
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر کمیته تحقیقات 
و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در جشنواره پژوهشگر برتر سال ١٤٠١

مقدمه:
با استعانت از خداوند متعال و در راستای انتخاب پژوهشگر برتر کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران این 

دستورالعمل تدوین شده است.

الزم به ذکر است که دانشجویان عالقه مند به شرکت در این جشنواره مستندات خود را طبق آیین نامه آماده کرده و به کمیته 

تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه  ارسال کنند.

**تمامی مدارک خواسته در مواد٩ گانه باید در زمان مقرر اعالم شده از طریق ایمیل به کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران ارسال شود.

** ارائه چك لیست امتیازدهی آیین نامه الزامی است.

**در صورت ناقص بودن مدارک و یا رعایت نکردن موارد خواسته شده رزومه ارسالی شما داوری نخواهد شد.

** تمامی مدارک ارسالی باید مربوط به سال ٢٠٢١  (دی ١٣٩٩ الی آذر ١٤٠٠) باشد. در غیر این صورت در رزومه شما امتیازی 

نخواهد داشت.

**امتیازات کسب شده از این آیین نامه می بایست حداقل از ٤ ماده مختلف باشد.

فرمت ارسال مدارک:

 PDF با فرمت Full text مقاالت

 PDF یا بصورت فایل JPEG تمامی گواهی ها بصورت عکس با فرمت

 JPEGتصویر جلد و صفحه اطالعات چاپی کتاب بصورت عکس با فرمت



ماده - 1 انتشار مقاله:

تعریف -منظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو( نام دانشجو جزو نویسندگان مقاله باشد ) در سال ٢٠٢١  (دی ١٣٩٩ 

الی آذر ١٤٠٠) و در مجالت علمی پژوهشی داخلی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا 

مجالت معتبر خارجی به شرح ذیل می باشد:

نحوه امتیازدهی:

 -مقاالت منتشر شده در مجالت ایندکس شده در نمایه نامه های Medline / PubMed یاISI-Web of Science  و یا به 

ازای هر مقاله (٢٥) امتیاز و چنانچه مجله دارای Impact Factor باشد امتیاز مقاله با 2 برابر Impact Factor سال انتشار مقاله 

جمع می شود.

 Scopus، Biological Abstracts ، Chemical Abstract, Embase مقاالت منتشر شده در نمایه نامه های- 

 به ازای هر مقاله (١٥) امتیاز.

 -سایر مقاالت منتشر شده (١٠) امتیاز.

 “Student Research کمیته تحقیقات دانشجویی "در مقاالت فارسی و" Affiliation   به مقاالت با -

 ”Committeeدر مقاالت انگلیسی، ٥ امتیاز به امتیازات فوق اضافه می شود.
- به مقاالت منتج از طرحهای مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی با رعایت موارد زیر ١٥ امتیاز به امتیازات فوق اضافه می شود:

 “Student Research کمیته تحقیقات دانشجویی "در مقاالت فارسی و" Affiliation ١- ذکر

 Committee” 
  (Acknowledgment) ٢- درج شماره طرح (گرنت) در بخش تقدیر و تشکر

٣- نویسنده، در طرح ثبت شده در پژوهشیار به عنوان مجری یا همکار باشد.

تبصره ٢:  از آنجا که چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلی در بررسی پرونده دانشجویان پژوهشگر درنظر گرفته شده 

است در صورت عدم ارائه مقاله به شرح فوق بررسی پرونده میسر نمی باشد.

تبصره ٣: نفر اول و نویسنده مسئول 100 درصد، نفر دوم 80 درصد و نفر سوم به بعد 60 درصد امتیاز مقاله را به خود اختصاص 

می دهد.

 www.scimago.comباید همراه با ضمیمه آنها از سایت Impact factor تبصره٤:  مقاالت چاپ شده در مجالت دارای

ارائه گردند.

 تبصره ٥- به مقاالت پر نویسنده (IHME-GBD) امتیازی تعلق نمی گیرد.



ماده - 2 ارائه خالصه مقاالت درکنگر ه ها و سمینارها:

تعریف -منظور از کنگره یا سمینار مجمعی است که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی برگزار شده و دارای فراخوان و کتابچه خالصه 

مقاالت است. نام دانشجو میبایست جزو نویسندگان خالصه مقاله باشد.

نحوه امتیازدهی:

 -به ازای هر مورد سخنرانی در همایش های خارجی و بین المللی (٥) امتیاز و یا ارائه پوستر در همایش های خارجی (٣) امتیاز

 -به ازای هر مورد سخنرانی در همایش های داخلی (٣) امتیاز و یا ارائه پوستر در همایش های داخلی (١) امتیاز

-
تبصره : 1 هر خالصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می تواند امتیاز کسب نماید.

تبصره : 2 در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی، (٥)امتیاز و در همایش خارجی

(١٠) امتیاز، اضافه بر امتیازات فوق تعلق می گیرد.

تبصره : 3 حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، (٣٠)  امتیاز می باشد. 

ماده - 3 انتشارکتاب:

تعریف -منظور از انتشار کتاب، تالیف یا ترجمه کتابی است که نام دانشجو جزو نویسندگان آن بوده و به تایید معاونت پژوهشی یا 

آموزشی دانشگاه یا یکی از مراکز تحقیقاتی کشور رسیده باشد .نشان مراکز مورد تایید باید روی جلد کتاب درج شده باشد.

نحوه امتیاز دهی:

 -امتیاز انتشار کتاب تألیف شده و ترجمه شده (١٠) امتیاز می باشد.

تبصره :حداکثر امتیاز قابل اختصاص از این ماده (٢٠) امتیاز است.

ماده - 4 مجری یا همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی:

تعریف- منظور از همکاری در اجرای طرحهای تحقیقاتی ، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران اصلی یا مجری طرح (در 

پروپوزال) مصوب شورای پژوهشی دانشگاه ( یا سایر مراجع دارای تفویض اختیار جهت تصویب طرح) است.

طرح چند مرکزی داخلی : طرحی است که با همکاری چند دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی داخل کشور انجام شده باشد.

طرح چند مرکزی خارجی: طرحی است که با همکاری علمی مراکز و دانشکاههای خارج از کشور انجام شده باشد.

نحوه امتیازدهی:

 -به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان همکار: (٣) امتیاز

 -به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان مجری: (٥) امتیاز

- در صورتی که طرح چند مرکزی داخلی باشد٢ امتیاز به امتیاز پایه  اضافه خواهد شد.

- در صورتی که طرح چند مرکزی خارجی باشد٣امتیاز به امتیاز پایه اضافه خواهد شد.



چنانچه طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی باشد، ٥ امتیاز به امتیاز پایه اضافه خواهد شد. 

تبصره : 1 حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده (١٥) امتیاز میباشد.

تبصره : 2 درصورت اتمام طرح تحقیقاتی(١) امتیاز به ازای هر طرح پایان یافته بصورت جداگانه به حداکثر امتیاز این ماده

اضافه میگردد.

ماده - 5 فعالیت در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی:

تعریف -فعاالن در کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی، شامل دانشجویانی هستند که در یکی از محورهای زیر شرکت

داشته باشند( ارائه گواهی الزامی است)

 -عضویت در شورای مرکزی کمیته دانشگاه

 -عضویت در شورای مرکزی کمیته دانشکده

 -دبیری کمیته دانشگاه

 -دبیری کمیته دانشکده

 -دبیری علمی و یا اجرایی کنگره های دانشجویی یا مدارس فصلی

 -دبیری علمی و یا اجرایی بخش دانشجویی کنگره های هیئت علمی

 -همکاری در برگزاری همایشها، کنگره ها و ژورنال کالب ها

-
نحوه ا متیازدهی:

 -دبیر دانشگاه ٥٠ 

 -دبیر دانشکده (٣٥) امتیاز

 -عضویت در شورای مرکزی کمیته دانشگاه برای اعضای حقیقی (٣٥) امتیاز

 -عضویت در شورای مرکزی کمیته دانشکده برای اعضای حقیقی (٢٥) امتیاز

 -دبیری علمی و یا اجرایی کنگره های دانشجویی به ازای هر بار فعالیت (١٠) امتیاز

 -دبیری علمی و یا اجرایی بخش دانشجویی کنگره های هیئت علمی به ازای هر بار فعالیت (٧) امتیاز

تبصره ١:    همکاری علمی در کنگره ها و همایش ها شامل ارائه خالصه مقاالت نمیباشد.

تبصره ٢:  حداکثر امتیازی که از این ماده قابل کسب است، (١٠٠) امتیاز است.

تبصره ٣ :  تمامی موارد فوق می بایست به تأیید سرپرست کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی و یا دبیر دانشگاه برسد

**تبصره ٤: در صورتی که در زمان ثبت نام حداقل شش ماه از مسئولیت دانشجو سپری شده باشد امتیاز کامل تعلق می گیرد.



ماده ٦- همکاری در برگزاری همایشها، کنگره ها، مدارس فصلی و تورهای تحقیقاتی و ژورنال کالب ها و....

 -همکاری در برگزاری مدارس فصلی (٥) امتیاز

 -همکاری در برگزاری همایش و کنگره ها (٥) امتیاز

 -همکاری در برگزاری تور های تحقیقاتی و فناوری (٥) امتیاز

همکاری در برگزاری کارگاه ها (٥) امتیاز

تبصره ١: حداکثر امتیازی که از این ماده قابل کسب است، (٢٠) امتیاز است.

ماده ٧ - نوآوری، اختراع:

تعریف -منظور مواردی است که دارای گواهی نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در

مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تأیید مدیریت توسعه فناوری دانشگاه رسیده باشد.

نحوه امتیاز دهی:

 
تبصره :حداکثر امتیازی که از این ماده قابل کسب است، (10) امتیاز است.

امتیاز

دکتری تخصصیPhD و 

دکتری تخصصی بالینی

کارشناسی ارشد ناپیوسته دکتری حرفه ای و 

کارشناسی ارشد پیوسته

کارشناسی

تعداد

6-8 5-6 4-5 3-4 ١نفره

5-6 4-5 3-4 2-3 ٢نفره

4-5 3-4 2-3 1-2 ٣نفره و باالتر

ماده ٨ -داوری در مجالت، کنگره ها و همایش ها:

تعریف -منظور مواردی است که به عنوان داور رسمی در مجالت و کنگره های داخلی و خارجی همراه با گواهی داوری

می باشد.



نحوه امتیاز دهی:

 -به ازای هر داوری در مجالت معتبر (٥) امتیاز.

 -به ازای هر ارائه گواهی داوری مکاتبه ای و یا داوری آنالین در کنگره ها (٢) امتیاز.

 -به ازای هر ارائه گواهی داوری حضوری در کنگره ها (٣) امتیاز.

تبصره :حداکثر تا (٣٠) امتیاز از این ماده قابل اکتساب است.

ماده ٩-  تدریس در کارگاه های پژوهشی:

تدریس در کارگاه های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی ( با ارائه برنامه کارگاه و گواهی کتبی کمیته )، به ازای هر 

کارگاه ( ٢) امتیاز

تبصره :حداکثر تا (٢٠) امتیاز از این ماده قابل اکتساب است.


