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 تعداد کارگاه هاي مرتبط با پژوهش برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی در سطح دانشـگاه و  .1
 از امتی 100: یا کشور

  :زنحوه تخصیص امتیا       
  شاخص

حسب سطح  بر(
  )کارگاه

  کنگره سالیانه  کشور   شبکه  دانشگاه

  12  5/7  6 3  امتیاز
  :نکات قابل توجه

  .براي کارگاه هاي برگزار شده در سطح دانشگاه در نظر گرفته می شود امتیاز 100حداکثر  *:
امتیاز به سقف اضافه  50می تواند حداکثر ) کنگره سالیانهشبکه، کشور و یا (برگزاري کارگاه در سایر سطوح *: 

  ).نماید
کارگاه هایی اسـت کـه در کوریکولـوم آموزشـی کمیتـه هـاي تحقیقـات         کارگاه هاي مرتبط با پژوهش: 1تبصره 

کوریکولوم آموزشی در تارنماي دبیرخانه کمیته کشوري تحقیقـات دانشـحوئی قابـل    . دانشجویی ابالغ شده است
  .استدسترسی 

  .باشد تحقیقات دانشجویی کشوري کمیتهتایید داراي بایستی  کارگاه هاي کشوري :2تبصره
کارگاه ها در سطح شبکه باید با تأییـد  /عالوه بر مدارك الزم براي برگزاري کارگاه، تأیید برگزاري کارگاه :3تبصره 

  .رسیده باشد) به تفکیک(فوکال پوینت شبکه 
ي هر یک از کارگاه ها که حاوي اطالعات مربوط به نام کارگاه، تعـداد شـرکت کننـده،    فرم هاي مربوط به برگزار -

حداقل تعـداد شـرکت   . ارسال گرددتایید معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد پس از  برنامه کارگاه و گواهی مدرس
  .نفر محسوب می شود 10کنندگان در کارگاه ها 

   .می شودیک کارگاه تلقی  برنامه فعال به منزلهساعت  4هر : محاسبه -
  .میزان ساعات مورد تایید کارگاه مطابق کوریکولوم اموزشی کمیته تحقیقات دانشجویی محاسبه می گردد -
  

  امتیاز 30حداکثر  :کنگره هاي دانشجویی .2
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  نحوه تخصیص امتیاز  

حسب  بر(شاخص 
  )سطح کنگره

ملی   شبکه  دانشگاه
  تخصصی

سالیانه / ملی
  دانشجویی

 تخصصی بین
  المللی

  سالیانه بین المللی
SICOBAIR 

  25  20  20  15  12 6  امتیاز
در کتابچه کنگره  .پیوست کتابچه به صورت چاپی یا لوح فشرده به همراه برنامه کنگره الزامی است :تبصره

  .بایستی نام کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان برگزار کننده  قید شده باشد
  . کنگره هاي سطح شبکه الزامی است و بایستی پیوست شودتاییدیه فوکال پوینت براي  -
   .الزم استبراي کنگره سطح کشوري تایید کمیته کشوري تحقیقات دانشجویی نیز  -
 باشد  undergraduateبایستی از دانشجویانآنها حداقل یکی از دبیران کنگره می بایستی دانشجو باشند و  -
 .)برسد ژوهشی دانشگاهپاین موضوع بایستی به تایید معاونت (

 Young(صورتی که در یک کنگره تخصصی هیات علمی، بخش مجزائی با عنوان پژوهشگران جوان  در -

Researchers (به کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشگاهی اختصاص  مستقل صفحهبرنامه زمان بندي، کتابچه و  با
  .ه تعلق خواهد گرفتامتیاز کنگره تخصصی به آن کمیتدرصد 75تا باشد،  شدهداده 

 امتیاز 40حداکثر  :خبرنامه یا مجله اختصاصی کمیته .3

  نحوه تخصیص امتیاز
  حداکثر امتیاز  امتیاز  نوع نشریه

   6   امتیاز 1-2  هر شماره از خبرنامه 
عنوان مجله کمیته تحقیقات دانشـجویی کـه    شماره از هرهر

  .باشد فصلنامهحداقل به صورت 
   24   امتیاز 6-4

   30  امتیاز 8هر شماره   ایندکس شده /علمی پژوهشیمجالت 
  40  امتیاز 10هر شماره   مجله به زبان انگلیسی

  :تبصره
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  از دانشـجویان  بایستی ترکیبی از هیات تحریریه  .شماره متوالی الزامی است 2حداقل وجود  فصلنامه در مورد
ضـمیمه  صورت چاپی یا لـوح فشـرده   به شماره هاي منتشر شده در مدت مذکور . دو اعضاي هیات علمی باش

  .گردد
 ایندکس شده می بایست صاحب امتیاز بایـد کمیتـه تحقیقـات دانشـجویی     / در مورد مجالت علمی پژوهشی

شماره هاي منتشر شده در مـدت مـذکور    .باشد و توالی انتشار نیز طبق مجوز انتشار مجله رعایت شده باشد
  .ضمیمه گردد

 و هیات علمی  پیوست گردد عضاي هیات تحریریه دانشجوییصفحه حاوي اطالعات مربوط به ا.  
  

کـه در صورتجلسـه شـوراي     کمیته تحقیقـات دانشـجویی   طرح هاي تحقیقاتی مصوب شوراي پژوهشی .4
کمیتـه تحقیقـات    به شوراي پژوهشـی تفویص اختیار در صورتی که . پژوهشی دانشگاه هم وارد شده اند

   .تیار پیوست گرددصورت گرفته است نامه تفویض اخ دانشجویی
  نحوه تخصیص امتیاز
دو (مشترك بین دانشگاه    درون دانشگاهی  )برحسب نوع طرح(شاخص 

  )دانشجو از دو دانشگاه مختلف
  12 7  امتیاز

 
در صورتی که قرارداد با دانشجو منعقـد  . می بایست پیوست گردد) با استاد یا دانشجو(قرارداد طرح پژوهشی  -

 .تشویقی اضافه خواهد شد "امتیاز 2"د گردد به ازاي هر قراردا

، عـالوه بـر صورتجلسـه و مصـوبه شـوراي      بین دو دانشگاه در مورد طرح هاي مشترك مدارك وجود قرارداد -
 .پژوهشی الزامی است

مجـالت  بنـد  در مقاالت ارائه شده از  متیازا 1امتیاز اخذ شده از طرح هاي تحقیقاتی می بایست  10به ازاي هر  -
تعداد طرح هـاي تحقیقـاتی داخـل دانشـگاهی و     . )باشد  1به  10بت امتیاز طرح به مقاله باید نس( کسب گردد

 .مشترك تفاوتی ندارد

  .دند به عنوان طرح تحقیقی مطرح شونپایان نامه هاي دانشجویی نمی توان :تبصره -
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   در مجالت معتبر منتشره مقاالت دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی .5

  :)بدون سقف :حداکثر(متیاز نحوه تخصیص ا

ص
شاخ

  
 )

له 
مج

وع 
ب ن

حس
بر

(  

خارجی فهرست  
  :شده در

 ISI, Index 
Medicus 
Pubmed 

خارجی یا داخلی فهرست شده در 
  :ها ي معتبر دیگر شاملایندکس 

EMBASE/Excerpta 
Media,Chemical Abstract 
Biological Abstract,  ...  

  

انگلیسی داخلی 
داراي رتبه علمی، 

پژوهشی از 
کمیسیون نشریات 

  پزشکی وزارت

فارسی داراي رتبه 
علمی، پژوهشی 

از کمیسیون 
نشریات پزشکی 

  وزارت

  4  6  8  12  امتیاز
  :تبصره

  به صورت آدرس انگلیسی مقاالت در مورد ( کمیته تحقیقات دانشجویی آدرسمقاله با در نام دانشجوStudent 

Research Committee or Center( مشخص شده باشد. 

  محاسبه می  2مسئول آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی را دارا باشد امتیاز با ضریب اول و یا اگر نویسنده
  .شود

  استو ایندکس شدن آن  مشخص کننده نوع مجله جله کهمیی از کپی صفحه اعالوه بر پیوست مقاله ،
 .ضمیمه گردد

 ده در کنگره خالصه مقاالت ارائه ش .6

  )بدون سقف: حداکثر( نحوه تخصیص امتیاز    
شاخص 

برحسب نوع (
  )کنگره

بین 
  المللی

SICOBAIR   ملی
دانشجویی 

  سالیانه

درون دانشگاهی و   شبکه  ملی
خارج از وزارت 

داخل (بهداشت 
  )استانی

  1/0  1  3  3  3  3  امتیاز
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در خصـوص کنگـره هـاي    . نویسندگان الزامی استقید نام کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان آدرس : 1تبصره 

تاییدیه معاون پژوهشـی   "ثبت نکنند حتمابه عنوان آدرس دانشجو را  تحقیقات دانشجویی خارجی که نام کمیته
مبنـی بـر عضـویت     ،الزم است و در مورد کنگره هاي داخلی در صورت عدم ذکر باید تاییدیه دبیر علمی کنگـره 

  .ضمیمه شود دانشجویی نویسنده در کمیته تحقیقات
 

توسط اعضاي تألیف کتب مرتبط با روش پژوهش یا در سایر زمینه هاي علوم پزشکی ، ترجمه، گردآوري .7
  کمیته تحقیقات دانشجویی

  نحوه تخصیص امتیاز
بر حسب (شاخص 

  )نوع کتاب
تالیف در زمینه 

  پژوهش
تالیف در سایر زمینه 

  هاي علوم پزشکی
ترجمه در زمینه 

  پژوهش
در سایر  ترجمه

زمینه هاي علوم 
  پزشکی

  5  10  15  20  امتیاز
  

و کتـب   حداقل یکی از نویسندگان یا مترجمان باید دانشجوي عضو کمیته تحقیقات دانشـجویی باشـد  :  1تبصره 
ذکر نام کمیته تحقیقات دانشجویی داخل صـفحه اول الزامـی   . ارسالی می بایست داراي یکی از شرایط ذیل باشند

  .است
اري تحقیقـات دانشـجویی   ذاسـتگ یکتب ارسالی توسط معاونت پژوهشی تائید شده و توسط شوراي س:  2تبصره 

  .ارزش گذاري خواهد شد
رتبه هاي کسب شده  در جشنواره رازي، خوارزمی یا کنگره سالیانه دانشجویان علـوم پزشـکی بـین     .8

  توسط اعضاي کمیته تحقیقات دانشجویی در مدت مذکور المللی و کشوري
  :)امتیاز 40حداکثر (تخصیص امتیاز  نحوه
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وزارت بهداشت کنگره هاي   رازي یا خوارزمی  شاخص

  )سالیانه/ ملی/ بین المللی(
به غیر از (سایر کنگره ها 

  )درون دانشگاهی
  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  رتبه

  2  3  4  4  5   6  10  15  20  امتیاز
  .سوم ندارند رتبه برتر به منزله رتبه اول استدر مواردي که رتبه هاي اول و دوم و   -
  .برابر امتیاز داده شود 5/1 "برتر برترها"به مقاله   -
 .گواهی رتبه اخذ شده در کنگره، به انضمام تصویر چکیده مقاله پیوست گردد -

 .دانشجو الزامی است affiliationذکر نام کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان  -

  
توسـط اعضـاي    اختراع ثبت شده در زمینه پزشکی و رشته هـاي وابسـته   و Patent، فناوري، اکتشاف .9

  .دانشجویی که به تایید وزارتخانه رسیده باشدتحقیقات کمیته 
  امتیاز 10به ازاي هر مورد : نحوه تخصیص امتیاز

ـ  .مدارك مربوطه ضمیمه شود - جویی تاییدیه معاونت پژوهشی مبنی بر عضویت دانشجو در کمیته تحقیقات دانش
  .پیوست گردد

به استثناء (از سایر نهاد هاي بین المللی، دولتی یا خصوصی ) گرانت(میزان اعتبارات مالی جذب شده  .10
  فعالیت کمیته تحقیقات دانشجوییبراي  )اعتبارات کمیته کشوري تحقیقات دانشجویی

 .)امتیاز 60حداکثر (امتیاز    3 میلیون ریال 10به ازاي هر : زنحوه تخصیص امتیا

اگرچه این قرارداد می توانـد بـا معاونـت    . حتما نام کمیته تحقیقات دانشجویی ذکر شود -در متن  قرارداد :تبصره
  .پژوهشی دانشگاه باشد اما ذکر نام کمیته در متن قرارداد یک شرط است

ذکـر مبلـغ و    بـا  می بایست کلیه مدارك مربوط به اعتبارات مالی جذب شده شامل تفاهم نامه و قرارداد پژوهشی
  .باشد نام کمیته تحقیقات دانشجویی
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  جدول امتیازات نهایی کمیته تحقیقات دانشجویی
محاسبه شده جمع امتیاز   عنوان فعالیت  ردیف

  کمیته تحقیقات توسط 
تایید شده توسط  امتیاز

  شوراي سیاستگذاري 
      برگزاري کارگاه   .1
       برگزاري کنگره  .2
       هشیخبرنامه یا مجله پژوانتشار   .3
      طرح هاي تحقیقاتی   .4
       منتشر در مجالت مقاالت  .5
      در کنگره ها خالصه مقاالت  .6
      ترجمه، گردآوري، تالیف کتاب  .7
      رتبه هاي کسب شده  .8
      اکتشاف فناوري و  .9

      جذب شده اعتبار مالی  .10
    جمع کل امتیازات

  
امی است در غیـر ایـن صـورت مسـتندات بررسـی      عنوان فعالیت الز 10براي هر یک از تأییدیه معاونت پژوهشی 

  . نخواهد شد
واقعی  ارسال شده و اظهارات از مستنداتهر یک  تشخیص دهندهر زمان که اعضاي شوراي سیاستگذاري * 

  .مذکور از جریان داوري به طور کامل خارج می گردد تحقیقات دانشجویی ، کمیتهندنیست
  

  مورد بررسی قرار گرفت ............معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اطالعات ارائه شده در ده بند فوق توسط 
  .  صحت آن تایید می گردد و

  

  امضا مهر و
  معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی


