
 ۱۴۰۱-۱۴۰۰نامه انتخاب پژوهشگران دانشجویی برگزیده سال شيوه
 

 
آیین  ،  ان برترجهت شرکت در جشنواره پژوهشگر  و فناورانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهرهای پژوهشی  مالک ارزیابی فعالیت  -۱

 ه شده است. باشد که شرح آن به پیوست آوردفعلی مینامه 

امتیاز دهی  در   -۲ فعالیت،  حین  از تاریخ   ۱400/7/۱  لغایت تنها  ارزشیابی لحاظ خواهند گردید که در محدوده زمانی  یک ساله  هایی   در 

 ۱40۱/6/3۱ صورت  گرفته  باشد. 

فعالیت  -3 پژوهشی  کلیه  مربو  بایست میهای  به صورت  به همراه مستندات  دا  آنالینطه  به  به دبیرخانه کمیته تحقیقات  وابسته  نشجویی 

 ( src@bpums.ac.ir)آدرس ایمیل کمیته تحقیقات و فناوری:  ارائه شود. و فناوری دانشگاهمعاونت تحقیقات 

 شود.هر سال توسط کمیته تحقیقات و فناوری اعالم می  ارسال مدارکتاریخ  

دانشگاه    شورای پژوهشی، در  ای مرکزی کمیته تحقیقات دانشجوییشورتوسط    پس از ارزیابی اولیهده،  ارزیابی نهایی مدارک ارسال ش  -4

 پذیرد. صورت می

 پژوهشگران برتر دانشجویی از میان دانشجویان مقاطع مختلف بر اساس میزان امتیاز کسب شده به شرح ذیل انتخاب خواهند شد :   -۵

 نفر  3 :کارشناسیکاردانی و    دانشجویان مقاطع   

 نفر 3 :کارشناسی ارشد 

 نفر  3 :عمومی )پزشکی و دندانپزشکی(دکترای  

 نفر ۱دکترای تخصصی:  

 نفر  ۱ :دکترای پژوهشی 

علوم پزشکی بوشهر  دانشجوی دانشگاه    ،شود که بدون توجه به مقطع تحصیلی در سال ارزیابیبه فردی اطالق میشگر  دانشجوی پژوه  -6

الزم به ذکر است که ارائه کپی کارت دانشجویی یا گواهی )دانشنامه(    ماه نگذشته باشد.  6التحصیلی وی بیش از  یا از تاریخ فارغبوده  

 الزامی است.  به ایمیل کمیته تحقیقات و فناوری ارسال مدارکالتحصیلی هنگام موقت فارغ 

باشد و در صورت  به عهده دانشجویان محترم میان برتر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  جهت شرکت در جشنواره پژوهشگر  اتارسال مستند   -7

 ارائه مدارک ناقص، کمیته  تحقیقات  و فناوری دانشجویی هیچگونه مسئولیتی درخصوص تکمیل مدارک ارسالی ندارد. 

هیچگونه    و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  و مستندات به دبیرخانه شورای مرکزی کمیته تحقیقات   ارسال مدارکلت  پس از اتمام مه  -8

گونه امتیازی به مدارک ارسالی ناقص تعلق نخواهد هیچ  ،بدیهی است پس از اتمام مهلت ارسال مستنداتمدارک جدیدی پذیرفته نخواهد شد.  

 گرفت.
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 دانشجوي پژوهشگر برتر کميته تحقيقات دانشجویی  معيارهاي انتخاب

ف
دی

ر
 

 معيارها 
حداکثر 

 امتياز

تعداد  

 مورد

جمع 

 امتياز

  پژوهشی  

   18 امتياز( 3  همکار طرح –امتياز  6 مجری طرحطرح تحقيقاتي مصوب و در حال اجرا )هر مورد   1

   27 امتياز(   4.5 همکار طرح  -امتياز 9 هر مورد مجری طرحتي پايان يافته )طرح تحقيقا 2

3 

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

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

 4هر مورد نفر اول   وزارت علوم يا وزارت بهداشيت درمان و مموز  پششيکي  نشيريات  كميسييون  مجالت •

 امتياز  2/ 5نفرات بعد   -امتياز

 امتياز 1امتياز ، نفر دوم به بعد  2نفر اول   نشريات  كميسيونخارج از ليست  مجالت  •

40   

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

   20   امتياز( 2امتياز، ساير نويسندگان   4)نويسنده اول يا مسئول  

5 

 (2022سپتامبر   30تا  2021سپتامبر   1بازه چاپ مقاله از ) مقاله منتشر شده در مجالت التين

 امتياز(   8امتياز، ساير نويسندگان   12)نويسنده اول يا مسئول  

 *Scopus  وPubMed  1.5ضريب  

 *ISI    به شرط داشتنIF    در غيراينصورت 2.5ضريب  (ESCI)    2ضريب 

 

160   

 2امتياز( * مجالت خارجي ضريب   3داوری مجالت علمي پژوهشي مصوب )به ازاء هر مقاله  6

 
18   

 نامه پايان 7
يكيفي و مقطع  –توصيفي  مطالعات  

 
12   

   18 شاهدی-و مورد Cohortمزمايي باليني، كارمطالعات 

  تهی ( کمaffiliation)  یسازمان یبا وابستگ  وم پزشکی بوشهردانشگاه عل یو فناور قاتیتحق   تهیمصوب کم یقاتی تحقهای حاصل از طرح  تمقال * 

 ۲ بیمقاله با ضرهر عنوان  ازی= امت  قاتیتحق

 1.5با ضریب  مقالههر عنوان  ازی= امت  قاتیتحق تهی ( کمaffiliation) یسازمان ی با وابستگ چاپ شده  سایر مقالت *

 
  ها و ... ها، کارگاه ها، کنگره شرکت در سمینار  

   18 1.5سخنراني برتر ضريب   1.5المللي ضريب های بينامتياز( * همايش 4سخنراني داخلي )هر مورد  8

   24 1.5سخنراني برتر ضريب   امتياز(  6سخنراني خارجي )هر مورد  9

   6 1.5پوستر برتر ضريب   1.5المللي ضريب  های بينامتياز( * همايش 1پوستر داخلي )هر مورد  10

   8 1.5پوستر برتر ضريب   امتياز(  2پوستر خارجي )هر مورد  11



12 
 هر مورد    كارگاه كشوری

 )مرتبط با پژوهشي(  

  30 امتياز 6مدرس 
  10 امتياز 2مستمع   

13 

 كارگاه دانشگاهي هر مورد  

 )مرتبط با پژوهشي(  

  12 امتياز 3مدرس 
  5 امتياز 1مستمع   

   24 2امتياز( * بين المللي ضريب   4های داخلي )هر كنگره  داوری كنگره 14

 ۲ بیضرارائه با هر عنوان امتیاز =   یبه صورت سخنران قاتیتحق  تهی کم (affiliation) یسازمان یبا وابستگ در کنگره ارائه مقالت  * 

 1.5 بیضرارائه با هر عنوان  امتیاز =  به صورت پوستر  قاتیتحق  تهی کم( affiliation) یسازمان یبا وابستگ در کنگره ارائه مقالت  * 

  فناوری )نوآوری و اختراع(  

15 

  امتياز( 30به ميشان درصد مشاركت فرد )هر مورد   Patentنوموری، طراحي نرم افشار، اختراع ثبت شده، انتشار 

پزشوی  برشو د در ت     علرم  دا شویم   همیگ  یحقیقمت و فنموری  (affiliationوابسوگی  اومانم    *در صورری  ه   

 شرد.ضدب ن  ۱.5اخگداع داخل  یم خمرج  درج شد  بمشد، انگیما آن در 
90   

 امتياز( 1و  2، 3سوم به ترتيب رتبه در رويداد های فناورانه )استارتاپ، حل مساله و ...( )گروه اول تا  16

 
12   

  انتشار کتاب 

   60 امتياز 12امتياز، سوم به بعد  18امتياز، دوم  30تأليف: نفر اول  17

   30 امتياز 6امتياز، سوم به بعد  9امتياز، دوم  15گردموری و ترجمه : نفر اول  18

  جوایز و افتخارات تحصیلی  

19 
هيئت داوران تعيين   تشيخي حيطه علوم سيالمت )امتيازدهي اين بند با  پژوهشيي و   های علميرويدادرتبه در 

 (.باشدمي 10تا  1بين  از و   بوده متغير بازه امتيازی اين بند  .شودمي
20   

  اجراییفعالیت  

   2 امتياز 2دانشگاه علوم پششکي بوشهر  دانشجويي   و فناوری در كميته تحقيقات فعال  عضويت  20

21 
 امتياز 2تحقيقات و فناوری   مرتبط به حوزه  هایفعاليت با    ی مكادميکهاتشکلمركشی    عضويت در شورای

 2.5پششکي بوشهر ضريب   تحقيقات و فناوری علوم  *عضويت در شورای مركشی كميته
5   

   5 امتياز 5  عضويت در هيأت تحريريه مجالت علمي ترويجي دانشجويي 22

23 
ها، و هر  ها، كنگرهفعاليت اجرايي )مشاركت در برگشاری همايش

 گونه فعاليت مرتبط با پژوهش( 

)هر مورد    و فنياوری  زير نظر كميتيه تحقيقيات

 مورد( 5)حداكثر  امتياز( 3
21 

  

  1.5)هر مورد   و فنياوری  خيارج از كميتيه تحقيقيات

   مورد( 4)حداكثر امتياز(

   695 جمع كل امتياز محاسبه شده  

 



 د: باشنشگاه علوم پزشکی بوشهر به شرح زیر میاوری دانشجویی دا*وابستگی سازمانی کمیته تحقیقات و فن 
 .Student Research Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iranتین:  مقاالت ال

 هر، بوشهر، ایران. ، دانشگاه علوم پزشکی بوشکمیته تحقیقات دانشجوییمقاالت فارسی:  

 

و در   40، در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی 30انتخاب افراد در مقطع کارشناسی حداقل نمره برای  شود می خاطر نشان  •

 می باشد.  50مقطع دکترای تخصصی و پژوهشی  

 باشد: یکی از عناوین زیر می حداقلشرط بررسی مدارک جهت انتخاب دانشجو به عنوان »پژوهشگر برتر« داشتن  •

 طرح تحقیقاتی مصوب و در حال اجرا  •

 تحقیقاتی پایان یافتهطرح  •

 های علوم و بهداشتپژوهشی مصوب وزارتخانه-مقاله منتشر شده در مجالت فارسی علمی  •

 های علوم و بهداشتترویجی مصوب وزارتخانه -مقاله منتشر شده در مجالت فارسی علمی  •

 مقاله منتشر شده در مجالت التین •

 تألیف •

 گردآوری و ترجمه  •

 

لیست تمامی مدارک ارائه شده به صورت تفکیک شده در جدول باال به   همراه با را مدارک خود  شودیمحترم تقاضا م  انی از دانشجو •

 .دن ارسال نمایدانشگاه علوم پزشکی بوشهر دانشجویی و فناوری کمیته تحقیقات ایمیل  

اند   • برتر معرفی شده  به عنوان پژوهشگر  برتر  امجدد  در صورتیافرادی که در سال گذشته    دانشجویی حیطه    به عنوان پژوهشگر 

درصد بیشتر از امتیازات نفر    ۱0ن میزان حداقل  انتخاب خواهند شد که امتیاز کنونی آنها  عالوه بر اینکه بیشتر از سایرین است، ای

 دوم باشد. 

 شود. نویسنده اول در نظر گرفته می  ه مسئول مقاله مشابه بایسندامتیاز نو •

 
 


