفوق  پایگاهاگر مقاله شما در هیچ یک از سه 

  .گردد و پرونده متقاضی از روند بررسی خارج میتخلف محسوب شده  ،مقاالتهر گونه اطالعات غلط از مقاالت و یا تکرار درج 

  

  .، در این قسمت درج نمایید)و نه در سایت مجله(انتخاب شده  ي خود را در نمایه ي مقالهلینک  -3

  .تعداد کل نویسندگان آن مقاله را به صورت عددي در این قسمت وارد نمایید -4

  سایر نویسندگانیا  ولنویسنده اول یا مسئ: به عنوان مثال. جایگاه خود در آن مقاله را از لیست انتخاب نمایید -5

 ,Letterیـا   Editorialیـا   Short, Noteیـا   Original, Review: بـه عنـوان مثـال   . خود را از لیست انتخـاب نماییـد  نوع مقاله  -6

Immage .   

به روش زیر  ISIاز سایت مجله را  IFباید حتماً انتخاب کرده اید، در این قسمت  ISI WOSنمایه مجله را نوع  2اگر در قسمت  -7

  :وارد نمایید

ي خود هستید، مطابق شکل زیر بر روي نام مجله کلیک کنید تا در صـفحه بـاز    جستجو شده ي هنگامی که در صفحه لیست مقاله

   .مجله نشان داده شود IFشده 

  
  !)دهد این قسمت را نشان نمی Google Chromeزیرا مرورگر . استفاده کنید Mozilla Firefoxالزاماً بایستی از مرورگر  ISI WOSمجالت در سایت  IFبراي مشاهده  :توجه(
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  :به روش زیر اقدام کنید ،بودن مقاله خود Q1براي تعیین 

  .ي شما در آن به چاپ رسیده است را مطابق شکل زیر جستجو کنید اي که مقاله نام مجلهرفته و  scimagojr.comابتدا به سایت 

  
  . ها را مشاهده کنیدQوارد صفحه مجله شوید و جدول  ،مطابق شکلسپس 

  
 مطـابق شـکل  را انتخاب کنیـد و  » بله«گزینه  8، در قسمت )دوب رنگ سبز( بود Q1 ،اگر موضوع مقاله شما در سال چاپ مقاله -8

  . درج نمایید 9در قسمت را  SJRلینک مجله در سایت  ،دعب

انتخـاب کنیـد و لزومـی بـه درج هـیچ      را » خیـر «گزینه  8در قسمت ) دوب رنگ زرد یا نارنجی یا قرمز(نبود  Q1اگر مقاله شما  -9

  .باشد نمی 9اطالعاتی در قسمت 

بودن مجله در  Q4 ررنگ قرمز نمایانگ و Q3، رنگ نارنجی نمایانگر Q2، رنگ زرد نمایانگر Q1ها، رنگ سبز نمایانگر Qدر جدول  -

  .اند الت در آن چاپ شدهامق است که اي زمینه
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کشـوري دیگـر را دارد، در ایـن قسـمت      نشیلیفابوده و  کشورخارج یکی از نویسندگان از اگر در نویسندگان مقاله مورد نظر  -10

  .را انتخاب کنید» خیر«را از لیست انتخاب کنید و در غیر اینصورت گزینه » بله«گزینه 

بـوده   پزشـکی لرسـتان  مراکز تحقیقاتی مصوب دانشـگاه علـوم   به نام یکی از  ،ندگان مقاله مورد نظرسیکی از نوی نشیلیفااگر  -11

  .را انتخاب کنید» خیر«را از لیست انتخاب کنید و در غیر اینصورت گزینه » بله«است، در این قسمت گزینه 

 بـوده اسـت،   دانشگاه علوم پزشکی لرستان کمیته تحقیقات دانشجوییبه نام  ،ندگان مقاله مورد نظرسیکی از نوی نشیلیفااگر  -12

  .را انتخاب کنید» خیر«از لیست انتخاب کنید و در غیر اینصورت گزینه  را» بله«در این قسمت گزینه 

مـرتبط بـا   الـزام تکمیـل آن   کـه   7به جز قسمت ( نباید خالی باشد 12تا  1هیچ یک از قسمتهاي براي هر مقاله، در این صفحه  -

   )است 8قسمت انتخابی در مرتبط با گزینه الزام تکمیل آن که  9است و قسمت  2قسمت انتخابی در گزینه 

به صورت خودکار محاسبه و در  2016امتیاز هر مقاله مطابق نحوه محاسبات آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در سال  -

  .شود امتیاز کل مقاالت نیز در باالي صفحه نمایش داده می .شود میانتهاي صفحه براي شما نمایش داده 

آن مقالـه را قـرار دهیـد تـا      باالترین نمایـه فقط نمایه شده باشد،  Scopusیا  ISI WOS ،PubMedنمایه اگر یک مقاله در چند  -

توسط شـما بـراي یـک مقالـه انتخـاب شـده باشـد،         تر نمایه پاییندر صورتی که . بیشترین امتیاز آن مقاله براي شما محاسبه شود

  .به عهده خود متقاضی است ،کمتر تعلق گرفته به آن مقالهمسئولیت امتیاز 
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  :»ها همایش«راهنماي تکمیل صفحه 

  
  .در این قسمت عنوان دقیق مقاله را درج نمایید -1

   .نمایه شده است را درج نمایید Proceedingیا  Meeting Abstractکه به صورت  ISI WOSلینک مقاله در نمایه  -2

  

  :به روش زیر عمل کنید ISI WOSدر  Meeting Abstractي ارائه شده به صورت  یافتن و درج اطالعات یک مقالهبراي 

 مقالـه مطابق شکل زیر، بـر روي لینـک    ،مراجعه کنید و پس از جستجوي عنوان مقاله خود و یافتن لینک آن ISI WOSبه سایت 

  .کلیک کنید تا وارد صفحه آن مقاله وارد شوید

بـودن آن در پـایین    Meeting Abstractهمچنـین از  . درج کنیـد  2را در قسمت  لینک صفحه آن مقاله ،مطابق شکل بعدسپس  

  .اطمینان حاصل کنید ه،صفحه مقال
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  :به روش زیر عمل کنید ISI WOSدر  Proceedingي ارائه شده به صورت  براي یافتن و درج اطالعات یک مقاله

مراجعه کنید و پس از جستجوي عنوان مقاله خود و یافتن لینک آن، مطابق شکل زیر، بـر روي لینـک مقالـه     ISI WOSبه سایت 

  .کلیک کنید تا وارد صفحه آن مقاله وارد شوید
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بـودن آن در پـایین صـفحه     Proceedingهمچنـین از  . درج کنیـد  2را در قسـمت   لینک صفحه آن مقاله ،ریزمطابق شکل سپس 

  .اطمینان حاصل کنید ه،مقال

  
  

به صورت خودکار محاسبه و در  2016امتیاز هر مقاله مطابق نحوه محاسبات آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در سال  -

  .شود امتیاز کل مقاالت نیز در باالي صفحه نمایش داده می. شود انتهاي صفحه براي شما نمایش داده می
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  :»ها کتاب«راهنماي تکمیل صفحه 

  
شـما در  از مقاالت هاي انتهاي کتاب،  از مجموع رفرانسرفرانس  10در این قسمت عنوان دقیق کتاب تألیفی خود را که حداقل  -1

  .باشد، را درج نمایید می Scopusیا  ISI WOS ،PubMedهاي  نمایه

: بـه عنـوان مثـال   . صادر شده است را در این قسمت درج نماییـد شماره نامه گواهی تألیف که با امضاء معاون پژوهشی دانشگاه  -2

244545/94/200  

  .کتاب مورد نظر را در این قسمت به صورت عددي وارد نمایید تعداد نویسندگان -3

به صـورت خودکـار محاسـبه و     2016امتیاز هر کتاب مطابق نحوه محاسبات آیین نامه انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در سال  -

  .شود امتیاز کل کتب نیز در باالي صفحه نمایش داده می. شود در انتهاي صفحه براي شما نمایش داده می
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