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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:  

موزشـي، پژوهشـي و   تسهيالت آ«آيين نامه  » ك«بند  اجراي  راستايدر با استعانت از خداوند متعال و 
دانشگاهها/دانشكده هـاي علـوم   و به منظور عملكرد يكسان در كليه »  رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

پزشكي  و موسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـكي و دانشـگاههاي علـوم پزشـكي      
ايـن   و توانبخشـي)  سـتي بهزي،ارتـش و علـوم    ..(عـج) بـه دسـتگاههاي اجرايـي (شـاهد ،بقيـه ا.     وابسته 

   شده است.   تدويندستورالعمل 
، امتيـاز فـرد را   ذيـل هـاي   كليه دانشگاه هاي يادشده بر اسـاس شـاخص   معاونت پژوهشيشايسته است 

كميتـه كشـوري تحقيقـات    ، مراتـب را بـه   )امتياز حدنصابشرايط (اكتساب محاسبه و در صورت احراز 
  اعالم نمايند.   وري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكيدانشجويي مستقر در معاونت تحقيقات و فنا

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

مصوب كميسيون نشـريات علـوم پزشـكي يـا     داخلي علمي پژوهشي مجالت طول دوره تحصيل و در در 
  به شرح ذيل مي باشد : لوم، تحقيقات و فناوري يا مجالت معتبر خارجيوزارت ع

   مرتبط با رشته تحصيلي   Original دانشجويان مقطع كارشناسي حداقل يك مقاله -
مرتبط بـا   Originalمقاله  2حداقل  MPHو كارشناسي ارشد  ،اي  دانشجويان مقطع دكتراي حرفه -

 ISI-Web of Science هاي نامه  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 كـه در  Originalمقاله  3حداقل  تخصصي باليني ، و فوق PhD دانشجويان -
نتشـار  ا Medline / Pubmed يـا   ISI-Web of Scienceهـاي   نامـه   مجالت نمايه شده در نمايه

  يافته باشد . 
 يـا  در يك مقالـه نويسـنده اول   الزم است دانشجويان مقاطع دكتراي حرفه اي به باال حداقل: 1تبصره 
 باشند.   مسئول

از آنجا كه چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلي در بررسي پرونده دانشجويان پژوهشگر درنظـر   :  2هصرتب
  بررسي پرونده ميسر نمي باشد.   فوقرح گرفته شده است در صورت عدم ارائه مقاله به ش

  :نحوه امتيازدهي 
  يا   Medline / Pubmed  نامه هاي  مقاالت منتشر شده در مجالت ايندكس شده در نمايه  -
 ISI-Web of Science  چنانچـه مجلـه داراي    و امتيـاز ) 25( به ازاي هر مقالـهImpact factor 

  جمع مي شود .سال انتشار مقاله   Impact factorبرابر  2امتياز مقاله با  باشد 
ــه   - ــه نام ــده در نماي ــاالت منتشــر ش ــاي مق  ، Scopus, Chemical Abstract, Embaseه

Biological Abstracts  امتياز )15(به ازاي هر مقاله .  
  .امتياز  )10( مقاالت منتشر شدهساير  -

نحـوه توزيـع امتيـاز فعاليـت هـاي        دولنويسندگان مقاله طبق ج ترتيبنحوه امتياز دهي به  :1تبصره
   . پژوهشي مشترك جهت ارتقاي اعضاي هيأت علمي 

 

  تعداد همكاران
  

  سهم هر يك از همكاران از امتياز مربوط
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تحـت  يا  )طي نامه رسمي و غير الكترونيك(داراي پذيرش چاپ از دفتر مجله مقاله  يكتنها  :2 تبصره
   امتياز دارد. تخصيصيت قابل )Article In Press( چاپ

   ضرب مي شود . 2/1در صورتي كه مقاله حاصل از پايان نامه باشد امتياز حاصل از آن در  : 3تبصره 

  پايان نامه -2ماده 
  .در آخرين مقطع تحصيلي مي باشد  دانشجو دفاع شده  رساله تحقيقاتينامه،  از پايان منظور -تعريف

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

  ) امتياز 3:  تا ( و كيفي مطالعات توصيفي -          
  ) امتياز  6تا (:  In-vivoو  In-vitroمطالعات پايه شامل  -          

  ) امتياز6شاهدي: تا ( -مطالعات تحليلي شامل كوهورت و موردي -             
  ) امتياز10كارآزمايي باليني:  تا ( -          

  امتياز ميباشد.) 10( تا ،ماده حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين  تبصره :
  

  ها و سمينارها ارائه خالصه مقاالت دركنگره -3ماده 
داراي  منظور ازكنگره يا سمينار مجمعي است كه جهت ارائه نتايج تحقيقـاتي برگـزار شـده و     -تعريف

  .بايست جزو نويسندگان خالصه مقاله باشد . نام دانشجو مياستوان و كتابچه خالصه مقاالت فراخ
  ي :نحوه امتيازده

و /.)5(و يا ارائه پوستر در همايش هاي داخلـي   ) 1(به ازاي هر مورد سخنراني در همايش هاي داخلي -
  امتياز   )1( :خارجي 

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

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

  امتياز )ISI  :)3نمايه شده در  Proceedingبه ازاي هر مورد  -
  .نمايدمي تواند امتياز كسب  فوقهر خالصه مقاله تنها از يكي از موارد  :1تبصره
  در  در صورت كسب عنوان مقاله برتر در كنگره به ازاي هر مقاله :2تبصره



4 

 

) امتيـاز و  2همايش داخلـي ، ( بوط به كنگره % ) از خالصه مقاالت مي تواند مر50حداكثر ( : 3تبصره 
  هاي دانشجويي باشد .) امتياز ، اضافه بر امتيازات فوق تعلق مي گيرد. 3در همايش خارجي (

  ) امتياز ميباشد15، (ماده حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين  : 4تبصره 

  
  :كتابانتشار -4ماده 
سـندگان  نام 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 10امتياز و امتياز گردآوري و تاليف  5ترجمه كتاب امتياز  -
  امتياز است.)  15( ماده از اين صاامتياز قابل اختصحداكثر  -تبصره 

  
  همكاري در اجراي طرح هاي تحقيقاتي: مجري يا -5ماده 
قرار داشتن نام دانشجو در جـدول همكـاران    ، منظور از همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي -تعريف
تفـويض   داراي  يـا سـاير مراجـع    ( مصوب شوراي پژوهشي دانشـگاه  طرح (در پروپوزال) يا مجري اصلي

   بوده و مي بايست تأييديه پايان طرح را داشته باشد .) هت تصويب طرحاختيار ج
طرح چند مركزي داخلي : طرحي است كه با همكاري چند دانشگاه يـا مركـز تحقيقـاتي داخـل كشـور      

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

  شد.شده با
  : نحوه امتيازدهي

  امتياز   )3(:  به عنوان همكار به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي -
  امتياز )5(به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي به عنوان مجري  -
  ) ضرب مي شود.  2/1در ضريب( پايهدر صورتي كه طرح چند مركزي داخلي باشد امتياز  -
  ) ضرب مي شود.  5/1( ضريبمتياز پايه در در صورتي كه طرح چند مركزي خارجي باشد ا  -
  .شود ضرب مي ) 5/1(در ضريب پايهچنانچه طرح مصوب كميته تحقيقات دانشجويي باشد امتياز -
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  .باشد ) امتياز مي 15( مادهحداكثر امتياز قابل تخصيص از اين تبصره :
  

  فعاليت در كميته تحقيقات دانشجويي -6ماده 
كـه عـالوه بـر عضـويت در      هستنددانشجوياني  ، شاملقات دانشجوييفعاالن در كميته تحقي -تعريف

كميتـه  سرپرسـت  طبـق گـواهي كتبـي    مسـتندات موجـود و    ورهاي زير بر اساسحكميته در يكي از م
 ليت نموده باشند :افع

 عضويت در شوراي مركزي كميته -

  ي كميتهدبير  -

  ها و ژورنال كالپ كنگره ها ،ها  همكاري در برگزاري همايش -
 آموزشي هاي تدريس در كارگاه -

  نحوه امتيازدهي : 
) امتياز با نظر سرپرسـت كميتـه و بـر اسـاس تيـپ دانشـگاهي                    2-6دبير به ازاي هر سال فعاليت از ( -

  و تعداد اعضاي فعال كميته
 )50(ر بـه ازاي هـ   در برگزاري همايش هـا و كنگـره هـا    همكاري اجراييعضويت در شوراي مركزي ،  -

 امتياز )1(ساعت 

هـا و   ، همـايش ژورنال كالبهاي دانشـجويي  عضويت در شوراي پژوهشي و همكاري علمي در برگزاري  -
 امتياز )1(ساعت  )25(به ازاي هر  كنگره ها

هاي برگزار شده توسط كميته تحقيقات دانشجويي ( با ارائه برنامه كارگـاه و گـواهي    تدريس در كارگاه -
 )  امتياز 1ساعت تدريس در كارگاه () 10(، به ازاي هر كتبي كميته )

  باشد. شامل ارائه خالصه مقاالت نمي در كنگره ها و همايش ها همكاري علمي :1 تبصره
  ) امتياز است.25(قابل كسب است،  ماده حداكثر امتيازي كه از اين :2تبصره 
  دانشگاه برسد .تمامي موارد فوق مي بايست به تأييد معاون پژوهشي  :3تبصره 

  
  نوآوري ، اختراع ، اكتشاف  -7ماده 
منظور مواردي است كه داراي گواهي نامه ثبت اختراع از اداره كل ثبت شركت هـا و مالكيـت    -تعريف

صنعتي بوده و يا در مراجع معتبر خارج از كشور ثبت شده باشد و همچنين به تأ ييد كميتـه ابـداعات و   
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وسط آن كميته بر اساس قانون ارتقاء اعضاي هيـأت علمـي ، امتيـاز دهـي     رسيده و ت دانشگاه اختراعات
  . شده باشد

  نحوه امتياز دهي:
  )امتياز از اين ماده قابل اكتساب است . 20حداكثر تا( 

  
  حد نصاب امتيازات -8ماده 

، در جهـت معرفـي بـه عنـوان دانشـجوي پژوهشـگر        گانه فوق،7كسب شده از مواد  حداقل امتياز الزم 
، در مقطع دكتراي حرفه اي (بدون درنظر گرفتن امتياز حاصل از پايان نامه) امتياز) 55( قطع ليسانسم

  ) امتياز  مي باشد.   115در دانشجويان مقاطع باالتر (امتياز و ) 95( و كارشناسي ارشد
با احـراز   3تيپ و % 90و دانشگاه هاي ارتش و شاهد با احراز  2هاي تيپ  دانشجويان دانشگاه :1تبصره 

بـه   ، با رعايت حداقل هاي ذكر شده در موارد مختلف ،  مقطع تحصيلي مربوطه% از امتياز حدنصاب 80
  شوند. دانشجوي پژوهشگر درنظر گرفته ميعنوان 

  حدنصاب امتياز كسب شده بر حسب معدل بدين صورت محاسبه مي گردد: :2تبصره 
  ـ  ، 16كمتـر از  معـدل  در صـورت   در مقطع كارشناسـي        امتيـاز   25،ه ازاي هـر نـيم نمـره   ب

 مي بايست به سقف حدنصاب اضافه گردد.

  بـه ازاي هـر   ،  15 در صورت معدل كمتر از در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي
 امتياز مي بايست به سقف حدنصاب اضافه گردد. 35 ، نيم نمره

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

در معاونـت تحقيقـات و     19/7/1391در تـاريخ   تبصره 17ماده و  8اين دستورالعمل در 
   فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تصويب گرديد .

                                                                                                                                        


