
 بسمه تعالی

 معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1397فرم امتیازبندی دانشجویان نمونه پژوهشی سال   

    :تحصیلیرشته                       :     قطع تحصیلیم                               نام و نام خانوادگی:      

                 کد ملی:                                 : سال ورود                                       :شماره دانشجویی

  مقاالت چاپ شده در مجالت:  -1

 امتیاز نوع نمایه ردیف

1 
 مجالت ایندکس شده در نمایه نامه هایمقاالت منتشر شده در 

Medline/PubMed   یاISI-Web of Science 25+2(IF) 

 منتشر شده در مجالت ایندکس شده در نمایه نامه هایمقاالت  2
Biological Abstracts, Scopus, Chemical Abstract, Embase 

15 
 10 سایر مقاالت منتشر شده 3

 
باشد امتیاز  97مقاله ای که با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی و حاصل طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه در سال  -

 خواهد شد.ضرب  2آن در ضریب 

 ضرب خواهد شد. 5/1مقاله ای که با آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی باشد امتیاز آن در ضریب  -

 امتیاز برای نویسنده مسئول همانند امتیاز نفر اول در نظر گرفته می شود. -

 Article In)پذیرش چاپ از دفتر مجله )طی نامه رسمی و غیر الکترونیک( یا تحت چاپ تنها یک مقاله دارای  -
Press)  .قابلیت تخصیص امتیاز دارد 

 ضرب خواهد شد. 2/1در صورتی که مقاله حاصل از پایان نامه باشد امتیاز حاصل از آن در ضریب  -

 امتیاز دهی به ترتیب نویسندگان مقاله، طبق جدول نحوه توزیع فعالیتهای پژوهشی، به شرح جدول ذیل می باشد. -

 هر یک از بقیه همکاران نفر اول تعداد همکاران
1 100 % ------ 
2 90 % 60 % 
3 80 % 50 % 
4 70 % 40 % 
5 60 % 30 % 

 % 25 % 50 و باالتر 6
 

 مورد قبول می باشد. 97و مقاالت فارسی سال  2019تا انتهای مارس  2018آوریل مقاله چاپ شده انگلیسی از ابتدای 

معاونت حتقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی سراب

98



 

 طرح های تحقیقاتی:  -2

 امتیاز طرح خاتمه یافته امتیاز طرح مصوب  فعالیتعنوان  ردیف 
 6 4 مجری مسئول طرح های تحقیقاتی دانشجویی 1
 3 2 همکار طرح های تحقیقاتی  2
 7 5 مجری طرح های مشترک با دیگر سازمان ها  3
 5 3 همکار طرح های مشترک با دیگر سازمان ها  4

 

 مورد قبول می باشد. 97مصوب سال  طرح های تحقیقاتی دانشجویی -

  امتیاز می باشد. 15تخصیص در این بخش حداکثر امتیاز قابل  -

 : کنگره ها و سمینارهاارائه خالصه مقاله در  -3

 امتیاز سخنرانی امتیاز پوستر نوع کنگره ردیف 
 1 5/0 کنگره داخلی 1
 3 1 کنگره خارجی 2

 

 ( امتیاز2) :Abstract Meetingبه صورت  ISIمورد خالصه مقاله ایندکس شده در به ازای هر  -

 ( امتیاز3) :ISIشده در  نمایه Proceedingبه ازای هر مورد  -

 هر خالصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می تواند امتیاز کسب کند. -

 مقاله در هر کنگره شامل امتیاز نمی شود. 3ارائه بیش از  -

 امتیاز فقط به شخص ارائه دهنده تعلق می گیرد. -

 ضرب خواهد شد. 2 افرادی که آدرس کمیته تحقیقات دانشجویی را در مقاله ذکر نموده اند امتیاز در ضریب -

 3امتیاز و در همایش خارجی  2در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی  -
 ز فوق اضافه می گردد.امتیاز به امتیا

 مورد قبول می باشد. 97ارائه مقاله در سال  -

 امتیاز می باشد. 15حداکثر امتیاز قابل تخصیص در این بخش  -
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 : تالیف و ترجمه کتاب های علمی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو -4

 

 

 مورد قبول می باشد. 97سال  کتاب های چاپ شده در -

 امتیاز می باشد.  15حداکثر امتیاز قابل تخصیص در این بخش  -

 :، اکتشافنوآوری، اختراع -5
یا در  و مالکیت صنعتی بوده و از اداره کل ثبت شرکت ها منظور مواردی است که دارای گواهی نامه ثبت اختراع

مراجع خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تایید کمیته ابداعات و اختراعات دانشگاه رسیده باشد و توسط 
 آن کمیته بر اساس قانون ارتقاء هیئت علمی امتیاز دهی شده باشد.

 نحوه امتیاز دهی:

 

 

 

 

 
 

 مورد قبول می باشد. 97اختراع و اکتشاف سال نوع آوری،  -

 امتیاز می باشد.  20حداکثر امتیاز قابل تخصیص در این بخش  -

 پایان نامه:  -6
 منظور از پایان نامه، رساله تحقیقاتی دفاع شده دانشجو در اخرین مقطع تحصیلی می باشد. -

 با در نظر گرفتن نوع مطالعه و طراحی تحقیق، به شرح ذیل امتیاز تعلق می گیرد.  -

 امتیاز  نوع مطالعه و طراحی تحقیق ردیف 
 3 کیفیمطالعات توصیفی و  1
 In-vitro 6  و In-vivoمطالعات پایه شامل  2
 6 مطالعات تحلیلی شامل کوهورت و مورد شاهدی 3
 10 کارآزمایی بالینی 4

 

 امتیاز برای کتابهای با تاییدیه دانشگاه عنوان فعالیت ردیف 
 10 کتاب  تالیف 1
 5 ترجمه کتاب  2

 امتیاز  شاخص ردیف 
 4 ثبت اختراع داخلی 1
 6 خارجیثبت اختراع  2
 2 در جشنواره های مختلف داخلی و ارائه ایده حضور 3
 3 کسب رتبه در جشنواره های مختلف داخلی  4
 2 حضور فعال و ارائه ایده در استارت آپ   5
 3 کسب رتبه در استارت آپ   6
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 مورد قبول است. 97دفاع از پایان نامه در سال  -

 امتیاز می باشد.  10حداکثر امتیاز قابل تخصیص در این بخش  -

 

 فعالیت های متفرقه در کمیته تحقیقات دانشجویی:  -7

 امتیاز عنوان فعالیت ردیف
 شبکه ای / کشوری داخلی 

 8 4 دبیر علمی/ دبیر اجرایی کمیته 1
 4 3 پژوهشی -مدرس کارگاه آموزشی  2
 4 عضو فعال شورای پژوهشی 3
 2 عضو فعال شورای مرکزی 4
 1 امتیاز( 5)حداکثر پژوهشی داخلی -داور مجله علمی 5
 2 امتیاز( 10پژوهشی خارجی )حداکثر -داور مجله علمی 6
 2 امتیاز( 6داوری کنگره )حداکثر  7
 8 دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه 8
 2 عضویت تیم اجرایی کنگره  9

 

 مورد قبول است. 97فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی در سال  -

 امتیاز می باشد.  25حداکثر امتیاز قابل تخصیص در این بخش  -

 

 جدول امتیازات پژوهشگر برتر دانشجویی

  جدولبا  همراهو مستندات خود را رزومه  30/8/98رزومه دانشجویی مورد بررسی قرار می گیرد که تا تاریخ 
 به سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه تحویل داده باشد.  بندی امتیاز

  دانشجو باشند و مداراک مربوط به همان مقطع قابل قبول می باشد. 97افراد شرکت کننده باید در سال 

  امل کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای حرفه ای و دکترای تخصصی آموزشی و دستیاری شمقاطع تحصیلی
 می باشند.

 انجام داده و کار  که فقط کار اجرایی )فعالیت های متفرقه در کمیته تحقیقات دانشجویی(دانشجویی  رزومه
  پژوهشی انجام نداده، مورد بررسی قرار نمی گیرد.
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 فرم محاسبه امتیاز 

امتیاز لحاظ شده  آیتم
 توسط دانشجو

امتیاز لحاظ شده توسط سرپرست 
 کمیته تحقیقات دانشجویی

  امتیاز نهایی(-)تعداد مجالت در شده چاپ مقاالت
 

 

  امتیاز نهایی(-)تعداد تحقیقاتی های طرح
 

 

  امتیاز نهایی(-)تعداد ها کنگره در مقاله ارائه
 

 

  امتیاز نهایی(-)تعداد کتاب ترجمه و تالیف
 

 

  اکتشاف اختراع، نوآوری،
 

 

  نامه پایان
 

 

  دانشجویی تحقیقات کمیته در فعالیت
 

 

  امضاء
 

 

 

 

 

 فرم محاسبه امتیاز 

امتیاز لحاظ شده  آیتم
 توسط دانشجو

امتیاز لحاظ شده توسط سرپرست 
 کمیته تحقیقات دانشجویی

  امتیاز نهایی(-)تعداد مجالت در شده چاپ مقاالت
 

 

  امتیاز نهایی(-)تعداد تحقیقاتی های طرح
 

 

  امتیاز نهایی(-)تعداد ها کنگره در مقاله ارائه
 

 

  امتیاز نهایی(-)تعداد کتاب ترجمه و تالیف
 

 

  اکتشاف اختراع، نوآوری،
 

 

  نامه پایان
 

 

  دانشجویی تحقیقات کمیته در فعالیت
 

 

  امضاء
 

 

 

 


