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نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي تحقيقاتي دانشجويان  اجرايي دستورالعمل

تسهيالت آموزشي، پژوهشي و »نامه آيين 2ماده « ك»موضوع بند  پژوهشگر

  «رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

 

 : مقدمه
ي و تسهيالت آموزشي، پژوهش»آيين نامه  « ك»بند  اجراي  راستايدر با استعانت از خداوند متعال و 

دانشكده هاي علوم /دانشگاههاو به منظور عملكرد يكسان در كليه «  رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

پزشكي  و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي  

اين  (و توانبخشي بهزيستي،ارتش و علوم (عج..)شاهد، بقيه آ)وابسته به دستگاههاي اجرايي 

  . شده است تدويندستورالعمل 

، امتياز فرد را ذيلهاي  بر اساس شاخص كليه دانشگاه هاي يادشده معاونت پژوهشيشايسته است 

، مراتب را به مركز مطالعات و توسعه (امتياز حدنصاباكتساب )شرايط محاسبه و در صورت احراز 

 . ندآموزش پزشكي در معاونت آموزشي وزارت متبوع اعالم نماي

 

 :انتشار مقاله -1 ماده
در  (نام دانشجو جزو نويسندگان مقاله باشد ) توسط دانشجو مقالهمنظور از انتشار مقاله، چاپ  -تعريف

مصوب كميسيون نشريات علوم پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات و داخلي علمي پژوهشي مجالت 

 :به شرح ذيل مي باشد  فناوري يا مجالت معتبر خارجي

 

 جويان مقطع كارشناسي حداقل يك مقالهدانشOriginal Article  

 و كارشناسي ارشد  ، اي  دانشجويان مقطع دكتراي حرفهMPH  مقاله كه  2حداقل

 يا   ISI-Web of Science هاي نامه يكي از آنها در مجالت نمايه شده در نمايه

Index Medicus  و حداقل يكي از مقاالت بودهOriginal Article دباش. 
 

از آنجا كه چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلي در بررسي پرونده دانشجويان پژوهشگر درنظر :   1هصرتب

 . بررسي پرونده ميسر نمي باشد فوقگرفته شده است در صورت عدم ارائه مقاله به شرح 
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 :نحوه امتيازدهي 

 يا    Index Medicus   نامه هاي مقاالت منتشر شده در مجالت ايندكس شده در نمايه  -

 ISI-Web of Science چنانچه مجله داراي )امتياز ( 52) به ازاي هر مقالهImpact Factor   باشد

 (.شود ضرب مي Impact Factorبرابر  5امتياز مقاله در 

 ، Scopus, Chemical Abstract, Embaseهاي مقاالت منتشر شده در نمايه نامه -

Biological Abstracts  امتياز (12)هر مقاله به ازاي 

 امتياز  (11) مقاالت منتشر شدهساير  -

 .شود اطالعاتي شامل امتياز اين بند نميانتشار در بانكهاي : 5تبصره

مقاله در  قابل اختصاص بهاي، دانشجو نويسنده اول يا مسئول باشد، امتياز  چنانجه در مقاله :3تبصره

 .شود ضرب مي (5/1)ضريب 

تحت يا   )طي نامه رسمي و غير الكترونيك(از دفتر مجله  داراي پذيرش چاپقاله م يكتنها  :4 تبصره

  .امتياز دارد تخصيصيت قابل Article In Pressچاپ
 

 پايان نامه -2ماده 
 مي باشد آخرين مقطع تحصيلي  در دانشجو دفاع شده  تحقيقاتي رسالهنامه،  از پايان منظور -تعريف

 :نحوه امتيازدهي 

 : ر گرفتن نوع مطالعه و طراحي تحقيق ،  به شرح ذيل امتياز تعلق مي گيردبادر نظ -

 امتياز(  3)تا :  مطالعات توصيفي -         

 امتياز( 6)تا : شاهدي -مطالعات تحليلي شامل كوهورت و موردي -         

 امتياز (11)تا :  اي شامل مطالعات تجربي و كارآزمايي باليني مطالعات مداخله -         

 (2) : قرار داشته باشد نامه در ليست عناوين اولويت هاي پژوهشي دانشگاه  موضوع پايان چنانچه  -

 امتياز 

 مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه (با تخصيص اعتبار)به عنوان طرح تحقيقاتي پايان نامهدر صورتيكه  -

 ياز امت( 2) ( :تفويض اختيار جهت تصويب طرح داراي يا ساير مراجع ) 

 

 .امتياز ميباشد( 51) تا حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين بند، : 1تبصره

 

 ها و سمينارها دركنگره خالصه مقاالتارائه  -3ماده 

داراي  يا سمينار مجمعي است كه جهت ارائه نتايج تحقيقاتي برگزار شده و منظور ازكنگره  -تعريف

 .بايست جزو نويسندگان خالصه مقاله باشد شجو مينام دان. استوان و كتابچه خالصه مقاالت فراخ
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 :نحوه امتيازدهي 

به ازاي هر مورد سخنراني در همايش هاي داخلي و يا ارائه پوستر در همايش هاي داخلي و  -

 امتياز  (1): خارجي 

 امتياز  (3) :به ازاي هر مورد سخنراني در همايش هاي خارجي  -

 Abstract Meeting :(5)به صورت  ISIدر  دهش ايندكسبه ازاي هر مورد خالصه مقاله  -

 امتياز

 امتياز ISI  :(3)نمايه شده در  Proceedingبه ازاي هر مورد  -

 .نمايدمي تواند امتياز كسب  فوقهر خالصه مقاله تنها از يكي از موارد : 1تبصره

امتياز اضافه بر امتيازات فوق  (5)در صورت كسب عنوان مقاله برتر در كنگره به ازاي هر مقاله، : 5تبصره

 تعلق مي گيرد

 امتياز ميباشد( 12) حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين بند، : 3تبصره 

 

 :كتابانتشار -4 ماده
سندگان نام دانشجو جزو نوي كهترجمه و يا گردآوري كتابي است يا  منظور از انتشار كتاب، تاليف

  .يد معاونت پژوهشي يا آموزشي دانشگاه رسيده باشدو به تاي آن بوده  گردآورندگان/مترجمان/

 : نحوه امتياز دهي 

 . امتياز انتشار كتاب توسط شوراي انتشارات دانشگاه تعيين و محاسبه خواهد شد  -

 .امتياز است(  51)از اين بند  صاامتياز قابل اختصحداكثر  -1تبصره 

 

 :همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي  -5ماده 
قرار داشتن نام دانشجو در جدول همكاران  ، منظور از همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي -تعريف

تفويض اختيار جهت  داراي  يا ساير مراجع ) مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه( در پروپوزال)طرح اصلي 

   .مي باشد ( تصويب طرح

كز تحقيقاتي داخل كشور طرحي است كه با همكاري چند دانشگاه يا مر :طرح چند مركزي داخلي 

 .انجام شده باشد

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

 .شده باشد
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 :نحوه امتيازدهي 

 امتياز   (3): به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي  -

 . ضرب مي شود( 5/1)يبدر ضر پايهدر صورتي كه طرح چند مركزي داخلي باشد امتياز  -

 . ضرب مي شود( 2/1) ضريبه طرح چند مركزي خارجي باشد امتياز پايه در در صورتي ك  -

 .شود ضرب مي(  2/1)در ضريب پايهامتيازچنانچه طرح مصوب كميته تحقيقات دانشجويي باشد  -

 .باشد امتياز مي(  12)حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين بند : 1تبصره
از اين بند  شده اند ، مصوبتحقيقاتي  كه به عنوان طرح ييدانشجو هاي پايان نامهآن دسته از  :5تبصره

 . گيرندمي امتياز  5مربوطه در ماده بند  امتياز نگرفته و تنها از 

 

 فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي -6ماده 
كه عالوه بر عضويت در كميته  هستنددانشجوياني  ، شاملميته تحقيقات دانشجوييفعاالن در ك -تعريف

 :ليت نموده باشندافعطبق گواهي كتبي كميته مستندات موجود و  ورهاي زير بر اساسحدر يكي از م

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

 آموزشي  هاي تدريس در كارگاه -

 

 : نحوه امتيازدهي 

ساعت  (21)به ازاي هر قالب همكاري اجرايي ها و كنگره هادر  همكاري در برگزاري همايش -

 امتياز (1)

 (1)ساعت  (52)به ازاي هر  ها و كنگره هادر قالب همكاري علمي همكاري در برگزاري همايش -

 امتياز

با ارائه برنامه كارگاه و ) توسط كميته تحقيقات دانشجويي  هاي برگزار شده تدريس در كارگاه -

 امتياز  ( 5)ساعت تدريس در كارگاه ( 6) ازاي هر به، (گواهي كتبي كميته 

 امتياز (1)ساعت  (51)ژورنال كالبهاي دانشجويي به ازاي هر همكاري در برگزاري  -
 

 .باشد همكاري علمي شامل ارائه خالصه مقاالت نمي - 1تبصره

 .امتياز است( 51)حداكثر امتيازي كه از اين بند قابل كسب است،  -5تبصره 

 

 ليست استعدادهاي درخشان دانشگاه درنام دانشجو ن قرار داشت -7ماده 
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 سوابق علمي و مطابق دانشجويي نام  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه  كتبيبر اساس گواهي چنانچه 

 (11) گرفته باشد،در ليست استعدادهاي درخشان قرار ، عمل آمده در سطح دانشگاه بهقبلي ارزيابي 

 .نمايد امتياز كسب مي

 

 حد نصاب امتياز -8ماده 
، در جهت معرفي به عنوان دانشجوي پژوهشگر  گانه فوق،7كسب شده از مواد  حداقل امتياز الزم 

، در مقطع دكتراي حرفه اي (بدون درنظر گرفتن امتياز حاصل از پايان نامه) امتياز( 22) مقطع ليسانس

 . شدامتياز  مي با(  112)در دانشجويان مقاطع باالتر امتياز و ( 52) و كارشناسي ارشد

مقطع تحصيلي مربوطه به از امتياز حدنصاب % 51با احراز  5هاي تيپ  دانشجويان دانشگاه – 1تبصره

 .شوند به عنوان دانشجوي پژوهشگر درنظر گرفته مي شرح فوق

مقطع تحصيلي مربوطه به از امتياز حدنصاب % 81با احراز  3هاي تيپ  دانشجويان دانشگاه -5تبصره 

 .شوند نشجوي پژوهشگر درنظر گرفته ميبه عنوان دا شرح فوق

 

در معاونت تحقيقات و فناوري وزارت  15/3/88در تاريخ  تبصره 12ماده و  8اين دستورالعمل در

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصويب گرديد 

                                                                                                                                      


