آیین نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
نکات مهم و ضوابط شرکت در جشنواره :
کلیه معیارهای انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در محدوده زمانی بین دو جشنواره تحقیقاتی دانشگاه ( از تاریخ  1آبان
ماه سال قبل تا  30مهر ماه ماه سال جاری) مد نظر قرار می گیرد .لذا منظور از سال ارزشیابی در بقیه مفاد این آیین نامه
محدوده زمانی مذکور می باشد.
پژوهشگر دانشجو به فردی اطالق می شود که بدون توجه به مقطع در حال تحصیل در سال ارزشیابی ،دانشجوی دانشگاه
بوده و یا از تاریخ فارغ التحصیلی وی بیش از  6ماه نگذشته باشد.
در بخش دانشجویی در  4مقطع برگزیده انتخاب و اعالم خواهد شد.
 .1مقطع کارشناسی
 .2مقطع کارشناسی ارشد
 .3دکترای عمومی
 .4مقطع دکترای تخصصی و دکترای ()PhD
تبصره : 1جهت وارد شدن به انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی دانشجویان باید به عضویت کمیته تحقیقات دانشجویی در
بیایند.
تبصره  :2شرط ورود برای دانشجویان ارائه حداقل یک مقاله نمایه شده در  Scopusبه عنوان آن مقاله در بازه زمانی در
نظر گرفته شده می باشد.
تبصره «:3مهلت ارسال مدارک تا پایان وقت اداری  97/7/30می باشد» .دانشجو باید هنگام تحویل فرم و مدارک به کمیته
تحقیقات دانشجویی شماره پرونده یا کد رهگیری دریافت نماید.
تبصره  :4بازه زمانی در نظر گرفته شده از تاریخ  97/8/1لغایت  98/7/30می باشد (و بازه ی زمانی معادل تاریخ میالدی)
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تبصره  :5ارائه یک قطعه عکس پرسنلی ،اصل و کپی کارت دانشجویی یا گواهی ( دانشنامه) موقت فارغ التحصیلی هنگام
تحویل مدارک الزامی است.
نقص مدارک منجر به عدم کسب امتیاز بخش مربوطه خواهد شد .تیم داوری مسئول رفع نقص ،تکمیل
مستندات و مدارک دانشجو نمی باشد ،حتی در مورد مستنداتی که به صورت  Onlineقابل دسترسی باشند؛ لذا
مسئولیت این امر بر عهده شخص دانشجو است و هیچگونه اعتراضی در این زمینه پس از بررسی و اعالم نتایج قابل قبول
نخواهد بود.
در صورت وجود ابهام در مدارک و مستندات مورد بررسی ،ممکن است مدارک تکمیلی از دانشجو خواسته شود.
دانشجویان موظف هستند مدارک و مستندات خود را به صورت منظم و به ترتیب شماره موارد موجود در آیین نامه آماده
کنند و به صورت فیزیکی تحویل دهند.
توجه  :ضروری است دانشجویان از تحویل مدارک و مستنداتی که خارج از بازه زمانی ذکرشده می باشند خودداری
نمایند .عدم رعایت این موضوع ،و همچنین نامرتب و بدون شماره بودن مستندات موجب حذف دانشجو از مرحله دوم
داوری می شود.
لطفاً پس از مطالعه دقیق این آیین نامه ،مدارک مورد نیاز را آماده نمایید.
به فعالیتهای تحقیقاتی ذیل بر اساس ضوابط مندرج در این آیین نامه امتیاز تحقیقاتی تعلق می گیرد :
 .1طرح های تحقیقاتی مصوب :
مقصود طرح های تحقیقاتی است که توسط شورای پژوهشی دانشگاه در سال ارزشیابی تصویب شده و بودجه آن توسط
دانشگاه یا یک سازمان دیگر داخلی یا خارجی تامین شده باشد( .مالک ارزشیابی ،فقط تاریخ تصویب طرح
است که باید در سال ارزشیابی باشد).
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نحوه تخصیص امتیاز :
به ازای هر طرح

امتیاز

مدارک مورد قبول

مجری اول

5

اصل قرارداد در مورد طرح های پایان یافته و گواهی مبنی بر تایید مجری اول در

مجری دوم

4

همکار اصلی

3

مشاور طرح یامشاور پایان

3

مورد طرح های در حال اجرا ،تصویر صورتجلسه شورای تحقیقاتی تصویب کننده
( در سال ارزشیابی)
گواهی از محل تصویب طرح مبنی بر تایید مجری دوم ،تصویر قرارداد در مورد طرح
های پایان یافته ،تصویر صورتجلسه شورای تحقیقاتی تصویب کننده ( در سال
ارزشیابی)
گواهی از محل تصویب طرح مبنی بر تایید همکار طرح ،تصویر قرارداد در مورد
طرح های پایان یافته ،تصویر صورتجلسه شورای تحقیقاتی تصویب کننده ( در سال
ارزشیابی)
نامه

گواهی از محل تصویب طرح مبنی بر تایید مشاور طرح ،تصویر قرارداد در مورد
طرح های پایان یافته ،تصویر صورتجلسه شورای تحقیقاتی تصویب کننده ( در سال
ارزشیابی)

مشاور آماری

2

گواهی از محل تصویب طرح مبنی بر تایید مشاور آماری ،تصویر قرارداد در مورد
طرح های پایان یافته ،تصویر صورتجلسه شورای تحقیقاتی تصویب کننده ( در سال
ارزشیابی)

تبصره  : 1طرحهای با عبارت "تصویب شد "در صورتجلسات شورای پژوهشی دانشگاه یا شورای پژوهشی کمیته
تحقیقات دانشجویی بعنوان طرح مصوب منظور می شود.
تبصره  : 2در صورتیکه طرح مصوب شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی باشد امتیاز حاصله در ( )1/5ضرب
خواهد شد.
تبصره  : 3درصورتیکه طرح چند مرکزی داخلی باشد امتیاز پایه در ضریب( )1/2ضرب میشود .
تبصره  : 4درصورتیکه طرح چند مرکزی خارجی باشد امتیاز پایه در ضریب ( )1/5ضرب میشود.
3

تبصره  : 5مدرک مورد نیاز جهت تایید مدارک برگه قرارداد با مجریان می باشد.
تبصره  : 6ارائه نامه از سوی استاد راهنما یا مجری اول طرح مبنی بر همکاری دانشجو در طرح تحقیقاتی مورد قبول
نخواهد بود .گواهی همکاری باید از سوی مرجع تصویب کننده طرح تحقیقاتی صادر شود.
تبصره  : 7ضرایب نوع مطالعه اختصاص داده شده به انواع مطالعات
مطالعات توصیفی وکیفی  :ضریب 0/7
مطالعات پایه شامل  In-vitroو  : In-vivo :ضریب0/8
مطالعات تحلیلی شامل کوهورت و موردی -شاهدی :ضریب0/9
کارآزمایی بالینی :ضریب1
تبصره :8حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده (  ) 20امتیاز میباشد.
 .2مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلی و خارجی
*نحوه تخصیص امتیاز :
امتیاز
25

مجالت داخلی یا خارجی فهرست شده در INDEX MEDICUS

15

ISI WEB OF SIENCE,MEDLINE,PUBMED
مجالت خارجی یا داخلی فهرست شده در  Indexها ی معتبر دیگر شامل

10

EMBASE ,Excerpta Media ,Scopus ,Cinahl ,PsychInfo
,Chemical Abstract, Biological Abstract ,Current Contents
,BIOSIS ,ISC
مجالت به زبان انگلیسی داخلی که دارای رتبه علمی ،تحقیقاتی از کمیسیون نشریات
پزشکی هستند
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سایر مقاالت منتشر شده در مجالت فارسی زبان(در صورتی که یکی از ایندکس های
باال را نداشته باشد)
4

تبصره  : 1مالک زمانی جهت محاسبه امتیاز مقاالت ،تاریخ چاپ آنها خواهد بود( .تاریخ پذیرش یا تاریخ دسترسی
آنالین مالک ارزشیابی نخواهد بود)
تبصره  : 2صرفاً به مقاالتی که نام دانشگاه در آن قید شده باشد ،امتیاز تعلق می گیرد.
تبصره  : 3در صورتی که مقاله حاصل از همکاری بین المللی باشد ،امتیاز مقاله با ضریب ( )1/2محاسبه می شود.
تبصره  : 4اگر مقاله آدرس سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی را دارا باشد امتیاز با ضریب ( )1/2محاسبه می شود.
تبصره  : 5در صورتیکه مقاله نام کمیته تحقیقات دانشجویی را دارا باشد اما توسط دانشجو ذکر نشده باشد تبصره  4اعمال
نخواهد شد.
تبصره  : 6به امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت علمی ایندکس شده در نمایه نامه بین المللی  ISIدارای ،
 Impact factorدو برابر  IFاضافه می شود.
تبصره  : 7مقاالت  FullTextمنتشر شده در ضمیمه ( ) Supplementو یا پیوست نشریات علمی تحقیقاتی داخلی
دارای مجوز کمیسیون نشریات پزشکی (در صورتیکه مقاالت مربوط به کنگره یا سمینار نباشد) قابل قبول
می باشد( .در مورد مجالت علمی ،تحقیقاتی تخصصی حداکثر یک ویژه نامه به ازای هر  4شماره قابل قبول است).
تبصره  : 8قابل ذکر است در مورد مجالتی که ماه انتشار آنها مندرج نمی باشد ،از تناسب انتشار تعداد در یک سال و
شماره مجله مورد نظر به منظور تصمیم گیری استفاده خواهد گردید.
تبصره  : 9در خصوص مجالتی که دارای تاخیر چاپ هستند ،صرفاً شماره تابستان مجالت علمی تحقیقاتی داخلی و با
ارائه نامه سردبیرنشریه مبنی بر تائید تاخیر چاپ قابل قبول خواهد بود.
تبصره  : 10در ارزشیابی به مقاالتی که از  97/8/1تا  98/7/30چاپ شده باشند (و تاریخ معادل میالدی) ،امتیاز تعلق می
گیرد.
تبصره  : 11در حال حاضر محاسبه  IFبر اساس آخرین اطالعات مربوط به  Impact Factorهمان سال مندرج در
ژورنال سایتیشن ریپورت منتشر می شود محاسبه می گردد.
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تبصره  : 12درصد تعلق گرفته به نویسندگان بر اساس آیین نامه بند «ک» استعداد درخشان می باشد.

 .3مقاالت ارائه شده در همایش های داخلی و خارجی :
نوع ارائه

امتیاز همایش

امتیاز همایش

های ملی

های بین

مدارک مورد نیاز

المللی
سخنرانی

1

3

پوستر  /پوستر

0/5

1

 .1تصویر جلد کتابچه و مقاله چاپ شده به نام دانشجو در
کتابچه خالصه مقاالت همایش که شامل مکان و زمان
برگزاری همایش باشد.
 .2تصویر گواهی ارائه مقاله در همایش که عنوان مقاله ،زمان و
مکان برگزاری همایش در آن قید شده باشد
 .1تصویر جلد کتابچه و مقاله چاپ شده به نام دانشجو در
کتابچه خالصه مقاالت همایش که شامل مکان و زمان

الکترونیک

برگزاری همایش باشد.
 .2تصویر گواهی ارائه مقاله در همایش که عنوان مقاله ،زمان و
مکان برگزاری همایش در آن قید شده باشد

 به ازای هر مورد خالصه مقاله ایندکس شده در  ISIبه صورت  )2( :Abstract Meetingامتیاز به ازای هر مورد  Proceedingنمایه شده در  )3( : ISIامتیازتبصره :1هر خالصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می تواند امتیاز کسب نماید.
تبصره  : 2صرفاً خالصه مقاالت داخلی یا خارجی که به نام دانشگاه ارائه و چاپ شده باشد ،امتیاز کسب می نماید.
تبصره  : 3اگر مقاله نام کمیته تحقیقات دانشجویی را دارا باشد امتیاز با ضریب  1/2محاسبه می شود.
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تبصره :4در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی  )2( ،امتیاز و در همایش خارجی
( ) 3امتیاز  ،اضافه بر امتیازات فوق تعلق می گیرد .گواهی کسب مقاله برتر باید ضمیمه شود.
تبصره  : 5حداکثر ( ) 50%از خالصه مقاالت می تواند مربوط به کنگره های دانشجویی باشد .
تبصره  : 6مقاالتی که بصورت "پوستر-سخنرانی "یا"-eپوستر "ارائه می شوند جهت محاسبه امتیاز به عنوان پوستر محسوب
خواهند شد.
همچنین اگر در هیچ کجا به نوع مقاله ارائه شده اشاره ای نشده باشد ،امتیاز ارائه پوستر برای مقاله در نظر گرفته می شود.
تبصره  : 7در صورتیکه کتابچه خالصه مقاالت کنگره به صورت الکترونیک باشد اصل سی دی کتابچه قابل قبول خواهد
بود(.فایل کتابچه نیز ایمیل شود)
تبصره  : 8در مورد مقاالت یکسانی که در همایش های متعدد ارائه شده باشند فقط یک مورد از آنها و باالترین امتیاز قابل
کسب محاسبه خواهد شد.
تبصره  : 9سقف امتیازات کسب شده در این قسمت حداکثر  15امتیاز می باشد.
 .4فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه به ازای هر سال
الف) نوع فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی
نوع فعالیت
دبیر کل
سایر اعضای شورای

امتیاز
10-8

افراد تاییدکننده امتیازات
سرپرست وقت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه
سرپرست کل و دبیر کل

6-8

مرکزی
اعضای فعال دیگر

سرپرست کل ودبیر کل

4-6

تبصره  : 1اعضا تایید کننده باید بر اساس ارزشیابی و ارزیابی ها به دانشجویان کمیته تحقیقات دانشجویی امتیاز دهند.
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تبصره  : 2هر فرد می تواند یکی از موارد جدول فوق را جهت کسب امتیاز را کسب نماید.
تبصره  : 3تصویر مدارک مربوطه یا گواهی عضویت فعال یا عادی با امضای سرپرست و دبیر کل کمیته تحقیقاتی دانشجویی
تبصره  : 4اعضای فعال به یکی از  4مورد زیر اطالق می شود :
 .1اعضای شورای مرکزی
 .2اعضای شورای پژوهشی
 .3مسئولین واحد در دانشکده ها
 .4مجمع مرکزی
ب) داوری طرح ها و هیات اجرایی کارگاه ها
داوری طرح های تحقیقاتی
امتیاز

هیات اجرایی کارگاه ها
 1/5امتیاز

 1امتیاز

تبصره  : 1حداکثر امتیاز این قسمت برای داوری طرح ها  4امتیاز و هیات اجرایی کارگاه ها  6امتیاز می باشد.
مدارک مورد نیاز  :تصویر گواهی داوری یا هیات اجرایی کارگاه

ج) تدریس کارگاه های مرتبط با تحقیقات
کارگاه

در سطح دانشگاه

در سطح منطقه

امتیاز

3

4

در سطح کشور

در سطح کنگره سالیانه

5

تبصره  : 1دوره آموزش عملی یا کارگاه دوره ای است که حداقل روزی  4ساعت برگزار شده باشد.
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تبصره  : 2کارگاه های مرتبط با تحقیقات شامل کارگاه های روش تحقیق(مقدماتی ،پیشرفته  ،کارآزمائی بالینی ،
توانمندسازی تحقیقات ،مقاله نویسی) ،آشنایی با کامپیوتر و اینترنت ،سایتهای پزشکی وبانکهای اطالعات پزشکی ،آمار و
اپیدمیولوژی و مدیریت تحقیقات  ،اخالق در تحقیقات و سایر موضوعات مرتبط با تحقیقات به تشخیص تیم ارزشیابی )
می باشند.
تبصره  : 3امتیاز تدریس در کارگاه های غیر از تبصره  2با نظر تیم داوری حداکثر  3امتیاز در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره : 4سقف امتیازات کسب شده در این قسمت حداکثر  9امتیاز می باشد.
مدارک مورد نیاز :
گواهی مدرس( با ذکر موضوع ،مکان و زمان کارگاه)
 .5تالیف یا ترجمه کتاب
نحوه تخصیص امتیاز :
نحوه اختصاص امتیازت بر اساس گواهی شورای انتشارات دانشگاه در معاونت آموزش دانشگاه می باشد.
تبصره  :2حداکثرامتیاز قابل اختصاص از این ماده ( ) 15امتیاز است.
این شیوه نامه براساس دستورالعمل بند «ک» کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی آماده شده و در  5ماده طی جلسه ی
شورای مرکزی در مهر ماه  1398تصویب گردید.
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