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 های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگردستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت

 مقدمه:

نامه )تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای آئین "ک"با استعانت از خداوند متعال در راستای اجرای بند 

های علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و درخشان( و به منظور عملکرد یکسان در کلیه دانشگاه

وم ا...)عج(، ارتش و علهای اجرایی )شاهد، بقیهپزشکی وابسته به دستگاههای علوم ها/ دانشکدهآموزش پزشکی و دانشگاه

 بهزیستی و توانبخشی( این دستورالعمل تدوین شده است. 

حاسبه های ذیل، امتیاز فرد را مها/ مؤسسات یادشده براساس شاخصها/ دانشکدهشایسته است معاونت پژوهشی کلیه دانشگاه

اب امتیاز حدنصاب(، مراتب را به کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی مستقر در معاونت و در صورت احراز شرایط )اکتس

 تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم نمایند. 

 انتشار مقاله:  -1ماده

یل و در ر طول دوره تحصتعریف: منظور از انتشار مقاله، چاپ مقاله توسط دانشجو )نام دانشجو جزو نویسندگان مقاله باشد(، د

مجالت علمی پژوهشی داخلی مصوب کمیسیون نشریات علوم پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا مجالت معتبر 

 باشد: خارجی به شرح ذیل می

 مرتبط با رشته تحصیلی Originalدانشجویان مقطع کارشناسی حداقل یک مقاله  -

مرتبط با رشته تحصیلی که  Originalمقاله  2، حداقلMPHارشد و ای، کارشناسی حرفه دانشجویان مقطع دکترای -

 Medline/pubmedیا   Science  ISI-Web of هاینامهها در مجالت نمایه شده در نمایهحداقل یکی از آن

 منتشر شده باشد. 

مرتبط با رشته تحصیلی که در مجالت نمایه شده  Originalمقاله  3تخصص بالینی، حداقل و فوق PhDدانشجویان  -

 انتشار یافته باشد.  Medline/pubmedیا  Science  ISI-Web ofهاینامهدر نمایه

 باشند.  نویسنده اولای به باال حداقل در یک مقاله حرفه : الزم است دانشجویان مقاطع دکترای1تبصره
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: از آنجا که چاپ مقاله به عنوان شاخص اصلی در بررسی پرونده دانشجویان پژوهشگر در نظر گرفته شده است، در 2تبصره

 باشد. صورت عدم ارائه مقاله به شرح فوق بررسی پرونده میسر نمی

 

 نحوه امتیازدهی: 

 ISI Web of Scienceیا  Medline/Pubmedهای نامهمقاالت منتشر شده در مجالت ایندکس شده در نمایه -

سال  Impact factorبرابر  2باشد، امتیاز مقاله با   Impact factor( امتیاز و چنانچه مجله دارای22به ازای هر مقاله )

 شود. انتشار مقاله جمع می

به  scopus ،chemical Abstract ،Embase، Biologial Abstractهای نامهمقاالت منتشر شده در نمایه -

 ( امتیاز 12هر مقاله ) ازای

 ( امتیاز11سایر مقاالت منتشر شده ) -

 باشد.نامه ارتقاء اعضای هیات علمی مینویسندگان مقاله طبق جدول آئین ترتیب: نحوه امتیازدهی به 1تبصره

 3ستون  2ستون  1ستون 

 مجموع ضرایب سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوط تعداد همکاران

 از بقیه همکارانهریک  نفر اول

1 111% -  

2 01% 01% 121% 

3 01% 21% 101% 

4 01% 41% 101% 

2 01% 31% 101% 

 %102 < = %22 %21 و باالتر  0

 

 امتیاز نفر اول در نظر گرفته می شود. %111برای نویسنده مسئول  :2بصره ت
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 Article Inمقاله درای پذیرش چاپ از دفتر مجله )طی نامه رسمی و غیرالکترونیک( یا تحت چاپ ) یک: تنها 3تبصره 

Press)   .قابلیت تخصیص امتیاز دارد 

 شود. ضرب می 2/1نامه باشد، امتیاز حاصل از آن درکه مقاله حاصل از پایان: در صورتی4تبصره

 نامهپایان -2ماده

 باشد. نامه، رساله تحقیقاتی دفاع شده دانشجو در آخرین مقطع تحصیلی میتعریف: منظور از پایان

 نحوه امتیازدهی: 

 گیرد: با در نظر گرفتن نوع مطالعه و طراحی تحقیق، به شرح ذیل امتیاز تعلق می -

 ( امتیاز3مطالعات توصیفی: تا ) -

 امتیاز  (0: تا )In-vivoو  In-vitroمطالعات پایه شامل  -

 ( امتیاز0شاهدی: تا ) -مطالعات تحلیلی شامل کوهورت و موردی -

 ( امتیاز11کارآزمایی بالینی: تا ) -

 باشد.( امتیاز می11تبصره: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، تا )

 ها و سمینارها:ارائه خالصه مقاالت در کنگره -3ماده 

مجمعی است که جهت ارائه نتایج تحقیقاتی برگزار شده و دارای فراخوان و کتابچه خالصه تعریف: منظور از کنگره یا سمینار، 

 بایست جزو نویسندگان خالصه مقاله باشد.مقاالت است. نام دانشجو می

 

 نحوه امتیازدهی: 

 ( امتیاز1خارجی )( و 2/1های داخلی )( و یا ارائه پوستر در همایش1های داخلی )به ازای هر مورد سخنرانی در همایش -

 ( امتیاز3های خارجی )به ازای هر مورد سخنرانی در همایش -

 ( امتیاز2: ) Abstract Meetingبه صورت  ISIبه ازای هر مورد خالصه مقاله ایندکس شده در  -
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 ( امتیاز3: ) ISIنمایه شده در Proceedingبه ازای هر مورد  -

 توند امتیاز کسب نماید.وق می: هر خالصه مقاله تنها از یکی از موارد ف1تبصره

( 3( امتیاز و در همایش خارجی )2: در صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای هر مقاله در همایش داخلی )2تبصره

 گیرد. امتیاز، خالصه بر امتیازات فوق تعلق می

 یی باشد. های دانشجوتواند مربوط به کنگره( از خالصه مقاالت می%21: حداکثر )3تبصره

 باشد. ( امتیاز می12: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده، )4تبصره

 انتشار کتاب:  -4ماده 

تعریف: منظور از انتشار کتاب، تالیف کتابی است که نام دانشجو جزو نویسندگان آن بوده و به تایید معاونت پژوهشی یا 

 آموزشی دانشگاه رسیده باشد.

 نحوه امتیازدهی:

 یاز انتشار کتاب توسط شورای انتشارات دانشگاه تعیین و محاسبه خواهد شد.امت -

 ( امتیاز است. 12تبصره: حداکثر امتیاز قابل اختصاص از این ماده )

 های تحقیقاتی:مجری یا همکاری در اجرای طرح -5ماده

های تحقیقاتی، قرار داشتن نام دانشجو در جدول همکاران اصلی یا مجری طرح )در تعریف: منظور از همکاری در اجرای طرح

ت تاییدیه بایسپروپوزال( مصوب شورای پژوهشی دانشگاه )یا سایر مراجع دارای تفویض اختیار جهت تصویب طرح( بوده و می

 پایان طرح را داشته باشد. 

 ی داخلی: طرحی است که با همکاری چند دانشگاه یا مراکز تحقیقاتی داخل کشور انجام شده باشد. طرح چند مرکز

 های خارج از کشور انجام شده باشد. طرح چند مرکزی خارجی: طرحی است که با همکاری علمی مراکز و دانشگاه

 نحوه امتیازدهی:

 ز( امتیا3به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان همکار: ) -
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 ( امتیاز2به ازای هر مورد طرح تحقیقاتی به عنوان مجری ) -

 شود.( ضرب می2/1در صورتی که طرح چند مرکزی داخلی باشد امتیاز پایه در ضریب ) -

 شود.( ضرب می2/1در صورتی که طرح چند مرکزی خارجی باشد امتیاز پایه در ضریب ) -

 شود. ( ضرب می2/1پایه در ضریب )چنانچه طرح مصوب کمیته تحقیقات دانشجوی باشد امتیاز  -

 باشد.( امتیاز می12تبصره: حداکثر امتیاز قابل تخصیص از این ماده )

 فعالیت در کمتیه تحقیقات دانشجویی -6ماده 

تعریف: فعاالن در کمیته تحقیقات دانشجویی، شامل دانشجویانی هستند که عالوه بر عضویت در کمیته در یکی از محورهای 

 س مستندات موجود و طبق گواهی کتبی سرپرست کمیته فعالیت نموده باشند:زیر بر اسا

 عضویت در شورای مرکز کمیته -

 دبیری کمیته -

 ها و ژورنال کالبهمکاری در برگزاری همایش ها، کنگره -

 های آموزشیتدریس در کارگاه -

 نحوه امتیازدهی:

 کمیته و بر اساس تیپ دانشگاهی و تعداد اعضای فعال کمیته( امتیاز با نظر سرپرست 2-0دبیر به ازای هر سال فعالیت از ) -

 ( امتیاز1( ساعت )21ها به ازای هر )ها و کنگرهدر برگزاری همایش همکاری اجراییعضویت در شورای مرکزی،  -

ها به ازای هر ها وکنگرههای دانشجویی، همایشدر برگزاری ژورنال کالب همکاری علمیعضویت در شورای پژوهشی و  -

 ( امتیاز1( ساعت )22)

های برگزار شده توسط کمیته تحقیقات دانشجویی )با ارائه برنامه کارگاه و گواهی کتبی کمتیه(، به ازای تدریس در کارگاه -

 ( امتیاز1( ساعت تدریس در کارگاه )11هر )

 باشدها شامل ارائه خالصه مقاالت نمیها و همایشعلمی در کنگره: همکاری 1تبصره

 ( امتیاز است. 22: حداکثر امتیازی که از این ماده قابل کسب است، )2تبصره
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 بایست به تایید معاون پژوهشی دانشگاه برسد. : تمامی موارد فوق می3تبصره

 نوآوری، اختراع، اکتشاف، ثبت ژن -7ماده 

ع ها و مالکیت صنعتی بوده و یا در مراجتعریف: منظور مواردی است که دارای گواهینامه ثبت اختراع از اداره کل ثبت شرکت

یته بر رسیده و توسط آن کمدانشگاه معتبر خارج از کشور ثبت شده باشد و همچنین به تایید کمیته ابداعات و اختراعات 

 تیازدهی شده باشد.اساس قانون ارتقاء اعضا هیئت علمی، ام

 نحوه امتیازدهی:

 ( امتیاز از این ماده قابل اکتساب است.21حداکثر تا )

 

 

 حد نصاب امتیازات -8ماده

( 22گانه فوق، جهت معرفی به عنوان دانشجوی پژوهشگر، در مقطع لیسانس ) 0حداقل امتیاز الزم کسب شده از مواد 

( امتیاز و در 02ارشد  )ای و کارشناسی حرفهنامه(، در مقطع دکتراییانامتیاز )بدون در نظر گرفتن امتیاز حاصل از پا

 باشد. ( امتیاز می112دانشجویان مقاطع باالتر )

از امتیاز حدنصاب  %01با احراز  3و تیپ  %01های ارتش و شاهد با احراز و دانشگاه 2های تیپ تبصره: دانشجویان دانشگاه

های ذکر شده در موارد مختلف، به عنوان دانشجوی پژوهشگر در نظر گرفته حداقل مقطع تحصیلی مربوطه، با رعایت

 شوند.  می

 

در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت  11/7/1311تبصره در تاریخ  15ماده و  8این دستورالعمل در 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب گردید. 

 


