
الهی به زیبائی سادگی 

به واالئی لوح افتادگی

اسیرم مکن جز به بند غمت

آزادگیرهایم مکن جز به 







:  توجه•

صوص تمام مستندات فرد متقاضی ارتقا بایستی در فرم مخ•
وس و کپی مستندات اسکوپ. ) گانه ثبت گردد31در جداول

و صفحه مربوط بهPubmedصفحه خالصه مقاالت 

Indexing & abstracting مجالت از سایتISI  و یا

(.و سایر مستندات  Impact factorسایر نمایه ها به همراه 

در (  نفر اول، مسئول و یا همکار) ذکر نقش نویسنده •

جداول و مقاالت ارائه شده

.از ثبت مقاالت  مشابه خوداری شود•

بایستی پس از زمان شروع مرتبه هیئتهمه مستندات •
.باشد(  استاد یاری  و یادانشیاری)  علمی 









عمومیشرایطتاییدبرمبنیمربوطهدانشگاهموافقت--
(نامهآئین5بندعمومیشرایط)
رمدیگواهیبهگروهتنظیمیبرنامهطبقمحولهوظایفانجام-1

مربوطهدانشکدهرئیستاییدوگروه
آموزشیهایروشوتحقیقروشکارگاهدرشرکتگواهی-2
خارجیزبانیکبهتسلط-3
الکترونیکمنابعازاستفادهوکامپیوترباکارتوانائی-4
ایحرفهرفتارواسالمیشئوناخالقی،صالحیتداشتن-5

دانشگاهاستادجذبکمیتهارزیابیاساسبر
یاتهتخلفاتبهرسیدگیانتظامیهایهیئتدرمحکومیتـالف

::پزشکینظامهایوهیئت11مادهکمیسیونمحکومیتوعلمی
زمانمدتافزایشسالسال3تاماه6از

ارتقاء



:  شرکت در گارگاه ها•

:استادیاری به دانشیاری•

گواهی شرکت در کارگاه های روش تحقیق مقدماتی، روش•

تدریس و ارزشیابی مقدماتی

:دانشیاری به استادی•

روش ،پیشرفتهگواهی شرکت در کارگاه های روش تحقیق •

پیشرفتهارزشیابی و پیشرفته

: در صورت عدم وجود گواهی کارگاه ها •

نمره میانگین+  حداقل گواهی پایان  یک طرح تحقیقاتی •
5از  4.5ارزشیابی  کیفیت تدریس باالتر از 



تفاده تسلط به زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه برای اس•

یکی از شامل ارائه از آثار، مدارک علمی و ارائه مطلب 
:موارد زیر برای این بند الزم است

IELTSارائه گواهی نمره قبولی در یکی از امتحانات : الف•
،Tofel،MHLE ،MCHE،Tolimo حد امتیاز الزم در

PhDبرای ورود به مقطع 

ماه در 6گذراندن فرصت مطالعاتی حداقل به مدت  : ب•

یا خارج از کشور در یک دانشگاه معتبر مورد تایید وزارت
دانشگاه

در PhDگذراندن دوره فلوشیب و یا دوره های تکمیلی . ج•

یک دانشگاه خارجی معتبر مورد تایید وزارت متبوع



ه بنا به مصوبه سیصد و سی و دومین جلس•

مقرر 97/1/21هیات ممیزه دانشگاه مورخ 

ئت گردید پرونده متقاضیان ارتقاء اعضای هی

ت علمی دانشگاه  جهت بررسی اصالت مستندا

ی ابتدا توسط شورای گروه مربوطه بررسآنها 

و سپس به کمیتهو مورد تائید قرار گیرد 

. گرددمنتخب ارسال 



:  فعالیت های فرهنگی: ماده یک•

:بند شش•

گی، استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهن•

ون ملی، انقالبی، و صداقت و امانتداری با تایید کمیسی

:  مربوطه

امتیاز5حداکثر•

امتیاز10: حداقل امتیاز فرهنگی •

امتیاز30: حداکثر•

امتیاز و 2: ساعته دانش افزایی16شرکت در هر دوره •

امتیاز8حداکثر 



:گارگاه های دانش افزایی•

ضوابط و مقررات دانشگاهی•

روش ها و فنون تدریس•

روش و مدیریت تحقیق•

روش و ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی•

کیچگونگی استفاده از اطالعات علمی و منابع الکترونی•

اندیشه سیاسی اسالم و مبانی انقالب اسالمی•

اخالق حرفه ای•

معرفت شناسی اسالمی•

اصول تعلیم و تربیت اسالمی•

تاریخ و فلسفه علم•



:کسب جوایز فرهنگی•

امتیاز8امتیاز و حداکثر 2در هر مورد تا •

: استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجوئی •

امتیاز5و حداکثر  0.7هر نیمسال •

:تدوین کتاب یا مقاله با رویکرد فرهنگی•

امتیاز4حداکثر تا •



:شرایط عمومی برای ارتقائ اعضای هیئت علمی•

گاه انجام وظایف محوله طبق برنامه تنظیمی دانش•

به تایید مدیر گروه در دانشگاه های تیپ یک





:فعالیت آموزشی-2ماده 





:عملکرد آموزشی

:  رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزش:1بند 

امتیاز  2هر ترم 
امتیاز  20: حداکثر

(امتیاز2.5حداقل هر سال ) امتیاز 15: حداقل شرطی



:  کیفیت تدریس-2بند 

15: مربی به استادیاری 

16: استادیاری به دانشیاری

17: دانشیاری به استادی

امتیاز20: حداکثر کیفیت تدریس 
ودکیفیت تدریس کل دوره توقف در هر مرحله محاسبه ش

درصد  40(:فرم10) نظر خواهی از دانشجو 
درصد5: نظر خواهی ازهمکاران 

، معاون دانشکده و رئیس نظر خواهی از مدیر گروه
درصد 15دانشکده هر کدام 

درصد10: نظر خواهی از مدیر امور هیئت علمی



:کمیت عملکرد آموزشی-: 3بند 
امتیاز آموزشی6:         هر ترم تدریس

امتیاز 0.5= هر واحد کاردانی و کارشناسی 
امتیاز 0.75= هر واحد دکترای حرفه ای  و کارشناسی  ارشد

امتیاز 1= هر واحد دکترای تخصصی و فوق تخصص
 1.5ضریب = تدریس هر درس برای اولین بار 

نصف امتیاز واحد موظف= امتیاز واحدهای حق التدریس 

امتیاز 7از یک تا :  با رعایت ساختار علمی(DVD)لوح فشرده آموزشی 



:حداقل و حداکثر امتیاز کمیت تدریس
:  مربی به استاد یاری

امتیاز50امتیاز و حد اکثر  35: حداقل

:  استادیاری به دانشیاری 
امتیاز50امتیاز و حد اکثر  30: حداقل

:دانشیاری به استادی
امتیاز50امتیاز و حد اکثر  20: حداقل



:امتیاز پایان نامه ها : 4بند •
امتیاز3: دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی 

:MPHپایان نامه کارشناسی ارشد و داروسازی و 
امتیاز3.5

امتیاز4: دوره تخصصی و فوق تخصص 
امتیازPhD :8دوره

امتیاز 40: حداکثر امتیاز پایان نامه •

امتیاز پایان نامه %30= استاد مشاور•

:حداقل امتیاز الزم از طریق پایان نامه •
امتیاز 10= استادیاری به دانشیاری •

امتیاز15=  دانشیاری به استادی •



:امتیازات جایگزین پایان نامه•

ا و یا دارای تحصیالت تکمیلی در دیگر رشته هدانشگاه های -الف•

:رشته های دکترای حرفه ای

)  امتیاز از دانش پژوهی  5امتیاز از پایان نامه و 5کسب حداقل •

طرحهای چاپ شده امتیازاز مقاالت  5و ( بند شش ماده دو

ویا همکارمجری عنوان خاتمه یافته به دانشگاهی پژوهشی 

رای یا رشته های دکتتحصیالت تکمیلی فاقد دانشگاه های -الف•

:حرفه ای

و یا  از مقاالت ( بند شش ماده دو) امتیاز از دانش پژوهی  10•

چاپ شده طرحهای پژوهشی دانشگاهی خاتمه یافته به عنوان 

همکار   مجری ویا 

4ند بدیهی است امتیاز مقاالت استفاده شده به عنوان جانشین ب•

.، در ماده سه ارتقاء لحاظ نخواهد شد2ماده 



:5بند •

) برجستگی و شاخص بودن در امر آموزش •

زه و دریافت لوح تقدیر ، نشان  به تایید هیئت ممی

د کسب عنوان معلم برتر، رتبه در جشنواره شهی

(:مطهری 

2هر بار یک  امتیاز و  حداکثر : در سطح موسسه•

(تایید رئیس موسسه) امتیاز  

4امتیازو  حداکثر 2هر بار : در سطح دانشگاه•

(تایید معاون آموزشی) امتیاز 

امتیاز 8امتیاز و  حداکثر 4هر بار : در سطح ملی•

(تایید معاون آموزشی وزارت منبوع) •



مي شدند حقیقتكاش رویاهایمان روزي •

تنگناي سینه ها دشت محبت مي شدند •

قانون انسان بودن است ، مهر و وفا ، سادگي •

كاش قانون هایمان یكدم رعایت مي شدند •

از روي مكر است و فریب ،اشكهاي همدلي •

مي شدند صداقتكاش روزي چشمهامان با •

گاهي از غم مي شود ویران دلم •

مردانه قسمت مي همهغصه ها بین میشد كاش•

شدند 

http://www.smslovely.ir/
http://www.smslovely.ir/


(امتیاز40تا : )دانش پژوهشی: بند شش 
آموزشیهایبرنامهواستانداردهاتدوین

هدبیرخانتائیدباآموزشیهایدورهدرکشوری
بهداشتوزارتآموزشیمعاونتذیربطهای



( :آموزشی) 2حداقل امتیازات ماده 
:مربی به استاد یاری

امتیاز75حداقل 

:  استاد یاری به دانشیاری
امتیاز85حداقل 

:  دانشیاری به استادی
امتیاز  80حداقل 

امتیاز  184= حداکثر امتیاز آموزشی 





:اعضای هیئت علمی پژوهشی
(:  مشابه آموزشی) کیفیت تدریس

15: مربی به استادیاری 

16: استادیاری به دانشیاری

17: دانشیاری به استادی

امتیاز20: حداکثر کیفیت تدریس 



:کمیت تدریس اعضای هیئت علمی پژوهشی
امتیاز 1.5هر ترم حداکثر 

امتیاز5=         حداقل کمیت تدریس 
امتیاز 15= حداکثر کمیت تدریس 

اهتمام ورزیدن در پرورش محقق و پیشبرد---
لی با  شبکه تحقیقات در سطح ملی و بین المل

=تایید معاون پژوهشی وزارت بهداشت 
امتیاز15حداکثر تا 



:بند شرطی اعضای پژوهشی----
انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه ها و دوره  
اون های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی با تایید مع

:پژوهشی موسسه 

امتیاز  0.5= ساعت  8هر دوره 
10امتیاز  و حداکثر    5حداقل 

امتیاز



:برای کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدتشرایط  الزم •

ان مدرسین کارگاه،  زم)گارگاه شامل برنامه مدون آموزشی باشد  —1•
ان، برگزاری، مباحث کارگاه، طول مدت دوره و شرایط شرکت کنندگ

....(  نحوه ثبت نام و 

ا  با و  یکارگاه با تایید معاونین پژوهشی  و یا آموزشی  دانشگاه -2•
.برگزار گردد(EDC)تایید مرکز توسعه آموزش

و از برگزاری کارگاه حداقل در سطح دانشگاه محل برگزاری-3•
.طریق اعالن عمومی و ثبت نام افراد متقاضی برگزار گردد

ر  هر کارگاه  یک مدیر  داشته باشد و برنامه مدون از طریق مدی-4•
.واز طریق سایت های رسمی اعالن عمومی گردد

کارگاه درراستای اهداف پژوهشی وآموزشی وزارت  ودانشگاه -5•
.باشد

و در  PhDکارگاه ترجیحا برای اساتید  و یا دانشجویان دوره های -6•
.اشدصورت ضرورت برای دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار شده ب

•



:امتیاز پایان نامه ها  برای اعضای پژوهشی•
امتیاز3: دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی 

:MPHپایان نامه کارشناسی ارشد و داروسازی و 
امتیاز3.5

امتیاز4: دوره تخصصی و فوق تخصص 
امتیازPhD :8دوره

امتیاز 40: حداکثر امتیاز پایان نامه •
امتیاز پایان نامه %30= استاد مشاور•
:حداقل امتیاز پایان نامه •

امتیاز 10= استادیاری به دانشیاری •

امتیاز15=  دانشیاری به استادی •



برای  ( 2ماده ) حداقل امتیازات آموزشی 
:اعضای هیئت علمی پژوهشی

:مربی به استاد یاری
امتیاز25حداقل 

:  استاد یاری به دانشیاری
امتیاز40حداقل 

:  دانشیاری به استادی
امتیاز50حداقل 

( :آموزشی) 6تا 1حداکثر امتیاز از بند های 

امتیاز 100





ارتقای از طریق سرآمدی در آموزش



3ماده :فعالیت های پژوهشی•







حداکثر
امتیاز

حداقل  
امتیاز

*نوع مجله

7 2 ISI و باالتر1دارای ضریب تاثیر

6.5 2 مدالین

6 2 ISI یا پابمد یا پابمد سنترال1دارای ضریب تاثیر پائین تر از

5 2 ISIبدون ضریب تاثیر +Emerging ISI

4 2 Scopus

3.5 2 Chemical Abstract, psych info, cinahl, embase

Current contents, biological abstract

2 0.5 مجالت نمایه شده در سایر ایندکسها

3 1 **، نمایه شده در سایر ایندکسها1مجالت داخلی سطح

2.5 1 **، نمایه شده در سایر ایندکسها2مجالت داخلی سطح

2 0.5 **، نمایه شده در سایر ایندکسها3مجالت داخلی سطح



امتیاز5تا = Emerging ISIمقاالت مجالت ایندکس شده•

امتیاز3تا =مجالت داخلی سطح یک مقاالت •

امتیاز 2.5تا =مقاالت مجالت داخلی سطح دو •

امتیاز 2تا = مقاالت مجالت داخلی سطح سه•

دی معیار سطح بندی مجالت داخلی،آخرین سطح بن: تبصره•
.معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع می باشد

:  مقاالتداوری •

امتیاز1تا = Q1یا 2باالتر از  IFداوری مقاالت مجالت  با •

امتیاز0.1تا   = داوری مقاالت مجالت  داخلی •

امتیاز0.2تا = ISI & PubMedداوری مقاالت مجالت  •





تو آیا جمله می سازی ؟ببینم ، با محبت ، مهر ، زیبایی ،

تا سحر یک شب ؟نشستی پای اشک شمع گریان ، 

تو از خورشید پرسیدی ، چرا 

بی منت و با مهر می تابد ؟

تو رمز عاشقی ، از بال پروانه ، میان شعله های شمع ، 
پرسیدی ؟

کندوقتی که یاسی ، عطر خود تقدیم باغی مینپرسیدی چرا

چیزی نمی خواهد ؟

تو فهمیدی چرا همسایه ات دیگر نمی خندد ؟

احساس ؟یچرا گلدان پشت پنجره ، خشکیده از بی آب



مقاله مستقل=  %30مقاالت با هم پوشانی کمتر از •

بدون امتیاز= %70مقاالت با هم پوشانی  باالتر از •

:%70-%30مقاالت با هم پوشانی کمتر از •

امتیاز بر اساس میزان هم پوشانی

با مقاالت باید مستقیما در ارتباط  %70حداقل •

د گروه آموزشی فر( / رشته تحصیلی) تخصص  

باشد



7- 1:  مقاله ایندکس شده بین المللی

Case report(1 بیمار3تا    :)3-0.5 

Case series(4 بیمار7تا:)0.5- 5

:(در مجالت نوع یکایندکس شده+ مقاله از نویسنده 3): مقاله مروری
امتیاز30حداکثر 2-7

امتیاز10حداکثر 3-0.5:  مروری ساده

در مجالت  ایندکس شده)Systematic Reviewمقاله متاآنالیز و 
(:نوع یک 

2- 30حداکثر 7



•Brief report :( Short communication-
دکس  مجالت این، در در صورتیکه یک کار تحقیقاتی باشد •

امتیاز 5نوع یک  تا 
:  1مجالت داخلی تیپ •
امتیاز1.5-3•
رطی این مقاله می تواند به عنوان یکی از مقاالت در بند ش•

 )ارتقائ به دانشیاری یا استادی معادل مقاله اصلی 
Original)منظور گردد.

  1.5- 1: در مجالت نوع یکCommentaryبرای مقاله •

-0.5: برای مجالت داخلی• امتیاز1
و برای سایر  4-2: در مجالت نوع یک: Editorialمقاله •

امتیاز منظور گردد 2-1نمایه ها 



ک برای ارائه دیدگاه نسبت به ینامه به سردبیر •
در مجالت ایندکس نوع یک( مخالف-موافق) مقاله 

-0.25و در سایر نمایه ها نیم تا یک امتیاز از 0

0.5:
باشد امتیاز  Case reportکه نامه به سردبیر •

 Case reportهمانند 

باشددر  Research Letterکه نامه به سردبیر •
و در سایر نمایه   3تا  1.5مجالت ایندکس نوع یک  

امتیاز منظور گردد 1.5-1ها  



IF 2باالتر از:
امتیاز IF :0.25هر نمره  

1-0(:مجالت غیر پژوهشی) مقاالت علمی مرتبط با رشته 

امتیاز2حداکثر 

و یا دوره  PhDبه مقاالت مستخرج از پایان نامه 
.یردمتقاضی ارتقائ  امتیازی تعلق نمی گتخصصی فرد 



حداقل مقاالت الزم برای ارتقائ •

:آموزشی
مقاله  6: استادیاری به دانشیاری •

مقاله 8: دانشیاری به استادی •

ه چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی در هر مرتب•

.ارتقا الزامی است





قط اگر چند مقاله محتوای یکسان ولی ظاهر متفاوت باشد ف•

.به یکی از آنها امتیاز تعلق می گیرد

امتیاز و  2تا: معتبرمقاله کامل در کنگره های علمی •

امتیاز12حداکثر 

)  امتیاز 1تا : در کنگره های علمی معتبرخالصه مقاله •

امتیاز5حداکثر و ( مقاله در یک کنگره 3حداکثر 



مقاله قبل از چاپ2: پذیرش مقاله
(جزو حداقل امتیازات شرطی قرار نمی گیرند) 

:عضو هیئت تحریریه، سردبیر
درصد امتیازات کل بخش مقاالت40%

:  دانشگاه محل کار 
امتیازات کل بخش مقاالت%40حداکثر 



حاوی دستاوردهای تالیف کتاب  یا تصنیف کتاب 
:پژوهشی نویسنده

امتیاز30: امتیاز و حداکثر15تا 
:یلیکتب تالیفی در رشته غیر مرتبط با رشته تحص--

امتیاز3: و  حداکثرامتیاز1.5تا 
:  مطالب اضافه %30تجدید چاپ کتب تالیفی با ---

امتیاز 4امتیاز و حداکثر  2تا   0.5
:ویرایش علمی و ادبی کتب تالیفی  یا ترجمه---
امتیاز 4امتیاز و حداکثر  2تا   0.5

امتیاز 2تا :  داوری کتاب ---
امتیاز 10حداکثر 



مانند ) تالیف هر فصل از کتاب توسط ناشرهای بین المللی
: Wiely, Springer, Elsiever)  

امتیاز 15تا 
:با تایید هیئت ممیزه داوری مقاالت علمی پژوهشی 

امتیاز10حداکثر  امتیاز و 1هر واحد کار تا 
:

:  جذب گرانت پژوهشی•

(  داخلی) به ازای هر پانزده میلیون تومان یک امتیاز •

دالر خارجی  5000یا •

امتیاز12حداکثر •



اختراع ، اکتشافات و تولیدات محصوالت پژوهشی •

ایید  کاربردی ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور با ت

:   معاونت پژوهشی وزارت متبوع

0.5  - امتیاز 5

بت محصوالت پژوهشی  کاربردی ثاختراعات و اکتشافات •
تجاری سازی و که مراحل شده  و  دستاوردهای فناورانه

ایید ثبت مالکیت  از طریق شرکت های دانش بنیان  با ت
امتیاز15تا سقف مراجع ذیصالح 



:جشنواره ملی و بین المللیکسب رتبه در •

امتیاز 10تا شش امتیاز و حداکثر •

امتیاز1:  و سوم3: ،  نفر دوم 5: نفر اول•

برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر •

از مراجع رسمی به عنوان ( لوح تقدیر، نشان) پژوهش 

:پؤوهشگر برتر

: در سطح موسسه با تایید معاون پژوهشی موسسه •

امتیاز 4امتیاز و حداکثر 2تا •

: در سطح ملی  با تایید معاون پژوهشی وزارت متبوع •

امتیاز 8امتیاز و حداکثر 4تا •





در صورتی که عضو هیئت علمی در مرتبه مورد •

در نظر یک مقاله به عنوان نویسنده اول و یا مسئول
سال 4مجالت زیر چاپ کند مدت زمان ارتقائ از 

:سال کاهش می یابد3به 

• Nature

• Science

• JAMA

• New England Journal



:مسئول مجله+ عضو هیئت تحریریه، سردبیر 
درصد امتیازات کل بخش مقاالت40حداکثر 

:مجالت دانشگاه محل کارامتیاز از مقاالت چاپ شده در 
درصد امتیازات مقاالت40حداکثر 

ل از به دو کتاب تائید شده توسط شورای انتشارات دانشگاه قب
تائید معاونت +قرارداد)چاپ امتیاز کامل داده می شود 

(پژوهشی
Corresponding author: نویسنده مسئول

امتیاز مساوی نفر اول



و  Natureامتیاز مقاالت چاپ شده در •

Science تا دو برابر قابل افزایش است



:امتیازات پژوهشی برای ارتقاء اعضای آموزشیحداقل•

30: مربی به استادیاری•

35: استادیاری به دانشیاری•

45: دانشیاری به استادی•

:  استادیاری به دانشیاری•

در نمایه اسکوپوس3مساوی H-indexداشتن حداقل •



:استادیاری به دانشیاری•

-Hداشتن --1 index   در نمایه اسکوپوس 3حداقل

در  (ISI or Pubmed)اندکس نوع یک یک مقاله داشتن ---2

عنوان نویسنده اول یا مسئولارتباط با تخصص فرد به 

برای مرتبه دانشیاریمقاله 3امتیاز از  7.5کسب --3

(پژوهشی) 3امتیاز از ماده  35کسب حداقل --4

: دانشیاری به استادی•

در  (ISI or Pubmed)اندکس نوع یک مقاله سه داشتن --1

عنوان نویسنده اول یا مسئولارتباط با تخصص فرد به 

استادیبرای مرتبه مقاله 5امتیاز از  15کسب --2

(پژوهشی) 3امتیاز از ماده 45حداقل کسب --3



:تبصره •

اعضاي هیأت علمي آموزشي كه از مجموع •

امتیاز از 160حداقل ( آموزش)2بندهاي ماده 

كیفیتنمره كسب نموده و امتیاز را  184کل

18ایشان در طول دوره دانشیاري از تدریس 
شرط براي ارتقا به استادي ازكمتر نشده باشد، 

خواهند معاف ( H-index =6داشتن ) بند ح 

.بود



: دانشیاری به استادی اعضای هیئت علمی آموزشی•

:الزامی استیکی از موارد زیر احراز •

به یا باالتر 2مساوی IFبا داشتن حداقل یک مقاله •
عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول

در نمایه ارجاع 20حداقل بند شرطی یکی از مقاالت •
اسکوپوس داشته باشد

•H-index  در نمایه اسکوپوس  6حداقل فرد متقاضی
باشد

نویسنده اول یا نویسنده  )بند شرطیسه مقاله •
چاپ شده باشد 1.5حداقل  IFدر مجالت با ( مسئول



:پژوهشیامتیازات پژوهشی برای ارتقاء اعضای حداقل•

امتیاز  45: مربی به استادیاری•

امتیاز 55: استادیاری به دانشیاری•

امتیاز 70: دانشیاری به استادی•

:استادیاری به دانشیاری پژوهشی•

نویسنده اول یا به عنوان مقاله اندکس نوع یک 3وجود •

مسئول در رابطه با تخصص فرد 

 1نوعمقاالت ایندکس امتیاز از 15کسب حداقل •



: اعضای هیئت علمی پژوهشی•
:دانشیاری به استادی  پژوهشی

نویسنده اول یا مسئول در به عنوان مقاله اندکس نوع یک 6وجود 
رابطه با تخصص فرد 

Pubmedو یا   ISIامتیاز از مقاالت 30کسب  امتیاز 70حداقل و ,
پژوهشی

مقاله 10مقاله در دانشیاری و 8مشارکت در انتشار 
جهت مرتبه استادی



:  دانشیاری به استادی پژوهشی•

ول یا نویسنده ابه عنوان ایندکس  نوع یک حداقل شش مقاله•

مسئول 

به مقاالت ایندکس  نوع یک امتیاز از  15کسب حداقل •
امتیاز حداقل  30کسب و نویسنده اول یا مسئول عنوان 
شرطی

مقاله8مشارکت در چاپ حداقل •

3 :ماده ـ : شرط نهایی الزم برای ارتقاء  اعضای پژوهشی

امتیاز برای مرتبه استادی70امتیاز برای دانشیاری و    55



:  دانشیاری به استادی اعضای هیئت علمی پژوهشی•

:احراز یکی از موارد زیر الزامی است•

به یا باالتر 2مساوی IFبا داشتن حداقل دو مقاله •
عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول

در نمایه ارجاع 25حداقل بند شرطی یکی از مقاالت •
اسکوپوس داشته باشد

•H-index  در نمایه اسکوپوس  8حداقل فرد متقاضی
باشد

نویسنده اول یا نویسنده  )بند شرطیشش مقاله •
چاپ شده باشد 1.5حداقل  IFدر مجالت با ( مسئول



هیات براي ارتقا به مرتبه دانشیاري اعضاي:تبصره یك•
راهنمایي حداقل چهارپایان نامه علمي گروه معارف، 

ه یه دایر بودن و دانش آموختارشد مشروط كارشناسي 
داشتن در دوره كارشناسي ا رشد رشته متقاضي در 

فقدان و درصورت موسسه محل خدمت الزامي است 
دوره كارشناسي ارشد در رشته متقاضي ، اتمام یك 

ه كطرح پژوهشي مصوب در رشته تخصصي متقاضي 
فایت اسنادملي یا باالدستي انجام شده باشد، كدرچارچوب 

.مي كند

دکس برای اساتید معارف اسالمی شرط داشتن مقاله با ان•
Pubmed)یک نوع & ISI) و مقاالت حذف  گردیده

ISC به برای ارتقای اساتید معارف اسالمی دانشگاه ها
عنوان جایگزین مورد قبول است



فعالیت های اجرائی: 3ماده 



امتیاز در سال10حداکثر تا : رئیس دانشگاه•

امتیاز در سال8حداکثر تا : معاونین دانشگاه•

امتیاز در 6حداکثر تا : روسای دانشکده ها و پژوهشکده ها•

سال

امتیاز در سال5حداکثر تا : مشاور رئیس دانشگاه•

ی و رئیس بیمارستان و معاون دانشکده و ریاست مرکز پژوهش•
امتیاز در سال5حداکثر تا : مراکز توسعه آموزش پزشکی

امتیاز در سال4: مدیر گروه و معاونین بیمارستان•

امتیاز در سال3حداکثر تا : رئیس بخش •

:  وهرئیس درمانگاه، اساتید راهنما، اساتید مشاور و معاون گر•
امتیاز در سال2

ت در یک زمان فقط امتیاز یکی از موارد باال  قابل قبول اس•



: حضور فعال و تمام وقت در موسسه و انجام امور محوله •

امتیاز8هر نیم سال یک امتیاز و حداکثر •

امتیاز  5=  حداقل امتیاز الزم •

ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای با رویکرد رفع •

:  نیاز های کشور

امتیاز 10امتیاز و حداکثر 5هر مورد تا •

 10امتیاز و حداکثر 4تا تدوین کتاب به شیوه گردآوری  •
امتیاز

10هر : ایجاد ظرفیت برای جذب دانشجویان خارجی•
امتیاز12دانشجو یک امتیاز  و حداکثر 



در دانشکده  برامتیاز اجرائی حضور فعال و تمام وقت •

وه، مدیر گر) توسط فرد مافوق اساس نحوه عملکرد فرد و

.انجام می شود( معاون آموزشی و رئیس دانشکده 

امتیاز8هر ترم یک امتیاز و حداکثر •

امتیاز 5حداقل شرطی الزم •



طراحی سئواالت آزمون پیش کارورزی جامع علوم پایه •
: PhD، ارتقای دستیاران و آزمون جامع 

امتیاز5ساعت یک امتیاز و حداکثر 50هر 
طراحی سئواالت آزمون سراسری با تایید  •

:  وزارت بهداشت 
ساعت  امتیاز8امتیاز و حداکثر 521



ریه مدیر مسئول ، سردبیری و عضویت در هیئت تحری•

:ورنشریات علمی معتبر و ریاست قطب های علمی کش

امتیاز12امتیاز برای هر سال و حداکثر 3تا 

عضویت در هیئت/  عضویت  قطب های علمی کشور •

:مدیره و بازرسی انجمن های علمی

امتیاز4هر سال یک امتیاز و حداکثر 



با طراحی و راه اندازی آزمایشگاه و گارگاه های تخصصی •
:  آموزشی حسب اهمیت و میزان بهره وریدستورالعمل 

8و ( آموزشی) امتیاز 6امتیاز و حد اکثر 4هر مورد  تا •
(پژوهشی) امتیاز 

طراحی و راه اندازی مراکز تحقیقاتی، مراکزرشد و شرکت •
: های دانش بنیان

امتیاز8امتیاز و حد اکثر 4هر مورد  تا •

ایجاد رشته های جدید و میان رشته ای •

امتیاز10امتیاز و حداکثر 5هر مورد  تا :  •

:تدوین کتاب به شیوه گردآوری•
امتیاز4تا •

امتیاز10حداکثر •



امتیاز2تا : دبیری همایش در سطح ملی و منطقه ای --

امتیاز6= حداکثر آموزشی 

امتیاز 8= حداکثر پژوهشی 
، عضویت در  داوری طرح، پایان نامه، مقاله)خدمات ---

(:همکاری با مراکز تحقیقاتیشوراها و 
امتیاز در سال4ساعت یک امتیاز و حداکثر 100

ـ فرصت مطالعاتی زیر یک سال جز و سابقه اشتغال  
.محسوب می شود



.همدیگر را پیر نکنیم•

.آدم ها آرام آرام پیر نمی شوند•

:آدم ها در یک لحظه•

با یک توهین و کنایه•

با یک جمله تحقیر آمیز، یک نگاه غضب آلود،•

یک نیشخند، یک برو نفهم، یک برو گمشو، •

پیر می شوند و با یک دوستت ندارم•

.  آدم را آدم ها پیر می کنند•

سعی کنیم هوای دل همدیگر را داشته باشیم•

محض رضای خدا هم که شده همدیگر را پیر نکنیم•



: امتیاز اجرایی :4ماده •

امتیاز10: حداقل •

امتیاز35: حداکثر•

:4جمع امتیازات مواد یک تا •

امتیاز  140:مربی به استاد یاری •

امتیاز155: استاد یاری به دانشیاری •

امتیاز170: دانشیاری به استادی•



:  حداقل های شزطی •
امتیاز10: امتیاز فرهنگی حداقل (  = فرهنگی) ماده یک •
امتیاز15آموزشی حداقل رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات : ( آموزشی) 2ماده •
+کمیت تدریس + کیفیت تدریس •

:حداقل امتیاز الزم از طریق پایان نامه •

امتیاز 10= استادیاری به دانشیاری •

امتیاز15=  دانشیاری به استادی •

:مقاالت الزم برای ارتقائ آموزشیحداقل (:پژوهشی) 3ماده •

مقاله  6: استادیاری به دانشیاری •

مقاله 8:  دانشیاری به استادی •

چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی در هر مرتبه ارتقا الزامی است•

:  استادیاری به دانشیاری•

مقاله 3امتیازاز 7.5کسب نویسنده اول یا مسئول و به عنوان 1نوعایندکس مقاله وجود یک •
15کسب نویسنده اول یا مسئول و به عنوان 1نوع ایندکس مقاله 3وجود  و برای دانشیاری 

برای استادیمقاله 5امتیازاز 

مقاله  6مشارکت در چاپ حداقل•

امیاز برای استادی45دانشیاری و امتیاز برای 35کسب حداقل •

( :  اجراییامتیاز )  : 4ماده •

امتیاز5حداقل :حضور فعال و تمام وقت در موسسه و انجام امور محوله •

امتیاز10: 4حداقل امتیاز اجرایی ماده •




