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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: 

موزشد،  ژووشيد، و   تسدينت  آ »آيدن  نامد     « ك»بندد   اجراي  راستايدر با استعانت از خداوند متعال و 

دانيگاشيا/دانيدكده شداي علدو     و ب  منظور عملكدرد يكسدان در يلند     «  رفاش، ويوه استعدادشاي درخيان

ژزشك،  و موسسا  وابست  ب  وزار  بيداشت  درمان و آموزش ژزشك، و دانيگاشياي علو  ژزشك،  وابست  

 تددوي  ايد  دسدتورامعم     و توانبخي،( ست،بيزي ارتش و علو   ..)عج(ب  دستگاشياي اجراي، )شاشد  بقن  ا.

  شده است. 

  امتناز فرد را محاسب  و ذي شاي  يلن  دانيگاه شاي يادشده بر اساس شاخص معاونت ژووشي،شايست  است 

يمنت  ييوري تحقنقا  دانيدووي، مسدتقر     مراتب را ب  (امتناز حدنصابشرايط )ايتساب در صور  احراز 

 اعت  نمايند.  وري وزار  بيداشت   درمان و آموزش ژزشك،در معاونت تحقنقا  و فنا

 

 انتشار مقاله: -1ماده 

در  توسط دانيوو) نا  دانيوو جزو نويسدنداان مقامد  باشدد (    مقام منظور از انتيار مقام   چاپ  -تعريف

مصوب يمنسنون نيدريا  علدو  ژزشدك، يدا وزار      داخل، علم، ژووشي، موت  و در  دوره تحصن طول 

 ب  شرح ذي  م، باشد : لو   تحقنقا  و فناوري يا موت  معتبر خارج،ع

  مرتبط با رشت  تحصنل،  Original دانيوويان مقطع يارشناس، حداق  يك مقام  -

مرتبط با رشت   Originalمقام   2حداق   MPHو يارشناس، ارشد   اي  دانيوويان مقطع ديتراي حرف  -

  ISI-Web of Science شداي  نامد    نمايد   در مودت  نمايد  شدده و   كد، از آنيدا   ي حدداق   ي تحصنل، 

 منتير شده باشد .  Medline / Pubmedيا

مدرتبط بدا رشدت  تحصدنل، يد  در      Originalمقام   3حداق   تخصص، بامنن،   و فوق PhD دانيوويان -

نتيدار يافتد    ا Medline / Pubmed يدا   ISI-Web of Scienceشاي  نام   موت  نماي  شده در نماي 

 باشد . 
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 یا   در يدك مقامد  نويسدنده اول    الز  است دانيوويان مقاطع ديتراي حرف  اي بد  بداال حدداق    : 1تبصره 

 باشند.  مسئول

از آنوا ي  چاپ مقام  ب  عنوان شاخص اصل، در بررسد، ژروندده دانيدوويان ژووشيدگر درنظدر       :  2هصرتب

 بررس، ژرونده منسر نم، باشد.  فوقرح ارفت  شده است در صور  عد  ارائ  مقام  ب  ش

 :نحوه امتيازدهي 

 يا   Medline / Pubmed  نام  شاي  مقاال  منتير شده در موت  اينديس شده در نماي   -

 ISI-Web of Science  چنانچد  مولد  داراي    و امتنداز ( 25) ب  ازاي شر مقامImpact factor   باشدد 

 جمع م، شود .سال انتيار مقام    Impact factorبرابر  2امتناز مقام  با 

 Scopus, Chemical Abstract, Embase   Biologicalشداي  مقاال  منتير شده در نماي  نامد   -

Abstracts   امتناز (15)ب  ازاي شر مقام . 

 .امتناز  (10) مقاال  منتير شدهساير  -

نحوه توزيع امتناز فعامنت شاي ژووشي،   دولنويسنداان مقام  طبق ج ترتنبنحوه امتناز دش، ب   :1تبصره

  . ميترك جيت ارتقاي اعضاي شنأ  علم، 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود.% امتناز نفر اول درنظر ارفت  م،80براي نويسنده مسئول  :2تبصره 

تحدت  يا  )ط، نام  رسدم، و يندر امكترونندك   (داراي ژذيرش چاپ از دفتر مول  مقام   يكتنيا  :3 تبصره

  امتناز دارد. تخصنصنت قابل (Article In Press) چاپ

  ضرب م، شود . 2/1در صورت، ي  مقام  حاص  از ژايان نام  باشد امتناز حاص  از آن در  : 4تبصره 

 پايان نامه -2ماده 

 (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

1 100% _________  

2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60% 30% 180% 

 %175 <=%25 %50 و ب التر 6
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 .م، باشد  در آخري  مقطع تحصنل، دانيوو دفاع شده  رسام  تحقنقات،نام    از ژايان منظور -تعريف

 نازدش، :نحوه امت

 بادر نظر ارفت  نوع مطامع  و طراح، تحقنق    ب  شرح ذي  امتناز تعلق م، انرد:  -

 ( امتناز 3:  تا ) و کیفی مطامعا  توصنف، -          

 ( امتناز  6تا ):  In-vivoو  In-vitroمطامعا  ژاي  شام   -          

 ( امتناز6شاشدي: تا ) -مطامعا  تحلنل، شام  يوشور  و موردي -             

 ( امتناز10يارآزماي، بامنن،:  تا ) -          

 امتناز منباشد.( 10) تا  ماده حدايثر امتناز قاب  تخصنص از اي   تبصره :

 

 ها و سمينارها ارائه خالصه مقاالت دركنگره -3ماده 

داراي  برادزار شدده و    منظور ازينگره يا سمننار مومع، است يد  جيدت ارائد  نتدايج تحقنقدات،      -تعریف

 .بايست جزو نويسنداان ختص  مقام  باشد . نا  دانيوو م،استوان و يتابچ  ختص  مقاال  فراخ

 نحوه امتيازدهي :

و /.(5)و يا ارائد  ژوسدتر در شمدايش شداي داخلد،       ( 1)ب  ازاي شر مورد سخنران، در شمايش شاي داخل، -

 امتناز  (1) :خارج، 

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

 امتناز Abstract Meeting :(2)ب  صور   ISIب  ازاي شر مورد ختص  مقام  اينديس شده در  -

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

 .دنمايم، تواند امتناز يسب  فوقشر ختص  مقام  تنيا از يك، از موارد  :1تبصره

( امتنداز و در  2شمايش داخل،   )در  در صور  يسب عنوان مقام  برتر در ينگره ب  ازاي شر مقام  :2تبصره

 ( امتناز   اضاف  بر امتنازا  فوق تعلق م، انرد. 3شمايش خارج، )

 % ( از ختص  مقاال  م، تواند مربوط ب  ينگره شاي دانيووي، باشد .50حدايثر ) : 3تبصره 

 ( امتناز منباشد15  )ماده حدايثر امتناز قاب  تخصنص از اي   : 4تبصره 

 

 :كتابانتشار -4ماده 

آن سدنداان  نا  دانيوو جدزو نوي  ي تاب، است   ترجم  و اردآوري يمنظور از انتيار يتاب  تامنف - تعريف

  و ب  تايند معاونت ژووشي، يا آموزش، دانيگاه رسنده باشد. بوده 
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 : نحوه امتياز دهي 

  . امتناز م، باشد 10امتناز و امتناز اردآوري و تامنف  5ترجم  يتاب امتناز  -

 امتناز است.(  15) ماده از اي  صاامتناز قاب  اختصحدايثر  -تبصره 

 

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

 اصل،يوو در جدول شمكاران قرار داشت  نا  دان   منظور از شمكاري در اجراي طرحياي تحقنقات، -تعریف

تفويض اختنار جيدت   داراي  يا ساير مراجع ) مصوب شوراي ژووشي، دانيگاه طرح )در ژروژوزال( يا موري

  . بوده و م، بايست تأيندي  ژايان طرح را داشت  باشد( تصويب طرح

ييدور انودا     طرح چند مريزي داخل، : طرح، است ي  با شمكاري چند دانيگاه يا مريز تحقنقات، داخد  

 شده باشد.

طرح چند مريزي خارج،: طرح، است ي  با شمكاري علم، مرايز و دانيكاشياي خارج از ييور انوا  شده 

 باشد.

 : نحوه امتيازدهي

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

 امتناز (5)ب  ازاي شر مورد طرح تحقنقات، ب  عنوان موري  -

 ( ضرب م، شود. 2/1در ضريب) ژاي صورت، ي  طرح چند مريزي داخل، باشد امتناز  در -

 ( ضرب م، شود. 5/1) ضريبدر صورت، ي  طرح چند مريزي خارج، باشد امتناز ژاي  در   -

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

 .باشد ( امتناز م، 15) مادهقاب  تخصنص از اي  حدايثر امتناز تبصره :

 

 فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي -6ماده 

ي  عتوه بر عضويت در يمنتد    شستنددانيوويان،    شام فعاالن در يمنت  تحقنقا  دانيووي، -تعريف

ت نمدوده  مند افعيمنتد   سرژرسدت  طبق اواش، يتب، مستندا  موجود و  ورشاي زير بر اساسحدر يك، از م

 باشند :

 عضويت در شوراي مريزي يمنت  -

  ي يمنت دبنر  -

 و ژورنال يتپ شا ينگره شا  شا  شمكاري در برازاري شمايش -

 آموزش، شاي تدريس در يارااه -
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 نحوه امتيازدهي : 

          ( امتنداز بدا نظدر سرژرسدت يمنتد  و بدر اسداس تنده دانيدگاش،             2-6دبنر ب  ازاي شر سال فعامندت از )  -

  و تعداد اعضاي فعال يمنت 

سداعت   (50)ب  ازاي شدر   در برازاري شمايش شا و ينگره شا شمكاري اجراي،عضويت در شوراي مريزي    -

 امتناز (1)

شا و ينگدره     شمايشژورنال يتبياي دانيووي، عضويت در شوراي ژووشي، و شمكاري علم، در برازاري  -

 امتناز (1)ساعت  (25)ب  ازاي شر  شا

شاي برازار شده توسط يمنت  تحقنقا  دانيووي، ) با ارائ  برنام  يارااه و اواش، يتب،  تدريس در يارااه -

 (  امتناز 1ساعت تدريس در يارااه )( 10)يمنت  (  ب  ازاي شر 

 باشد. شام  ارائ  ختص  مقاال  نم، در ينگره شا و شمايش شا شمكاري علم، :1 تبصره

 ( امتناز است.25)قاب  يسب است   ماده ايثر امتنازي ي  از اي حد :2تبصره 

 تمام، موارد فوق م، بايست ب  تأيند معاون ژووشي، دانيگاه برسد . :3تبصره 

 

 نوآوري ، اختراع ، اكتشاف  -7ماده 

منظور مواردي است ي  داراي اواش، نام  ثبت اختدراع از اداره يد  ثبدت شدريت شدا و مامكندت        -تعریف

ت، بوده و يا در مراجع معتبر خارج از ييور ثبت شده باشد و شمچندن  بد  تدأ يندد يمنتد  ابدداعا  و       صنع

رسنده و توسط آن يمنت  بر اساس قانون ارتقاء اعضاي شنأ  علم،   امتنداز دشد، شدده     دانيگاه اختراعا 

 . باشد

 نحوه امتياز دهي:

 .(امتناز از اي  ماده قاب  ايتساب است  20حدايثر تا) 

 

 حد نصاب امتيازات -8ماده 

مقطا     در جيت معرف، ب  عنوان دانيووي ژووشيدگر   اان  فوق 7يسب شده از مواد  حداق  امتناز الز  

مقطا  دکتاراح فر اه اح و      در )بدون درنظر ارفت  امتناز حاص  از ژايان نام ( امتی ز( 55) لیس نس

 امتناز  م، باشد.  ( 115ب التر )دانشجوی ن مق ط  در امتناز و  (95) ک رشن سی ارشد

% 80با احراز  3تنه و % 90و دانيگاه شاي ارتش و شاشد با احراز  2شاي تنه  دانيوويان دانيگاه :1تبصره 

عندوان  بد      با رعايت حداق  شاي ذير شده در مدوارد مختلدف      مقطع تحصنل، مربوط از امتناز حدنصاب 

 .شوند دانيووي ژووشيگر درنظر ارفت  م،
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 م، اردد: حدنصاب امتناز يسب شده بر حسب معدل بدي  صور  محاسب  :2تبصره 

 ،مد،         امتنداز   25 ب  ازاي شر ننم نمدره    16يمتر از معدل در صور   در مقطع يارشناس

 بايست ب  سقف حدنصاب اضاف  اردد.

  زاي شدر ندنم   ب  ا   15 در صور  معدل يمتر از در مقاطع يارشناس، ارشد و ديتري حرف  اي

 امتناز م، بايست ب  سقف حدنصاب اضاف  اردد. 35   نمره

 ماده متفاو  باشد. 4از حداق  امتنازا  يسب شده از اي  آين  نام  م، بايست  : 3تبصره 

 

در معاونت تحقيقات و فناوري   19/7/1391در تاريخ  تبصره 17ماده و  8اين دستورالعمل در 

  ش پزشكي تصويب گرديد .وزارت بهداشت ، درمان و آموز

                                                                                                                                      


