
 

و  پژوهشی یو تعیین رکود علمی ویژه اعضای هیات علمانه یاصالحیه دستور العمل ترفیع سال

 آموزشی

با رعایت تمام شرایط مندرج در فصل سوم آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی و دستورالعمل ترفیع 

 ذیل مود نظر می باشد:، اصالحات 22/5/9831دستورالعمل مذکور مصوب  2، به استناد تبصره دو رکو

ی اعضای هیات علمی حداقل امتیاز م) تعداد واحدهای موظف ( آیین نامه اداری استخدا 991مطابق با مفاد ماده 

افزایش می یابد و عضو هیات  امتیاز 3امتیاز به  5/4اعضای هیات علمی پژوهشی از پژوهشی برای ترفیع ساالنه 

 ویسنده اول و یا مسئول باشد.علمی می بایست دریکی از مقاالت خود ن

 کلیه فعالیت های پژوهشی و علمی ارائه شده صرفاٌ باید به نام مرکز تحقیقات ) محل استخدام( باشد. -

سال بعد، عضو است و درصورت عدم کسب امتیاز درامتیازات پژوهشی صرفاٌ برای یکسال قابل ذخیره  -

 به عنوان جایگزین استفاده  نماید.هیات علمی پژوهشی می تواند صرفا از امتیاز سال قبل 

میلیون ریال ) میانگین ساالنه  222هرعضو هیات علمی پژوهشی موظف است هردو سال یکبار حداقل مبلغ  -

 خارج از دانشگاه گرنت پژوهشی جذب نماید.میلیون ریال ( از منابع  922

  امتیاز  4هیات علمی آموزشی پایه و امتیاز   8هیات علمی آموزشی بالینی  حداقل  امتیاز پژوهشی برای  -

 می باشد.

به تصویب  22/1/11به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و در مورخ  8/3/9811این اصالحیه در مورخ 

 نحوه محاسبات امتیازات و موارد جهت کسب امتیاز 9812و از ابتدای مهر ماه  شورای دانشگاه رسیده است

 می باشد..  اهمیت حائز

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درصد اختیاری 04

 امتیاز فعالیت امتیاز آور

 5/2 داخلی ثبت اختراع

 4 بین المللی

 تومان یک امتیاز 222/222/5به ازای هر  داخلی گرنت

 امتیاز 8دالر  9222به ازای هر  بین المللی 

بر مبنای امتیاز  9 ترجمه و تدوین کتاب

 شورای انتشارات
 2 تالیف 

 2 انگلیسی 

 مورد( 5امتیاز )حداکثر  8/2هر طرح    مصورب کمیته دانشگاهی اخالق (Clinical trials) نظارت بر طرحهای تحقیقاتی

 مورد(92امتیاز )حداکثر  2/2هر طرح  مصوب شورای پژوهشی دانشگاه داوری طرحهای تحقیقاتی

 امتیاز 2/2داوری   مورد هر داوری همه مجالت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

کارگاههای برگزار شده توسط شرکت در کارگاهها) 

معاونت پژوهشی و یا واحدهای توسعه تحقیقات بالینی 

 مستقر در بیمارستانها(

 امتیاز ( 9)حداکثر  امتیاز 2/2عنوان کارگاه و هر چهار ساعت  هر

 

 % اجباری04جدول امتیاز 

 امتیاز سطح نام نمایه

WOS (Q1) 1 IF+ 7 

WOS 1 IF+ 5 

Pubmed 2 5/0 

Scopus 3 5/3 

Embase, chemical abstract, Cinahl, 

Current Contents 
0 5/1 

Biological abstracts, Index 

Copernicus and other indexes 
5 75/4 


