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 .1تعداد کارگاه های مرتبط با پژوهش برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی در سطح دانشگگاه و
یا کشور 111 :امتیاز
نحوه تخصیص امتیاز:
شاخص

دانشگاه

شبكه

كشور

كنگره سالیانه

(بر حسب سطح
كارگاه)
امتیاز

6

3
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نكات قابل توجه:
* :حداكثر  111امتیاز براي كارگاه هاي برگزار شده در سطح دانشگاه در نظر گرفته می شود.
* :برگزاري كارگاه در ساير سطوح (شبكه ،كشور و يا كنگره سالیانه) می تواند حداكثر  51امتیاز به سقف اضافه
نمايد).
تبصره  :1كارگاه هاي مرتبط با پژوهش كارگاه هايی است كهه در كوريكولهوآ وموزشهی كمیتهه ههاي تحقیقهات
دانشجويی ابالغ شده است .كوريكولوآ وموزشی در تارنماي دبیرخانه كمیته كشوري تحقیقات دانشهحویی قابهل
دسترسی است.
تبصره :1كارگاه هاي كشوري بايستی داراي تايید كمیته كشوري تحقیقات دانشجويی باشد.
تبصره  :3عالوه بر مدارك الزآ براي برگزاري كارگاه ،تأيید برگزاري كارگاه/كارگاه ها در سطح شبكه بايد با تأيید
فوكال پوينت شبكه (به تفكیك) رسیده باشد.
 فرآ هاي مربوط به برگزاري هر يك از كارگاه ها كه حاوي اطالعات مربوط به ناآ كارگاه ،تعداد شهركت كننهده،برنامه كارگاه و گواهی مدرس می باشد پس از تايید معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال گردد .حداقل تعداد شركت
كنندگان در كارگاه ها  11نفر محسوب می شود.
 محاسبه :هر  4ساعت برنامه فعال به منزله يك كارگاه تلقی می شود. -میزان ساعات مورد تايید كارگاه مطابق كوريكولوآ اموزشی كمیته تحقیقات دانشجويی محاسبه می گردد.

 .2کنگره های دانشجویی :حداكثر  31امتیاز
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نحوه تخصیص امتیاز
شاخص (بر حسب دانشگاه

شبكه

سطح كنگره)
امتیاز

6

11

ملی /سالیانه تخصصی بین سالیانه بین المللی

ملی
تخصصی

دانشجويی

المللی

SICOBAIR

15

11

11

15

تبصره :پیوست كتابچه به صورت چاپی يا لوح فشرده به همراه برنامه كنگره الزامی است .در كتابچه كنگره
بايستی ناآ كمیته تحقیقات دانشجويی به عنوان برگزار كننده قید شده باشد.
 تايیديه فوكال پوينت براي كنگره هاي سطح شبكه الزامی است و بايستی پیوست شود. براي كنگره سطح كشوري تايید كمیته كشوري تحقیقات دانشجويی نیز الزآ است. دبیران كنگره می بايستی دانشجو باشند و حداقل يكی از ونها بايستی از دانشجويان  undergraduateباشد(اين موضوع بايستی به تايید معاونت پژوهشی دانشگاه برسد).
 در صورتی كه در يك كنگره تخصصی هیات علمی ،بخش مجزایی با عنوان پژوهشگران جوان ( Young )Researchersبا برنامه زمان بندي ،كتابچه و صفحه مستقل به كمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاهی اختصاص
داده شده باشد ،تا 75درصد امتیاز كنگره تخصصی به ون كمیته تعلق خواهد گرفت.
 .3خبرنامه یا مجله اختصاصی کمیته :حداكثر  41امتیاز
نحوه تخصیص امتیاز
امتیاز

حداكثر امتیاز

نوع نشریه
هر شماره از خبرنامه

 1-1امتیاز

6

هرشماره از هر عنوان مجله كمیته تحقیقات دانشجويی كهه

 4-6امتیاز

14

حداقل به صورت فصلنامه باشد.
مجالت علمی پژوهشی/ايندكس شده

هر شماره  8امتیاز

31

مجله به زبان انگلیسی

هر شماره  11امتیاز

41

تبصره:
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 در مورد فصلنامه وجود حداقل  1شماره متوالی الزامی است .هیات تحريريه بايستی تركیبی از از دانشجويان
و اعضاي هیات علمی باشد .شماره هاي منتشر شده در مدت مذكور به صورت چاپی يا لوح فشهرده ضهمیمه
گردد.
 در مورد مجالت علمی پژوهشی /ايندكس شده می بايست صاحب امتیاز بايد كمیتهه تحقیقهات دانشهجويی
باشد و توالی انتشار نیز طبق مجوز انتشار مجله رعايت شده باشد .شماره هاي منتشر شده در مدت مهذكور
ضمیمه گردد.
 صفحه حاوي اطالعات مربوط به اعضاي هیات تحريريه دانشجويی و هیات علمی پیوست گردد.

 .4طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی كمیته تحقیقات دانشهجويی كهه در صورتجلسهه شهوراي
پژوهشی دانشگاه هم وارد شده اند .در صورتی كه تفويص اختیار به شوراي پژوهشی كمیتهه تحقیقهات
دانشجويی صورت گرفته است نامه تفويض اختیار پیوست گردد.
نحوه تخصیص امتیاز
شاخص (برحسب نوع طرح)

درون دانشگاهی

امتیاز

7

مشترك بین دانشگاه (دو
دانشجو از دو دانشگاه مختلف)
11

 قرارداد طرح پژوهشی (با استاد يا دانشجو) می بايست پیوست گردد .در صورتی كه قرارداد با دانشجو منعقدگردد به ازاي هر قرارداد " 1امتیاز" تشويقی اضافه خواهد شد.
 مدارك وجود قرارداد بین دو دانشگاه در مورد طرح هاي مشترك ،عالوه بهر صورتجلسهه و مصهوبه شهورايپژوهشی الزامی است.
 به ازاي هر  11امتیاز اخذ شده از طرح هاي تحقیقاتی می بايست  1امتیاز از مقاالت ارایه شده در بند مجهالتكسب گردد (نسبت امتیاز طرح به مقاله بايد  11به  1باشد) .تعداد طرح هاي تحقیقاتی داخهل دانشهگاهی و
مشترك تفاوتی ندارد.
 تبصره :پايان نامه هاي دانشجويی نمی توانند به عنوان طرح تحقیقی مطرح شوند.4
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 .5مقاالت دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی منتشره در مجالت معتبر
نحوه تخصیص امتیاز (حداكثر :بدون سقف):
شده در:

شاخص

( برحسب نوع مجله )

خارجی فهرست خارجی يا داخلی فهرست شده در
ايندكس ها ي معتبر ديگر شامل:

ISI, Index
Medicus
Pubmed

امتیاز

انگلیسی داخلی

فارسی داراي رتبه

داراي رتبه علمی،

علمی ،پژوهشی

 EMBASE/Excerptaپژوهشی از
Media,Chemical Abstract
كمیسیون نشريات نشريات پزشكی
Biological Abstract, ...
وزارت
پزشكی وزارت
از كمیسیون
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4
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تبصره:
 ناآ دانشجو در مقاله با ودرس كمیته تحقیقات دانشجويی (در مورد مقاالت انگلیسی آدرس به صورت Student
 )Research Committee or Centerمشخص شده باشد.
 اگر نويسنده اول و يا مسئول ودرس كمیته تحقیقات دانشجويی را دارا باشد امتیاز با ضريب  1محاسبه می
شود.
 عالوه بر پیوست مقاله كپی صفحه ايی از مجله كه مشخص كننده نوع مجله و ايندكس شدن ون است،
ضمیمه گردد.
 .6خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره
نحوه تخصیص امتیاز (حداكثر :بدون سقف)
شاخص

بین

(برحسب نوع

المللی

SICOBAIR

كنگره)

ملی

ملی

شبكه

درون دانشگاهی و

دانشجويی

خارج از وزارت

سالیانه

بهداشت (داخل
استانی)

امتیاز

3

3

3

5

3

1
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تبصره  :1قید ناآ كمیته تحقیقات دانشجويی به عنوان ودرس نويسندگان الزامی است .در خصوص كنگهره ههاي
خارجی كه ناآ كمیته تحقیقات دانشجويی را به عنوان ودرس دانشجو ثبت نكنند حتما" تايیديه معاون پژوهشی
الزآ است و در مورد كنگره هاي داخلی در صورت عدآ ذكر بايد تايیديه دبیر علمی كنگره ،مبنهی بهر عضهويت
نويسنده در كمیته تحقیقات دانشجويی ضمیمه شود.
 .7ترجمه ،گردآوری ،تألیف کتب مرتبط با روش پژوهش یا در سایر زمینه های علوم پزشكی توسط اعضاي
كمیته تحقیقات دانشجويی
نحوه تخصیص امتیاز
شاخص (بر حسب

تالیف در زمینه

تالیف در ساير زمینه

ترجمه در زمینه

ترجمه در ساير

نوع كتاب)

پژوهش

هاي علوآ پزشكی

پژوهش

زمینه هاي علوآ

امتیاز

11

15

11

پزشكی
5

تبصره  : 1حداقل يكی از نويسندگان يا مترجمان بايد دانشجوي عضو كمیته تحقیقات دانشجويی باشهد و كتهب
ارسالی می بايست داراي يكی از شرايط ذيل باشند .ذكر ناآ كمیته تحقیقات دانشجويی داخل صفحه اول الزامی
است.
تبصره  : 1كتب ارسالی توسط معاونت پژوهشی تایید شده و توسط شوراي سیاستگذاري تحقیقهات دانشهجويی
ارزش گذاري خواهد شد.
 .8رتبه های کسب شده در جشنواره رازی ،خوارزمی یا کنگره سالیانه دانشجویان علگوم پزشگكی بگی
المللی و کشوری توسط اعضاي كمیته تحقیقات دانشجويی در مدت مذكور
نحوه تخصیص امتیاز (حداكثر  41امتیاز):
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رازي يا خوارزمی

شاخص

كنگره هاي وزارت بهداشت

ساير كنگره ها (به غیر از

(بین المللی /ملی /سالیانه)

درون دانشگاهی)

رتبه

اول

دوآ

سوآ

اول

دوآ

سوآ

اول

دوآ

سوآ

امتیاز

11

15

11

6

5

4

4

3

1

 در مواردي كه رتبه هاي اول و دوآ و سوآ ندارند رتبه برتر به منزله رتبه اول است. به مقاله "برتر برترها"  1/5برابر امتیاز داده شود. گواهی رتبه اخذ شده در كنگره ،به انضماآ تصوير چكیده مقاله پیوست گردد. -ذكر ناآ كمیته تحقیقات دانشجويی به عنوان  affiliationدانشجو الزامی است.

 .9فناوری ،اکتشاف Patent ،و اختراع ثبت شده در زمینه پزشكی و رشته های وابسگته توسهط اعضهاي
كمیته تحقیقات دانشجويی كه به تايید وزارتخانه رسیده باشد.
نحوه تخصیص امتیاز :به ازاي هر مورد  11امتیاز
 مدارك مربوطه ضمیمه شود .تايیديه معاونت پژوهشی مبنی بر عضويت دانشجو در كمیته تحقیقات دانشجويیپیوست گردد.
 .11میزان اعتبارات مالی جذب شده (گرانت) از سایر نهاد های بی المللی ،دولتی یا خصوصی (به استثناء
اعتبارات کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی) برای فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی
نحوه تخصیص امتیاز :به ازاي هر  11میلیون ريال  3امتیاز (حداكثر  61امتیاز).
تبصره :در متن قرارداد -حتما ناآ كمیته تحقیقات دانشجويی ذكر شود .اگرچه اين قرارداد می تواند با معاونهت
پژوهشی دانشگاه باشد اما ذكر ناآ كمیته در متن قرارداد يك شرط است.
كلیه مدارك مربوط به اعتبارات مالی جذب شده شامل تفاهم نامه و قرارداد پژوهشی می بايست با ذكهر مبلهو و
ناآ كمیته تحقیقات دانشجويی باشد.
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جدول امتیازات نهايی كمیته تحقیقات دانشجويی
رديف عنوان فعالیت
.1

برگزاري كارگاه

.1

برگزاري كنگره

.3

انتشار خبرنامه يا مجله پژوهشی

.4

طرح هاي تحقیقاتی

.5

مقاالت منتشر در مجالت

.6

خالصه مقاالت در كنگره ها

.7

ترجمه ،گردووري ،تالیف كتاب

.8

رتبه هاي كسب شده

.9

فناوري و اكتشاف

.11

اعتبار مالی جذب شده

جمع امتیاز محاسبه شده

امتیاز تايید شده توسط

توسط كمیته تحقیقات

شوراي سیاستگذاري

جمع كل امتیازات
تأيیديه معاونت پژوهشی براي هر يك از  11عنوان فعالیت الزامی است در غیر ايهن صهورت مسهتندات بررسهی
نخواهد شد .
* هر زمان كه اعضاي شوراي سیاستگذاري تشخیص دهند هر يك از مستندات و اظهارات ارسال شده واقعی
نیستند ،كمیته تحقیقات دانشجويی مذكور از جريان داوري به طور كامل خارج می گردد.
اطالعات ارایه شده در ده بند فوق توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوآ پزشكی  ............مورد بررسی قرار گرفت
و صحت ون تايید می گردد.
مهر و امضا
معاون پژوهشی دانشگاه علوآ پزشكی
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