بسمٍ تعالي
دستًرالعمل اجرايي وحًٌ امتيازدَي بٍ فعاليتُاي تحقيقاتي داوشجًيان پژيَشگر مًضًع بىد «ك» مادٌ 2
آييهوامٍ«تسُيالت آمًزشي ،پژيَشي ي رفاَي ييژٌ استعدادَاي درخشان»

مقدمٍ:
تا اػتؼاًت اص خذاًٍذ هتؼال ٍ دس ساػتاي اخشاي تٌذ «ن» آييي ًاهِ «تؼْيالت آمٍصؿي ،خظٍّـي ٍ سفاّي ٍيظُ
اػتؼذادّاي دسخـاى » ٍ تِ هٌظَس ػولىشد يىؼاى دس وليِ داًـگاّْا /داًـىذُ ّاي ػلَم خضؿىي ٍ هَػؼات
ٍاتؼتِ تِ ٍصاست تْذاؿت ،دسهاى ٍ آهَصؽ خضؿىي ٍ داًـگاّْاي ػلَم خضؿىي ٍاتؼتِ تِ دػتگاّْاي اخشايي
(ؿاّذ ،تميِ ا(...ػح) ،استؾ ٍ ػلَم تْضيغتي ٍ تَاًثخـي ) ايي دػتَسالؼول تذٍيي ؿذُ اػت .
ؿايؼتِ اػت هؼاًٍت خظٍّـي وليِ داًـگاُ ّاي يادؿذُ تش اػاع ؿاخق ّاي ريل ،اهتياص فشد سا هحاػثِ ٍ دس
كَست احشاص ؿشايظ (اوتؼاب اهتياص حذًلاب ) ،هشاتة سا تِ وويتِ وـَسي تحميمات داًـدَيي هؼتمش دس هؼاًٍت
تحميمات ٍ فٌاٍ سي ٍصاست تْذاؿت  ،دسهاى ٍ آهَصؽ خضؿىي اػالم ًوايٌذ .
مادٌ  -1اوتشار مقالٍ:
تعريف -هٌظَس اص اًتـاس همالِ ،چاج همالِ تَػظ داًـدَ ( ًام داًـدَ خضٍ ًَيؼٌذگاى همالِ تاؿذ ) دس عَل
دٍسُ تحليل ٍ دس هدالت ػلوي خظٍّـي داخلي هلَب وويؼيَى ًـشيات ػلَم خضؿىي يا ٍصاست ػلٍم ،تحميمات
ٍ فٌاٍسي يا هدالت هؼتثش خاسخي تِ ؿشح ريل هي تاؿذ :
 داًـدَياى همغغ واسؿٌاػي حذالل يه همالِ  Originalهشتثظ تا سؿتِ تحليلي داًـدَياى همغغ دوتشاي حشفِ اي  ،واسؿٌاػي اسؿذ ٍ  MPHحذالل  2همالِ  Originalهشتثظ تا سؿتِتحليلي وِ حذالل يىي اص آًْا دس هدالت ًوايِ ؿذُ ٍ ًوايِ ًاهِّاي  ISI-Web of Scienceيا Medline /
 Pubmedهٌتـش ؿذُ تاؿذ .
 داًـدَياى همغغ  PhDغيشتاليٌي ،حذالل  3همالِ Originalهشتثظ تا سؿتِ تحليلي وِ دس هدالت ًوايِؿذُ دس ًوايِ ًاهِّاي  ISI-Web of Scienceيا  Medline / Pubmedاًتـاس يافتِ تاؿذ .
تثلشُ : 1الصم اػت داًـدَياى هماعغ دوتشاي حشفِ اي تِ تاال حذالل دس يه همالِ ًَيؼٌذُ اٍل تاؿٌذ .
تثلشُ : 2اص آًدا وِ چاج همالِ تِ ػٌَاى ؿاخق اكلي دس تشسػي خشًٍذُ داًـدَياى خظٍّـگش دسًظش گشفتِ ؿذُ
اػت دس كَست ػذم اسائِ همالِ تِ ؿشح فَق تشسػي خش ًٍذُ هيؼش ًوي تاؿذ .
وحًٌ امتيازدَي :
 هماالت هٌتـش ؿذُ دس هدالت ايٌذوغ ؿذُ دس ًوايِ ًاهِ ّاي  Medline / Pubmedيا ISI-Web of Scienceتِ اصاي ّش همالِ ( )25اهتياص ٍ چٌاًچِ هدلِ داساي  Impact factorتاؿذ اهتياص
همالِ تا  2تشاتش  Impact factorػال اًتؾاس همالِ خوغ هي ؿَد .
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 هماالت هٌتـش ؿذُ دس ًوايِ ًاهِ ّايBiological ،Scopus, Chemical Abstract, Embase Abstractsتِ اصاي ّش همالِ ( )15اهتياص .

 ػايش هماالت هٌتـش ؿذُ ( )10اهتياص .تثلشًُ :3حَُ اهتياص دّي تِ تشتية ًَيؼٌذگاى همالِ عثك خذٍل آييي ًاهِ اس تماء اػضاي ّيأت ػلوي هي تاؿذ .
تثلشُ  :4تٌْا يه همالِ داساي خزيشؽ چاج اص دفتش هدلِ )عي ًاهِ سػوي ٍ غيش الىتشًٍيه ( ياتحت چاج
( )Article In Pressلاتليت تخليق اهتياص داسد .
تثلشُ  : 5دس كَستي وِ همالِ حاكل اص خاياى ًاهِ تاؿذ اهتياص حاكل اص آى دس  1/2ضشب هي ؿَد .
مادٌ  -2پايان وامٍ
تعريف -هٌظَس اص خاياى ًاهِ ،سػالِ تحميماتي دفاع ؿذُ داًـدَ دس آخشيي همغغ تحليلي هي تاؿذ .
وحًٌ امتيازدَي :
 تادس ًظش گشفتي ًَع هغالؼِ ٍ عشاحي تحميك  ،تِ ؿشح ريل اهتياص تؼلك هي گيشد : هغالؼات تَكيفي  :تا ( ) 3اهتياص هغالؼات خايِ ؿاهل  : In-vivo ٍ In-vitroتا ( ) 6اهتياص هغالؼات تحليلي ؿاهل وََّست ٍ هَسدي -ؿاّذي :تا ( )6اهتياص واسآصهايي تاليٌي  :تا ( )10اهتياصتثلشُ  :حذاوثش اهتياص لاتل تخليق اص ايي هادُ  ،تا ( )10اهتياص هيثاؿذ .
مادٌ  -3ارائٍ خالصٍ مقاالت دركىگرٌَا ي سميىارَا
تعريف -هٌظَس اصوٌگشُ يا ػويٌاس هدوؼي اػت وِ خْت اسائِ ًتايح تحميماتي تشگضاس ؿذُ ٍ داساي فشاخَاى ٍ
وتاتچِ خالكِ هماالت اػت ً .ام داًـدَ هيتايؼت خضٍ ًَيؼٌذگاى خالكِ همالِ تاؿذ .
وحًٌ امتيازدَي :
 تِ اصاي ّش هَسد ػخٌشاًي دس ّوايؾ ّاي داخلي ( ٍ ) 1يا اسائِ خَػتش دس ّوايؾ ّاي داخلي ( ٍ)./5خاسخي( )1اهتياص
 تِ اصاي ّش هَسد ػخٌشاًي دس ّوايؾ ّاي خاسخي  )3( :اهتياص تِ اصاي ّش هَسد خالكِ همالِ ايٌذوغ ؿذُ دس  ISIتِ كَست  )2( :Abstract Meetingاهتياص تِ اصاي ّش هَسد ً Proceedingوايِ ؿذُ دس  )3( : ISIاهتياصتثلشُّ :1ش خالكِ همالِ تٌْا اص يىي اص هَاسد فَق هي تَاًذ اهتياص وؼة ًوايذ .
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تثلشُ :2دس كَست وؼة ػٌَاى همالِ تشتش دس وٌگشُ تِ اصاي ّش همالِ دس ّوايؾ داخلي  )2( ،اهتياص ٍ دس ّوايؾ
خاسخي ( ) 3اهتياص  ،اضافِ تش اهتياص ات فَق تؼلك هي گيشد .
تثلشُ  : 3حذاوثش ( ) %50اص خالكِ هماالت هي تَاًذ هشتَط تِ وٌگشُ ّاي داًـدَيي تاؿذ .

تثلشُ  : 4حذاوثش اهتياص لاتل تخليق اص ايي هادُ  )15( ،اهتياص هيثاؿذ .
مادٌ  -4اوتشاركتاب:
تعريف  -هٌظَس اص اًتـاس وتاب ،تاليف وتاتي اػت وِ ًام داًـدَ خضٍ ًَيؼٌذگاى آى تَدُ ٍ تِ تاييذ هؼاًٍت
خظٍّـي يا آهَصؿي داًـگاُ سػيذُ تاؿذ .
وحًٌ امتياز دَي :
 اهتياص اًتـاس وتاب تَػظ ؿَساي اًتـاسات داًـگاُ تؼييي ٍ هحاػثِ خَاّذ ؿذ .تثلشُ  -حذاوثش اهتياص لاتل اختلاف اص ايي هادُ ( ) 15اهتياص اػت.
مادٌ  -5مجري يا َمكاري در اجراي طرح َاي تحقيقاتي :
تعريف -هٌظَس اص ّوىاسي دس اخشاي عشحْاي تحميماتي  ،لشاس داؿتي ًام داًـدَ دس خذٍل ّوىاساى اكلي يا
هدشي عشح (دس خشٍخَصال ) هلَب ؿَساي خظٍّـي داًـگاُ ( يا ػايش هشاخغ داساي تفَيض اختياس خْت تلَية
عشح) تَدُ ٍ هي تايؼت تأييذيِ خاياى عشح سا داؿتِ تاؿذ .
عشح چٌذ هشوضي داخلي  :عشحي اػت وِ تا ّوىاسي چٌذ داًـگاُ يا هشوض تحميماتي داخل وـَس اًدام ؿذُ
تاؿذ.
عشح چٌذ هشوضي خاسخي :عشحي اػت وِ تا ّوىاسي ػلوي هشاوض ٍ داًـىاّْاي خاسج اص وـَ س اًدام ؿذُ تاؿذ.
وحًٌ امتيازدَي :
 تِ اصاي ّش هَسد عشح تحميماتي تِ ػٌَاى ّوىاس  )3( :اهتياص تِ اصاي ّش هَسد عشح تحميماتي تِ ػٌَاى هدشي ( )5اهتياص دس كَستي وِ عشح چٌذ هشوضي داخلي تاؿذ اهتياص خايِ دس ضشية ( )1/2ضشب هي ؿَد. دس كَستي وِ عشح چٌذ هشوض ي خاسخي تاؿذ اهتياص خايِ دس ضشية ( )1/5ضشب هي ؿَد. چٌاًچِ عشح هلَب وويتِ تحميمات داًـدَيي تاؿذ اهتياص خايِ دس ضشية( ) 1/2ضشب هيؿَد.تثلشُ :حذاوثش اهتياص لاتل تخليق اص ايي هادُ ( ) 15اهتياص هي تاؿذ.
مادٌ  -6فعاليت در كميتٍ تحقيقات داوشجًيي
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تعريف -فؼاالى دس وويتِ تحميمات داًـدَيي ،ؿاهل داًـدَياًي ّؼتٌذ وِ ػالٍُ تش ػضَيت دس وويتِ دس يىي
اص هحَسّاي صيش تش اػاع هؼتٌذات هَخَد ٍ عثك گَاّي وتثي ػشخشػت وويتِ فؼاليت ًوَدُ تاؿٌذ :
 ػضَيت دس ؿَساي هشوضي وويتِ دتيشي وويتِّ -وىاسي دس تشگضاسي ّوايؾ ّا  ،وٌگشُ ُ ا ٍ طٍسًال وال ب ّا

 تذسيغ دس واسگاُ ّاي آهَصؿيوحًٌ امتيازدَي :
 دتيش تِ اصاي ّش ػال فؼاليت اص ( ) 2-6اهتياص تا ًظش ػشخشػت وويتِ ٍ تش اػاع تيح داًـگاّي ٍ تؼذاد اػضايفؼال وويتِ
 ػضَيت دس ؿَساي هشوضي ّ ،وىاسي اخشايي دس تشگضاسي ّوايؾ ّا ٍ وٌگشُ ّا تِ ا صاي ّش ( )50ػاػت ()1اهتياص
 ػضَيت دس ؿَساي خظٍّـي ٍ ّوىاسي ػلوي دس تشگضاسي طٍسًال والتْاي داًـدَيي ّ ،وايؾ ّا ٍ وٌگشُ ّا تِاصاي ّش ( )25ػاػت ( )1اهتياص
 تذسيغ دس واسگاُ ّاي تشگضاس ؿذُ تَػظ وويتِ تحميمات داًـدَيي ( تا اسائِ تشًاهِ واسگاُ ٍ گَاّي وتثيونيتِ ) ،تِ اصاي ّش ( )10ػاػت تذسيغ دس واسگاُ ( )1اهتياص
تثلشُ ّ -1وىاسي ػلوي دس وٌگشُ ّا ٍ ّوايؾ ّا ؿاهل اسائِ خالكِ هماالت ًوي تاؿذ.
تثلشُ  -2حذاوثش اهتياصي وِ اص ايي هادُ لاتل وؼة اػت )25( ،اهتياص اػت.
تثلشُ  -3تواهي هَاسد فَق هي تايؼت تِ تأييذ هؼاٍى خظ ٍّـي داًـگاُ تشػذ .
مادٌ  -7وًآيري  ،اختراع  ،اكتشاف  ،ثثت شن
تعريف -هٌظَس هَاسدي اػت وِ داساي گَاّي ًاهِ ثثت اختشاع اص اداسُ ول ثثت ؿشوت ّا ٍ هالىيت كٌؼتي
تَدُ ٍ يا دس هشاخغ هؼتثش خاسج اص وـَس ثثت ؿذُ تاؿذ ٍ ّوچٌيي تِ تأ ييذ وويتِ اتذاػات ٍ اختشاػات داًؾگاُ
سػيذُ ٍ تَػظ آى وويتِ تش اػاع لاًَى استماء اػضاي ّيأت ػلوي  ،اهتياص دّي ؿذُ تاؿذ .
وحًٌ امتياز دَي:
حذاوثش تا( ) 20اهتياص اص ايي هادُ لاتل اوتؼاب اػت .
مادٌ  -8حد وصاب امتيازات
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حذالل اهتياص الصم وؼة ؿذُ اص هَاد 7گاًِ فَق ،خْت هؼشفي تِ ػٌَاى داًـدَي جطٍّـگش  ،دس همغغ ليؼاًغ
( )55اهتياص (تذٍى دسًظش گشفتي اهتياص حاكل اص خاياى ًاهِ ) ،دس همغغ دوتشاي حشفِ اي ٍ واسؿٌاػي اسؿذ ()95
اهتياص ٍ دس همغغ  PhDغيش تاليٌي 115 ،اهتياص هي تاؿذ.
تثلشُ – داًـدَياى داًـگاُ ّاي تيح  ٍ 2داًـگاُ ّاي استؾ ٍ ؿاّذ تا احشاص  ٍ %90تيح  3تا احشاص  %80اص
اهتياص حذًلاب همغغ تحليلي هشتَعِ  ،تا سػايت حذالل ّاي روش ؿذُ دس هَاسد هختلف  ،تِ ػٌَاى داًـدَي
خظٍّـگش دسًظش گشفتِ هيؿًَذ.
ايه دستًرالعمل در  8مادٌ ي  15تثصرٌ در تاريخ  1388/3/19در معايوت تحقيقات ي فىايري يزارت
تُداشت  ،درمان ي آمًزش پسشكي تصًية گرديد .
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