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  كرمانشاهر برگزيده دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي پژوهشگآيين نامه انتخاب 

  دانشجويي دانشگاه تحقيقات كميته

  نكات مهم و ضوابط شركت در جشنواره :

آبان  1يخ ي دانشگاه ( از تارتحقيقاتگر برتر دانشجويي در محدوده زماني بين دو جشنواره پژوهشكليه معيارهاي انتخاب 

مد نظر قرار مي گيرد. لذا منظور از سال ارزشيابي در بقيه مفاد اين آيين نامه محدوده جاري)  سال آبان ماه 1تا  قبلسال  ماه

  .زماني مذكور مي باشد

به فردي اطالق مي شود كه بدون توجه به مقطع در حال تحصيل در سال ارزشيابي، دانشجوي دانشگاه دانشجو گر پژوهش

  .ماه نگذشته باشد 6التحصيلي وي بيش از  يا از تاريخ فارغ بوده و

  مقطع برگزيده انتخاب و اعالم خواهد شد. 4در بخش دانشجويي در 

 مقطع كارشناسي .1

 مقطع كارشناسي ارشد .2

 دكتراي عمومي .3

 )PhD( و دكتراي تخصصي مقطع دكتراي .4

جويي در كميته تحقيقات دانش عضويتجهت وارد شدن به انتخاب پژوهشگر برتر دانشجويي دانشجويان بايد به :  1تبصره

  بيايند.

به عنوان نويسنده مسئول يا نفر اول   Scopus: شرط ورود براي دانشجويان ارائه حداقل يك مقاله نمايه شده در 2تبصره 

  در بازه زماني در نظر گرفته شده مي باشد.

 كميتهو مدارك به  هنگام تحويل فرمدانشجو بايد مي باشد.  8/8/95:مهلت ارسال مدارك تا پايان وقت اداري 3تبصره 

  شماره پرونده يا كد رهگيري دريافت نمايد. دانشجويي تحقيقات

  ماه)  11مي باشد ( 30/7/95لغايت  30/8/94: بازه زماني در نظر گرفته شده از تاريخ 4تبصره 
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هنگام  موقت فارغ التحصيليارائه يك قطعه عكس پرسنلي، اصل و كپي كارت دانشجويي يا گواهي ( دانشنامه) : 5تبصره 

  .الزامي است تحويل مدارك

 نقص مدارك منجر به عدم كسب امتياز بخش مربوطه خواهد شد. تيم داوري مسئول رفع نقص، تكميل

قابل دسترسي باشند؛ لذا  On line، حتي در مورد مستنداتي كه به صورت مستندات و مدارك دانشجو نمي باشد

ص دانشجو است و هيچگونه اعتراضي در اين زمينه پس از بررسي و اعالم نتايج قابل قبول مسئوليت اين امر بر عهده شخ

  .نخواهد بود

  .در صورت وجود ابهام در مدارك و مستندات مورد بررسي، ممكن است مدارك تكميلي از دانشجو خواسته شود

ماده آ آيين نامهاره موارد موجود در دانشجويان موظف هستند مدارك و مستندات خود را به صورت منظم و به ترتيب شم

تحويل  )kums.ac.irssrc@به هر دو صورت فيزيكي و الكترونيكي(ارسال اسكن مدارك به آدرس كنند و 

  .دهند. الزم به ذكر است دريافت و بررسي الكترونيكي مدارك اولويت دارد

ضروري است دانشجويان از تحويل مدارك و مستنداتي كه خارج از بازه زماني جشنواره مي باشند خودداري  : توجه�

عدم رعايت اين موضوع، و همچنين نامرتب و بدون شماره بودن مستندات موجب حذف دانشجو از مرحله دوم . نمايند

  .داوري مي شود

  .ورد نياز را آماده نماييداين آيين نامه، مدارك ممطالعه دقيق لطفاً پس از 

  ي تعلق مي گيرد :تحقيقاتي ذيل بر اساس ضوابط مندرج در اين آيين نامه امتياز تحقيقاتبه فعاليتهاي 

  ي مصوب :تحقيقاتطرح هاي  .1

دانشگاه در سال ارزشيابي تصويب شده و بودجه آن توسط  پژوهشي هاي تحقيقاتي است كه توسط شوراي مقصود طرح

مالك ارزشيابي، فقط تاريخ تصويب طرح سازمان ديگر داخلي يا خارجي تامين شده باشد. (يا يك  دانشگاه

  است كه بايد در سال ارزشيابي باشد).
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  نحوه تخصيص امتياز :

  مدارك مورد قبول  امتياز  به ازاي هر طرح

ر د اصل قرارداد در مورد طرح هاي پايان يافته و گواهي مبني بر تاييد مجري اول  5  مجري اول

  ندهي تصويب كنتحقيقاتاجرا، تصوير صورتجلسه شوراي  مورد طرح هاي در حال

  ( در سال ارزشيابي)

گواهي از محل تصويب طرح مبني بر تاييد مجري دوم، تصوير قرارداد در مورد طرح   4  مجري دوم

سال  ي تصويب كننده ( درتحقيقاتصورتجلسه شوراي  هاي پايان يافته، تصوير

  ارزشيابي)

، تصوير قرارداد در مورد همكار طرحگواهي از محل تصويب طرح مبني بر تاييد   3  همكار اصلي

نده ( در سال ي تصويب كنتحقيقاتصورتجلسه شوراي  طرح هاي پايان يافته، تصوير

  ارزشيابي)

مشاور پايان يا مشاور طرح

  نامه

د قرارداد در مور، تصوير تصويب طرح مبني بر تاييد مشاور طرحگواهي از محل   3

نده ( در سال ي تصويب كنتحقيقاتصورتجلسه شوراي  طرح هاي پايان يافته، تصوير

  ارزشيابي)

گواهي از محل تصويب طرح مبني بر تاييد مشاور  آماري، تصوير قرارداد در مورد   2  مشاور آماري

ل صورتجلسه شوراي تحقيقاتي تصويب كننده ( در سا طرح هاي پايان يافته، تصوير

  ارزشيابي)

  

ميته ي كپژوهشدانشگاه يا شوراي  پژوهشيدر صورتجلسات شوراي  "تصويب شد  ": طرحهاي با عبارت  1تبصره 

  بعنوان طرح مصوب منظور مي شود. تحقيقات دانشجويي

ضرب ) 5/1(باشد امتياز حاصله در  يدانشجوي كميته تحقيقاتپژوهشي در صورتيكه طرح مصوب شوراي :  2 تبصره

  .خواهد شد

   .ميشود ضرب) 2/1(ضريب در پايه امتياز باشد داخلي مركزي چند طرح : درصورتيكه 3تبصره 

  . ميشود ضرب) 5/1( ضريب در پايه امتياز باشد خارجي مركزي چند طرح : درصورتيكه 4تبصره 
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  مدرك مورد نياز جهت تاييد مدارك  برگه قرارداد با مجريان مي باشد.:  5 تبصره

: ارائه نامه از سوي استاد راهنما يا مجري اول طرح مبني بر همكاري دانشجو در طرح تحقيقاتي مورد قبول  6تبصره 

  .نخواهد بود. گواهي همكاري بايد از سوي مرجع تصويب كننده طرح تحقيقاتي صادر شود

  رايب نوع مطالعه اختصاص داده شده به انواع مطالعاتض:  7تبصره 

   7/0ضريب :   وكيفي توصيفي مطالعات

  8/0: ضريب : In-vivo و In-vitro شامل پايه مطالعات

   9/0ضريب :شاهدي -موردي و كوهورت شامل تحليلي مطالعات

  1ضريب:  باليني كارآزمايي

  .باشد) امتياز مي 20 حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين ماده (:8تبصره 

 مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي .2

  نحوه تخصيص امتياز : *

    امتياز

  INDEX MEDICUSمجالت داخلي يا خارجي فهرست شده در   25
ISI WEB OF SIENCE,MEDLINE,PUBMED 

  ها ي معتبر ديگر شامل Indexمجالت خارجي يا داخلي فهرست شده در   15

EMBASE ,Excerpta Media ,Scopus ,Cinahl ,PsychInfo 

,Chemical Abstract, Biological Abstract ,Current Contents 

,BIOSIS ,ISC  
نشريات  ي از كميسيونتحقيقاتمجالت به زبان انگليسي داخلي كه داراي رتبه علمي،   10

  پزشكي هستند

(در صورتي كه يكي از ايندكس هاي شده در مجالت فارسي زبان منتشر مقاالت ساير  8

  باال را نداشته باشد)
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آنها خواهد بود. (تاريخ پذيرش يا تاريخ دسترسي تاريخ چاپ : مالك زماني جهت محاسبه امتياز مقاالت،  1تبصره 

  آنالين مالك ارزشيابي نخواهد بود)

  . : صرفاً به مقاالتي كه نام دانشگاه در آن قيد شده باشد، امتياز تعلق مي گيرد 2تبصره 

  .محاسبه مي شود) 2/1(دانشجويي را دارا باشد امتياز با ضريب  ه تحقيقاتكميتاگر مقاله آدرس سازماني :  3 تبصره

اعمال  3 دانشجويي را دارا باشد اما توسط دانشجو ذكر نشده باشد تبصره كميته تحقيقاتدر صورتيكه مقاله نام :  4 تبصره

  .نخواهد شد

  داراي ،ISI به امتياز مقاالت چاپ شده در مجالت علمي ايندكس شده در نمايه نامه بين المللي :  5 تبصره

factor  Impact   دو برابرIF اضافه مي شود.  

ي داخلي تحقيقاتپيوست نشريات علمي  و يا)  Supplement( منتشر شده در ضميمه FullTextمقاالت :  6 تبصره

  بول ) قابل قسمينار نباشد در صورتيكه مقاالت مربوط به كنگره يا( پزشكينشريات  داراي مجوز كميسيون

  ).شماره قابل قبول است 4حداكثر يك ويژه نامه به ازاي هر  ي تخصصيتحقيقات(در مورد مجالت علمي، مي باشد. 

 تعداد در يك سال و قابل ذكر است در مورد مجالتي كه ماه انتشار آنها مندرج نمي باشد، از تناسب انتشار:  7 تبصره

  .به منظور تصميم گيري استفاده خواهد گرديد شماره مجله مورد نظر

لي و با ي داختحقيقاتدر خصوص مجالتي كه داراي تاخير چاپ هستند، صرفاً شماره تابستان مجالت علمي :  8تبصره 

  .ارائه نامه سردبيرنشريه مبني بر تائيد تاخير چاپ قابل قبول خواهد بود

  چاپ شده باشند، امتياز تعلق مي گيرد.  30/7/95تا  30/8/94: در ارزشيابي به مقاالتي كه از  9 تبصره

مندرج در همان سال  Impact Factorبر اساس آخرين اطالعات مربوط به  IF: در حال حاضر محاسبه  10تبصره 

  ژورنال سايتيشن ريپورت منتشر مي شود محاسبه مي گردد.

ي م گرفته به نويسندگان بر اساس آيين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي دانشگاه درصد تعلق: 11تبصره 

  باشد.
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 مقاالت ارائه شده در همايش هاي داخلي و خارجي :  .3

امتياز همايش   نوع ارائه

  مليهاي 

امتياز همايش 

بين هاي 

  المللي

  مدارك مورد نياز

دانشجو در تصوير جلد كتابچه و مقاله چاپ شده به نام  .1  3  1  سخنراني

كتابچه خالصه مقاالت همايش كه شامل مكان و زمان 

 .برگزاري همايش باشد

تصوير گواهي ارائه مقاله در همايش كه عنوان مقاله، زمان و  .2

  مكان برگزاري همايش در آن قيد شده باشد

پوستر / پوستر 

 الكترونيك

تصوير جلد كتابچه و مقاله چاپ شده به نام دانشجو در  .1  1  5/0

كتابچه خالصه مقاالت همايش كه شامل مكان و زمان 

 .برگزاري همايش باشد

تصوير گواهي ارائه مقاله در همايش كه عنوان مقاله، زمان و  .2

  مكان برگزاري همايش در آن قيد شده باشد

  

 ) امتيازAbstract Meeting) :2به صورت  ISIبه ازاي هر مورد خالصه مقاله ايندكس شده در  -

  ) امتيازISI ) :3نمايه شده در  Proceedingهر مورد  به ازاي -

  : هر خالصه مقاله تنها از يكي از موارد فوق مي تواند امتياز كسب نمايد.1تبصره

  .: صرفاً خالصه مقاالت داخلي يا خارجي كه به نام دانشگاه ارائه و چاپ شده باشد، امتياز كسب مي نمايد 2تبصره 

  محاسبه مي شود.  2/1دانشجويي را دارا باشد امتياز با ضريب  تحقيقات كميته: اگر مقاله نام  3تبصره 

) امتياز و در همايش خارجي 2: در صورت كسب عنوان مقاله برتر در كنگره به ازاي هر مقاله در همايش داخلي ، (4تبصره

  ميمه شود.گواهي كسب مقاله برتر بايد ض ) امتياز ، اضافه بر امتيازات فوق تعلق مي گيرد. 3(
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 ) از خالصه مقاالت مي تواند مربوط به كنگره هاي دانشجويي باشد . %50: حداكثر ( 5تبصره 

ارائه مي شوند جهت محاسبه امتياز به عنوان پوستر محسوب  "پوسترe-"يا "سخنراني-پوستر": مقاالتي كه بصورت  6 تبصره

  .خواهند شد

  .شده اشاره اي نشده باشد، امتياز ارائه پوستر براي مقاله در نظر گرفته مي شودهمچنين اگر در هيچ كجا به نوع مقاله ارائه 

: در صورتيكه كتابچه خالصه مقاالت كنگره به صورت الكترونيك باشد اصل سي دي كتابچه قابل قبول خواهد  7تبصره 

  بود.(فايل كتابچه نيز ايميل شود)

ي متعدد ارائه شده باشند فقط يك مورد از آنها و باالترين امتياز قابل : در مورد مقاالت يكساني كه در همايش ها 8تبصره 

  .كسب محاسبه خواهد شد

  امتياز مي باشد. 15: سقف امتيازات كسب شده در اين قسمت حداكثر  9تبصره 

  به ازاي هر سال دانشجويي دانشگاه تحقيقات كميتهفعاليت در . 4

  امتياز خواهد بود 20تبصره: حداكثر امتياز كسب شده در اين بخش 

  نوع فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي الف)

  كننده امتيازاتافراد تاييد  امتياز  نوع فعاليت

  دانشجويي دانشگاه كميته تحقيقاتوقت سرپرست   8-10  دبير كل

ساير اعضاي شوراي 

  مركزي

  سرپرست كل و دبير كل  8-6

  كلكل ودبير سرپرست   4-6  اعضاي فعال ديگر

  سرپرست كل و دبير كل  1-2  عادي اعضاي

  

  متياز دهند.دانشجويي ا كميته تحقيقاتبر اساس ارزشيابي و ارزيابي ها به دانشجويان بايد : اعضا تاييد كننده  1تبصره 

  : هر فرد مي تواند يكي از  موارد جدول فوق را جهت كسب امتياز را كسب نمايد. 2تبصره 
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  ي دانشجويياتكميته تحقيقكل و دبير سرپرست يا عادي با امضاي تصوير مدارك مربوطه يا گواهي عضويت فعال :  3تبصره 

  مورد زير اطالق مي شود : 4: اعضاي فعال به يكي از  4تبصره 

  اعضاي شوراي مركزي .1

 اعضاي شوراي پژوهشي .2

 مسئولين واحد در دانشكده ها .3

 مجمع مركزي .4

كساني اطالق مي شود كه در سامانه عضويت كميته تحقيقات دانشجويي عضو باشند اما در : اعضاي عادي به  5تبصره 

  نباشند. 4هيچكدام يك از موارد تبصره 

  و هيات اجرايي كارگاه ها داوري طرح هاب) 

  هيات اجرايي كارگاه ها  داوري طرح هاي تحقيقاتي  

  امتياز 5/1  امتياز 1 امتياز

  

  امتياز مي باشد. 6امتياز و هيات اجرايي كارگاه ها  4 اين قسمت براي داوري طرح ها : حداكثر امتياز 1تبصره 

  يا هيات اجرايي كارگاه داوريتصوير گواهي  مدارك مورد نياز :

  

  ج) تدريس كارگاه هاي مرتبط با تحقيقات

  در سطح كنگره ساليانه  در سطح كشور  در سطح منطقه  در سطح دانشگاه  كارگاه

  4  4  3  2 امتياز

  .ساعت برگزار شده باشد 4دوره آموزش عملي يا كارگاه دوره اي است كه حداقل روزي  : 1تبصره 
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كارگاه هاي مرتبط با تحقيقات شامل كارگاه هاي روش تحقيق(مقدماتي ،پيشرفته ، كارآزمائي باليني ،  : 2تبصره 

شكي، آمار و سايتهاي پزشكي وبانكهاي اطالعات پز ، آشنايي با كامپيوتر و اينترنت،قيقات، مقاله نويسي)توانمندسازي تح

اپيدميولوژي و مديريت تحقيقات ، اخالق در تحقيقات و ساير موضوعات مرتبط با تحقيقات به تشخيص تيم ارزشيابي ) 

  .مي باشند

  .ه خواهد شدامتياز در نظر گرفت 3 حداكثر با نظر تيم داوري 2تبصره امتياز تدريس در كارگاه هاي غير از  : 3تبصره 

  امتياز مي باشد.  9سقف امتيازات كسب شده در اين قسمت حداكثر : 4تبصره 

  مدارك مورد نياز : 

  گواهي مدرس( با ذكر موضوع، مكان و زمان كارگاه)

  . تاليف يا ترجمه كتاب5

  نحوه تخصيص امتياز :

كتاب چاپ 

  شده

نوع 

  كتاب

  امتياز  ميزان مشاركت

  امتياز 10حداكثر   كتاب كل  تاليفي  به زبان انگليسي

  امتياز 8حداكثر   ويراستاري كتاب

  امتياز 6حداكثر   فصلي از كتاب

  امتياز 10حداكثر   كل كتاب  تاليفي  به زبان فارسي

  امتياز 8حداكثر   ويراستاري كتاب

  امتياز 6حداكثر   فصلي از كتاب

  امتياز 5حداكثر   كل كتاب  ترجمه

  امتياز 4حداكثر   ويراستاري كتاب

  امتياز 8  فصلي از كتاب

  



١٠ 

 

  مي باشد. شوراي انتشارات دانشگاهگواهي نحوه اختصاص امتيازت بر اساس : 1تبصره 

  .است امتياز)  15( ماده اين از اختصاص قابل حداكثرامتياز :2 تبصره

طي دو جلسه ي  ماده  5در كميته كشوري تحقيقات دانشجويي آماده شده و » ك«براساس دستورالعمل بند اين شيوه نامه 

  تصويب گرديد. 1395شوراي مركزي در فروردين ماه 


