
 9311سال  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نامه انتخاب پژوهشگران دانشجویی برگزیدهشيوه
 

لغايت  1/7/89 يک ساله از تاريخ هاي پژوهشي در ارزشيابي لحاظ خواهند گرديد كه در محدوده زمانيفعاليتآن دسته از تنها  -1

 د. نصورت پذيرفته باش 11/6/99

 علوم پزشکي بوشهري جهت دانشجويان محترم دانشگاه مالك محاسبه امتيازات، آئين نامه محاسبه امتيازات پژوهش -2

 .شودكه شرح آن در ادامه آورده مي باشدمي

به آدرس  و از طریق ایمیل حضوری غیرطه به صورت هاي پژوهشي بايد به همراه مستندات مربوكليه فعاليت -3

ac.ir).bpums@(src  ارائه شود.  و فناوري دانشگاهنشجويي وابسته به معاونت تحقيقات داو فناوري به دبيرخانه كميته تحقيقات

 .باشدمی 11/9/99آخرین مهلت تحویل مدارک  منضدر 

شوراي ، در دانشجويي و فناوري اي مركزي كميته تحقيقاتشورتوسط  ده، پس از ارزيابي اوليهارزيابي نهايي مدارك ارسال ش -4

 پذيرد. دانشگاه صورت مي دانشجوييو فناوري پژوهشي كميته تحقيقات 

 ف بر اساس ميزان امتياز كسب شده به شرح ذيل انتخاب خواهند شد : پژوهشگران برتر دانشجويي از ميان دانشجويان مقاطع مختل -5

 نفر 1 :کارشناسیکاردانی و  دانشجویان مقاطع   

 نفر 1 :کارشناسی ارشد 

 نفر 1 :عمومی )پزشکی و دندانپزشکی(دکترای  

 نفر 1دکترای تخصصی:  

 نفر 1 :دکترای پژوهشی 

بوده و يا از تاريخ علوم پزشکي بوشهر بدون توجه به مقطع تحصيلي در سال ارزيابي دانشجوي دانشگاه شود كه پژوهشگر دانشجو به فردي اطالق مي -6

التحصيلي هنگام تحويل مدارك الزم به ذكر است كه ارائه كپي كارت دانشجويي يا گواهي )دانشنامه( موقت فارغ ماه نگذشته باشد. 6التحصيلي وي بيش از فارغ

 الزامي است.

اند اند و براي دومين سال متوالي جهت انتخاب پژوهشگر برتر مدارك خود را ارسال نمودهه عنوان پژوهشگر برتر انتخاب شدهياني كه در سال گذشته بدانشجو -7

 ازات نفر دوم باشد.درصد بيشتر از امتي 11اين ميزان حداقل در صورتي انتخاب خواهند شد كه امتياز كنوني آنها  عالوه بر اينکه بيشتر از سايرين است، 

باشد و در صورت ارائه مدارك ناقص، كميته انتخاب مي به عهده دانشجویان محترم 11/9/99تا تاریخ ارسال مستندات   -8

 هيچگونه مسئوليتي درخصوص تکميل آن ندارد. برتر دانشجوي پژوهشگر 

هيچگونه مدارك  و فناوري دانشجويي ميته تحقيقاتلت تحويل مدارك و مستندات به دبيرخانه شوراي مركزي كپس از اتمام مه -9

گونه امتيازي به مدارك ارسالي ناقص تعلق هيچ ،بديهي است پس از اتمام مهلت ارسال مستندات. پذيرفته نخواهد شدجديدي 

 نخواهد گرفت.

 

 



 دانشجوییو فناوري دانشجوي پژوهشگر برتر کميته تحقيقات  معيارهاي انتخاب
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 معيارها
حداکثر 

 امتياز

تعداد 

 مورد

ع جم

 امتياز

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

   11 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  1)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 

44 
  

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 
24 

  

5 

 (2419سپتامبر  34تا  2411سپتامبر  1) مقاله منتشر شده در مجالت التين

 و اسوکوپو   2ضوريب   Pubmedو  ISIامتيواز( *   1امتياز، سواير نويسوندگان    16)نويسنده اول يا مسئول 

 1.5 ضريب

 

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

 مجله جمع مي شود( IFبا 

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 

164 

  

 24د هور موور  )فورد   به ميزان درصد مشواركت  patentطراحي نرم افزار، اختراع ثبت شده، انتشار نوآوری،  6

 امتياز(

94   

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

1.5 

   11 1.5سخنراني برتر ضريب 

   24 1.5سخنراني برتر ضريب  امتياز( 6هر مورد سخنراني خارجي ) 1

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

   1 1.5پوستر برتر ضريب  امتياز( 2هر مورد پوستر خارجي ) 14

   64 امتياز 12امتياز، سوم به بعد  11امتياز، دوم  34: نفر اول تأليف 11

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

13 
 هر مورد   كارگاه كشوری

 ا پژوهش()مرتبط ب  

   34 امتياز 6مدر  

 14 امتياز 2مستمع 

14 

 كارگاه دانشگاهي هر مورد  

 )مرتبط با پژوهش(  

   14 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

11 
 2امتياز( * مجالت خارجي ضريب  3داوری مجالت علمي پژوهشي مصوب )به ازاء هر مقاله 

 

11 

 

  

 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( 14و  24، 34های رازی و خوارزمي )نفرات اول تا سوم به ترتيب رتبه در جشنواره 24

 
34   



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

   654 جمع كل امتياز محاسبه شده  

 

  در مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي عمومي 52انتخاب افراد در مقطع كارشناسي نمره براي  حداقل شودمي خاطر نشان ،
 مي باشد. 52و در مقطع دكتراي تخصصي و پژوهشي  12

  باشد. 1399سال  شهريورلغايت آخر  1398سال  مهرماهفعاليت ها بايد در محدوده اول 

  ايميل مدارك خود را همراه با برگه اي مجزا شامل ليست تمامي مدارك ارائه شده به صورت تفکيک شده در جدول باال به
 .ارسال كنيددانشجويي و فناوري كميته تحقيقات 

  اب خواهند شد كه امتياز كنوني آنها  عالوه بر اينکه در صورتي انتخافرادي كه در سال گذشته به عنوان پژوهشگر برتر معرفي شده اند
 درصد بيشتر از امتيازات نفر دوم باشد. 11بيشتر از سايرين است، اين ميزان حداقل 

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

 
و فناوري  کميته تحقيقات

دانشگاه علوم  دانشجویی
 پزشکی بوشهر

 


