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فعالیت ىا و شرایط دارای امتیاز برای ارتقاء اعضای ىیات علمی دانشکذه دنذانپسشکی:
مقذمو:
آییي ًبهِ استمبء داسای 4هبدُ هی ثبؿذ .هبدُ  1هشثَط ثِ اهتیبصات فشٌّگی ،هبدُ  2هشثَط ثِ اهتیبصات آهَصؿی ،هبدُ  3هشثَط ثِ
اهتیبصات پظٍّـی ٍ هبدُ  4هشثَط ثِ فعبلیت ّبی اجشایی هی ثبؿذّ .ش هبدُ چٌذیي ثٌذ داسد وِ ثبیذ فعبلیت ّبی هشثَط ثِ ّش ثٌذ
دس جذٍل هشثَعِ دس فشم استمبء ٍاسد ؿَد .هَضَع ّش ثٌذ ٍ ؿوبسُ جذٍل هشثَعِ دس اداهِ آٍسدُ ؿذُ اػت .ؿوب هی تَاًیذ فبیل
 wordجذاٍل هشثَط ثِ آییي ًبهِ استمبء اعضبی ّیبت علوی سا اص ػبیت داًـىذُ ٍ یب ػبیت اهَس ّیبت علوی هعبًٍت آهَصؿی
ٍصاست

ثْذاؿت

داًلَد

وٌیذ.

ّوچٌیي

آییي

ًبهِ

استمبء

سا

هی

تَاًیذ

اص

آدسع

http://aac.behdasht.gov.ir/uploads/Ayeen_ErteghaElmi95.pdf
داًلَد وٌیذ .الصم ثِ روش اػت وِ ؿوب ثبیذ فمظ جذاٍل هشثَط ثِ استمبء ّیبت علوی آهَصؿی هَػؼِ ّبی تحت ًظبست ٍصاست
ثْذاؿت سا دس ایي آییي ًبهِ هَسد تَجِ لشاس دّیذ.
ثشای ؿشٍع فشایٌذ استمبء اثتذا ثبیذ جذٍل هشثَط ثِ اهتیبصات فشٌّگی ثِ ّوشاُ هذاسن ٍ ًیض جذٍل هشثَط ثِ گَاّی داٍسی همبالت
ٍ عشح ّبی پظٍّـی ثِ ّوشاُ هذاسن سا ثِ خبًن ثبثبیی تحَیل دّیذ تب اص ایي دٍ هَضَع تَػظ داًـگبُ ثشسػی الصم ثِ عول آیذ ٍ
دس كَست احشاص اهتیبص اص ایي دٍهحل ؿوب هی تَاًیذ ثمیِ هشاحل سا آغبص ًوبییذ.
تَجِ داؿتِ ثبؿیذ وِ دس آییي ًبهِ جذیذ ،عشح ّبی پظٍّـی ،ؿشوت دس وبسگبّْبی هختلف ٍ داٍسی پبیبى ًبهِ ّب ّیچ اهتیبصی
ًذاسًذ.
ًىتِ هْن ایي اػت وِ ؿوب ثبیذ ّوضهبى اػىي توبم هذاسن سا ثِ ّوشاُ یه وپی سٍی وبغز تْیِ وٌیذ ٍ ّش دٍ سا دس اختیبس
وبسؿٌبع اهَس ّیبت علوی لشاس دّیذ.
 -1ضشایظ عوَهی (پیص ًیاص تشای تشسسی پشًٍذُ):


سٌَات کاسی (جذٍل ضواسُ :)3

o

 4ػبل ثشای افشادی وِ فعبلیت خلَكی ًذاؿتِ اًذ (توبم ٍلت جغشافیبیی) 6 .ػبل ثشای افشاد داسای هغت

o

ًحَُ هحبػجِ :اص تبسیخ اٍلیي حىن وبسگضیٌی ثِ كَست پیوبًی دس داًـىذُ دًذاًپضؿىی ؿْیذ ثْـتی

o

ؿشایظ خبف  :چٌبًچِ ضشیت وب ًیض دس داًـىذُ دًذاًپضؿىی ؿْیذ ثْـتی گزساًذُ ؿَد ،دٍػبل اص هذت اؿتغبل ثِ
كَست ضشیت وب ًیض دس  4ػبل الصم ثشای اًجبم استمبء ،لبثل هحبػجِ اػت.


o

گَاّی ضشکت دس کاسگاّْای سٍش تحمیك همذهاتی

ثشگضاسی وبسگبّْب تَػظ هعبًٍت پظٍّـی داًـىذُ (اعالعبت هشثَعِ اص آلبی اهیٌی گشفتِ ؿَد  ،)22421814یب
تَػظ هعبًٍت |پظٍّـی داًـگبُ دس ػبیش هشاوض (اعالعبت هشثَعِ اص خبًن دوتش ایضدی گشفتِ ؿَد )22439787


o

گَاّی ضشکت دس کاسگاّْای سٍش تذسیس همذهاتی

وبسگبُ ّبی هشثَط ثِ  EDOهبًٌذ وبسگبُ عشح دسع ٍ اسصؿیبثی وِ دس خلَف ثشگضاسی وبسگبّْبی اص خبًن سػَل
خویٌی  22426087وؼت اعالعبت ؿَد.

 -2هادُ  1آییي ًاهِ استماء :فعالیت ّای فشٌّگی
ؿوب ثِ  10اهتیبص فشٌّگی ثشای استمبء ثِ داًـیبسی ًیبص داسیذ وِ هی تَاًیذ ثِ عشق صیش وؼت وٌیذ.



تٌذ  9ضشکت دس کاسگاّْای داًص افضایی ٍ تَاًوٌذ ساصی (جذٍل ؿوبسُ )8

o

ایي اهتیبص اججبسی هی ثبؿذّ ٍ.ش  16ػبعت وبسگبُ هعبدل  2اهتیبص حؼبة هی ؿَد.

o

هشاجعِ ثِ ػبیت ٍ ٍ /http://nahad.sbmu.ac.irاسد ؿذى دس ثخؾ ضیبفت اًذیـِ اػبتیذ ٍ ثجت ًبم دس ػبیت .جْت
دسیبفت اعالعبت دس هَسد صهبى ،اهتیبص ٍ ًحَُ ثشگضاسی وبسگبّْب ثبیذ ثب خبًن حؼٌی دس ًْبد سّجشی توبع ثگیشیذ ؿوبسُ
توبع 22439852 ٍ 22439851



ضشکت دس کاسگاّْای اخالق علوی ٍ حشفِ ای



تٌذ  1تذٍیي کتاب ،همالِ یا اثش ٌّشی تا سٍیكشد اسالهی دس حَصُ ّای فشٌّگی – تشتیتی – اجتواعی (جذٍل ضواسُ)4



تٌذ  4استاد هطاٍس فشٌّگی تا حكن هعاٍى داًطجَیی – فشٌّگی داًطكذُ (جذٍل ؿوبسُ )6

o

ؿوب هی تَاًیذ ثب هشاجعِ ثِ هعبًٍت داًـجَیی خبًن دوتش آٌّگشی هشاجعِ وٌیذ ٍ دس كَست هَافمت ایـبى حىن اػتبد
هـبٍس دسیبفت وٌیذ ٍ هـبٍسُ یه یب چٌذ داًـجَ سا عْذاُ داس ؿَیذ.


o

تٌذ  3 ٍ 2تشًاهِ سیضی ٍ هطاسکت دس اجشای اهَس فشٌّگی – تشتیتی – اجتواعی (جذٍل ؿوبسُ )6
حضَس دس اسدٍی ساّیبى ًَس ،اسدٍی جْبدی ،ثجت ًبم دس ثشًبهِ ّبی فشٌّگی داسای اهتیبص



تٌذ  7کسة جَایض فشٌّگی  ،حفظ لشآى (جذٍل ؿوبسُ )7



جذٍل ؿوبسُ  10سا خبلی ثگزاسیذ تب تَػظ تین اسصیبثی پش ؿَد.



* الصم تِ رکش است دس صَست کاهل تَدى پشًٍذُ استماء جْت کسة اهتیاص اص ایي تٌذ لثل اص تشسسی پشًٍذُ
عی هكاتثِ تا هعاًٍت داًطجَیی فشٌّگی داًطگاُ ٍ اسسال هستٌذات هشتَعِ اهتیاص فشٌّگی اخز  ٍ ،دس
صَست کسة حذالل اهتیاص( )11الذام تعذی هعوَل هی گشدد.

 -3هادُ  2آییي ًاهِ استماء :فعالیت ّای آهَصضی


ثٌذ اٍل دس هَسد سعبیت ًظن ٍ اًضجبط ٍ ؿئًَبت آهَصؿی ٍ دسػی اػت وِ ثذٍى پش وشدى جذٍل تَػظ ؿوب ،اص عشیك
تین اسصیبثی داًـىذُ ًوشُ دادُ خَاّذ ؿذ .وؼت اهتیبص اص ایي ثٌذ ،هـشٍط ثِ اعالم سضبیتوٌذی هذیش گشٍُ اص فعبلیت
ّبی آهَصؿی ٍ سعبیت ًظن ٍ اًضجبط دس ثشگضاسی والػْب ثَدُ ٍ حذالل  15اهتیبص الصم ٍ ؿشعی اػت.



ثٌذ دٍم هشثَط ثِ اسصؿیبثی ویفیت تذسیغ ًیض دس جذٍل  10ثش اػبع اسصؿیبثی فشاگیشاى،هذیش گشٍُ  ،هعبٍى آهَصؿی
داًـىذُ ٍ سیبػت هحتشم داًـىذُ ،تَػظ هعبًٍت آهَصؿی داًـگبُ اهتیبص دادُ هی ؿَد .اهتیبص ؿشعی اص ایي ثٌذ حذالل
 16ثشای داًـیبسی ٍ  17ثشای اػتبدی هی ثبؿذ.



تٌذ سَم هشتَط تِ کویت تذسیس است ٍ تایذ جذٍل ضواسُ  11تَسظ ضوا تكویل گشدد .الصم ثِ روش اػت وِ
ؿوب ثبیذ ثب اػتفبدُ اص ًبهِ ّبی كبدسُ اص آهَصؽ داًـىذُ (هَجَد دس اتَهبػیَى ؿخق ؿوب) دس هَسد گَاّی تذسیغ
ًظشی جذٍل هشثَعِ سا ثشای ّش ًیوؼبل پش وٌیذ .چٌبًچِ تب وٌَى اص اتَهبػیَى اػتفبدُ ًىشدُ ایذ هی تَاًیذ ًبم ٍسٍد ٍ
سهض خَد سا اص ٍاحذ  ITداًـىذُ ثگیشیذ .دس هَسد آهَصؽ ٍاحذ ّبی عولی ٍ تخللی ًیض عجك ًبهِ ّبی گَاّی تذسیغ
عولی ٍ تخللی ،ثبیذ جذاٍل پش ؿَد .چٌبًچِ ًبهِ هشثَط ثِ گَاّی تذسیغ عولی یب تخللی سا ًذاسیذ ،ثبیذ اص هذیش
گشٍُ خَد ًبهِ ای هجٌی ثش تعذاد ػبعبت ٍ ٍاحذّبی تذسیغ ؿذُ ؿوب دس ّش ًیوؼبل اص اثتذای دٍسُ ای وِ للذ
هحبػجِ دس استمبء خَد داسیذ گشفتِ ٍ ثِ اهَصؽ اسائِ دّیذ تب گَاّی تذسیغ ؿوب كبدس گشدد.



جذٍل ؿوبسُ  12سا خبلی ثگزاسیذ تب تَػظ تین اسصیبثی تىویل گشدد.



اهتیاص ضشعی اص ایي تٌذ  31تشای داًطیاسی ٍ 21تشای استادی هی تاضذ.



تٌذ  4هشتَط تِ سشپشستی پایاى ًاهِ ّای عوَهی ٍ تخصصی دفاع ضذُ هی ثبؿذ وِ تَػظ ؿوب ّذایت یب
هـبٍسُ ؿذُ اػت ٍ ؿوب ثبیذ جذٍل ؿوبسُ  13سا دس ایي هَسد پش وٌیذّ .ش پبیبى ًبهِ دٍسُ عوَهی تب  3اهتیبص ،
تخللی تب  4اهتیبص ٍ پی اچ دی تب  8اهتیبص داسد وِ ثِ ّش اػتبد ساٌّوب (یب ساٌّوبی دٍم) توبم اهتیبص ٍ ثِ ّش اػتبد
هـبٍس %30 ،اهتیبص دادُ خَاّذ ؿذ.

-

حذالل اهتیاص الصم تشای داًطیاسی  ٍ 11تشای استماء تِ استادی  15هی تاضذ.



تٌذ  5دس هَسد کسة جَایض آهَصضی – پژٍّطی هی تاضذ ٍ ثبیذ جذٍل ؿوبسُ  14سا ثشای آى تىویل وٌیذ .جَایض
ؿبهل دسیبفت لَح تمذیش یب اهتیبص ثشتش دس آهَصؽ ،ستجِ دس جـٌَاسُ ؿْیذ هغْشی یب ؿْیذ ّذایت ٍ ػبیش هَاسد هـبثِ اص
جَایض آهَصؿی ٍ پظٍّـی هی ثبؿذ.



ثٌذ  6هشثَط ثِ فعبلیتْبی داًؾ پظٍّی آهَصؿی هی ثبؿذ ٍ ثبیذ جذٍل ؿوبسُ  15ثشای آى تىویل گشدد وِ هی تَاًیذ
اعالعبت الصم سا اص هؼٍَل  EDOداًـىذُ ثگیشیذ.



جذٍل ؿوبسُ  16دس هَسد وبسگبّْب ٍ دٍسُ ّبی آهَصؿی ٍ پظٍّـی تٌْب هشثَط ثِ اعضبی ّیبت علوی پظٍّـی هی ثبؿذ
ٍ ثشای ؿوب وبسثشد ًذاسد.



هجوَع اهتیاصات ضشعی اص هادُ ( )2آهَصضی تشای استماء ،داًطیاسی  ٍ 85استادی  81هی تاضذ.

 -4هادُ  3آییي ًاهِ استماء :فعالیت ّای پژٍّطی
ثشای ّش همبلِ ثبیذ فشم صیش تىویل ٍ سٍی ّش همبلِ اللبق ؿَد:

نام و نام خانوادگی:
تاریخ کمیتو منتخب دانشکذه:

متقاضی ارتقا بو:
شماره مقالو:

عنوان مقالو:
سال چاپ مقالو:

نوع مقالو:

 IFسال چاپ مقالو:

جایگاه نویسنذه:

نمایو سال چاپ مقالو:

Scopus Citation:
امتیاز:

ًَع همبلِ سا هیتَاًیذ اص گضیٌِ ّبی صیش اًتخبة وٌیذ:
Review Article

ًكات:
 -1الصم اػت ً ٍ impact factorوبیِ ) (indexingهجلِ سا دس سال چاج همالِ خَدتبى ٍاسد وٌیذ ٍ ًِ آًچِ اوٌَى دس ػبیت
طٍسًبل دیذُ هی ؿَد .ثشای ایي وبس ،دس ایي ٍثؼبیت عٌَاى هجلِ سا دس ثخؾ  select journalػشچ وٌیذ ٍ ٍاسد پشٍفبیل طٍسًبل
ؿَیذhttp://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action .
دس آًجب هی تَاًیذ  impact factorهجلِ سا دس ػبلْبی هختلف ثجیٌیذ .ایي كفحِ سا پشیٌت ثگیشیذ.
 -2جبیگبُ ًَیؼٌذُ :ایٌىِ آیب ًَیؼٌذُ اٍل یب هؼٍَل یب چٌذم ثَدیذ سا دس ایٌجب هـخق هی وٌیذ.
 -3چٌبًچِ همبلِ ؿوب دس ً ISIوبیِ ؿذُ ثبؿذ ثبیذ عٌَاى همبلِ خَد سا دس  http://apps.webofknowledge.comػشچ وٌیذ ٍ
كفحِ هشثَط ثِ همبلِ خَد دس ایي ػبیت سا پشیٌت ثگیشیذ.
چٌبًچِ همبلِ ؿوب دس ً PubMedوبیِ ؿذُ اػت ثبیذ عٌَاى همبلِ سا دس ػبیت  PubMedپشیٌت ثگیشیذ.
ّوچٌیي دس هَسد ًوبیِ ؿذى دس ػبیش ػبیتْب ی هعتجش ،ثبیذ دس ّوبى ػبیت پشیٌت ثگیشیذّ .ویـِ ثبالتشیي ًوبیِ وبفی اػت ثشای
هثبل اگش همبلِ ؿوب دس ً ISI, PubMed, google scholarوبیِ ؿذُ اػت ،فمظ  ISIثشای گضاسؽ وبفی اػت.
 -4ثشای ّش همبلِ ثبیذ فشم پش ؿذُ ثبال ،پی دی اف همبلِ وبهل ،كفحِ همبلِ دس ًوبیِ ٍ تعذاد  Citationسا دس ػبیت ّبی هَسد ًظش
پشیٌت ثگیشیذ.
 -5دس كَست اسائِ همبلِ ای وِ ثِ تبصگی پزیشؽ ؿذُ ٍ دس ًَثت چبح هی ثبؿذ ضویوِ وشدى پیؾ ًَیغ اسائِ ؿذُ ثِ هجلِ الضاهی
هی ثبؿذ.الصم ثِ یبدآٍسی اػت تٌْب دٍ همبلِ اص ایي ًَع لبثل اسئِ هی ثبؿذ ٍ اهتیبص آى پغ اص وؼت حذالل اهتیبص ؿشعی دس هبدُ
( )3لبثل هحبػجِ هیجبؿذ.
ًحَُ اهتیاص دّی تِ هماالت:
سمف اهتیاصدّی هماالت تحمیمی اصیل( )Originalدسهجالت (هصَب علوی پژٍّطی) پضضكی
تشحسة
ًوایِ ّای تیي الوللی ٍ اهتیاص تٌذی ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضكی
اهتیاصهجالت علوی ٍ پژٍّطی کِ دس ًوایِ ّای تیي الوللی ریل ثثت هی ضًَذ.
ًوایِ ّای ًَع یک
)ISI Web of sience(ISI), Medline(Pubmed
ًوایِ ّای ًَع 2
Scopus
ًوایِ ّای ًَع 3

سمف اهتیاص
تا  7اهتیاص
تا چْاس اهتیاص
تا سِ ًٍین اهتیاص

Biosis , Chmical Abstract , Chemical Content , EMBASE
سایشًوایِ ای تیي الوللی

تا سِ اهتیاص

دس صَستیكِ هجلِ دس ّیچ ًوایِ ای ثثت ًطَد

تا دٍ اهتیاص

هماالت سا تِ ایي صَست لیست ٍ ضواسُ گزاسی کٌیذ:
 -1هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ اٍل ٍ ًوایِ 1
 -2هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ هسٍَل ٍ ًوایِ 1
 -3هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ چٌذم ٍ ًوایِ 1
 -4هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ اٍل ٍ ًوایِ 2
 -5هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ هسٍَل ٍ ًوایِ 2
 -6هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ چٌذم ٍ ًوایِ 2
 -7هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ اٍل ٍ ًوایِ 3
 -8هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ هسٍَل ٍ ًوایِ 3
 -9هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ چٌذم ٍ ًوایِ 3
 -11هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ اٍل ٍ سایش ًوایِ ّا
 -11هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ هسٍَل ٍ سایش ًوایِ ّا
 -12هماالت تحمیمی ًَیسٌذُ چٌذم ٍ سایش ًوایِ ّا
 -13هماالت هشٍسی
 -14هماالت ًادس
یعٌی اثتذا همبالتی وِ دس  pubmed , ISIداسیذ ٍ ؿوب ًَیؼٌذُ اٍل ّؼتیذ سا اص ؿوبسُ  1ؿشٍع هی وٌیذ ،ػپغ ثِ تشتیت ؿوبسُ ّبی ثعذی
ثِ همبالتی وِ دس  pubmed , ISIداسیذ ٍ ؿوب ًَیؼٌذُ هؼٍَل ّؼتیذ اختلبف هی یبثذ ٍ دس اداهِ عجك عجمِ ثٌذی ثبال ؿوبسُ گزاسی سا
اداهِ هی دّیذ.
-

اهتیاص ضشعی اص هادُ  3تشای داًطیاسی حذالل  ٍ 35تشای استادی حذالل  45هی تاضذ.

 -5هادُ  4هشتَط تِ فعالیت ّای اجشایی
ػَاثك اجشایی خَد س ا اعن اص هعبًٍت آهَصؿی یب پظٍّـی گشٍُ،ػشپشػت تخللیً ،وبیٌذُ  EDOدس گشٍُ ،عضَیت دس ّیبت تحشیشیِ هجالت،
عضَیت دس ؿَساّب ٍ وویتٌِ ّبی ساّجشدیّ ،وىبسی ثب ٍصاست ثْذاؿت سا ثِ ّوشاُ وپی حىن هشثَعِ ثِ وبسؿٌبع اهَس ّیبت علوی تحَیل
دّیذ.
تَجِ :دس وؼت اهتیبص اص ثٌذ یه هبدُ  4اجشایی ،داؿتي  15اهتیبص ضشٍسی اػت وِ ثب تَجِ ثِ ػبعبت حضَس فیضیىی فشد هتمبضی كبدس هی
ؿَد.
-

اهتیاص ضشعی اصایي تٌذ  15اهتیاص هی تاضذ .کِ  5اهتیاص الصم ٍضشٍسی تشاساس حضَس فیضیكی ٍ  11اهتیاص اص
سایش فعالیت ّای اجشایی هتماضی دادُ هی ضَد.

ًكتِ پایاًی :حذالل اهتیاص استماء اص هجوَع اهتیاصات فشٌّگی ،آهَصضی ،پژٍّطی ٍ اجشایی تشای
داًطیاسی ٍ 155تشای استادی  171هی تاضذ.

