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 کمیته تحقیقات دانشجویی

 بسمه تعالی

نامه کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیالنآیین  

مادی و  ، نهادینه کردن پژوهش به عنوان یک ارزش، حمایتترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در بین دانشجویانبه منظور 

پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت ارتقا سطح علمی و پژوهشی، کمیته های از فعالیت معنوی

 تحقیقات دانشجویی دانشگاه در نظر دارد طبق مفاد این اساسنامه به فعالیت خود ادامه دهد.

 های تحقیقاتیطرحبخش اول: 

 اجرا گردد. مجری هیئت علمیعنوان  هیئت علمی بهعضو های تحقیقاتی حتما باید زیر نظر یک نفر طرح 

 های تحقیقاتی مصوب و درحال اجرا برای اعضای هیئت علمی همکار با کمیته تحقیقات دانشجویی از نظر تعداد طرح

 .باشدمشمول سقف نمی

  برای تمام مقاطع تحصیلی و یا همکار  15نشجویی، معدل باالی به عنوان مجری دا ارائه طرح تحقیقات دانشجوییشرط

 باشد.اصلی در یک طرح تحقیقاتی مصوب می

 های مربوط به پروپوزال نویسی، روش تحقیق و کار با پژوهشیار یا کارگاه در حیطه پژوهش و گذراندن واحدهای درسی

 برای ارائه طرح تحقیقاتی دانشجویی الزامی است.

 های دانشجویی یکسان باشد. های دانشجویی نباید با عناوین پایان نامهعناوین طرح 

 با شرط ارائه مقاله علمی به تفکیک مقاطع تحصیلی عبارتند از: تفویض اختیار سقف مبالغ

 میلیون تومان 4 ،و تحصیالت تکمیلی مقاطع کارشناسی 

 میلیون تومان 8 ،ایدکتری حرفه مقاطع تحصیالت تکمیلی 

 بخش دوم: مقاالت 

 مقاالت دارای نشانی سازمانی کمیته به  فقطتحقیقات دانشجویی  های مالی کمیتهحمایت"Student Research 

Committee" گیرد. درج نشانی سازمانی کمیته به عنوان نشانی سازمان که به صورت صحیح نوشته شده باشد، تعلق می

 یرد.گدوم، قابل قبول نیست. نشانی ذکر شده پیش از نام دانشکده یا مرکز تحقیقاتی و پیش از نام دانشگاه قرار می

  مقاله استخراج شده از طرح، درج شماره ثبت قرارداد طرح مصوب ضروری است. "گزاریسپاس"در بخش 

  باشد.ذکر شده در آیین نامه می 1جدول تشویقی مقاالت کمیته تحقیقات دانشجویی براساس 

 گیرد.به هر مقاله یک بار تشویق مقاله تعلق می 
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 کمیته تحقیقات دانشجویی

 های مالی از حمایت %50تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی نباشد، فقط مشمول  مقاالتی که منتج از طرح

 خواهد شد.

 های دانشجویی ارائه گرددبرای تسویه طرح تواندنمی هانامهمقاالت موظفی مستخرج از پایان. 

 ،های مایتحاز  %50فقط  در صورتی که در مقاالت پذیرش شده و یا چاپ شده، دانشجو نفراول یا مکاتبه کننده نباشد

 گیرد.مالی به او تعلق می

  ،تشویقی به نمایه باالتر برای مقاالتی که مربوط به مجالت نمایه شده همزمان در دو یا چند پایگاه استنادی هستند

 گیرد.تعلق می

  مقدار تشویقی  رازی(در صورت عضویت فعال )دبیران کمیته تحقیقات دانشجویی با تایید سرپرست و برگزیدگان جشنواره

 گیرد.می 5/1مقاالت ضریب 

  مقاالت"Case Report "  و"Case Series" ، های مالی خواهد شد.از حمایت %50فقط مشمول 

 های مالی کمیته تحقیقات دانشجوییحمایت. 1جدول 

 مبلغ تشویقی )تومان( پایگاه استنادی طبقه

های مقاالت منتشر شده منتج از طرح

 تحقیقاتی

 1 000 000 )به تنهایی( Scopusنمایه 

 PubMed 000 000 2یا   ISIنمایه 

 

 

هاها و کنگرهبخش سوم: همایش  

  دارای نشانی سازمانی کمیته پذیرد که مقاالتی صورت میاختصاص تشویق تنها به"Student Research 

Committee"  ( نامه از سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه معرفی باشد و نیز منوط به ارائه کامل مستندات

تصویر گواهی شرکت در همایش، تصویر خالصه مقاله چاپ شده در کتابچه همایش و اصل الشه )قبل از برگزاری کنگره(، 

 بلیط رفت و برگشت(

  تومان(   5 00 000های داخل کشور تا سقف های دانشجویی برای کنگرهسقف پرداخت کمک هزینه شرکت در کنگره(

 باشد.می
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 تومان(   3 000 000های خارج کشور تا سقف های دانشجویی برای کنگرهسقف پرداخت کمک هزینه شرکت در کنگره(

 باشد.می

 یژه استعداد تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی و"آیین نامه  "ک"بند  %50های خارجی به دانشجویانی که برای کنگره

دانشگاه،  در صورت ارائه مستندات الزم و تایید شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوییرا کسب نمایند.  "درخشان

 میلیون تومان خواهد بود. 3ها تا سقف حمایت
 

 

 بخش چهارم: برگزاری کارگاه

 های مرتبط با پژوهش فقط از طرف دبیر و با هماهنگی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی درخواست برگزاری کارگاه

ماه قبل از تاریخ برگزاری کارگاه نامه درخواست از طریق اتوماسیون به  1ده قابل بررسی است. به شرط اینکه دانشک

گونه مسئولیتی در صورت کمیته تحقیقات دانشجویی هیچشود. در غیر اینسرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی ارسال می

 قبال آن نخواهد داشت.

  کارگاه مرتبط با پژوهش را برگزار نماید. 3، حداقل یترمهر دانشکده موظف است به صورت 

  منوط به ارائه لیست حضور و غیاب با امضا باشد )میهر دانشکده موظف به ارائه گواهی به شرکت کنندگان و مدرسین

 (.مدرس و طرح درس

 


