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 تسمٍ تعالي

 

 مًضًع وحًٌ امتيازدَي تٍ فعاليتُاي تحقيقاتي داوشجًيان پژيَشگر اجرايي دستًرالعمل

 «تسُيالت آمًزشي، پژيَشي ي رفاَي ييژٌ استعدادَاي درخشان»وامٍ آييه 2مادٌ « ك»تىد  

 

 مقدمٍ: 

مًصؿي، دظيَـيي ي  تؼُيالت آ»آييه وبمٍ  « ن»ثىذ  اخشاي  ساػتبيدس ثب اػتؼبوت اص خذايوذ متؼبل ي 

داوـگبَُب/داوـىذٌ َبي ػليً   ي ثٍ مىظًس ػملىشد يىؼبن دس وليٍ «  سفبَي ييظٌ اػتؼذادَبي دسخـبن

دضؿىي  ي مًػؼبت ياثؼتٍ ثٍ يصاست ثُذاؿت، دسمبن ي آمًصؽ دضؿىي ي داوـيگبَُبي ػليً  دضؿيىي     

اييه   ي تًاوجخـيي   ؼيتي ثُضي،استيؾ ي ػليً       هػيح  ثيٍ دػيتگبَُبي اخشاييي هؿيبَذ ،ثمييٍ ا      ياثؼتٍ 

  ؿذٌ اػت   تذييهدػتًسالؼمل 

، امتييبص فيشد سا   رييل َيبي   وليٍ داوـگبٌ َبي يبدؿذٌ ثش اػبع ؿيبخق  مؼبيوت دظيَـيؿبيؼتٍ اػت 

وميتيٍ وـيًسي تحميميبت    ، مشاتيت سا ثيٍ    امتيبص حذولبةؿشايظ هاوتؼبة محبػجٍ ي دس كًست احشاص 

 اػال  ومبيىذ   يسي يصاست ثُذاؿت ، دسمبن ي آمًصؽ دضؿىيداوـدًيي مؼتمش دس مؼبيوت تحميمبت ي فىب

 

 اوتشار مقالٍ: -1مادٌ 

 تًػظ داوـدًه وب  داوـدً خضي وًيؼىذگبن ممبليٍ ثبؿيذ     ممبلٍمىظًس اص اوتـبس ممبلٍ، چبح  -تعريف

ملًة وميؼيًن وـشيبت ػليً  دضؿيىي ييب    داخلي ػلمي دظيَـي مدالت ي دس  ديسٌ تحليلعًل دس 

 ثٍ ؿشح ريل مي ثبؿذ : لً ، تحميمبت ي فىبيسي يب مدالت مؼتجش خبسخييصاست ػ

  مشتجظ ثب سؿتٍ تحليلي  Original داوـدًيبن ممغغ وبسؿىبػي حذالل يه ممبلٍ -

مشتجظ ثيب   Originalممبلٍ  2حذالل  MPHي وبسؿىبػي اسؿذ  ،اي  داوـدًيبن ممغغ دوتشاي حشفٍ -

 ISI-Web of Science َبي وبمٍ  ومبيٍ دس مدالت ومبيٍ ؿذٌ يىي اص آوُب ي حذالل وٍسؿتٍ تحليلي 

 مىتـش ؿذٌ ثبؿذ    Medline / Pubmedيب 
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مشتجظ ثب سؿتٍ تحليلي وٍ دس Originalممبلٍ  3حذالل  تخللي ثبليىي ، ي فًق PhD داوـدًيبن -

ٍ   مدالت ومبيٍ ؿذٌ دس ومبيٍ وتـيبس  ا Medline / Pubmed ييب   ISI-Web of Scienceَيبي   وبمي

 يبفتٍ ثبؿذ   

 یاب  دس يه ممبليٍ وًيؼيىذٌ ايل   الص  اػت داوـدًيبن ممبعغ دوتشاي حشفٍ اي ثٍ ثبال حذالل: 1تبصره 

 ثبؿىذ   مسئول

اص آودب وٍ چبح ممبلٍ ثٍ ػىًان ؿبخق اكلي دس ثشسػي دشيوذٌ داوـدًيبن دظيَـگش دسوظش  :  2هصرتب

 ثشسػي دشيوذٌ ميؼش ومي ثبؿذ   فًقشح گشفتٍ ؿذٌ اػت دس كًست ػذ  اسائٍ ممبلٍ ثٍ ؿ

 :وحًٌ امتيازدَي 

 يب   Medline / Pubmed  وبمٍ َبي  ممبالت مىتـش ؿذٌ دس مدالت ايىذوغ ؿذٌ دس ومبيٍ  -

 ISI-Web of Science  ٍ  Impact factorچىبوچيٍ مدليٍ داساي    ي امتييبص   25ه ثٍ اصاي َش ممبلي

 خمغ مي ؿًد  ػبل اوتـبس ممبلٍ   Impact factorثشاثش  2امتيبص ممبلٍ ثب  ثبؿذ 

-  ٍ  ، Scopus, Chemical Abstract, Embaseَييبي ممييبالت مىتـييش ؿييذٌ دس ومبيييٍ وبميي

Biological Abstracts  ٍامتيبص  55هثٍ اصاي َش ممبل   

  امتيبص   51ه ممبالت مىتـش ؿذٌػبيش  -

وحيًٌ تًصييغ امتييبص فؼبلييت َيبي        ذيلوًيؼىذگبن ممبلٍ عجك خ تشتيتوحًٌ امتيبص دَي ثٍ  :1تبصره

    دظيَـي مـتشن خُت استمبي اػضبي َيأت ػلمي 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3)ستون  (2ستون ) (1ستون )

 تعداد همکبران
 سهم هر یک از همکبران از امتیبز مربوط

 مجموع ضرایب
 هر یک از بقیه همکبران نفر اول

1 100% _________  

2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60% 30% 180% 

 %175 <=%25 %50 و ببالتر 6
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 ؿًد % امتيبص وفش ايل دسوظش گشفتٍ مي81ثشاي وًيؼىذٌ مؼئًل  :2تبصره 

تحت يب  )عي وبمٍ سػمي ي غيش الىتشيويه(داساي دزيشؽ چبح اص دفتش مدلٍ ممبلٍ  يهتىُب  :3 تبصره

  امتيبص داسد  تخليقيت لبثل  Article In Pressه چبح

  ضشة مي ؿًد   2/5دس كًستي وٍ ممبلٍ حبكل اص دبيبن وبمٍ ثبؿذ امتيبص حبكل اص آن دس  : 4تبصره 

 پايان وامٍ -2مادٌ 

  مي ثبؿذ  دس آخشيه ممغغ تحليلي داوـدً دفبع ؿذٌ  سػبلٍ تحميمبتيوبمٍ،  اص دبيبن مىظًس -تؼشيف

 يبصدَي :وحًٌ امت

 ثبدس وظش گشفته وًع مغبلؼٍ ي عشاحي تحميك ،  ثٍ ؿشح ريل امتيبص تؼلك مي گيشد:  -

   امتيبص 3:  تب ه و کیفی مغبلؼبت تًكيفي -          

   امتيبص  6تب ه:  In-vivoي  In-vitroمغبلؼبت دبيٍ ؿبمل  -          

   امتيبص6ؿبَذي: تب ه -مغبلؼبت تحليلي ؿبمل وًًَست ي مًسدي -             

   امتيبص51وبسآصمبيي ثبليىي:  تب ه -          

 امتيبص ميجبؿذ   51ه تب ،مبدٌ حذاوثش امتيبص لبثل تخليق اص ايه  تجلشٌ :

 

 َا ي سميىارَا ارائٍ خالصٍ مقاالت دركىگرٌ -3مادٌ 

داساي  ثشگيضاس ؿيذٌ ي    مىظًس اصوىگشٌ يب ػميىبس مدمؼي اػت وٍ خُت اسائٍ وتبيح تحميمبتي -تعریف

  ثبيؼت خضي وًيؼىذگبن خالكٍ ممبلٍ ثبؿذ   وب  داوـدً مياػتًان ي وتبثچٍ خالكٍ ممبالت فشاخ

 وحًٌ امتيازدَي :

ي /  5هي يب اسائٍ دًػتش دس َمبيؾ َبي داخليي     5هثٍ اصاي َش مًسد ػخىشاوي دس َمبيؾ َبي داخلي -

 امتيبص   5ه :خبسخي 

 امتيبص   3ه خىشاوي دس َمبيؾ َبي خبسخي :ثٍ اصاي َش مًسد ػ -

 امتيبص  2ه: Abstract Meetingثٍ كًست  ISIثٍ اصاي َش مًسد خالكٍ ممبلٍ ايىذوغ ؿذٌ دس  -

 امتيبص  3ه:  ISIومبيٍ ؿذٌ دس  Proceedingثٍ اصاي َش مًسد  -

  ذومبيمي تًاوذ امتيبص وؼت  فًقَش خالكٍ ممبلٍ تىُب اص يىي اص مًاسد  :1تبصره

  امتيبص ي 2َمبيؾ داخلي ، هدس  دس كًست وؼت ػىًان ممبلٍ ثشتش دس وىگشٌ ثٍ اصاي َش ممبلٍ :2تبصره

   امتيبص ، اضبفٍ ثش امتيبصات فًق تؼلك مي گيشد  3دس َمبيؾ خبسخي ه
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 %   اص خالكٍ ممبالت مي تًاوذ مشثًط ثٍ وىگشٌ َبي داوـدًيي ثبؿذ  51حذاوثش ه : 3تبصره 

   امتيبص ميجبؿذ55، همبدٌ حذاوثش امتيبص لبثل تخليق اص ايه  : 4تبصره 

 

 :كتاباوتشار -4مادٌ 

ؼيىذگبن  وب  داوـدً خضي وًي وٍتبثي اػت ، تشخمٍ ي گشدآيسي ومىظًس اص اوتـبس وتبة، تبليف - تعريف

  ي ثٍ تبييذ مؼبيوت دظيَـي يب آمًصؿي داوـگبٌ سػيذٌ ثبؿذ  آن ثًدٌ 

 : وحًٌ امتياز دَي 

    امتيبص مي ثبؿذ 51امتيبص ي امتيبص گشدآيسي ي تبليف  5تشخمٍ وتبة امتيبص  -

 امتيبص اػت    55ه مبدٌ اص ايه فبامتيبص لبثل اختلحذاوثش  -تبصره 

 

 َمكاري در اجراي طرح َاي تحقيقاتي: مجري يا -5مادٌ 

ـدً دس خذيل َمىيبسان  لشاس داؿته وب  داو ، مىظًس اص َمىبسي دس اخشاي عشحُبي تحميمبتي -تعریف

تفيًي    داساي  ييب ػيبيش مشاخيغ    ه ملًة ؿًساي دظيَـي داوـگبٌ عشح هدس دشيدًصال  يب مدشي اكلي

    ثًدٌ ي مي ثبيؼت تأييذيٍ دبيبن عشح سا داؿتٍ ثبؿذ  اختيبس خُت تلًيت عشح

وـيًس   عشح چىذ مشوضي داخلي : عشحي اػت وٍ ثب َمىبسي چىذ داوـگبٌ يب مشويض تحميميبتي داخيل   

 اودب  ؿذٌ ثبؿذ 

عشح چىذ مشوضي خبسخي: عشحي اػت وٍ ثب َمىبسي ػلمي مشاوض ي داوـىبَُبي خبسج اص وـًس اوديب   

 ؿذٌ ثبؿذ 

 : وحًٌ امتيازدَي

 امتيبص    3ه:  ثٍ ػىًان َمىبس ثٍ اصاي َش مًسد عشح تحميمبتي -

 امتيبص  5هثٍ اصاي َش مًسد عشح تحميمبتي ثٍ ػىًان مدشي  -

   ضشة مي ؿًد  2/5دس ضشيته دبيٍكًستي وٍ عشح چىذ مشوضي داخلي ثبؿذ امتيبص  دس -

   ضشة مي ؿًد  5/5ه ضشيتدس كًستي وٍ عشح چىذ مشوضي خبسخي ثبؿذ امتيبص دبيٍ دس   -

 .ؿًد ضشة مي ( 5/1)دس ضشيت دبيٍچىبوچٍ عشح ملًة وميتٍ تحميمبت داوـدًيي ثبؿذ امتيبص -

 .ثبؿذ   امتيبص مي 55ه مبدٌلبثل تخليق اص ايه حذاوثش امتيبص تبصره :
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 فعاليت در كميتٍ تحقيقات داوشجًيي -6مادٌ 

ويٍ ػياليٌ ثيش ػضيًيت دس      َؼتىذداوـدًيبوي  ، ؿبملفؼبالن دس وميتٍ تحميمبت داوـدًيي -تعريف

وميتيٍ  ػشدشػيت  عجيك گيًاَي وتجيي    مؼيتىذات مًخيًد ي    ًسَبي صيش ثش اػبعحوميتٍ دس يىي اص م

 ت ومًدٌ ثبؿىذ :ليبفؼ

 ػضًيت دس ؿًساي مشوضي وميتٍ -

  ي وميتٍدثيش  -

 ي طيسوبل والح َب وىگشٌ َب ،َب  َمىبسي دس ثشگضاسي َمبيؾ -

 آمًصؿي َبي تذسيغ دس وبسگبٌ -

 وحًٌ امتيازدَي : 

            امتيبص ثب وظش ػشدشػت وميتيٍ ي ثيش اػيبع تييخ داوـيگبَي         2-6دثيش ثٍ اصاي َش ػبل فؼبليت اص ه -

  ي تؼذاد اػضبي فؼبل وميتٍ

  51هثيٍ اصاي َيش    دس ثشگضاسي َمبيؾ َب ي وىگيشٌ َيب   َمىبسي اخشاييػضًيت دس ؿًساي مشوضي ،  -

 امتيبص  5هػبػت 

َيب ي   ، َميبيؾ طيسوبل والثُبي داوـيدًيي  ػضًيت دس ؿًساي دظيَـي ي َمىبسي ػلمي دس ثشگضاسي  -

 امتيبص  5هػبػت   25هثٍ اصاي َش  وىگشٌ َب

َبي ثشگضاس ؿذٌ تًػظ وميتٍ تحميمبت داوـدًيي ه ثب اسائٍ ثشوبمٍ وبسگبٌ ي گيًاَي   تذسيغ دس وبسگبٌ -

    امتيبص 5ػبػت تذسيغ دس وبسگبٌ ه  51هوتجي وميتٍ  ، ثٍ اصاي َش 

 ثبؿذ  ؿبمل اسائٍ خالكٍ ممبالت ومي دس وىگشٌ َب ي َمبيؾ َب َمىبسي ػلمي :1 تبصره

   امتيبص اػت 25هلبثل وؼت اػت،  مبدٌ اوثش امتيبصي وٍ اص ايهحذ :2تبصره 

 تمبمي مًاسد فًق مي ثبيؼت ثٍ تأييذ مؼبين دظيَـي داوـگبٌ ثشػذ   :3تبصره 

 

 وًآيري ، اختراع ، اكتشاف  -7مادٌ 

مىظًس مًاسدي اػت وٍ داساي گًاَي وبمٍ ثجت اختشاع اص اداسٌ ول ثجت ؿشوت َيب ي مبلىييت    -تعریف

تي ثًدٌ ي يب دس مشاخغ مؼتجش خبسج اص وـًس ثجت ؿذٌ ثبؿذ ي َمچىيه ثٍ تأ ييذ وميتٍ اثيذاػبت ي  كىؼ
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سػيذٌ ي تًػظ آن وميتٍ ثش اػبع لبوًن استمبء اػضبي َييأت ػلميي ، امتييبص دَيي      داوـگبٌ اختشاػبت

 . ؿذٌ ثبؿذ

 وحًٌ امتياز دَي:

   امتيبص اص ايه مبدٌ لبثل اوتؼبة اػت  21حذاوثش تبه 

 

 حد وصاب امتيازات -8مادٌ 

، دس خُت مؼشفيي ثيٍ ػىيًان داوـيدًي دظيَـيگش       گبوٍ فًق،7وؼت ؿذٌ اص مًاد  حذالل امتيبص الص  

مقطاع دکتارا    ، دس هثذين دسوظش گشفته امتيبص حبكل اص دبييبن وبميٍ    امتیبز( 55) مقطع لیسبنس

 امتيبص  مي ثبؿذ   ( 115ببالتر )دانشجویبن مقبطع دس امتيبص ي  (95) حرفه ا  و کبرشنبسی ارشد

ثب احيشاص   3تيخ ي % 91ي داوـگبٌ َبي استؾ ي ؿبَذ ثب احشاص  2َبي تيخ  داوـدًيبن داوـگبٌ :1تبصره 

ثٍ  ، ثب سػبيت حذالل َبي روش ؿذٌ دس مًاسد مختلف ،  ممغغ تحليلي مشثًعٍ% اص امتيبص حذولبة 81

  ؿًوذ داوـدًي دظيَـگش دسوظش گشفتٍ ميػىًان 

 مي گشدد: حذولبة امتيبص وؼت ؿذٌ ثش حؼت مؼذل ثذيه كًست محبػجٍ :2تبصره 

 امتييبص   25،ثيٍ اصاي َيش وييم وميشٌ     ، 56ومتيش اص  مؼيذل  دس كيًست   دس ممغغ وبسؿىبػي       

 مي ثبيؼت ثٍ ػمف حذولبة اضبفٍ گشدد 

  صاي َيش  ثٍ ا،  55 دس كًست مؼذل ومتش اص دس ممبعغ وبسؿىبػي اسؿذ ي دوتشي حشفٍ اي

 امتيبص مي ثبيؼت ثٍ ػمف حذولبة اضبفٍ گشدد  35 ، ويم ومشٌ

 مبدٌ متفبيت ثبؿذ  4اص حذالل امتيبصات وؼت ؿذٌ اص ايه آييه وبمٍ مي ثبيؼت  : 3تبصره 

 

در معايوتت تحقيقتات ي     19/7/1391در تاريخ  تثصرٌ 17مادٌ ي  8ايه دستًرالعمل در 

  ش پسشكي تصًية گرديد .فىايري يزارت تُداشت ، درمان ي آمًز

                                                                                                                                      


