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 بهداشت محیط ایراناجرایی جشنواره علمی  شیوه نامه
 

 مقدمه 
و  یشناسائ به منظور، شود یم دهینام« جشنواره» نامه نییآ نیدر ااز این پس که ،جشنواره علمی بهداشت محیط ایران

م تجلیل و تکریو بهداشت محیط کارشناسان و دانشجویان اعضاي هیئت علمی، پژوهشگران، ی آثار برگزیدهمعرف

        برگزار  شود یم دهینام« انجمن» نامه نییآ نیکه در ا وسط انجمن علمی بهداشت محیط ایرانت، از مقام آنان

هیئت به تصویب  02/20/0022 در جلسه مورختشکیل شده و  و داوريمعرفی دو بخش  ازنامه آییناین . رددگیم

 .ه استرسیدمدیره انجمن 
 

 معرفیبخش 
 ارهجشنو اهداف( 1ماده 

 :است زیراهداف این جشنواره به شرح 

  ،انجام فعالیت هاي پژوهشی،  جهت و کارشناسان پژوهشگران ،دانشجویان ،علمیهیئت اعضاي تشویق محققین

 بهداشت محیط اجرایی آموزشی و

  بهداشت محیطکارشناسان  پژوهشگران و دانشجویان،علمی، هیئت اعضاي  بینتبادل دانش و اطالعات جدید 

 در زمینه تالیف و ترجمه کتب هیئت علمی، دانشجویان، پژوهشگران و کارشناسان اعضاي ق و ترغیب تشوی 

 بهداشت محیط

  بهداشت محیطشناسایی و معرفی افراد مستعد 

 کشوربهداشت محیط واقعی  ها در جهت رفع نیازهايهدایت استعدادها و خالقیت 

 محورهای اصلی جشنواره( 2ماده 

 :باشدمیواره شامل موارد ذیل محورهاي اصلی جشن
  مقاله 

  کتاب 

  پایان نامه 

 ابداع و اختراع 

 فعالیت اجرایی 

  پژوهشگر جوان 

 مجله 

 جشنواره اركان( 3ماده 

 :باشدمی زیرافراد حقیقی و حقوقی جشنواره شامل ارکان 
 شوراي عالی جشنواره 

 داوران تاهی 

  (جشنواره خانهدبیرمسئول )دبیر جشنواره 

 یکمیته اجرای 
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 : افراد زیر استشوراي عالی جشنواره مرکب از  1-3

وزارت بهداشت، نماینده دانشگاه  کارو  طیمرکز سالمت مح سیرئمدیره انجمن،  هیئترییس و اعضاي 

 .مشارکت کنندهها و دستگاه هاي اجرایی برگزار کننده جشنواره و نمایندگانی از سازمان

 .خواهد داشتشنواره را بر عهده رییس انجمن ریاست شوراي عالی ج: 1تبصره 

 :است زیراز افراد حقیقی و حقوقی  جشنواره مرکب ت داورانئهی: داوران هیئت 2-3

 مدیره انجمن هیئترییس و اعضاي  -1

 رییس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی -2

 (ها) هیئتاین  یا دبیران معرفی دبیر ممتحنه و ارزشیابی بهداشت محیط با هیئتنفر از اعضاي  سه -3

 علمی بهداشت محیط کشور به انتخاب هیئت مدیره انجمن هیئتنفر از اعضاي  پانزده -4

ارسال شده به  مدارک بررسی باالترین نهاد علمی و تخصصی جشنواره است و وظیفه آنداوران  هیئت  3-3

 .باشد میو انتخاب موارد برتر  دبیرخانه جشنواره

هاي الزم پشتیبانیجهت هماهنگی وشوراي عالی جشنواره با برنامه ریزي و پیگیري دبیر جشنواره لسات ج 4-3

 .شودبرگزار می

جشنواره  یعال يشوراییس رو با حکم  انجمن به انتخاب هیئت مدیره داوران هیئتدبیر جشنواره از بین  5-3

 .منصوب می شود

دبیر جشنواره  توسطاز میان افراد عالقه مند اجرایی کمیته  رهجشنوا يهابرنامه يهدایت و اجرا يبرا 6-3

 .  شود تشکیل می

 فراخوان جشنواره( 4ماده   

وسایل ارتباط جمعی  و یا از طریقدر سایت انجمن مدیره انجمن، هیئت پس از تصویب  فراخوان جشنواره 1-4

 .شودمنتشر می

انشجویان و کارشناسان فعال در زمینه بهداشت محیط کلیه اعضاي هیئت علمی، پژوهشگران، مخترعان، د 2-4

با تکمیل فرم مربوطه به همراه یک نسخه از آثار خود و نیز مدارک و  مطابق قوانین جشنواره، می توانند

آدرس پستی دفتر مستندات الزم به طور مستقل و یا با معرفی توسط نهاد هاي علمی و سازمان ها و ارسال آن به 

 . شرکت نمایند جشنواره، در این انجمن

 اجرایی ضوابط( 5ماده 

جهت تصویب به و  تنظیمرا  برنامه اجرایی جشنوارهفراخوان ها، مکاتبات و  کلیه موظف استدبیر جشنواره  1-5

 .اعالم داردجشنواره  یعال يشورا

با تصویب ....  اجرایی جشنواره اعم از نوع و میزان جوایز و نامه آییندر خصوص تصمیم هرگونه اتخاذ  2-5

 .صورت می پذیرد جشنواره یعال يشورا

 .باشد یجشنواره بالمانع م يبرگزار يبرابا تایید رییس انجمن،  یمال يجذب کمک ها : 1تبصره 
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خواهد بود و  مدیره انجمن أتیه بیو تصو هیئت داوران شنهادیمنوط به پ نامه نییآ نیدر ا يرییگونه تغهر  3-5

و ابالغ  هیانجمن ته رهیمد أتیتوسط ه نامه نییآ نیا ياجرا جهت الزم يهاالعملضرورت، دستور در صورت

 .گردد یم

 بخش داوری
 شرایط كلی( الف

مجاز به  شرکت در این ، (به جز جشنواره هاي بهداشت محیط قبلی)برگزیده در سایر جشنواره هاي داخلی آثار (1

 .جشنواره می باشند

 .باشد جشنواره می هاي  ی از بخشهر داوطلب فقط مجاز به شرکت در یک (2

 .شودصرفا مدارک و مستندات معتبر ارائه شده داوطلب در زمینه هاي تخصصی بهداشت محیط بررسی می (3

 .باشندصرفا آثار مربوط به سه سال منتهی به تاریخ برگزاري جشنواره، مجاز به شرکت در جشنواره می (4

 .ستندیجشنواره ندر هیچ یک از حیطه هاي  رکتش دوره گذشته هر جشنواره، مجاز به 3برگزیدگان  (5

 .نخواهد بودپژوهشگر جوان  شامل بخشبند فوق : 2 تبصره

 .در زمان ثبت نام باشدتمام  سال 33کمتر از باید در بخش پژوهشگر جوان، سن داوطلب  (6

مت شیوه نامه ارزشیابی معرفی شده از سوي مرکز سالبخش فعالیت اجرایی بهداشت محیط،  مالک داوري (7

 .می باشدکار  و محیط

باید نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشد و مقاله الزاما باید داراي  داوطلب شرکت در جشنوارهدر بخش مقاله،  (8

DOI گواهی پذیرش مقاالت .بوده و یا چاپ آنالین باشد(Acceptance) مورد قبول نخواهد بود. 

به  انند در دوره مربوطه در هیچ یک از بخش هاي جشنواره تو شوند، نمی افرادي که به عنوان داور انتخاب می (9

 .و یا همکار در اثر باشد داوطلبعنوان 

فرد داوطلب . در هر بخش از جشنواره، ارائه رضایت همکاران اثر ارسالی براي فرد داوطلب، الزامی است  (13

 .نواره ارائه نمایدنامه همکاران را تکمیل نموده به همراه اثر به دبیرخانه جش بایستی فرم رضایت

 .متوجه فرد داوطلب خواهد بودصرفا  ابرازيمسئولیت حقوقی رضایت نامه  :3 تبصره

داوطلبینی که هر گونه سوء سابقه و یا تخلف در امور اجرایی و پژوهشی دارند، حق شرکت در جشنواره را   (11

رفته شده مشمول این بند بوده در صورتی که پس از احراز شرایط در جشنواره مشخص شود که فرد پذی. ندارند

نواره، کان لم یکن تلقی خواهد شد و اگر در جشنواره و یا تخلفی صورت گرفته است، پذیرش وي در جش

 .موفق به کسب عنوانی شده باشد این عنوان از وي باز پس گرفته خواهد شد

کت در این بخش از جشنواره باشد، حق شر% 15داوطلبین مقاالت که میزان خوداستنادي شان بیش از : 4تبصره 

 .دي در زمان داوري مالک محاسبه استنامعیار خوداست .را نخواهند داشت

هاي  درصد امتیاز در هر یک از بخش 73 حداقل کسب، مشروط به مدارک افراد داوطلب یابیارز :5تبصره 

 .جشنواره خواهد بود
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 (CV)كارنامه داوطلب بخش ( ب

 . باشد می( 1) ي جشنواره یکسان و به صورت جدولها اوطلب براي همه بخشنحوه امتیاز دهی به کارنامه د (1

 :به شرح زیر است در بخش هاي مختلف از امتیاز کل کارنامه داوطلب  امتیاز  (2

   23   مقاله% 

  33 ترجمه کتاب% 

  43 کتاب تالیف% 

  فاقد امتیاز ارشدپایان نامه CV 

 15  پایان نامه  دکتري% 

 ابداع و اختراع CV  رتبط با ابداع و اختراعم 

 فاقد امتیاز فعالیت اجرایی CV 

 فاقد امتیاز  پژوهشگر جوان CV 

 مجله 

امتیاز  کارنامه داوطلب شوند در بخش مقاالت نامه امتیاز دهی می مقاالت منتج از پایان نامه که در بخش پایان (3

 .شوند داده نمی

 .ارائه شده است 2مشترک در جدول  یآموزش و یپژوهش يها تیفعال يبرا ازیامت عینحوه محاسبه و توز (4

 (CV)امتیاز دهی كارنامه داوطلب : (1)جدول

ف
دی

ر
 

 معیار
حداكثر 

 امتیاز 

امتیاز كسب 

 شده

1 
امتیازدهی متناسب )هاي اطالعاتی معتبر  مقاالت چاپ شده در مجالت علمی نمایه شده در بانک

 امتیاز5/3تا  هر مقاله حداکثر (4و  3ول امندرج در جدبا معیارهاي 
8  

2 

اختراع منجر به ) نو آوري، ابداع و اختراع 

 (عمل قابل قبول است

 (8)امتیازدهی بر اساس معیارهاي جدول

 1 نوآوري اختراع در ایران

 
 2 نوآوري اختراع در جهان

 1 استفاده از نتایج اختراع در ایران

 2 استفاده از نتایج اختراع در جهان

  4 امتیاز 2، هر مورد حداکثر تا  5کتاب طبق موارد مندرج در جدول گردآوري  وتالیف  3

4 

 

سال  3در  افتهیاتمام  یقاتیتحق يطرح ها

 توسط مجري ریاخ

 امتیاز 25/3طرح دانشگاهی، هر مورد حداکثر تا 

 امتیاز1طرح ملی، هر مورد حداکثر تا   6

 متیازا 3طرح بین المللی، هر مورد حداکثر تا 

5 h-index    3 1طبق تبصره  

  2  2همایش طبق تبصره مقاالت  6

  1 عضویت در انجمن هاي علمی داراي مجوز از وزارت بهداشت و علوم  7

   جمع امتیازها
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ي تعلق باشد امتیاز 13چنانچه اچ ایندکس کمتر از . اچ ایندکس از پایگاه اسکوپوس و بدون خوداستنادي مدنظر است :1تبصره 

امتیاز  3امتیاز اضافه شده و حداکثر امتیاز این بخش 25/3و به ازاي هر یک عدد افزایش، (یک امتیاز ) 13 ندکسیاچ ا( صفر)گیرد نمی

 .  است

ثر جمع شود و حداک امتیاز داده می 5/3و  25/3المللی به ترتیب  به ازاي هر مقاله همایش ملی و بین: ارائه شده در همایش مقاالت: 2تبصره 

 .  امتیاز است 2امتیاز این بخش 
 

 

 

 محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی و آموزشی مشترک(: 2)جدول

 (یعلم ئتیجدول ارتقا اعضا همالک ) 

ف
دی

ر
 

 مجموع ضرایب سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوطه تعداد همکاران

  *سایر همکاران اوّل

1 1 83%  ----------------83% 

2 2 93% 63% 153% 

3 3 83% 53% 183% 

4 4 73% 43% 193% 

5 5 63% 33% 183% 

 %175 %25 %53 و باالتر 6 6

 .امتیاز نویسنده مسئول و نفر اول یکسان است*

 چاپ شده در مجالت معتبرمقاله بخش ( پ

 .دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت23کارنامه داوطلب  ازیامت (1

 .دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت 83هاي مقاله  امتیاز شاخص (2

 .است 3به شرح جدول  هاي مقاله شاخصنحوه امتیازدهی  (3

 های مقاله امتیازدهی شاخص: 3جدول 

 امتیاز   2حداکثر . گیرد امتیاز تعلق می 25/3به ازاي هر ارجاع غیر خود  امتیاز ارجاعاتبراي محاسبه  :1تبصره 

ف
دی

ر
 

 كسب شدهامتیاز  حداكثر امتیاز معیار

  1 اولویت موضوع 1

  2 نو آوري 2

  2 ودنکاربردي ب 3

  4 4نمایه مقاله براساس مندرجات جدول  4

  4 جدول لیذ 1طبق تبصره  جشنواره فقط به مقاله کاندید (Citations)تعداد ارجاعات  5

  5 ذیل جدول 2مجله طبق تبصره  IF   (Impact Factor)ضریب  6

  2 جدول لیذ 3کار مشارکتی و چند مرکزي بودن طبق تبصره  7

  طبق جدول ذیل ( چارک مجله )  Qامتیاز  8

   جمع امتیازها
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امتیااز ایان شااخص     ،تار  پاایین  IFدر . کند اختصاص پیدا می IF ≤5ي با  به مقاله چاپ شده در مجله IFشاخص در  5حداکثر امتیاز  :2تبصره 

  .شود معادل میزان عددي آن در نظر گرفته می

الزامای  ارائه مساتندات   ) اجرا شده باشد مرکزچند  این است که طرحی که مقاله از آن منتج شده است با حمایت منظور از مشارکتی :3تبصره 

مرکاز  باه    3امتیااز و مشاارکت    5/1مرکز مشارکت دارد،  3اي که  امتیاز، مقاله 1، به ازاي دو مرکز امتیاز مشارکتی بودن براي محاسبه  . (است

 .شود ضرب می 2 المللی باشد امتیاز حاصله در ضریب درصورتیکه مراکز خارج از کشور یا بین. امتیاز اختصاص می یابد 2باال حداکثر 

 به شرح جدول زیر است  Qامتیاز  :4تبصره 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 صفر امتیاز 5/3 امتیاز1 امتیاز2

 

 های مختلف مقاالت تحقیقی اصیل و مروری در مجالت با نمایهامتیازدهی  (:4)جدول

 (یعلم ئتیجدول ارتقا اعضا همالک ) 

ف
دی

ر
 

 حداكثر امتیاز نمایه
 امتیاز كسب شده

  7تا  ISI, PubMed, Medline:نمایه یک شامل 1

  5تا  Biosis, Chemical Abstract, Current Contents, Embase, Scopus:شامل دو هینما 2

  3تا  ISCالمللی نظیر  هاي بین سایر نمایه 3

  2تا  و اسکوپوس  ISI ی فقط با نمایهمقاالت فارس 4

 .شود پایگاه تامسون امتیاز داده نمی ESIمقاالت چاپ شده در مجالت ایندکس در *

 یک دوم Rapid Communication و  Short Communication ،Brief Communicationامتیاز مقاالت **

 .مقاالت اصیل است

 .است لیمقاالت اص یک سوم Case reportو  Research letter امتیاز مقاالت***

 .است لیمقاالت اص یک چهارم  Letter to editor امتیاز مقاالت****

 

 تالیف كتاب بخش ( ت

 .دهدیم لیخش را تشکب نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت 02کارنامه داوطلب  ازیامت (0

 .دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت 02هاي تالیف کتاب  شاخص امتیاز (0

 .می باشد 5به شرح جدول  هاي تالیف کتاب امتیازدهی مجموعه شاخصنحوه  (3

 .در فرم هاي امتیاز دهی دیده نشده است (سال انتشار مشابه)کتاب  انتشارتکراري بودن  (0

 .ارزیابی شود ترجمه .3تدوین و گردآوري .0الیف ت.0کتاب ها در سه بخش  ،تابدر بخش ک (5

رفرنس باشد  02کتابی تالیف محسوب می شود و در این بخش قابل ارزیابی است که حداقل داراي : 0تبصره 

ها از نویسندگان باشد در غیر اینصورت به بخش تدوین و گردآوري منتقل و رفرنسدرصد از  02حداقل  و

 .ارزیابی شوند

 .براي کتاب هایی که در سامانه وزارتی به عنوان منبع استفاده می شوند یک امتیاز اضافه لحاظ می شود (0

 .لحاظ می شود 0نگارش شده اند ضریب  هاي به زبان انگلیسی براي کتاب (7
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 كتابو تدوین و گردآوری تالیف  های شاخصمجموعه امتیازدهی (: 5)جدول

 

ف
دی

ر
 

 

 معیار

 

 امتیاز رحداكث

امتیاز 

 كسب شده

 

 

1 

داشتن مخاطب بین متخصصین مربوطه )مفید و کاربردي بودن اثر 

و میزان تطابق با سر فصل مقاطع مختلف تحصیلی در رشته 

 (بهداشت محیط

 

 Ph.D ارشد كارشناسی كارشناسی مقطع

 3 2 1 امتیاز

 

  2 جدید بودن موضوع 2

در پایان  (Glossary)نامه  واژه و یا (Index)یاب  وجود واژه 3

 کتاب
1 

 

 

4 

 حجم کتاب

 

 

تعداد 

 صفحات

 تا 

111 

 تا 111از 

211 

 تا 211از 

311 

 باالی

311 

 3 5/2 2 1 امتیاز

 

  مطابق جدول ارتقا هئیت علمی امتیاز دهی شود (تعداد نویسندگان) مشارکتی بودن کتاب  5

 

6 
 ( 1نحوه امتیازدهی بر اساس تبصره )  ناشر

 خصوصی شرنا
سازمان حمایت 

 كننده

ناشر 

 دانشگاهی

 5 3 2 امتیاز

 

 

میزان صحت و دقت در معادل یابی لغات و )ویراستاري علمی  7

 (اصطالحات
2 

 

  2 ( شیوایی نثر و سهولت درک متن)ویراستاري ادبی  8

 

9 

مرباوط باه    کتااب   درصاد از مناابع   5حاداقل  )منابع مورد استفاده 

 (فین باشدمؤلف یا گروه مؤل

 

  

 %11-15 % 5-11 تعداد منبع
15%> 

 4 3 2 امتیاز
 

 

13 
 2 به یکی از روش هاي استاندارد نویسی در کتاب  منبع

 

 تالیف به زبان نگلیسی  11

 
 لحاظ می شود 2در امتیازات ضریب 

 

   جمع امتیازها
  
 (محسوب می شود 3دانشگاه آزاد   رتبه % )  53ضریب  3 تیپو دانشگاه %   75ضریب   2 تیپ، دانشگاه %   133ضریب  1 تیپ دانشگاه : 1تبصره  

 

 ترجمه كتاببخش (  ث
 

 .دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت 33کارنامه داوطلب  ازیامت (1

 .دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت 73هاي ترجمه کتاب  امتیاز شاخص (2

 .می باشد 6به شرح جدول  کتاب ترجمههاي  متیازدهی مجموعه شاخصانحوه  (3



 

8 

 

 ترجمه كتاب های امتیازدهی شاخص(: 6)جدول

 

ف
دی

ر
 

 حداكثرامتیاز معیار
امتیاز 

 كسب شده

1 

داشتن مخاطب بین متخصصین مربوطه )مفید و کاربردي بودن اثر 

و میزان تطابق با سر فصل مقاطع مختلف تحصیلی در رشته 

 (محیطبهداشت 

 

 Ph.D ارشد كارشناسی كارشناسی مقطع

 3 2 1 امتیاز

 

  4 جدید بودن موضوع 2

3 
 و یا (Index)یاب  وجود واژه

 در پایان کتاب( Glossary)نامه  واژه
1 

 

 

4 
 حجم کتاب 

 

  

تعداد 

 صفحات

 تا 

111 

 تا 111از 

211 

 تا 211از 

311 

 باالی

311 

 3 5/2 2 1 امتیاز

 

5 

 تازگی کتاب

 

فاصله تالیف تا 

 ترجمه

 تا 

 سال5
 سال 1تا  سال  3تا 

 3 2 1 امتیاز

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 ( 1نحوه امتیازدهی بر اساس تبصره ) ناشر 

 خصوصی ناشر

سازمان 

حمایت 

 كننده

ناشر 

 دانشگاهی

 5 3 1 امتیاز
 

 

7 
معادل یابی واژگان بیگانه به فارسی و رعایت هماهنگی و 

 (استاري علمیویر)یکنواختی در کل کتاب 

 

2 

 

  2 ( شیوایی نثر و سهولت درک متن)ویراستاري ادبی  8

9 
ترجمه کتاب به )حفظ اصالت و مطابقت ترجمه با متن اصلی 

 (2تبصره ( )صورت کامل
3 

 

  3 اجازه ترجمه از مولف یا ناشر 11

   جمع امتیازها

محسوب می  3رتبه  دانشگاه   آزاد% )  53ضریب  3 تیپو دانشگاه %   75ضریب   2 تیپ، دانشگاه %   133ضریب  1 تیپدانشگاه : 1تبصره      

 (شود

 .کتاب مورد ترجمه را نیز به همراه اثر خود ارائه نمایدمتن اصلی داوطلب بایستی : 2تبصره 

 

  (ارشد و دكتری )  پایان نامهبخش ( د

کل  ازیاز امت درصد 15ي مقطع دکتري امتیاز براي کارشناسی ارشد فاقد امتیاز و برا کارنامه داوطلب ازیامت (1

 .دهدیم لیبخش را تشک نیداوطلب در ا

 .دهدیم لیبخش را تشک نیدر ا مقطع دکتري کل داوطلب ازیدرصد از امت 85هاي پایان نامه  امتیاز شاخص (2

 .می باشد 7به شرح جدول  پایان نامههاي  امتیازدهی مجموعه شاخصنحوه  (3
 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 پایان نامه های اخصامتیازدهی ش(: 7)جدول

ف
دی

ر
 

 معیار
حداكثر 

 امتیاز

امتیاز كسب 

 شده

  3 تازگی و نو آوري 1

   3 کاربردي بودن 2

  3 متدولوژي 3

  3 نتایج 4

  4 بحث و نتیجه گیري 5

   2 (1تبصره طبق : )نمره اخذ شده 6

   13 2تبصره با رعایت ( 4)و ( 2)ولامطابق جد :چاپ مقاالت منتج از پایان نامه 7

   2 3تبصره  تیبا رعا: ارایه مقاله در همایش 8

  2 رعایت قواعد نگارش 9

   جمع امتیازها

نمرات میانی به تناسب امتیاز داده می . تعلق می گیرد 2، امتیاز  23امتیاز یک و نیم ، نمره  19،  نمره  امتیاز یک 18نمره : 1تبصره 

 .شود
 .گیرد امتیاز تعلق نمی( بند ب) CVنامه مربوطه استخراج شده در قسمت  شده در همایش که از پایان مقاالت چاپ شده یا ارائه: 2تبصره 

امتیاز، اگر مقاله اي در هماایش ارائاه شاده     2/3و 3/ 1المللی به ترتیب  و بین ملیبه ازاي هر مقاله همایش : مقاله ارائه شده در همایش : 3تبصره 

 . اپ شده باشد، فقط یک جا ارزیابی خواهد شدباشد و همان مقاله در مجله هم چ

 

  ابداع و اختراعبخش ( ذ
بخش  نیدر ا کل داوطلب ازیاز امت (مرتبط با اختراع CVبر اساس صرفا  )درصد  33کارنامه داوطلب  ازیامت (1

 .دهدیم لیرا تشک

 .دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت 73هاي ابداع و اختراع  امتیاز شاخص (2

 .می باشد 8هاي ابداع و اختراع به شرح جدول  شاخصامتیازدهی مجموعه نحوه  (3

 
 ابداع و اختراع های امتیازدهی شاخص(: 8)جدول

ف
دی

ر
 

 امتیاز معیار
حداكثر 

 امتیاز

امتیاز كسب 

 شده

 نوآوري اختراع در ایران 1

 2 گواهی ثبت اختراع از مراجع معتبر

6 

 

 3 انمحصول شرکت دانش بنی

 4 محصول گواهی تجاري سازي

  8 8 بین المللی ثبت اختراع از مراجع معتبر یگواهدر جهان اختراع نوآوري  2

3 
در ایفاي فناوري  اختراعاستفاده از نتایج 

 نظر خودکفاییاز 

 6 استفاده کننده داخلی معتبر از سازمانگواهی 

16 

 

 13 خارجیاستفاده کننده  گواهی معتبر از سازمان

   جمع امتیازها

 



 

11 

 

مالکیات فکاري و   )آثار شرکت داده شده در بخش ابداع و اختراع بایساتی گاواهی ثبات اباداع و اختاراع از اداره مالکیات محضاري        : 1تبصره 

 .سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی داشته باشند( معنوي

 .استخراج شده است 1386/  8/  7مصوب  يو عالئم تجار ینعتص يقانون ثبت اختراعات، طرح ها 1ماده  از ریز فیتعار: 2تبصره 

حرفاه ، فان ،    کیرا در  یکند و مشکل یخاص را ارائه م يفرآورده ا ای ندیبار فرآ نیاول يافراد است که برا ایفکر فرد  جهیاختراع نت: اختراع. 1

 .اختراع باشد نامهیگواه يو دارا دینما ی، صنعت و مانند آنها حل م يفناور

    ياز حقاوق انحصاار   تواناد  یو دارناده آن ما   کناد  یاز اختراع صادر ما  تیحما يبرا یصنعت تیاست که اداره مالک يسند: اختراع نامهیگواه. 2

 .بهره مند شود

 :د شدناختراعات محسوب نخواه زءج ریموارد ز :3تبصره 

 . هاي انسان یا حیوانهاي تشخیص و معالجه بیماريا روش الف

 .بینی شده باشد قبالً در فنون و صنایع پیشا آنچه  ب

 .حسنه باشد برداري از آنها خالف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخالق ا اختراعاتی که بهره ج

 :از جشنواره مورد ارزیابی قرار می گیرنددر این بخش به شرطی که در حیطه بهداشت محیط باشند  موارد زیر : 4تبصره 

 . هاي ریاضی و آثار هنري، روش اي علمیه ، نظریه ا کشفیات الف

 . هاي ذهنی و اجتماعی هاي انجام کار تجاري و سایر فعالیتها و قواعد یا روش ا طرح ب

 .دهنده آنها و همچنین فرآیندهاي بیولوژیک تولید آنها منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل اج 

 .سایت ها و نرم افزارهاي رایانه اي و تلفن همراه اد 

 .باشد  اختراع شرکت داده شده يمعنو تیدرصد از مالک 33حداقل  يدارا یستیبا یبخش از جشنواره م نیشرکت در ا یفرد متقاض: 5 تبصره

 

 فعالیت اجراییبخش ( ر
 ازیامتو  دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت 133 هاي فعالیت اجرایی شاخصامتیاز  (1

 . منظور نخواهد شدبخش  نیا کارنامه داوطلب در

بر اساس نظرات داوران مرکز سالمت محیط و کار   هاي فعالیت اجرایی امتیازدهی مجموعه شاخصنحوه  (2

 .وزارت بهداشت اعمال و نمره دهی می شود

 

 بخش پژوهشگر جوان( ز             

 . منظور نخواهد شد ور مجزابه ط بخش نیدر ا با توجه به لحاظ شدن همه بخش ها کارنامه داوطلب ازیامت (1

 .دهدیم لیبخش را تشک نیکل داوطلب در ا ازیدرصد از امت 133شگر جوان هپژوهاي  شاخصامتیاز  (2

 .می باشد 13به شرح جدول شگر جوان هپژوهاي  امتیازدهی مجموعه شاخصنحوه  (3
 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 های پژوهشگر جوان امتیازدهی شاخص(: 11)جدول

ف
دی

ر
 

 

 معیار

  امتیاز

حداكثر 

  امتیاز

 امتیاز 

كسب 

 شده 

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر 1
بخش  4و  3ول اجدمعیارهاي با  امتیازدهی متناسب)

 امتیاز 2هر مقاله  (مقاالت
13    

 ها و سمینارها مقاالت ارایه شده در همایش 2

 3225مقاله چاپ شده در همایش ملی هر مقاله تا 

  4 امتیاز

 امتیاز 325هر مقاله تا  مقاله چاپ شده در همایش ملی

  2 (1تبصره طبق : )امتیاز اخذ شده معدل پایان دوره تحصیلی 3

   3 (امتیاز 5/3هر کارگاه ) با تائیدیه رسمی معاونت پژوهشی دانشگاه  ها تدریس در کارگاه 4

 تالیف کتب 5
 (5جدول  يارهایمتناسب با معامتیاز دهی )

 امتیاز 3 حداکثر تا هر کتاب
6  

 ترجمه کتاب 6
 (6جدول  يارهایمتناسب با معامتیاز دهی )

 امتیاز 2 حداکثر تا هر کتاب
4  

7 

سال اخیر  3اتمام یافته در  طرح هاي تحقیقاتی

 توسط  مجري

 (براساس گواهی هاي معتبر)

 1هر طرح حداکثر  طرح هاي دانشگاهی

6 

 

 ملی
 2هر طرح حداکثر 

 3هر طرح حداکثر  بین المللی

  3 1به ازاي هرسال عضویت  ي علمی داراي مجوز هاعضویت در انجمن  8

9 
دبیر و یا معاون کمیته تحقیقات دانشجویی با 

 تایید رسمی معاونت پژوهشی دانشگاه

  3 1به ازاي هر سال  دبیر

 5/3به ازاي هر سال  معاون

11 

هاي  مرکزي در انجمن دبیر و یا عضو شوراي 

با تایید رسمی معاونت  علمی دانشجویی

 دانشجویی دانشگاه

  3 1به ازاي هر سال  دبیر

 عضو شوراي مرکزي
 5/3به ازاي هر سال 

11 

، رازي، )معتبر هاي ملی برگزیده جشنواره

بین  و( فارابی، ابن سینا، خوارزمی

 (براساس گواهی هاي معتبر)المللی

  15 6 ملی

 9 بین المللی

  4 4  کشوريدانشجوي نمونه  12

 

13 

 پژوهشگر نمونه 

 (براساس گواهی هاي معتبر)

 1 دانشکده
3 

 

 2 دانشگاه

  3 3  با شرکت هاي دانش بنیان راه اندازي 14

  5/1 5/1  راه اندازي کمیته تحقیقات دانشجویی 15

  4 4  منجر به محصول استارت آپ هاراه اندازي   16

  4 4  هاي علمیعضویت المپیاد 17

  2 2  عضویت در بنیاد ملی نخبگان 18

   جمع امتیازها

 


