بسمه تعالی
"دستورالعمل نحوه امتیازدهی به چاپ مقاالت ویژه پژوهشگران دانشجویی"

با توجه به سیاست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در جهت بهبود عملکرد پژوهشی دانشجویان
و کیفی سازی هرچه بیشتر فعالیت های پژوهشی دانشجویی،کمیته تحقیقات دانشجویی به عنوان ارگان رسمی فعالیت های پژوهشی
دانشجویی دستورالعمل ذیل را برای تحقق هدف فوق در زمینه چاپ مقاالت تدوین کرده است.

تبصره ها:


کلیه اطالعات بر اساس مستندات موجود در سامانه پژوهشی مورد ارزیابی قرار می گیرد(.کلیه اطالعات باید ثبت سامانه
شوند).



شرط احتساب مقاله جهت امتیاز دهی نوشتن صحیح وابستگی سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی می باشد و مقاالتی
که از سایر وابستگی های سازمانی استفاده کرده یا وابستگی را به شیوه صحیح ذکر نکرده اند،مورد ارزیابی قرار نمی گیرند.



این دستورالعمل در  ۴بند نوع مقاله،نوع نمایه،ترتیب نویسنده و  IFژورنال مورد نظر تدوین شده است.



جدول ضرایب با توجه به قوانین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ،آیین نامه های پژوهشی و جشنواره رازی تبیین
گردیده است.



امتیاز نویسنده مسئول مقاله مشابه با نفر اول در نظر گرفته می شود.



این دستور العمل صرفا برای امتیازدهی چاپ مقاله ی آیین نامه انتخاب پژوهشگر برتر و گرنت پژوهشی می باشد و سایر
قسمت ها طبق آیین نامه امتیازدهی می شود.

جدول شماره :۱ضریب نوع مقاله
ضریب
۱
۲
۴
۵

نوع مقاله
Letter to editor
Case report, short report
Original
Systematic Review or Meta-Analysis

جدول شماره :۲ضریب نوع نمایه
نوع مقاله
)ISI(Web of Sciences
Medline,pubmed
Scopus
Embase,Chemical abstract,Biological Abstract
،CINAHL,Current contents,CABI,EMRO,Index copernicus,ISCعلمی پژوهشی

ضریب
۶
۵
۴
۳
۲
۱

نمایه نشده
جدول شماره :۳درصد امتیاز بر حسب ترتیب نویسندگان
ترتیب نویسندگان

امتیاز

نویسنده اول یا مسئول

%011امتیاز مقاله

نویسنده دوم تا پنجم

%01امتیاز مقاله

نویسنده ششم به بعد

%61امتیاز مقاله

* IFژورنال در سال چاپ مقاله با ضریب  ۵محاسبه شده و با نمره مقاله جمع می شود.
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دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

