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  آموزشی_پژوهشی برنامه جامع

 سمنان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته

 

 

همچنین و فعال عضوهای به تسهیالت اعطای هدفمند، مسیر یک در پژوهشی _ آموزشی خدمات ارایه سطح افزایش منظور به  

هدر از بتوانیم دانشجویی تحقیقات کمیته درون جدید آموزشی_پژوهشی برنامه جامع طراحی با که شدیم آن بر فعال پژوهشگران  

نماییم جلوگیری اعضا وقت و هزینه رفتن  

 

 

: کمیته اصلی های هدف  

 فعال گر پژوهش تربیت •

 مدیر تربیت •

 

 :اطالع رسانی و جذب 

و  کمیته معرفی ی با محوریتهای جلسه دانشجویان، رسانی اطالع به نسبت بایست می دانشکده هر عمومی روابط معاونت اعضای •

 .نمایند برگزار دانشکده هر در را ها( دانشکده تمامی )از تحقیقاتی های انجمن معرفی همچنین

 جلسه یک برگزاری با و نمایند دعوت دانشگاه، دبیر و سرپرست از روز یک مشترک طور به سال نیم هر در دانشکده هر دبیران •

 .دهند قرار دانشجویان اختیار در را کمیته عملکرد گزارش یا و تر تخصصی های پرسش پاسخ و پرسش

 

 :مقدماتی عضو

اصول  با همچنین و ندارد پژوهشی _ علمی فعالیت گونه هیچ و آمده در دانشکده تحقیقات کمیته عضویت به تازگی به که دانشجویی

 .شود می گرفته نظر در صفر مقدماتی اعضای امتیاز. گویند مقدماتی عضو را باشد، نمی آشنا تحقیق روش
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 )اول(: پژوهشیار

 در پژوهشی های مسیر درک منظور به تمایل صورت در آیند می در دانشجویی تحقیقات کمیته در عضویت به که دانشجویانی

 می آشنا پژوهش مقدمات با دانشجو مرحله این در رو این از. یابند دست پژوهش از درستی درک به بایست می ابتدایی مراحل

 جهت دانشجویان علمی درجه حداقل. بیایند در اول پژوهشیار سمت به امتیاز 18 کسب از پس توانند می مقدماتی اعضای. گردد

) در صورتی که دانشجویی پروپوزال تصویب شده داشته باشد .باشد می اول پژوهشیار درجه تحقیقات، کمیته طریق از پورپوزال تصویب

 پروپوزال خود را تصویب کند.(می تواند بدون رسیدن به سمت پژوهشیار اول 

 :اول پژوهشیار مرحله به دستیابی برای الزم امتیازهای

 امتیاز2= )الزامی( تحقیق روش کارگاه •

 امتیاز 3= نویسی)الزامی( پورپوزال کارگاه •

 های نظر انجمن زیر توصیفی ای مطالعه قالب در موضوعی با پورپوزال یک ارایه به امتیاز)مشروط 3= )الزامی( پورپوزال ارایه کارگاه •

 )علمی هیات استاد یا و تحقیقاتی

 امتیاز1* =کامپیوتر مبانی کارگاه •

 ))پیش نیاز امتیاز1= مقدماتی اینترنتی جستجوی روش کارگاه •

 امتیاز 1= دیجیتال کتابخانه یا پیشرفته اینترنتی جستجوی روش کارگاه •

 امتیاز 2.5= کنکاش  مجله سردبیر به** علمی مطلب ارایه •

 .کند استفاده امتیاز این از بار 2 فقط تواند می دانشجو هر •

 امتیاز2= دانشکده مرکزی شورای در طراحی و انتشارات ولئمس به علمی پمفلت یک ارایه •

 امتیاز Sampling=  1  کارگاه •

 امتیاز 4 حداکثر=دانشکده دبیر دید صالح با دانشگاه تحقیقات کمیته های فعالیت برگزاری در اجرایی همکاری •

 

 .است کامپیوتر مبانی کارگاه2 حداقل گذراندن به مشروط کارگاه این امتیاز اخذ *

 :میباشد ذیل شرح به علمی مطلب **

 علمی متون ترجمه.2                                         علمی اخبار .1

  علمی اکتشافات.4                                          علمی مقاله .3

 علمی مشاهیر .5
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 )دوم(: پژوهشیار

 .یابند می دست پژوهش به نسبت تری پیشرفته موضوعات با دانشجویان مرحله این در پژوهش های مسیر با آشنایی راستای در

 پژوهشیار. شود می آشنا علمی های محیط در خود پژوهش ارائه پژوهشی، های داده با برخورد و اجرا با دانشجو مرحله این در

 .یابد ارتقا دوم پژوهشیار عنوان به امتیاز 10 اخذ از پس تواند می اول

 :دوم پژوهشیار به ارتقا منظور به الزم امتیازات

 )فرد پویای فعالیت بر )مشروط امتیاز 3=  تحقیقات کمیته های واحد از یکی در عضویت •

 .باشد می مضاعف امتیاز یک دارای ترجمه گروه در همکاری .1

 .باشد داشته فعالیت واحد زیر یک در ماه 4 بایست می حداقل اول، پژوهشیار .2

 امتیاز 2= کنگرهها در آزاد شرکت •

 امتیاز 1= نویسی مقاله کارگاه •

 امتیاز )الزامی( 2.5= کومش در چاپ و موردی گزارش یا مروری مقاله یک نوشتن •

 (spssکارگاه  نیاز پیش) امتیاز1=حیاتی آمار کارگاه •

 امتیاز  SPSS=1 کارگاه •

 علمی{ هیات یا دانشجویی طرح(}الزامی) امتیاز3= تحقیقاتی طرح همکار •

• ENDNOTE امتیاز1=نویسی رفرنس یا 

 امتیاز1=  مقاله ارایه چگونگی کارگاه •

 امتیاز 3 =(... سمینار)کنگره و  دانشگاه تحقیقات کمیته های فعالیت برگزاری در علمی همکاری •

 

کمیته  به ورود برای پژوهشیار به شدن کاندیدا اجازه ماه، 6 از بیش تحقیقات کمیته واحدهای از یک هر در پژوهشیار همکاری .1

 .کند می فراهم را دانشکده مرکزی

 .کند پیدا را شدن کاندیدا اجازه ماه 4 از پس تواند می کند، همکاری اجرایی امور در که پژوهشیاری .2

 .نمایند مدیریت داشتند فعالیت براین سابق که واحدی همان در بایست می دانشکده مرکزی شورای به ورود صورت در کاندیدا .3

عنوان  به را وی مرکزی شورای شده، گرفته نظر در زمان برابر 2 مدت به ها واحد از یک هر در پژوهشیار همکاری صورت در .4

 .آورد می بدست را شمال شبکه تحقیقاتی های تور به اعزام مجوز و گیرد می نظر در کمیته فعال عضو
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 :پژوهشدان

 باشند قادر باید مرحله این تا دانشجو واقع در. پردازند می اند آموخته پیشین مراحل در آنچه بازخورد به دانشجویان مرحله این در

 باالتر های رده حتی و دانشجویی های کنگره و ها همایش در باشند قادر نموده، مدیریت و طراحی را پژوهشی طرح یک که

 .یابد دست پژوهشدان عنوان به امتیاز 16 اخذ از پس تواند می دوم پژوهشیار. نمایند شرکت

 :نیاز مورد امتیازات

 دانشجویی( تحقیقات )طرح امتیاز 5= تحقیقاتی پروژه یک طرح مجری •

 امتیاز 3=  تحقیقاتی پروژه یک طرح همکار •

 آن این مرحله در تواند می نماید طی را ارتقا های معیار از برخی نتواند دوم پژوهشیار به ارتقا مرحله در دانشجویی که صورتی در •

 .نماید دریافت کمتر امتیاز 0.5 با را مرحله آن امتیاز و کند طی را مراحل

 امتیاز 3= تحقیقاتی سرپرست انجمن •

o بپذیرد را سمت این تواند می کمیته سرپرست توسط تایید از پس انجمن سرپرست. 

 امتیاز2= کنکاش تحریریه هیئت عضو •

 امتیاز 5=کنکاش دبیر سر •

 )الزامی(: مقاله ارایه •

 امتیاز 2 حداکثر: دانشگاهی همایش ✓

 امتیاز 3: همکار شبکه همایش ✓

 امتیاز 4: کشور داخل تخصصی یا و کشوری دانشجویی همایش ✓

 امتیاز 5: کشور از خارج ✓

 ندارد.( ارتباطی شده ارائه تعداد به امتیاز این است ذکر به الزم)                             

 )امتیاز )الزامی 3=  پژوهشی مقاله چاپ •

 امتیاز 1= ها کنگره و ها سمینار در مقاالت داوری گواهی داشتن •

 گیرد می دانشجو تعلق به کارگاه آن امتیاز مرکزی، دفتر امتیازی جدول اساس بر کارگاه نوع هر تدریس ازای به = کارگاه تدریس •

 دبیر طرف از که کنند تدریس کارگاه در مدرس عنوان به توانند می کسانی است ذکر به الزم ✓

 .باشند مورد تأیید دانشکده

 امتیاز2= مقاالت داوری کارگاه •

 بر عالوه وی برای امتیاز 2 کند طی سال یک از کمتر ظرف را مرحله این تا دانشجویی که صورتی در دانشجو، تشویق منظور به

 .شود می گرفته نظر در پژوهشدان مرحله در امتیازات کل

 باشد. کرده کسب دوم پژوهشیار را امتیاز 8 بایست می کنکاش دبیری سر برای شدن کاندیدا منظور به
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 پژوهشگر

 خارج حتی و علمی هیئت علمی محافل در دانشگاهی و علمی صورت به تواند می که رسد ای می مرحله به دانشجو مرحله این در

 های قابلیت همچنین. شود می آشنا عملی صورت به علمی نگارش نحوه با دانشجو دیگر سوی از. نماید شرکت کشور از

 .شود می پژوهشگر مرحله وارد امتیاز 15 کسب صورت در پژوهشدان،. یابد می ارتقا مطلوب حد به دانشجو مدیریتی

 :اعطایی امتیازات

 دانشگاه دبیری منظور به شدن کاندیدا مجوز •

 دانشگاه نمونه پژوهشگر عنوان به پژوهشگر معرفی •

 :نیاز مورد امتیازات

 )الزامی(: مقاله یک چاپ •

 

 اول نویسنده عنوان به ▪

  امتیاز ISI  =3 اندکس بدون مجله ✓

 امتیاز ISI   =5 اندکس دارای مجله ✓

 

 اول غیر نویسنده عنوان به ▪

  امتیاز ISI  =2 اندکس بدون مجله ✓

  امتیاز  ISI=4 اندکس دارای مجله ✓

 )است گرفته امتیاز آن از پیش که تحقیقاتی طرح بر عالوه) امتیاز 4= پژوهشی طرح همکار یا و مجری •

 امتیاز 2= (ماه 12 از بیش) دانشگاه مرکزی شورای در عضویت •

 تخصصی های کارگاه گذراندن •

o امتیاز 1 کارگاه هر ازای به 

 امتیاز 3= دانشجویی کنگره علمی و اجرایی مقامات •

 1.5= دانشجویی کنگره علمی هیئت و اجرایی هیئت/  امتیاز 4 •

 .نمود سپری مقرر ترتیب از خارج را موارد بقیه ها کارگاه جز به توان می ولی کنند طی را مراحل ترتیب به اعضا که است صالح اگرچه

 امتیاز را اخذ درصد 100 مرحله هر در بایست می ارشد کارشناسی و حرفهای دکترای رشته دانشجویان که است صورتی به امتیازات این

 باالتر به مراحل تا نمایند اخذ را امتیازات درصد 60 کاردانی های رشته دانشجویان و درصد 70 کارشناسی های رشته دانشجویان ولی نمایند

 .یابند ارتقا
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 دانشکده دبیر

 .نماید برگزار مقرر، ساعت یک و روز یک در جلسه یک هفته، دو هر بایست می دبیر -1

 را جلسه هفته همان از دیگر روز یک در بایست می بود، مطرح مشکلی هفته یک در دانشکده دبیر برای که صورتی در -2

 .کند برگزار

 .شود داده تحویل مرکزی دفتر به احتیاجات و ها نیاز همراه به و گردیده ثبت میبایست جلسه صورت -3

 بار یک از پس مرکزی، دفتر و مرکزی شورای های برنامه و اهداف اساس بر دانشکده دبیر مناسب عملکرد عدم صورت در-4

 .میشود کم دبیر امتیاز از امتیاز یک دانشگاه، دبیر سوی از اخطار

 

 فعال عضو

 :که است فردی فعال عضو

 .باشد می پویا فعالیت به مشغول دانشکده کمیته در •

 .باشد دوم پژوهشیار یا و باشد فعالیت به مشغول کمیته های واحد از یکی در ماه 12 حداقل •

 .نماید استفاده کمیته خدمات تمامی از تواند می •

 

 :تحقیقات کمیته دانشجویی های معاونت

 قائم مقام دبیر کمیته تحقیقات-1

 آموزشیمعاونت -2

 معاونت پژوهشی-3

 معاونت بین الملل-4

 معاونت انفورماتیک5

 معاونت علمی-6

 عمومی روابط معاونت -7

 انتشارات و معاونت طراحی-8
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 :تحقیقات کمیته دبیر مقام قائم وظایف شرح
 
 

  تحقیقات کمیته ماهه یک عملکرد از ماهیانه گزارش ارائه و تحقیقات کمیته های معاونت کلیه عملکرد بر نظارت. 1

 
 دانشجویی تحقیقات کمیته به مربوط....( و تورها و کارگاها از اعم)دریافتی مبالغ و ها هزینه کلیه بر نظارت. 2

 
 تحقیقات کمیته اهداف پیشبرد راستای در ها معاونت نیاز مورد امکانات ی تهیه. 3

 
 کمیته شورای جلسات برگزاری منظور به هماهنگی.      4

 
 دبیر به آنها ارائه و دانشجویی تحقیقات کمیته در شده برگزار جلسات گزارش و جلسات صورت تهیه.      5

 
 تعویض یا تعمیر جهت در اقدام نقص، صورت در و تحقیقات کمیته اموال نگهداری.6

 
 تحقیقات کمیته دفتر اجرایی امور انجام.7

 

 
 

 

 :آموزشی معاونت وظایف شرح
  
 دانشجویان توانمندسازی جهت نیاز مورد های کارگاه برگزاری و ریزی برنامه و نیازسنجی-1

 
 زمینه این در انها دهی جهت  و پژوهشی کارهای به مند عالقه و توانمند افراد شناسایی. 2

 
 انتشارات و طراحی واحد همکاری با آموزشی های پمفلت و علمی جزوات تهیه -3

 
 دانشگاه سالیانه کنگره در آموزشی اختصاصی های کارگاه برگزاری در همکای -4

 

 کارگروه تشکیل و مدرس تربیت های کالس برگزاری با ها کارگاه در تدریس جهت مرکزی شورای اعضای سازی توانمند_5

 جوان مدرسان

 
 تور و ها کارگاه زمینه در تحقیقات کمیته ساله یک انداز چشم از رسانی اطالع برای تحقیقات کمیته آموزشی تقویم و برد ایجاد. 6

 ...و ها

 
 آموزشی های تور برگزاری از قبل آموزشی های کارگاه برگزاری. 7
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 دانشکده دبیر نیاز اعالم صورت در دیگر های دانشکده در نیاز مورد و روتین های کارگاه برگزاری و همکاری. 8

 
 تحقیقات کمیته آموزشی معاون مدیریت به آموزشی کارگروه تشکیل. 9

 .باشند تحقیقات کمیته اعضای از باید حتما کارگروه اعضای: 1 تبصره

 .باشد می آموزشی معاون دید صالح اساس بر کارگروه برای الزم افراد تعداد: 2 تبصره

 .باشد می آموزشی معاون به محوله وظایف تقسیم کارگروه تشکیل از هدف

 
 موثر و گرم محیط ایجاد موجود، وقت از مناسب استفاده مطالب، به تسلط ، مفاهیم بهتر انتقال اساس بر برتر مدرس انتخاب. 10

 دانشجویان سواالت به پاسخ توانایی تدریس، هنگام در

 
 دبیر به ماهانه عملکرد گزارش ارائه و دبیر سوی از محوله های مسئولیت انجام -11

 

 
 

 

 

 

 پژوهشی معاونت وظایف شرح

 
 : پژوهشی مدیریت

 
 تفاهم عقد با کشور های دانشگاه و ها سازمان سایر با مشترک تحقیقاتی های طرح انجام در همکاری ایجاد جهت در تالش.    1

 نامه

 
 دانشگاهی بین تحقیقاتی های طرح انجام در همکاری جهت توانمند دانشجویان جذب.     2

 
 دانشجو با پژوهشی های طرح داد قرار بستن جهت در الزم تسهیالت ایجاد.    3

 
 نیازهای و ها اولویت به توجه با ویژه محوریت یک با دانشجویی تحقیقات کمیته در پژوهشی-علمی های انجمن تشکیل.     4

 آنها پیشرفت بر نظارت و ها انجمن بین سالم رقابت یک ایجاد و دانشگاهی و کشوری

 
  آنها هدایت و ها کارگاه در دیده آموزش دانشجویی تحقیقاتی های تیم بر نظارت.     5

 
 انها شدن publish تا شده تصویب تحقیقاتی های طرح روند بر نظارت.     6
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 : سنجی علم مدیریت

 
 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته پژوهشی -علمی هایفعالیت های پیشرفت آخرین ارزشیابی.     1

 در شرکت منظور به دانشجویی تحقیقات کمیته های فعالیت بندی امتیاز و ارزیابی دستورالعمل اساس بر سمنان

 آن رشد در موثر عوامل و رازی جشنواره

 
 کمیته سطح ارتقا برای عملی کارهای راه به رسیدن منظور به رازی جشنواره در برتر های دانشگاه ارزیابی.     2

 سمنان استان پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات

 
 بهترین از تقدیر منظور به سمنان پزشکی علوم دانشجویی تحقیقات کمیته پژوهشی علمی های انجمن ارزیابی.   3

 پژوهش هفته در آنها

 
 پژوهش هفته در دانشجویی برتر پژوهشگر انتخاب نحوه مورد در دانشجویان به رسانی اطالع .5

 

 : پژوهشی سفارش مدیریت

 
 
 اساتید سوی از پژوهشی های طرح و ها ایده دریافت.     1

 
 دانشگاهی و( وزارتخانه)کشوری پژوهشی های اولویت لیست تهیه.      2

 
 آنها از گرانت گرفتن منظور به خصوصی و دولتی های سازمان پژوهشی های اولویت آوری جمع.       3

 
 آنها بندی اولویت و مطالعه نوع تفکیک به پژوهشی های طرح بانک تشکیل. 4
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 :الملل بین معاونت وظایف شرح

 
 نامه تفاهم عقد با المللی بین دانشگاههای یا سازمانها سایر با المللی بین مشترک تحقیقاتی هایطرح انجام.     1

 
 آموزش و پژوهش محوریت با کشور از خارج های دانشگاه با همکاری زمینه ایجاد.      2

 
 تحقیقات کمیته فعالیت برای دولتی یا خصوصی المللی، بین های نهاد سایر از( گرانت) مالی اعتبارات جذب.      3

  دانشجویی

 
 الملل بین سطح در دانشجویی های طرح ارائه جهت دانشجویان راهنمایی.      4

 

 کشور خارج المللی بین های کنگره و ها کارگاه رسانی اطالع.      5

 
 المللی بین های همایش و ها کنگره در شرکت جهت الزم تسهیالت و شرایط نمودن فراهم.      6

 
 فعال دانشجویان علمی سطح ارتقاء جهت انگلیسی زبان آموزشی های دوره برگزاری.      7

 
 مختلف های زمینه در دانشگاه الملل بین روابط واحد با همکاری.      8

 
 کشور خارج از همکاری به عالقمند دانشجویان جذب.      9

 
 کشور از خارج المللی بین های کارگاه و ها کنگره در دانشجویان شرکت نامه شیوه تدوین.      10

 
 علوم وزارت و بهداشت وزارت نظر از معتبر مجالت به راجع رسانی واطالع جهان برتر مجالت معرفی.   11

 

 

 
 :انفورماتیک واحد وظایف شرح

 
 دانشجویی تحقیقات کمیته سایت مدیریت و پشتیبانی  .1

 
 دانشجویی تحقیقات کمیته افزاری نرم بانک تهیه  .2

 
 .ها رایانه اشکاالت رفع و افزاری نرم و افزاری سخت عملکرد بر نظارت و پشتیبانی . 3
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 اعضا و واحدها برای اطالعاتی بانک نگهداری و طراحی  .3

 
 دانشجویی تحقیقات کمیته اجتماعی کانال رسانی روز به.  4

 
 دبیر به ماهانه عملکرد گزارش ارائه و دبیر سوی از محوله های مسئولیت دیگر انجام. 5

 

 

 

 

 

 

 :علمی واحد وظایف شرح

 
 و پزشکی زمینه در اختراع سمت به عالقمند و استعداد با و خالق دانشجویان دهی جهت و گزینش و تشویق.  1

 مرتبط های رشته

 
 اختراع ثبت نحوه کارگاه همچنین و آموزشی معاونت همکاری با ایده و خالقیت پرورش های کارگاه برگزاری.  2

 
 اختراع ثبت برای طرح دارای دانشجویان با ها طرح و ها ایده کننده حمایت مراکز میان مناسب پل ایجاد.  3

 

 مخترعین به ها سازمان مختلف تسهیالت و ها گرانت مورد در رسانی اطالع.  4

 
 طرح دادن برای دانشجویان از دعوت و مرتبط های رشته و پزشکی ی رشته سطح در رو پیش مشکالت ارزیابی.  5

 برتر طرح گزینش و ها

 
 ها جشنواره این در شرکت جهت تشویق و دانشجویان به برتر ایده های جشنواره معرفی.  6

 
 برای آنها خدمات از استفاده و همکاری جهت فناوری و علم پارک و اختراع ثبت های سازمان مسئولین از دعوت.  7

 دانشجویی تحقیقات کمیته در ایده داری دانشجویان

 
 علمی سمینارهای و دانشگاهی و استانی و کشوری تورهای برای هماهنگی.  8

 
 دانشجویی تحقیقات دبیرکمیته به ماهیانه عملکرد گزارش ارائه و دبیر سوی از محوله های مسئولیت انجام.  9
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 :عمومی روابط معاونت وظایف شرح

 
 
 و ها اطالعیه نصب طریق از عضوگیری جهت در مناسب تبلیغات انجام و دانشجویی تحقیقات کمیته معرفی.      1

 تحقیقات کمیته خبرنامه و ها پمفلت رساندن چاپ به و تحقیقات کمیته رسانی اطالع بردهای در ها فراخوان

 دانشجویی تحقیقات کمیته رسانی اطالع پایگاه طریق از همچنین و انتشارات و طراحی واحد همکاری با دانشجویی

 انفورماتیک واحد همکاری با src.semums.ac.ir اینترنتی آدرس به دانشگاه

 
 با دانشگاه سطح در دانشجویی تحقیقات کمیته به مربوط اخبار و ها اطالعیه خبری، پوسترهای انتشار و تهیه.      2

 انتشارات و طراحی واحد همکاری

 
 تحقیقات کمیته های فعالیت و جلسات تمامی از عکس تهیه   .  3

 
 ... و الورود جدید دانشجویان جشن پژوهش، سالمت، هفته در غرفه برگزاری.      4

 
 کمیته به مرتبط مراکز سایر و ها بیمارستان و ها خوابگاه و دانشگاه اعالنات تابلوهای رسانی روز به بر نظارت.      5

 دانشجویی تحقیقات

 
 دبیر سوی از محوله های مسئولیت انجام.      6

 

 

 
 :انتشارات و طراحی واحد وظایف شرح

 
 (شماره 4 حداقل)ها واحد بقیه همکاری با دانشجویی تحقیقات کمیته خبرنامه طراحی.  1

 
 پژوهشی و علمی کتب تالیف و ترجمه به مشتاق دانشجویان هدایت و گردآوری  و طراحی.     2

 
 دانشگاه دانشجویی سالیانه همایش الکترونیکی و فیزیکی کتابچه تهیه در همکاری.      3

 
 دانشجویی تحقیقات کمیته پوسترهای و ها اطالعیه و بنرها طراحی.    4

 
 دبیر سوی از محوله های مسئولیت انجام.     5
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 تحقیقاتی های انجمن

 دانشجویی تحقیقات کمیته پژوهشی های انجمن داخلی نامه آیین

 کلیات: اول فصل

 تعریف:  1 ماده

 - علمی امور راستای در کهسمنان  پزشکی علوم دانشگاه دانشجویی تحقیقات کمیته فعال عضو دانشجویان از جمعی

 .کنند می فعالیت علمی خاص ی حیطه در پژوهشی

 اهداف: 2 ماده

 پژوهشی های طرح انجام و پروپوزال ارائه-1

 خارجی و داخلی مجالت در مقاالت چاپ-2

 ها همایش و ها سمینار ها، کنگره در مقاالت ارائه-3

 کتب ی ترجمه و آوری گرد ، تالیف-4

 ... و ها کالب نال ژور علمی، های نشست ها، سمینار برگزاری-5

 عالقه مورد پژوهشی علمی های زمینه در دانشجویان دهی جهت و جذب -6

 پژوهشدان و دوم ٬ اول های پژوهشیار تربیت-7

 کنکاش ی نشریه تنظیم و تهیه در همکاری-8

 جاری های همایش و سمینارها رسانی اطالع -9

10-... 

 

 تحقیقاتی انجمن های ارکان: دوم فصل

 ارکان:  3 ماده

 ها انجمن مسئولین -1

 ها انجمن پایه جانشینان2

 ها انجمن عادی اعضای -3

 

 عضویت

 تحقیقات کمیته پژوهشی های انجمن در عضویت مخصوص فرم تکمیل باسمنان  پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان از یک هر

 .آیند می در ها انجمن این در عضویت به دانشجویی

 عادی عضو:  4 ماده
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 :کند رعایت را زیر موارد و کرده تکمیل را نام ثبت فرم که دانشجویی

 .باشد رسیده اول پژوهشیار ی درجه به ماه9 از پس -1

 .باشد فصل یک در انجمن جلسات%  20 از کمتر وی های غیبت تعداد-2

 ٬ شده نام ثبت کارگاه در حضور عدم و ها کارگاه در نام ثبت صورت در ) ها کارگاه در غیبت عدم-3

 ).شد خواهد لغو عضویتشان

 انجمن در عضویت از یکسال از پس همکار عنوان به طرح یک ی ارائه-4

 اعضا برای آزاد مستمع عنوان به سال در کنگره یا سمینار یا همایش یک در حداقل شرکت -5

 سال در کومش ی فصلنامه در علمی مطلب یک یا و پژوهشی یا مروری مقاله یک حداقل چاپ-6

 .شد خواهد لغو مربوطه انجمن در دانشجو عضویت فوق های بند از یک هر رعایت عدم صورت در: 1 تبصره

 برای مربوطه دانشجوی که است ذکر به الزم. باشد داشته فعالیت انجمن دو در تواند می حداکثر عادی عضو:  2 تبصره

 .نماید کسب را الزمه امتیازات تمام ها انجمن از یک هر در باید ٬ انجمن دو در عضویت ادامه

 

 

 

 انجمن پایه جانشین:  5 ماده

 

 باید حداقل انجمن پایه جانشین که است ذکر به الزم. گردد می انتخاب انجمن مسئول توسط و است انجمن اعضای از یکی

 .باشد پژوهشیاردوم رتبه دارای

 در پیراپزشکی و دندانپزشکی،پرستاری پزشکی، های رشته در انجمن مسئول که گردد می تعریف صورتی در سمت این

 باشد تحصیل به مشغول بالینی حیطه

 

 

 انجمن پایه جانشینان وظایف:  6 ماده

 ها انجمن جلسات در منظم شرکت -1

 .انجمن عضو پایه اعضای بین مربوطه انجمن جلسات برگزاری -2

 دانشجویان به تحقیقاتی های طرح انجام جهت مشاوره -3

 مسئولیت احراز از ماه 6 از پس طرح مجری عنوان به طرح یک در شرکت -4

 

 انجمن مسئول:  7 ماده

 ها انجمن سرپرست به را خود پژوهشی تاریخچه مند عالقه افراد ، دانشجویی تحقیقات کمیته فعال اعضای بین از

 ذکر به الزم.گردند می نایل سمت این به دانشجویی تحقیقات کمیته دبیر نهایی نظر با بررسی از پس و داده تحویل

 .باشند دوم پژوهشیار رتبه دارای باید حداقل ها انجمن مسئولین که است

 

 انجمن مسئول وظایف:  8 ماده
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 10 کسر غیبت یک صورت در) ها انجمن سرپرست حضور باها  انجمن بین ماهانه جلسات در منظم شرکت-1

 )وی از مسئولیت سلب غیبت یک از بیش صورت در و انجمن از امتیاز

 شرکت برای را خود ی پایه جانشین ها انجمن سرپرست هماهنگی با انجمن مسئول که صورتی در فوق بند:  4 تبصره

 .است بالمانع دوبار تا نماید جایگزین جلسه در

 ها انجمن سرپرست به ماه هر ها انجمن عملکرد ی ارائه-2

 ) فصل هر در جلسه 5 حداقل ) مربوطه انجمن جلسات منظم برگزاری -3

 مسئولیت احراز از یکسال از پس طرح مجری عنوان به طرح یک در شرکت -4

 ها انجمن سرپرست به آن ابالغ و مربوطه انجمن جزیی های سیاست تعیین-5

 دانشجویان به تحقیقاتی های طرح انجام جهت مشاوره -6

 مربوطه انجمن مرکزی هسته تعیین -7

 4 و پایه جانشین ، انجمن مسئول شامل مرکزی مجمعی باشد نفر 25 از بیش انجمن تعداداعضای که صورتی در:  2 تبصره

 .شوند می تشکیل انجمن در مرکزی هسته عنوان با انجمن اعضای از نفر

 

 

 هاانجمن  سرپرست:  9 ماده

 دبیر به خود پژوهشی تاریخچه ارائه از پس که است دانشجویی تحقیقات کمیته مرکزی شورای فعال ازاعضای یکی

 که است ذکر به الزم. گردد می نایل سمت این احراز به محترم سرپرست توسط دانشجویی تحقیقات کمیته

 .باشد پژوهشدان پژوهشی رتبه دارای باید حداقل ها انجمن سرپرست

 :شرایط

 پژوهشدان علمی رتبه بودن دارا -1

 سال در طرح همکار عنوان به تحقیقاتی طرح یک و طرح مجری عنوان به تحقیقاتی طرح یک حداقل ارائه -2

 سال درکومش  ی فصلنامه در علمی مطلب یک یا و پژوهشی یا مروری مقاله یک حداقل چاپ -3

 :ها مسئولیت

 صالحدید صورت در انجمن بین جلسات برگزاری-1

 ها آن پایه جانشینان وها  انجمن مسئولین ، ها انجمن عملکرد بررسی-2

 مرکزی دفتر به ابالغ و یکبار ماه شش هر برتر انجمن انتخاب و مختلف های انجمن های عملکرد به دهی نمره-3

 ها انجمن کلی های سیاست تعیین-4

 ... و علمی های نشست ها، کالب ژورنال برگزاری بر ونظارت هماهنگی-5

 دانشجویی تحقیقات کمیته محترم سرپرست و دبیر به شده تفکیک صورت به ها، انجمن عملکرد گزارش -6

 یک ماه شش هر و شده قرار بر ها انجمن بین در دهی نمره سیستم یک ها انجمن بین در رقابت و انگیزه ایجاد برای ((

 کمیته محترم سرپرست و دبیر ها، انجمن سرپرست صالحدید با برتر انجمن. شود می انتخاب برتر انجمن عنوان به انجمن

 ((.گرفت خواهند قرار تشویق مورد دانشجویی تحقیقات
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 : برتر انجمن انتخاب های معیار

 
 امتیاز ISI                    10اندکس  دارای مجالت در پژوهشی مقاالت چاپ -1

 امتیاز ISI          6 اندکس بدون مجالت در پژوهشی مقاالت چاپ -2

 امتیاز ISI        4 اندکس دارای مجالت در Case Report و مروری مقاالت چاپ-3

 امتیاز ISI                   2 اندکس بدون مجالت در Case Report و مروری مقاالت چاپ -4

 امتیاز 4         پژوهشی های پروپوزال ارائه یا تحقیقاتی های طرح انجام -5

 امتیاز 3      المللی بین و دانشجویی کشوری های همایش و ها کنگره ٬ سمینارها در مقاالت ارائه -6

  امتیاز 1.5             داخلی و دانشجویی ای منطقه های همایش و ها کنگره ٬ سمینارها در مقاالت ارائه -7

 امتیاز 3             کتاب ی ترجمه -8

 امتیاز 6              کتاب تالیف -9

 امتیاز 3            سمینار یا علمی نشست برگزاری -10

 امتیاز 1.5              کالب ژورنال ارائه -11

 امتیاز 3            سال در اول پژوهشیار 8 تربیت-12

 امتیاز 4            سال در دوم پژوهشیار 4 تربیت-13

 امتیاز 5            سال در پژوهشدان 1 تربیت-14

 ).است برخوردار باالتری اهمیت از دوم و اول پژوهشیار تربیت که است ذکر به الزم (

 .گردد می برابر دو امتیازات گردد محقق 14و  13و  12 موارد ماه 6 مدت در اگر:  تبصره

 تکمیل شده دیده تدارک قبل از که جدولی در را نامبرده مورد 12 هر یکبار ماه سه هر هستند موظف ها انجمن تمامی مسئول

 .نمایند تحویل ها انجمن سرپرست به و کرده

 

 

 

 

 محمد امین وفایی

 دبیر کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

 
 

 

 


