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 توضیحات : 

 : حداقل امتیاز برای ترفیع پایه سالیانه 
 

 امتیاز پژوهشی امتیاز آموزشی رتبه علمی
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 2 6 استادیار 

 2 5 دانشیار 

 2 4 استاد

 
 

 

 تادیار بوه بواال ی یوا    سو ا درصد از امتیازهای مذکور از مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و یا علمی پژوهشی مصوو  کمیسویون نشوریات کشوورا بورای مرتبوه هوای        60کسب حداقل  .1

 معادل های آن( الزامی است. 

الزاموی   ( ل  آنازهای مذکور از مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و یا علمی پژوهشی مصو  کمیسیون نشریات کشورا برای مرتبه  مربی ی یوا معواد  تیدرصد از ام 40کسب حداقل  .2

 است. 

 اینکه در سنوات بعد ارائه نشود. در صورتی که عضو هیات علمی در سه سال اول خدمت خود باشدا نامه پذیرش مقاله نیز قابل قبول استا منوط به .3

 کلیه فعالیت های علمی ارائه شده به نام دانشگاه مربوط یا مراکز تحقیقاتی وابسته به آن دانشگاه باشد.  .4

ط به این است که در ذخیره پژوهشی به میوزان  وامتیاز پژوهشی قابل ذخیره است و در صورت عدم کسب امتیاز در سال های بعدا می توان از آن به عنوان جایگزین استفاده کرد. این مورد من .5

 الزم امتیاز حاصل از چاپ مقاله وجود داشته باشد. 

 

 آیین نامه ارتقاء وزارت بهداشت است.  2ضمناً متذکر می گردد:  تعیین امتیازات پژوهشی مطابق ماده 
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  اعطای پایه مورد تایید است. 

 اعضای پایه مورد تایید نمی باشد. 
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