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 بسمه تعالي

 

 موضوع نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر اجرايي دستورالعمل

 «تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان»نامهآيين 2ماده « ك»بند  

 

 مقدمه: 

موزشي، پژوهشيي و تسهيالت آ»آيين نامه  « ك»بند  اجراي  راستايدر با استعانت از خداوند متعال و 

دانشگاهها/دانشكده هاي عليو  و به منظور عملكرد يكسان در كليه «  رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

پزشكي  و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشيگاههاي عليو  پزشيكي  

ايين  و توانبخشيي  سيتيبهزي،ارتي  و عليو     هعي( بيه دسيتگاههاي اجراييي هشياهد ،باييه ا وابسته 

  شده است   تدويندستورالعمل 

، امتيياز فيرد را ذييلهاي كليه دانشگاه هاي يادشده بر اسيا  شياخ  معاونت پژوهشيشايسته است 

كميتيه كشيوري تحايايات ، مراتي  را بيه  امتياز حدنصابشرايط هاكتساب محاسبه و در صورت احراز 

 اعال  نمايند   وري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيدانشجويي مستار در معاونت تحاياات و فنا

 

 انتشار مقاله: -1ماده 

 توسط دانشجوه نا  دانشجو جزو نويسندگان مااليه باشيد   ماالهمنظور از انتشار مااله، چاپ  -تعريف

مصوب كميسيون نشريات عليو  پزشيكي ييا داخلي علمي پژوهشي مجالت و در  دوره تحصيلطول در 

 به شرح ذيل مي باشد : لو ، تحاياات و فناوري يا مجالت معتبر خارجيوزارت ع

  مرتبط با رشته تحصيلي  Original دانشجويان ماطع كارشناسي حداقل يك مااله -

مرتبط بيا  Originalمااله  2حداقل  MPHو كارشناسي ارشد  ،اي دانشجويان ماطع دكتراي حرفه -

 ISI-Web of Science هاينامه نمايه در مجالت نمايه شده وكي از آنها ي حداقل كهرشته تحصيلي 

 منتشر شده باشد    Medline / Pubmedيا 
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مرتبط با رشته تحصيلي كه در Originalمااله  3حداقل  تخصصي باليني ، و فوق PhD دانشجويان -

نتشيار ا Medline / Pubmed ييا  ISI-Web of Scienceهاي ناميه مجالت نمايه شده در نماييه

 يافته باشد   

 یا  در يك مااليه نويسينده اول الز  است دانشجويان مااطع دكتراي حرفه اي به باال حداقل: 1تبصره 

 باشند   مسئول

از آنجا كه چاپ مااله به عنوان شاخ  اصلي در بررسي پرونده دانشجويان پژوهشگر درنظر  :  2هصرتب

 بررسي پرونده ميسر نمي باشد   فوقرح گرفته شده است در صورت عد  ارائه مااله به ش

 :نحوه امتيازدهي 

 يا   Medline / Pubmed  نامه هاي مااالت منتشر شده در مجالت ايندكس شده در نمايه  -

 ISI-Web of Science چنانچيه مجليه داراي  و امتيياز  22ه به ازاي هر مااليهImpact factor 

 جمع مي شود  سال انتشار مااله   Impact factorبرابر  2امتياز مااله با  باشد 

 ، Scopus, Chemical Abstract, Embaseهايمايياالت منتشيير شييده در نمايييه نامييه -

Biological Abstracts  امتياز  52هبه ازاي هر مااله   

  امتياز   51ه مااالت منتشر شدهساير  -

نحيوه توزييع امتيياز فعالييت هياي   دولنويسندگان مااله طبق ج ترتي نحوه امتياز دهي به  :1تبصره

    پژوهشي مشترك جهت ارتااي اعضاي هيأت علمي 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)ستون  (2ستون ) (1ستون )

 تعداد همک ران
 سهم هر یک از همک ران از امتی ز مربوط

 مجموع ضرایب
 هر یک از بقیه همک ران نفر اول

1 111% _________  

2 01% 01% 151% 

3 01% 51% 101% 

4 01% 41% 101% 

5 01% 31% 101% 

 %105 <=%25 %51 و ب التر 0
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 شود امتياز نفر اول درنظر گرفته مي %01براي نويسنده مسئول  :2تبصره 

تحت يا ) طي نامه رسمي و غير الكترونيك(داراي پذيرش چاپ از دفتر مجله مااله  يكتنها  :3 تبصره

  امتياز دارد  تخصي يت قابل  Article In Pressه چاپ

  ضرب مي شود   2/5در صورتي كه مااله حاصل از پايان نامه باشد امتياز حاصل از آن در  : 4تبصره 

 پايان نامه -2ماده 

  مي باشد  در آخرين ماطع تحصيلي دانشجو دفاع شده  رساله تحايااتينامه، از پايان منظور -تعريف

 يازدهي :نحوه امت

 بادر نظر گرفتن نوع مطالعه و طراحي تحايق ،  به شرح ذيل امتياز تعلق مي گيرد:  -

   امتياز 3:  تا ه و کیفی مطالعات توصيفي -          

   امتياز  6تا ه:  In-vivoو  In-vitroمطالعات پايه شامل  -          

   امتياز6شاهدي: تا ه -مطالعات تحليلي شامل كوهورت و موردي -             

   امتياز51كارآزمايي باليني:  تا ه -          

 امتياز ميباشد   51ه تا ،ماده حداكثر امتياز قابل تخصي  از اين  تبصره :

 

 ها و سمينارهاارائه خالصه مقاالت دركنگره -3ماده 

داراي  برگيزار شيده و  منظور ازكنگره يا سمينار مجمعي است كه جهت ارائه نتاي( تحايااتي -تعریف

  بايست جزو نويسندگان خالصه مااله باشد  نا  دانشجو مياستوان و كتابچه خالصه مااالت فراخ

 نحوه امتيازدهي :

و /  2هو يا ارائه پوستر در هماي  هاي داخليي    5هبه ازاي هر مورد سخنراني در هماي  هاي داخلي -

 امتياز   5ه :خارجي 

 امتياز   3ه خنراني در هماي  هاي خارجي :به ازاي هر مورد س -

 امتياز  2ه: Abstract Meetingبه صورت  ISIبه ازاي هر مورد خالصه مااله ايندكس شده در  -

 امتياز  3ه:  ISIنمايه شده در  Proceedingبه ازاي هر مورد  -

  دنمايمي تواند امتياز كس   فوقهر خالصه مااله تنها از يكي از موارد  :1تبصره

  امتياز و 2هماي  داخلي ، هدر  در صورت كس  عنوان مااله برتر در كنگره به ازاي هر مااله :2تبصره

   امتياز ، اضافه بر امتيازات فوق تعلق مي گيرد  3در هماي  خارجي ه
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   از خالصه مااالت مي تواند مربوط به كنگره هاي دانشجويي باشد   %21حداكثر ه : 3تبصره 

   امتياز ميباشد52، هماده حداكثر امتياز قابل تخصي  از اين  : 4تبصره 

 

 :كتابانتشار -4ماده 

سيندگان نا  دانشجو جزو نوي كهتابي است ، ترجمه و گردآوري كمنظور از انتشار كتاب، تاليف - تعريف

  و به تاييد معاونت پژوهشي يا آموزشي دانشگاه رسيده باشد  آن بوده 

 : نحوه امتياز دهي 

    امتياز مي باشد 51امتياز و امتياز گردآوري و تاليف  2ترجمه كتاب امتياز  -

 امتياز است    52ه ماده از اين صاامتياز قابل اختصحداكثر  -تبصره 

 

 همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي: مجري يا -5ماده 

شجو در جدول همكياران قرار داشتن نا  دان ، منظور از همكاري در اجراي طرحهاي تحايااتي -تعریف

تفيوي   داراي  ييا سياير مراجيع ه مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه طرح هدر پروپوزال  يا مجري اصلي

    بوده و مي بايست تأييديه پايان طرح را داشته باشد  اختيار جهت تصوي  طرح

كشيور  طرح چند مركزي داخلي : طرحي است كه با همكاري چند دانشگاه يا مركيز تحاياياتي داخيل

 انجا  شده باشد 

طرح چند مركزي خارجي: طرحي است كه با همكاري علمي مراكز و دانشكاههاي خارج از كشور انجيا  

 شده باشد 

 : نحوه امتيازدهي

 امتياز    3ه:  به عنوان همكار به ازاي هر مورد طرح تحايااتي -

 امتياز  2هبه ازاي هر مورد طرح تحايااتي به عنوان مجري  -

   ضرب مي شود  2/5در ضري ه پايهصورتي كه طرح چند مركزي داخلي باشد امتياز  در -

   ضرب مي شود  2/5ه ضري در صورتي كه طرح چند مركزي خارجي باشد امتياز پايه در   -

 .شودضرب مي ( 5/1)در ضري  پايهچنانچه طرح مصوب كميته تحاياات دانشجويي باشد امتياز -

 .باشد  امتياز مي 52ه مادهقابل تخصي  از اين حداكثر امتياز تبصره :
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 فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي -6ماده 

كيه عيالوه بير عضيويت در  هستنددانشجوياني  ، شاملفعاالن در كميته تحاياات دانشجويي -تعريف

كميتيه سرپرسيت طبيق گيواهي كتبيي مسيتندات موجيود و  ورهاي زير بر اسا حكميته در يكي از م

 ت نموده باشند :ليافع

 عضويت در شوراي مركزي كميته -

  ي كميتهدبير  -

 و ژورنال كالپ ها كنگره ها ،ها همكاري در برگزاري هماي  -

 آموزشي هايتدريس در كارگاه -

 نحوه امتيازدهي : 

            امتياز با نظر سرپرست كميتيه و بير اسيا  تيين دانشيگاهي    2-6دبير به ازاي هر سال فعاليت از ه -

  و تعداد اعضاي فعال كميته

  21هبيه ازاي هير  در برگزاري هماي  ها و كنگيره هيا همكاري اجراييعضويت در شوراي مركزي ،  -

 امتياز  5هساعت 

هيا و ، هماي ژورنال كالبهياي دانشيجويي عضويت در شوراي پژوهشي و همكاري علمي در برگزاري  -

 امتياز  5هساعت   22هبه ازاي هر  كنگره ها

هاي برگزار شده توسط كميته تحاياات دانشجويي ه با ارائه برنامه كارگاه و گيواهي تدريس در كارگاه -

    امتياز 5ساعت تدريس در كارگاه ه  51هكتبي كميته  ، به ازاي هر 

 باشد شامل ارائه خالصه مااالت نمي در كنگره ها و هماي  ها همكاري علمي :1 تبصره

   امتياز است 22هقابل كس  است،  ماده اكثر امتيازي كه از اينحد :2تبصره 

 تمامي موارد فوق مي بايست به تأييد معاون پژوهشي دانشگاه برسد   :3تبصره 

 

 نوآوري ، اختراع ، اكتشاف  -7ماده 

منظور مواردي است كه داراي گواهي نامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركت هيا و مالكييت  -تعریف

تي بوده و يا در مراجع معتبر خارج از كشور ثبت شده باشد و همچنين به تأ ييد كميته ابيداعات و صنع
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رسيده و توسط آن كميته بر اسا  قانون ارتااء اعضاي هييأت علميي ، امتيياز دهيي  دانشگاه اختراعات

 . شده باشد

 نحوه امتياز دهي:

   امتياز از اين ماده قابل اكتساب است  21حداكثر تاه 

 

 حد نصاب امتيازات -8ماده 

، در جهت معرفيي بيه عنيوان دانشيجوي پژوهشيگر  گانه فوق،7كس  شده از مواد  حداقل امتياز الز  

مقطاع دکتارا  ، در هبدون درنظر گرفتن امتياز حاصل از پاييان ناميه  امتی ز( 55) مقطع لیس نس

 امتياز  مي باشد   ( 115ب التر )دانشجوی ن مق طع در امتياز و  (05) حرفه ا  و ک رشن سی ارشد

با احيراز  3تين و  %01و دانشگاه هاي ارت  و شاهد با احراز  2هاي تين دانشجويان دانشگاه :1تبصره 

به  ، با رعايت حداقل هاي ذكر شده در موارد مختلف ،  ماطع تحصيلي مربوطهاز امتياز حدنصاب  01%

  شونددانشجوي پژوهشگر درنظر گرفته ميعنوان 

 مي گردد: حدنصاب امتياز كس  شده بر حس  معدل بدين صورت محاسبه :2تبصره 

 امتيياز  22،بيه ازاي هير نييم نميره ، 56كمتير از معيدل در صيورت  در ماطع كارشناسي       

 مي بايست به ساف حدنصاب اضافه گردد 

  زاي هير به ا،  52 در صورت معدل كمتر از در مااطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي

 امتياز مي بايست به ساف حدنصاب اضافه گردد  32 ، نيم نمره

 ماده متفاوت باشد  4از حداقل امتيازات كس  شده از اين آيين نامه مي بايست  : 3تبصره 

 

در معاونتت تحقيقتات و   11/7/1311در تاريخ  تبصره 17ماده و  8اين دستورالعمل در 

  ش پزشكي تصويب گرديد .فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموز

                                                                                                                                      


