
 به نبم خذا

 مزتبه علمی ارتقبء هیئت علمی  متقبضیمحتزم اعضبی  اعالع بزای ضزورینکبت 

 

 شزایظ و ضوابظ ارتقبء:

دس هشوض آهَصضی ٍ یب دژٍّطی هؼشجش ٍ  سبل ثِ صَسر سوبم ٍلز جغشافیبیی 4 ،ثِ هشسجِ ثبالسش ءحذالل هذر اضشغبل ثشای اسسمب

 اسز. هَسد لجَل ّیئز هویضُ

 اسشبدیبسی  هشسجِ اهشیبص اص هَاد یه سب چْبس ثشای 041وست حذالل 

  داًطیبسیهشسجِ اهشیبص اص هَاد یه سب چْبس ثشای  055وست حذالل 

 اسشبدی هشسجِ اهشیبصاص هَاد یه سب چْبس  ثشای  071وست حذالل 

 

س پبیگبه متقبضی ارتقبء قبل اس اقذام به درخواست ارتقبء ببیذ اس کسب حذاقل نمزه اچ اینذکس خود ا

 اسکوپوس اعمینبن حبصل نمبیذ.

 

 :اچ اینذکس  حذاقل نمزه السم

ثشای داًطیبسی ) ّیئز ػلوی دژٍّطی( 4ثشای داًطیبسی ) ّیئز ػلوی آهَصضی(    حذالل  3حذالل        

ثشای اسشبدی ) ّیئز ػلوی دژٍّطی ( 6ثشای اسشبدی )ّیئز ػلوی آهَصضی (       حذالل  5حذالل        

 

 

مزبوط به شزایظ عمومی جهت ارائه به کمیته ارتقبء دانشکذه: مورد نیبس مذارک   

ثِ هؼبًٍز آهَصضی داًطىذُ ثشای دسیبفز سبییذیِ ّیئز جزة اص داًطگبُ هشسجِ ػلوی اسائِ دسخَاسز هشمبضی اسسمبء  -

اجشایی جزة دس اص ضَسای جزة داًطگبُ همشضی اسز اص ایي دس ولیِ دسخَاسز ّبی ّیئز 28/8/98)عجك هصَثِ 

 وست اهشیبص الصم هبدُ فشٌّگی ثِ دثیشخبًِ جزة داًطگبُ اسسبل ضَد.(



سٍش سذسیس همذهبسی ، سَاًبیی وبس ثب سایبًِ ٍ  ،گَاّی سٍش سحمیك همذهبسی ،سبصیِ گَاّیٌبهِ ّبی دٍ دٍسُ سَاًوٌذاسائ -

 ِ دسیبفز گَاّی هشثَع هٌبثغ الىششًٍیه ثِ دفشش سَسؼِ آهَصش داًطگبُ ٍ

ثشای دسیبفز گَاّی صثبى ثب اٍلیي حىن اسشبدیبسی ٍ آخشیي حىن هَجَد ّیئز )اسائِ سبییذیِ هذسن صثبى اص داًطگبُ  -

 (ػلوی  ثِ ّوشاُ هذسن صثبى ثِ دفشش وبسضٌبس هؼبًٍز آهَصضی داًطگبُ سشوبس خبًن یضداى دٍسز هشاجؼِ ضَد.

اًذ ثبیذ ثشای اسشبدی دس هصبحجِ ضشوز داًطیبسی اسشفبدُ وشدُء ثِ وسبًی وِ اص هذسن صثبى دس دٍسُ اسسمب :1سجصشُ -

 .وٌٌذ

 

 ارتقبء: سبسی پزونذهروش آمبده

 A4سْیِ صًٍىي ٍ وبٍس ًبیلًَی --

سوبهی همبالر فبسسی ٍ اًگلیسی ٍ فبیل  (PDF)ٍ فبیل  ءلغؼِ ػىس دشسٌلی ٍ لَح فطشدُ حبٍی جذاٍل دش ضذُ اسسمب 1سْیِ --

 ػىس دشسٌلی 

 سْیِ وذی اص ولیِ هذاسن سحصیلی داًطگبّی --

سسوی( ٍ  ،ی آصهبیطیسْیِ وذی اص احىبم اسشخذاهی ضبهل اٍلیي حىن دس ّش هشحلِ اص سغییشار اسشخذاهی ) لشاسدادی ، سسو--

 اٍلیي حىن دس ّش هشحلِ اص اسسمب ) هشثی، اسشبدیبسی، داًطیبسی ( 

 ٍ لشاس دادى دس صًٍىي جذاگبًِسىویل جذاٍل هغبثك ثب هٌذسجبر آییي ًبهِ --

اس  در صورت ارائه خوردگی و مخذوش فبقذ اعتببر است . لذاتکمیل شذه به صورت دستی یب دارای خظ  جذاول توجه :

 شود  .کمیته منتخب دانشکذه خودداری می پذیزش و عزح آن در

 هشثَعِ دسج ضذُ دس جذاٍلهطخصبر جوغ آٍسی ٍ سىویل ولیِ هسشٌذار ثِ سشسیت  -

 ّش ثشي اص جذاٍل ٍ هسشٌذار دس وبٍس ًبیلًَی لشاس گیشد.لغفب  -

 Scopus   ٍGoogle Scholarاص  H- indexدسیبفز  -

 اسائِ دبیبى ًبهِ دوششی -

 

 

 

 



 :مبده یک فزهنگی 

 1ثِ ّوشاُ جذاٍل سبیخ ضذُ ، ( اسىي ضذُ هشثَعِهذاسن هشثَط ثِ هبدُ یه فشٌّگی  ) ولیِ اثالؽ ّب ٍ گَاّی ّبی  -

 ؛ ثِ هؼبًٍز آهَصضی اهَصضی داًطىذُ اص هؼبٍى دسیبفز ًوشُ فشٌّگی وشجیدسخَاسز ،  ثب هشثَط ثِ هبدُ یه ، 9الی 

 گشدد.سحَیل 

 

 :مبده دو آموسشی

 لغفب دس اثشذا هٌذسجبر جذٍل هشثَط ثِ فؼبلیز ّبی آهَصضی دس آییي ًبهِ ثِ دلز هغبلؼِ ضَد.

 اسز. 80ٍ ثشای اسشبدی  85، ثشای داًطیبسی 75آهَصضی ثشای اسشبدیبسی  2بص الصم اص هبدُ حذالل اهشی

 

                           **************************************************** 

 سىویل گشدد.ًبم دسس،ٍ سؼذاد ٍاحذ  ،ی ثبیذ سشَى ّبی هشثَط ثِ ًیوسبلهشثَط ثِ ویفیز آهَصض 10جذٍل ضوبسُ دس --

دس سشَى  ٍ سىویل گشددجذٍل آهَصضی آییي ًبهِ 3سوبهی سشَى ّب ثب سَجِ ثِ ثٌذ  هشثَط ثِ وویز سذسیس11جذٍل ضوبسُدس --

 آخش دس لسوز هالحظبر حشوب همغغ سحصیلی )وبسضٌبسی، وبسضٌبسی اسضذ، دوششی (ٍاحذ سذسیس ضذُ دسج گشدد.

دس صَسسی وِ اثالؽ ّبی  اسز.ّش سشم  عَل ّبی اداسُ آهَصش ثشای سذسیس دسضبهل ولیِ اثالؽ،  11ٍل هسشٌذار جذ توضیح :

ٍ گَاّی ثبثز ولیِ ٍاحذ ّبی  گشددسبییذ  هشثَعِ ولیِ جذاٍل هشثَط ثِ وویز آهَصضی ثبیذ سَسظ هذیش گشٍُ ًجبضذوبهل هَجَد 

 گشدد.اص هؼبًٍز آهَصضی اخز  ءسذسیس ضذُ دس عَل دٍسُ اسسمب

 .ًَضشِ ًطَددسسبیش سشَى ّب هغلجی  فمظ سشَى ّبی هشثَط ثِ ًیوسبل سحصیلی ٍ ًبم دسس سىویل ضَد. 12جذٍل ضوبسُ دس--

 ّبی ساٌّوبیی ضذُ سَسظ ّیئز ػلوی هشمبضی اسسمبء ًَضشِ هی ضَد.اعالػبر هشثَط ثِ دبیبى ًبهِ 13 دس جذٍل ضوبسُ--

وِ ًبم  اسز ػٌَاى دبیبى ًبهِ صفحٍِ  ی جلسِ دفبعصَسسجلسِ اهضب ضذُ ضبهل ّبهسشٌذار هشثَط ثِ دبیبى ًبهِ :0توضیح

 (.ٍ سوز اٍ دس اسسجبط ثب دبیبى ًبهِ دس آى دسج ضذُ ثبضذ )اسشبد ساٌّوب ، اسشبد هطبٍس  ءهشمبضی اسسمب

شبدی دس سضشِ ّبی فبلذ اهشیبص ضشعی دبیبى ًبهِ جْز هشمبضیبى اسسمبء ثِ هشسجِ داًطیبسی ٍ اس 10دس خصَظ  :2توضیح 

داًطجَیبى سحصیالر سىویلی ٍ دوششای حشفِ ای همشس گشدیذُ اسز : هشمبضیبى دس داًطگبُ ّبی داسای سحصیالر سىویلی دس دیگش 

ثَدُ ٍ دٌجبُ دسصذ دیگش  2هبدُ  4اهشیبص (اص ثٌذ  5سضشِ ّب ٍ یب سضشِ ّبی دوششای حشفِ ای هَظف ثِ سػبیز دٌجبُ دسصذ اهشیبص )

ٍ یب اص همبالر چبح ضذُ اص عشح ّبی دژٍّطی داًطگبّی خبسوِ یبفشِ ثِ ػٌَاى هجشی یب ،  2هبد6ُثٌذ، شَاًذ اص ثٌذ داًص دژٍّیهی

اسسمبء )دژٍّطی( لحبػ 3دس هبدُ  2هبدُ  4ّوىبس وست گشدد. ثذیْی اسز اهشیبص همبالر اسشفبدُ ضذُ ثِ ػٌَاى جبًطیي ثٌذ 

 ًخَاّذ ضذ.



 ببشذ. به چبپ رسیذه ای اس آن ه شزعی قببل محبسبه است که مقبلههب بهبی سبیز دانشگبهسزپزستی پبیبن نبمه

 هَسد سبییذ لشاس گیشد.ّبی داًص دژٍّی ثبیذ اص عشف دفشش سَسؼِ آهَصش داًطگبُ فؼبلیز--

ًَآٍساًِ آهَصضی ثِ آدسس صیش اسائِ ٍ اسصضیبثی فؼبلیز ّبی داًص دژٍّی سٌْب اص عشیك ثجز دس سبهبًِ هلـی فؼبلیز ّـبی توضیح: 

.گیشدس ًویاهىبى دزیش اسز ٍ اسسبل هذاسن اص عشق دیگش هَسد ثشسسی لشا  

.. 

http://meded.behdasht.gov.ir   

 :مبده سه پژوهشی

 دس آییي ًبهِ ثِ دلز هغبلؼِ ضَد. ّبی دژٍّطیذا هٌذسجبر جذٍل هشثَط ثِ فؼبلیزلغفب دس اثش

 ثشای اسشبدی اسز. 45ثشای داًطیبسی ٍ   35اسشبدیبسی، ثشای  30دژٍّطی   3حذالل ًوشُ الصم اص هبدُ 

                    ************************************************** 

 

 پژوهشی را دارا ببشذ.کلیه موارد شزعی مبده سه  ءمتقبضی ببیذ هنگبم درخواست ارتقب

 اص همبالر ثِ صثبى خبسجی ثشای هشسجِ اسشبدیبسی اهشیبص 5وست حذالل : موارد شزعی بزای استبدیبری

اص ایي سؼذاد همبلِ  همبلِ ثِ صثبى فبسسی ضشٍسی اسز. 1همبلِ ثِ صثبى خبسجی ٍ  6حذالل داضشي  :موارد شزعی بزای دانشیبری

همبلِ سحمیمی ثب سِ همبلِ سحمیمی ثِ ػٌَاى ًفش اٍل یب هسئَل دس هجالر ًوبیِ ضذُ دس ًوبیِ ّبی هؼشجش ًَع یه ٍ حذالل  یه

 اهشیبص ضشٍسی اسز. 5/7

همبلِ  سِاص ایي سؼذاد  .همبلِ ثِ صثبى فبسسی ضشٍسی اسز 1همبلِ ثِ صثبى خبسجی ٍ  8حذالل داضشي  :موارد شزعی بزای استبدی

همبلِ سحمیمی ثب  دٌج ّبی ثیي الوللی هؼشجش ًَع یه ٍ حذاللئَل دس هجالر ًوبیِ ضذُ دس ًوبیِثِ ػٌَاى ًفش اٍل یب هسسحمیمی 

 اهشیبص ضشٍسی اسز . 15

 ثِ اسشبدی یىی اص ضشٍط صیشالضاهی اسز.  ءجْز اسسمب

 سسیذُ ثبضذ ثبالسش ثِ چبح یب  IF 2یىی اص سِ همبلِ ضشعی ًَیسٌذُ اٍل یب هسئَل دس هجالر ثب

 .اسجبع دسًوبیِ اسىَدَس داضشِ ثبضذ 20یىی اص همبالر ضشعی حذالل 

 داضشِ ثبضذ. دس ًوبیِ اسىَدَس 6اچ ایٌذوس حذالل 

 ثبضذ. 5/1حذالل  IFسِ همبلِ ثٌذ ضشعی ًَیسٌذُ اٍل یب هسئَل دس هجالر ثب 

                                                                               

http://meded.behdasht.gov.ir/
http://meded.behdasht.gov.ir/


      

ػٌَاى همبلِ /ػٌَاى هجلِ/سبل چبح/وطَس / جذٍل هشثَط ثِ همبالر سَسظ فشد هشمبضی سْیِ ضَد ٍ اعالػبر هشثَط ثِ همبلِ ضبهل 

 دس آىهجلِ (Impact Factor) / هحل ایٌذوس هجلِ/ ٍ ایوذىزسؼذادول ًَیسٌذگبى/ جبیگبُ ًَیسٌذُ / ًَیسٌذُ هسئَل یب اٍل

    ًَضشِ ضَد. 

همبالسی وِ هشثَط  ًسخِ وذی سْیِ ضَد ٍ ّش دسشِ دس یه صًٍىي جذاگبًِ لشاس گیشد. 2اص ولیِ همبالر اًگلیسی ٍ فبسسی توضیح :

وِ داسای ًبم دس دبیگبُ ًوبیِ وٌٌذُ ّسشٌذ صفحِ اٍل همبلِ ,ISI, Pubmed,Scopus,ISC   Google Scholarثِ دبیگبُ ّبی  

 همبلِ ثبضذ .وبهل ثبیذ ضویوِ هشي هجلِ ثبضذ  IFٍ  ًبم دبیگبُ ٍهمبلِ ، ًبم ًَیسٌذگبى، 

ًبم ًَیسٌذُ ٍ  ًَیسٌذُ اص جولِ . ثبیذ حبٍی اعالػبرغ ٍ اسائِ خالصِ همبلِ ،دَسشش ٍ ..ّبی هشثَط ثِ ضشوز دس هجبهگَاّی--

 ثبضذ. ٍ سبسیخ اسائِ ػٌَاى همبلِ

 ثبضذ ضشٍسی اسز. ُ ٍ ّوىبساىوذی اص هسشٌذار خالصِ همبلِ وِ ضبهل ػٌَاى ٍ ًبم ًَیسٌذ توضیح :

 ثبیذ داسای هطخصبر وبهل ػٌَاى اخششاع ٍ اسبهی ّوىبساى ثبضذ.اخششاػبر ٍ اوشطبفبر --

 .ثبضذسَضیح : هسشٌذار اخششاػبر ضبهل ثجز هبلىیز فىشی )دشٌز( ٍ گَاّی اص ٍصاسر ثْذاضز 

 .ثبضذلیذ همذاس سبػز  ثباص دفشش هجلِ ثبیذ داسای گَاّی داٍسی همبالر  --

 ًیسشٌذ.ّبی دژٍّطی) دس حبل اًجبم یب دبیبى یبفشِ( ثِ دلیل اسشفبدُ اص اهشیبص آًْب دس ثخص همبالر لبثل دزیشش عشح--

گَاّی الصم ثب اهشیبص سؼییي  ،هؼبٍى دژٍّطی داًطىذُعشیك  ّبی دژٍّطی ٍ اخششاػبر داٍسی ضذُ ثبیذ دس اص دسخَاسز اصعشح --

 . گشددضذُ اص داًطگبُ دسیبفز 

 دسیبفز ضَد. ثشسسی ٍ گَاّی اهشیبص آىعشف ضَسای اًشطبسار داًطگبُ اص( ثبیذ ّبی سبلیفی لبثل لجَل اسزفمظ وشبةوشبة ّب ) --

 سحَیل گشدد. ءیه ًسخِ سبلن اص وشبة ثبیذ ثشای ثشسسی ثِ وویشِ اسسمب توضیح:

اخشصبظ یبفشِ اص عشف ًْبد هشثَعِ اسائِ ًبهِ سسوی ثب لیذ هجلؾ  عی ّبی دژٍّطی داخلی ٍ خبسجی دسیبفز ضذُ ثبیذگشًز--

 گشدد.

 

 مبده چهبر اجزایی 

 ّبی ػلوی، اجشایی دس آییي ًبهِ ثِ دلز هغبلؼِ ضَد.فؼبلیز ذا هٌذسجبر جذٍل هشثَط ثِلغفب دس اثش

 هیجبضذ. 10حذالل اهشیبص الصم ثشای هبدُ چْبس اجشایی 

                             ************************************************* 



 

گشدد ٍ سذس هٌذسجبر الصم دس آى دسج هی حی ٍعشا جذاٍل ایي ثخص سَسظ خَد ّیئز ػلوی ثب اعالػبر دسج ضذُ دس ًوًَِ صیش

 گیشد. سج ضذُ دس جذٍل دس صًٍىي لشاس هیهسشٌذار ثِ سشًیت د

 ثب روش سبسیخ  ٍ اهضب ضشٍسی اسز. ّبی سسوی اثالؽاسائِ  ّبی اجشایی ولیِ فؼبلیز: ثشای توضیح 

ٍ یب ّش فؼبلیز دیگشی وِ اهشیبص آى ثش اسبس همذاس  ّبی سشاسشی یب داخل داًطگبّی صَسر هطبسوز دس عشاحی سَال آصهَىدس 

 سؼییي ضذُ ثبضذ . همذاس سبػز ّبی آى ّب ثبیذ حشوب گَاّی سبػز سؼییي هی گشدد دس 

 

 جذول فعبلیت هبی علمی اجزایی

 هالحظبر هحل خذهز هذر سبسیخ سوز هَضَع سدیف

 سٍص هبُ سب اص

         

 

 

        ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 


