بسمه تعالی

معاونت تحقیقات و فناوری
-----------------آیین نامه هیجدهمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 9316
بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  ،3195/2/72به منظور انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر مقرر گردید که
فعالیتهای پژوهشی پژوهشگران متقاضی طی سال  7036میالدی یا سال  3195شمسی بر اساس آییننامه ارتقای اعضای
هیئت علمی و مفاد مندرج در این آیین نامه مورد ارزیابی قرار گیرد.
ماده  :1در بخش هیئت علمی ،یک نفر به عنوان دانشمند برتر جهان براساس نظام رتبه بندی  ESIانتخاب و معرفی گردد.
تبصره :منظور از دانشمند برتر فردی است که براساس نظام رتبه بندی  ESIدر زمرهی دانشمندان یک درصد برتر جهان
قرار گرفته باشد.
ماده  30 :2نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بر اساس شاخص های مورد نظر ،بعنوان پژوهشگران برجسته دانشگاه معرفی
خواهند شد.
ماده  :3عالوه بر  30نفر فوق  30،نفر پژوهشگر شامل  5نفر از اعضای هیات علمی بالینی ( متخصصین رشته های پزشکی
و دندانپزشکی ) بعنوان پژوهشگران برتر بالینی و  5نفر از اعضای هیات علمی پایه بعنوان پژوهشگران برتر علوم پایه ،معرفی
خواهند شد.
ماده  :4یک نفر پژوهشگر جوان با سن  15سال و کمتر که در سه سال گذشته جذب دانشگاه شده باشد ،معرفی خواهد
شد.
ماده  :5دو نفر به عنوان صاحبان ابداعات و اختراعات برتر معرفی خواهند شد.
تبصره :متقاضیان شرکت در این بخش از جشنواره الزم است گواهی ثبت اختراعات و ابداعات را به دبیرخانه جشنواره ارسال
نمایند.
ماده  :6فناوران برتر در بخش ارتباط با صنعت براساس حجم قراردادهای منعقد شده با بخش صنعت و جامعه طی سال
 3195ارزیابی خواهند شد .متقاضیان شرکت در بخش تجاری سازی ایده براساس حجم فروش محصول فناورانه در دوره
زمانی یک ساله ،سال ( 3195ویژه فناوران مستقر در مرکز رشد دانشگاه) ارزیابی خواهند شد.
1

ماده  :7دونفر صاحبان ایده های برتر (ویژه دانشجویان) براساس شاخص های مورد نظر انتخاب و معرفی خواهد شد.
تبصره :دانشجویان متقاضی شرکت در این بخش الزم است ضمن تکمیل فرم مربوطه مستندات را به دبیرخانه جشنواره،
تحویل نمایند .بدیهی است فرآیند داوری و انتخاب ایده ی برتر توسط مرکز پژوهش دانشجویان با نظارت معاونت تحقیقات
و فناوری دانشگاه صورت خواهد گرفت.
ماده  :8در رابطه با طرح تحق یقاتی و پایان نامه دارای کاربست در حوزه سالمت و دستاورد فناورانه  ،یک طرح تحقیقاتی
و یک پایان نامه با در نظر گرفتن مفاد مندرج در زیر انتخاب و معرفی خواهند شد.
تبصره یک :طرح تحقیقاتی /پایان نامه مصوب سال  3196و  3195باشد.
تبصره دو :طرح  /پایان نامه دارای گواهی ثبت اختراع
تبصره سه :طرح ها  /پایان نامه های دارای گواهی بکارگیری یافته های طرح در حوزه سالمت
تبصره چهار :در صورت کسب امتیاز مساوی ،مقاالت منتج از طرح  /پایان نامه مربوطه مالک انتخاب قرار خواهد گرفت.
ماده  :9یک نفر از اعضای هیات علمی با باالترین تعداد ارجاعات در نمایه استنادی  Scopusدر سال مورد ارزیابی انتخاب
و معرفی خواهد شد.
ماده  :11یک مقاله پژوهشی( )Original Articleبراساس  ،Impact Factorتعداد استنادات و  Rankدر سال مورد
ارزیابی انتخاب و معرفی خواهد شد .در صورتی که نویسنده اول و نویسنده مسئول مقاله دو نفر مجزا باشند  ،هر دو نفر
مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
ماده  :11یک نفر به عنوان برگزیده جشنواره ملی و بین المللی معرفی خواهد شد.
تبصره :یک نفر از افراد واجد شرایط که طی سال های  3195-3196در جشنواره پژوهش و فناوری سطوح ملی و بین
المللی برگزیده شده اند پس از تایید کمیته تخصصی جشنواره انتخاب و معرفی خواهد شد.
ماده  :12انتخاب مرکز تحقیقات برگزیده ،مجالت علمی پژوهشی شایسته تقدیر ،کتابدار حامی پژوهش و کارشناس
پژوهشی شایسته تقدیر توسط کمیته داوری با نظارت شورای محترم پژوهشی صورت خواهد گرفت و نیازی به ارسال
مستندات از جانب افراد یا واحدهای متقاضی نیست.
تبصره یک :یک مرکز تحقیقاتی برتر بر اساس تعداد مقاالت چاپ شده در سال  7036میالدی یا سال  ، 3195تعداد
مشارکت های بین المللی و دانشگاهی و جذب گرانت پژوهشی از سایر سازمان ها انتخاب و معرفی
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تبصره دو :مجالت علمی پژوهشی شایسته دانشگاه براساس توالی انتشار ،نوع نمایهساز ،تعداد و کیفیت مقاالت چاپ شده،
انتخاب و معرفی خواهند شد.
تبصره سه :کتابدار حامی پژ وهش براساس میزان مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی اطالع رسانی معاونت تحقیقات
و فناوری (تدریس) ،خالقیت در برگزاری دوره های آموزشی در واحدهای تابعه (دانشکده/بیمارستان) ،مشارکت در انجام
طرح های تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی به عنوان  Search Officerمعرفی خواهد شد.
ماده  :13شش نفر از پژوهشگران برتر دانشجویی در مقاطع دکتری حرفه ای -کارشناسی (چهار نفر) و تحصیالت تکمیلی-
دستیاری (دو نفر) براساس شاخصهای مورد نظر مرکز پژوهش دانشجویان معرفی خواهند شد.
ماده  :14چهار نفر به عنوان پژوهشگر کارمندی براساس شاخص های مورد نظر معرفی خواهند شد.
تبصره :کارکنانی که در سال ارزشیابی در دانشگاه علوم پزشکی همدان مشغول به تحصیل بوده اند ،صرفاً می توانند در
بخش دانشجویی جشنواره شرکت کنند.
ماده  :15جداول امتیاز دهی آییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی مالک انتخاب پژوهشگران برجسته ،پژوهشگران برتر،
پژوهشگر جوان و پژوهشگران برتر در بخش های دانشجویی و کارکنان می باشد .اختصاص امتیازات مربوطه در بخش
دانشجویی متناسب با درج وابستگی سازمانی مرکز پژوهش دانشجویان وزن دهی خواهد شد.
ماده  :16داشتن حداقل سه مقاله با نمایه سطح یک ( )ISI, Pub Medیا سطح دو ( Scopusبه زبان انگلیسی) جهت
انتخاب پژوهشگران برجسته الزامی است .داشتن دو مقاله انگلیسی با نمایه سطح یک یا دو ()ISI, Pub Med , Scopus
به زبان انگلیسی جهت پژوهشگران برتر هیئت علمی علوم پایه الزامی است .برای پژوهشگر جوان و پژوهشگران برتر هیئت
علمی علوم بالینی داشتن دو مقاله با نمایه سطح دو ( Scopusبه زبان انگلیسی) یا داشتن یک مقاله  ISIالزامی است.
همین طور داشتن یک مقاله با نمایه سطح یک ( )ISI, Pub Medیا دو مقاله سطح دو ) (Scopusبه زبان فارسی یا
انگلیسی برای پژوهشگران برتر دانشجویی و کارمندی الزامی است.
تبصره :نقش فرد متقاضی در مقاالت یاد شده الزم است نویسنده اول یا مسئول باشد.
ماده :17در صورتی که امتیازات کسب شده برای دو نفر یکسان و برابر باشد ،فردی که دارای باالترین تعداد ارجاعات باشد
انتخاب خواهد شد.
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