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 بسمه تعالي

 

 دستورالعمل ارزیابي و امتیاز بندی فعالیت های کمیته های تحقیقات دانشجویي به منظور شرکت در جشنواره رازی

 

 

 راهنمای

 امتیاز بندی ارزیابي و  

 های کمیته تحقیقات دانشجویي فعالیت

 

 

 ؛ کشور در شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویيشده بازنگری 

 9315ماه  مهر
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یا  تعداد کارگاه های مرتبط با پژوهش برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویي در سطح دانشگاه و. 9

 :کشور

 .امتیاز  059 

 :زنحوه تخصیص امتیا       

 شاخص

حسب سطح  )بر

 (کارگاه

 کنگره سالیانه کشور  شبكه دانشگاه

 91 5/7 6 3 امتیاز

 نكات قابل توجه:

 براي كارگاه هاي برگزار شده در سطح دانشگاه در نظر گرفته می شود. امتياز 150حداكثر  *:

 امتياز به سقف اضافه نمايد(. 50*: برگزاري كارگاه در ساير سطوح )شبکه، كشور و يا كنگره ساليانه( می تواند حداكثر 

تحقيقها  دانشهیويی ابه       كارگاه هايی است كه در كوريکولوم آموزشی كميتهه ههاي   : كارگاه هاي مرتبط با پژوهش1تبصره 

 شده است. كوريکولوم آموزشی در تارنماي دبيرخانه كميته كشوري تحقيقا  دانشحوئی قابل دسترسی است.

بايد برنامه كارگاه تا آخر سها  آينهده    .باشد تحقيقا  دانشیويی كشوري كميتهتاييد داراي بايستی  كارگاه هاي كشوري :2تبصره

 ) بهمن ماه ( اع م گردد.

ع وه بر مدارك الزم براي برگزاري كارگاه، تأييد برگزاري كارگاه/كارگاه ها در سهطح شهبکه بايهد بها تأييهد فوكها         :3تبصره 

 پوينت شبکه )به تفکيك( رسيده باشد.

ارگاه فرم هاي مربوط به برگزاري هر يك از كارگاه ها كه حاوي اط عا  مربوط به نام كارگاه، تعداد شركت كننده، برنامه ك -

 10حداقل تعداد شركت كننهدگا  در كارگهاه هها    ارسا  گردد. تاييد معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد پس از  و گواهی مدرس

 نفر محسوب می شود.

  می شود.يك كارگاه تلقی برنامه فعا  به منزله ساعت  4محاسبه: هر  -

 ه تحقيقا  دانشیويی محاسبه می گردد.ميزا  ساعا  مورد تاييد كارگاه مطابق كوريکولوم اموزشی كميت -
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 امتیاز 55حداکثر  :کنگره های دانشجویي.1

 :نحوه تخصيص امتياز 

حسب  شاخص )بر

 سطح كنگره(

ملی  شبکه دانشگاه

 تخصصی

ملی/ ساليانه 

 دانشیويی

تخصصی بين 

 المللی

 ساليانه بين المللی

SICOBAIR 

 25 20 20 15 12 6 امتياز

 

در كتابچه كنگره بايستی نام كميته تحقيقا   تابچه به صور  لوح فشرده به همراه برنامه كنگره الزامی است.پيوست ك تبصره:

 دانشیويی به عنوا  برگزار كننده  قيد شده باشد.

 تاييديه فوكا  پوينت براي كنگره هاي سطح شبکه الزامی است و بايستی پيوست شود.  -

  .الزم استه كشوري تحقيقا  دانشیويی نيز براي كنگره سطح كشوري تاييد كميت -

)اين موضوع  باشد  undergraduateبايستی از دانشیويا آنها حداقل يکی از دبيرا  كنگره می بايستی دانشیو باشند و  -

 .برسد( پژوهشی دانشگاهبايستی به تاييد معاونت 

 با( Young Researchersپژوهشگرا  جوا  )صورتی كه در يك كنگره تخصصی هيا  علمی، بخش میزائی با عنوا   در -

امتياز درصد 55تا باشد،  شدهبه كميته تحقيقا  دانشیوئی دانشگاهی اختصاص داده  مستقل صفحهبرنامه زما  بندي، كتابچه و 

 كنگره تخصصی به آ  كميته تعلق خواهد گرفت.

 

 امتیاز 50حداکثر  :یا مجله اختصاصي کمیته وب سایت. 3

 :تيازنحوه تخصيص ام

 حداكثر امتياز امتياز نوع نشريه

  6 6 شده وب سايت فعا  و به روز
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عنوا  میله كميته تحقيقا  دانشیويی كه حهداقل بهه صهور      شماره از هرهر

 .باشد فصلنامه

  24  امتياز 6-4

  30 امتياز 8هر شماره  در نمايه هاي داخلیمی   علمی پژوهشی/ايندكس شده 

 40 امتياز 10هر شماره  يندكس هاي بين المللینمايه شده در امیله 

 

 

  تبصره:

  و اعضهاي هيها    از دانشهیويا   بايستی تركيبهی  هيا  تحريريه  .شماره متوالی الزامی است 2حداقل وجود  فصلنامه در مورد

 .ضميمه گرددبه صور  لوح فشرده شماره هاي منتشر شده در مد  مذكور د. نعلمی باش

  پژوهشی/ ايندكس شده می بايست صاحب امتياز بايد كميته تحقيقا  دانشیويی باشد و توالی انتشهار  در مورد می   علمی

 .شماره هاي منتشر شده در مد  مذكور ضميمه گردد نيز طبق میوز انتشار میله رعايت شده باشد.

 و هيا  علمی  پيوست گردد. صفحه حاوي اط عا  مربوط به اعضاي هيا  تحريريه دانشیويی 

 

 :کمیته تحقیقات دانشجویيطرح های تحقیقاتي مصوب شورای پژوهشي . 5

آورده كه در صورتیلسه شوراي پژوهشی دانشهگاه هه     طرح هاي تحقيقاتی مصوب شوراي پژوهشی كميته تحقيقا  دانشیويی 

ور  گرفته اسهت  ص كميته تحقيقا  دانشیويی به شوراي پژوهشیاختيار  ضتفوي. در صورتی كه حساب خواهند شد باشندشده 

  نامه تفويض اختيار پيوست گردد.

 :نحوه تخصيص امتياز

مشترك بين دانشگاه )دو دانشیو از   درو  دانشگاهی شاخص )برحسب نوع طرح(

 دو دانشگاه مختلف(

 12 5 امتياز

 

منعقد گردد به ازاي هر قرارداد طرح پژوهشی )با استاد يا دانشیو( می بايست پيوست گردد. در صورتی كه قرارداد با دانشیو  -

 تشويقی اضافه خواهد شد. "امتياز 2"قرارداد 
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 ، ع وه بر صورتیلسه و مصوبه شوراي پژوهشی الزامی است.بين دو دانشگاه در مورد طرح هاي مشترك مدارك وجود قرارداد -

-  

  9دانشگاه های تیپ  دانشجوئي طرح های تحقیقاتيدهي امتیاز : 
و باالتر نمايه شده   Scopusدرصدمقاال  در  50درصد آنها به زبا  انگليسی و  55قاله ارائه شده باشد كه حداقل م 1طرح مصوب،  3به ازاي هر  -

 باشند. 

ارائه عنوا  طرح به زبا  انگليسی جهت پايش آ  الزامی می باشد و همچنين در بخش تقدير و تشکر به شماره طرح مصوب دفتر تحقيقا   -

( انسپذيرش مقاله )اكسبت يا از معاونت تحقيقا  و فن آوري دانشگاه به لحاظ تامين مالی طرح قدردانی شده باشد. و دانشیويی اشاره شده باشد

 .به اي ميل دفتر مورد قبو  خواهد بوداز طرف نويسنده مسئو  مقاله در صور  ارسا  اي ميل پذيرش 

 

 

 
 

  1تیپ دانشگاه های  دانشجوئي طرح های تحقیقاتيدهي امتیاز:  
و باالترنمايه شده   Scopusدرصد مقاال  در  25درصد آنها به زبا  انگليسی و  50مقاله ارائه شده باشد كه حداقل  1طرح مصوب،  5ه ازاي هر ب -

 باشند. 

ارائه عنوا  طرح به زبا  انگليسی جهت پايش آ  الزامی می باشد و همچنين در بخش تقدير و تشکر به شماره طرح مصوب دفتر تحقيقا   -

( انسپذيرش مقاله )اكسبت و يا از معاونت تحقيقا  و فن آوري دانشگاه به لحاظ تامين مالی طرح قدردانی شده باشد. دانشیويی اشاره شده باشد

 .به اي ميل دفتر مورد قبو  خواهد بوداز طرف نويسنده مسئو  مقاله در صور  ارسا  اي ميل پذيرش 

 

  3دانشگاه های تیپ  دانشجوئي طرح های تحقیقاتيدهي امتیاز: 
و باالتر نمايه   Scopusدرصد مقاال   در  10درصد آنها به زبا  انگليسی و  50مقاله ارائه شده باشد كه حداقل  1طرح مصوب،  5به ازاي هر  -

 شده باشند. 

طرح مصوب دفتر تحقيقا   ارائه عنوا  طرح به زبا  انگليسی جهت پايش آ  الزامی می باشد و همچنين در بخش تقدير و تشکر به شماره -

( انسپذيرش مقاله )اكسبت و يا از معاونت تحقيقا  و فن آوري دانشگاه به لحاظ تامين مالی طرح قدردانی شده باشد. دانشیويی اشاره شده باشد

 .به اي ميل دفتر مورد قبو  خواهد بوداز طرف نويسنده مسئو  مقاله در صور  ارسا  اي ميل پذيرش 

 

باشند. بنا به نظر اعضاء شورای سیاستگذاری در  پایان نامه دانشجوئيطرح های مصوب و ارسالي نباید  : کلیه9تبصره  -

 سال از فعالیت محروم خواهد شد. 9کمیته دانشجوئي آن دانشگاه بمدت  ،صورت ارائه آمار اشتباه و غیر واقعي

 

 

 :معتبر در مجالت منتشره مقاالت دانشجویان عضو کمیته تحقیقات دانشجویي. 5
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 :بدو  سقف( نحوه تخصيص امتياز )حداكثر:

ص
اخ
ش

 

ه (
یل
ع م
 نو
ب
حس
 بر
(

 

خارجی فهرست  

 :شده در

 ISI, Index 

Medicus 
Pubmed 

خارجی يا داخلی فهرست شده در 

 :ها ي معتبر ديگر شاملايندكس 

EMBASE/Excerpta 

Media,Chemical Abstract 

Biological Abstract,  ...  

 

 انگليسی داخلی

داراي رتبه علمی، 

پژوهشی از كميسيو  

نشريا  پزشکی 

 وزار 

فارسی داراي رتبه 

علمی، پژوهشی از 

كميسيو  نشريا  

 پزشکی وزار 

 4 6 8 12 امتياز

 

 

 

 تبصره:

  به صور  آدرس انگليسی مقاال  )در مورد  كميته تحقيقا  دانشیويی آدرسمقاله با در نام دانشیوStudent 

Research Committee or Center)   ،مشخص شده باشدو يا مواردي كه قب  به دفتر اع م گرديده. 

  محاسبه می شود 2مسئو  آدرس كميته تحقيقا  دانشیويی را دارا باشد امتياز با ضريب او  و يا اگر نويسنده. 

  ضميمه گردد. ،استو ايندكس شد  آ   مشخص كننده نوع میله یله كهميی از كپی صفحه اع وه بر پيوست مقاله 

 

  ها: خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره. 6

 )حداكثر: بدو  سقف( نحوه تخصيص امتياز    

 شاخص 

)برحسب نوع 

 كنگره(
 SICOBAIR بين المللی

ملی دانشیويی 

 ساليانه

 ملی

غير 

 دانشیويی

 شبکه

درو  دانشگاهی و 

خارج از وزار  

بهداشت )داخل 

 استانی(

 1/0 1 3 3 3 3 امتياز
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 قيد نام كميته تحقيقا  دانشیويی به عنوا  آدرس نويسندگا  الزامی است. : 1تبصره 

 

تألیف کتب مرتبط با روش پژوهش یا در سایر زمینه های علوم پزشكي توسط اعضاای  ، ترجمه، گردآوری. 7

 :کمیته تحقیقات دانشجویي

 :نحوه تخصيص امتياز

شاخص )بر حسب نوع 

 كتاب(

تاليف در ساير زمينه  تاليف در زمينه پژوهش

 هاي علوم پزشکی

ترجمه در زمينه 

 پژوهش

ترجمه در ساير زمينه 

 هاي علوم پزشکی

 5 10 15 20 امتياز

 

و كتب ارسالی می بايسهت   : حداقل يکی از نويسندگا  يا مترجما  بايد دانشیوي عضو كميته تحقيقا  دانشیويی باشد 1تبصره 

 ذكر نام كميته تحقيقا  دانشیويی داخل صفحه او  الزامی است. مچنينو ه داراي يکی از شرايط ذيل باشند

 

 

اري تحقيقها  دانشهیويی ارزش گهذاري    ذاسهتگ ي: كتب ارسالی توسط معاونت پژوهشی تائيد شهده و توسهط شهوراي س    2تبصره 

 خواهد شد.

 

زشكي بین المللي و رتبه های کسب شده در جشنواره رازی، خوارزمي یا کنگره سالیانه دانشجویان علوم پ. 8

 :ارزشیابي بازهکشوری توسط اعضای کمیته تحقیقات دانشجویي در 

 :(امتياز 40حداكثر نحوه تخصيص امتياز )

وزار  بهداشت )بين كنگره هاي  رازي يا خوارزمی شاخص

 المللی/ ملی/ ساليانه(

ساير كنگره ها )به غير از درو  

 دانشگاهی(

 سوم دوم و ا سوم دوم او  سوم دوم او  رتبه

 2 3 4 4 5  6 10 15 20 امتياز
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 در مواردي كه رتبه هاي او  و دوم و سوم ندارند رتبه برتر به منزله رتبه او  است.  -

 گواهی رتبه اخذ شده در كنگره، به انضمام تصوير چکيده مقاله پيوست گردد. -

 است.دانشیو الزامی  affiliationذكر نام كميته تحقيقا  دانشیويی به عنوا   -

 

اختراع ثبت شده در زمینه پزشكي و رشته های وابسته توسط اعضاای کمیتاه    و Patent، فناوری، اکتشاف. 1

 دانشجویي که به تایید وزارتخانه رسیده باشد.تحقیقات 

 امتياز 10حداكثر تا  به ازاي هر موردنحوه تخصيص امتياز: 

 ی بر عضويت دانشیو در كميته تحقيقا  دانشیويی پيوست گردد.تاييديه معاونت پژوهشی مبن مدارك مربوطه ضميمه شود. -

 

( از سایر نهاد های بین المللي، دولتي یا خصوصاي )باه اساتثناء    گرانتمیزان اعتبارات مالي جذب شده ). 90

 فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویيبرای  اعتبارات کمیته کشوری تحقیقات دانشجویي(

 .امتياز( 100امتياز  )حداكثر   3 ميليو  ريا  10 : به ازاي هرزنحوه تخصيص امتيا

اگرچهه ايهن قهرارداد مهی توانهد بها معاونهت پژوهشهی          شده باشد.در متن  قرارداد حتما نام كميته تحقيقا  دانشیويی ذكر  تبصره:

شهده شهامل تفهاه      كليه مدارك مربوط به اعتبارا  مالی جهذب  دانشگاه باشد اما ذكر نام كميته در متن قرارداد يك شرط است.

ضهههميمه گهههردد.و  باشهههد بههها ذكهههر مبلهههم و نهههام كميتهههه تحقيقههها  دانشهههیويی    مهههی بايسهههت نامهههه و قهههرارداد پژوهشهههی 



 

                           

 

                    

 

 

9 

 

 

 جدول امتیازات نهایي کمیته تحقیقات دانشجویي

محاسبه شده جمع امتیاز  عنوان فعالیت ردیف

 کمیته تحقیقات توسط 

تایید شده توسط  امتیاز

 شورای سیاستگذاری 

   گزاري كارگاهبر  .1

    برگزاري كنگره .2

    يا میله پژوهشی وب سايت .3

   طرح هاي تحقيقاتی  .4

    منتشر در می   مقاال  .5

   در كنگره ها خ صه مقاال  .6

   ترجمه، گردآوري، تاليف كتاب .5

   رتبه هاي كسب شده .8

   اكتشاف فناوري و .9

   جذب شده اعتبار مالی .10

   جمع كل امتيازا 

 

 . نخواهد شدعنوا  فعاليت الزامی است در غير اين صور  مستندا  بررسی  10براي هر يك از  تحقيقا  و فناوريتأييديه معاونت * 

 ، كميتهندواقعی نيست ارسا  شده و اظهارا  از مستندا هر يك  تشخيص دهندهر زما  كه اعضاي شوراي سياستگذاري * 

 وري به طور كامل خارج می گردد.مذكور از جريا  دا تحقيقا  دانشیويی

مهورد   .........................................دانشگاه علهوم پزشهکی ....   تحقيقا  و فناوري اط عا  ارائه شده در ده بند فوق توسط معاونت

 صحت آ  تاييد می گردد.   و  بررسی قرار گرفت

 

 )غیر الكترونیک( امضا مهر و

 انشگاه علوم پزشكيد تحقیقات و فناوریمعاون 


