مقدمه
مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین مرکز پژوهشهای علمی دانشجویی علوم پزشکی در ایران،
همواره به دنبال ایجاد فرآیندهای متنوعی بوده تا دانشجویان برای انجام پژوهش تربیت گردند .چند سالی میشود که روند تربیت پژوهشگر در
مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان از طریق انجمنها صورت میگیرد .انجمن-محور شدن فعالیتهای مرکز با تالشهای خانم الهه امیدواری،
معاون وقت امور عملکردی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان و تحت نظارت دبیر کلهای سالهای  8811تا – 8831دکتر ارسیا جمالی و
دکتر کامیار مالزاده مقدم -به ثمر نشست .هم اکنون بیش از  81انجمن علمی ،پژوهشی و یا اجرایی در مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان در
حال فعالیت هستند .مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان بستری مناسب برای دانشجویان فراهم آورده است تا در کنار پژوهش به فعالیت در
زمینههای آموزشی ،فرهنگی و هنری نیز بپردازند .انجمنها ثبت رسمی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان هستند و متعهد بودن به رعایت
مرامنامه ،قوانین ،ظوابط و آیین نامههای مرکز الزمهی تشکیل و فعالیت آنها است .این آئیننامه جهت ارتقای انجمنهای مرکز توسط خانم
کوثر اثنی عشری معاون امور عملکردی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان در سال  ،8831-8838و دکتر مالزاده مقدم نوشته شده و توسط
امیرحسین رهبری معاون امور عملکردی در سال  8831-8831اصالح و تکمیل گشته است.
تعاریف
ماده .8انجمن پژوهشی :هر انجمن شامل مجموعهایی از افراد (حداقل مسئول انجمن و هیئت مؤسس) میباشد که با هدف 8ماده فعالیت در
زمینه(ها)ی پژوهشی گرد هم میآیند و مطابق با اهداف ،چشمانداز و مأموریت ذکر شده در اساسنامه انجمن به فعالیت میپردازند.
ماده .2هیئت موسس انجمن :مجموعهایی از افراد که درخواست تشکیل انجمن را در وبسایت مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان ثبت
مینمایند و پس از ثبت مشخصات و آدرس کامل خود در فرم ثبتنام ،فرم تعهد پایبندی به شئونات و مرامنامه مرکز پژوهشهای علمی
دانشجویان را امضا میکنند .این هیئت شامل حداقل  1نفر است و مسئول انجمن یکی از این افراد است .مسئول انجمن رابط انجمن با مرکز
پژوهشهای علمی دانشجویان و پاسخگو در قبال کلیه فعالیت های انجمن میباشد .سایر مسئولیتهای هیئت موسس در آییننامه توضیح داده
خواهد شد.
ماده .8مسئول گزارش دهی انجمن :توصیه میشود ،هر انجمن یک مسئول گزارشدهی برای ارائه گزارشهای یک ماهه ،درج اخبار در
وبسایت ،بهروز رسانی رزومه انجمن هر سه ماه و پر کردن فرم ارزشیابی انجمن داشته باشد.
ماده. .1جلسه مدیریتی انجمن :جلسه مدیریتی انجمن که مورد تأیید مرکز پژوهشهاست ،با محتوای بررسی روند پیشرفت فعالیتهای انجمن
و با شرکت مسئول انجمن و حداقل سه عضو دیگر از هیئت موسس (و در صورت صالحدید هر انجمن ،سایر اعضای انجمن) تشکیل شود .خبر
تشکیل جلسه میبایست به صورت فارسی و انگلیسی در سایت مرکز قرار گیرد و دستور و صورت هر جلسه در زمان ارزیابی ماهانه که در پایان
هر فصل انجام میپذیرد به معاون امور عملکردی تحویل داده شود.
تبصره :8انجمنها میتوانند از خبرهای تایید شده سایت مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان بهعنوان دستور و صورتجلسه استفاده کنند که
این امر مشروط به کامل و دقیق بودن خبر موجود در سایت است.
تبصره :2درصورتی که در گزارشها موارد محرمانهایی وجود داشته باشد ،انجمن میتواند آنها را در گزارش ماهانه خود به صورت جداگانه
بیاورند.
ماده .1جلسه علمی انجمن :جلسه علمی انجمن که مورد تایید مرکز پژوهشهاست ،با حضور مسئول انجمن و حداقل چهار عضو دیگر انجمن
تشکیل میشود .محتوای این جلسه بحث پیرامون یک موضوع علمی مرتبط با فعالیت انجمن و یا بررسی مقاالت است .گفتوگوها توسط یک

منتور با تجربه یا یک استاد در جلسه مورد نظارت قرار میگیرد .خبر تشکیل جلسه میبایست به صورت فارسی و انگلیسی در سایت مرکز قرار
گیرد و دستور و صورت هر جلسه در زمان ارزیابی ماهانه به معاون امور عملکردی تحویل داده شود.
تبصره :8انجمنها میتوانند از خبرهای تایید شده سایت مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان بهعنوان دستور و صورتجلسه استفاده کنند که
این امر مشروط به کامل و دقیق بودن خبر موجود در سایت است.
تبصره :2درصورتی که در گزارشها موارد محرمانهایی وجود داشته باشد ،انجمن میتواند آنها را در گزارش ماهانه خود به صورت جداگانه
بیاورند.
ساختار انجمنها
ماده .1هر انجمن برای ثبت شدن باید حداقل پنج عضو داشته باشد.

ماده .7حداقل چهار نفر از اعضا هیئت موسس و مسئول هر انجمن باید دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران باشند.
تبصره : 8هرشخص تنها میتواند مسئول یک انجمن باشد و اعضای هیئت موسس دو انجمن ،حداکثر تا سه نفر میتوانند مشابه باشند.
تبصره :2یک فرد نمیتواند عضو هیئت موسس بیش از دو انجمن باشد.
ماده .1هر انجمن باید یک نفر را به عنوان مسئول انجمن و یک نفر را به عنوان جانشین معرفی کند .سایر اجزای ساختاری انجمن با توجه به
موضوع فعالیت توسط هر انجمن و براساس معاونتهای تعریف شده برای شورای اجرایی کل ،قابل طراحی و تعیین است.
ماده .3انجمنهای ثبت شده در مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان براساس امتیازات کسب کرده خود به سه درجه تقسیم میشوند .انجمن
درجه سه ،در گستره امتیازی بین صفر تا چهل قرار میگیرد ،انجمن درجه دو در گستره امتیازی بین چهل و یک تا صد قرار میگیرد و انجمن
درجه یک در گستره امتیازی بیشاز صد و یک امتیاز قرار میگیرد -امتیازهای هر انجمن براساس ماده  81و بهصورت ماهانه محاسبه میشود.
ثبت یک پیشانجمن
ماده .81شرایط ثبت یک پیشانجمن از قرار زیر است:
الف .وجود حداقل پنج عضو اولیه و ارائه کپی کارت دانشجویی آنها به همراه فرمهای تکمیل شده ثبت پیشانجمن به مسئول انجمنها.
تبصره :8در صورتی که عضوی فارغالتحصیل باشد ،در صورت رعایت موارد مذکور در مصوبه شورای مرکزی  23مهرماه 8838
میتواند عضو اولیه انجمن باشد.
ب .بررسی مدارک و فرمها و تشکیل جلسه با مسئول انجمن توسط معاون امور عملکردی مرکز.
پ .در صورتی که درخواست ثبت پیشانجمن توسط معاون امور عملکردی و سپس سرپرست مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان تایید شود،
این افراد میتوانند فعالیت خود در قالب پیشانجمن آغاز نمایند.
ت .مسئول پیشانجمن پس از ارائه حداقل سه گزارش ماهانه میتواند درخواستی مبنی بر ارتقا به انجمن درجه سه ارائه دهد و در صورت تایید
درخواست توسط معاون امور عملکردی ،میتواند از پیشانجمن به انجمن درجه سه ارتقا یابد.

تبصره :هرپیشانجمن میتواند یکبار در زمان ارتقا به انجمن درجه سه درخواستی مبنی بر تغییر نام به معاون امور عملکردی ارائه
دهد و این معاونت در صورت صالحدید میبایستی این درخواست را تایید و یا رد نماید.
س .انجام فعالیتهای پیشبینی شده انجمن و ارائه گزارشهای ماهانه.
تبصره :8صدور گواهی برای اعضای انجمن تنها درصورت موجود بودن تمام گزارشهای ماهانه انجام میشود.
تبصره :2گزارشهای ماهانه باید بین روزهای 21ام همان ماه و حداکثر تا روز 1ام ماه بعد ارائه شوند.
تبصره :8گزارشهای ماهانه باید شامل عنوان فعالیت و لینک اینترنتی خبر آن در سایت مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان ،باشند.
تبصره :1انجمنها میتوانند از خبرهای تایید شده سایت مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان بهعنوان دستور و صورتجلسه استفاده
کنند که این امر مشروط به کامل و دقیق بودن خبر موجود در سایت است.
تبصره :1درصورتی که در گزارشها موارد محرمانهایی وجود داشته باشد ،انجمن میتواند آنها را در گزارش ماهانه خود به صورت
جداگانه بیاورند.
تبصره :1برای پیشانجمن ها گواهی فعالیت در مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان صادر نخواهد شد.
ماده .88هر پیش انجمن باید تا حداکثر یک ماه پس از کسب تایید ،شروع به فعالیت نمایند ،در غیر این صورت ثبت پیشانجمن منتفی خواهد
شد .الزم است که پس از تشکیل اولین جلسه مدیریتی انجمن ،خبر آن به صورت فارسی و انگلیسی در وبسایت مرکز ثبت گردد.
ماده .82هر انجمن برای ادامه فعالیت باید دارای شرایط زیر باشد و در غیر این صورت ثبت آن منتفی خواهد شد.
الف .ثبت اساسنامه مورد تأیید مرکز پژوهشهاکه شامل ساختار انجمن ،اهداف زمانبندی شده ،چشمانداز و ماموریت باشد تا حداکثر دو ماه
پس از کسب تایید برای ثبت پیشانجمن
ب .داشتن صفحه اختصاصی در وبسایت مرکز پژوهشها و بهروزرسانی آن حداقل هر ماه
ج .تشکیل حداقل یک جلسه مدیریتی در ماه و ثبت خبر فارسی و انگلیسی آن در سایت مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان
د .ارائه گزارش ماهانه به معاون امور عملکردی
ه .شرکت اعضای هیئت موسس در کارگاه های زیر و یا ارائه مدرک مبنی بر گذراندن آنها حداکثر تا سه ماه پس از کسب تایید:

 .8روش تحقیق
 .2جستجو در منابع
search in TUMS .a
PubMed .b
 .8پروپوزال نویسی
 .1مدیریت پروژه
 .1مدیریت زمان
 .1کار گروهی

نظارت و ارزشیابی انجمن ها
ماده .88کلیه انجمنها توسط شاخصهای ارزشیابی بهصورت ماهانه و براساس گزارشهای ماهانه ارائه شده توسط مسئول انجمن ،ارزیابی
و انجمنهای برتر عالوهبر تشویق و تقدیر رسمی در مجمع ساالنه مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان ،مطابق ماده 81از امتیازات خاص
نیز بهرهمند میشوند.
تبصره :8شاخص های ارزشیابی ،ساالنه توسط شورای اجرایی مرکز پژوهشها مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت ایجاد تغییرات،
به اطالع مسئوالن انجمنها میرسد.
تبصره :2امتیاز هر انجمن برای انتخاب انجمن برتر ،بهصورت ساالنه حساب شده و این امتیازها با شروع کار دبیرکل جدید از اول
محاسبه خواهند شد.
تبصره :8امتیاز انجمنها برای درجهبندی امتیازی است که درطی همان سال کسب کرده اند و امتیازات سالهای گذشته برای هر
انجمن حفظ شده و در زمانی که امتیاز ساالنه انجمن در همان سال ،به دلیل عدم فعالیت و دریافت نمره منفی به صفر برسد ،انجمن
میتواند طی درخواستی از امتیاز سالهای قبل بهعنوان امتیاز کمکی استفاده کند.
تبصره :1در شروع کار هر دبیرکل درجه هر انجمن حفظ میشود اما آن انجمن باید حداکثر تا آخر دی هر سال به حداقل امتیاز آن
درجه برسد.
ماده .81مسئول هر انجمن موظف است که گزارشهای ماهانه و فصلی را در موعد مقرر و در فرم مناسب (در ضمیمه ارائه شده) در اختیار
معاون امور عملکردی قرار دهد.
ماده .81شاخص های ارزشیابی انجمنها از این قرارند:
شاخص ارزشیابی انجمن

شماره

نحوه محاسبه امتیاز

امتیاز

8

جلسات علمی

2

به ازای هر جلسه

2

شرکت اعضا در کارگاههای توانمندسازی

1

به ازای هرکارگاه که انجمن برای اعضای خود تشکیل
میدهد و حداقل  1نفر از اعضای انجمن در آن شرکت
میکنند.

8

طرحهای مشترک با سایر مراکز تحقیقات پایان یافته
مصوب شورای پژوهشی مرکز

1

به ازای هر طرح

1

طرحهای پژوهشی پایان یافته مصوب شورای پژوهشی
مرکز

8

به ازای هر مقاله

1

چاپ مقاله در ژورنالهای نمایه شده در Pubmedو
ISI
چاپ مقاله در ژورنال های نمایه شده در  Scopusو
Embase
چاپ مقاله در سایر ژورنال ها

82

به ازای هر مقاله

81

به ازای هر مقاله

1

به ازای هر مقاله

1

برگزاری کمپین دانشجویی

82

به ازای برگزاری هر کمپین

1
7

3

ارائه مقاله در کنگره داخلی تخصصی

1

به ازای هر مقاله

81

ارائه مقاله در کنگره داخلی دانشجویی

8

به ازای هر مقاله

88

ارائه مقاله در کنگره خارجی دانشجویی

1

به ازای هر مقاله

82

ارائه مقاله در کنگره خارجی تخصصی

1

به ازای هر مقاله

88

طراحی و نصب پوستر های علمی

8

به ازای هر دو پوستر

81

برنده شدن در جشنوارههای مربوط به حیطه فعالیت
انجمن

81

به ازای هر افتخار

81

برگزاری سمینار یا همایش مرتبط با موضوع فعالیت
انجمن

81

به ازای هر همایش

81

شرکت در سمینار یا همایش مرتبط با موضوع فعالیت
انجمن

8

به ازای هر همایش

87

وبسایت بهروز و کارآمد

1

به ازای هر ماه فعالیت (دارا بودن اخرین اخبار ،گزارشات
و اساسنامه)

81

ارائه خبر انگلیسی

8

به ازای هر خبر

83

کانال تلگرام و یا اینستاگرام فعال

8

به ازای هرماه (هردو فعال  2امتیاز هر ماه)

21

ترجمه کتاب

1

به ازای هر کتاب

28

تالیف کتاب

1

به ازای هر کتاب

تبصره :8هر انجمن میتواند جهت توانمندسازی اعضای خود کارگاههایی با محتوای کار گروهی ،مدیریت پروژه ،مدیریت زمان و
مهارتهای ارتباطی برگزار نماید .مدرس این کارگاهها باید قبل از تشکیل مورد تایید مرکز پژوهشها قرار بگیرد.
تبصره :2جلسات ،کارگاههای توانمندسازی و سمینارهای برگزار شده توسط انجمن در صورتی در ارزشیابی منظور خواهند شد که
خبر تشکیل آنها حداکثر تا دو روز کاری بعد از فعالیت انجام شده در وبسایت مرکز ثبت و در گزارشهای ماهانه و فصلی آمده باشند.
تبصره :8امتیاز ارائه مقاله در کنگره ،چاپ مقاله و ارائه طرح تنها در صورتی منظور خواهد شد که ارائه و ثبت آنها همراه با افیلیشن
( )Affiliationمرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران ،باشد.
مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران /تهران /ایران
Students’ Scientific Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
ماده .81معاون امور عملکردی مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان پس بررسی گزارشهای ارائه شده و محاسبه امتیاز هر انجمن ،از بین
انجمنهایی که حداقل درجه دو باشند ،انجمن برتر را انتخاب میکند.
ماده .87امتیازهای انجمنها براساس درجه هر انجمن از این قرارند:
.8

در اولویت قرار گرفتن اعضای انجمن برای استفاده از امکانات آموزشی مرکز (کارگاهها TUMS-RD ،RRE ،و  – )...حداقل درجه2 :

.2

برگزاری کارگاههای پلکانی و پیشرفته برای اعضای انجمنها – حداقل درجه8:

.8

نام بردن از انجمن های برتر در قسمت تاریخچه وبسایت مرکز – حداقل درجه8:

 .1در اولویت قرار گرفتن اعضای انجمن برتر برای دریافت گرنت ویژه اساتید مرکز پژوهش های علمی دانشجویان – حداقل درجه2:
 .1در اولویت قرار گرفتن انجمن برتر برای رزرو سالنها – حداقل درجه8:
.1

اهدای جوایز و قدردانی از انجمنهای برتر با توجه به رده بندی انجمنها در مجمع ساالنه – حداقل درجه2:

 .7تامین هزینه ثبتنام و اسکان برای شرکت در کنگرههای خارجی با افیلیشن مرکز – حداقل درجه8:
.1

اعطای امتیاز ویژه بخش رزومه تحقیقاتی برای متقاضیان  MPHکه عضو انجمن باشند – حداقل درجه2:

.3

اعطای غرفه ویژه در مجمع ساالنه مرکز – حداقل درجه2:

 .81معرفی و تقدیر از انجمن های برتر در مجمع ساالنه مرکز – حداقل درجه8:
 .88اعطای کمک هزینه جهت شرکت در کارگاهها ،سمینارها و کنگرههای داخلی – حداقل درجه8:
 .82اعطای کمک هزینه جهت برگزاری کارگاه ،سمینار و کنگره – حداقل درجه2:
 .88اعطای گواهی فعالیت در مرکز – حداقل درجه8:
 .81اعطای گواهی ثبت و عضویت در یکی از انجمنهای مرکز – حداقل درجه2:
ماده .81ارائه تمام خدمات مرکز به انجمنها مشروطبر ارائه گزارشات ماهانه است ،بدین صورت که اگر یک انجمن گزارش ماهانه خود را در
موعد مقرر ارائه ننماید ،عالوه بر کسر امتیاز از استفاده از امکانات مرکز در ماه آینده محروم خواهد شد.
تبصره :8مسئول انجمن هایی که دارای فضای فیزیکی در مرکز هستند در صورت عدم ارائه یک گزارش فصلی و یا دو گزارش ماهانه
متوالی یا دو گزارش ماهانه در یک فصل ،باید جهت ارائه توضیح احضار شده و در صورت صالحدید فضای فیزیکی از آن انجمن پس گرفته
خواهد شد.
تبصره :2از آنجایی که فقط به انجمنهای درجه یک اعطا میشود ،انجمنهایی که دارای فضای فیزیکی هستند باید در اسرع وقت
اقدام به جمعآوری امتیاز نمایند .مهلت هر انجمن برای رسیدن به حداقل امتیاز سه ماه قابل تمدید با صالحدید معاون امور عملکردی خواهد
بود.
تبصره :8در صورت عدم ارائه گزارش  81امتیاز ،از امتیاز انجمن کسر خواهد شد.
تبصره :1امتیاز هر انجمن ماهانه محاسبه و بهروز رسانی میشود.
تبصره :1معاون امور عملکردی باید هر ماه لیست انجمنهایی که حق استفاده از امکانات مرکز را دارند را به دبیر ،کارمندان مرتبط با
انجمن ها و مسئولین انجمن ها ،اعالم نماید.
تبصره :1گزارشهایی که در آنها لینکهای اینترنتی خبر تایید شده فعالیتهای انجمن در سایت مرکز پژوهشهای علمی
دانشجویان ،نیامده باشند ،مورد تایید قرار نگرفته و فرض بر عدم فعالیت انجمن در آن ماه گذاشته شده و  81امتیاز از آن انجمن کسر میشود.
تبصره .7در صورت کسر امتیاز هر انجمن بهطوری که باعث شود امتیاز انجمن از حداقل امتیاز درجه انجمن کمتر شود ،درجه
انجمن تنزل میابد.
تبصره .1درصورتی که امتیاز یک انجمن از دو امتیاز منفی کمتر شود ،آن انجمن به پیشانجمن تنزل یافته و در صورت عدم فعالیت
ثبت انجمن حتی بهصورت پیشانجمن نیز منتفی خواهد شد.
تبصره .3انجمنها برای گزارشدهی ماهانه میبایست از جدول گزارشدهی که بهصورت ضمیمه آمده است ،استفاده نمایند.

ضمیمه
جدول گزارش دهی
<آرم انجمن>
نام انجمن

شماره

شاخص ارزشیابی انجمن

عنوان فعالیت مرتبط با شاخص

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15

نحوه استفاده از این جدول جهت گزارشدهی ماهانه:

لینک خبر تایید شده در
سایت

توضیحها

.8

ابتدا نوع شاخص ارزشیابیایی را که فعالیت انجام شدهی انجمن در آن حیطه میباشد را با استفاده از جدول آمده در ماده 81
آییننامه ارتقای انجمنها ،انتخاب و در قسمت "شاخص ارزشیابی انجمن" وارد نمایید.

.2

عنوان فعالیت انجام شده توسط انجمن را نیز در قسمت "عنوان فعالیت مرتبط با شاخص" وارد نمایید.

.8

با استفاده از سایت  ETDC.tums.ac.irلینک خبر تایید شدهی فعالیت خود را بهدستآورده و آنرا در قسمت "لینک خبر تایید
شده در سایت" وارد نمایید .در صورتی که فعالیت انجام شده چاپ مقاله بوده است ،باید لینک مقاله را در مجله مورد نظر وارد
نمایید .در صورتی که فعالیت انجام شده "وبسایت بهروز و کارآمد" میباشد ،میبایست اخرین بهروز رسانیهای انجام شده در
وبسایت را در قسمت "عنوان فعالیت مرتبط با شاخص" و لینک وبسایت انجمن را در قسمت "لینک خبر تایید شده در سایت"
بیاورید .در صورتی که نوع فعالیت "ارائه خبر انگلیسی" میباشد ،عنوان خبر به انگلیسی را در قسمت "عنوان فعالیت مرتبط با
شاخص" و لینک خبر را نیز در قسمت "خبر تایید شده در سایت" بیاورید.

