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 .1میزان اعتبارات مالی جذب شده (گرانت) از سایر نهاد های بین المللی ،دولتی یا خصوصی ( به استثناء اعتبارات کمیت ه

کشوری تحقیقات دانشجویی) برای فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی

نحوه تخصيص امتياز :به ازاي هر  01ميليون ريال  3امتياز (حداكثر  01امتياز).
تبصره :در متن قرارداد -حتما نام كميته تحقيقات دانشجويی ذكر شود .اگرچهه ايهن قهرارداد مهی توانهد بها م ا نه
پژ هشی دانشگاه باشد اما ذكر نام كميته در متن قرارداد يک شرط اس .
كليه مدارك مربوط به اعتبارات مالی جذب شده شامل تفاهم نامه قرارداد پژ هشی می بايسه

بها ذكهر مبله

نهام

كميته تحقيقات دانشجويی باشد .

 .2تعداد کارگاه های مرتبط با پژوهش برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی در سطح دانشگاه و یا کش ور:
 011امتياز
نحوه تخصيص امتياز:
شاخص
(بر حسب سطح كارگاه)

دانشگاه

شبكه

كشور

كنگره ساليانه

امتياز

3

0

7 /5

01

نکات قابل توجه:
* :حداكثر  011امتياز براي كارگاه هاي برگزار شده در سطح دانشگاه در نظر گرفته می شود.
* :برگزاري كارگاه در ساير سطوح (شبكه ،كشور يا كنگره ساليانه) می تواند حداكثر  51امتياز به سقف اضافه نمايد).
تبصره  :0كارگاه هاي مرتبط با پژ هش از قبيهل كارگهاه ههاي ر ت تحقيهت ،توانمندسهازي پهژ هش ،مقالهه نويسهی،
آشنايی با كامپيوتر اينترن  ،آمار ،فيش برداري ،اخالق در پژ هش  ...می باشند.
تبصره :1كارگاه هاي كشوري بايستی داراي فراخوان بوده فراخوان در ب ساي كميته كشوري تحقيقات دانشهجويی
موجود باشد.
تبصره  :3عال ه بر مدارك الزم براي برگزاري كارگاه ،تأييد برگزاري كارگاه/كارگاه ها در سطح شبكه بايد با تأييد فوكال
پوين شبكه (به تفكيک) رسيده باشد.
 فرم هاي مربوط به برگزاري هر يک از كارگاه ها كه حا ي اطالعات مربوط به نام كارگاه ،ت داد شرك كننده ،برنامههكارگاه گواهی مدرس می باشد پس از تاييد م ا ن پژ هشی دانشگاه ارسال گردد.
 -محاسبه :هر  4ساع

برنامه ف ال به منزله يک كارگاه تلقی می شود.
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 .3کنگره های دانشجویی :حداكثر  31امتياز
نحوه تخصيص امتياز
شاخص (بر

دانشگاه

شبكه

حسب سطح

ملی /ساليانه

ملی

ساليانه بين

تخصصی بين

دانشجويی

تخصصی

المللی

المللی

SICOBAIR

كنگره)
امتياز

0

01

11

11

15

15

تبصره :مشخصات كامل شامل ت داد خالصه مقاالت ا رائه شده ،ت داد شرك كنندگان بايد مشخص گردد.
 .4خبرنامه یا مجله اختصاصی کمیته :حداكثر  41امتياز
نحوه تخصيص امتياز
هر شماره از خبرنامه

 1امتياز

حداكثر  0امتياز

به هرشماره از هر عنوان مجله كميته تحقيقات دانشهجويی كهه

 0امتياز

حداكثر  14امتياز

حداقل به صورت فصلنامه* باشد.
مجالت علمی پژ هشی/ايندكس شده

هر شماره  8امتياز

حداكثر  31امتياز

مجله به زبان انگليسی

هر شماره  01امتياز

حداكثر  41امتياز

تبصره:
 .1در مورد فصلنامه* جود حداقل  1شماره متوالی الزامی اس  .پنجاه درصد هيات تحريريه می بايس از دانشجويان
باشند .مجالت بايستی شابک داشته باشند .شماره هاي منتشر شده در مدت مذكور ضميمه گردد.
 .1در مورد مجالت علمی پژ هشی /ايندكس شده می بايس صاحب امتياز بايد كميتهه تحقيقهات دانشهجويی باشهد
توالی انتشار نيز طبت مجوز انتشار مجله رعاي شده باشد .شماره هاي منتشر شده در مدت مذكور ضميمه گردد.
 .5طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی كميته تحقيقات دانشجويی كه در صورتجلسه شوراي پژ هشی دانشهگاه ههم
ارد شده اند .در صورتی كه تفويص اختيار به شوراي پژ هشی كميته تحقيقات دانشجويی صورت گرفته اس نامه تفويض اختيهار
پيوس

گردد.
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نحوه تخصيص امتياز
شاخص (برحسب نوع طرح)

در ن دانشگاهی

امتياز

7

مشترك بين دانشگاه (د دانشجو از
د دانشگاه مختلف)

-

01

قرارداد طرح پژ هشی (با استاد يا دانشجو) می بايس پيوس گردد .در صورتی كه قرارداد با دانشجو من قد گردد
به ازاي هر قرارداد " 1امتياز" تشويقی اضافه خواهد شد.

-

مدارك جود د قرارداد ،عال ه بر صورتجلسه مصوبه شوراي پژ هشی الزامی اس .

 -به ازاي هر  011امتياز اخذ شده از طرح هاي تحقيقاتی می بايس

 01امتياز مقاله نيز در بخش مقاالت ارائه شده

باشد .ت داد طرح هاي تحقيقاتی داخل دانشگاهی مشترك تفا تی ندارد.
 .6مقاالت دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویی منتشره در مجالت معتبر
نحوه تخصيص امتياز (حداكثر :بدون سقف) :
( برحسب نوع مجله )

شده در:

ها ي م تبر ديگر شامل:

رتبه علمی ،پژ هشی

علمی ،پژ هشی از

از كميسيون نشريات

كميسيون نشريات

پزشكی زارت

پزشكی زارت

شاخص

خارجی فهرس

خارجی يا داخلی فهرس شده در ايندكس

انگليسی داخلی داراي

فارسی داراي رتبه

امتياز

ISI, Index
Medicus
Pubmed

01

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

0

8

4

تبصره:
 .0نام دانشجو ر ي مقاله با آدرس كميته تحقيقات دانش جويی مشخص شده باشد.

 .1اگر نويسنده ا ل يا مسئول آدرس كميته تحقيقات دانشجويی را دارا باشد امتياز با ضريب  1محاسبه می شود.
 .3ضريب تاثير ( )IFمجالت لحاظ می شود .به ازاي هر  impactيک دهم ( )1/0امتياز اضافه می گردد.
 .4عال ه بر پيوس

مقاله كپی صفحه ايی از مجله كه مشخص كننده نوع مجله ايندكس شدن آن می باشد ،ضميمه گردد.
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 .7خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره
نحوه تخصيص امتياز (حداكثر :بدون سقف)
شاخص (برحسب

بين المللی

SICOBAIR

ملی دانشجويی

نوع كنگره)

ملی

شبكه

ساليانه

در ن دانشگاهی خارج
از زارت بهداش (داخل
استانی)

امتياز

3

3

3

3

1 /0

0

تبصره  :0مجالت يا زمان برگزاري كنگره مربوط به سال  0301هجري شمسی يها  10مهارس  1101لغايه آخهر مهارس 1100
ميالدي باشند.
تبصره : 1قيد نام كميته تحقيقات دانشجويی به عنوان آدرس نويسندگان الزامی اس  .در خصوص كنگهره ههاي خهارجی كهه نهام
كميته تحقيقات دانشجويی را به عنوان آدرس دانشجو ثب نكنند حتما" تاييديه م ها ن پژ هشهی الزم اسه

در مهورد كنگهره

هاي داخلی در صورت عدم ذكر بايد تاييديه دبير علمی كنگره ،مبنی بر عضوي نويسنده در كميته تحقيقات دانشهجويی ضهميمه
شود.
 .8فناوری ،اکتشاف ( )Patentو اختراع ثبت شده در زمینه پزشكی و رشته ه ای وابس ته توسط اضاطاك كتيتطه
دانشجويي كه به تاييد وزارتخانه رسيده باشد.
نحوه تخصيص امتياز :به ازاك هر مورد  11امتياز
 -مدارك مربوطه ضميمه شود .تاييديه م ا ن پژ هشی مبنی بر عضوي

دانشجو در كميته تحقيقات دانشجويی پيوس گردد.

 .9ترجمه ،گردآوری ،تألیف کتب مرتبط با روش پژوهش یا در سایر زمینه های علوم پزشكی توس اضااك كتيتطه
تحقيقات دانشجويي
نحوه تخصيص امتياز
شاخص (بر حسب

تاليف در زمينه

تاليف در ساير زمينه

ترجمه در زمينه

ترجمه در ساير

نوع كتاب)

پژ هش

هاي علوم پزشكی

پژ هش

زمينه هاي علوم

امتياز

11

05

01

پزشكی

5
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تبصره  : 0حداقل يكی از نويسندگان يا مترجمان بايد دانشجوي عضو كميته تحقيقات دانشجويی باشد كتب ارسهالی
می بايس

داراي يكی از شرايط ذيل باشند .ذكر نام كميته تحقيقات دانشجويی داخل صفحه ا ل الزامی اس .

تبصره  : 1كتب ارسالی توسط م ا ن

پژ هشی تائيد شده توسط شوراي سياسهتگذاري تحقيقهات دانشهجويی ارزت

گذاري خواهد شد.
 .11رتبه های کسب شده در جشنواره رازی ،خوارزمی یا کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشكی ب ین الملل ی و
کشوری توس اضااك كتيته تحقيقات دانشجويي در مدت مذكور
نحوه تخصيص امتياز (حداكثر  41امتياز):
شاخص

رازي يا خوارزمی

كنگره هاي زارت بهداش (بين

ساير كنگره ها (به غير از در ن

المللی /ملی /ساليانه)

دانشگاهی)

رتبه

ال

دم

سوم

ال

دم

سوم

ال

دم

سوم

امتياز

11

05

01

0

5

4

4

3

1

-

در مواردي كه رتبه هاي ا ل د م سوم ندارند رتبه برتر به منزله رتبه ا ل اس .

-

به مقاله "برتر برترها"  0/5برابر امتياز داده شود.

 گواهی رتبه اخذ شده در كنگره ،به انضمام تصوير چكيده مقاله پيوس گردد. -ذكر نام كميته تحقيقات دانشجويی به عنوان  affiliationدانشجو الزامی اس .
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 .11جدول امتيازات نهايي كتيته تحقيقات دانشجويي
جمع امتياز

رديف

عنوان ف الي

0

اعتبار مالی جذب شده

1

برگزاري كارگاه

3

برگزاري كنگره

4

انتشار خبرنامه يا مجله پژ هشی

5

طرح هاي تحقيقاتی

0

مقاالت منتشر در مجالت

7

خالصه مقاالت در كنگره ها

8

فنا ري اكتشاف

0

ترجمه ،گردآ ري ،تاليف كتاب

01

رتبه هاي كسب شده

امتياز تاييد شده توسط
شوراي سياستگذاري

جمع كل امتيازات
تأييديه معاونت پژوهشي براك هر يك از  11ضنوان فعاليت الزامي است در غير اين صطورت متطتندات بررسطي نتطي
شود .

اطالضات ارائه شده در ده بند فوق توس معاونت پژوهشي دانشگاه ضلوم پزشکي  ..........مورد بررسي قطرار ررفطت و
صحت آن تاييد مي رردد.
مهر و اماا
معاون پژوهشي دانشگاه ضلوم پزشکي
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