
  بسمه تعالي

  مقدمه:

ــاله همزمان با هفته پژوهش،تعدادي از  ــگاه ،همه س ــگران فعال دانش ــجويان وپژوهش به منظور ارج نهادن به مقام دانش

پژوهشــگران فعال از جمله دانشــجويان پژوهشــگر مورد تقدير قرار مي گيرند.مالك محاســبه امتيازات در انتخاب 

شگاه در  شگران و فناوران برتر دان شوراي مركزي پژوه صوب  شد كه م ضر مي با ستورالعمل حا شجويي،د بخش دان

  كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه مي باشد و به تأييد معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه رسيده است.

  

  ميزان و نحوه محاسبه امتياز فعاليت هاي پژوهشگران برتر دانشجويي

،تنها فعاليت هايي در ارزشيابي لحاظ خواهد گرديدكه ٩٧ي در هفته پژوهش در انتخاب پژوهشگران برتر دانشجوي-١

ضمنأ مالك زماني  ١/٧/٩٧تا  ١/٧/٩٦ در محدوده زماني شد. صورت پذيرفته با (بازه ي زماني معادل تاريخ ميالدي) 

  جهت محاسبه امتيازات مقاالت ،تاريخ چاپ آنها خواهد بود.

  :طرحهاي پژوهشي مصوب١بند

طرح هاي تحقيقاتي مصوب ودر حال اجراي طي سال ارزشيابي مي باشد  طرح پژوهشي مصوب:مقصود :تعريف١-١

  كه عقد قرار داد آن در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه صورت پذيرفته باشد.

:چنانچه طرحي پس از اتمام تاريخ اجراي ذكر شده در قرار داد پژوهشي، در حال انجام باشد،مشمول كسب ١تبصره

  متياز نخواهد گرديد.(تمديد سه ماهه طرح با تأييد معاونت تحقيقات و فناوري قابل قبول خواهد بود.)ا

  



  نحوه تخصيص امتياز:

 به ازاي هر طرح امتياز مستندات مورد نياز

  تصوير قرار داد-١

ول پروپوزال و تصوير صفحه تصوير صفحه ا-٢

مام  هاي ات هايي(در مورد طرح  اول گزارش ن

  يافته)

طرف قرار داد مالي يديه كتبي از مجري تأي-٣

شاركت بعنوان مجري يا  صوص م شگاه در خ دان

 همكار

 مجري اول ٥

 مجري اول به بعد ٤

 همكار طرح ٢

  

صره  صله در  :٢تب شدامتياز حا شجويي با شي كميته تحقيقات دان شوراي پژوه صوب  صورتيكه طرح م ضرب  ٥/١در 

  خواهد شد.

  شده در مجالت معتبر خارجي و د اخليمقاالت منتشر  :٢بند

  نحوه تخصيص امتياز:

 امتياز 

  INDEX MEDICUSمجالت داخلي يا خارجي فهرست شده در 

PUBMED,ISIWEB OF SIENCE,MEDLINE  

٢٥ 

  هاي معتبر ديگر شامل indexمجالت خارجي يا داخلي فهرست شده در 

EMBASE ,Excerpta Media ,Scopus ,Cinahl ,PsychInfo 

Chemical Abstract, Biological Abstract ,Current Contents, 

١٥ 



BIOSIS ,ISC 

  يمجالت به زبان انگليسي داخلي كه داراي رتبه علمي، تحقيقات

 پزشكي هستند. از كميسيون نشريات

   

١٠ 

صورتي كه يكي از ايندكس هاي ب سي زبان(در  شده در مجالت فار شر  اال را ساير مقاالت منت

 باشد.)نداشته 

٨ 

  

مالك زماني جهت محاســبه امتياز مقاالت،تاريخ چاپ آنها خواهد بود.(تاريخ پذيرش يا تاريخ دســترســي  :١تبصــره

  آنالين مالك ارزشيابي نخواهد بود)

  صرفأ به مقاالتي كه نام دانشگاه در آن قيد شده باشد،امتياز تعلق مي گيرد. :٢تبصره

  ضرب خواهد شد. )٥/١تحقيقات دانشجويي را دارا باشد امتياز در ( :اگر مقاله آدرس سازماني كميته٣تبصره

ـــره  ـــده در نمايه بين المللي  ٤تبص ـــده در مجالت علمي ايندكس ش  Impactداراي  ISI:به امتياز مقاالت چاپ ش

factor دو برابر IF .اضافه مي شود  

صره  شار آنها مندرج نمي  :٥تب ست در مورد مجالتي كه ماه انت سال و قابل ذكر ا شار تعداد در يك سب انت شد،از تنا با

  شماره مجله مورد نظربه منظور تصميم گيري استفاده خواهد گرديد.

:در خصوص مجالتي كه داراي تأخير چاپ هستند،صرفأشماره تابستان مجالت علمي تحقيقاتي داخلي و با ٦تبصره 

  هد بود.ارائه نامه سردبير نشريه مبني بر تاييد تأخير چاپ قابل قبول خوا

  چاپ شده باشند،امتياز تعلق مي گيرد. ٣٠/٧/٩٧تا  ١/٨/٩٦:در ارزشيابي به مقاالتي كه از ٧تبصره 



  :درصد تعلق گرفته به نويسندگان براساس آيين نامه ارتقا اعضاي هيأت علمي دانشگاه مي باشد.٨تبصره 

كه عالوه بر آن مقاله چاپ  د به آن شرطنيز ارائه كنن Acceptance:افراد داوطلب مي توانند حداكثر يك ٩تبصره 

ستفاده از اين تبصره تنها با ارائه پذيرش قطعي امكان پذير ميباشد و دانشجو يك بار در دوران  شته باشند.ا شده نيز دا

  هاي مختلف مجاز به استفاده  از امتياز مقاله ارائه شده ميباشد.

  

  خارجي:مقاالت ارائه شده در همايش هاي داخلي و  :٣بند

امتيــاز همــايش هــاي بين   امتياز همايش هاي ملي  نوع ارائه 

  المللي

  مدارك مورد نياز

ــوير جلد كتابچه و مقاله -١  ٣  ١  سخنراني تص
 چاپ شده به نام دانشجو در 

 كتابچه خالصه مقاالت همايش 

 كه شامل مكان و زمان 

 .برگزاري همايش باشد

تصوير گواهي ارائه مقاله در -٢
قاله، زمان  همايش كه عنوان م

 و 

مكان برگزاري همايش در آن 
 .قيد شده باشد

  

ــوير جلد كتابچه و مقاله -١  ١  ٥/٠  پوستر/پوستر الكترونيك تص
 چاپ شده به نام دانشجو در 

كتابچه خالصـه مقاالت همايش 
كان و  م مل  ـــا مان كه ش ز

 برگزاري همايش باشد.

تصوير گواهي ارائه مقاله در -٢
قاله، زمان  همايش كه عنوان م

 و 



مكان برگزاري همايش در آن 
 د.قيد شده باش

  

  

 امتياز )٢( :  Abstract Meetingبه صورت  ISIبه ازاي هر مورد خالصه مقاله ايندكس شده در  -

 امتياز)٣( : ISIنمايه شده در  Proceedingبه ازاي هر مورد  -

  مقاله تنها از يكي از موارد فوق مي تواند امتياز كسب نمايد. :هر خالصه١تبصره 

شده باشد،امتياز كسب مي ٢تبصره  :صرفأخالصه مقاالت داخلي يا خارجي كه به نام دانشگاه ارائه و چاپ 

  نمايد.

  محاسبه مي شود. ٥/١ويي را دارا باشد امتياز با ضريب:اگر مقاله نام كميته تحقيقات دانشج٣تبصره 

) امتياز ودر ٢: در صــورت كســب عنوان مقاله برتر در كنگره به ازاي هر مقاله در همايش داخلي،(٤تبصــره 

  ) امتياز،اضافه بر امتيازات فوق تعلق مي گيرد.گواهي كسب مقاله برتر بايد ضميمه شود.٣همايش خارجي (

صره  صورت  :٥تب ستر"مقاالتي كه به  ستر" e-يا "سخنراني-پو شوند جه "پو سبه امتياز به ارائه مي  ت محا

  نوان پوستر محسوب خواهند شد.ع

:در صورتيكه كتابچه خالصه مقاالت كنگره به صورت الكترونيك باشد اصل سي دي كتابچه قابل ٦تبصره 

  قبول خواهد بود.(فايل كتابچه نيز ايميل شود.)

مورد از آنها و  :در مورد مقاالت يكســاني كه در همايش هاي متعدد ارائه شــده باشــند فقط يك٧تبصــره 

  باالترين امتياز قابل كسب محاسبه خواهد شد.

  امتياز مي باشد. ١٥سقف امتيازات كسب شده در اين قسمت حداكثر  :٨تبصره 

  



  فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي به ازاي هر سال :٤بند

  امتياز خواهد بود. ٢٠تبصره:حداكثرامتياز كسب شده در اين بخش 

  ر كميته تحقيقات دانشجويي الف)نوع فعاليت د

  افراد تاييدكننده امتيازات  امتياز  نوع فعاليت

ســرپرســت وقت كميته تحقيقات   ٨-١٠  دبير كل

  دانشجويي دانشگاه

  سرپرست كل و دبير كل  ٨-٦  ساير اعضاي شوراي مركزي

  سرپرست كل و دبير كل  ٦-٤  اعضاي فعال ديگر

  

  جدول فوق را جهت كسب امتياز كسب نمايد.هر فرد مي تواند يكي از موارد  :١تبصره

در موارد الزم گواهي سرپرست مستندات الزم:گواهي كتبي سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه (

  )كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده مربوطه ضروري است.

  

  ب)داوري طرح ها و هيات اجرايي كارگاهها

  كارگاه هاهيات اجرايي   داوري طرح هاي تحقيقاتي  

  امتياز ٥/١  امتياز ١  امتياز

  



ـــره  ـــمت براي داوري طرح ها  :١تبص امتياز مي  ٦امتياز و هيات اجرايي كارگاهها  ٤حداكثر امتياز اين قس

  باشد.

  مدارك مورد نياز:تصوير گواهي داوري يا هيات اجرايي كارگاه

  تدريس كارگاههاي مرتبط با تحقيقات ج)

ـــطح كنگره   در سطح كشور  سطح منطقه در  در سطح دانشگاه  كارگاه در س

  ساليانه

  ٤  ٤  ٣  ٢  امتياز

  

ـــره  هاي مرتبط١تبص گاه كار ها : گاه كار مل  قات شــــا كاربا تحقي ته، ـــرف ماتي،پيش قد مايي ي روش تحقيق(م از

باليني،توانمندسـازي تحقيقات،مقاله نويسـي)آشـنايي با كامپيوتر و اينترنت،سـايت هاي پزشـكي و بانكهاي اطالعات 

ـــوعات مرتبط با تحقيقات به  ـــاير موض ـــكي،آمارو اپيدميولوژي و مديريت تحقيقات،اخالق در تحقيقات و س پزش

  تشخيص تيم ارزشيابي مي باشند.

  امتياز در نظر گرفته خواهد شد. ٣با نظر تيم داوري حداكثر  ٢دريس در كارگاههاي غير از تبصره :امتياز ت٢تبصره 

  امتياز مي باشد. ٩در اين قسمت تدريس حداكثر  سقف امتيازات كسب شده :٣تبصره 

  مدارك مورد نياز:گواهي مدرس(با ذكر موضوع،مكان و زمان كارگاه)

  تأليف يا ترجمه كتاب:٥بند

  نحوه تخصيص امتياز:



  امتياز  ميزان مشاركت  نوع كتاب  كتاب چاپ شده

  امتياز ١٠حداكثر   كل كتاب  تأليفي  يبه زبان انگليس

  امتياز ٨حداكثر   ويراستاري كتاب

  امتياز ٦حداكثر   فصلي از كتاب

  

  به زبان فارسي

  

  

  امتياز ١٠حداكثر   كل كتاب  تاليفي 

  امتياز ٨حداكثر   ويراستاري كتاب

  امتياز ٦حداكثر   فصلي از كتاب

  امتياز ٥حداكثر   كل كتاب  ترجمه

  امتياز ٤حداكثر   ويراستاري كتاب

  امتياز ٨  فصلي از كتاب

  

  نحوه اختصاص امتيازات براساس گواهي شوراي انتشارات دانشگاه مي باشد. :١تبصره 

  ) امتياز است.١٥حداكثر امتياز قابل اختصاص از اين ماده ( :٢تبصره 

  مقامهاي كسب شده در جشنواره رازي ،خوارزمي وساير جشنوارهاي پژوهشي  :٦بند

  جشنوارهاي آن سال مي باشد.منظور رتبه اول تا سوم كسب شده در  يف:رتع



صره: شنوارههاي رازي و خوارزمي  تب صيص امتياز:به مقام اول ج امتياز و مقام  ٤  ٨امتياز،مقام دوم  ٥  ١٠ضوابط تخ

 ١امتياز و مقام ســوم  ٢امتياز،مقام دوم  ٣امتياز و در خصــوص ســاير جشــنوارههاي بين المللي ،به مقام اول  ٣  ٦ســوم 

  امتياز پژوهشي تعلق مي گيرد.

  :امتياز فعاليتهاي فناورانه٧بند

  الف) فناوري

شجوتفعالي سط دان شده تو ستندات ارائه  سب م سبه امتياز آنهاي فناورانه ذيل ح شگاه در محا ها جهت انتخاب يان دان

  دانشجوي فناور برتر مورد استفاده قرار مي گيرد.

  مالك ارزيابي محصول محور و فناورانه بودن طرح،قرار داد طرح و پروپوزال آن مي باشد.-

  امتياز (براساس رأي شوراي فناوري دانشگاه) ٨به ازاي هر طرح حداكثر  -

  )patent( ب) نواوري ،اكتشاف،طراحي نرم افزار،اختراع ثبت شده

  اه)ي شوراي فناوري دانشگأامتياز(براساس ر ٢٥حداكثر تا 

ستان موثر باشد و يا منجر به توليد خدمت يا محصول  ضالت كشور يا ا هر نوآوري كه در جهت حل مشكالت و مع

 يا استان گردد.جديدي در كشور 

  

ــيوه نامه در آبان ــويب گرديد و به تأييد ٩٧ماه  اين ش ــي و تص ــوراي مركزي كميته تحقيقات بررس ــات ش طي جلس

  رسيد.معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه 


