
آموزشی معاونت حقیقات وفناوريتمعاونت 

»1پیوست « 
هاي برتر در نامهپایاندستورالعمل امتیازدهی و انتخاب 

پزشکی کشورهاي دانشجویی علومنامهپایانح دانشگاهی سطجشنواره 

امتیازسئواالتردیف
امتیاز5له حداکثربه ازاي هر مقاچاپ شده است؟پژوهشی مصوب –علمی نامه مقاله یا مقاالتی در نشریات معتبر از این پایانآیا*.1

کیت و مواد –تجهیزات –واکسن –دارو (نامه منجر به تولید محصول موردنیاز آیا این پایان.2
امتیاز30تا حداکثر گردیده است؟) کوریکولوم و مواد آموزشی–مدل، ابزار سنجش –آزمایشگاهی و تشخیصی 

3.

راستفاده گروه مخاطب داشته و یا قابلیت نامه داراي مدارکی دال بآیا پژوهش انجام شده در پایان
المللی را دارد؟سازي در سطح ملی یا بیناجرایی یا تجاري

کننده هاي استفادهدریافت نامه از مسئولین وزارت متبوع، دانشگاه و یا سطوح مشابه در سازمان(
)سازي یا اجراییهاي تجارياییدیهت–نامه نتایج طرح یا تعداد ارجاعات به مقاله منتج از پایان

امتیاز30تا حداکثر 

نامه منجر به تهیه راهنماي بالینی ابالغ شده توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آیا پایان.4
امتیاز10تا حداکثر )با ارایه تاییدیه از معاون محترم درمان(آموزش پزشکی شده است؟ 

امتیاز10تا حداکثر باشد؟المللی مینامه داراي همکاري مشترك بینآیا پایان**.5
امتیاز10تا حداکثر )با ارایه تاییدیه(نامه در کتب و نشریات بعنوان رفرنس استفاده شده است؟ آیا از نتایج حاصل از پژوهش پایان.6

امتیاز براي ملی و 5تا حداکثر )با ارایه مستندات(المللی شده است؟ نامه منجر به ثبت اختراع ملی یا بینآیا پژوهش پایان.7
المللیامتیاز براي بین10

هاي غیر نامه موفق به جذب بودجه قابل توجه از بخش صنعت یا سایر سازمانآیا این پایان.8
امتیاز2/0هر یک میلیون تومان )با ارایه مستندات(پزشکی شده است؟ علوم

امتیاز10تا حداکثر نامه مصوب معاونت آموزشی بوده است؟یننامه برابر با آیآیا فرآیند اجراي مراحل پایان.9
المللی به ترتیب اولویتهاي بیننامهنمایهجدول*

الملینمایه نامه بیننوعالمللینمایه نامه بیننوع
Pub Med/ MedlineدوISI(web of sciences)یک

PMC, Index Medicus

Scopus, Embase, Chemicalسه
Abstract, Biological Abstract

چهار
CINAHL, CABI, EMRO,

Index Copernicus, ISC, Current
Content

-ایندکس نشدهپژوهشی –مجالت علمی پنج
.دگردالمللی محسوب میشن یک دانشگاه معتبر خارجی باشد همکاري مشترك بینیاگر استاد راهنماي دوم فردي ایرانی یا خارجی که داراي افیل**


