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 بسمه تعالي

 

 موضوع نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر اجرايي دستورالعمل

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

 

 مقدمه:  

رفياش، وييو     موزشي،  ژووشيي، و  تسيينت  آ »آيين  نامي    « ك»بند  اجراي  راستايدر با استعانت از خداوند متعال و 

و موسسا  وابست  بي    انيگاشيا/دانيكد  شاي علوم ژزشك،دو ب  منظور عملكرد يكسان در كلن  « استعدادشاي درخيان

  ..)عي(   بقن  ا.ب  دستگاشياي اجراي، )شاشدوابست   ش ژزشك، و دانيگاشياي علوم ژزشك،وزار  بيداشت  درمان و آموز

  شد  است.  تدوي اي  دستورالعمل  و توانبخي،  ست،بيزيارتش و علوم 

  امتناز فرد را محاسب  و در صيور   ذيلشاي  شد  بر اساس شاخص كلن  دانيگا  شاي ياد معاونت ژووشي،شايست  است 

كمنت  كيوري تحقنقا  دانيجوي، مستقر در معاونيت تحقنقيا  و     مراتب را ب   امتناز حدنصابشرايط )اكتساب احراز 

 اعتم نمايند.    درمان و آموزش ژزشك،وري وزار  بيداشتفنا

 

 انتشار مقاله: -1ماده 

دور  طيول  در  توسط دانيجو) نام دانييجو جيزو نويسيند ان مقالي  باشيد        مقال منظور از انتيار مقال   چاپ  -تعريف

لوم  تحقنقيا  و فنياوري   مصوب كمنسنون نيريا  علوم ژزشك، يا وزار  عداخل، علم، ژووشي، مجت  و در  تحصنل

 ب  شرح ذيل م، باشد : يا مجت  معتبر خارج،

  مرتبط با رشت  تحصنل،  Original دانيجويان مقطع كارشناس، حداقل يك مقال  -

 كي  مرتبط با رشت  تحصنل،  Originalمقال   2حداقل  MPHو كارشناس، ارشد   اي  دانيجويان مقطع دكتراي حرف  -

منتير شد   Medline,Pubmed يا  ISI-Web of Science شاي نام   نماي  در مجت  نماي  شد  وك، از آنيا ي حداقل

 باشد .

مجيت  نمايي    مرتبط با رشت  تحصينل، كي  در   Original مقال   3حداقل  تخصص، بالنن،   و فوق PhD دانيجويان -

 نتيار يافت  باشد . ا Medline,Pubmed يا  ISI-Web of Scienceشاي  نام   شد  در نماي 

 باشند.  مسئول يا در يك مقال  نويسند  اول الزم است دانيجويان مقاطع دكتراي حرف  اي ب  باال حداقل: 1تبصره 
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از آنجا ك  چاپ مقال  ب  عنوان شاخص اصل، در بررس، ژروند  دانيجويان ژووشيگر درنظر  رفت  شد  است  :  2هصرتب

 بررس، ژروند  منسر نم، باشد.  فوقرح در صور  عدم ارائ  مقال  ب  ش

 :نحوه امتيازدهي 

ب    ISI-Web of ScienceياMedline/Pubmed نام  شاي  مقاال  منتير شد  در مجت  ايندكس شد  در نماي   -

سال   Impact factorبرابر 2امتناز مقال  با  باشد Impact factorچنانچ  مجل  داراي  و امتناز  22) ازاي شر مقال 

 جمع م، شود .انتيار مقال  

بي  ازاي   Scopus, Chemical Abstract, Embase  Biological Abstractsشاي مقاال  منتير شد  در نماي  نام  -

 . امتناز  52)شر مقال  

 .امتناز   51) مقاال  منتير شد ساير  -

نحو  توزيع امتناز فعالنت شياي ژووشيي، مييترك      دولنويسند ان مقال  طبق ج ترتنبنحو  امتناز دش، ب   :3تبصره

  . جيت ارتقاي اعضاي شنأ  علم، 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.امتناز نفر اول درنظر  رفت  م، شمانند  براي نويسند  مسئولامتناز  :4تبصر  

 Article) تحت چياپ  يا  )ط، نام  رسم، و غنر الكتروننك(داراي ژذيرش چاپ از دفتر مجل  مقال   يكتنيا  :2 تبصر 

In Press  امتناز دارد. تخصنصنت قابل  

  .ضرب م، شود 2/5از حاصل از آن در در صورت، ك  مقال  حاصل از ژايان نام  باشد امتن : 6تبصر  

 

 (3)ستون  (2ستون ) (1ستون )

 مجموع ضرايب سهم هر يک از همکاران از امتياز مربوط تعداد شمكاران

 هر يک از بقيه همکاران نفر اول

5 111% _________  

2 01% 01% 151% 

3 01% 51% 101% 

4 01% 01% 101% 

2 01% 31% 101% 

 %105 =<%25 %51 و باالتر 6
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 پايان نامه -2ماده 

 .م، باشد  در آخري  مقطع تحصنل، دانيجو دفاع شد   رسال  تحقنقات،نام    از ژايان منظور -تعريف

 نازدش، :نحو  امت

 ب  شرح ذيل امتناز تعلق م،  نرد:    رفت  نوع مطالع  و طراح، تحقنق در نظر با -

   امتناز3تا ):  و کيفي مطالعا  توصنف، -          

   امتناز 6تا ): In-vivoو  In-vitroمطالعا  ژاي  شامل  -          

   امتناز6شاشدي: تا ) -مطالعا  تحلنل، شامل كوشور  و موردي -             

   امتناز51تا )كارآزماي، بالنن،:  -          

 باشد. امتناز م،  15) تا  ماد حداكثر امتناز قابل تخصنص از اي   تبصر  :

 

 ها و سمينارها ارائه خالصه مقاالت درکنگره -3ماده 

وان و كتابچي   داراي فراخي  بر زار شد  و منظور ازكنگر  يا سمننار مجمع، است ك  جيت ارائ  نتاي( تحقنقات، -تعريف

 .بايست جزو نويسند ان ختص  مقال  باشد . نام دانيجو م،استختص  مقاال  

 نحوه امتيازدهي :

  5) :و خيارج،  /. 2)و يا ارائ  ژوسيتر در شميايش شياي داخلي،       5)ب  ازاي شر مورد سخنران، در شمايش شاي داخل، -

 امتناز 

 امتناز  3) :خنران، در شمايش شاي خارج،ب  ازاي شر مورد س -

 امتناز  Abstract Meeting :(2ب  صور   ISIب  ازاي شر مورد ختص  مقال  ايندكس شد  در  -

 امتناز  ISI  :(3نماي  شد  در  Proceedingب  ازاي شر مورد  -

 .دنمايم، تواند امتناز كسب  فوقشر ختص  مقال  تنيا از يك، از موارد  :1تبصره

  امتنياز و در شميايش   2شميايش داخلي،   )  در  در صور  كسب عنوان مقال  برتر در كنگر  ب  ازاي شر مقالي   :2تبصره

   امتناز   اضاف  بر امتنازا  فوق تعلق م،  نرد. 3خارج، )

 %   از ختص  مقاال  م، تواند مربوط ب  كنگر  شاي دانيجوي، باشد .21حداكثر ) : 3تبصره 

   امتناز منباشد52  )ماد  حداكثر امتناز قابل تخصنص از اي   : 0تبصره 
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 :کتابانتشار -0ماده 

و بي   آن بيود   سيند ان  نام دانيجو جيزو نوي  ك تاب، است   ترجم  و  ردآوري كمنظور از انتيار كتاب  تالنف - تعريف

  تايند معاونت ژووشي، يا آموزش، دانيگا  رسند  باشد.

 : نحوه امتياز دهي 

  . امتناز م، باشد 51امتناز و امتناز  ردآوري و تالنف  2ترجم  كتاب  براي امتناز -

 امتناز است.   52) ماد  از اي  صاامتناز قابل اختصحداكثر  -تبصره 

 

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

 ييا مجيري   اصيل، يجو در جدول شمكاران قرار داشت  نام دان   منظور از شمكاري در اجراي طرحياي تحقنقات، -تعريف

بود  و م،   تفويض اختنار جيت تصويب طرح داراي  يا ساير مراجع) مصوب شوراي ژووشي، دانيگا  طرح )در ژروژوزال 

  . بايست تأيندي  ژايان طرح را داشت  باشد

 كيور انجام شد  باشد. : طرح، است ك  با شمكاري چند دانيگا  يا مركز تحقنقات، داخلطرح چند مركزي داخل،

 طرح چند مركزي خارج،: طرح، است ك  با شمكاري علم، مراكز و دانيكاشياي خارج از كيور انجام شد  باشد.

 : نحوه امتيازدهي

 امتناز   3): ب  عنوان شمكار ب  ازاي شر مورد طرح تحقنقات، -

 امتناز  2) :ب  ازاي شر مورد طرح تحقنقات، ب  عنوان مجري -

   ضرب م، شود. 2/5) در ضريب ژاي صورت، ك  طرح چند مركزي داخل، باشد امتناز  در -

   ضرب م، شود. 2/5) ضريبدر صورت، ك  طرح چند مركزي خارج، باشد امتناز ژاي  در   -

 .شود ضرب م، ( 5/1) در ضريب ژاي  چنانچ  طرح مصوب كمنت  تحقنقا  دانيجوي، باشد امتناز -

 .باشد   امتناز م، 52) ماد قابل تخصنص از اي  حداكثر امتناز تبصره :

 

 فعاليت در کميته تحقيقات دانشجويي -0ماده 

ك  عتو  بير عضيويت در كمنتي  در يكي، از      شستنددانيجويان،    شاملفعاالن در كمنت  تحقنقا  دانيجوي، -تعريف

 ت نمود  باشند :لنافعكمنت  سرژرست طبق  واش، كتب، مستندا  موجود و  ورشاي زير بر اساسحم

 عضويت در شوراي مركزي كمنت  -

  ي كمنت دبنر  -
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 و ژورنال كتپ شا كنگر  شا  شا شمكاري در بر زاري شمايش -

 آموزش، شاي تدريس در كار ا  -

 نحوه امتيازدهي : 

و تعداد اعضاي فعال كمنت  و بر اساس تنپ دانيگاش،    امتناز با نظر سرژرست 2-6فعالنت از ) هر سالدبنر ب  ازاي  -

  كمنت 

 امتناز  5) ساعت (51)هر ب  ازاي  در بر زاري شمايش شا و كنگر  شا شمكاري اجراي،عضويت در شوراي مركزي    -

بي  ازاي   شا و كنگر  شيا    شمايشژورنال كتبياي دانيجوي، عضويت در شوراي ژووشي، و شمكاري علم، در بر زاري  -

 امتناز  5) ساعت (25)هر 

شاي بر زار شد  توسط كمنت  تحقنقا  دانيجوي، ) با ارائ  برنام  كار ا  و  واش، كتب، كمنت     ب   تدريس در كار ا  -

    امتناز 5) ساعت تدريس در کارگاه( 11)ازاي هر 

 باشد. شامل ارائ  ختص  مقاال  نم، در كنگر  شا و شمايش شا شمكاري علم، :5 تبصر 

   امتناز است.22)قابل كسب است   ماد  اكثر امتنازي ك  از اي حد :2تبصر  

 تمام، موارد فوق م، بايست ب  تأيند معاون ژووشي، دانيگا  برسد . :3تبصر  

 

 نوآوري ، اختراع ، اکتشاف  -0ماده 

ت، بود  و يا منظور مواردي است ك  داراي  واش، نام  ثبت اختراع از ادار  كل ثبت شركت شا و مالكنت صنع -تعريف

رسند  و توسط  دانيگا  در مراجع معتبر خارج از كيور ثبت شد  باشد و شمچنن  ب  تأ يند كمنت  ابداعا  و اختراعا 

 . آن كمنت  بر اساس قانون ارتقاء اعضاي شنأ  علم،   امتناز دش، شد  باشد

 نحوه امتياز دهي:

 .ب استناز از اي  ماد  قابل اكتساامت   21) حداكثر تا:تبصر  

 

 حد نصاب امتيازات -0ماده 

  22) مقطع لنسانس  در معرف، ب  عنوان دانيجوي ژووشيگر جيت  ان  فوق  7كسب شد  از مواد  حداقل امتناز الزم 

در امتناز و   52) مقطع دكتراي حرف  اي و كارشناس، ارشد  در )بدون درنظر  رفت  امتناز حاصل از ژايان نام   امتناز

 امتناز  م، باشد.    552باالتر )دانيجويان مقاطع 
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% از امتنياز  81بيا احيراز    3تنيپ  و % 51و دانيگا  شاي ارتش و شاشد با احراز  2شاي تنپ  دانيجويان دانيگا  :1تبصره 

دانيجوي ژووشيگر درنظير  عنوان ب    داقل شاي ذكر شد  در موارد مختلف  با رعايت حمقطع تحصنل، مربوط حدنصاب 

 .شوند  رفت  م،

 

Ph.D.  اي و  دکتراي حرفه و باالتر

 کارشناسي ارشد

  کارشناسي

 5 تنپ 22 52 552

 2تنپ  45/2 82/2 513/2

 3تنپ  44 76 52

 

 م،  ردد: حدنصاب امتناز كسب شد  بر حسب معدل بدي  صور  محاسب  :2تبصر  

م، بايست ب  سيقف حدنصياب اضياف     امتناز  22 ب  ازاي شر ننم نمر   56كمتر از معدل در صور   در مقطع كارشناس،

  ردد.

امتناز م، بايسيت   32  زاي شر ننم نمر ب  ا  52 در صور  معدل كمتر ازدر مقاطع كارشناس، ارشد و دكتري حرف  اي 

 ب  سقف حدنصاب اضاف   ردد.

 ماد  متفاو  باشد. 4از حداقل امتنازا  كسب شد  از اي  آين  نام  م، بايست  : 3تبصر  

كلن  مدارك ارسال، بايد مربوط ب  شمان مقطع تحصنل، درخواست، باشد)تاريخ شروع ب  تحصنل در آن مقطع  :4تبصر  

 شمان مقطع درخواست،  تا دو سال بعد از فارغ التحصنل، در

 

 

 

 

در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت   25/15/1300در تاريخ  تبصره 21ماده و  0اين دستورالعمل در 

 گرديد . و تصويب ويرايشش پزشکي بهداشت ، درمان و آموز

                                                                                                                              


