
 

 

  1393آيين نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در سال 

و  يعلم هاي يتآنان به گسترش فعال يقو تشو ياندانشجو يارتقاء سطح علم يزو ن ييتوسعه پژوهش دانشجو يراستا در
دانشگاه علوم  ييدانشجو يقاتتحق يتهبرتر، كم ياستعدادها ييو شناسا يعلم يتحرك و شاداب يشو با هدف افزا يپژوهش
 امتياز نحوه و انتخاب يارهايمع. نموده است ييبوشهر به مناسبت هفته پژوهش اقدام به انتخاب پژوهشگر برتر دانشجو يپزشك
  .است آمده ذيل در دهي

  :نكات مهم

  تا  91آبان  20از ( ي بين دو جشنواره پژوهشي دانشگاهب پژوهشگر برتر دانشجويي در محدوده ي زماناانتخكليه معيارهاي
  .ذا منظور از ارزشيابي در بقيه مفاد اين آيين نامه محدوده زماني مذكور مي باشدل. گيرد مدنظر قرار مي) 92آبان  20
  به فردي اطالق مي شود كه بدون توجه به مقطع تحصيلي در سال ارزشيابي، دانشجوي دانشگاه بوده و يا  دانشجوپژوهشگر

  .ماه نگذشته باشد 6از تاريخ فارغ التحصيلي وي بيش از 
 موقت فارغ التحصيلي هنگام تحويل مدارك الزامي است) دانشنامه(هي اارائه اصل و كپي كارت دانشجويي يا گو.  
 شوند مورد بررسي قرار  دانشجويان دانشگاه تحويل داده به كميته تحقيقات آبان ماه 20حداكثر تا تاريخ ه فقط مداركي ك

اين تاريخ قابل تمديد نخواهد بود و مداركي كه بعد از اين تاريخ تحويل داده شوند بررسي نخواهد . خواهد گرفت
  .شد
 تيم داوري مسئول رفع نقص، تكميل مستندات و .  نقص مدارك منجربه عدم كسب امتياز پخش مربوط خواهد شد

لذا مسئوليت اين امر بر  .قابل دسترسي باشند onlineداتي كه به صورت احتي در مورد استن ،مدارك دانشجو نمي باشد
  .عهده شخص دانشجو است و هيچگونه اعتراضي در اين زمينه پس از بررسي و اعالم نتايج قابل قبول نخواهد بود

 د ابهام در مدارك و مستندات مورد بررسي، ممكن است مدارك تكميلي از دانشجو خواسته شوددر صورت وجو.  
  اين آيين نامه، فرم امتيازات را تكميل و مدارك مورد نياز را آماده نماييد مطالعه دقيقلطفا پس از.  
  تحويل داده شود تحقيقات دانشجوييمداركي كه بايد به كميته:  
  امتيازاتفايل و پرينت فرم  -
  اصل مدارك براي مطابقت با تصوير مدرك -
  تصوير مدرك مورد نياز -

   



 

 

  :فعاليت هاي پژوهشي ذيل بر اساس ضوابط مندرج در اين آيين نامه امتياز پژوهشي تعلق مي گيردبه 
  
  طرح هاي پژوهشي مصوب -1

مقصود طرح هاي تحقيقاتي است كه توسط شوراي پژوهشي دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي داراي بودجه مستقل و يا شوراي 
تصويب  در سال ارزيابيپژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه بر اساس تفويض اختيار شوراي پژوهشي دانشگاه 

  .يا خارجي تامين شده باشدشده و بودجه آن توسط دانشگاه يا يك سازمان ديگر داخلي 
  
  :نحوه تخصيص امتياز*

  مدارك مورد نظر  امتياز  به ازاي هر طرح

  10  مجري اول
در مورد طرح  اصل قرارداد در مورد طرح هاي پايان يافته و گواهي مبتني بر تاييد مجري اول

  )در سال ارزشيابي(هاي در حال اجرا، تصوير صورتجلسه شوراي پژوهشي تصويب كننده 

  8  سوم/ مجري دوم
هاي  طرح در مورد گواهي از محل تصويب طرح مبتني بر تاييد مجري دوم، تصوير قرارداد

  )ارزشيابي سال در(پايان يافته، تصوير صورتجلسه شوراي پژوهشي تصويب كننده

  3  همكار اصلي
 طرح مورد در داد قرار تصوير  اصلي همكاري تاكيد بر مبتني طرح تصويب محل از گواهي
  )ارزشيابي سال در( كننده تصويب پژوهشي شواراي صورتجلسه تصوير يافته پايان هاي

مشاور پايان / مشاور طرح
  نامه يا ساير همكاران

3  

 مورد در قرارداد تصوير همكارانُ ساير يا مشاور تاكيد بر مبتني طرح تصويب محل از گواهي
  )ارزشيابي سال در( كننده تصويب پژوهشي شوراي صورتجلسه تصوير يافته پايان هاي طرح

 
 

 خواهد ضرب 2 در حاصله امتياز ياشد دانشجويي تحقيقات كميته پژوهشي شوراي مصوب طرح صورتيكه در: 1 تبصره
 .شد

 شوراي صورتجلسه تصوير به نياز تحقيقات دانشجويي كميته پژوهشي شوراي مصوب هاي طرح مورد در: 2 تبصره
 .باشد نمي تاييد گواهي يا پژوهشي

 .شد خواهد ضرب 5/1 در حاصله امتياز ،باشد يافته پايان طرح صورتيكه در :3 تبصره

 .شد نخواهد اعمال 3 تبصره مفاد، است اجرا حال در يافته اتمام طرح نباشد مشخص صورتيكه در: 4 تبصره

   



 

 

  مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر داخلي و خارجي -2

  :نحوه تخصيص امتياز*

امتياز  )بر حسب نوع مجله(شاخص 

25 
 Index Medicusمجالت خارجي فهرست شده در 

ISI Web of Scince (ISI), Medline (Pubmed) 

15 
  هاي معتبر ديگر شامل Indexمجالت خارجي يا داخلي فهرست شده در 

EMBASE, Excerpta Media, Scopus, Cinahl PsychInfo, Chemical, Abstract, Biological 
Abstract, Current Contents, BIOSIS, ISC 

  شكي هستندزپژوهشي از كميسيون نشريات پ ،مجالت به زبان انگليسي خارجي كه داراي رتبه علمي 10
  ت هستندارپژوهشي از كميسيون نشريات پژشكي وز ،مجالت به زبان فارسي  كه داراي رتبه علمي 5
 مجالت معتبر داخلي و خارجي نمايه نشده 2

  

  .آنها خواهد بود تاريخ چاپ ،مالك زماني جهت محاسبه امتياز مقاالت: 1تبصره 

  .امتياز تعلق مي گيرد ،در آن قيد شده باشد دانشگاهصرفا به مقاالتي كه نام : 2تبصره 

  .محاسبه مي شود 2اگر مقاله نام كميته تحقيقات دانشجويي را  دارا باشد امتياز يا ضريب : 3تبصره 

دو  Impact factorداراي  ISIلي لمايندكس شده در نمايه نامه بين البه امتياز مقاالت چاپ شده در مجالت علمي : 4تبصره 
  .اضافه مي شود IFبرابر 

و يا پيوست نشريات علمي پژوهشي داخلي داراي  (Supplement)منتشره شده در ضميمه  Full Textمقاالت : 5تبصره 
در مورد . (قابل قبول مي باشد) در صورتيكه مقاالت مربوط به كنگره يا سمينار نباشد( پزشكي مجوز كميسيون نشريات 

  .)شماره قابل قبول است 4مجالت علمي پژوهشي تخصصي حداكثر يك ويژه نامه به ازاي هر 

 (Acknowledgement)در مورد مقاالت استخراج شده از پايان نامه امتياز با ضريب است در قسمت سپاسگزاري : 7تبصره 
  .مي باشد اشاره شده باشد... مقاله به اين موضوع كه مقاله استخراج شده از پايان نامه

قابل ذكر است در مورد مجالتي كه ماه انتشار آنها مندرج نمي باشند از تناسب انتشار تعداد در يك سال و شماره : 8تبصره 
  .رديدمجله مورد نظر به منظور تصميم گيري استفاده خواهد گ

ه نامه جالت علمي پژوهشي داخلي و با ارائم صرفا شماره تابستاندر خصوص مجالتي كه داراي تاخير چاپ هستند : 9تبصره 
  .سرديبر نشريه مبتني بر تاييد تاخير چاپ قابل قبول خواهد بود



 

 

در . گيرد شده باشند امتياز تعلق ميچاپ  2013سپتامبر  23تا  2012سپتامبر سال  22در ارزشيابي به مقاالتي كه از : 10تبصره 
همچنين مجالتي كه به صورت ساليانه . مورد مجالتي كه روز چاپ مقاله مشخص نيست ماه سپتامبر قابل قبول خواهد بود

  .مورد قبول است 92و هم  91چاپ مي شوند اگر تاريخ چاپ فقط به صورت سال ذكر شده باشد هم سال 

مندرج در قسمت نظارت  Impact Factor 2011بر اساس آخرين اطالعات مربوط به  IFدر حال حاضر محاسبه : 11تبصره 
بر . (در صورت دسترسي به اطالعات معتبر جديدتر، ليست جديد مورد نظر قرار خواهد گرفت. خواهد hbiو ارزشيابي سايت 

مجله مورد نظر مورد قبول ت ذكر شده در ساي  IFاستناد خواهد شد و  hbiفقط به ليست موجود در سايت  IFمحاسبه 
  ).نخواهد بود

  انواع مقاالت و امتيازات*

  نويسنده پنجم به بعد  امتياز نويسنده دوم تا پنجم  نويسنده مسئول و يا اول  نوع مقاله

Original article/ short 
review article 

امتياز كامل مطابق با جدول 
  امتيازات فوق

درصد نويسنده مسئول و يا  80
  اول

درصد نويسنده مسئول و  60
  يا اول

Review article ) از نوع
در مجالت ايندكس ) متاآناليز

 ISI/Pub medشده در 

  5/1با ضريب 
درصد نويسنده مسئول و يا  80

  اول
درصد نويسنده مسئول و  60

  يا اول

Review article   در
مجالت ايندكس شده 

ISI/Pub med  
  3/1با ضريب 

و يا درصد نويسنده مسئول  80
  اول

درصد نويسنده مسئول و  60
  يا اول

Research Letter/ case 
report  با ضريب يك سوم  

درصد نويسنده مسئول و يا  80
  اول

درصد نويسنده مسئول و  60
  يا اول

Short/Brief/Rapid 
communication 

Editorial  
  با ضريب يك چهارم

درصد نويسنده مسئول و يا  80
  اول

مسئول و درصد نويسنده  60
  يا اول

Hypothesis  با ضريب يك پنجم  
درصد نويسنده مسئول و يا  80

  اول
درصد نويسنده مسئول و  60

  يا اول

Letter to editor  با ضريب يك ششم  
درصد نويسنده مسئول و يا  80

  اول
درصد نويسنده مسئول و  60

  يا اول
درصد نويسنده مسئول و يا  80  با ضريب يك هفتم  ساير موارد

  اول
درصد نويسنده مسئول و  60

  يا اول
  

  :مدارك مورد نياز

 )شامل نام نويسنده، نام مجله، دانشگاه و تاريخ انتشار( تصوير صفحه اول مقاله چاپ شده  -



 

 

 .تصوير صفحه اي از مجله كه شامل نام سايت ايندكس شده باشد -

  .الزامي مي باشده تفكيك هر مقاله مجالت ب Impact factorارائه مستندات مربوط به  -

  

  در همايش هاي داخلي و خارجيمقاالت ارائه شده  -3

  :نحوه تخصيص امتياز*

  نوع ارائه
امتياز همايش 
  هاي داخلي

امتياز همايش 
  هاي خارجي

  مدرك مورد نياز

ارائه سخراني جامع به 
  صورت سخنران مدعو

  تصوير گواهي و مستندات مربوط به برگزاري همايش  15  10

  10  5  رانينسخ

تصوير جلد كتابچه و مقاله چاپ شده به نام  .1
كه دانشجو در كتابچه خالصه مقاالت همايش 

 .شامل مكان و زمان برگزاري همايش مي باشد

تصوير گواهي ارائه مقاله در همايش كه عنوان  .2
مقاله، زمان و مكان برگزاري همايش در آن قيد 

  .شده باشد

  5  2  پوستر

شده به نام  تصوير جلد كتابچه و مقاله چاپ .1
دانشجو در كتابچه خالصه مقاالت همايش كه 
 .شامل مكان و زمان برگزاري همايش مي باشد

تصوير گواهي ارائه مقاله در همايش كه عنوان  .2
مقاله، زمان و مكان برگزاري همايش در آن قيد 

  .شده باشد
  

  .ارائه و چاپ شده باشد، امتياز كسب مي نماييد دانشگاهصرفا خالصه مقاالت داخلي يا خارجي كه به نام : 1تبصره 

  .محاسبه مي شود 5/1اگر مقاله نام كميته تحقيقات دانشجويي را دارا باشد امتياز با ضريب : 2تبصره 

  .محاسبه مي شود 2امتياز مقاالت ارائه شده در كنگره هاي علمي غير دانشجويي با ضريب : 3بصره 

  .محاسبه مي شود 8/0هش مقاله ارائه شده يا تصوير كتابچه، امتياز حاصله با ضريب در صورت عدم ارائه گوا: 4تبصره 

محاسبه  8/0در صورتي كه گواهي ارائه مقاله در همايش به نام نويسنده ديگر مقاله باشد امتياز حاصله با ضريب : 5تبصره 
  .شود مي



 

 

ارائه مي شوند جهت محاسبه امتياز به عنوان پوستر  يا  "پوستر- e "يا  "سخنراني- پوستر" مقاالتي كه به صورت: 6تبصره 
محسوب خواهند شد همچنين اگر در هيچ كجا به نوع مقاله ارائه شده اشاره ايي نشده باشد امتياز ارائه پوستر براي مقاله در نظر 

  .گرفته مي شود

و در مورد  5/1امتياز حاصله در  ISIايندكس شده در  (Proceeding)در صورت چاپ خالصه در ويژه نامه : 7تبصره 
Abstract meeting  ضرب مي شود 25/1اميتاز حاصله در.  

  .در صورتي كه كتابچه خالصه مقاالت كنگره به صورت الكترونيك باشد اصل سي دي كتابچه قابل قبول خواهد بود: 8تبصره 

فقط يك مورد از آنها  باالترين امتياز قابل كسب  در مورد مقاالت يكسان كه در همايش هاي متعدد ارائه شده باشند: 9تبصره 
  .محاسبه خواهد شد

رتبه ها و مقام هاي كسب شده در همايش هاي داخلي و خارجي، جشنواره هاي رازي و خوارزمي و ساير جشنواره  -4
  هاي بين المللي

  :نحوه تخصيص امتياز*

  جشنواره رازي يا خوارزمي  شاخص
كنگره هاي سراسري دانشجويان 

  علوم پزشكي كشور
كنگره هاي بين المللي دانشجويان علوم 

  پزشكي

  سوم  دوم   اول  سوم  دوم  اول  سوم  دوم  اول  رتبه

  10  15  20  5  10  15  30  40  50  امتياز

    

  .رتبه برتر به منزله رتبه اول است ،در مواردي كه رتبه هاي اول و دوم و سوم ندارند: 1تبصره 

  .محاسبه مي شود 2كنگره هاي علمي غير دانشجويي امتياز با ضريب در مورد كسب رتبه در : 2تبصره 

  .كسب رتبه پژوهشگر برتر در جشنواره پژوهشي سال گذشته دانشگاه هيچ گونه امتيازي جهت دوره ي فعلي ندارد: 3تبصره 

  .فتدر مورد اعتبار ساير جشنواره هاي داخلي و بين المللي كميته ارزشيابي تصميم خواهد گر: 4تبصره 

تعلق ) امتياز 2ازاي هر مورد  به( در مورد ساير جشنواره هاي داخلي و بين المللي فقط به رتبه برتر يا اول امتياز : 5تبصره 
  .گيرد مي



 

 

اگر مقاله، طرح تحقيقاتي، اختراع و غيره مربوط به دانشجو رتبه كسب كند و مدارك ارائه شده به اسم دانشجو نباشد : 6تبصره 
  .ضرب خواهد شد 8/0ه در امتياز حاصل

  :مدارك مورد نياز

  تصوير گواهي و يا كتابچه مبني بر معرفي دانشجو در جشنواره ها و كنگره هاي ياد شده -

  

داوري علمي مقاالت منتشره در همايش هاي داخلي و خارجي، مجالت معتبر داخلي و خارجي، كتب تخصصي و  -5
  طرح هاي پژوهشي

  :نحوه تخصيص امتياز*

بر اساس نوع  (شاخص 
  )كنگره

  همايش هاي داخلي

/ همايش هاي خارجي
 مجالت داخلي معتبر داراي

/ رتبه علمي پژوهشي
  طرحهاي پژوهشي

/ جالت معتبر خارجيم
  كتب پژوهشي

  20  10  5  امتياز

  

  .محاسبه مي شود 5/1امتياز دواري مقاالت در همايش هاي علمي غير دانشجويي با ضريب : 1تبصره 

مجالت داخلي معتبر داراي رتبه علمي پژوهشي همتاي  Editorial boardامتياز عضويت در هيئت تحريريه يا : 2تبصره 
ي همتاي داوري هشي خارجژوداوري در مجالت معتبر داخلي و امتياز عضويت در هيئت تحريريه مجالت معتبر علمي پ

  .ضرب خواهد شد 8/0ياز حاصله در دانشجويي باشد امت در صورتيكه مجله. در آنها خواهد بود

  :مدارك مورد نياز

 تصوير گواهي يا حكم داوري از سردبير يا مدير مسئول مجله -

در مورد داوري هاي مجالت و همايش هاي خارجي هر مدرك معتبري كه داوري فرد را تاييد كند و مورد تاييد تيم  -
 .داوري نيز باشد

  

 



 

 

  س كارگاه هاي مرتبط با پژوهشتدري -6

  :نحوه تخصيص امتياز*

  در سطح كنگره  در سطح كشور  در سطح شبكه همكار  در سطح دانشگاه  كارگاه
  15  12  8  5  امتياز

  

  .ساعت برگزار شده باشد 4دوره ي آموزش عملي يا كارگاه دوره ايست كه حداقل روزي : 1تبصره 

، كارآزمايي باليني، توانمند سازي )مقدماتي، پيشرفته( كارگاه هاي مرتبط با پژوهش شامل كارگاه هاي روش تحقيق : 2تبصره 
، آشنايي با كامپيوتر و اينترنت، سايت هاي پزشكي و بانك هاي اطالعات پزشكي، آمار و اپيدميولوژي و يپژوهش، مقاله نويس

  .مي باشندت مرتبط با پژوهش به تشخيص تيم ارزشيابي اعوپژوهش، فيش برداري، اخالق در پژوهش و ساير موض يتمدير

  .محاسبه مي شود 5/1امتياز تدريس در كارگاه هاي غير دانشجويي با ضريب : 3تبصره 

  .امتياز در نظر گرفته خواهد شد 3امتياز تدريس در كارگاه هاي غير از جدول باال با نظر تيم داوري : 4تبصره 

  :مدارك مورد نياز

 ) با ذكر موضوع، مكان و زمان كارگاه( گواهي مدرس  -

 ر مدارك مربوطهساي -

  

  دانشگاه و شوراهاي وابسته به معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه تحقيقات دانشجوييفعاليت در كميته  -7

  دارا بودن شرايط عضو فعال كميته پژوهشي دانشجويان دانشگاه: 1بند 

از فعاليت هاي علمي  عضو فعال به فردي اطالق مي شود كه در طول مدت عضويت در كميته، حداقل يك مورد: تعريف
  :پژهشي و حداقل يك از فعاليت هاي اجراي ذيل را دارا باشد

  :فعاليت هاي علمي پژوهشي) الف

در يك طرح تحقيقاتي پايان يافته يا در حال اجراي مصوب شوراي پژوهشي كميته به عنوان مجري يا همكار اصلي  )1
 .باشد

ت در كانون هاي پژوهشي و گروه هاي علمي، موفق به ارائه بعد از گذارندن دوره هاي آموزشي در كارگاه يا شرك )2
 .يا چاپ مقاله در يك مجله معتبر گرديده باشد) دانشجويي يا غير دانشجويي( حداقل يك مقاله در كنگره كشوري 



 

 

  :فعاليت هاي اجرايي) ب

  تحقيقاتعضويت در شوراي مركزي كميته ) 1   

  تحقيقاتدبيري كميته ) 2   

  همكاري در برگزاري همايش ها، كنگره ها و ژرنال كالپ، تور هاي علمي و برنامه هاي مربوط به هفته پژوهش) 3   

  تحقيقاتهمكاري اجراي در انتشار نشريات كميته ) 4   

  تحقيقات دانشجوييتدريس كارگاه هاي كميته )  5   

  ر سرپرست و دبير كميتها نظامتياز ب 5-10ماه فعاليت  6ر به ازاي ه :نحوه تخصيص امتياز

  ساير همكاري هاي علمي: 2بند 

 فعاليت در شورا هاي وابسته به معاونت پژوهشي دانشگاه )1

 تحقيقاتيا مراكز مورد تاييد كميته  تحقيقاتعضويت در كميته علمي كنگره ها يا همايش هاي كميته  )2

 داوري مقاالت همايش ها )3

 يا نشريات معتبر تحقيقاتعضويت در هيئت تحريريه نشريات كميته  )4

  با نظر سرپرست  و دبير كميته 5-10مورد به ازاي هر : نحوه تخصيص اعتبار*

  :مدارك مورد نياز* 

  تحقيقاتتصوير مدارك مربوطه يا گواهي عضويت فعال از سرپرست كميته  -

  ثبت اختراعات و ابداعات -8

  :نحوه تخصيص امتياز*

  ساير ثبت هاي داخلي و خارجي  )US Patentدر حد اعتبار ( ثبت معتبر خارجي   

  امتياز 15  امتياز 50  اختراعات و ابداعات
  

  .محاسبه مي شود 2اگر اختراع نام كميته تحقيقات دانشجويي را دارا باشد امتياز با ضريب : 1تبصره 

  .اعتبار سنجي ثبت اختراعات و ابداعات بر عهده و نظر تيم داوري خواهد بود: 2تبصره 



 

 

  :مورد نياز مدارك

در صورت نياز به مدارك تكميلي . تمامي مستندات معتبر در مورد ثبت اختراع و ابداع كه دانشجو مي تواند ارائه دهد -
  .متعاقبا به دانشجو اعالم مي گردد

  تاليف يا ترجمه كتاب -9

  :نحوه تخصيص امتياز*

  انگليسي ناشر معتبر  ناشر معتبر داخلي  ميزان مشاركت  نوع كتاب  كتاب چاپ شده

به زبان انگليسي مرتبط يا 
  پژوهش

  تاليفي
  امتياز 100  امتياز 70  كل كتاب

  امتياز 70  امتياز 50  ويراستاري كتاب
  امتياز 50  امتياز 25  فصلي از كتاب

  تاليفي  به زبان فارسي مرتبط يا پژوهش

  امتياز 50  كل كتاب
  امتياز 25  ويراستاري كتاب

  امتياز 15  فصلي از كتاب

  

  ).نوبت اول چاپ مورد قبول است( آنها خواهد بود  تاريخ چاپمالك امتياز دهي، : 1تبصره 

  .مورد قبول است 92و هم  91اگر تاريخ چاپ كتاب فقط به صورت سال ذكر شده باشد هم سال : 2تبصره 

  .محاسبه مي شود 2ضريب  اگر كتاب نام و لوگوي كميته تحقيقات دانشجويي را دارا باشد امتياز با: 3تبصره 

  .درصد امتياز بخش تاليف تعلق خواهد گرفت 50به كتاب هايي كه به صورت ترجمه باشند : 4تبصره 

  .محاسبه خواهد شد 2/0امتياز كتاب هايي كه ناشران با اعتبار پايين داشته باشند با ضريب : 5تبصره 

  .واهد بوداعتبار سنجي ناشران بر عهده و نطر تيم داوري خ: 6تبصره 

درصد امتياز  60درصد امتياز و به نويسنده پنج به بعد  80به نويسنده اول كتاب امتياز كامل، به نويسنده دوم تا پنجم : 7تبصره 
  .عمل خواهد شد 8در صورتي كه اسامي نويسندگان به ترتيب حروف الفبا نوشته شده باشد مطابق تبصره . تعلق خواهد گرفت

غيره كتاب چقدر نقش داشته است امتياز كل كتاب به در صورتي كه مشخص نباشد كه دانشجو در تاليف يا ترجمه يا : 8بصره ت
  .تعداد نويسندگان تقسيم خواهد شد



 

 

ضرب خواهد  7/0در مورد كتاب هاي علمي در زمينه علوم پرشكي كه غير مرتبط با پژوهش باشند امتياز حاصله در : 9تبصره 
  .شد

  :ارك مورد نيازمد

  اصل كتاب -

  تصوير جلد و صفحه شناسنامه كتاب -

  

 ها بند از يك هر به مربوط امتيازات سقف

  امتياز سقف  فعاليت نوع
 حداكثر سه طرح مصوبپژوهشيهايطرح

  ندارد چاپ شدهعلميمقاالت

  15  خارجيوداخليهايهمايشدرشدهارائهمقاالت

 هاي جشنواره خارجي،وداخليهايهمايشدرشدهكسبهاي مقام و ها رتبه

  المللي بين هاي جشنواره ساير و خوارزمي و رازي

10  

داخلي معتبر مجالتخارجي،وداخليهايهمايشدرمنتشرهمقاالت علمي داوري

  پژوهشي هاي طرح و تخصصي كتب خارجي، و

10  

  15 پژوهشبامرتبطهايكارگاهتدريس

 معاونت به وابستهشوراهايودانشگاهدانشجوييتحقيقاتكميته در فعاليت

  دانشگاه آوري فن و تحقيقات

10  

  ندارد ابداعاتواختراعاتثبت

  ندارد كتابترجمهياتاليف

  

  


