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  بسمه تعالی
  

  موضوع نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر اجرایی دستورالعمل
  »تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان«نامه آیین 2ماده » ك«بند  

  
  : مقدمه

موزشـی، پژوهشـی و   تسـهیالت آ «آیین نامه  » ك«بند  اجراي  راستايدر با استعانت از خداوند متعال و 
دانشکده هـاي علـوم   /دانشگاههاو به منظور عملکرد یکسان در کلیه »  رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان

پزشکی  و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی و دانشـگاههاي علـوم پزشـکی       
ایــن  )و توانبخشــی ســتیبهزی،ارتــش و علــوم  )عــج..(.شــاهد ،بقیــه ا(بــه دســتگاههاي اجرایــی وابســته 

   . شده است تدویندستورالعمل 
، امتیـاز فـرد را   ذیـل هـاي   کلیه دانشگاه هاي یادشده بـر اسـاس شـاخص    معاونت پژوهشیشایسته است 

کمیتـه کشـوري تحقیقـات    ، مراتـب را بـه   )امتیـاز حدنصـاب  اکتساب (شرایط محاسبه و در صورت احراز 
  . اعالم نمایند وري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکیدانشجویی مستقر در معاونت تحقیقات و فنا

  
  :انتشار مقاله -1ماده 

 )نام دانشجو جزو نویسـندگان مقالـه باشـد    ( توسط دانشجو مقالهمنظور از انتشار مقاله، چاپ  -تعریف
مصوب کمیسیون نشـریات علـوم پزشـکی یـا     داخلی علمی پژوهشی مجالت در  طول دوره تحصیل ودر 

  :به شرح ذیل می باشد  لوم، تحقیقات و فناوري یا مجالت معتبر خارجیوزارت ع
   مرتبط با رشته تحصیلی  Original دانشجویان مقطع کارشناسی حداقل یک مقاله -
مـرتبط بـا    Originalمقالـه   2حداقل  MPHو کارشناسی ارشد  ،اي  دانشجویان مقطع دکتراي حرفه -

 ISI-Web of Science هـاي  نامه  نمایه در مجالت نمایه شده وکی از آنها ی حداقل کهرشته تحصیلی 

  .منتشر شده باشد   Medline / Pubmedیا 
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مرتبط با رشته تحصـیلی کـه در   Originalمقاله  3حداقل  تخصصی بالینی ، و فوق PhD دانشجویان -
نتشـار  ا Medline / Pubmed یـا   ISI-Web of Scienceهـاي   نامـه   مجالت نمایه شـده در نمایـه  

  . یافته باشد 
 یـا  در یـک مقالـه نویسـنده اول    الزم است دانشجویان مقاطع دکتراي حرفه اي به باال حداقل: 1تبصره 
 . باشند مسئول

از آنجا که چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلی در بررسی پرونده دانشجویان پژوهشـگر درنظـر    :  2هصرتب
  . بررسی پرونده میسر نمی باشد فوقرح گرفته شده است در صورت عدم ارائه مقاله به ش

  :نحوه امتیازدهی 
  یا   Medline / Pubmed  نامه هاي  مقاالت منتشر شده در مجالت ایندکس شده در نمایه  -
 ISI-Web of Science چنانچه مجلـه داراي   و امتیاز) 25( به ازاي هر مقالهImpact factor   باشـد 

  .جمع می شود سال انتشار مقاله   Impact factorبرابر  2امتیاز مقاله با 
ــه    - ــه نام ــده در نمای ــر ش ــاالت منتش ــاي مق  ، Scopus, Chemical Abstract, Embaseه

Biological Abstracts  امتیاز )15(به ازاي هر مقاله .  
  .امتیاز  )10( مقاالت منتشر شدهسایر  -

نحـوه توزیـع امتیـاز فعالیـت هـاي        دولنویسندگان مقاله طبـق جـ   ترتیبنحوه امتیاز دهی به  :1تبصره
   . پژوهشی مشترك جهت ارتقاي اعضاي هیأت علمی 

 

  تعداد همکاران
  

  سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

  )٢(ستون   )١(ستون 
  ھر یک از بقیھ ھمکاران  نفر اول
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تحـت  یا  )طی نامه رسمی و غیر الکترونیـک (داراي پذیرش چاپ از دفتر مجله مقاله  یکتنها  :2 تبصره

   .امتیاز دارد تخصیصیت قابل )Article In Press( چاپ
   .ضرب می شود  2/1در صورتی که مقاله حاصل از پایان نامه باشد امتیاز حاصل از آن در  : 3تبصره 

  پایان نامه -2ماده 
  .در آخرین مقطع تحصیلی می باشد  دانشجو دفاع شده  رساله تحقیقاتینامه،  از پایان منظور -تعریف

  :نحوه امتیازدهی 
  : بادر نظر گرفتن نوع مطالعه و طراحی تحقیق ،  به شرح ذیل امتیاز تعلق می گیرد -

  امتیاز)  3(تا :   و کیفی مطالعات توصیفی -          
  امتیاز )  6(تا :  In-vivoو  In-vitroمطالعات پایه شامل  -          

  امتیاز) 6(تا : شاهدي -مطالعات تحلیلی شامل کوهورت و موردي -             
  امتیاز) 10(تا :  کارآزمایی بالینی -          

  .امتیاز میباشد) 10( تا ،ماده حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این  :تبصره 
  

  ها و سمینارها ارائه خالصه مقاالت درکنگره -3ماده 
داراي  منظور ازکنگره یا سمینار مجمعی است که جهت ارائه نتـایج تحقیقـاتی برگـزار شـده و      -تعریف

  .بایست جزو نویسندگان خالصه مقاله باشد نام دانشجو می. استوان و کتابچه خالصه مقاالت فراخ
  :ی نحوه امتیازده

و /.)5(و یا ارائه پوستر در همایش هـاي داخلـی    ) 1(به ازاي هر مورد سخنرانی در همایش هاي داخلی -
  امتیاز  )1( :خارجی 

 امتیاز  )3( :به ازاي هر مورد سخنرانی در همایش هاي خارجی  -

 یازامت )Abstract Meeting :)2به صورت  ISIبه ازاي هر مورد خالصه مقاله ایندکس شده در  -

  امتیاز )ISI  :)3نمایه شده در  Proceedingبه ازاي هر مورد  -
  .نمایدمی تواند امتیاز کسب  فوقهر خالصه مقاله تنها از یکی از موارد  :1تبصره
امتیـاز و  ) 2(همایش داخلی ، در  در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازاي هر مقاله :2تبصره

  .ز ، اضافه بر امتیازات فوق تعلق می گیردامتیا)  3(در همایش خارجی 
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  .هاي دانشجویی باشد .از خالصه مقاالت می تواند مربوط به کنگره% ) 50(حداکثر  : 3تبصره 
  امتیاز میباشد) 15(، ماده حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این  : 4تبصره 

  
  :کتابانتشار -4ماده 

سـندگان  نام دانشجو جـزو نوی  کهتابی است ، ترجمه و گردآوري کمنظور از انتشار کتاب، تالیف - تعریف
   .و به تایید معاونت پژوهشی یا آموزشی دانشگاه رسیده باشد آن بوده 

  : نحوه امتیاز دهی 
   . امتیاز می باشد 10امتیاز و امتیاز گردآوري و تالیف  5ترجمه کتاب امتیاز  -

  .امتیاز است)  15( ماده از این صاامتیاز قابل اختصحداکثر  -تبصره 
  

  :همکاري در اجراي طرح هاي تحقیقاتی مجري یا -5ماده 
قرار داشتن نام دانشجو در جـدول همکـاران    ، منظور از همکاري در اجراي طرحهاي تحقیقاتی -تعریف

تفـویض   داراي  یـا سـایر مراجـع    ( مصوب شوراي پژوهشی دانشـگاه  )در پروپوزال(طرح  یا مجري اصلی
   .بوده و می بایست تأییدیه پایان طرح را داشته باشد ) هت تصویب طرحاختیار ج

طرحی است که با همکاري چند دانشگاه یـا مرکـز تحقیقـاتی داخـل کشـور      : طرح چند مرکزي داخلی 
  .انجام شده باشد

طرحی است که با همکاري علمی مراکز و دانشکاههاي خارج از کشـور انجـام   : طرح چند مرکزي خارجی
  .شدشده با

  : نحوه امتیازدهی
  امتیاز   )3(:  به عنوان همکار به ازاي هر مورد طرح تحقیقاتی -
  امتیاز )5(به ازاي هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان مجري  -
  . ضرب می شود) 2/1(در ضریب پایهدر صورتی که طرح چند مرکزي داخلی باشد امتیاز  -
  . ضرب می شود) 5/1( ضریبمتیاز پایه در در صورتی که طرح چند مرکزي خارجی باشد ا  -
  .شود ضرب می ) 5/1(در ضریب پایهچنانچه طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی باشد امتیاز -

  .باشد امتیاز می)  15( مادهحداکثر امتیاز قابل تخصیص از این :تبصره 
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  فعالیت در کمیته تحقیقات دانشجویی -6ماده 

کـه عـالوه بـر عضـویت در      هسـتند دانشجویانی  ، شاملقات دانشجوییفعاالن در کمیته تحقی -تعریف
کمیتـه  سرپرسـت  طبـق گـواهی کتبـی    مسـتندات موجـود و    ورهاي زیر بر اسـاس حکمیته در یکی از م

 :لیت نموده باشند افع

 عضویت در شوراي مرکزي کمیته -

  ي کمیتهدبیر  -

  ها و ژورنال کالپ کنگره ها ،ها  همکاري در برگزاري همایش -
 آموزشی هاي تدریس در کارگاه -

  : نحوه امتیازدهی 
امتیاز با نظـر سرپرسـت کمیتـه و بـر اسـاس تیـپ دانشـگاهی                    )  2-6(دبیر به ازاي هر سال فعالیت از  -

   و تعداد اعضاي فعال کمیته
 )50(هـر  بـه ازاي   و کنگـره هـا   در برگزاري همـایش هـا   همکاري اجراییعضویت در شوراي مرکزي ،  -

 امتیاز )1(ساعت 

هـا و   ، همـایش ژورنال کالبهـاي دانشـجویی   عضویت در شوراي پژوهشی و همکاري علمی در برگزاري  -
 امتیاز )1(ساعت  )25(به ازاي هر  کنگره ها

با ارائه برنامـه کارگـاه و گـواهی    ( هاي برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی  تدریس در کارگاه -
 امتیاز )  1(ساعت تدریس در کارگاه ) 10(، به ازاي هر )کتبی کمیته 

  .باشد شامل ارائه خالصه مقاالت نمی در کنگره ها و همایش ها همکاري علمی :1 تبصره
  .امتیاز است) 25(قابل کسب است،  ماده حداکثر امتیازي که از این :2تبصره 
  .دانشگاه برسد  تمامی موارد فوق می بایست به تأیید معاون پژوهشی :3تبصره 

  
  نوآوري ، اختراع ، اکتشاف  -7ماده 

منظور مواردي است که داراي گواهی نامه ثبت اختراع از اداره کل ثبـت شـرکت هـا و مالکیـت      -تعریف
صنعتی بوده و یا در مراجع معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تأ ییـد کمیتـه ابـداعات و    
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توسط آن کمیته بر اساس قانون ارتقـاء اعضـاي هیـأت علمـی ، امتیـاز دهـی       رسیده و  دانشگاه اختراعات
  . شده باشد

  :نحوه امتیاز دهی
  .امتیاز از این ماده قابل اکتساب است ) 20( حداکثر تا

  
  حد نصاب امتیازات -8ماده 

، در جهـت معرفـی بـه عنـوان دانشـجوي پژوهشـگر        گانه فـوق، 7کسب شده از مواد  حداقل امتیاز الزم 
، در مقطع دکتـراي حرفـه اي   )بدون درنظر گرفتن امتیاز حاصل از پایان نامه( امتیاز) 55( مقطع لیسانس

  . امتیاز  می باشد)  115(در دانشجویان مقاطع باالتر امتیاز و ) 95( و کارشناسی ارشد
بـا احـراز    3تیپ و % 90و دانشگاه هاي ارتش و شاهد با احراز  2هاي تیپ  دانشجویان دانشگاه :1تبصره 

بـه   ، با رعایت حداقل هاي ذکر شده در موارد مختلـف ،   مقطع تحصیلی مربوطهاز امتیاز حدنصاب % 80
  .شوند دانشجوي پژوهشگر درنظر گرفته میعنوان 

  :حاسبه می گرددحدنصاب امتیاز کسب شده بر حسب معدل بدین صورت م :2تبصره 
 امتیــاز  25،بــه ازاي هــر نــیم نمــره ، 16کمتــر از معــدل در صــورت  در مقطــع کارشناســی       

 .می بایست به سقف حدنصاب اضافه گردد

  بـه ازاي هـر   ،  15 در صورت معدل کمتـر از  در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري حرفه اي
 .امتیاز می بایست به سقف حدنصاب اضافه گردد 35 ، نیم نمره

  .ماده متفاوت باشد 4از حداقل ت امتیازات کسب شده از این آیین نامه می بایس : 3تبصره 
  

در معاونـت تحقیقـات و     19/7/1391در تـاریخ   تبصره 17ماده و  8این دستورالعمل در 
   .فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردید 

                                                                                                                                       


