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  :تذكر 

  
 نفـر  چنـد  توسط مشتركا فعاليتي چنانچه نامه، پايان و كتاب جز به نامه آيين اين با مرتبط پژوهشي هاي فعاليت دركليه .1

 جـدول  دوم سـتون  در كه ضريبي در پسين و ستعي نامه آيين اين مواد اساس بر فعاليت آن اوليه امتياز باشد، شده انجام

 فرآينـد  در ازهمكـاران  كـدام  هر براي نظر مورد فعاليت نهايي امتياز آن، حاصل و شود مي ضرب است آمده يك شماره

 شـده  اعـالم  قبـل  از مستند صورت به و توافقي شكل به افراد از كدام هر سهم آنكه مگر بود خواهد نظر مورد پژوهشي

 . باشد

 . ماه سال مربوطه باشد تا آبانزمان فعاليت هاي ارائه شده بايد از اول آبان ماه سال قبل  .2
 .بود خواهد آنها چاپ تاريخ مقاالت، امتياز محاسبه جهت زماني مالك .3

 
  
 

  نحوه توزيع امتياز فعاليت هاي پژوهشي مشترك – 1جدول شماره 
  

  تعداد همكاران
سهم هر يك از همكاران از امتياز 

  مربوط 
  هريك از بقيه همكاران      اول          

  )2(ستون                     )1(ستون 
1  100                        %  
2  100                        %45%  
3  100                        %40%  
4  100                        %35%  
  %30%                        100  و بيشتر 5                         
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  .گيرد مي تعلق پژوهشي امتياز نامه آيين اين در مندرج ضوابط اساس بر ذيل پژوهشي فعاليتهاي به

  مصوب پژوهشي طرحهاي .1

  ژن ثبت ، (Patent) شده ثبت اختراع افزار، نرم طراحي ، اكتشاف ، نوآوري .2

  دانشجويان با شده اخذ مصوب هاي نامه پايان .3

  اند گرديده ذكر (Text book) مرجع دركتب رفرانس عنوان به كه پژوهشهايي .4

  خارجي و داخلي معتبر مجالت در منتشره مقاالت .5

  خارجي و داخلي همايشهاي در شده ارائه مقاالت .6

  المللي بين هاي جشنواره ساير و خوارزمي و رازي هاي جشنواره در شده كسب مقامهاي .7

  تاليف يا ترجمه بصورت منتشره كتب .8

  دانشگاه پژوهشي معاونت به وابسته شوراهاي و ها كميته در عضويت .9

  ها نامه وپايان پژوهشي طرحهاي تخصصي، كتب داخلي، و خارجي تبرعم مجالت در منتشره مقاالت داوري .10
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  مصوب پژوهشي طرحهاي _1بند     

 عقد كه باشد مي ارزشيابي سال طي اجراي درحال و مصوب تحقيقاتي طرحهاي مقصود : مصوب پژوهشي طرح تعريف) 1-1

  .باشد پذيرفته صورت مستقل بودجه داراي تحقيقاتي اكز مر يا دانشگاه پژوهشي معاونت در آن داد قرار
  

 باشـد،  انجام حال در پژوهشي، داد قرار در شده ذكر اجراي تاريخ اتمام از پس طرحي چنانچه : تبصره

  .گرديد نخواهد امتياز كسب مشمول
  

  .پژوهشي دارد دفتر  پروپوزال كه شماره ثبتصفحه اول  تصوير : مستندات
  

  امتياز تخصيص ضوابط
  
 اپيـدميولوژيك  و بـاليني  كارآزمـايي  اي، مداخله مطالعات ، پايه علوم طرح هر ازاء به امتياز، 5/1 توليدي هرطرح ازاء به )2-1

 خواهـد  تعلـق  طـرح  مجـري  امتياز به 1 درمانگاهي و بيمارستاني اطالعات بر مبتني و توصيفي اپيدميولوژيك كيفي، ،تحليلي

  .گرفت
  

  . نمود خواهد اخذ امتياز نامه آئين اين 2 بند محل از (HSR) هاي طرح : تبصره
  

  .باشند طرح اجراي روش حاوي كه پروپوزال از صفحاتي يا صفحه تصوير : مستندات
  
 كشـور  داخل منابع از اگر و امتياز 3 طرح هر ازاء به شود تامين كشور از خارج منابع از پژوهشي طرح مالي منابع چنانچه) 3-1

 اضـافه  1-2 بنـد  از شـده  كسب امتياز به امتياز 1 گردد تامين) بوشهر پزشكي علوم دانشگاه از غير ( دولتي و خصوصي از اعم

  . گرديد خواهد
  

 مـالي  منابع از يكي توسط طرح بودجه %30 حداقل بايد ،1-3 بند به مربوط امتياز كسب جهت : تبصره

  . باشد پرداخت شده مذكور
  

  .شود مي پرداخت تحقيقاتي طرح جهت دانشگاه از خارج مالي منابع آن موجب به كه اي نامه موافقت تصوير : مستندات
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 اضافه 1-2 بند از شده كسب امتياز به امتياز، 5/0 باشد آن اصلي همكاران جزء دانشجويان كه پژوهشي طرح هر ازاء به )4-1

  .گرديد خواهد
 پزشـكي،  گـروه  عمـومي  دكتـراي  دوره ، MPH-ارشـد  كارشناسي كارشناسي، كارداني، مقاطع دانشجويان دانشجو، از منظور 

 فـرم   اصـلي  همكـاران  قسمت در آنان نام كه باشد، ميph.D  دانشجويان و تخصصي فوق و تخصصي هاي رشته دستياران

  .باشد شده ذكر تحقيقاتي طرح پرسشنامه
  
  .گيرد مي تعلق طرح مجري امتياز %30طرح اصلي همكاران از يك هر به) 5-1
  

  :مستندات 
   باشد رسيده ايشان امضاي به كه پروپوزال اصلي همكاران صفحه تصوير) الف
  طرح اصلي همكاران فعال مشاركت درخصوص طرح مجري از كتبي تاييديه )ب
  
  :ژن ثبت ، (Patent) شده ثبت اختراع افزار، نرم طراحي اكتشاف، نوآوري، _2
  
 در جديدي محصول يا خدمت توليد به منجر يا و باشد موثر استان يا كشور معضالت و مشكالت حل جهت در كه نوآوري هر

  :گرديد خواهد دهي امتياز ذيل شرح به گردد استان كشور يا
  
در سـطح  بهداشتي و درماني -پژوهشي-جهت حل معضالت آموزشيطراحي سيستم ها و روش ها و خدمات جديد در   -2-1

وزارتخانه و تائيد هيئـت  اري ذشوراي سياست گ با گواهي معاونين ذيربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا كشور 
               امتياز 15مميزه مركزي، 

  
 در درمـاني  و بهداشـتي  – پژوهشـي  - آموزشـي  معضالت حل جهت در جديد خدمات و ها روش و ها سيستم طراحي  -2-2

  امتياز 5 دانشگاه، پژوهشي شوراي و دانشگاه ذيربط معاونين گواهي با استان سطح
  
 معاونـت  تاييـد  صورت در ، امتياز 2 كشور صنعتي مالكيت و ها شركت ثبت كل اداره در شده ثبت اكتشاف و اختراعهر  -3-2

 از پـس  المللـي  بـين  ثبت صورت در و امتياز 5 علوم وزارت يا پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت آوري فن و تحقيقات

  .امتياز 10 متبوع وزارت آوري فن و تحقيقات معاونت تاييد
  

  :نياز مورد مستندات
  

  دانشگاه نام به اختراع ثبت برگه تصوير) الف
  دانشگاه يا و مركز مربوطه تحقيقاتي طرح پژوهشي شوراي مصوبه) ب
 علمي مجله در فناوري سازي بومي و شده ثبت اختراع اكتشاف، نوآوري، از حاصل شده چاپ مقاله تصوير) ج

  مقاله انتشار صورت در پژوهشي    
    ) تاييديه 3 حداقل( اختراع اهميت و كاربري ميزان خصوص در معتبر و ذيصالح مراجع تاييد) د
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 و امتيـاز  10 حـداكثر  سـقف  تا امتياز 1 ژن هر غير انساني هاي ژن براي Pub med : اطالعاتي بانك در ژن هرثبت  -4-2
 .گردد مي محاسبه امتياز 20 سقف تا حداكثر امتياز 2 ژن هر انساني ژنهاي براي

 
 . گردد مي منظور امتياز محاسبه جهت ژن 3 ثبت حداكثر مصوب، تحقيقاتي پروژه هر از : تبصره

  
 - تشخيصـي  هايروشـ  اجـراي  ماننـد  نمايد موثر كمك كشور خودكفايي جهت در كه پزشكي جديد هاي فعاليت انجام -5-2

 تاييد به اگر و امتياز 4 مركزي مميزه هيات تاييد و مربوطه رشته ممتحنه هيات گواهي با ايران در بار اولين براي نوين درماني

  .گيرد مي تعلق امتياز 2 باشد رسيده دانشگاه پژوهشي شوراي
  
 گواهي با بشود دستگاه توليد به منجر كه قطعه هر ساخت اجراء و آزمايشگاهي و پزشكي وسايل سازي مدلبه  -6-2

 تاييد به گر وا امتياز 3 مركزي مميزه هيات تاييد و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پزشكي تجهيزات اداره
  .گيرد مي تعلق امتياز 5/1 باشد رسيده دانشگاه پژوهشي شوراي و پزشكي تجهيزات اداره

  
توليدات داروئي جديد از طريق مهندسي معكوس به ترتيب بـا گـواهي معاونـت    به توليد مواد براي آزمايشات پزشكي و  -7-2

امتياز و اگر به تائيد معاونت ذيربط و شوراي پژوهشي  2يد هيات مميزه مركزي يسالمت و معاونت غذا و دارو حسب مورد و تا
  .امتياز تعلق مي گيرد 1دانشگاه رسيده باشد 

به تدوين راهنماي طبابت باليني كشور مستند بر پژوهش و بر اساس شواهد علمي با گواهي معاونـت سـالمت و تائيـد     -8-2
امتيـاز تعلـق    5/2امتياز و اگر به تائيد معاونت مربوطه دانشگاه و شوراي پژوهشي دانشگاه رسيده باشد  5هيات مميزه مركزي 

  .مي گيرد
  
  :شده با دانشجويانپايان نامه هاي مصوب اخذ  _3
  
  :تعريف  -1-3

 رشـته  در ، عمومي دكتراي تخصصي، فوق و تخصصي دستياري ، PhDمقاطع در يافته خاتمه مصوب هاي نامه پايان مقصود

 گـواهي  اسـاس  بـر  ( باشـد  يافته پايان سال آن در كه باشد ميMPH و ليسانس فوق داروسازي، دندانپزشكي، پزشكي، هاي

 سـال  در كتابخانه به وتحويل خاتمه تاريخ ندارد دفاع نامه پايان كه مواردي در  )مربوطه دانشكده آموزشي - پژوهشي معاونت

  . باشد مي مبنا ارزشيابي
  
  : ضوابط تخصيص امتياز   -2-3
  
امتياز، كارشناسي ارشد و دستياري تخصصـي   5امتياز، دستياري فوق تخصصي  PhD  8به ازاي راهنمائي هر پايان نامه  .1

 .امتياز پژوهشي تعلق خواهد گرفت MPH 2امتياز، دكتراي عمومي پزشكي و دندانپزشكي و  3امتياز، داروسازي  4
  

 در مربوطـه  تحقيقاتي طرح بودن مصوب و پروژه از عدفا جلسه نتداش صورت در پفلوشي و كارشناسي هاي پروژه به : تبصره

  .گرفت خواهد تعلق پژوهشي امتياز 1 دانشگاه پژوهشي شوراي



8 
 

 اي نامه پايان چنانچه. گرفت خواهد تعلق نامه پايان آن راهنمايي به مربوط امتياز% 30 سال آن در نامه پايان هر مشاوره براي

 مقاله I.F معادل فوق امتيازات به باشد 2 عدد از باالتر مقاله آن -Impact Factor كه شود علمي مجله در مقاله چاپ به منتج

 )بود خواهد امتياز 2 نامه پايان هر ازاء به بند، اين از شده كسب امتياز حداكثر(. گرديد خواهد اضافه
  

  .از محل اين بند امتيازي تعلق نخواهد گرفت  PhDبه مقاالت منتج از پايان نامه دانشجويان : تبصره 
  
 :اند گرديده ذكر (Text book) مرجع دركتب رفرنس عنوان به كه پژوهشهايي -4
  
  : تعريف  -1-4
  

 دانشگاهي آموزشي مختلف مقاطع مرجع عنوان به متبوع وزارت سوي از كه است علمي معتبر كتب كليه مرجع، كتب از منظور

 شـده  اعالم متبوع وزارت دانشگاهي امور و آموزشي معاونت سوي از بورد يا بورد پره ، PhDانترني، پره پايه، علوم امتحانات يا

  .باشد گرديده معرفي ها دانشگاه آن علمي مراجع بعنوان خارجي دانشگاههاي سوي از يا و
  
  :امتياز تخصيص ضوابط  -1-4
  

-1  بنـد  شرايط احراز عدم صورت در و امتياز 15 باشد گرديده ذكر خارجي كتب در نسرفر عنوان به كه مقاله عنوان هر براي
  .گرديد خواهد منظور امتياز 5، 4-1بند در مندرج شرايط با داخلي مرجع كتب مورد در و امتياز 10، 4
  

 بار يك صرفا كتاب هر(باشد  شده چاپ تجديد يا رسيده چاپ اخير به سال در بايد مرجع كتاب : تبصره

  .)نمايد استفاده تواند مي بند اين امتياز ازمحل
  

 كتـب  وجهـت  بهداشـت  وزارت سـوي  از شده اعالن مرجع كتب ليست كتاب، منابع صفحه كتاب، جلد تصوير ارائه: مستندات

  .باشد مي الزامي دانشگاه آن سايت وب در مربوطه صفحه پرينت خارجي هاي دانشگاه در مرجع
  
 : مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلي و خارجي -5
 
  : تعريف  -1-5

مجـالت  پژوهشـي از وزارت متبـوع باشـند و در مـورد      -مقصود از مجالت معتبر داخلي، مجالتي هستند كه حائز رتبه علمـي 
  :خارجي منظور مجالتي هستند كه در نمايه هاي زير ذكر گرديده باشند

  
  ISI web of science: گروه اول
 Medline / pub med: گروه دوم

 ISC , Biological Abstract, Scopus, Embase، Chemical Abstract: گروه سوم 
  نمايه هاي تخصصي مقاالت چاپ شده در مقاالت ايندكس شده در ساير: گروه چهارم 
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همچنين مقاالت چاپ شـده در   و مقاالت چاپ شده در مجالت ايندكس نشده خارجي از نوع چاپي و الكترونيك: گروه پنجم 
  مجالت ايندكس نشده داخلي از نوع چاپي و الكترونيك

 
 ذكـر  خارجي مجالت چهارم گروه معادل ازامتي نظر از پژوهشي علمي رتبه داراي داخلي مجالت : تبصره

 .گردند مي محسوب    باال در شده
  
  :امتياز تخصيص ضوابط  -2-5
  
   گيرد مي تعلق پژوهشي امتياز 7، 5-1 بند اول گروه در شده چاپ اصيل پژوهشي مقاالت به .1
 گيرد مي تعلق پژوهشي امتياز 6 ،5-1 بند دوم گروه در شده چاپ اصيل پژوهشي مقاالت به .2
   گيرد مي تعلق پژوهشي امتياز  5 ، 5-1 بند سوم گروه در شده چاپ اصيل پژوهشي مقاالت به .3
  گيرد مي تعلق پژوهشي امتياز  4،  5-1 بند چهارم گروه در شده چاپ اصيل پژوهشي مقاالت به .4
 گيرد مي تعلق پژوهشي امتياز  3،  5-1 بند پنجم گروه در شده چاپ اصيل پژوهشي مقاالت به .5
  Case Series گزارش و بر حسب نمايه شدن امتيازCase report 3/1 نادر موارد گزارش به .6

  .گيرد مي قلتعبر حسب نمايه شدن  امتياز2/1
 مورد در و امتياز 2 گرددند مي چاپ اللملي بين (Medical Hypotheses) پزشكي پردازي ايده صورت به كه مقاالتي .7

 گيرد مي تعلق امتياز 3 نشده نمايه خارجي و داخلي مجالت
 امتياز و 7 المللي بين معتبر هاي نمايه در نويسنده از مقاله 3 حداقل داشتن با سيستماتيك و متا آناليزمرور مقاالت .8

narrative review  ،5/3   گرفت خواهد امتيازتعلق 2 )منابع در نويسنده از مقاله 3 نبودن ( اينصورت غير در وامتياز . 
 يـك  پژوهشـي - علمـي  رتبـه  داراي داخلي مجالت در Short Communication, Commentaries سردبير به هنام .9

 .گرفت خواهد تعلق امتياز 2 معتبر المللي بين مجالت در و امتياز
 

  Peer review غير موارد در و تراز هم معمولي مقاالت مانند باشند Peer review كه صورتي در Electronic مقاالت
 خواهد تعلق مروري و نادر موارد اصيل، ه،لمقا عون برحسب تراز هم مقاله امتياز % 61 داخلي و مقاله امتياز % 80 خارجي

  .گرفت
  

 وي بـراي  اول، نفـر  امتيـاز  معـادل  نباشـد  اول نويسـنده  مقالـه  مسـئول  نويسـنده  چنانچه  :1تبصره 

  .گرديد منظورخواهد
  

بـاالتر از يـك، معـادل     IFهر يك نمـره  مقاالت با توجه به محل نمايه سازي، به ازاء به كليه :  2تبصره 
  .تياز به امتياز مقاله اضافه خواهد گرديدام 2تاليف امتياز 5/0
  

امتيـاز تعلـق مـي     5/0داشته انـد   citation،  2011-2012تعداد مقاالتي كه در بازه زماني    :3تبصره 
  .امتياز تعلق مي گيرد H-Index  ،5/0  و هر يك گيرد
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-H مستندات مربوط به و نمايه نامه اي كه مجله در آن نمايه مي گرددصفحه مربوط به نوع ارائه كپي كامل مقاله، : مستندات

Index ،citation  از سايتScopus الزامي مي باشد.  
  
  :  كشور داخلي و خارجي همايشهاي در شده مقاالت ارائه  -6
  
  : تعريف  -1-6

 شده ارائه سال آن در ، المللي بين خارجي يا داخلي درهمايشهاي (Oral) شفاهي يا پوستر بصورت كه هستند مقاالتي مقصود

  .باشد
  
  :  امتياز تخصيص ضوابط -2-6
  
 در و امتياز 5/0 )داخلي( كشوري هاي همايش در باشد شده ارائه سخنراني يا پوستر شكل به كه مقاله هر براي .1

  گرفت خواهد تعلق امتياز يك خارجي و المللي بين داخلي  مايشهايه
الكترونيكي  لوح فشرده و ساير منابعخالصه مقاله بايد در كتابچه خالصه مقاالت همايش به چاپ رسيده باشد يا بصورت  .2

 .معتبر بصورت خالصه مقاله موجود باشد
ضوع اين بند، امتيازي كسب نخواهد رسيده باشد از موقبال در مجالت علمي به چاپ چنانچه مقاله ارائه شده در همايش،  .3

 .كرد
  

 5/1باشد امتياز مكتسبه  ISI Proceedingمقاالت تحقيقي در چنانچه حاصل نتيجه مطالعات پژوهشي به صورت : 1تبصره 
  .مي باشد

  
در همايش هاي داخلي و امتياز  1به ازاي هر سخنراني كه به صورت سخنران مدعو باشد در همايش هاي كشوري : 2تبصره 

  ).در صورت ارائه مستندات دعوت جهت ارائه سخنراني( .امتياز تعلق خواهد گرفت 2بين المللي و خارجي 
  
 بند اين محل باراز يك تنها باشد، شده ارائه خارجي و داخلي هاي شهماي در مكرر صورت به مقاله يك چنانچه :  3تبصره*

  .شود منظورمي آن جهت ممكن، شده محاسبه امتياز باالترين معادل و گردد مي امتياز مشمول
  
  : المللي بين هاي جشنواره ساير و خوارزمي و رازي هاي جشنواره در شده كسب مقامهاي -7
  
  باشد مي سال آن هاي جشنواره در شده كسب سوم تا اول هاي رتبه منظور : تعريف -1-7
  :امتياز تخصيص ضوابط -2-7
 هاي سايرجشنواره خصوص در و امتياز 3 سوم مقام و امتياز 4 دوم مقام امتياز، 5 خوارزمي و رازي هاي جشنواره اول مقدام به

  .گيرد مي تعلق پژوهشي امتياز 1 سوم مقام و امتياز 2 دوم مقام امتياز، 3 اول مقام به المللي، بين
  
  :تاليف  يا ترجمه بصورت منتشره كتب -8
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   تعريف -1-8
 و شدده چاپ تجديد يا تاليف ارزشيابي سال در كه باشد مي فرد تخصصي رشته با مرتبط غير يا مرتبط تاليفي كتب مقصود
  .باشند كرده كسب امتياز و شده بررسي سال همان در دانشگاه پژوهشي معاونت انتشارات شوراي توسط

  
  امتياز تخصيص ضوابط -2-8
 هـاي  پـژوهش  حاصـل  كتـاب  منـابع  از % 5 و بوده نويسندگان يا نويسنده تجربيات از قسمتي حاوي كه تاليفي كتب به -1 

 امتيـاز  معادل امتيازي است شده شناخته كشوري علمي مرجع عنوان به متبوع وزارت سوي از كه تاليفي كتب يا باشد نويسنده

  .امتياز در نظر گرفته مي شود 20حد اكثر  تا 4حداقل  امتياز از 4به ازاي هر يك درصد  انتشارات شوراي از مكتسبه
  
 نويسـنده  صخش ايه هوژرپ به مربوط كتاب منابع %5 از كمتر كه مرجع غير تاليفي كتب به : تبصره *

  .گرفت خواهد تعلق دانشگاه انتشارات شوراي سوي از شده محاسبه امتياز فنص ،باشد
  
 شوراي تاييدا ب باشد هيافت ريتغي يا و شده افزوده مطالب درصد 21 حداقل صورتيكه در فوق شرايط با كتاب چاپ تجديد به -2

  . گيرد مي تعلق امتياز 2 دانشگاه انتشارات
  
 شـوراي  ازطريـق  و باشـد  مربوطه تخصصي هترش و آموزشي برنامه با متناسب صورتيكه در فارسي زبان به ترجمه كتب به -3

  .گيرد مي تعلق امتياز 3 باشد شده تاييد دانشگاه انتشارات
  
  . گيرد مي تعلق امتياز 1 باشد گرفته قرار تاييد مورد دانشگاه انتشارات شوراي توسط كه كتاب علمي ويراستاري به -4
  
  : دانشگاه پژوهشي معاونت به وابسته شوراهاي و ها كميته در عضويت -9
  
  :باشند مي بند اين امتياز مشمول ذيل شوراهاي و ها كميته -9 -1

 دبيرخانه تكميلي، تحصيالت شوراي ، دانشگاه پژوهش در اخالق شوراي دانشگاه، انتشارات شوراي دانشگاه، پژوهشي شوراي

 دانشكده پزشكي، دانشكده پزشكي تحقيقات ايران، پزشكي علوم هاي مجله تحريريه هيات دانشگاه، استراتژيك ريزي برنامه

  شوراي پژوهشي كميته تحقيقات دانشجويي و ها دانشكده پژوهشي شوراي ،دندانپزشكي
  
  : امتياز  تخصيص ضوابط -2-9
 مسـئول  تاييـد  به بنا آنكه بر مشروط، گرفت خواهد تعلق پژوهشي امتياز 5/0 سال آن در شورا و كميته هر در عضويت ازاء به

  .باشند نداشته موجه غيبت سال در جلسه 3 از بيش شورا يا كميته
  

 و پژوهشـي  طرحهـاي  و تخصصـي  كتب داخلي، و خارجي معتبر مجالت در منتشره مقاالت داوري -10
  ها نامه پايان

  
 تحريريـه  هيـات  كتبـي  دعوتنامـه  با هك باشد مي و يا طرح هاي پژوهشي كتب ،مجالت علمي داوري منظور: تعريف -1-10

  . باشد پذيرفته صورت كتب زمينه در دانشگاه انتشارات شوراي يا مجالت
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 شده ايندكس مجالت خارجي، مجالت درمورد و پژوهشي – علمي رتبه حايز مجالت داخلي، معتبر مجالت از مقصود : تبصره

  .باشد مي نامه آيين  همين 5-1 بند طبق
  
  :امتياز  تخصيص ضوابط -2-10

  كتـب  يـا  مجـالت  و مقـاالت  پژوهشـي،  هاي طرح و ها نامه پايان ، 5/1 علمي كتب مورد در گرفته صورت داوري هر براي

  . گرفت خواهد تعلق پژوهشي امتياز 1 خارجي علمي كتب يا  مجالت مورد در و امتيداز 1 پژوهشي ي علم
  

  .باشد مي الزامي امتياز تخصيص جهت داوري به دعوت رسمي مكاتبات تصوير ارائه : مستندات
 


