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 ي محاسبه امتياز پژوهشيئاجرا آئين نامه

کميته تحقيقات  برتر دانشجويي ويژه انتخاب پژوهشگران

 9316در هفته پژوهش سال  دانشجويي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تهيه و تدوين

 کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

 ي شيرازدانشگاه علوم پزشكپژوهشي و فناوری معاونت 
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 شماره صفحه         فهرست عناوین 

 

              

 

  3              مقدمه 

 

 5                      الیتهای پژوهشی واجد امتیاز دانشجویان عناوین فع       

 

 6                       پژوهشی های فعالیت  میزان و نحوه محاسبه امتیاز 
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 . سلط جامعه شود كه در اين صورت يقيناً بدون پژوهش هيچ تصميم گيري صورت نخواهد گرفتگفتمان علمي، گفتمان م

 مقام معظم رهبري

 

 : پژوهشگر گرامي

امسال هفته پژوهش را در حالی گرامی می داریم که با تالش وصف ناپذیر و ستودنی شما عزیزان گام های محکمی جهت رسیدن به 

معاونت پژوهشی و فناوری وظیفه . ایی علمی است برداشته شده استاهداف عالی نظام که همانا توسعه تولید علم و نیل به سوی خودکف

خود می داند همچون سالهای گذشته از این تالش های گران سنگ محققین و دانشمندان ارزشمند این دانشگاه در روز پژوهش قدردانی 

ین های تحقیقات در عرصه دانشگاه را نماید و براساس شاخص های علمی که در اختیار کلیه گروه ها و محققین قرار می گیرد برتر

تغییرات انجام شده در آئین نامه به نسبت سال گذشته در جهت تشویق بیشتر پژوهشگران به کارهای اصیل تحقیقاتی می . معرفی نماید

فزون نقش کشور امید است با دریافت و اجرای پیشنهادات سازنده شما عزیزان پر بارتر شدن این روز و در نهایت ارتقاء روزا. باشد

 .  عزیزمان را در تولید علم جهانی شاهد باشیم

 

 

 با آرزوي توفيق الهي

 سيدبصير هاشميدكتر 

 دانشگاه علوم پزشکي شيراز تحقيقات و فناوريمعاون 
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 : مقدمه

به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و مقام دانشجویان و پژوهشگران فعال دانشگاه، همه ساله همزمان با هفته پژوهش تعدادی از 

مالك محاسبه امتیازات در انتخاب . دانشجویان و پژوهشگران برتر دانشگاه در جشن روز پژوهش دانشگاه مورد تقدیر قرار می گیرند

دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی آئین نامه حاضر می باشد که هر سال در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات پژوهشگران برتر دانشگاه، 

ع پژوهشگران دانشجویی دانشگاه بررسی و مورد بازبینی قرار گرفته و از طریق اعالن رسمی به دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی به اطال

  .ی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه نیز قابل دریافت می باشدیین نامه از طریق سایت رسمآاین . رسانده می شود
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توجه دانشجويان و پژوهشگران محترم را به نکات زير  9316در خصوص شيوه انتخاب پژوهشگران برتر هفته پژوهش سال 

 . جلب مي نمايد

 

در ارزشیابی لحاظ خواهند گردید که در های پژوهشی نها فعالیتت ، 1316در انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه در هفته پژوهش  -9

تا اول اکتبر  2016در مورد مقاالت التین از اول اکتبر سال . )صورت پذیرفته باشد 31/06/16لغایت  01/00/15محدوده زمانی 

 دمالك زمانی جهت محاسبه امتیاز مقاالت، تاریخ چاپ آنها خواهد بو ضمناً( . باشد 2010سال

یید اولیه برحسب مورد أد به همراه مستندات مربوطه جهت تس از محاسبه امتیاز و تکمیل فرم ضمیمه، بایفعالیت های پژوهشی پ -2

به دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه واقع در خیابان نشاط، طبق فوقانی باشگاه دانشجویان دانشگاه رسیده و از طریق آن 

 . رددبه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارسال گ

مهلت ارسال مدارك توسط پژوهشگران دفتر مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه واقع در خیابان نشاط، طبق فوقانی باشگاه  -3

 ضمناً .میباشد 30/00/16و جهت ارسال به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه تا تاریخ  20/00/16دانشجویان دانشگاه، حداکثر تا تاریخ 

به عهده پژوهشگران محترم میباشد و در صورت ارائه مدارك ناقص، این معاونت هیچگونه مسئولیتی درخصوص تکمیل  ارسال مستندات

 . پس از دریافت مستندات توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه هیچگونه مدارك جدیدی پذیرفته نخواهد شد. آن ندارد

شی و فناوری دانشگاه و در شورایی مرکب از معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و ارزیابی نهایی مدارك ارسال شده، در معاونت پژوه -4

  .سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه دانشگاه صورت میپذیرد

 :پژوهشگران برتر دانشجویی از میان دانشجویان مقاطع مختلف بر اساس میزان امتیاز کسب شده به شرح ذیل انتخاب خواهند  -5

 (نفر 2 دستیاری و فوق تخصص ، نفر 2 تخصصی دکترای ، نفر 2 ارشد کارشناسی) تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشجویان

 نفر 3 پایه علوم مقطع حرفه ای دکترای و ناپیوسته ، پیوسته کاردانی،کارشناسی مقاطع دانشجویان

 نفر 3 تعداد به بالینی مقطع ای حرفه دکترای دانشجویان

امتیازات، آئین نامه حاضر می باشد که از سایت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به همراه فرم چک لیست مالك محاسبه  -6

 .مدارك، قابل دانلود می باشد

برابر امتیاز کسب شده از مقاالت خواهد بود و حداکثر امتیاز قابل  5حداکثر امتیازی که دانشجویان می توانند کسب کنند تا  : مهم -7

 . برابر امتیاز کسب شده از مقاالت خواهد بود 3هر یک از فعالیت های پژوهشی حداکثر تا  محاسبه از

 .که در سال اول و یا دوم تحصیلی به سر می برند از بند باال مستثنی هستندکارشناسی و دکتری حرفه ای , دانشجویان مقاطع کاردانی :تبصره 
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 انتخاب جهت مقطع همان در متوالی سال دومین برای و اند شده انتخاب برتر پژوهشگر بعنوان گذشته سال در که دانشجویانی -8

 .امتیاز کسب شده در سال جدید برای آن ها محاسبه خواهد شد%  00, اند نموده ارسال را خود مدارك برتر پژوهشگر

اند  بررسی قرار گرفته و حایز امتیاز گردیدهفعالیتهای پژوهشی که در ارزشیابی مربوط به انتخاب پژوهشگر نمونه سال گذشته مورد  -1

 . در ارزشیابی سال جاری لحاظ نخواهند گردید

چنانچه فعالیتی مشترکاً توسط چند نفر انجام شده باشد، امتیاز اولیه آن فعالیت بر اساس مواد  ارسال شدهمقاالت و کتب تالیفی  در -91

وم جدول شماره یک آمده است ضرب می شود و حاصل آن، امتیاز نهایی فعالیت این آیین نامه تعیین و سپس در ضریبی که در ستون د

 مورد نظر برای هر کدام از همکاران در فرآیند پژوهشی مورد نظر خواهد 

 

 نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی مشترك : جدول شماره یک

 

 تعداد همکاران نفر
جمع ضريب مربوط به كل 

 نفرات

 هر نفر از امتياز بر مبناي امتياز اوليهسهم 

 بقيه همکاران نفر اول

1 100% 100% - 

2 150% 10% 60% 

3 100% 00% 50% 

4 110% 00% 40% 

5 100% 60% 30% 

 %25 %50 %105 و باالتر 6

 

 

 . امتیاز نویسنده مسئول برابر امتیاز نفر اول در نظر گرفته می شود :تبصره
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   عناوين فعاليتهاي پژوهشي واجد امتياز دانشجويانعناوين فعاليتهاي پژوهشي واجد امتياز دانشجويانعناوين فعاليتهاي پژوهشي واجد امتياز دانشجويان

 
 :به فعالیتهای پژوهشی ذیل بر اساس ضوابط مندرج دراین آیین نامه امتیاز پژوهشی تعلق می گیرد 

 

 طرحهای پژوهشی مصوب -1

 ثبت ژن  (Patent) نوآوری ، اکتشاف ، طراحی نرم افزار، اختراع ثبت شده -2

 ذکر گردیده اند  (book Text) مرجعپژوهشهایی که به عنوان رفرانس درکتب  -3

 مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلی و خارجی -4

 مقاالت ارائه شده در همایشهای داخلی و خارجی -5

 مقامهای کسب شده در جشنواره های رازی و خوارزمی و سایر جشنواره های بین المللی  -6

 بصورت ترجمه یا تالیف کتب منتشره  -0

 همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه  -0

 های دانشجویی داوری مقاالت منتشر شده در مجالت و کنگره -1
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   :::   طرحهاي پژوهشي مصوبطرحهاي پژوهشي مصوبطرحهاي پژوهشي مصوب   ---999بند بند بند 
 

مقصود طرحهای تحقیقاتی مصوب و درحال اجرای طی سال ارزشیابی می باشد که عقد قرار داد  :تعریف طرح پژوهشی مصوب  : 9-9

  . آن در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی دارای بودجه مستقل صورت پذیرفته باشد

انجام باشد، مشمول کسب امتیاز نخواهد چنانچه طرحی پس از اتمام تاریخ اجرای ذکر شده در قرار داد پژوهشی ، در حال : تبصره 

 (تمدید زمان اجرای طرح قابل قبول نخواهد بود)گردید 

 

 : ضوابط تخصیص امتیاز

امتیاز، به ازاء هر طرح علوم پایه ، مطالعات مداخله ای، کارآزمایی بالینی و اپیدمیولوژیک تحلیلی  5/1به ازاء هرطرح تولیدی :  9-2 

امتیاز به مجری طرح تعلق 5/0رح کیفی، اپیدمیولوژیک توصیفی و مبتنی بر اطالعات بیمارستانی و درمانگاهی یک امتیاز و به ازاء هر ط

  . خواهد گرفت

 این آئین نامه امتیاز اخذ خواهد نمود 2از محل بند  (HSR)  هایطرح :  1تبصره

زاء هر طرح یک امتیاز و اگر از منابع داخل کشور اعم از مین شود به اأپژوهشی از منابع خارج از کشور ت چنانچه منابع مالی طرح : 9-3

  .اضافه خواهد گردید 1-2امتیاز به امتیاز کسب شده از بند  05/0تامین گردد ( غیر از دانشگاه علوم پزشکی شیراز)خصوصی و دولتی 

  .مالی مذکور پرداخت شده باشد بودجه طرح توسط یکی از منابع% 30،باید حداقل  1-3جهت کسب امتیاز مربوط به بند : تبصره 

تصویر موافقت نامه ای که به موجب آن : مستندات . امتیاز اضافه خواهد شد 5/0به طرحهای مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی : تبصره 

  .منابع مالی خارج از دانشگاه جهت طرح تحقیقاتی پرداخت می شود

  :مستندات

 تصویر قرارداد .1

 پرینت کامل پروپوزال .2

 ییدیه کتبی از مجری اصلی طرح در خصوص مشارکت همکارأت .3
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   :::ثبت ژنثبت ژنثبت ژن)))،،،   PPPaaattteeennnttt)))   نوآوري ، اكتشاف ، طراحي نرم افزار، اختراع ثبت شدهنوآوري ، اكتشاف ، طراحي نرم افزار، اختراع ثبت شدهنوآوري ، اكتشاف ، طراحي نرم افزار، اختراع ثبت شده   ---222بند بند بند 

 
هر نوآوری که در جهت حل مشکالت و معضالت کشور یا استان موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا محصول جدیدی در کشور یا 

 :ذیل امتیاز دهی خواهد گردید استان گردد به شرح

بهداشتی و درمانی در سطح کشور با  -پژوهشی -طراحی سیستم ها و روش ها و خدمات جدید در جهت حل معضالت آموزشی :2-1

 15گواهی معاونین ذیربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا شورای سیاستگزاری وزارتخانه و تایید هیات ممیزه مرکزی، 

 ز امتیا

بهداشتی و درمانی در سطح استان با  -پژوهشی  -طراحی سیستم ها و روش ها و خدمات جدید در جهت حل معضالت آموزشی : 2-2

 امتیاز  5گواهی معاونین ذیربط دانشگاه و شورای پژوهشی دانشگاه، 

از، در صورت تایید معاونت پژوهشی و امتی 2هر اختراع و اکتشاف ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی کشور  : 2-3

امتیاز و در صورت ثبت بین المللی پس از تایید معاونت پژوهشی و  5فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم 

 امتیاز  10فناوری وزارت متبوع 

پژوهشی طرح تحقیقاتی مربوطه مرکز و یا دانشگاه  مصوبه شورای -تصویر برگه ثبت اختراع به نام دانشگاه ب -الف :مستندات مورد نیاز

تصویر مقاله چاپ شده حاصل از نوآوری، اکتشاف، اختراع ثبت شده و بومی سازی فناوری در مجله علمی پژوهشی در صورت انتشار  -ج

 ( تاییدیه 3حداقل )تایید مراجع ذیصالح و معتبر در خصوص میزان کاربری و اهمیت اختراع  -مقاله د

امتیاز و برای  10امتیاز تا سقف حداکثر  1برای ژن های گیاهی و حیوانی هر ژن  : med Pub ثبت هر ژن در بانک اطالعاتی : 2-4

  .امتیاز محاسبه می گردد 20امتیاز حداکثر تا سقف  2ژنهای انسانی هر ژن 

 می گرددژن جهت محاسبه امتیاز منظور  3از هر پروژه تحقیقاتی مصوب، حداکثر ثبت : تبصره 

درمانی نوین  -انجام فعالیت های جدید پزشکی که در جهت خودکفایی کشور کمک موثر نماید مانند اجرای روشهای تشخیصی : 2-5

امتیاز و اگر به تایید شورای پژوهشی  4برای اولین بار در ایران با گواهی هیات ممتحنه رشته مربوطه و تایید هیات ممیزه مرکزی 

 .امتیاز تعلق می گیرد 2شد دانشگاه رسیده با

به مدل سازی وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و اجراء ساخت هر قطعه که منجر به تولید دستگاه بشود با گواهی اداره تجهیزات  : 2-6

رای امتیاز و اگر به تایید اداره تجهیزات پزشکی و شو 3پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید هیات ممیزه مرکزی 

 .امتیاز تعلق می گیرد 5/1پژوهشی دانشگاه رسیده باشد 

به تولید مواد برای آزمایشات پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی معکوس به ترتیب با گواهی معاونت سالمت و  : 2-0

بط و شورای پژوهشی دانشگاه رسیده باشد امتیاز و اگر به تایید معاونت ذیر 2معاونت غذا و دارو حسب مورد و تایید هیات ممیزه مرکزی 

 امتیاز تعلق می گیرد 1
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به تدوین راهنمای طبابت بالینی کشور مستند بر پژوهش و براساس شواهد علمی با گواهی معاونت سالمت و تایید هیات ممیزه :  2-0

 .امتیاز تعلق می گیرد 5/2ه باشد امتیاز و اگر به تایید معاونت مربوطه دانشگاه و شورای پژوهشی دانشگاه رسید 5مرکزی 

 

  

 :::   ذكر گرديده اندذكر گرديده اندذكر گرديده اند)))   bbbooooookkk   TTTeeexxxttt)))   عنوان رفرانس دركتب مرجععنوان رفرانس دركتب مرجععنوان رفرانس دركتب مرجع   بهبهبهپژوهشهايي كه پژوهشهايي كه پژوهشهايي كه    ---333بند بند بند 

 
منظور از کتب مرجع، کلیه کتب معتبر علمی است که از سوی وزارت متبوع به عنوان مرجع مقاطع مختلف آموزشی :  1-3 تعریف

، پره بورد یا بورد از سوی معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع اعالم   PhDدانشگاهی یا امتحانات علوم پایه ، پره انترنی، 

 .  ای خارجی بعنوان مراجع علمی آن دانشگاه ها معرفی گردیده باشدشده و یا از سوی دانشگاهه

 

امتیاز و در صورت عدم احراز  15برای هر عنوان مقاله که به عنوان رفرانس در کتب خارجی ذکر گردیده باشد  : ضوابط تخصیص امتیاز

 .امتیاز منظور خواهد گردید 5، 3- 1امتیاز و در مورد کتب مرجع داخلی با شرایط مندرج در بند  3،10- 1شرایط بند 

  هر کتاب صرفاً یک بار ازمحل امتیاز این بند ) اپ رسیده یا تجدید چاپ شده باشدکتاب مرجع باید در سال اخیربه چ: تبصره 

ارت بهداشت و ارائه تصویر جلد کتاب، صفحه منابع کتاب، لیست کتب مرجع اعالم شده از سوی وز: مستندات . (می تواند استفاده نماید

 . جهت کتب مرجع در دانشگاه های خارجی پرینت صفحه مربوطه در وب سایت آن دانشگاه الزامی می باشد

 

  

 

   :::   مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلي و خارجي و نيز استناد به مقاالت در سال ارزيابيمقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلي و خارجي و نيز استناد به مقاالت در سال ارزيابيمقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلي و خارجي و نيز استناد به مقاالت در سال ارزيابي   ---444بند بند بند 

 
وزارت متبوع باشند و در مورد  از پژوهشـی –ز رتبـه علمـی مقصود از مجالت معتبر داخلی، مجالتی هستند که حائ: تعریف :  4-1

 مجالت خارجی منظور مجالتی هستند که در نمایـه هـا ی زیـر ذکـر گردیده باشند

 : اول گروه

ISI Web of Science (ISI), Medline, Pub med 

 

 :دوم  گروه

 ISC (Islamic World Science Citation Center) BIOSIS, Chemical Abstract, Current Contents, 

EMBASE, Scopus  
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 : سوم  گروه

 .مجالتی که در هیچ نمایه ای ثبت نمی گردند: سایر نمایه های بین المللی گروه چهارم 

 

 حداكثر امتياز * نوع مجله

ISI 10 و باالتر یا مدالین 1ثیر أدارای ضریب ت 

ISI  پابمد یا  1دارای ضریب تاثیر پایین تر از،

 پابمد سنترال 

1 

ISI   ،بدون ضریب تاثیرScopus  0 

Embase, cinah1, Psych, Chemical 

Abstract, Current Contents, 

Biological Abstract 

5 

 4 شده در سایر ایندکس هانمایه مجالت 

 

 می باشد ISC استنادیپایگاه  دربودن آنها محاسبه امتیاز مجالت داخلی منوط به نمایه  *

 :امتیاز مقاالت طبق جدول زیر محاسبه می گردد :4-2

 امتياز مقاله نوع مقاله رديف

1 

 

Short of Brief 

Communication / Brief 

Report/ Rapid 

Communication 

 مقاله پژوهشی اصیل نمایه مورد نظر60%

2 Case series 45 % اصیل نمایه مورد نظرمقاله پژوهشی 

3 Research Letter – Case 

Report – Medical  

Hypothesis, Photoclinic 

 مقاله پژوهشی اصیل نمایه مورد نظر% 35

4 Letter to Editor, Author 

reply, Editorial 

 نظر مورد نمایه اصیل پژوهشی مقاله% 25

، به عنوان مقاله اصیل پژوهشی در نمایه مربوطه نفر  24باالی  Case با تعداد series Case مقاالت

 . جایزه تعلق میگیرد
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 review Peer 70 باشند مانند مقاالت معمولی هم تراز و در موارد غیر review Peer در صورتی که Electronic مقاالت:  4-3

  .گرفتامتیاز مقاله هم تراز برحسب نوع مقاله، اصیل، موارد نادر و مروری تعلق خواهد %

باالی یک امتیازی معادل نصف نمره ی  IFبه ازای ، به مقاالتی که از نوع اصیل یا مروری باشند با توجه به کیفیت مجله : 9تبصره *

IFبه امتیاز کل مقاله اضافه خواهد شد 

باشند، با توجه  می Commentaries, Communication Shortمقاالتی که از نوع نامه به سردبیر، موارد نادر، به :2تبصره *

 امتیاز اضافه خواهد گردید 2امتیاز و حداکثر تا سقف  25/0باالتر از عدد یک، معادل  IF به کیفیت مجله به ازای هر یک نمره

مجله، صفحه مربوط به نوع نمایه نامه ای که مجله در آن نمایه  Factor Impact ارائه کپی کامل مقاله، صفحه مربوط به: مستندات .

  .د الزامی می باشدمی گرد

 دهی به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز میباشد ها آدرس اختصاص امتیاز پژوهشی به مقاله شرط :3تبصره *

ای که اسم دانشجو در میان  و کپی کامل مقاله Abstract نامه ، کپی صفحه خالصه پایان نامه کپی صفحه اول پایان: مستندات  . 

 نویسندگان آن ذکر شده است

 

 

 :::   مقاالت ارائه شده در همايشهاي خارجي و داخليمقاالت ارائه شده در همايشهاي خارجي و داخليمقاالت ارائه شده در همايشهاي خارجي و داخلي   ---   555ند ند ند ببب

 
در همایشهای داخلی یا خارجی بین المللی ، در آن سال ارائه (Oral) مقصود مقاالتی هستند که بصورت پوستر یا شفاهی 1-5 -تعریف

  . شده باشد

  : ضوابط تخصیص امتیاز:  5-2

 : امتیازبندی میگردد براساس جدول زیر -1

 : ضوایط تخصیص امتیاز مقاالت ارایه شده در همایش های خارجی و داخلی

 

 
poster 

Oral 

presentation 
Invited speaker 

 1,5 1 0,5  همایش ملی

 3 2 1 همایش بین المللی داخلی یا خارجی
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باشد یا بصورت لوح فشرده و سایر منابع الکترونیکی معتبر خالصه مقاله باید در کتابچه خالصه مقاالت همایش به چاپ رسیده  -2

  .بصورت خالصه مقاله موجود باشد

 چنانچه مقاله ارائه شده در همایش، قبالً در مجالت علمی به چاپ رسیده باشد از موضوع این بند، امتیازی کسب نخواهد کرد -3

اخلی و خارجی ارائه شده باشد، تنها یکبار از محل این بند مشمول چنانچه یک مقاله به صورت مکرر در همایش های د: 3تبصره * . 

 .امتیاز می گردد و معادل باالترین امتیاز محاسبه شده ممکن، جهت آن منظور می شود

شرط اختصاص امتیاز به مقاالت ارائه شده در همایشهای داخلی و خارجی ، آدرس دهی به کمیته تحقیقات دانشجویی : 4تبصره * 

 . ه علوم پزشکی شیراز میباشددانشگا

 

 خالصه مقاالت همایش  CDارایه ی کپی و اصل کتابچه و یا : مستندات

 

 

      :::   مقامهاي كسب شده در جشنواره هاي رازي و خوارزمي و ساير جشنواره هاي بين الملليمقامهاي كسب شده در جشنواره هاي رازي و خوارزمي و ساير جشنواره هاي بين الملليمقامهاي كسب شده در جشنواره هاي رازي و خوارزمي و ساير جشنواره هاي بين المللي   ---   666ند ند ند ببب

 
 . منظور رتبه های اول تا سوم کسب شده در جشنواره های آن سال می باشد: تعریف : 1 -6

امتیاز و در  3امتیاز و مقام سوم  4امتیاز ، مقام دوم  5به مقام اول جشنوارههای رازی و خوارزمی  : ضوابط تخصیص امتیاز:  6-2

 . گیردامتیاز پژوهشی تعلق می 1قام سوم امتیاز و م 2امتیاز، مقام دوم  3خصوص سایر جشنواره های بین المللی، به مقام اول 

 

 

   :::   ليفليفليفأأأرت ترجمه يا ترت ترجمه يا ترت ترجمه يا تكتب منتشره بصوكتب منتشره بصوكتب منتشره بصو   ---777ند ند ند ببب

   
مقصود کتب تالیفی مرتبط یا غیر مرتبط با رشته تخصصی فرد می باشد که در سال ارزشیابی تالیف یا تجدید چاپ شده و  1-0 -تعریف

 .توسط شورای انتشارات معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه در همان سال بررسی شده و امتیاز کسب کرده باشند

 : متیازضوابط تخصیص ا:  0-2

از منابع کتاب حاصل پژوهش های نویسنده باشد یا % 5به کتب تالیفی که حاوی قسمتی از تجربیات نویسنده یا نویسندگان بوده و  -1

کتب تالیفی که از سوی وزارت متبوع به عنوان مرجع علمی کشوری شناخته شده است امتیازی معادل امتیاز مکتسبه از شورای 

 گیردانتشارات تعلق می 

منابع کتاب مربوط به پژوهش های شخص نویسنده باشد، نصف امتیاز محاسبه شده % 5به کتب تالیفی غیر مرجع که کمتر از : تبصره* .

 از سوی شورای انتشارات دانشگاه تعلق خواهد گرفت
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یافته باشد با تایید شورای انتشارات درصد مطالب افزوده شده و یا تغییر 20به تجدید چاپ کتاب با شرایط فوق در صورتیکه حداقل  -2

 .امتیاز تعلق می گیرد 2دانشگاه 

به کتب ترجمه به زبان فارسی در صورتیکه متناسب با برنامه آموزشی و رشته تخصصی مربوطه باشد و از طریق شورای انتشارات  -3

 .امتیاز تعلق می گیرد 3دانشگاه تایید شده باشد حداکثر 

 . امتیاز تعلق می گیرد 1کتاب که توسط شورای انتشارات دانشگاه مورد تایید قرار گرفته باشد  به ویراستاری علمی -4

 

 

 :::   همکاري با كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاههمکاري با كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاههمکاري با كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه   ---888ند ند ند ببب
 

 : میزان امتیاز محاسبه شده براساس معیارهای زیر میباشد

  6و حداکثر  4ل حداق: عضویت در شورای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه :  0-1

  (گواهی کتبی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه: مستندات)

  (3و حداکثر  1حداقل ) : (RAG) عضویت در شورای مرکزی باشگاه های پژوهشی دانشکده ها و هسته های علمی پژوهشی:  0-2

  گواهی کتبی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه: مستندات

گواهی کتبی سرپرست کمیته )امتیاز  3:  "دبیر، دبیر علمی یا دبیر اجرایی "ها و همایشها به عنوان  در برگزاری کنگرههمکاری :  0-3

  (تحقیقات دانشجویی دانشگاه ومنطبق بر آیین نامه دبیر خانه دائمی همایش ها

 .(امتیاز 2 سقف تا) امتیاز 5/0 همایشها و کنگرهها اجرایی –های علمی  همکاری در کمیته:  0-4

 گواهی کتبی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ومنطبق بر آیین نامه دبیر خانه دائمی همایش ها

 ضرب میشود 2/1المللی در ضریب  ها و همایشهای بین میزان امتیاز محاسبه شده برای کنگره: تبصره  *  

 در خصوص میزان ساعات همکاری دانشجو با این همایشتأییدیه کتبی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی : مستندات 

 

 

  :::داوري مقاالت منتشره در كنگرههاي علمي داخلي و خارجيداوري مقاالت منتشره در كنگرههاي علمي داخلي و خارجيداوري مقاالت منتشره در كنگرههاي علمي داخلي و خارجي   ---   111ند ند ند ببب

 
 . منظور داوری مقاالت ارسال شده به کنگره ها می باشد که با دعوتنامه کتبی از طرف کنگره صورت پذیرفته باشد: تعریف :  1-1
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 : ضوابط تخصیص امتیاز جدول :  1-2

 كنگره بين المللي كنگره ملي كنگره شبکه اي 

 1 0,05 0,5 داور مکاتبه ای

 1,25 1 0,05 داور حضوری

 .جهت تخصیص امتیاز ارائه گواهی داوری الزامی است: مستندات

 

 

      :::داوري مقاالت ارسال شده به ژورنال هاداوري مقاالت ارسال شده به ژورنال هاداوري مقاالت ارسال شده به ژورنال ها---   111000   

 

رد مجالت خارجی ، مجالت ایندکس شده طبق مو در و پژوهشی –مقصود از مجالت معتبر داخلی ، مجالت حائز رتبه علمی : تبصره 

 . همین آیین نامه می باشد 4-1بند 

 طبق جدولضوابط تخصیص امتیاز برای داوری براساس مصوبات شورای پژوهشی و انتشارات دانشگاه  :امتیازضوابط تخصیص  : 10-1

  :گرددزیر اعالم می  زیر

 

 ساعت داوري 91امتياز به ازاي هر  * نوع مجله

ISI 1,25 و باالتر یا مدالین 1ثیر أدارای ضریب ت 

ISI 1ثیر پایین تر از أدارای ضریب ت ، Pub med 

 سنترال  Pub medیا 

1 

ISI  ثیر، أبدون ضریب تScopus  0,05 

Embase, cinah1, Psych, Chemical 

Abstract, Current Contents, 

Biological Abstract 

0,5 

 0,25 شده در سایر ایندکس هانمایه مجالت 

 

 تصویر مکاتبات رسمی دعوت به داوری جهت تخصیص امتیاز الزامی می باشد: مستندات

 .اعت می باشدس 100حداکثر تا  تبر خارجی و داخلیقابل محاسبه از داوری مقاالت منتشره در مجالت مع ساعتسقف : تبصره .

 


