
آموزشی معاونت حقیقات وفناوريتمعاونت 

»2پیوست « 
هاي برتر دانشگاهی نامهدستورالعمل ارسال پایان

پزشکی کشورهاي دانشجویی علومنامهملی پایانسطح به جشنواره 

. باشندخارجی میpatentهایی که داراي نامهپایان-1

)تلینک دسترسی پتن–کشور محل پتنت - شماره پتنت- نامه بهمراه تصویر پتنتپایان(:مستندات شامل

هایی که منجر به تهیه راهنماي بالینی ابالغ شده توسط معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش نامهپایان-2
.پزشکی شده باشند

)هاي مربوطه از مراجع ذیصالحنامه بهمراه تاییدیهپایان(:مستندات

فردي ایرانی یا مه استاد راهنماي دوم نادر پایان. (باشندالمللی هایی که داراي همکاري مشترك بیننامهپایان-3
)باشدبا افیلیشن یک دانشگاه معتبر خارجی خارجی 

هاي مربوطهنامه بهمراه تاییدیهپایان:مستندات

هاي تحقیقاتی شکل گرفته و به صورت مشترك بین اعضاي هایی که در راستاي اهداف پژوهشی شبکهنامهپایان-4
. شبکه اجرا شده باشند

)هاي مربوطهنامه بهمراه تاییدیهپایان(:مستندات

هاي آزمایشگاهی و دارو و واکسن مواد و کیت–تجهیزات پزشکی (هایی که به تولید محصول کاربردي نامهپایان-5
بویژه سبب . (اندموردنیاز در کشور منجر شده) کوریکولوم و مواد آموزشی–مدل، ابزار سنجش –تشخیصی

یا ارتقاي نظام آموزشینیازي کشور به واردات و یا درآمد ارزي حاصل از صادراتیجویی ارزي ناشی از بصرفه
.شده باشند

)هاي مربوطهنامه بهمراه تاییدیهپایان(:مستندات
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.هایی که منجر به اجرایی شدن یک برنامه یا فرآیند آموزشی در سطح کشور شده باشندنامهپایان- 6

یدیه از معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکینامه بهمراه تایپایان:مستندات

هاي نامهنامه براي پایاندرصورت نداشتن شرایط فوق براساس مقاله یا مقاالت منتشر شده حاصل از نتایج پایان-7
Ph.D یا تخصصی، پزشک عمومی و کارشناسی ارشد حداقل ضریب قابل قبولIF براي ارسال به جشنواره ملی

.باشدمی2/1

:IFمحاسبه ضریب 

2×اي که مقاله در آن چاپ شده است نشریهIFبیشترین 
نشریه در همان رشتهIFماکزیمم 

IFنامه هر یک از دیگر مقاالت منتشر شده منتج از پایان
نشریه در همان رشتهIFماکزیمم 

:مثال
5/2اي که مقاله در آن چاپ شده است نشریهIFامه در رشته اپیدمیولوژي بوده و بیشترین ناگر مقاله حاصل از پایان

نشریه اول رشته IFچاپ شده باشد و 5/1معادل IFنشریه دیگر با 3نامه در مقاله دیگر نیز از این پایان3باشد و 
.باشد6و 7و 5به ترتیب ) ب رشتهبرحس(نشریاتی که مقاله در آنها چاپ شده IFو بیشترین 5/6اپیدمیولوژي 

:نامه عبارت است ازاین پایانIFضریب 

53/1=5/1
6

5/1
7

5/1
5

2×5/2
5/6

.نامه شرایط شرکت در جشنواره ملی را داردنباشد پایامی2/1، بیش از IFاینکه ضریب باتوجه به

.مقاله در هر نشریه تخصصیIFاکزیمم نامه بهمراه مقاالت منتج با درج مآپلود پایان:مستندات

توا نید با دبیر محترم جشنواره درصورت داشتن هرگونه سئوال می
جناب آقاي محمدرضا حسنی 

66582545، دورنگار 66582503-66582544هاي تلفنبا شماره
. تماس حاصل نماییدFMT@hbi.irو پست الکترونیکی 
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