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 برگزاری  شیوه نامه
 بهداشت محیط ایراناجرایی جشنواره علمی 

 
      1041تابستان : تاریخ

 
 و معرفیمقدمه 

 به منظور، شود یم دهینام« جشنواره»نامه  شیوه نیدر ااز این پس که ، بهداشت محیط ایراناجرایی  جشنواره علمی

تجلیل و و بهداشت محیط کارشناسان و دانشجویان ،اعضاي هیئت علمی، پژوهشگران ی آثار برگزیدهو معرف یشناسائ

     برگزار شود یم دهینام« انجمن»نامه  شیوه نیکه در ا وسط انجمن علمی بهداشت محیط ایرانت، از مقام آنانتکریم 

به تصویب  1041تابستان در اخرین نسخه ان تشکیل شده و  و داوريمعرفی دو بخش  ازنامه شیوه  این. رددگیم

 .ه استرسیدمدیره انجمن هیئت 
 

 
 جشنواره اهداف( 1ماده 

 :است زیراهداف این جشنواره به شرح 
 عرصه بهداشت محیط کشور، دانشجویان و پژوهشگران قدردانی از اساتید 

  ،انجام فعالیت هاي پژوهشی،  جهت و کارشناسان پژوهشگران ،دانشجویان ،علمیهیئت اعضاي تشویق محققین

 اشت محیطبهد اجرایی آموزشی و

  بهداشت محیطکارشناسان  پژوهشگران و دانشجویان،علمی، هیئت اعضاي  بینتبادل دانش و اطالعات جدید 

 طیبهداشت مح یعلوم و مهندس نهیاشخاص مستعد در زم یو معرف ییکمک به شناسا  

 کشور  یطیبهداشت مح ازهايیدر جهت رفع ن یانسان يها تیاستعدادها و ظرف تیهدا 

 کشور یبهداشت يها يزیو برنامه ر ياستگذاریدر س طیبهداشت مح گاهیجا يکمک به اعتال 

 محورهای اصلی جشنواره( 2ماده 

 :باشدمیمحورهاي اصلی جشنواره شامل موارد ذیل 
  برترمقاله 

  برترکتاب 

  برتر (ارشد و دکترا)پایان نامه 

 برتر ابداع و اختراع 

 برتر فعالیت اجرایی 

 برگزیده پژوهشگر جوان  

 برتر لهمج 

 

 جشنواره اركان( 3ماده 

 :باشدمی زیرافراد حقیقی و حقوقی جشنواره شامل ارکان 
  شوراي عالی 

 داوران تاهی 

  دبیر 

 کمیته اجرایی 
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 : افراد زیر استجشنواره مرکب از  :شورای عالی 1-3

وزارت  کارو  طیمرکز سالمت مح سیرئ، علمی بهداشت محیط ایران مدیره انجمن هیاترییس و اعضاي 

مشارکت ها و دستگاه هاي اجرایی بهداشت، نماینده دانشگاه برگزار کننده جشنواره و نمایندگانی از سازمان

 .کننده

 .خواهد داشتریاست شوراي عالی جشنواره را بر عهده  ،رییس انجمن: 1تبصره 
 

 :است زیراز افراد حقیقی و حقوقی  جشنواره مرکب ت داورانئهی :داوران هیات 2-3
 (به انتخاب رئیس انجمن) علمی بهداشت محیط ایران مدیره انجمن هیاتاصلی اعضاي دو نفر از  -1

 یا نماینده معرفی شده بصورت رسمی رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -2

 تهبورد رش ممتحنه و ارزشیابی بهداشت محیط با معرفی دبیر هیاتنفر از اعضاي  سه -3

 مدیره انجمن هیات پیشنهاد اعضايعلمی بهداشت محیط کشور به  هیاتنفر از اعضاي  پانزده -0

 
ارسال شده به دبیرخانه  مدارک بررسی باالترین نهاد علمی و تخصصی جشنواره است و وظیفه آنداوران  هیات

 .باشد میو انتخاب موارد برتر  جشنواره

 انتخاب می شودجشنواره  یعال يشوراییس رهیات مدیره انجمن و با حکم ه رئیس هیات داوران جشنواره ب: 2تبصره 

 

دبیرجشنوراه  .می شود انتخابجشنواره  یعال يشوراییس رو با حکم  انجمن مدیره هیات پیشنهادبه  :دبیر 3-3

  .جشنواره خواهد بودمسئولیت دبیرخانه را به عهده داشته و هماهنگ کننده کلیه امور 

در جشنوراه ( چه بصورت نفر اول یا بصورت همکار)با ارسال اثر ر و اعضاي هیات داوران نمی توانند دبی: 3 تبصره

 .ه ممنوع استاربه عبارت دیگر حضور افراد فوق به عنوان شرکت کننده در جشنو شرکت نمایند

 

طراحی و شنواره از قبیل افرادي هستند که به پیشنهاد دبیر، انتخاب شده تا امورات اجراي ج :كمیته اجرایی 0-3  

کمیته اجرایی ترجیحا باید از بین دانشجویان رشته بهداشت . را انجام دهند... پیگري تماسها و  ، اطالع رسانی،گرافیک

 . محیط انتخاب شوند

 

 فراخوان جشنواره( 4ماده 

یل ارتباط جمعی وسا و یا از طریقدر سایت انجمن مدیره انجمن، هیئت پس از تصویب  فراخوان جشنواره 1-0

 .شودمنتشر می

علمی، پژوهشگران، مخترعان، دانشجویان و کارشناسان فعال در زمینه بهداشت محیط  هیاتکلیه اعضاي  2-0

با تکمیل فرم مربوطه به همراه یک نسخه از آثار خود و نیز مدارک و مستندات  مطابق قوانین جشنواره، می توانند

، آدرس پستی دفتر انجمنی توسط نهاد هاي علمی و سازمان ها و ارسال آن به الزم به طور مستقل و یا با معرف

 . شرکت نمایند در این جشنواره

 

 اجرایی ضوابط( 5ماده 

جهت تصویب به و  تنظیمرا  برنامه اجرایی جشنوارهفراخوان ها، مکاتبات و  کلیه موظف استدبیر جشنواره  1-5

 .اعالم داردجشنواره  یعال يشورا

 يشورابا تصویب .... اجرایی جشنواره اعم از نوع و میزان جوایز و نامه  شیوه در خصوص تصمیم هرگونه خاذ ات 2-5

 .صورت می پذیرد جشنواره یعال
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 .باشد یجشنواره بالمانع م يبرگزار يبرا، شوراي عالی جشنوراهبا تایید  یمال يجذب کمک ها : 1تبصره 

 

خواهد بود و  مدیره انجمن أتیه بیو تصو داوران هیات شنهادیمنوط به په نام شیوه نیدر ا يرییگونه تغهر  3-5

و ابالغ  هیانجمن ته رهیمد أتیتوسط هنامه  شیوه نیا ياجرا جهت الزم يهاضرورت، دستورالعمل در صورت

 .گردد یم

 
 شركت در جشنوراه شرایط كلی( 6ماده 

مجاز به  شرکت در ، (اره هاي بهداشت محیط قبلیبه جز جشنو) برگزیده در سایر جشنواره هاي داخلی آثار (1

 .جشنواره می باشنداین 

 .باشد جشنواره می هاي  بخشدو بخش از هر داوطلب فقط مجاز به شرکت در  (2

 .شودصرفا مدارک و مستندات معتبر ارائه شده داوطلب در زمینه هاي تخصصی بهداشت محیط بررسی می (3

 .باشنداریخ برگزاري جشنواره، مجاز به شرکت در جشنواره میسال منتهی به ت 3صرفا آثار مربوط به  (0

 .نمی باشندجشنواره در هیچ یک از حیطه هاي  شرکت دوره گذشته هر جشنواره، مجاز به 3برگزیدگان  (5

 .نخواهد بودپژوهشگر جوان  شامل بخشبند فوق : 1 تبصره

 .باشد ارهجشنو برگزاريمان در زتمام  سال 34کمتر از باید در بخش پژوهشگر جوان، سن داوطلب  (6

شیوه نامه ارزشیابی معرفی شده از سوي مرکز سالمت بخش فعالیت اجرایی بهداشت محیط،  مالک داوري (7

 .می باشدکار  و محیط

باید نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشد و مقاله الزاما باید  داوطلب شرکت در جشنوارهدر بخش مقاله،  (8

 .مورد قبول نخواهد بودبه تنهایی گواهی پذیرش مقاالت .نالین باشدبوده و یا چاپ آ DOIداراي 

فرد داوطلب بایستی . در هر بخش از جشنواره، ارائه رضایت همکاران اثر ارسالی براي فرد داوطلب، الزامی است (9

 .نامه همکاران را تکمیل نموده به همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارائه نماید فرم رضایت

 .متوجه فرد داوطلب خواهد بودصرفا  ابرازيسئولیت حقوقی رضایت نامه م :2 تبصره

داوطلبینی که هر گونه سوء سابقه و یا تخلف در امور اجرایی و پژوهشی دارند، حق شرکت در جشنواره را   (14

در صورتی که پس از احراز شرایط در جشنواره مشخص شود که فرد پذیرفته شده مشمول این بند . ندارند

نواره، کان لم یکن تلقی خواهد شد و اگر در جشنواره یا تخلفی صورت گرفته است، پذیرش وي در جش بوده و

 .موفق به کسب عنوانی شده باشد این عنوان از وي باز پس گرفته خواهد شد

باشد، حق شرکت در این بخش از جشنواره را % 15داوطلبین مقاالت که میزان خوداستنادي شان بیش از  (11

 .دي در زمان داوري مالک محاسبه استنامعیار خوداست .شتنخواهند دا

جشنواره هاي  درصد امتیاز در هر یک از بخش 74 حداقل کسب، مشروط به مدارک افراد داوطلب یابیارز (12

 .خواهد بود

 

 (رزومه)داوطلب  CVبخش ( 7ماده 

 متیااز  ا. باشد می( 1) رت جدولي جشنواره یکسان و به صوها نحوه امتیاز دهی به کارنامه داوطلب براي همه بخش (1

 :به شرح زیر است در بخش هاي مختلف از امتیاز کل  رزومه

   24             مقاله% 

  34 ترجمه کتاب% 

  04 کتاب تالیف% 
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  رزومه فاقد امتیاز ارشدپایان نامه 

 15 پایان نامه  دکتري% 

 رزومه فاقد امتیاز ابداع و اختراع 

 بررسی می شود عالیت اجرایی فاختصاصی  رزومه فعالیت اجرایی 

 اختصاصی پژوهشگر جوان بررسی می شود رزومه  پژوهشگر جوان 

 رزومه فاقد امتیاز                    مجله 

 

امتیااز   کارناماه داوطلاب   شوند در بخش مقااالت  نامه امتیاز دهی می مقاالت منتج از پایان نامه که در بخش پایان (2

 .شوند داده نمی

 .ارائه شده است 2مشترک در جدول یو آموزش یپژوهش يها تیفعال يبرا ازیامت عیوزنحوه محاسبه و ت (3

 

 داوطلب  رزومهامتیاز دهی : (1)جدول

ف
دی

ر
 

 معیار
حداكثر 

 امتیاز 

1 
امتیازدهی متناسب با )هاي اطالعاتی معتبر  مقاالت چاپ شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک

 (3و 2معیارهاي مندرج در جداول 
35 

2 

اختراع منجر به عمل ) نو آوري، ابداع و اختراع 

امتیازدهی بر اساس ( قابل قبول است

 (8)معیارهاي جدول

 (امتیاز 0 )نوآوري و  اختراع در ایران 

6 
 (امتیاز 6)نوآوري و اختراع در جهان 

3 
سال  5در ) تالیف و گردآوري و ترجمه کتاب

 (اخیر

 5هر کتاب ) 5 تالیف طبق موارد مندرج در جدول

 (امتیاز

11 
هر کتاب ) 5گردآوري طبق موارد مندرج در جدول 

 (امتیاز 2

 0هر کتاب ) 6ترجمه طبق موارد مندرج در جدول 

 (امتیاز
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سال  5در ) افتهیاتمام  یقاتیتحق يطرح ها

 (اخیر

 امتیاز75/4طرح دانشگاهی، هر مورد حداکثر تا 

11 

 امتیاز 2ثر تا طرح ملی، هر مورد حداک

 امتیاز 3طرح هاي فناورانه حداکثر تا 

 امتیاز 5طرح بین المللی، هر مورد حداکثر تا 

5 
مقاالت ارائه شده در همایشها و سمینارهاي 

 علمی 

مقاالت ارائه شده در همایشها و سمینارهاي علمی 

 (امتیاز 5/4هر کدام )ملی 
5 

سمینارهاي علمی   مقاالت ارائه شده در همایشها و

 (امتیاز 1هر کدام )بین المللی 

6 
مسئولیت در همایشها و سمینارهاي علمی 

 (با ابالغ یا گواهی معتبر) ملی و بین المللی

هر )یا اجرایی ( امتیاز 5هر همایش )دبیر علمی 

 ( امتیاز 5/2همایش 
5 

 ( امتیاز 1هر همایش )کمیته علمی 

 (امتیاز 5/4 هر همایش)کمیته اجرایی 

7 

سابقه عضویت در انجمن هاي علمی داراي 

مجوز از وزارت بهداشت و علوم و یا انجمن 

اعم از عضو هیات مدیره، ) هاي بین المللی 

 (عضو شوراي مرکزي و یا عضو عادي

 (امتیاز 5 )عضو هیات مدیره، عضو شوراي مرکزي 

5 
 (امتیاز 5/2هر انجمن ) عضو عادي 

 5 (امتیاز 2)  ISCو  مجالت علمی پژوهشیمدیر )در مجالت علمی معتبر مسئولیت  8
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هیات دبیر تخصصی، دبیر، سرمسئول، 

 (تحریریه، مدیر اجرایی 
 (امتیاز 0)  Pubmedمجالت با نمایه اسکوپوس و 

 (امتیاز 5) ISIمجالت با نمایه 

9 

هدایت پایان نامه هاي تحصیلی به عنوان 

در دانشگاههاي وزارت راهنما و مشاور 

 بهداشت یا وزارت علوم

براي هر پایان نامه دکترا ) استاد راهنماي پایان نامه 

 (5/4و ارشد  75/4
6 

براي هر پایان نامه دکترا ) استاد مشاور پایان نامه 

 (25/4و ارشد  5/4

 فعالیتهاي مرتبط با فناوري و کار آفرینی  11

 3) نش بنیانشرکت هاي دا موسس یا سهام دار 

  (امتیاز

 5 ) (داراي گواهی معتبر)تولید محصول فناورانه  8

 (امتیاز

 (امتیاز 0) ایده برگزیده در  استارت آپ ها  

11 h-index    5 1طبق تبصره 

 111 جمع امتیازها
 

 

به ازاي هر یک ، 14زیر  ایندکس  Hبراي . اچ ایندکس از پایگاه اسکوپوس و بدون خوداستنادي مدنظر است :1تبصره 

H براي . تعلق خواهد گرفت امتیاز 2/4ایندکسH امتیاز  25/4ازاي هر یک عدد افزایش،  و به امتیاز  دو  14 ندکسیا

 .  امتیاز است 5 اضافه شده و حداکثر امتیاز این بخش

( یفارغ التحصیل پس از سال 1حداکثر در حال تحصیل یا )مربوط به دانشجو  یدر صورتیکه رزومه ارسال: 2تبصره 

امتیازي کسب ننماید هیات ( 9و  8مانند ردیف )باشد با توجه به اینکه ممکن است در برخی آیتمهاي جدول فوق 

امتیاز را براي  14را بررسی نموده و حداکثر  14جدول شماره  9-12ایتمها داوران می تواند آیتمهاي جایگزینی چون 

 این موارد در نظر بگیرد
 

 

 

 های پژوهشی و آموزشی مشترک  محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیت(: 2)جدول

 (یعلم هیاتجدول ارتقا اعضا مالک ) 

ف
دی

ر
 

 مجموع ضرایب سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوطه نویسندگانتعداد 

  *سایر همکاران اوّل

1 1 144%  ----------------144% 

2 2 95% 84% 175% 

3 3 85% 75% 164% 

4 0 84% 65% 105% 

5 5 75% 55% 134% 

 %115 %05 %74 و باالتر 6 6

 امتیاز نویسنده مسئول و نفر اول یکسان است. 
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 های مختلف امتیازدهی مقاالت تحقیقی اصیل و مروری در مجالت با نمایه(: 3)جدول

ف
دی

ر
 

 حداكثر امتیاز نمایه

 ISI, PubMed, Medline 7:نمایه یک شامل 1

 Biosis, Chemical Abstract, Current Contents, Embase, Scopus 5:شامل دو هینما 2

 3 نمایه علمی پژوهشی وزارت بهداشت – ISCالمللی نظیر  هاي بین سایر نمایه 3

 3 و اسکوپوس  ISI ی فقط با نمایهمقاالت فارس 4

 2 علمی ترویجی 5

 

 .شود ایگاه تامسون امتیاز داده نمیپ ESIمقاالت چاپ شده در مجالت ایندکس در *

 Rapidو   Short Communication ،Brief Communicationامتیاز مقاالت **

Communication مقاالت اصیل است یک دوم. 

 .است لیمقاالت اص یک سوم Case reportو  Research letter امتیاز مقاالت***

 .است لیاالت اصمق یک چهارم  Letter to editor امتیاز مقاالت****
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 ارسالی داوری آثار معیارهای (7ماده 

 

 برترمقاله بخش معیارهای داوری ( 1-7

در بخش مقاله، داوطلب شرکت در جشنواره باید نویسنده اول یا نویسانده مسائول باشاد و مقالاه الزاماا بایاد داراي       

DOI داوطلباین مقااالت کاه     .مورد قبول نخواهاد باود  ه تنهایی بگواهی پذیرش مقاالت .بوده و یا چاپ آنالین باشد

معیاار  . باشاد، حاق شارکت در ایان بخاش از جشانواره را نخواهناد داشات        % 15میزان خوداستنادي شان بایش از  

 باشد ( pubmed یا ISI)مقاله حتما باید نمایه  .خوداستنادي در زمان داوري مالک محاسبه است

 لیبخاش را تشاک   نیا کل داوطلب در ا ازیدرصد از امت24 داوطلب، رزومه ازیامتو  درصد 84هاي مقاله  امتیاز شاخص

 .است 0به شرح جدول  هاي مقاله شاخصنحوه امتیازدهی  .دهدیم

 های مقاله امتیازدهی شاخص: 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اچ  ازیحداکثر امت. اضافه شود ازیامت 1 ندکسیواحد اچ ا 54 شیافزا يو به ازا ازیامت 1و کمتر  54اچ  :1تبصره 

 باشد یم 5 کسیاند

 34امتیاز و مقاالت داغ  25در مجله  Most citedمقاالت . امتیاز 24امتیاز و حداکثر  1به ازاي هر ارجاع  :2تبصره 

 .امتیاز دریافت خواهند کرد

 منظور خواهد شد 18امتیاز  15هاي باالتر از  IFبراي  یک امتیاز منظور خواهد شد IFبراي هر  IF=15تا  :3تبصره 

 . اجرا شده باشد مرکزچند  حمایت این است که طرحی که مقاله از آن منتج شده است با منظور از مشارکتی :4 تبصره

امتیاز و  5،  داخلی همکار مرکز 2امتیاز،  3 داخلی همکار مرکز یک، به ازاي امتیاز مشارکتی بودنبراي محاسبه 

المللی باشد  بینمرکز همکار، درصورتیکه . امتیاز اختصاص می یابد 7حداکثر  و بیشترداخلی مرکز همکار  3مشارکت 

شرط احتساب مشارکتی بودن ذکر بردن از نام مرکز مربوطه در  .(7)حداکثر خواهد بود  ،یک مرکز براي امتیاز حاصله

 .قسمت قدردانی مقاله می باشد

 :به شرح جدول زیر است  Qامتیاز  :5 تبصره

Q1 Q2 Q3 Q4 

 1 امتیاز 5/1 امتیاز 3 امتیاز 5

 

ف
دی

ر
 

 حداكثر امتیاز معیار

 5 اولویت موضوع در حال حاضر 1

 11 نو آوري 2

 11 ت بهداشت محیط و محیط زیست کشورکاربردي بودن در حل مشکال 3

 11 (...و  سختی کار -صحت و دقت )متدولوژي  

4 h-index   5 1مجله طبق تبصره 

5 
طبق تبصره  فقط به مقاله کاندید جشنواره( Citations)تعداد ارجاعات 

2  
31 

6 IF   (Impact Factor ) 18 3مجله طبق تبصره 

 7 0ن طبق تبصره کار مشارکتی و چند مرکزي بود 7

 5 5تبصره ( چارک مجله)   Qامتیاز  8

 111 جمع امتیازها
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 تالیف و گردآوری كتاببخش معیارهای داوری ( 2-7

و   دهدیم لیرا تشک بخش تالیف، تدوین و گرداوريکل داوطلب در  ازیدرصد از امت 04 رزومه ازیامت در این بخش (1

 .دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت 64هاي تالیف کتاب  شاخص امتیاز

 .در فرم هاي امتیاز دهی دیده نشده است (سال انتشار مشابه)تکراري بودن انتشار کتاب  (2

 5حداقل  رفرنس باشد و 24ابی تالیف محسوب می شود و در این بخش قابل ارزیابی است که حداقل داراي کت (3

 .دشومی گردآوري منتقل و ارزیابی بخش ها از نویسندگان باشد در غیر اینصورت به رفرنسکل از رفرنس 

درصد اضافه خواهد  14امتیازات به کل براي کتاب هایی که در سامانه وزارتی به عنوان منبع استفاده می شوند  (0

 .شد

 .می باشد 5به شرح جدول  و گردآوري هاي تالیف کتاب امتیازدهی مجموعه شاخصنحوه  (5

 

 

 كتابو گردآوری تالیف  های شاخصمجموعه امتیازدهی (: 5)جدول

ف
دی

ر
 

 معیار
حداكثر 

 امتیاز 

1 

داشتن مخاطب بین )مفید و کاربردي بودن اثر 

ن تطابق با سر فصل میزا-متخصصین مربوطه 

مقاطع مختلف تحصیلی در رشته بهداشت 

 (استفاده عموم -محیط

 (امتیاز 5) مناسب براي تدریس در مقطع کارشناسی

11 
 8) مناسب براي تدریس در مقطع ارشد و دکترا

 (امتیاز

 (امتیاز 14)مناسب براي جامعه 

 4 جدید بودن موضوع 2

3 

 (امتیاز 1) بق محتوا با آنگویایی عنوان و تطا ساختاري

12 

 (امتیاز 1) وجود پیش گفتار و مقدمه مناسب

 طبقه بندي فصل هاي کتاب براساس نظام منطقی

 (امتیاز 2)

 تناسب زیرعنوان هاي هر فصل با موضوع آن فصل

 (امتیاز 1)

 یکپارچگی و انسجام کافی مطالب و محتواي کتاب

  (امتیاز 3)

اع فهرست شامل مطالب کتاب، منابع، وجود انو

 2 ) جداول، نمودار، اصطالحات و واژگان دشوار

 (امتیاز

( Glossary)نامه  و یا واژه( Index)یاب  وجود واژه

 (امتیاز 2 ) در کتاب

4 

 (امتیاز 3) شیوایی نثر و سهولت درک متن ادبی

8 

 ) پرهیز از گرته برداري هاي نادرست از زبان بیگانه

 (امتیاز 2

آوردن معادل هاي التین اسامی و اصطالحات 

 (امتیاز 1)  خارجی در زیرنویس یا پی نوشت

 (امتیاز 2)  استفاده درست از عالئم سجاوندي

5 

درست و صحیح بودن محتواي ارائه شده از نظر  علمی

 (امتیاز 3)  علمی

 11 
میزان صحت و دقت در معادل یابی لغات و 

 (امتیاز 2)  حات تخصصیاصطال

 3) میزان جامع نگري محتواي علمی ارائه شده

 (امتیاز
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 (امتیاز 2) داشتن ویرایستار علمی شناخته شده

6 
در محتوا، رویکرد، روش، طرح سواالت جدید و افق هاي تازه، استدالل، نقد و )نوآوري و خالقیت 

 (استنتاج و پاسخگویی به مسائل روز
5 

7 
معیار ورود به داوري )صفحات کتاب  تعداد

 (صفحه است 144حداقل 

 (امتیاز 0)صفحه  124تا 

11 
 (امتیاز 6) صفحه  244تا 

 (امتیاز 8) صفحه  344تا 

 (امتیاز 14) صفحه و باالتر  344

 5 ( 1نحوه امتیازدهی بر اساس تبصره )  (تعداد نویسندگان) مشارکتی بودن کتاب  8

 5 (امانت داري در استناد، ادب و انصاف در نقد، تواضع علمی و احترام به محققین)پژوهش اخالق  9

 11 ( 2 نحوه امتیازدهی بر اساس تبصره) ناشر دانشگاهی  11

11 
جهت ( غیر از دانشگاهی)حامی سازمانی 

 انتشار

 (امتیاز 3)استانی 
6 

 (امتیاز 6) کشوري 

12 

از کل منابع درصد منابع نویسندگان کتاب 

از منابع کتاب   منبع 5حداقل )مورد استفاده 

 (مربوط به مؤلف یا گروه مؤلفین باشد

 (3تبصره )

 (امتیاز 6) از منابع % 5-14

11 
 (امتیاز 8) از منابع % 14-24

 (امتیاز 14) درصد  24بیشتر از 

 منابع کتاب 13
 شیوه صحیح منبع نویسی

5 
 بودن و تعدد و تنوع منابع دست اول بودن، به روز

14 
 ( 3نحوه امتیازدهی بر اساس تبصره ) تالیف به زبان نگلیسی 

 
 

 111 جمع امتیازها

 

دانشگاههاي و ) نویسندگان با وابستگی هاي متفاوت سازمانیمنظور از مشارکتی این است که  :1تبصره 

وابستگی هر نویسنده با ، به ازاي کتی بودنامتیاز مشاربراي محاسبه   .حضور داشته باشند (موسسات مختلف

 .اختصاص می یابد امتیاز 5و براي هر نویسنده بین المللی امتیاز،  2سازمانی متفاوت 

% )  84ضریب  3و دانشگاه تیپ %   94 ضریب  2، دانشگاه تیپ %   144ضریب  1دانشگاه تیپ   :2 تبصره

 (دنمحسوب می شو 3رتبه    هاي غیر دولتیدانشگاه 

  امتیاز این بخش به کتابهاي گردآوري تعلق نمی گیرد :3تبصره 

 2/1در )درصد اضافه خواهد شد  24 امتیاز کتاب،کل صورت تالیف کتاب به زبان انگلیسی به در  :4تبصره 

 (ضرب خواهد شد
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 ترجمه كتاببخش معیارهای داوری (  3-7

 

هاي  امتیاز شاخصو  دهدیم لیبخش را تشک نیل داوطلب در اک ازیدرصد از امت 34کارنامه داوطلب  ازیامت (1

در این بخش کتاب ترجمه شده   .دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت 74ترجمه کتاب 

 .به همراه کتاب اصلی مورد بررسی قرار خواهند گرفت

 .اشدمی ب 6به شرح جدول  کتاب ترجمههاي  امتیازدهی مجموعه شاخصنحوه  (2

 
 ترجمه كتاب های امتیازدهی شاخص(: 6)جدول

ف
دی

ر
 

 معیار
حداكثر 

 امتیاز 

1 

 )نویسنده معتبر و ناشر معروف  (اصل اثر)اتقان و اعتبار علمی اثر ترجمه شده 

 (امتیاز 8حداکثر 
8 

و ناشر  نویسندگان ناشناخته

 (امتیاز 5حداکثر ) ناشناخته

 تاب هاي ترجمه شده موجودجدید بودن مطالب کتاب نسبت به ک 2
6 

 تاثیر گذاري چاپ این اثر در ارتقاي رشته و یا شناساندن رشته در جامعه 3
8 

4 

 (امتیاز 3)مقطع کارشناسی  (ضرورت ترجمه)نیاز دانشجویان به ترجمه کتاب 
5 

 (امتیاز 5)مقطع ارشد و دکترا 

 (امتیاز 5)جامعه 

5 

 (امتیاز 2و دکترا  1ارشد )دانشجو  (1تبصره ) دانشگاهی مترجم  و درجهسابقه 
5 

 (امتیاز 3)استادیار 

 (امتیاز 0)دانشیار 

 (امتیاز 5)استاد 

 وفاداري ترجمه به متن اصلی 6
8 

 (2تبصره )تسلط و مهارت مترجم بر موضوع  با توجه به الین تحقیقاتی و تخصص  7
5 

 شیوایی و ترجمه روان کتاب 8
8 

 ایت و به کارگیري واژگان مصوب به جاي واژه هاي بیگانهرع 9
4 

 میزان صحت و دقت در معادل یابی لغات و اصطالحات تخصصی 11
5 

11 

 

 صفحه 144معیار ورود به داوري حداقل )تعداد صفحات کتاب 

 (است استاندارد

 (امتیاز 0)صفحه  124تا 
11 

 (امتیاز 6)صفحه  244تا 

 (امتیاز 8) صفحه  344تا 

 (امتیاز14) صفحه و باالتر  344

 ...(نقطه، کاما، فاصله و ) استفاده درست از عالئم سجاوندي 12
4 

 معتبرویرایستار علمی  داشتن 13
4 

 استفاده مناسب از پاورقی ها و ارائه توضیحات تکمیلی در ترجمه کتاب 14
4 

 ( 3ه نحوه امتیازدهی بر اساس تبصر) ناشر دانشگاهی  15
11 

16 
 ( امتیاز 3) استانی  جهت انتشار( غیر از دانشگاهی)حامی سازمانی 

6 
 (امتیاز 6) کشوري 

 111 جمع امتیاز
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در صورتیکه در تیم ترجمه افراد شناخته شده با مدارک گوناگون حضور داشته باشد هیات داوران می تواند با توجه به : 1تبصره 

 امتیاز مترجمان را در نظر بگیردد براینشناخت از تیم ترجمه 

 د ارزیابی دقیق قرار بگیردورالزم است رزومه اموزشی و پژوهشی مترجم م : 2 تبصره

هاي غیر دانشگاه % )  84ضریب  3و دانشگاه تیپ %   94 ضریب  2، دانشگاه تیپ %   144ضریب  1دانشگاه تیپ   :3تبصره

 (دنمحسوب می شو 3رتبه    دولتی
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  (ارشد و دكتری )  پایان نامهبخش معیارهای داوری ( 4-7

کل  ازیاز امت درصد 15براي کارشناسی ارشد فاقد امتیاز و براي مقطع دکتري امتیاز  داوطلب رزومه ازیامت (1

مقطع  کل داوطلب ازیتدرصد از ام 85هاي پایان نامه  امتیاز شاخصو  دهدیم لیبخش را تشک نیداوطلب در ا

 .دهدیم لیبخش را تشک نیدر ا دکتري

و درصورتیکه که محصول تولیدي از  امتیاز 14حداکثر باشد( محصول محور)در صورتیکه پایان نامه فناورانه  (2

یازات به مجموع امت امتیاز 15 حداکثر (گواهی معتبر)قرار گرفته باشد پایان نامه مورد تایید مراجع ذي صالح 

 .نامه اضافه خواهد شد پایان

 .می باشد 7به شرح جدول  پایان نامههاي  امتیازدهی مجموعه شاخصنحوه  (3
 

 

 پایان نامه های امتیازدهی شاخص(: 7)جدول

ف
دی

ر
 

 معیار
حداكثر 

 امتیاز

 4 تازگی و نو آوري موضوع 1

در راستاي حل معضالت اصلی بهداشت محیط و محیط زیست منطقه یا  2

 کشور

8 

 3 دقیق ضرورت انجام بر اساس مرور بر مطالعات گذشتهبیان  3

 3 وجود انواع فهرست شامل مطالب، جداول، نمودار، و شکلها 4

 4 شیوایی نثر 5

آوردن معادل هاي التین اسامی و اصطالحات خارجی در زیرنویس یا پی  6

 نوشت

3 

اما، نقطه، ک)استفاده درست از عالئم سجاوندي و  رعایت قواعد نگارشی 7

 ...(فاصله و 

5 

 5 دست اول بودن، به روز بودن و تعدد و تنوع منابع 8

 3 رعایت و به کارگیري واژگان مصوب به جاي واژه هاي بیگانه 9

 8 درستی و انسجام روش انجام  11

 8 ارائه مناسب نتایج 11

 8 تحلیل و تفسیر قوي نتایج در قسمت بحث  12

 4 مناسب و گویانتیجه گیري  13

امانت داري در استناد،  تواضع علمی و احترام به )رعایت اخالق پژوهش  14

 ..(محققین و 

5 

 4 1تبصره : نمره اخذ شده دفاع 15

 21 2تبصره  :چاپ مقاالت منتج از پایان نامه 16

 5 3تبصره  تیبا رعا: ها و سمینارها ارایه مقاله در همایش 17

 111 جمع امتیازها

 

نمرات میانی به . تعلق می گیرد 0 ، امتیاز 24، نمره  2امتیاز  19،  نمره 1 امتیاز 18ره نم :1تبصره 

 .تناسب امتیاز داده می شود

مقاالت داراي نمایه سوم –امتیاز  8مقاالت داراي نمایه دوم  –امتیاز  14مقاله داراي نمایه اول  :2تبصره 

(ISC و علمی پژوهشی)امتیاز 3 (علمی ترویجی) چهارم ت داري نمایهمقاال –امتیاز  5 
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در غیر  نویسنده مسئول یا اول باشد کل امتیاز یک مقاله را دریافت می نماید ،در صورتیکه دانشجو

 .درصد امتیاز مقاله را کسب خواهد نمود 84اینصورت 

 .هد گرفتتعلق خوا امتیاز 3و  2 المللی به ترتیب و بین ملی و سمینار به ازاي هر مقاله همایش :3تبصره 

، فقط یک جا همایشی هم ارائه شده باشددر  عنوانهمان با و  مجله اي چاپ شده باشداگر مقاله اي در 

 . ارزیابی خواهد شد
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  ابداع و اختراعبخش معیارهای داوری ( 5-7

 کیرا در  یکند و مشکل یخاص را ارائه م يفرآورده ا ای ندیبار فرآ نیاول يافراد است که برا ایفکر فرد  جهیاختراع نت

در این  فرد شرکت کننده .اختراع باشد نامهیگواه يو دارا دینما ی، صنعت و مانند آنها حل ميحرفه، فن، فناور

درصد مالکیت اختراع را داشته باشد در غیر اینصورت در جشنوراه پذیرفته نخواهد  25باید حداقل  بخش جشنواره

 .می باشد 8هاي ابداع و اختراع به شرح جدول  شاخصامتیازدهی مجموعه ه نحو .شد

 
 ابداع و اختراع های امتیازدهی شاخص(: 8)جدول

ف
دی

ر
 

 امتیاز مالحظات معیار
حداكثر 

 امتیاز

1 

 
   ثبت اختراع یگواه

 34 جع داخلیاز مر
35 

 35 بین المللی از مراجع معتبر

 14 14 اورمحصول شرکت دانش بنیان یا فن 2

 14 14 (مالکیت صنعتی –سازمان صنعت و معدن )گواهی تجاري سازي محصول از سازمان هاي مرتبط  3

 6 6 (5تبصره )درصد مالکیت اختراع  4

5 
علمی، بنیاد ملی نخبگان و  ساتدانشگاهها و موس) صالحیذعلمی اختراع از مراجع  یعلم هیدییتا

).. 

8 8 

 14 14 و محیط زیست 3طیدار بهداشت مح تیواول يمرتبط با  حوزه ها 6

7 
منتج از طرح هاي تحقیقاتی یا فناورانه مصوب دانشگاهی یا سازمان هاي مرتبط با   اختراعات

 فرایند یا محصول تولیدي
6 6 

8 
استفاده از نتایج اختراع در ایفاي فناوري از 

 (در عملتجاري سازي ) نظر خودکفایی

تفاده اس گواهی معتبر از سازمان

 کننده داخلی

14 

15 
استفاده  گواهی معتبر از سازمان

 کننده خارجی

15 

 111 جمع امتیازها 9

 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  "مرکز مالکیت معنوي"مالک پذیرش ابداع و اختراع داخلی داشتن تاییدیه  :1تبصره 

 .است

منوط به داشتن اعتبار در ( پتنت ) ی بین المللی ثبت اختراعات مالک پذیرش ابداعات بین المللی ، ارایه گواه :2تبصره 

 سایت هاي استعالم معتبر بین المللی  

. مرتبط با  حوزه هاي اولویت دار بهداشت محیط از لینک ذیل استفاده نماییدها   تیاولو جهت دریافت فایل  : 3تبصره 

priorities-ps://b2n.ir/Researchhtt 
 ایشخص : مالک اختراع.امتیاز متقاضی بر اساس جدول زیر محاسبه می شود ،فردبا توجه به درصد مالکیت   :4تبصره

شود ، مالک اختراع  یآنها در اظهارنامه اختراع جهت ثبت به اداره ثبت اختراعات به عنوان مالک ارائه م یکه اسام یاشخاص

 .نفر باشد کیتواند  یدر اظهارنامه اختراع ، مخترع و مالک م. باشد یحقوق ای یتواند شخص حقیق یشود که م ینامیده م

 

ف
دی

ر
 

 امتیاز درصد مالکیت اختراع

1 25 3 

2 26-54 0 

3 51-75 5 

4 76-144 6 

https://b2n.ir/Research-priorities
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 فعالیت اجراییبخش معیارهای داوری ( 6-7

و  دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیتدرصد از ام 144 هاي فعالیت اجرایی شاخصامتیاز  (1

 . منظور نخواهد شدبخش  نیکارنامه داوطلب در ا ازیامت

بر اساس نظرات داوران مرکز سالمت محیط و کار   هاي فعالیت اجرایی امتیازدهی مجموعه شاخصنحوه  (2

 .وزارت بهداشت اعمال و نمره دهی می شود
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 بخش پژوهشگر جوانمعیارهای داوری ( 7-7 
الزم است کلیه . مورد ارزیابی قرار می گیرد 14در این بخش رزومه اختصاصی پژوهشگر جوان به شرح جدول 

 .مستندات هر بخش ارسال گردد

 .می باشد 14به شرح جدول شگر جوان هپژوهاي  امتیازدهی مجموعه شاخصنحوه 

 
 

 ژوهشگر جوانهای پ امتیازدهی شاخص(: 11)جدول

ف
دی

ر
 

 

 معیار

  امتیاز

 حداكثر امتیاز 

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر 1
و  2امتیازدهی متناسب با معیارهاي جداول )

3 ) 
24 

 ها و سمینارها مقاالت ارایه شده در همایش 2
 امتیاز 1همایش ملی هر مقاله تا 

5 
 امتیاز 2هر مقاله تا  همایش بین المللی

 0 1تبصره طبق  (فعلی تحصیل یا گواهی معدل تا زمان)ان دوره پایمعدل  3

 (دانشگاهی و ملی معتبر)هاي علمی و فناوري  حضور در کارگاه 4

و ملی  1هر کارگاه دانشگاهی )شرکت کننده 

 8 (امتیاز 2

 (امتیاز 0 و ملی 3 هرکارگاه دانشگاهی)مدرس 

 تالیف و گردآوري کتاب 5
 امتیاز 5ر  تالیف هر کتاب حداکث

 امتیاز 5/2 گرداوري کتاب حداکثر
5 

 5 امتیاز 5/2هر کتاب حداکثر  ترجمه کتاب 6

7 

سال اخیر  5طرح هاي تحقیقاتی اتمام یافته در 

 (براساس گواهی هاي معتبر)

 (2تبصره )

 امتیاز 3هر طرح  دانشگاهی

 امتیاز 5هر طرح  ملی 14

 امتیاز 8هر طرح  بین المللی

 2 امتیاز 1به ازاي هر انجمن  ویت در انجمن هاي علمی کشوري داراي مجوز عض 8

9 

دبیر و یا شوراي مرکزي کمیته تحقیقات 

دانشجویی با تایید رسمی معاونت پژوهشی 

 دانشگاه

 3 5/1به ازاي هر سال  دبیر

معاون  یا عضو 

 شوراي مرکزي

 75/4به ازاي هر سال 

11 

هاي  زي در انجمندبیر و یا عضو شوراي  مرک

علمی دانشجویی با تایید رسمی معاونت 

 دانشجویی دانشگاه

 3 5/1به ازاي هر سال  دبیر

 75/4به ازاي هر سال  عضو شوراي مرکزي

11 

مورد تایید )فعالیت در مجالت دانشجویی 

  (معاونت دانشجویی فرهنگی

مدیر مسئول، سردبیر 

 یا دبیر

3 3 

 امتیاز 1اي هر مجله به از عضو هیات تحریریه

12 
 و کنفرانسهاي فعالیت در همایشها و سمینارها

 علمی ملی و بین المللی
 3 امتیاز 3و بین المللی  2ملی  کمیته علمی

 امتیاز 2و بین المللی  1ملی  کمیته اجرایی

13 

برگزیده المپیادهاي علمی کشوري و 

البرز، )هاي ملی و بین المللی معتبر  جشنواره

زي، فارابی، ابن سینا، مریم میرزاخانی، را

 ( ...و  خوارزمی

براي هر امتیاز و  3کوچکتر حداکثر  براي جشنوراه هاي در مقیاس

امتیاز  6المپیاد کشوري و جشنوراه معتبر ملی یا بین المللی حداکثر 

 درنظر گرفته می شود

6 

 (3تبصره )دانشجوي نمونه کشوري  14

15 
 پژوهشگر نمونه 

 (اس گواهی هاي معتبربراس)

 5/1 دانشکده
3 

 3 دانشگاه

 3 با توجه به نمایه مجله  3حداکثر  به عنوان داورعلمی پژوهشی )همکاري با مجالت علمی معتبر  16



 

17 

 

 

 

 .نمرات میانی به تناسب امتیاز داده می شود. تعلق می گیرد 0 ، امتیاز 24نمره  و به  2 امتیاز 19،  نمره  1امتیاز  18نمره  :1تبصره 

بدیهی است حداکثر امتیاز باراي کال طرحهاا    . ضرب خواهد شد 2در صورتی که طرح بصورت فناورانه باشد امتیاز حاصله در  :2تبصره 

 امتیاز خواهد بود 6همان 

باه   شاده باشاد   ا ز وزارتاین  دانشجوي نمونه کشوري سال گذشته موفق به کسب عنوان 3در صورتیکه فرد شرکت کننده در  :3تبصره 

 درصد اضافه خواهد شد 14امتیاز کل حاصله 

و از  (مانند فعالیتهاي آموزشی) مدارکی بود که در جدول فوق ذکر نشده بود فرد شرکت کنندهارسالی  در صورتیکه در مدارک :4تبصره

امتیاز به امتیااز نهاایی وجاود خواهاد       5 پس از بررسی هیات داوران امکان اضافه کردن حداکثر حائز ارزش بود اموزشی پژوهشیلحاظ 

 .داشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر فعالیتهاي  (و باالتر

-کارشناس)مرتبط 

 ..(ویراستار و 

 با توجه به نمایه مجله 2حداکثر 

 نش بنیانفعالیت در شرکت هاي دا  17
 0حداکثر  موسس یا سهامدار

0 
 2حداکثر  همکاري در پروژه ها

 ایده برگزیده در  استارت آپ ها   18
 0 امتیاز 2بسته به رتبه حدکثر  استانی

 امتیاز 0بسته به رتبه حدکثر  و بین المللی کشوري

 5 (داراي گواهی معتبر)تولید محصول فناورانه  19

 0 (گواهی پذیرش یا همکاري با بنیاد) د ملی نخبگانعضویت در بنیا 24

 111 جمع امتیازها
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 مجالت علمیمعیارهای داوری ( 8-7             

در این بخش مجالت علمی مرتبط با بهداشت محیط منتشر شده در کشور که حداقل شروط زیر را داشته 

 سابقه انتشار حداقل دو ساله داشتن وبسایت، : بر اساس چک لیست زیر مورد ارزیابی قرار خواهند گرفتباشند 

 .عطاي شاپاالمللی ا داشتن شاپاي معتبر از مرکز بینو 

 
 

حد اكثر  امتیاز آیتمهای بررسی ردیف

 امتیاز 
 COPE 5 5 عضویت در  1

 5 5 داشتن همه مقاالت منتشرهDOI کد  2

 5 5 داشتن چکیده و عنوان انگلیسی همه مقاالت 3

 7 7  منظم انتشار بصورت 0

مشارکت نویسندگان بین المللی در مجله  5

 (      در دو شماره اخیر) 

 54 بیش از

 درصد

8 8 

 5 درصد 54تا  25

 3 درصد 25زیر 

 14 14 ناشر بین المللی ناشرر اعتبا 6

 5 ناشر دانشگاهی 

به ازاي هر   هیات تحریریه بین المللی ءداشتن  اعضا 7

 1عضو 

 امتیاز

5 

8 hindex یا 

SNIP 
Google scholar metrics 

 (تقسیم بر تعداد سال چاپ )

 14  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 WoS 14 14 نمایه شدن در پایگاههاي معتبر 9
PubMed 7 
Scopus 5 

سایر نمایه هاي 

 بین المللی

3 

 5 5 دسترس پذیري راحت به فرمت الکترونیکی مقاالت 14

 5 5 آسان بودن استفاده از وب سایت 11

 5 5 مجله دگاننویسن راهنماي بودن فهم قابل 12

هاي مجله درخصوص مسائل اخالق در  سیاست مشخص بودن 13

 نشر و قصور در نشر

5 5 

 یا (Retracting)گرفتن  پس براي داشتن دستورالعمل 10

 مقاالت تصحیح

5 5 

 -طراحی جلد -رنگی بودن)زیبایی شناختی مجله  شاخصهاي 15

  (طراحی صفحات داخلی

5 5 

 5 5 امالیی رعایت نکات نگارشی و 16

  (111از )مجموع امتیازات  


