
 

 معیارهای انتخاب کمیته پژوهشی دانشجویی برگزیده

سقف  امتیاز هر مورد معیار ردیف

 امتیاز

تعداد کارگاه های مرتبط با پژوهش و فن آوری برگزار  1

 شده

 امتیاز  033 52 سطح دانشکده

سطح دانشگاه )کمیته های 

تحقیقات دانشجویی سایر 

 دانشکده ها(

02 

 42 سطح شبکه همکار/ کشور

تورهای آشنایی با مراکز تحقیقات و فن آوری و مؤسسات  5

مرتبط با امور پژوهشی )مستندات شامل تعدات نفرات 

،مکان بازدید ،میزان ساعات و گزارش با نفر ( 13)حداقل  

 تأیید معاون پژوهشی دانشکده (

 امتیاز  133 13 برگزاری تور در داخل دانشگاه

 53 اهبرگزاری تور در خارج دانشگ

 برگزاری جلسات معارفه یا ارتباط با دانشجویان 0

 

 امتیاز 133 53

 امتیاز 03 03 برنامه استراتژیک کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده 4

تشکیل جلسات شورای مرکزی و شورای پژوهشی )همراه  2

کیل شبا مستندات شامل صورتجلسه ،دستورالعمل ت

 جلسات ، اعضای جلسه (

 یازامت 133 53

داشتن چارت تشکیالتی و مشخص بودن مسئولیت  6

 اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

 

52 22 

 امتیاز 

 نشریات 7
حداقل )امتیازات این ردیف صرفا به نشریاتی تعلق می گیرد که 

منتشر می  منظمو دوره ای  در هر سال و  بصورت شماره 5

 رند(شوند. انتشار الکترونیک و کاغذی با هم تفاوتی ندا

 

 

 خبری -نشریه علمی

 

 

 امتیاز 03 02

 42 نشریه علمی

به روز رسانی سایت ) درج آخرین اخبار مربوط به کمیته ،  0

اطالع رسانی به کاربران ،ثبت فعالیت های کمیته 

 (انشکده مربوطه تا زمان ارزشیابی د
 
 
 

 

 امتیاز 52 52



 طرح های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی 9

 

بدون  43 مستقل

 03 مشترک با اساتید سقف

مشترک با  کمیته های تحقیقات 

دانشجویی سایر دانشکده های 

 دانشگاه

42 

 42 مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی

مشترک با کمیته های تحقیقات 

دانشجویی دانشگاه های عضو 

 شبکه همکار تهران

62 

 22 مشترک با ترجمان دانش

شجویان عضو کمیته منتشر شده در مجالت ت دانمقاال 13

معتبر با وابستگی سازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی 

 دانشکده مربوطه

   (IF )+ امتیاز ISI 13 مدالین/

62 
بدون 

 سقف
 22 سایر ایندکس های معتبر

 42 علمی پژوهشی

ترجمه، گردآوری، تألیف کتب  یا جزوه های آموزشی  11

روش پژوهش یا سایر فعالیت های پمفلت مرتبط با ،

با وابستگی سازمانی کمیته  کمیته های پژوهشی

 تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه
)اگر یک کتاب در یک سال برای نخستین بار چاپ شده و در همان 

ز چاپ و تجدید چاپ، با سال به تجدید چاپ برسد، مجموع امتیا

فرمول زیر محاسبه می شود:  امتیاز نهایی = امتیاز کتاب + امتیاز 

نوبت تجدید چاپ( . برای مثال، امتیاز کتاب تالیف  -1تجدید چاپ + )

+ 11انفرادی که در یک سال به چاپ دوم رسیده است بصورت 

 محاسبه می شود( 2..1= 5.2+1

 امتیاز 513 42 تالیف انفرادی

 02 نفر 0تالیف کمتر از 

 52 نفر 0تالیف بیش از 

ویرایش کتاب به منظور 

 تجدید چاپ

%  03تا  03

 امتیاز  کتاب

% امتیاز  52 تجدید چاپ بدون ویرایش

 کتاب

 امتیاز 523 23 سطح دانشکده برگزاری کنگره ها و همایش ها 15

 03 سطح دانشگاه

 153 سطح شبکه همکار/ کشور

 533 بین المللی

 شرکت در کنگره ها  10

 مقاله ( )سخنرانی/ ارائه شفاهی خالصه

 % امتیاز سخنرانی(01امتیاز پوستر = )

 

 

 

 

 

 امتیاز 523 52 سخنرانی داخلی

 12 پوستر داخلی

 42 بین المللیسخنرانی 

 02 بین المللیپوستر 



وارزمی یا رتبه های کسب شده در جشنواره رازی،خ 14

کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشوری و بین 

 المللی توسط اعضاء

 امتیاز 523 133 رازی

 133 خوارزمی

 03 بین المللی 

 63 کشوری

12  

 و اختراعات ثبت شده  Patentفناوری، اکتشاف ، 
 )این ماده باید به تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشد (

 امتیاز 523 23 ختراع داخلیثبت ا

 Usثبت اختراع خارجی 

patent 
133 

اختراعاتی که تبدیل به 

 محصول شدند

123 

 

 

حیطه اعالم شده ، امتیاز  12حیطه از  9به منظور ورود به پروسه ارزشیابی الزم است که هر کمیته حداقل در  : 1تبصره 

 کسب نماید .

 ید سرپرست کمیته الزامی می باشد .ارائه مستندات با تأی : 5تبصره 

انجام  ه های تحقیقات و فناوری دانشجوییارزشیابی سالیانه بر اساس مستندات توسط مرکز هماهنگی کمیت : 0تبصره 

 آبان ماه هر سال به این واحد ارسال گردد . 12می گیرد ،بدیهی است مستندات جهت ارزشیابی باید  تا حداکثر 

آبان  12یابی  تا حداکثر شکلیه فعالیت ها از آبان ماه سال قبل از هر ارزسالیانه شامل صورت  بهمستندات  : 4تبصره 

 ( 1.92سال  در جشن پژوهشبرای ارزشیابی  1.92تا آبان  1.91همان سال ارزشیابی می باشد .)برای مثال ؛ آبان 


