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 دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

 

 مصوبه صورتجلسه هيأت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 16بند  اين شيوه نامه بر اساس

دانشگاه تدوين مي گردد و  المللي بين سطح جذب نخبگان خارجي و ارتقاء با هدف 11/07/95كرمانشاه مورخ 

 قابل اجرا مي باشد. 11/07/95مفاد اين شيوه نامه از تاريخ تصويب هيأت امنا  شامل بندهاي زير مي باشد.

 شرايط بدو ورود:

 .بود خواهند تحصيل اول سال در ثابت شهريه تخفيف صد در 100 مشمول صد از 98 از بيش ديپلم معدل با دانشجويان -1

 .بود خواهند تحصيل اول سال در ثابت شهريه تخفيف صد در 100 مشمول المللي بين اختراع ثبت تائيديه داراي دانشجويان -2

 سال در ثابت شهريه تخفيف صد در  50 و 70 ،100 مشمول ترتيب به باالتر و آسيايي ورزشي برنز و نقره طالي، مدال داراي دانشجويان -3

 .بود خواهند تحصيل اول

درصد تخفيف شهريه ثابت در سال  100آن مدرك مي باشند مشمول   TOEFLو يا معادل 7با نمره   IELTSدانشجوياني كه داراي مدرك  -4

 تحصيل خواهند بود. اول

متياز در ا 50دانشجوياني كه در بدو ورود بر اساس معيار هاي امتياز دهي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه (پيوست) موفق به كسب  -5

 100تخفيف امتياز در مقاطع باالتر گردند مي توانند از مزاياي  100امتياز در مقطع دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشد و  80مقطع كارشناسي، 

 در سال اول بهره مند گردند.درصد شهريه ثابت 

 

 شرايط در زمان تحصيل:

 ترم ثابت شهريه درصدي 50و   70 ،100 تخفيف از ترتيب به تحصيلي ترم هر در رشته هر ايراني غير دانشجويان از سوم و دوم اول، نفرات -1

 : است زير موارد ملاش بند اين الزامات. شوندمي  برخوردار بعد

 .دباش كرده كسب را 18 حداقل معدل دانشجو* 

 .باشد كرده اخذ جاري ترم در واحد 15 حداقل دانشجو* 

 در 50 و 70 ،100 مشمولدر همان سال تحصيلي شوند   باالتر و آسيايي ورزشي برنز يا نقره طالي، مدالي كه موفق به كسب دانشجويان -2

 .بود خواهند بعدي يتحصيل سال در ثابت شهريه تخفيف صد
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ثابت در درصد تخفيف شهريه  100درصد برتر آزمون هاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي باشد مشمول  2.5در صورتيكه داوطلب جز  -3

 د.د بونيم سال تحصيلي بعد خواه

 امتياز 20 كسب به موفق) پيوست( دانشگاه فناوري و تحقيقات معاونت دهي امتياز هاي معيار اساس بر كه در زمان تحصيل به دانشجوياني -4

درصد تخفيف  100مشمول گردند باالتر مقاطع در امتياز 50 و ارشد كارشناسي و اي حرفه دكتراي مقطع در امتياز 40 كارشناسي، مقطع در

 د بود.نبعد خواه تحصيلي سال نيم در دو ثابت شهريه

درصد  100مشمول  اخذ نمايندآن مدرك   TOEFLو يا معادل 7با نمره   IELTSمدرك در زمان تحصيل براي اولين بار دانشجوياني كه  -5

 خواهند بود. يبعد  يتحصيلدو نيم سال تخفيف شهريه ثابت 
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 (پيوست)

 تخفيفاتامتيازدهي پژوهشي به متقاضيان دريافت 

 

 منبع امتيازدهي در خصوص فعاليت هاي پژوهشي ، معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه خواهد بود.

 انتشار مقاله: .1

به   ISI-web of Scienceيا  Pubmed/Medlineمقاالت منتشر شده در مجالت ايندكس شده در نمايه نامه هاي 

سال  Impact Factorبرابر  2باشد امتياز مقاله با  Impact Factorامتياز و چنانچه مجله داراي  20ازاي هر مقاله 

 انتشار مقاله جمع مي شود.

 امتياز. 15به ازاي هر مقاله  Scopusمقاالت منتشر شده در نمايه هاي  §

كامل و در غير اين صورت پنجاه درصد امتياز به فرد تعلق در صورتيكه فرد نفر اول و يا مسئول در مكاتبات باشد امتياز  §

 مي گيرد.

   Article inتبصره: تنها يك مقاله داراي پذيرش چاپ از دفتر مجله (طي نامه اي رسمي و غير الكترونيك) يا تحت چاپ (

Press    (.قابليت تخصيص امتياز دارد 

 

 سمينارهاارائه خالصه مقاالت منتشر شده در كنگره ها و  .2

 امتياز 3به ازا هر سخنراني در همايش هاي بين المللي    §

 امتياز Abstract Meeting  2به صورت  ISIبه ازاي هر مورد خالصه مقاله ايندكس شده در  §

 امتياز ISI 3نمايه شده در  Proceedingبه ازاي هر مورد  §

 امتياز، اضافه بر امتيازات فوق تعلق مي گيرد. 3اله : در صورت كسب عنوان مقاله برتر در كنگره به ازاي هر مق1تبصره 

 امتياز مي باشد. 5: حداكثر امتيا قبل از اختصاص از اين بند 2تبصره 

 

 انتشار كتاب علمي .3

 امتياز مي باشد. 10امتياز و تاليف و گردآوري  5امتياز ترجمه كتاب  §

 امتياز است. 15تبصره: حداكثر امتياز قابل اختصاص از اين بند 

 

 مجري يا همكاري در اجراي طرح تحقيقاتي .4

 امتياز 2به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي به عنوان همكار  §

 امتياز  5به ازاي هر مورد طرح تحقيقاتي به عنوان مجري  §

 امتياز مي باشد. 15تبصره: حداكثر امتياز قابل تخصيص از اين بند 

 

 نوآوري ، اختراع، اكتشاف .5

 امتياز 10هرثبت اختراع بين المللي  §

 امتياز از اين بند قابل اكتساب است. 20حداكثر تا  §


