
 

 
هاي پژوهشااد  خ  ختاااياحد لخاا ند هند د  يد را  خ دخدو ا تدا د  يک سااالا  ت تاخي   1399/7/1 لغايت  1400/6/31 تنها فعاليت  -1

 صدخت پذي فتا حااد.  

 علد  پزاااابد حدااااه  دالك دخااساااماا  دتياات ت  امي   ااداا دخااساااماا  دتياات ت پژوهشاااد رهات    شااا دياا  دخت      شااا ااا    -2

 .اد را ا ح ا   خ    دا اوخ ا دد  حااددد

 حتاتا حا  شا ديد وحا  حي نا ا رريتا تخقيقات     طا حا صادخت  ساتد و ورادخيهاي پژوهشاد حايد حا هر  ا دتاتند ت د حدرليا فعاليت  -3

 .باشدمی   17/9/1400آخرین مهلت تحویل مدارک   در ضمن خ ما اد .    و فناوخي    ش اادعاو ت تخقيقات  

اادخ ي پژوهشاد رريتا     خ   ي د رزي رريتا تخقيقات    شا ديداادختدسا    دا  پس  ت  ختياحد  وليا ختياحد  هايد دد خك  خساا  اا   -4

 پذي  .     ش اا صدخت دد  تخقيقات    ش ديد

 پژوهش     ح ت     ش ديد  ت ديا     ش ديا  دقاطع دختلف ح   ساس ديز    دتيات رتب ادا حا ا ح ذيل   تخاب ند هند اد :    -5

  ف    3  : راخاناسد راخ   د و       ش ديا  دقاطع      

  ف    3  : راخاناسد  خاد   

  ف    3  : عرددد )پزابد و   د  پزابد(  رت  ي    

  ف    1 رت  ي تخصصد:    

  ف    1  :  رت  ي پژوهشد   

 لتخصايلد  حد ا و يا  ت تاخي  فاخغ علد  پزاابد حدااه   ااد  را حدو  تدرا حا دقعع تخصايلد  خ ساا   ختياحد    شا دي    شا اا  پژوهشا      شا د حا ف  ي  طالم دد   - 6

التحصتللی یماام تحویل مدارک الاامی  نشتوویی یا ووایی ددانشتمامهم مو ت رار  الزم به ذکر استت که اراهه کیی کار  دا   داا   ذااتا حاااد.   6وي حيش  ت  

 است. 

  د  خ    د و ح  ي  ودي  ساا  دتد لد رهت   تخاب پژوهشا   ح ت  دد خك ند  خ   خساا   رد ا ا عند   پژوهشا   ح ت    تخاب اادا    شا ديا د را  خ ساا  دذااتا ح   - 7

 صدختد   تخاب ند هند اد را  دتيات رند د ا ها  عالوا ح   ينبا حيشت   ت ساي ي   ست    ي  ديز   ود قل  10   خصد حيشت   ت  دتيات ت  ف   و  حااد. 

حاااد و  خ صادخت  خ ما دد خك  اق   رريتا   تخاب     شا دي  حا عهدا    شا ديا  دخت   دد 17/9/1400تا تاخي    خساا  دتاتند ت    -8

 پژوهش   ح ت  هيچ د ا دتئدليتد  خنصدص تبريل ا   د خ . 

هيچ د ا دد خك رديدي پذي فتا  خد هد  لت تخديل دد خك و دتااتند ت حا  حي نا ا ااادخ ي د رزي رريتا تخقيقات  پس  ت  ترا  ده  -9

 دد ا  دتياتي حا دد خك  خسالد  اق  تعلق  خد هد د فت.هيچ   حديهد  ست پس  ت  ترا  دهلت  خسا  دتتند تاد.  

 

 

 



 

 
   

   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 
 علوم و بهداشت   هایخانهپژوهشي مصوب وزارت-علمي مقاله منتشر شده در مجالت فارسي

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

 

هر مورد   وزارت علوم يا وزارت بهداشيت درمان و مموز  پششيکي  نشيريات  مجالت با مجوز كميسييون •

 امتياز  2/ 5نفرات بعد   -امتياز 4نفر اول 

 امتياز 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 

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

5 

 (2021سپتامبر   30تا  2020سپتامبر  1) مقاله منتشر شده در مجالت التين

  و اسيکوپو   2ضيريب    PubMedو    ISIامتياز( *   8امتياز، سياير نويسيندگان   16)نويسينده اول يا مسيئول  

 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 شييده درScopus, Chemical abstract, Biological abstract, Embase هر مورد نفر :

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

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

160 

  

6 
 30هر مورد  )فرد   به ميشان درصييد مشيياركت  Patentطراحي نرم افشار، اختراع ثبت شييده، انتشييار نوموری، 

 امتياز(
90 

  

   18 1.5سخنراني برتر ضريب   1.5المللي ضريب های بينامتياز( * همايش 4هر مورد داخلي ) سخنراني 7

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

   6 1.5پوستر برتر ضريب   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 گردموری و   12

13 
 هر مورد    كارگاه كشوری

 )مرتبط با پژوهشي(  

   30 امتياز 6مدر  

 10 امتياز 2مستمع  

14 

 كارگاه دانشگاهي هر مورد  

 )مرتبط با پژوهشي(  

   10 امتياز 2مدر  

 5 امتياز 1مستمع  

   1 كميته تحقيقات دانشجويي عضويت در  15

   5 كميته تحقيقات دانشجويي   شورای مركشیعضويت در  16

   5 مجالت علمي ترويجي دانشجوييت تحريريه عضويت 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 برگشاری 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  جشنوارهرتبه در  20

 
30   

   12 امتياز( 1و  2، 3اول تا سوم به ترتيب گروه  )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  شود مي  خاطر نشان   •

 مي باشد.  45مقطع دکتراي تخصصي و پژوهشي 

 باشد.  1400سال  شهريور لغايت آخر  1399سال  مهرماهفعاليت ها بايد در محدوده اول  •

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

 دانشجويي تحويل دهيد. 

در صورتي انتخاب خواهند شد که امتياز کنوني آنها  عالوه بر اينکه بيشتر از  افرادي که در سال گذشته به عنوان پژوهشگر برتر معرفي شده اند  •

 صد بيشتر از امتيازات نفر دوم باشد. در   10سايرين است، اين ميزان حداقل  

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

 
 دانشجویی  و فناوری کمیته تحقیقات

 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 


