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 "بسمه تعالی"                    

 برتر پژوهشگر دانشجوي انتخابدستورالعمل                         

 سیرجان پزشکی علوم دانشکده                         

 مقدمه

 تشووی   جهت در پیوسته و ناپیوسته کارشناسی تحصیلی مقاطع در برتر پژوهشگر دانشجوي انتخاب ،نامه آئین این تدوین از هدف

 .باشدمی علمی دانشجویان و پژوهشیحمایت از فعالیت هاي  همچنین و دانشجویی هايپژوهش توسعه و

 

 برتر پژوهشگر دانشجوي تعریف -1

 دانشوجویان  دیگور  از علموی  و پژوهشوی  ویژگی هواي  لحاظ از نامه آئین این بر اساس که می باشد فردي برتر پژوهشگر دانشجوي

 .نماید کسب را باالتري امتیاز

 برتر پژوهشگر دانشجویان عمومی شرایط -2

 .است محاسبه قابل )یک سال تحصیلی(بعد ماه سال شهریور 11تا  قبل سال ماهشهریور  11 از دانشجو پژوهشی : فعالیت هاي2-1

 ها نگذشتهآن التحصیلی فارغ از ماه 6 از بیش که شوند انتخاب برتر پژوهشگر دانشجویان بعنوان دنمی توان التحصیالنی فارغ :2-2

 .باشد

 پژوهشی برتر دانشجویان امتیاز محاسبه نحوه -3

 در 21/1/1317 تواری   در مصووب  دسوتورالعمل  با مطاب  و( 1شماره) جدول بر اساس برتر پژوهشی دانشجویان امتیازات محاسبه

 .گرددمیانجام  پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوري و تحقیقات معاونت

 هاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگرنحوه امتیازدهی به فعالیت(: 1جدول شماره )

 امتیاز وهشیپژ فعالیت ردیف

 ISI-Web of Science 21 یا Medline/Pubmedچاپ مقاله در مجالت نمایه شده در  1

 Biological Abstracts 11وScopus, Chemical Abstract, Embase چاپ مقاله در مجالت نمایه شده در 2

 11 سایر مقاالت منتشر شده 3

 1-3 ارائه مقاله بصورت سخنرانی در همایش داخلی و خارجی 4

 1/1-1 ارائه مقاله بصورت پوستر در همایش داخلی و خارجی 5

 2-3 همایش داخلی و خارجی در برتر مقاله عنوان کسب 6

 1 ترجمه کتاب 7

 11 گردآوري و تالیف 8

 3-1)چنانچه طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی باشد امتیاز پایه در تحقیقاتیمشارکت در طرح هاي  9
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 شود(ضرب می 1/1ضریب 

 21تا سقف  فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی 11

 21تا سقف  نوآوري، اختراع، اکتشاف 11

 بوا  انتخواب  لویوت وا مسواوي  شورای   در اموا  نیست، پژوهشی برتر دانشجوي انتخاب جهت ورود مالك دانشجویان معدل :1 تبصره

 .باشد می باالتر معدل ي دارايدانشجو

 (2شوماره)  جودول  مطواب   ترتیوب نویسوندگان   بوه  اختوراع  ثبت یا کتاب تالیف و ترجمه مقاله، چاپ در همکاري امتیاز :2 تبصره

 شود(.نفر اول در نظر گرفته میامتیاز همانند مقاله )امتیاز براي نویسنده مسئول شد خواهد محاسبه

 دسوت  در کتواب  مقالوه،  پوذیرش  هوا،  کنگره در شرکت از اعم علمی- پژوهشی هاي فعالیت کلیه براي معتبر گواهی ارائه: 3 تبصره

 باشد.می الزامی...  و چاپ

 وسویرجان   شوکی پز علووم  کدهدانشو س آدر با که گرفت خواهد تعل  امتیاز پژوهشی -علمی هاي فعالیت آن دسته از به :4 تبصره

 .باشد دانشجو فعلی مقطعرشته/  به مربوط

 ترتیب نویسندگانبه هاي تحقیقاتی مشترك  فعالیت نحوه امتیازدهی به(: 2جدول شماره )

 تعداد همکاران
 )%(سهم هر یک از همکاران

 )%(مجموع ضرایب
 هر یک از بقیه همکاران نفر اول

1 111 - 111 

2 11 61 111 

3 01 11 101 

4 71 41 111 

5 61 31 101 

 171 ≤21 11 و باالتر 6

 

 مدارک ارسالی روند ارائه درخواست و بررسی -4

 تحقیقوات  کمیتوه  دفتور  بوه  بایستی در بازه زمانی اعالم شوده،  متقاضی دانشجویان پژوهشی هايفعالیتمستندات مربوط به  کلیه

 شوده  ارائوه  مدارك کلیهبه  دهیامتیاز و ،ارزیابی بررسی، ارائه گردد. دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته سرپرست یا و دانشجویی

 تصویب و انتخابانجام و سپس  دانشجویی تحقیقات کمیته دبیرسرپرست،  حضور با تخصصی کمیته در متقاضی دانشجویان توس 

 .گرددمی هارائکده انشد فناوري و تحقیقات محترم معاونت بهانجام و  دانشجویی تحقیقات کمیته پژوهشی شوراي در نهایی
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 شووراي  پیشونهاد  بوه  ساله هر ،تحصیلی مقطعدر هر رشته/  تعداد برتر، پژوهشی دانشجویان از تقدیر براي بودجه سقف: 1 تبصره

 .گردد می تصویب و تعیین هدانشکد پژوهشی

ارسوال  شده  اعالم بازه زمانی در که گرفت خواهدقرار  بررسیمورد  دانشجویی تحقیقات کمیته در متقاضیانی مدارك تنها: 2 تبصره

 گردد.

 

 حضور با و هدانشکد پژوهشی شوراي در 26/9/99مورخ  جلسه در تبصره شش و ماده چهار در نامهآئین این

 .گرفت قرار تصویب مورد و مطرح دانشکده دانشجویی تحقیقات کمیته سرپرست و پژوهشیمحترم معاونت 

 


