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دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر کمیته تحقیقات
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جشنواره پژوهشگر برتر طبري
مقدمه:
با استعانت از خداوند متعال و در راستاي انتخاب پژوهشگر برتر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
و شرکت در جشنواره سالیانه پژوهشی طبري این دستورالعمل تدوین شده است.
الزم به ذکر است که دانشجویان عالقه مند به شرکت در این جشنواره امتیازات خود را حساب کرده و در صورت رسیدن به
حدنصاب ،مدارک خواسته شده خود را طبق آیین نامه به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران واقع
در میدان معلم شهر ساري تحویل دهند.
ماده  -1انتشار مقاله:
تعريف -منظور از انتشار مقاله ،چاپ مقاله توسط دانشجو (نام دانشجو جزو نویسندگان مقاله باشد) در طول دوره تحصیل
و در مجالت علمی پژوهشی داخلی مصوب ک میسیون نشریات علوم پزشکی یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري یا مجالت
معتبر خارجی به شرح ذیل می باشد:
 دانشجویان مقطع کارشناسی حداقل یك مقاله  Originalکه حداقل یکی از آنها در مجالت نمایه شده و نمایه نامههاي ISI-Web of Scienceیا  Medline / Pubmedو یا  Scopusمنتشر شده باشد.
 دانشجویان مقطع دکتراي حرفهاي ،کارشناسی ارشد و  MPHحداقل  2مقاله  Originalکه حداقل یکی از آنها درمجالت نمایه شده و نمایه نامههاي  ISI-Web of Scienceیا  Medline / Pubmedو یا  Scopusمنتشر شده
باشد.
 دانشجویان مقطع  ،PhDحداقل  3مقاله  Originalکه حداقل یکی از آنها در مجالت نمایه شده و نمایه نامههاي ISI- Web of Scienceیا  Medline / Pubmedو یا  Scopusمنتشر شده باشد.
نحوه امتيازدهي :
 مقاالت منتشر شده در مجالت ایندکس شده در نمایه نامه هاي  Medline / Pubmedیا ISI-Web of Scienceو یا  Scopusبه ازاي هر مقاله ( )25امتیاز و چنانچه مجله داراي  Impact Factorباشد امتیاز مقاله با  2برابر Impact
 Factorسال انتشار مقاله جمع می شود.
 مقاالت منتشر شده در نمایه نامههاي Google ،Biological Abstracts ،Chemical Abstract, Embase Scholarبه ازاي هر مقاله ( )15امتیاز.
 مقاالت منتشر شده در مجله "طب پیشگیري طبري" به ازاي هر مقاله  12امتیاز. سایر مقاالت منتشر شده ( )10امتیاز .تبصره  :1الزم است در آدرس نویسندگان در مقاله ( )Affiliationعنوان "کمیته تحقیقات دانشجویی" در مقاالت فارسی
و ” “Student Research Committeeدر مقاالت انگلیسی ذکر شده باشد تا امتیاز مقاله به آنها اختصاص یابد.
تبصره  : 2از آنجا که چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلی در بررسی پرونده دانشجویان پژوهشگر درنظر گرفته شده است در
صورت عدم ارائه مقاله به شرح فوق بررسی پرونده میسر نمی باشد.
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تبصره :3نفر اول و نویسنده مسئول  100درصد ،نفر دوم  80درصد ،نفر سوم به بعد  60درصد امتیاز مقاله را به خود
اختصاص می دهد.
تبصره  :4امتیاز مقاالت منتشر شده در مجله "طب پیشگیري طبري" بدون توجه به نمایه مجله و بدون توجه به موقعیت
نویسنده در ترتیب اسامی نویسندگان و بصورت جداگانه از سایر بنده ها محاسبه می شود و به آنها اضافه می گردد.
تبصره  :5مقاالت چاپ در مجالت داراي  Impact factorباید همراه با ضمیمه آنها از سایت www.scimagojr.com
ارائه گردند.
ماده  -2ارائه خالصه مقاالت دركنگرهها و سمينارها:
تعريف -منظور از کنگره یا سمینار مجمعی است که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی برگزار شده و داراي فراخوان و کتابچه
خالصه مقاالت است .نام دانشجو میبایست جزو نویسندگان خالصه مقاله باشد.
نحوه امتيازدهي :
 به ازاي هر مورد سخنرانی در همایش هاي خارجی( )5امتیاز و یا ارائه پوستر در همایش هاي داخلی ( )3امتیاز به ازاي هر مورد سخنرانی در همایش هاي داخلی( )3امتیاز و یا ارائه پوستر در همایش هاي داخلی ( )1امتیاز به ازاي هر مورد سخنرانی در همایش ساالنه طبري کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران( )5امتیازو یا ارائه پوستر ( )3امتیاز
تبصره  :1هر خالصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می تواند امتیاز کسب نماید.
تبصره  : 2در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازاي هر مقاله در همایش داخلی )5( ،امتیاز و در همایش خارجی
( )10امتیاز ،اضافه بر امتیازات فوق تعلق می گیرد.
تبصره  :3حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده )30( ،امتیاز می باشد.
ماده  -3انتشاركتاب:
تعريف  -منظور از انتشار کتاب ،تالیف یا ترجمه کتابی است که نام دانشجو جزو نویسندگان آن بوده و به تایید معاونت
پژوهشی یا آموزشی دانشگاه یا یکی از مراکز تحقیقاتی کشور رسیده باشد .نشان مراکز مورد تایید باید روي جلد کتاب درج
شده باشد.
نحوه امتياز دهي :
 امتیاز انتشار کتاب تألیف شده و ترجمه شده ( )10امتیاز می باشد.تبصره :حداکثر امتیاز قابل اختصاص از این ماده ( )30امتیاز است.
ماده  -4مجري يا همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي:
تعريف -منظور از همکاري در اجراي طرحهاي تحقیقاتی ،قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران اصلی یا مجري طرح
(در پروپوزال) مصوب شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی یا شوراي پژوهشی دانشگاه است.
نحوه امتيازدهي:
 به ازاي هر مورد طرح تحقیقاتی دانشجویی به عنوان مجري )5( :امتیاز به ازاي هر مورد طرح تحقیقاتی دانشجویی به عنوان همکار )3( :امتیاز -به ازاي هر مورد طرح تحقیقاتی هیئت علمی به عنوان همکار )2( :امتیاز
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تبصره  :1حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده ( )15امتیاز میباشد.
تبصره  : 2درصورت اتمام طرح تحقیقاتی ،امتیاز هر طرح پایان یافته بصورت جداگانه به حداکثر امتیاز این ماده اضافه می
گردد.
ماده  -5فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي:
تعريف -فعاالن در کمیته تحقیقات دانشجویی ،شامل دانشجویانی هستند که در یکی از محورهاي زیر شرکت داشته
باشند (ارائه گواهی الزامی است):
 عضویت در شوراي مرکزي کمیته دانشکده عضویت در شوراي مرکزي کمیته دانشگاه دبیري کمیته دانشگاه دبیري کمیته دانشکده دبیري کمیته دانشجویی هاي مراکز تحقیقاتی دبیري علمی ویا اجرایی کنگره هاي دانشجویی دبیري علمی ویا اجرایی بخش دانشجویی کنگره هاي هیئت علمی همکاري در برگزاري همایشها ،کنگره ها و ژورنال کالب ها تدریس در کارگاه هاي آموزشی همکاري با مجله "طب پیشگیري طبري" همکاري با درگاه اینترنتی کمیته تحقیقات دانشجویی شرکت در کارگاه هاي آموزشی کمیته تحقیقات دانشجویینحوه امتيازدهي:
 دبیر دانشگاه به ازاي هر سال فعالیت از ( )7امتیاز دبیر دانشکده به ازاي هر سال فعالیت از ( )4امتیاز عضویت در شوراي مرکزي کمیته دانشکده ویا دانشگاه به ازاي هر سال فعالیت ( )3امتیاز دبیري کمیته تحقیقات دانشجویی هاي مراکز تحقیقاتی به ازاي هر سال فعالیت ( )4امتیاز دبیري علمی ویا اجرایی کنگره هاي دانشجویی به ازاي هر سال فعالیت ( )10امتیاز دبیري علمی ویا اجرایی بخش دانشجویی کنگره هاي هیئت علمی به ازاي هر سال فعالیت ( )7امتیاز همکاري در برگزاري همایشها ،کنگره ها و ژورنال کالب ها به ازاي هر سال فعالیت ( )3امتیاز تدریس در کارگاه هاي آموزشی به ازاي هر کارگاه ( )4امتیاز همکاري با مجله "طب پیشگیري طبري" به ازاي هر سال ( )4امتیاز همکاري با درگاه اینترنتی کمیته تحقیقات دانشجویی به ازاي هر سال ( )4امتیاز شرکت در کارگاه هاي آموزشی کمیته تحقیقات دانشجویی به ازاي هر گواهی کارگاه ( )3امتیازتبصره  :1همکاري علمی در کنگره ها و همایش ها شامل ارائه خالصه مقاالت نمیباشد.
تبصره  :2حداکثر امتیازي که از این ماده قابل کسب است )25( ،امتیاز است.
تبصره  :3تمامی موارد فوق می بایست به تأیید سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی ویا دبیر دانشگاه برسد.
ماده  -6نوآوري ،اختراع ،اكتشاف ،ثبت ژن:
تعريف -منظور مواردي است که داراي گواهی نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در
مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تأیید کمیته ابداعات و اختراعات دانشگاه رسیده باشد.
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نحوه امتياز دهي:
 به ازاي هر نوآوري ،اختراع ،اکتشاف ،ثبت ژن ( )15امتیاز.تبصره :حداکثر تا ( )45امتیاز از این ماده قابل اکتساب است.
ماده -7داوري در مجالت ،كنگره ها و همايش ها:
تعريف -منظور مواردي است که به عنوان داور رسمی در مجالت و کنگره هاي داخلی و خارجی همراه با گواهی داوري
می باشد.
نحوه امتياز دهي:
 به ازاي هر داوري در مجالت معتبر با ارائه گواهی ( )3امتیاز. به ازاي هر ارائه گواهی داوري مکاتبه اي در کنگره ها ( )3امتیاز. به ازاي هر ارائه گواهی داوري مکاتبه اي در کنگره ها ( )4امتیاز.تبصره :حداکثر تا ( )15امتیاز از این ماده قابل اکتساب است.
ماده  -8حد نصاب امتيازات
حداقل امتیاز الزم کسب شده از مواد هفتگانه فوق ،جهت معرفی به عنوان دانشجوي پژوهشگر ،در مقطع کارشناسی ()55
امتیاز ،در مقطع دکتراي حرفه اي و کارشناسی ارشد ( )75امتیاز و در مقطع  95 ،PhDامتیاز می باشد.
تبصره  :1دانشجویان محترم برگزیده در دوره هاي قبل ،در این دوره مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.
تبصره  :2تمامی مدارک خواسته در مواد  7گانه باال باید بصورت چاپ شده و در زمان مقرر اعالم شده از طریق درگاه هاي
ارتباطی کمیته به کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی مازندران واقع در میدان معلم شهر ساري تحویل داد
شود.
تبصره  :3ارائه چك لیست امتیازدهی آیین نامه الزامی است.

اين دستورالعمل در  8ماده در تاريخ  1397/7/16در كميته تحقيقات دانشجويي معاونت تحقيقات و فناوري
دانشگاه علوم پزشكي مازندران تصويب گرديد.
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