
 1398نامه انتخاب پژوهشگران دانشجویی برگزیده سال شيوه

 

 
هاي پژوهشي د  ا زشيابي لحاظ خواهنت  ردديت   ته د  وحت ودا زوتا ي يت  ستاله از تتا ي  97/7/1 لغايتت فعاليتآن دسته از تنها  -1

 98/6/31 صو ت پذيدفته باشن . 

 علتتوگ پکشتتوي بوشتتهدي جهتتت دا شتتنويان وحتتتدگ دا شتت اا وتت م وحاستتمه اوتيتتازات  آمتتيح  اوتته وحاستتمه اوتيتتازات پژوهشتت -2

 .شود ه شدح آن د  اداوه آو دا وي باش وي

 شنويي وابسته به به دبيدخا ه  ميته تحقيقات دا طه به صو ت دستي و حضو يهاي پژوهشي باي  به همداا وستن ات ودبو ليه فعاليت -3

 .باشدمی 09/9/98آخرین مهلت تحویل مدارک  مندر ضا امه شود.  و فناو ي دا ش ااوعاو ت تحقيقات 

شتو اي پژوهشتي  ميتته   د  اي ود کي  ميته تحقيقتات دا شتنوييشو توسط   ا  پس از ا زيابي اوليها زيابي  هايي و ا م ا سال ش -4

 پذيدد. دا ش اا صو ت وي تحقيقات دا شنويي

 ف بد اساس ويکان اوتياز  سب ش ا به شدح ذيل ا تخاب خواهن  ش  : پژوهش دان بدتد دا شنويي از ويان دا شنويان وقاطع وختل -5

  فد 3 : ا شناسي ا دا ي و  دا شنويان وقاطع   

  فد 3 : ا شناسي ا ش  

  فد 3 :عمووي )پکشوي و د  ا پکشوي(د تداي  

  فد 1د تداي تخصصي:  

  فد 1 :د تداي پژوهشي 

التحصتيلي بتودا و يتا از تتا ي  فا  علوگ پکشوي بوشتهد ب ون توجه به وقطع تحصيلي د  سال ا زيابي دا شنوي دا ش اا شود  ه پژوهش د دا شنو به فددي اط ق وي -6

التحصیلی هنگام تحویل مددارک الاامدی الزم به ذکر است که ارائه کپی کارت دانشجویی یا گواهی )دانشنامه( موقت فارغ واا   ذشته باش . 6وي بيش از 

 است.

ا ت  د  ا   و بداي دوويح سال وتوالي جهت ا تخاب پژوهش د بدتتد وت ا م ختود  ا ا ستال  متوداه عنوان پژوهش د بدتد ا تخاب ش ايا ي  ه د  سال رذشته بدا شنو -7

 صو تي ا تخاب خواهن  ش   ه اوتياز  نو ي آ ها  ع وا بد اينوه بيشتد از سايديح است  ايح ويکان ح اقل 10 د ص  بيشتد از اوتيازات  فد دوگ باش .

باش  و د  صو ت ا امه و ا م  اقص   ميته ا تخاب دا شتنوي وي به عهده دانشجویان محترم 90/9/89تا تاریخ ا سال وستن ات   -8

 پژوهش د بدتد هيچ و ه وسئوليتي د خصوص توميل آن   ا د. 

هيچ و ه وت ا م ج يت ي پذيدفتته  خواهت  ميته تحقيقات لت تحويل و ا م و وستن ات به دبيدخا ه شو اي ود کي  پس از اتماگ وه -9

 رو ه اوتيازي به و ا م ا سالي  اقص تعلق  خواه  ردفت.هيچ  ب يهي است پس از اتماگ وهلت ا سال وستن اتش . 

 

 

 



  دانشجوی پژوهشگر برتر کميته تحقيقات دانشجویی معيارهاي انتخاب
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 معيارها
حداكثر 

 امتياز

تعداد 

 مورد

ع جم

 امتياز

   12 امتياز( 2 همکار طرح –امتياز  4 مجری طرحطرح تحقيقاتي مصوب و در حال اجرا )هر مورد  1

   18 امتياز(  3 همکار طرح -امتياز 6 هر مورد مجری طرحتي پايان يافته )طرح تحقيقا 2

3 
 شتعلوم و بهدا هایخانهپژوهشي مصوب وزارت-علمي مقاله منتشر شده در مجالت فارسي

 امتياز( 4امتياز، ساير نويسندگان  8)نويسنده اول يا مسئول 

 

 هر موورد  وزارت علوم يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي نشريات مجالت با مجوز كميسيون

 امتياز  5/2نفرات بعد  -امتياز 4نفر اول 

 ازامتي 1امتياز ، نفر دوم به بعد  2نفر اول  نشريات مجالت بدون مجوز كميسيون 

40 
  

4 
 علوم و بهداشت هایخانهترويجي مصوب وزارت -علميمقاله منتشر شده در مجالت فارسي 

 1.5* ليمر با احتساب ضريب  امتياز( 2امتياز، ساير نويسندگان  4)نويسنده اول يا مسئول 
20 

  

5 

 (2019سپتامبر  30تا  2018سپتامبر  1) مقاله منتشر شده در مجالت التين

 و اسوکوپو  2ضوريب  Pubmedو  ISIامتيواز( *  8امتياز، سواير نويسوندگان  16)نويسنده اول يا مسئول 

 1.5 ضريب

 

o  نمايه درPubmed  وISI امتياز )امتياز مکتسبه با  2امتياز، نفر سوم به بعد  4امتياز، نفر دوم  6: نفر اول

IF )مجله جمع مي شود 

o  نمايه شده درScopus, Chemical abstract, Biological abstract, Embase هر مورد نفور :

 امتياز 1امتياز ، نفر سوم به بعد  2، نفر دوم 4اول

o  امتياز 1امتياز، نفرات بعد  2ساير نمايه ها و نمايه نشده: نفر اول 

160 

  

 20د هور موور)فورد  به ميزان درصد مشواركت patentطراحي نرم افزار، اختراع ثبت شده، انتشار نوآوری،  6

 امتياز(

90   

المللي ضريب های بينامتياز( * همايش 4هر مورد داخلي ) سخنراني 7

1.5 

   18 1.5سخنراني برتر ضريب 

   24 1.5سخنراني برتر ضريب  امتياز( 6هر مورد سخنراني خارجي ) 8

   6 1.5ب پوستر برتر ضري 1.5المللي ضريب های بينامتياز( * همايش 1هر مورد پوستر داخلي ) 9

   8 1.5پوستر برتر ضريب  امتياز( 2هر مورد پوستر خارجي ) 10

   60 امتياز 12امتياز، سوم به بعد  18امتياز، دوم  30: نفر اول تأليف 11

   30 امتياز 6امتياز، سوم به بعد  9امتياز، دوم  15ترجمه : نفر اول گردآوری و  12

13 
 هر مورد  كارگاه كشوری

 ا پژوهش()مرتبط ب  

   30 امتياز 6مدر  

 10 امتياز 2مستمع 

14 

 كارگاه دانشگاهي هر مورد 

 )مرتبط با پژوهش(  

   10 امتياز 2مدر  

 5 امتياز 1مستمع 

   1 كميته تحقيقات دانشجويي عضويت در  15

   5 كميته تحقيقات دانشجويي  شورای مركزیعضويت در  16

   5 مجالت علمي ترويجي دانشجوييريه ت تحريعضويت در هيأ 17

18 
 2امتياز( * مجالت خارجي ضريب  3داوری مجالت علمي پژوهشي مصوب )به ازاء هر مقاله 

 

18 

 

  

 24 2امتياز( * بين المللي ضريب  4های داخلي )هر كنگره داوری كنگره

19 
ها، و ها، كنگره)مشاركت در برگزاری همايشفعاليت اجرايي 

 (غيره

 امتياز( 3زير نظر كميته تحقيقات )هر مورد 
14 

  

   (امتياز 1.5خارج از كميته تحقيقات )هر مورد 

 امتياز( 10و  20، 30های رازی و خوارزمي )نفرات اول تا سوم به ترتيب رتبه در جشنواره 20

 
30   



   12 امتياز( 1و  2، 3ل تا سوم به ترتيب اوگروه )رتبه در رويداد های فناورانه )استارتاپ، حل مساله و ...(  21

   650 جمع كل امتياز محاسبه شده  

  و در  35، در مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي عمومي 25انتخاب افراد در مقطع کارشناسي حداقل نمره براي  شودمي خاطر نشان
 مي باشد. 45مقطع دکتراي تخصصي و پژوهشي 

  باشد. 1398سال  شهريورلغايت آخر  1397سال  مهرماهفعاليت ها بايد در محدوده اول 

  مدارک خود را همراه با برگه اي مجزا شامل ليست تمامي مدارک ارائه شده به صورت تفکيک شده در جدول باال به کميته تحقيقات
 دانشجويي تحويل دهيد.

  اب خواهند شد که امتياز کنوني آنها  عالوه بر اينکه بيشتر از در صورتي انتخافرادي که در سال گذشته به عنوان پژوهشگر برتر معرفي شده اند
 درصد بيشتر از امتيازات نفر دوم باشد. 10سايرين است، اين ميزان حداقل 

 شود.نویسنده اول در نظر گرفته می با ه مسئول مقاله مشابهیسندامتیاز نو 

 
 دانشجویی کمیته تحقیقات

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


