
 بسمه تعالی

  خصصی در دانشگاه علوم پزشکی استان سمناني تدانشجویان دکترمعادل سازي عملکرد نحوه شیوه نامه 

  دوره آموزشی: الف)

دانشکده، بطور کامل هر گزارش عملکرد دانشجویان دکتري تخصصی در نیمسال اول آغاز تحصیالت خود در  –1       
اول، موارد در نیمسالهاي بعدي اعمال  نیمسالدر دانشجویان ملکرد منظور خواهد شد و در صورت هرگونه نقص ع

  خواهد شد. 

 در کمیته تحقیقات دانشجوییتحقیقاتی توسط دانشجوي دکتري تخصصی در صورت تصویب طرح   - 2
ساعت در ماه به تائید شوراي پژوهشی مربوطه براي دانشجو محسوب خواهد شد.  20، حداکثر هادانشکده 

اخالق خواهد بوده و حداکثر مدت اجراي طرح کمیته غاز محاسبه این فعالیت از زمان اخذ مجوز آبدیهی است 
 مصوب، مطابق با جدول گانت پروپوزال تصویب شده طرح خواهد بود. 

اعم از دانشکده، مرکز  دانشگاه علوم پزشکی سمنان، هايیکی از افیلیشن در صورت انتشار مقاله با  - 3
عالیت بصورت ذیل ساعات ف عنوان نویسنده اول یا مسئول، ه ب ه تحقیقات دانشجوییتحقیقات و یا کمیت
 محاسبه خواهد شد:

  ساعت در ماه براي مدت یکسال.  ISI 40مقاالت  - الف
  ساعت در ماه براي مدت یکسال. PubMed 30مقاالت  - ب
  ساعت در ماه براي مدت یکسال. Scopus 20مقاالت  - ج
   ساعت براي مدت شش ماه. 10هاي اطالعاتی ر سایر پایگاهمقاالت منتشر شده د - د

بوده و یا داراي  Q1هاي اطالعاتی فوق مربوط به مجالت انتشار مقاله در هر یک از پایگاه ی که: در صورت1تبصره 
  ضرب خواهد شد. 5/1باشد. ساعت لحاظ شده در  2ضریب تاثیر باالي 

عالیت ساعات فدانشگاه علوم پزشکی سمنان هاي لیشنیافیکی از با ها ارائه مقاله در همایشدر صورت   - 4
 بشرط ارائه گواهی حضور در همایش بصورت ذیل محاسبه خواهد شد:

  ماه.  6ساعت براي  20المللی خارج از کشور هاي بینسخنرانی در همایش - الف
  ماه. 6ساعت براي  10هاي بین المللی داخل کشور سخنرانی در همایش - ب
  ماه. 6ساعت براي  5اي هاي ملی و منطقهنرانی در همایشسخ - ج

  : در صورت ارائه مقاله بصورت پوستر ساعات فوق نصف خواهند شد.1تبصره 
  ساعت خواهد بود. 20: سقف استفاده از این بند براي هر ماه حداکثر 2تبصره 



و در  3با محوریت دانشگاه علوم پزشکی سمنان مانند بند الف ردیف بین المللی در صورت ثبت اختراع   - 5
 عمل خواهد شد. 3صورت ثبت اختراع ملی با محوریت دانشگاه علوم پزشکی سمنان مانند بند ج ردیف 

در صورت انتشار کتاب مطابق با استاندارهاي تعریف شده توسط معاونت تحقیقات و فناوري و پس از اعالم   - 6
ضرب شده و  3سط آن معاونت، درصد امتیاز تعلق گرفته در ساعت تعریف شده در بند الف ردیف امتیاز تو

ضرب شده و  40در  9/0 تعلق بگیرد، 90ه به کتابی امتیاز مطابق ضوابط همان بند عمل خواهد شد. مثال چنانچ
 ماه محاسبه خواهد شد. 12براي مدت 

ضرب شده و براي همان ماهی که کارگاه برگزار شده  2گاه در در صورت برگزاري کارگاه ساعات ارائه کار -  7
  است محاسبه خواهد شد.

(مانند:  دانشگاهپژوهشی و یا اجرایی در سطح دانشکده و  –آموزشی هاي انجام سایر فعالیتدر صورت   -  8
انشکده یا فعالیت اجرایی در کمیته تحقیقات دانشجویی، مشارکت در کمیته دانشجویی دفتر توسعه آموزش د

، مدت زمان همکاري با دانشگاه، همکاري پژوهشی یا اجرایی در برگزاري همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه و ...) 
دانشکده به میزان و مدت مندرج در شوراي تحصیالت تکمیلی و تایید در حوزه مربوطه نظر مسئول مافوق 

راي موارد باید به تایید شو ،ئه مسئولیت به دانشجوبدیهی است قبل از ارا تاییدیه محاسبه و اعمال خواهد شد.
 تحصیالت تکمیلی دانشکده رسیده باشد. 

امتیازي  ،واحد 3تا سقف  توسط دانشجوي دکتري تخصصی در صورت ارائه دروس نظري، عملی و کارآموزي -  9
شده و به مدت  ضرب 2تعلق نخواهد گرفت. اما در صورت ارائه بیش از سقف واحد موظف، ساعات همکاري در 

  محاسبه خواهد شد.یک نیمسال 
میزان استفاده از عملکردهاي معادل سازي شده براي دانشجویان دکتري تخصصی در دوره آموزشی،  - 10

  ساعت در هر ماه خواهد بود.  65- 90حداکثر
  

  ب) دوره پژوهشی: 
شوراي تحصیالت تکمیلی دانشجو در هر سال از دوران پژوهشی تحصیل خود می بایست به تشخیص و تائید 

میزان استفاده از عملکردهاي معادل دانشکده، یک ژورنال کالب و یک عنوان کارگاه آموزشی برگزار نماید. 
سازي شده براي دانشجویان دکتري تخصصی در دوره پژوهشی، بر اساس اعالم گروه آموزشی مرتبط و پس از 

  یین خواهد شد.دانشکده مربوطه تع تصویب در شوراي تحصیالت تکمیلی
  


