
 5 از 1 صفحه

 

 تعالی بسمه

 موزش پزشکیآدرمان و  ،بهداشتوزارت 

 معاونت آموزشی

 یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک
  آموزش پزشکینامه انتخاب دانشجوي پژوهشگر برتر شیوه

 

آموزشی اونت مع یمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکو تشویق و ترغیب دانشجویان،  در آموزش منظور ارج نهادن به امر پژوهشبه 

ه پژوهش در در حیطبرتر دانشجویی  پژوهشگران و معرفی شناسایی برایاز طریق فراخوان هر سال  درمان و آموزش پزشکیوزارت بهداشت، 

 .کنداقدام میهفته آموزش در آموزش 

 

  تعارف: .1ماده 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت:

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات: 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده/دانشگاه دانشگاه:

 دانشجوی پژوهشگر برتر آموزش پزشکی کشور :پژوهشگر برتر

 های پژوهشی انجام شده در زمینه آموزش پزشکیفعالیت پژوهش در آموزش:

 

 ضوابط شرکت در فراخوان:. 2ماده 

و یا از تاریخ فارغ التحصیلی وی، بیش  باشدکشور مصوب های علوم پزشکی از دانشگاهشجوی یکی ، دانفراخوان مانزدر متقاضی باید  -1-2

 سال نگذشته باشد. 1از 

 .دشوانجام میمحاسبه امتیازات، برمبنای مدارک ارائه شده دانشجو در آخرین مقطع تحصیلی  -2-2

 شوند.بررسی میباشند، انجام شده پژوهش در آموزش هایی که در حیطه صرفا فعالیت -3-2

آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی در آموزش پزشکی یا تکنولوژی آموزشی در  (PhDد دانشجوی دکتری تخصصی )متقاضی نبای -4-2

 علوم پزشکی باشد.

 

 :شوندمیانتخاب و اعالم مقطع  5در پژوهشگران برتر  جوایز: عدادت. 3ماده 

 

 مقطع  کارشناسی: یک نفرالف( 

 دکترای حرفه ای )پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی(: یک نفرب( 

 کارشناسی ارشد: یک نفرج( 

 و دستیاری: یک نفر PhDد( دکتری تخصصی 
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  .گیردامتیاز تعلق می ،آموزش پزشکی باشد زمینهکه در  مواردیصرفا به ها در تمامی حیطه های مورد بررسی:. حیطه4ماده 

 شده در مجالت:   منتشرمقاالت الف( 

 :زیر استیکی از نویسندگان مقاله باشد. مبنای امتیازدهی به شرح دانشجو شوند که ی بررسی میمقاالت

 پایه امتیاز نوع نمایه ردیف

1 ISI-Web of Science 25+2 (IF) 

2 PubMed 25 

3 *ESCI, Scopus 15 

4 Biological Abstracts, Chemical Abstract, Embase, DOAJ, ISC, … 10 

 

 د.ضرب خواهد ش 1.25مقاله ای دارای همکاری بین دانشگاهی داخلی باشد، امتیاز حاصل از آن مقاله در  صورتیکه در -

 ضرب خواهد شد. 1.5امتیاز حاصل از آن مقاله در  ،باشد)خارجی( مقاله ای دارای همکاری بین المللی  صورتیکه در -

 باشد.، میت علمییاارتقای اعضای ه برایهای پژوهشی مشترک زیع فعالیتنحوه امتیازدهی به ترتیب نویسندگان مقاله مطابق جدول نحوه تو -

 

 .شودمینظر گرفته  ز نفر اول درامتیاز نویسنده مسئول، همانند امتیا -

 د:شوبر اساس جدول زیر محاسبه می مقالهامتیاز نوع  -

 

 نوع مقاله پایهامتیاز

 Original/ Review کامل

𝟏

𝟐
 

Editorial/ Research letter/ Short or Brief Communication/ Case 

Report/ Case Series / Letter to editor/ Hypothesis/ Mini Review 

𝟏

𝟓
 سایر انواع مقاالت 

 ارائه است. قابل In-pressمقاله دارای پذیرش یا  صرفا یک -
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 طرح های تحقیقاتی: ب( 

شی یا مجری طرح مصوب شورای پژوه همکاران جدول در دانشجو نام داشتن قرار تحقیقاتی، هایرحط اجرای در همکاریاز  منظور

 دانشگاه/سازمان/موسسه می باشد.

امتیاز طرح  عنوان فعالیت ردیف 

 یافتهخاتمه 

مصوب شورای پژوهشی امتیاز طرح 

 سازمان/موسسه/دانشگاه

 3 5 مجری طرح های تحقیقاتی  1

 2 3 همکار طرح های تحقیقاتی  2

 5 7 ها مجری طرح های مشترک با دیگر سازمان 3

 3 5  (اهیا دانشگاه) هاهمکار طرح های مشترک با دیگر سازمان 4

 

 به مجری و همکاران آن تعلق میگیرد. اضافهامتیاز  2، یی باشددانشجو پایان نامه ،در صورتی که طرح -

 

 : و جشنواره ها سمینارها ،ارائه خالصه مقاله در کنگره هاج( 

 امتیاز سخنرانی امتیاز پوستر همایشنوع  ردیف 

 3 1.5 ملی 1

 6 3 بین المللی 2

تعلق  ضافها امتیاز ISI  2 یا Scopus های نمایه ایندکس شده در Abstract Meetingو  Conference Paper ،Proceedingبه  -

 گیرد.می

 ند.تواند امتیاز کسب کهر خالصه مقاله تنها از یکی از موارد فوق می -

 در هر کنگره شامل امتیاز نمی شود.مقاله  الصهخ 2ارائه بیش از  -

 خواهد گرفت. امتیاز تعلق %50همکاران صورت کامل تعلق گرفته و به سایر ه امتیاز بشخص ارائه دهنده  به -

به امتیاز فوق اضافه  امتیاز 4 المللیبین در همایش  و امتیاز 2 ملیهمایش ر مقاله در هدر صورت کسب عنوان مقاله برتر در کنگره به ازای  -

 .شودمی

 .استترچه همایش/کنگره الزامی فخالصه مقاله و نیز خالصه مقاله چاپ شده در د ارائهگواهی پیوست  -

 

 جشنواره شهید مطهری و جشنواره ایده های نوآورانه آموزشی:د( 

 .باشدآن یا مجری  همکاران جدول در دانشجو نامگیرد که به فرآیندهایی امتیاز تعلق میامتیاز 

 امتیاز در سطح کشوری امتیاز در سطح دانشگاهی فرآیند

 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول

 16 18 20 6 8 10 فرآیند آموزشی

 شود.برتر کشوری، تنها امتیاز بخش کشوری داده می فرآیند به  -
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 ایده
 امتیاز در سطح کشوری

 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول

 10 12 14 ایده نوآورانه

 

 : موزش پزشکیآتالیف و ترجمه کتاب های علمی مرتبط با ه( 

 ن بوده و به چاپ رسیده باشد.آانشجو جزء نویسندگان تالیف، ترجمه و گردآوری کتابی است که نام د ،منظور از انتشار کتاب -

 

 صرفا کتاب هایی که در حیطه آموزش پزشکی به چاپ رسیده باشند امتیاز خواهند داشت. -

 

 : توسعه آموزشآموزش پزشکی و در حوزه  دانشجویی اجرایی-علمیفعالیت های  (و

 :گیردتعلق می طابق جدول زیر امتیازم توسعه آموزشآموزش پزشکی و در حوزه اجرایی دانشجویی های فعالیتبه  -

 

 

 متیازا عنوان  ردیف

1 
مرکزی دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و  کمیته دبیر

 آموزش پزشکی
 )به ازای هر سال( امتیاز 51

2 
علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و کمیته مرکزی دانشجویی توسعه آموزش عضو 

 آموزش پزشکی
 )به ازای هر سال( امتیاز 01

 )به ازای هر سال( امتیاز 8 دبیر کالن مناطق کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی 3

 )به ازای هر سال( امتیاز 5 دبیر دانشگاهی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی 4

 )به ازای هر سال( امتیاز 3 توسعه آموزش علوم پزشکیدانشگاهی کمیته دانشجویی  عضو  5

6 
سکومی، ا)نظیر  دبیر یا عضویت در سایر نهادها و تشکل های مرتبط با آموزش علوم پزشکی

 و ...(، واحد های مربوط به آموزش پزشکی در سایر نهادها های علمیانجمن
 )به ازای هر سال( امتیاز 2

 ناورانه مرتبط با آموزش علوم پزشکیف-ژوهشیپ-مدرس کارگاه آموزشی 7

 امتیاز 3 در سطح کشور

 امتیاز 2 در سطح کالن منطقه

 امتیاز 1 در سطح دانشگاه

 بط با آموزش علوم پزشکیفناورانه مرت-پژوهشی-آموزشیدبیر علمی یا اجرایی رویدادهای  8

 امتیاز 7 در سطح کشور

 امتیاز 5 در سطح کالن منطقه

 امتیاز 3 در سطح دانشگاه

 امتیاز فعالیتعنوان  ردیف 

 8 کتاب  تالیف 1

 4 کتاب  و گردآوری ترجمه 2
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9 
بط با آموزش فناورانه مرت-پژوهشی-علمی یا اجرایی رویدادهای آموزشی در کمیتهضویت ع

 علوم پزشکی

 امتیاز 3 در سطح کشور

 امتیاز 2 در سطح کالن منطقه

 امتیاز 1 در سطح دانشگاه

 امتیاز 1هر داوری مقاله  داور مجالت معتبر آموزش پزشکی داخلی 10

 امتیاز 2هر داوری مقاله  داور مجالت معتبر آموزش پزشکی خارجی 11

 امتیاز 0.5پروپوزال هر داوری  داوری پروپوزال های پژوهش در آموزش 12

 امتیاز 1.5داوری هر کنگره  داوری کنگره در حیطه آموزش علوم پزشکی  13

14 
بط با آموزش علوم فناورانه مرت-پژوهشی-منتورینگ در رویداد های کشوری آموزشی

 پزشکی
 امتیاز 3هر رویداد 

گذشته باشد، مسئولیت تا زمان ارسال رزومه ابالغ زمان  ماه از 6که حداقل  صورتی درر جدول فوق داجرایی ذکر شده -مسئولیت های علمی -

 .قبول است قابل

 .استیا گواهی معتبر الزامی  کسب امتیاز هریک از بند های فوق، ارائه حکم رسمی مسئولیت و ایبر -

 

 :یآموزش پزشک دانشجوی پژوهشگر برتر. فرآیند شناسایی 5ماده 

علوم پزشکی وزارت اعالم  هر ساله توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزشی پژوهشگر برتر آموزش پزشکدانشجوی فراخوان انتخاب  -1-5

 شود.می

یان، آوری اطالعات متقاضرسانی، جمعهای علوم پزشکی کشور شامل اطالعها و دانشکدهاب و معرفی متقاضیان در دانشگاهمدیریت انتخ -2-5

لوم پزشکی دانشگاه بررسی و تایید اعتبار مستندات و معرفی متقاضیان به مرکز مطالعات وزارت بر عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع

 دانشکده علوم پزشکی است.  /

اسامی و  ،در فراخوانمهلت مقرر اه / دانشکده علوم پزشکی موظف است در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگ -3-5

 مستندات دانشجوی برتر را برای مرکز مطالعات وزارت ارسال کند.

برتر  یاناز دانشجو ،تواند عالوه بر معرفی به وزارتده علوم پزشکی میمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه / دانشک -4-5

 اهی نیز تقدیر کند.در جشنواره آموزشی درون دانشگخود دانشگاهی 

 اطع ذکر شدهمقبرتر را به تفکیک  یانمتقاضیان را بررسی کرده و دانشجومستندات  ،ت وزارت با تشکیل کمیته ارزیابیمرکز مطالعا -5-5

 کند.، شناسایی می3ماده در 

 شوند.نفر از صاحب نظران کشوری بوده و توسط مرکز مطالعات وزارت تعیین می 5 اعضای کمیته ارزیابی متشکل از -6-5

 گیرند.م پزشکی همان دوره مورد تشویق و تقدیر قرار میدانشجویان برتر در همایش کشوری آموزش علو -7-5

 

پزشکی  مموزش علوتوسط کمیته مرکزی توسعه آموزش علوم پزشکی پیشنهاد و در مرکز مطالعات و توسعه آ 1401نامه در آذرماه این شیوه

 مورد تایید قرار گرفته است. 


