باسمه تعالی
دستورالعمل ترفیعبت استحقبقی و تشویقی اعضبء محترم هیئت علمی
دانشگبه علوم پسشگی و خدمبت بهداشتی  ،درمبنی فسب
سمت و رشته تحصیلی :

نام و نام خانوادگی :

تاریخ ترفیع :

نوع ترفیع :

چاپ حداقل یک مقاله در سال گویای عالقه و فعالیت واقعی پژوهشی شما است .
فعبلیت هبی پژوهشی

 -1اسائٍ ممبالت دس مجالت مؼتجش خبسجی (فُشست شذٌ دس مجالت )ISI
وفش ايل

وفش ديم

وفش سًم

وفش سًم ثٍ ثؼذ

 55امتیبص

 52امتیبص

15امتیبص

12امتیبص

 -5اسائٍ ممبالت دس مجالت مؼتجش اوگلیسی صثبن ثذين ( ISIداخلی ي یب خبسجی)
وفش ايل

وفش ديم

وفش سًم

وفش سًم ثٍ ثؼذ

52امتیبص

15امتیبص

15امتیبص

12امتیبص

 -3اسائٍ ممبالت دس مجالت مؼتجش داخلی (فبسسی صثبن)
وفش ايل

وفش ديم

وفش سًم

وفش سًم ثٍ ثؼذ

15امتیبص

15امتیبص

12امتیبص

8امتیبص

 -4اسائٍ َش  Abstractدس مجمغ ػلمی ثیه المللی ثب اسائٍ گًاَی ششوت
وفش ايل

وفش ديم

وفش سًم

وفش سًم ثٍ ثؼذ

14امتیبص

12امتیبص

8امتیبص

6امتیبص

 -5اسائٍ َش  Abstractدس مجمغ ػلمی داخلی ثب اسائٍ گًاَی ششوت
وفش ايل

وفش ديم

وفش سًم

وفش سًم ثٍ ثؼذ

 12امتیبص

 8امتیبص

 6امتیبص

 4امتیبص

 -6اسائٍ َش  Case Reportدس مجالت مؼتجش خبسجی ()ISI
وفش ايل

وفش ديم

وفش سًم

وفش سًم ثٍ ثؼذ

 52امتیبص

 16امتیبص

 15امتیبص

 12امتیبص

 -7اسائٍ َش  Case Reportدس مجالت مؼتجش اوگلیسی صثبن ثذين ISI
وفش ايل

وفش ديم

وفش سًم

وفش سًم ثٍ ثؼذ

 15امتیبص

15امتیبص

 12امتیبص

 8امتیبص

 -8اسائٍ َش  Case Reportدس مجالت مؼتجش فبسسی صثبن
وفش ايل

وفش ديم

وفش سًم

وفش سًم ثٍ ثؼذ

 15امتیبص

 12امتیبص

 8امتیبص

 6امتیبص

 -9عشحُبی پژيَشی تصًیت شذٌ دس شًسای پژيَشی داوشگبٌ
ثٍ ػىًان مجشی

ثٍ ػىًان َمىبس

 6امتیبص

 3امتیبص

 -12استبد ساَىمب دس پبیبن وبمٍ ديسٌ وبسيسصی ي فًق لیسبوس  12امتیبص
 -11استبد مشبيس دس پبیبن وبمٍ ديسٌ وبسيسصی ثب وظش َیئت 5تب  7امتیبص
 -15تشجمٍ وتبة تخصصی ػلًم پضشىی مصًة دس سبل  ،ثب وظش َیئت  5تب  52امتیبص
-13تبلیف وتبة تخصصی ػلًم پضشىی مصًة دس سبل  32امتیبص
 -14تشجمٍ ي تبلیف وتت غیش مصًة سدیفُبی  15ي  13حذاوثش تب  %52امتیبص
-15تبلیف وتبة تخصصی دس گشيٌ پضشىی  12تب  32امتیبص ثب وظش َیئت

o

حذالل امتیبص فؼبلیت پژيَشی جُت تشفیؼبت استحمبلی  52امتیبص می ثبشذ  .تشفیؼبت تشًیمی عجك آئیه وبمٍ اجشایی
مًضًع مبدٌ  12ممشسات استخذام اػضبء َیئت ػلمی (َش سٍ سبل یه پبیٍ ي حذاوثش دي پبیٍ ) می ثبشذ .

o

الصم ثزوش است فؼبلیتُبی روش شذٌ ثبیستی مشثًط ثٍ سبل اخز تشفیؼبت ثبشذ .

o

دس صًست وست امتیبص ثبالتش اص سمف دس فؼبلیتُبی پژيَشی می تًان ثمیٍ امتیبصات سا یه سبل تب 5سبل ثؼذ ثب وظش
ومیتٍ تشفیؼبت رخیشٌ ومًد .

تجصشٌ  :ایه محذيدیت صمبوی شبمل تبلیف وتبة ومی ثبشذ .
جمع امتیبزات
فعبلیت آموزشی :
 -1ششوت دس شًسای آمًصشی مشتشن ػلًم پبیٍ ي ثبلیىی داوشىذٌ 5امتیبص
 -5ششوت دس وىفشاوس ػلمی ثیمبسستبن ثب داوشىذٌ  5امتیبص
 -3اسائٍ ياحذ آمًصشی ثیشتش اص سمف مًظف دس سبل 5امتیبص
 -4سػبیت لًاویه ي ممشسات ثخش  5امتیبص

اسصشیبثی تًسظ داوشجًیبن (عجك فشم اسصشیبثی)  5امتیبص
اسصشیبثی تًسظ مسئًلیه داوشىذٌ  5امتیبص
الف) مسئًلیت پزیشی
ة) سػبیت لًاویه ي ممشسات

حذالل امتیبص فؼبلیت آمًصشی جُت تشفیؼبت استحمبلی  6امتیبص می ثبشذ .
جمع امتیبزات
فعبلیت اجرایی :
 -1خذمت دس پست سیبست داوشىذٌ  11امتیبص
 -5خذمت دس پست مؼبيوتُبی داوشىذٌ  9امتیبص
 -3خذمت دس پست مذیشیتُب  7امتیبص
 -4خذمت دس پست صیش مجمًػٍ مذیشیتُب  5امتیبص

حذالل امتیبص فؼبلیت اجشایی جُت تشفیؼبت استحمبلی  5امتیبص يجُت تشفیؼبت تشًیمی  7امتیبص می ثبشذ .
امتیبصات مشثًط ثٍ فؼبلیتُبی اجشایی می تًاوذ تًسظ امتیبصات آمًصشی ي پژَشی جبیگضیه شًد امب ثبلؼىس امىبن پزیش ومی
ثبشذ .
جمع امتیبزات
ترفیعبت تشویقی :
اثذاع  ،اختشاع  ،دس صًست لضيم ثب تبئیذ مؼبيوت پژيَشی داوشگبٌ ػلًم پضشىی مشوض یب يصاست متجًع ي ثب وظش ومیتٍ تشفیؼبت  ،ثب
تًجٍ ثٍ مبدٌ  9اص فصل  4ممشسات استخذامی یه پبیٍ ثٍ اػضبء َیئت ػلمی تؼلك می گیشد .
توضیح :
دس صًست ویبص جُت وًشته ػىبيیه ممبالت ي عشحُبی تحمیمبتی اص ایه لسمت استفبدٌ ومبئیذ .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومیتٍ تشفیؼبت اػضبء َیئت ػلمی
داوشگبٌ ػلًم پضشىی ي خذمبت ثُذاشتی  ،دسمبوی فسب

