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سازمان مركزي

 -)1پژوهشی:
چک لیست پژوهشگر برتردانشجویی
نوع فعالیت

الف-چاپ مقاله

ب-شركت در كنگره
و سمپوزيوم
(ضريب  7براي رتبه
هاي برتر)
ج-چاپ كتاب(چاپ
شده)
د-كارگاه هاي مورد
تاييد كميته
تحقيقات دانشجويي
ه-طرح هاي مورد
تاييد معاونت
پژوهشي
(همکار ضريب )0/5
و-عضويت ها(فعال)

سقف

نحوه فعالیت
طبق دستور العمل نحوه امتيازدهي به چاپ مقاالت ويژه پژوهشگران
دانشجويي
(مشروط بر ثبت در سامانه پژوهشي و ذكر صحيح وابستگي سازماني
كميته تحقيقات دانشجويي)
سخنراني خارجي هرمورد  3امتياز

6

سخنراني داخلي هرمورد  7امتياز

6

پوستر خارجي هر مورد  7امتياز

8

پوستر داخلي هرمورد  4/5امتياز

8

تاليف و گردآوري و ترجمه نفر اول  ،8نفر دوم به بعد  5امتياز

47

ويراستار علمي هر مورد  3امتياز

45

مدرس  4امتياز

40

شركت كننده  0/5امتياز

1

در حال اجرا با گزارش پيشرفت  %70هر مورد  3امتياز

41

داراي گزارش نهايي هر مورد  1امتياز

45

شوراي پژوهشي كميته تحقيقات  5امتياز در يکسال با تاييد سرپرست و
دبير كل

-
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ز-داوري
(ضريب  4/5براي
تخصصي)

عضو فعال كميته تحقيقات با تاييد سرپرست و دبير كل  4امتياز

-

سرپرستي داوري كنگره هر مورد  5امتياز

40

داوري كنگره هاي دانشجويي هر مورد  3امتياز

40

داور ژورنال هاي علمي پژوهشي هر مورد  1امتياز

40

داور ژورنال هاي نمايه  Scopusهر مورد  8امتياز

47

داور ژورنال هاي  ISIهر مورد  6امتياز

45

دبير كنگره داخلي هر مورد  6امتياز

5

دبير كنگره بين المللي هر مورد  40امتياز

5

تيم علمي-اجرايي كنگره،همايش،سمپوزيوم هرمورد  7امتياز

5
-

معاونت هاي اصلي كميته تحقيقات هر دوره  5امتياز

-

دبيران واحد هاي كميته هر دوره  1امتياز

-

معاونين واحدهاي كميته هر دوره  3امتياز

-

اعضاي واحد برتر كميته هر مورد  4امتياز

-

دبير كميته تحقيقات هر دوره  8امتياز
ح-اجرايي

طH--
(indexنمايه
)Scopus

ضريب (5مشروط بر ذكر در فرم و مدرک معتبر)

-

-2فناوری،ابداع و اختراع:
در مورد طرح هاي فناورانه،ابداع و اختراع در صورت ثبت و ارائه گواهي معتبر و تاييد شوراي فناوري معاونت تحقيقات و فناوري
امتيازي مشابه با سقف مقاله براي ارائه دهنده طرح در نظر گرفته خواهد شد.
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تبصره ها:


منظور از  H-indexنمایه  Scopusاست.



برای قسمت چاپ مقاله امتیازدهی طبق دستور العمل نحوه امتیازدهی به چاپ مقاالت ویژه پژوهشگران دانشجویی فقط
شامل مقاالتی است که با وابستگی سازمانی صحیح کمیته تحقیقات دانشجویی در سامانه پژوهشی ثبت شده باشند.



برای دریافت نحوه صحیح نوشتن وابستگی صحیح سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی و دستورالعمل ارزشیابی و تعیین
برون داد به سایت کمیته تحقیقات دانشجویی واقع در معاونت تحقیقات و فناوری سایت دانشگاه مراجعه کنید.



 8نفر اول به ترتیب امتیازات کسب شده به عنوان پژوهشگران برتر دانشجویی انتخاب می شوند(.مشروط به برقرار بودن
دو شرط ذیل)



سهم هر دانشکده از پژوهشگران برتر حداکثر  3نفر است و افرادی از دانشکده ها که به عنوان نفر چهارم انتخاب شوند حتی
در صورت انتخاب جز  8نفر اول از فرایند انتخاب خارج می شوند.



از دانشجویان رشته  PHD by researchدو نفر از طرف معاونت تحقیقات و فناوری انتخاب شده و دانشجویان این رشته
جز  8نفر انتخابی نمی باشند.



مقاطع انتخابی کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترای حرفه ای و  PHDاست.



شرط ورود برای برای فرآیند انتخاب،گذراندن  3ترم تحصیلی و کسب حداقل  11امتیاز است و افرادی که شرایط مذکور را
نداشته باشند از فرایند انتخاب خارج می شوند.



محدوده زمانی فعالیت ها یک ساله(بین  1مهر سال گذشته لغایت  31شهریور سال جاری)می باشد و فعالیت های خارج از
این محدوده زمانی از فرایند انتخاب خارج می شوند.



کلیه مدارک بایستی به صورت ضمیمه شده و شماره گذاری شده(ثبت در پیوست فرم)فرستاده شوند در غیر این صورت از
فرآیند بررسی خارج می شوند.



پژوهشگران تا آخر تاریخ ذکر شده فرصت ارسال دارند و فرستادن مدارک خارج از تاریخ مقرر یا مدارک ناقص موجب حذف
امتیاز می شود.



آدرس ایمیل ارسال مدارک  student.research@ssu.ac.irاست.



امکان ارسال دستی مدارک وجود نداشته و کلیه پژوهشگران باید مدارک و مستندات خود را از طریق ایمیل ارسال کنند.



افرادی که در سال گذشته به عنوان پژوهشگر برتر معرفی شده اند مشمول فرآیند انتخاب پژوهشگر برتر نمی شوند



هر  4ساعت کارگاه به عنوان یک کارگاه در نظر گرفته می شود.
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امتیاز نویسنده مسئول مقاله مشابه با نفر اول در نظر گرفته می شود.



امتیاز کتاب در صورتی که چاپ شده باشد،به فرد تعلق می گیرد.



در قسمت داوری ژورنال،در صورتی که ژورنال مورد نظر دارای  IFباشد با ضریب  1در نظر گرفته شده و با نمره مقاله جمع
می شود.



ذکر این مطلب که مقاله در کدام پایگاه نمایه شده،نوع مقاله IF،ژورنال و سایر قسمت ها الزامی است در غیر این صورت با
امتیاز حداقلی محاسبه می شود.



امتیاز دانشجو فعال کمیته با ارائه مستندات با تایید سرپرست و دبیر کل لحاظ می شود(.برای اعضای واحد برتر امتیاز لحاظ
می شود).



اعضای واحد برتر هر ساله از طریق مجموع امتیازات کسب شده در حیطه های آموزشی و پژوهشی طبق چک لیست از پیش
تعیین شده انتخاب می شوند.



کلیه مراحل امتیاز بندی و انتخاب پژوهشگران محرمانه بوده و توسط دبیر و معاون پژوهشی کل تحت نظر سرپرست کمیته
تحقیقات دانشجویی انجام می شود.



مدارک الزم جهت تایید حضور و ارا ئه شما در کنگره ها و همایش ها،کپی یا اسکن صفحه مربوطه به ارائه شما در کتابچه
خالصه مقاالت و گواهی ارائه آن است.

دكتر محمد شفيعي

دكتر محمد افخمي عقدا

دبير كميته تحقيقات دانشجويي

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي

يزد – ميدان شهيد دكتر باهنر – سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي ،درماني شهيد صدوقي يزد –
كد پستي 6748786188 :

تلفن 38710484-5 :
سايت www.ssu.ac.ir :

نمابر  38751850 :آدرس

