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تعالی بسمه     

نجمن ایمونولوژی و آلرژی ایرانا     

رانیا یو آلرژ یمونولوژیا ملی جشنواره آیین نامه  

ایراني در  اساتید، پژوهشگران و فناوران برتر جهت تجلیل ازتوسط انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران جشنواره ایمونولوژی  -1ماده 

 برگزار مي گردد.ژی عرصه ایمونولو

 

 جشنوارهاهداف برگزاری -2ماده 

، توسعه، ءانگیزه در اعضاء هیئت علمي، پژوهشگران، فناوران و دانشجویان نخبه ایراني جهت ارتقا تقویتو شناسایي، معرفي، تشویق  -1

 کارگیری دانش ایمونولوژیآموزش و به 

پیشگیری، تشخیص و ر د نقش این رشته علميترویج دانش ایمونولوژی و ارتقاء سطح آگاهي عمومي جامعه در خصوص جایگاه و  -2

 هادرمان بیماری

 های مختلف به شرح زیر می باشد:جشنواره دارای بخش -3ماده 

 برگزیدهپژوهشگران  بخش -الف

 استاد  -1

 جوان پژوهشگر -2

 دانشجو  -3

 های برگزیدهژوهش بخش پ -ب

 طرح پژوهشي  -1

 مقاله -2

 کتاب -3

 یا فرآوردهاختراع  -4

 برگزیده تحقیقاتی -علمیمراکز بخش  -ج

 گروه آموزشي ایمونولوژی  -1

 مرکز تحقیقاتي -2

 شرکت دانش بنیان -3

 

 سال مي توانند در سایر بخش ها شرکت کنند. 5تا تنها برگزیدگان حقیقي هر دوره  :1تبصره 
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 کسب نماید.الزم از جدول مربوطه درصد امتیاز را  80برگزیده باید حداقل :  2تبصره 

 تمامي فعالیت ها ی ارائه شده باید مرتبط با ایمونولوژی باشد. :3تبصره 

 

 

 برگزیدهپژوهشگران اساتید و بخش  -الف

 پژوهشگر یا  استاد (1

 

 100 حداکثر امتیاز شاخص

                                                                         ISI *خارجي يا داخلي معتبر درمجالت شده چاپ مقاالت
 IF/2(×2×تعداد

ISC                                                                         
 1× تعداد

                                                           مقاله پراستناد

 IF/2×3×تعداد

                                                         علمی پژوهشی

 0.5× تعداد

35 

                                                         1                بين المللي يافته  پايان پژوهشي هايطرح

                                                            0.5                         ملي

                                                            0.1                 دانشگاهي

منتج به محصول شده و به توليد 

     3انبوه رسيده باشد     

5 

 10 5تعداد در  مرتبط با ايمونولوژِي تاليف کتاب

)شاخص ارجاع(  H index H index 10 

                                                                               10                                          استاد مرتبه علمي

                                          5دانشيار                                        

                                       استاديار

3                                         

10 

 5 5 معتبر( علمي مراجع اختراع )مورد تاييد نوآوري، ابتكار، اکتشاف،

                                                                                   داخلي معتبر مراجع ساير يا هاجشنواره از شده دريافت جوائز

1 

                                                                             بين المللي

2 

2 

هاي هدايت کرده در تحصيالت تكميلي ) راهنماي تعداد پايان نامه

 اول و دوم(

                                                        ارشد کارشناسی

 0.5×تعداد

PhD                                                                         
 1×تعداد

2 
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 2 1×تعداد هايي که درکتب مرجع به آنها رفرانس داده شده استپژوهش

 2 2 (رين مقام مسئولباالتهاي آموزشي) با گواهي از نوآوري

مرکز  -دانشگاه   –دانشكده  -گروه -مقطع -راه اندازي رشته

 تحقيقات 

3 3 

 2 تعداد رياست و دبيري علمي کنگره هاي ايمونولوژي 

 2 2 مديريت گروه هاي ايمونولوژي

 2 2 رياست مراکز تحقيقات ايمونولوژي

 2 2 پژوهشي -سردبيري مجالت علمي 

بين  –پژوهشي )ملي -عضويت در هيات تحريريه مجالت علمي .1

 (المللي

 1 0.5×تعداد

 5 5 بيش از نيمي از تحقيقات فرد در يک زمينه متمرکز باشد 

 امتیاز مقاالت ، بر اساس آئین نامه ارتقا برای هر نویسنده محاسبه می گردد.*
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 دانشجو ( 2

 بعنوان ISI مقاله 2 حداقل و سال 35 دکتراو برای دانشجویان  30برای دانشجویان کارشناسي ارشد  حداکثر سن :ورودشرایط 

 .باشدداشته  مسئول یا اول نویسنده

100از  امتیاز حداکثر  شاخص موضوع شیوه تخصیص امتیاز 

 عملی  هر درس  15

                                    ( 2فوق ليسانس به باال   /1)ليسانس          

 تئوری              هر درس 

 (                                  4/فوق ليسانس به باال    2)ليسانس          

 آموزشي تدريس دروس ايمونولوژي

 هاتعداد شرکت در کنگره 0.2×تعداد 2

 پژوهشي

 هاتعداد شرکت در گارگاه 0.5×تعداد 5

)داخلي/ بين المللي ثبت اختراع  5×تعداد 10

 معتبر(

ملی                                                                                 5

  5/0×تعداد

بین المللی                                                                       

 1×تعداد

 

 ها ارايه خالصه مقاله در کنگره

مقاالت علمي پژوهشي تعداد  2× تعداد 10

 )مجالت معتبر(

 * IFذکر  با  ISI مقاالت تعداد  IF/2×5×تعداد 20

مجری                                                                                       8

5 

همکار                                                                                       

2 

 هاي تحقيقاتي      تعداد طرح

تالیف                                                                                        5

5          

                                                                                    رجمهت

3 

 تعداد کتاب

10 H index H index 
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                                               کشوری                                       5

5            

دانشگاهی                                                                                  

2 

 مختلفهاي برگزيده جشنواره

5  
 همكاري

 مديريتي/اجرايي

 
 امتیاز مقاالت ، بر اساس آئین نامه ارتقا برای هر نویسنده محاسبه می گردد.*

 های برگزیده بخش پژوهش  -ب

خاتمه یافته( طرح پژوهشی 1  

 به یک نوآوری علمي در سطح جهان و یا به ارایه یک خدمت بهداشتي یا فناوری در سطح کشور منجر شده باشد.: شرایط ورود

 شاخص امتیازحداکثر 100حداکثر امتیاز از

2×تعداد مراکز 5  تعداد مراکز همكار 

30 ISI                                                                               
 IF×2×تعداد

ISC                                                                                  
 1× تعداد

          پراستناد                                                           مقاله

 IF×3×تعداد

پژوهشی                                                                    علمی

 0.5× تعداد

 با منتج از طرح مقاالت تعداد

 * IFذکر

 -10خوب  -15عالي  -20بسيار عالي  20

0ضعيف  5متوسط   

رزومه )سابقه علمي ـ پژوهشي و 

 فناوري ( مجري طرح

جهاني طرح از نظر ارتقاي ارزش   10

 علمي

1هر استناد  5  از حاصل نتايج به استنادها تعداد 

 طرح

ارشد                                                                              کارشناسی 5

 1×تعداد
PhD                                                                                              
 2×تعداد

 دکترايتعداد پايان نامه ارشد و 

 مستخرج از طرح

 کتاب منتج از طرح تاليف امتياز 5هر جلد  10

 اجتماعي و اقتصادي فني، ارزش  10

 طرح اجراي از حاصل

 ارزي، جوييصرفه ايجاداشتغال،)
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 وري،بهره و توليد افزايش

 امكان داخلي، منابع از استفاده

 مشكالت رفع و پيشگيري صادرات،

 زيست درماني، و بهداشتي

 (...و محيطي

 2هر اختراع داخلي:  5

 5هر اختراع بين المللي : 

 خارج يا داخل در اختراع ثبت

 ازکشور
 بین نویسندگان تقسیم می گردد ارتقا نامه آئین اساس بر ، مقاالت امتیاز*

 مقاله ( 2

یا  5(  Impact factorحداقل ضریب تاثیر) شر شده در مجالت علمي باتمن( originalمقاله اصیل ) :شرایط ورود          

 بار به آن استناد شده باشد. 50حداقل 

 شاخص شیوه تخصیص امتیاز حداکثر امتیاز از 100

30 IF×10  برحسب( اعتبار نشريهIF) 

15 Citation×2  برحسب( کيفيت مقالهCitation  ازScopus) 

1×تعداد مراکز همكار 5  تعداد مراکز همكار 

الويت موضوع، ضرورت اجراء، کاربردي بودن نتايج   20

 يا توليد علم 

 نوآوري  15

 حجم کار  15
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 کتاب ( 3

 سال گذشته باشد. 5طي  در آن آخرین چاپکه ي ژلوتالیفي ایمونوهای بکتا: شرایط ورود

 

 100از  امتیازحداکثر  شیوه تخصیص امتیاز شاخص

 5 1×تعداد تعداد نويسندگان

                                             استاد درجه علمي نويسندگان

10 

                                           دانشیار

5 

                                          استادیار

2 

10 

 20 5×تعداد تعداد فصول کتاب

                                                                                 100زير  تعداد منابع مورد استفاده

300-100                                       

                                               به باال                 300

3 

 5 تعداد هاي قبلي نويسندگانتعداد ارجاعات به پژوهش

 3  تيراژ کتاب

 15 تعداد دفعات تجديد چاپ کتاب

 3 3 شيوايي نثر و سهولت درک متن

 5 5 اعتبار علمي و تازگي و صحت و دقت منابع مورد استفاده

 5 5 ميزان هماهنگي و تناسب محتواي مطالب با عناوين و فصول کتاب

 4 4 انتشارات دانشگاه يا ناشران معتبر دانشگاهي کشور

                                          200زير  حجم کتاب

300-200                                        

500-300                                      

1000-500                                          

5 
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 5 5 قوت استدالل در پروراندن مطالب با توجه به هدف نگارش کتاب

 7 7 در نظر گرفته شده باشد در مراجع رسمي به عنوان کتاب مرجع

                  ملی                                محدوده توزيع کتاب )ملي ، بين المللي(

                                           المللی بین

5 

 

 

 

 ثبت شدهاختراع فراورده یا  (3

 .دارای گواهي ثبت داخلي یا بین المللي باشد: ورود شرایط

 100از  امتیازحداکثر  شیوه تخصیص امتیاز شاخص

         2                      داخلي                بين المللي –هاي معتبر داخليکسب مقام از جشنواره

       5                        بين المللي       

5 

همكاران تعداد  2 1×تعداد 

محصول نياز و ضرورت   10 

                       IF×6×تعداد               IF ISI منتج طي توليد محصول با ذکر تعداد  مقاالت

ISC            تعداد×IF×5                        

               IF×9×تعدادمقاله پراستناد      

                IF×4×تعدادعلمي پژوهشي    

15 

 5  5 آموزشي( فرد توليدکننده ، پژوهشي  ،رزومه )سابقه علمي 

 10 10 علمي، پژوهشي و آموزشي ارزش محصول  ارايه شده از نظر ارتقاي

 ايجاداشتغال،) طرح اجراي از حاصل اجتماعي و اقتصادي فني، ارزش

 داخلي، منابع از استفاده وري،بهره و توليد افزايش ارزي، جوييصرفه

 زيست،  درماني و بهداشتي مشكالت رفع و پيشگيري صادرات، امكان

 (...و محيطي

20 20 

 5 2×تعداد بكارگيري محصول تعداد مقاالت چاپ شده با

با بكارگير ي  و طرحهاي  انجام شده تعداد پايان نامه ارشد و دکترا

 محصول

 5 2×تعداد

 5 5 مباني علمي و تئوري )انطباق با اصول و موازين علمي(

صنعتي طراحي اصول رعايت  3 3 

                                                                         صنعتي هايمالكيت ثبت اداره در حقوقي ثبت - - هاي اخذ شدهتائيديه

                                                   نخبگان ملي بنياد /ايران صنعتي و علمي هايپژوهش سازمان - -

                                                                                   کشور از خارج در اختراعات ثبت اداره -

5 
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                                                                                                        5)استاني(          ايمنطقه - وسعت طيف کاربران

                                                                                                          7                           ملي -

                                                                                                           10                 المللي بين-

10 

 

 

 

 

 

 تحقیقاتی  -بخش مراکز علمی -ج

 ژیگروه آموزشی ایمونولو (1

 باشد دارای تحصیالت تكمیليگروه : شرایط ورود

 100از  امتیازحداکثر  شیوه تخصیص امتیاز شاخص

 به نسبتتعداد فارغ التحصيالن تحصيالت تكميلي 

 تعداد هيات علمي

 کارشناسي ارشد                       

PhD                                         

5 

                                     ISI تعداد هيات علمي به نسبتامتياز مقاالت 
 IF×2×تعداد

ISC                                   1× تعداد 

                    مقاله پراستناد

 IF×3×تعداد

    علمی پژوهشی

 0.5× تعداد                

 

30 

  دانشگاهي تعداد هيات علمي به نسبتتعداد طرح پژوهشي 

 ملي

 بين المللي

15 

       ارشد کارشناسي تعداد هيات علمي به نسبتتعداد دانشجو 

PhD                                     

5 

تعداد  به نسبتتعداد دوره هاي تحصيالت تكميلي 

 هيات علمي

 10 

 H index اعضاي گروه به نسبت تعداد هيات علمي

 مجموع 

 10 

 10 تعداد هاي گروهتعداد آزمايشكاه
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 15 تعداد تعداد مراکز تحقيقاتي وابسته به گروه

 
 .گردد می محاسبه نویسنده هر برای ارتقا نامه آئین اساس بر ، مقاالت امتیاز*

 

 

 

 

 

 

 

 رکز تحقیقاتی م (2

 شورای پژوهشي مرکز، نفر از هیات موسس یا 2و حداقل فعالیت مي کنند زمینه ایمونولوژی  مراکزی که در: شرایط ورود

  .نموده باشندبا آدرس مكاتبه مرکز چاپ   ISIمقاله  30حداقل و  یست باشندوژلایمونو

 سال گذشته( 3ت کسب شده در ا) بررسي امتیاز

 100از  امتیازحداکثر  شیوه تخصیص امتیاز شاخص

 تعداد تمام وقت تعداد پژوهشگر هيات علمي )تمام وقت، پاره وقت(

 تعداد پاره وقت

3 

تعداد پژوهشگر غير هيات علمي )تمام وقت، پاره 

 وقت(

 تعداد تمام وقت

 تعداد پاره وقت

2 

 10 تعداد کتب تاليفي مرتبط با ايمونولوژي تعداد

مقاالت منتشر شده مرتبط با ايمونولوژي در  تعداد

تعداد نسبت  به ISI ،ISC، نشريات علمي پژوهشي

 هيات علمي

 35 جمع امتياز مقاالت

تعداد ارجاع به مقاالت منتشر شده مرتبط با 

و کتب ايمونولوژي به نام مرکز در ساير مقاالت 

 مرجع

 10 تعداد

 مشترک ويا يافته تعداد طرحهاي پژوهشي خاتمه

تعداد  به نسبت مرتبط با ايمونولوژي در مرکز

 هيات علمي

طرح دانشگاهي تعداد  

 طرح ملي تعداد

 تعداد طرح بين المللي

10 

به کاربرد رسيدن پژوهشها ي مرکز: توليد 

خدمات بهداشتي  ،ثبت اختراع ،محصول يا فرآورده

 تعداد هيات علميبه نسبت  و...

 محصول يا فرآورده توليد

 اختراع ثبت

 بهداشتي خدمات

5 

 جذب بودجه از منابع خارج از مرکز ) غير دولتي(
داخل 

 کشور

 5 
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خارج از 

 کشور

 

براي اولين بار در  راه اندازي تكنيک هاي جديد

 کشور

 5 

 برگزاري همايش
 تعداد                                     داخلي

 تعداد                              بين المللي

10 

هاي دفاع شده مرتبط با تعداد پايان نامه

 ايمونولوژي با حمايت مرکز

 

 

 

 

 

 تعداد                     کارشناسي ارشد

PhD                                       تعداد 

5 

 رکت دانش بنیان ش (3

در  آن محصوالت تولیدی %50بیش از محصول ایمونولوژیک تجاری داشته باشد و  5شرکت دانش بنیاني که حداقل  :شرایط ورود

 سال گذشته( 2ت کسب شده در ا) بررسي امتیاززمینه ایمونولوژی باشد.

 100از  امتیازحداکثر  شیوه تخصیص امتیاز شاخص

 5 تعداد تعداد مؤسسين هيات علمي 

 کاربران طيف وسعت

 

                             منطقه اي ) استاني(

                                                   ملي

                                                 بين المللي

10 

 10 تعداد نوع خدمت آموزشي با کيفيت مناسبو يا ارائه خدمات پژوهشي 

تحصيالت عالي ) تعداد کارکنان با اشتغال زايي براي اقشار با 

 تحصيالت کاردان، کارشناس، کارشناسي ارشد و دکترا(

 10 تعداد اشتغال

 10  فروش ساالنه کل شرکت

 فروش ساالنه شرکت به ازاي هر محصول

 فروش ساالنه شرکت به ازاي سرمايه شرکت

 ميزان صادرات به ازاي سرمايه

 سرمايهسود خالص ساالنه به ازاي 

ژيک محصوالت توليدي ) براي محصوالتي که اهميت استرات

 خودکفايي در آنها اهميت حياتي براي کشور دارد(

 15 
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 5  تعداد محصوالت ايمونولوژيک در مرحله تحقيق و توسعه

 20  تعداد محصوالت ايمونولوژيک تجاري شده

 5  گواهينامه ها و مجوزهاي کسب شده

منتشر شده با به کارگيري محصوالت ايمونولوژيک تعداد مقاالت 

 توليد شده در آن شرکت

 5 

 2  تعداد ارجاع به به نام شرکت در مقاالت

همكاري با مراکز آموزشي و پژوهشي مرتبط )ارائه خدمات 

 گزاري کارگاه ها(ارائه خدمات آموزشي، بر پژوهشي،
 3 

 


