
 "ارزشيابی کميته های تحقيقات دانشجويی دانشگاه های علوم پزشکی کشور هایشاخص"

 های تحقیقات دانشجویی دانشگاه نیروی انسانی کمیته (1

 های تحقیقات دانشجویی دانشگاهساختار فیزیکی کمیتهتغییرات در  (2

 های ارتقای مهارت های پژوهشی و فناوری دانشجویان فعالیت (3

 ها(ها )مقاالت و طرحهای تحقیقات دانشجویی دانشگاههای پژوهشی کمیتهفعالیت (4

 مدارس فصلی و بین المللی، تورهای پژوهشی و فناوری، برگزاری کنگره سراسری (5

 

 های تحقیقات دانشجویی دانشگاه )الزامی(نیروی انسانی کمیته( 1

 ها تحقیقات دانشجویی:مندرج در آیین نامه کمیتهتطابق ترکیب اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی با ترکیب 

i.  سرپرست 

ii. دبیر 

iii. ( یک نفر نیروی ثابتکارشناس کمیته) 

iv. شورای مرکزی کمیته 

v. شورای پژوهشی کمیته 

  باید به تایید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه مربوطه ، هر پنج مورد ذکر شده )مطابق با آیین نامه( پیوست حکم انتصاب

 باشد. در صورت عدم ارسال هر یک از موارد فوق، پرونده ارسالی مورد بررسی و ارزشیابی قرار نمی گیرد.الزامی می 

 امتیاز( 10های تحقیقات دانشجویی دانشگاه )ساختار فیزیکی کمیته(  2 

های ارتباطی فعال حقیقی همیزان بروز رسانی وب سایت و را ،امتیاز( 5)تا سقف   ی فیزیکیهاشاخص فوق در رابطه با ارزیابی فضا

 مد نظر می باشد. امتیاز( 5)تا سقف  و مجازی 

 امتیاز( 35های ارتقای مهارت های پژوهشی و فناوری دانشجویان )(  فعالیت3

 برگزاری کارگاههایی که منجر به ارتقای مهارت های پژوهشی و فناوری دانشجویان میگردد:

i.  امتیاز( 7)تا سقف کارگاههای روش تحقیق 

ii.  امتیاز( 7)تا سقف  کارگاههای آمار 

iii. امتیاز( 7)تا سقف  کارگاههای نگارش مقاله 

iv. امتیاز( 7)تا سقف  کارگاههای نوآوری، فناوری و کسب و کار 

v. امتیاز( 7)تا سقف  کارگاههای ارائه های علمی 

vi. امتیاز( 7)تا سقف  نشست های علمی انتقال تجربه و ژورنال کالب 

کارگاهها در صورت رعایت استانداردهای الزم )پوستر و اعالم عمومی، مدرس مورد تایید و مخاطب الزم( یک امتیاز  برگزاری هر یک از: 1تبصره 

 خواهد داشت.



امتیاز  0.1کارگاههای مشترک با سایر مراکز داخل دانشگاهی مانند مراکز تحقیقاتی، دفتر رشد استعدادهای درخشان و ... برگزاری : 2تبصره 

 داشت.تشویقی خواهد 

امتیاز تشویقی  0.2کارگاههای مشترک با مراکز خارج دانشگاهی مانند سایر کمیته های تحقیقاتی، پارک های فناوری و ... برگزاری : 3تبصره 

 خواهد داشت.

 امتیاز تشویقی خواهد داشت. 0.3... بین المللی  و موسسات شبکه هاکارگاههای مشترک با مراکز برگزاری : 4تبصره 

 

 امتیاز( 40) ارزشیابیها(در سال ها )مقاالت و طرحهای تحقیقات دانشجویی دانشگاههای پژوهشی کمیتهفعالیت  (4

های تحقیقات مصوب کمیته )غیر دانشجویی( های دانشجوییها، تعداد طرحهای تحقیقات دانشجویی دانشگاههای پژوهشی کمیتهفعالیت از منظور

 Scopusو  Pubmedو   ISI درپایگاه های داده در سال ارزشیابی انتشار یافته سالو تعداد مقاالت  ارزشیابی در سالها دانشجویی دانشگاه

و یا هر   Student Research Committeeهای علوم پزشکی کشور تحت وابستگی سازمانی های تحقیقات دانشجویی دانشگاهکمیته

 باشد.آدرسی که قبال به اطالع دفتر کشوری رسیده است، می

i. امتیاز( 20)تا سقف  طرحهای تحقیقاتی 

ii. امتیاز( 30)تا سقف   مقاالت تحقیقاتی 

iii.  امتیاز( 10ثبت پتنت بین المللی )تا سقف 

iv. امتیاز( 5در همایشهای علمی )تا سقف  ارائه سخنرانی و پوستر 

v.  امتیاز( 5کسب عنوان دانشجویی نمونه کشوری عضو کمیته تحقیقات  )تا سقف 

، امتیاز نیمبه ازای هر طرح مصوب ) مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی های مصوب )با قرارداد امضا شده( در سال ارزشیابیطرح : تعداد1 تبصره

 (امتیاز 15تا سقف 

  Student Research“(Affiliationبطور کلی به ازای هر مقاله استخراج شده تحت وابستگی سازمانی) :2تبصره

Committee”درپایگاه های دادهWeb of Science  وPubmed (1  )و امتیازScopus (0.5  )تعلق می  ارزشیابی در سالامتیاز

 (.امتیازدهی می شودبیش از یک پایگاه نمایه شده است به نفع نمایه برتر )بدیهی است در مواردی که مقاله در  گیرد.

  باشندمقاالت باید واجد افیلیشین استاندارد 

  امتیاز فوق مربوط به مقاالتOriginal , Review  میباشد 

 به سایر انواع مقاالت مانند  Case report, Letter, Editorial, Short communication  نیمی از امتیاز یاد شده

  تعلق خواهد گرفت.

  به مقاالتNote  ،Reply   ،Erratum   وCorrection  .امتیاز تعلق نمی گیرد 

  به منظور پرهیز از دوباره شماری مقاالت، به مقاالتArticle in Press در صورت دریافت شماره صفحه امتیاز تعلق می

 .گیرد

، در صورتی که در بخش های مصوب کمیته تحقیقات دانشجوییاز محل طرحمنتج  2021مقاالت استخراج شده در سال  :3تبصره

 باشند.می 2دارای ضریب اشاره شده باشد، امتیاز ویژه کسب نموده و  تحقیقات دانشجوییبه شماره طرح مصوب دفتر تقدیر و تشکر 

و مشترک بین المللی  1.5، مشترک با سایر دانشگاهها دارای ضریب 1.2مقاالت مشترک با مراکز تحقیقاتی دانشگاه دارای ضریب  :4تبصره

 خواهند بود. 1.8دارای ضریب 



ارائه عنوان طرح به زبان انگلیسی جهت پایش آن الزامی می باشد  :ی دانشگاه های یتحقیقاتی دانشجوامتیاز دهی طرح های  :5تبصره

 شود.به شماره طرح مصوب دفتر تحقیقات دانشجویی اشاره  (Acknowledgement) شکرتو همچنین در بخش تقدیر و 

 امتیاز ویژه کسب خواهند کرد. شده باشند طرحهای تحقیقاتی فناورانه دانش بنیان که منجر به تولید محصول: 6 تبصره

 امتیاز خواهد داشت. 0.1 پوسترارائه و امتیاز  0.2در همایش های علمی  یسخنران :7تبصره 

  همایش های کشوری می باشد و در صورت همایش بین المللی امتیاز دو برابر خواهد بود.امتیاز فوق مربوط به 

 خارج از کشور و ارائه حضوری امتیاز سخنرانی یا پوستر سه برابر خواهد  در صورت حضور در همایش های بین المللی

 بود.

  دانشجویی یا همایش بین المللی خارج از کشور امتیاز دو برابر  یا پوستر برتر در کنگره سالیانه سخنرانیکسب عنوان

 خواهد داشت. 

 کمیته دانشجویی توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه متبوع.گواهی کسب عنوان دانشجویی نمونه کشوری با تایید عضویت در  :8تبصره 

 

 امتیاز( 15)  مدارس فصلی و بین المللی، تورهای پژوهشی و فناوریبرگزاری کنگره سراسری، ( 5

i.  امتیاز( 15برگزاری کنگره سراسری در سال ارزشیابی )تا سقف 

ii.  امتیاز(  10برگزاری مدارس فصلی و بین المللی )تا سقف 

iii.  امتیاز(  10برگزاری تورهای تحقیقاتی و فناوری )تا سقف 

 امتیاز خواهد داشت  3 و تور تحقیقاتی فصلی همدرسهر برگزاری : 1 تبصره

 .(امتیاز تشویقی 1) کسب خواهند کرد تشویقیبین المللی امتیاز  و موسسات با همکاری شبکه هابرگزاری مدارس فصلی : 2تبصره 

 امتیاز تشویقی(. 1) کسب خواهند کرد تشویقیمدارس فصلی نواوری و فناوری دانش بنیان امتیاز : 3تبصره 

 

 .محاسبه خواهد شد  100توضیح: با توجه به محاسبه شاخص ارزشیابی کمیته های تحقیقات دانشجویی، امتیاز دانشگاه از سقف امتیاز 

جهت برقراری مراجعه کرده و تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشوری  سایت برای اطالع از آخرین اخبار به به اطالع می رساند

یا شماره های ذیل  الکترونیکی  و، با دفتر کمیته کشوری در ستاد ابتدا با پست ارتباط و ارسال نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکالت احتمالی

 تماس حاصل نمایید.

 (srcnational1396@gmail.com)پست الکترونیکی :

mailto:srcnational1396@gmail.com

