بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین
فرم ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده ……………….
خالصه فعالیت های آموزشی ،پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده …………………… از تاریخ  ...................................................لغایت ....................................................
نام و نام خانوادگی :

پایه فعلی :

رتبه علمی:

* -1جدول مربوط به سرپرستي پايان نامه ها – موضوع بند  1-4ماده يك پايان نامه ارتقاء:
عنوان دوره تحصیلی
ردیف

عنوان پایان نامه

تعداد

كارشناسی دكتری عمومی
ارشد

گروه پزشکی

دوره

نوع پایان نامه
دكترا

تخصصی ()PH.D

تحقیقی غیره

تاریخ
شروع

اسامی همکاران به ترتیب
پایان

محل انجام

اولویت
( شامل نام متقاضی )

سمت درارتباط
با پایان نامه

*جدول کسب جوايز آموزشي (دانشگاهي  ،کشوری ،بین المللي) موضوع بند  5 – 1ماه يك
ردیف

نوع

عنوان

مرجع اهدا كننده

اسامی همکاران به ترتیب اولویت
(شامل نام متقاضی)

سمت در ارتباط با

امتیاز

مالحظات

* جمع نهایی امتیاز آموزشی
تدریس

پایان نامه

کسب جوایز آموزشی

راه اندازی رشته

فرصت مطالعاتی

جمع کل

امتیاز

 -2پژوهش :
*جدول مربوط به مقاالت در نشريات معتبر داخلي به زبان فارسي موضوع بند  2-1ماده  2آئین نامه ارتقاء) :
عنوان مقاله :
عنوان مجله و شماره مجله :
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :
1

سال انتشار مجله :
نوع مقاله:
مقاله تحقیقی گزارش موارد نادر مروري نمایه شده  متاآنالیز  نامه به سردبیر 
امتیاز :
عنوان مقاله :
عنوان مجله و شماره مجله :
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :

2

سال انتشار مجله :
نوع مقاله:
مقاله تحقیقی گزارش موارد نادر مروري نمایه شده  متاآنالیز  نامه به سردبیر 
امتیاز :
عنوان مقاله :
عنوان مجله و شماره مجله :
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت :

3

سال انتشار مجله :
نوع مقاله:
مقاله تحقیقی گزارش موارد نادر مروري نمایه شده  متاآنالیز  نامه به سردبیر 
امتیاز :

) (از طرف چپ به خط التین نوشته شود: آئین نامه ارتقاء2  ماده2-1 جدول مربوط به مقاالت در نشريات معتبر بین المللي و داخلي (به زبان خارجي) موضوع بند

1

2

3

Title
Journal , Vol , No:
Authors:
Year of Publication:
Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report 
Index:
IF:
:امتیاز
Title
Journal , Vol, No:
Authors:
Year of Publication:
Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report 
Index:
IF:
: امتیاز
Title
Journal , Vol, No:
Authors:
Year of Publication:
Review Article  original Article  Meta analysis  Case Report 
Index:
IF:
: امتیاز

*

*جدول مربوط به شرکت در مجامع علمي و بین المللي موضوع بند  2-2ماده  2آئین نامه ارتقاء( :خالصه مقاالت ارائه شده در کنگره های داخلي و خارجي)
ردیف

دعوت یا

تاریخ

ماموریت

موضوع بحث مجمع

محل برگزاری

نقش و نحوه
شركت

سخنرانی كجا

موضوع گزارش یا سخنرانی

چاپ شده

اسامی همکاران به
ترتیب (شامل نام
متقاضی)

خالصه سخنرانی یا متن
كامل

امتیاز

ردیف

*جدول مربوط به کتابها – موضوع بند -2- 3ماده  2آئین نامه ارتقاء:
نوع فعالیت

عنوان كتاب به زبان
اصلی

تالیف

ترجمه

تجدید
چاپ

نوع كتاب

مربوط
ویراستاری

به درس

درسی

كمك
درسی

چاپ
پایه

چندم

تاریخ انتشار یا قبولی برای
ناشر

چاپ توسط هیئت موسسه مورد
تایید هیئت ممیزه

اسامی همکاران به ترتیب
اولویت (شامل نام متقاضی)

* جمع نهایی امتیاز پژوهشی
مقاله

خالصه مقاله

كتاب

امتیاز ذخیره شده پژوهشی

جمع كل

امتیاز

توضیحات :
حداقل امتیاز برای ترفیع پایه سالیانه :
امتیاز آموزشی

امتیاز پژوهشی

رتبه علمی

مربی

7

2

استادیار

6

2

دانشیار

5

2

استاد

4

2

 .1کسب حداقل  60درصد از امتیازهای مذکور از مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و یا علمی پژوهشی مصوو

کمیسویون نشوریات کشوورا بورای مرتبوه هوای اسوتادیار بوه بواال ی یوا

معادل های آن) الزامی است.
 .2کسب حداقل  40درصد از امتی ازهای مذکور از مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی و یا علمی پژوهشی مصو

کمیسیون نشریات کشورا برای مرتبه مربی ی یوا معوادل آن) الزاموی

است.
 .3در صورتی که عضو هیات علمی در سه سال اول خدمت خود باشدا نامه پذیرش مقاله نیز قابل قبول استا منوط به اینکه در سنوات بعد ارائه نشود.
 .4کلیه فعالیت های علمی ارائه شده به نام دانشگاه مربوط یا مراکز تحقیقاتی وابسته به آن دانشگاه باشد.
.5

امتیاز 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 منوط به این است که در ذخیره پژوهشی به میوزان
الزم امتیاز حاصل از چاپ مقاله وجود داشته باشد.

ضمناً متذکر می گردد :تعیین امتیازات پژوهشی مطابق ماده  2آیین نامه ارتقاء وزارت بهداشت است.
نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی
تاریخ و امضاء

کمیته ترفیع پایه دانشکده  ……………….در تاریخ  .......................................................تشکیل و در ارتباط با ترفیع آقای/خانم  ..................................................................................به شرح ذیل تصمیم گیری شد.
نتیجه نهایی :موافقت گردید  :

امتیاز آموزشی :

مخالفت گردید :

امتیاز مقاله :
امتیاز پژوهشی:

سمت

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضاء

رئیس دانشکده
معاون آموزشی دانشکده
معاون پژوهشی دانشکده

کمیته منتخب ترفیع پایه دانشگاه در تاریخ  ..........................................به پرونده عضو هیات علمی سرکار خانم /جنا

آقای  ......................................................................رسیدگی و به شرح ذیل تصمیم گیری شد.

اعطای پایه مورد تایید است .
اعضای پایه مورد تایید نمی باشد .
سمت

رئیس دانشگاه
معاون آموزشی دانشگاه
معاون پژوهشی دانشگاه

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضاء

