
مقاله از نویسنده در منابع مقاله(، مروری  3)در موارد داشتن حداقل   Review، مروری  Originalدر مقاالت

 مورد( 7شامل بیش از  case seriesنظام مند و متاآنالیز، گزارش موارد نادر ) 

 هر یک از سایر همکاران  نفر اول/ مسئول تعداد همکاران  نوع و سطح شاخص  

ISI 

1 6.3 - 

2 5.6 3.85 

3 4.9 2.80 

4 4.2 2.45 

5 3.85 2.10 

6-9 3.5 1.75 

 1.21 3.15 و بیشتر  01

 مالحظات 

( به 1220، بیست و پنج صدم )2( باالتر از IF) Impact Factorدر رابطه با مقاالت چاپ شده در مجالت دارای   

برای ارائه دیدگاه نسبت به یک  letter to editorبه امتیاز اضافه می شود. این امر شامل IFازای هر یک نمره 

 مقاله )موافق و یا مخالف( نخواهد شد. 

    

مقاله از نویسنده در منابع مقاله(، مروری  3)در موارد داشتن حداقل   Review، مروری  Originalدر مقاالت

 مورد( 7شامل بیش از  case seriesنظام مند و متاآنالیز، گزارش موارد نادر ) 

 هر یک از سایر همکاران  نفر اول/ مسئول تعداد همکاران  نوع و سطح شاخص  

PubMed 

1 5.4 - 

2 4.8 3.3 

3 4.2 2.40 

4 3.6 2.1 

5 3.3 1.80 

6-9 3 1.5 

 1.03 2.7 و بیشتر  01

 مالحظات 

( به 1220، بیست و پنج صدم )2( باالتر از IF) Impact Factorدر رابطه با مقاالت چاپ شده در مجالت دارای   

برای ارائه دیدگاه نسبت به یک  letter to editorبه امتیاز اضافه می شود. این امر شامل IFازای هر یک نمره 

 مقاله )موافق و یا مخالف( نخواهد شد. 

    

  ISI, PubMed, Scopus جدول امتیاز دهی به نویسندگان  اول و سایر همکاران با توجه به نوع مقاالت و نمایه



مقاله از نویسنده در منابع مقاله(، مروری  3)در موارد داشتن حداقل   Review، مروری  Originalدر مقاالت

 مورد( 7شامل بیش از  case seriesنظام مند و متاآنالیز، گزارش موارد نادر ) 

 هر یک از سایر همکاران  نفر اول/ مسئول تعداد همکاران  نوع و سطح شاخص  

Scopus 

1 3.6 - 

2 3.2 2.2 

3 2.8 1.60 

4 2.4 1.4 

5 2.2 1.20 

6-9 2 1 

 0.69 1.8 و بیشتر  01

 مالحظات 

( به 1220، بیست و پنج صدم )2( باالتر از IF) Impact Factorدر رابطه با مقاالت چاپ شده در مجالت دارای   

برای ارائه دیدگاه نسبت به یک  letter to editorبه امتیاز اضافه می شود. این امر شامل IFازای هر یک نمره 

 مقاله )موافق و یا مخالف( نخواهد شد. 

 هر یک از سایر همکاران  نفر اول/ مسئول تعداد همکاران  نوع و سطح شاخص      

 مقاله داغ  یا پر استناد

1 9 - 

2 8 5.5 

3 7 4 

4 6 3.5 

5 5.5 3 

6-9 5 2.5 

 1.72 4.5 و بیشتر  01

مقاله داغ: مقاالتی که در طول دو سال گذشته بیشترین ارجاعات را کسب کرده باشد تحت عنوان مقاالت داغ  مالحظات

می توان پر استنادترین   Essential Sciences Indicator، بخش  ISIشناخته می شوند. در سایت موسسه  

 مقاالت را جستجو کرد.  

 

 

 

 
 

   



Case Report  مورد،  0-3شاملCase Report  دارایPeer Review  و مقاله مروری در صورت نبود سه مقاله از

 نویسنده در منابع مقاله 

 هر یک از سایر همکاران  نفر اول/ مسئول تعداد همکاران  نوع و سطح شاخص  

ISI 

1 2.7 - 

2 2.4 1.65 

3 2.1 1.2 

4 1.8 1.05 

5 1.65 0.9 

6-9 1.5 0.75 

 0.52 1.35 و بیشتر  01

 مالحظات 

( به 1220، بیست و پنج صدم )2( باالتر از IF) Impact Factorدر رابطه با مقاالت چاپ شده در مجالت دارای   

برای ارائه دیدگاه نسبت به یک  letter to editorبه امتیاز اضافه می شود. این امر شامل IFازای هر یک نمره 

 مقاله )موافق و یا مخالف( نخواهد شد. 

    

Case Report  مورد،  0-3شاملCase Report  دارایPeer Review  و مقاله مروری در صورت نبود سه مقاله از

 نویسنده در منابع مقاله 

 هر یک از سایر همکاران  نفر اول/ مسئول تعداد همکاران  نوع و سطح شاخص  

PubMed 

1 1.8 - 

2 1.6 1.1 

3 1.4 0.8 

4 1.2 0.7 

5 1.1 0.6 

6-9 1 0.5 

 0.34 0.9 و بیشتر  01

 مالحظات 

( به 1220، بیست و پنج صدم )2( باالتر از IF) Impact Factorدر رابطه با مقاالت چاپ شده در مجالت دارای   

برای ارائه دیدگاه نسبت به یک  letter to editorبه امتیاز اضافه می شود. این امر شامل IFازای هر یک نمره 

 مقاله )موافق و یا مخالف( نخواهد شد. 

 

 
 

   



Case Report  مورد،  0-3شاملCase Report  دارایPeer Review  و مقاله مروری در صورت نبود سه مقاله از

 نویسنده در منابع مقاله 

 هر یک از سایر همکاران  نفر اول/ مسئول تعداد همکاران  نوع و سطح شاخص  

Scopus 

1 0.9 - 

2 0.8 0.55 

3 0.7 0.4 

4 0.6 0.35 

5 0.55 0.3 

6-9 0.5 0.25 

 0.17 0.45 و بیشتر  01

 مالحظات 

( به 1220، بیست و پنج صدم )2( باالتر از IF) Impact Factorدر رابطه با مقاالت چاپ شده در مجالت دارای   

برای ارائه دیدگاه نسبت به یک  letter to editorبه امتیاز اضافه می شود. این امر شامل IFازای هر یک نمره 

 مقاله )موافق و یا مخالف( نخواهد شد. 

    

case series   مورد 4-7شامل 

 هر یک از سایر همکاران  نفر اول/ مسئول تعداد همکاران  نوع و سطح شاخص  

ISI 

1 4.5 - 

2 4 2.75 

3 3.5 2 

4 3 1.75 

5 2.75 1.5 

6-9 2.5 1.25 

 0.86 2.25 و بیشتر  01

 مالحظات 

( به 1220، بیست و پنج صدم )2( باالتر از IF) Impact Factorدر رابطه با مقاالت چاپ شده در مجالت دارای   

برای ارائه دیدگاه نسبت به یک  letter to editorبه امتیاز اضافه می شود. این امر شامل IFازای هر یک نمره 

 مقاله )موافق و یا مخالف( نخواهد شد. 

     
 
 
 
 
    



 

 3دول شماره و با استناد به ج کارشناسانمحققین و  امتیازدهی توسطالزم به ذکر است جداول پیوست صرفا جهت تسهیل در

برتر سال  گرانتخاب پژوهش یینامه اجرا نییآ "نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیت های پژوهشی و آموزشی مشترک"

  گردد. می تعیین  مذکور  سایر موارد با توجه به آیین نامه ارسال شده است و  0311

case series   مورد 4-7شامل 

 هر یک از سایر همکاران  نفر اول/ مسئول تعداد همکاران  نوع و سطح شاخص  

PubMed 

1 3.6 - 

2 3.2 2.2 

3 2.8 1.6 

4 2.4 1.4 

5 2.2 1.2 

6-9 2 1 

 0.69 1.8 و بیشتر  01

 مالحظات 

( به 1220، بیست و پنج صدم )2( باالتر از IF) Impact Factorدر رابطه با مقاالت چاپ شده در مجالت دارای   

برای ارائه دیدگاه نسبت به یک  letter to editorبه امتیاز اضافه می شود. این امر شامل IFازای هر یک نمره 

 مقاله )موافق و یا مخالف( نخواهد شد. 

    
case series   مورد 4-7شامل 

 هر یک از سایر همکاران  مسئولنفر اول/  تعداد همکاران  نوع و سطح شاخص  

Scopus 

1 2.25 - 

2 2 1.38 

3 1.75 1.00 

4 1.5 0.88 

5 1.375 0.75 

6-9 1.25 0.63 

 0.43 1.125 و بیشتر  01

 مالحظات 

( به 1220، بیست و پنج صدم )2( باالتر از IF) Impact Factorدر رابطه با مقاالت چاپ شده در مجالت دارای   

برای ارائه دیدگاه نسبت به یک  letter to editorبه امتیاز اضافه می شود. این امر شامل IFازای هر یک نمره 

 مقاله )موافق و یا مخالف( نخواهد شد. 


