آیین نامه نحوه تخصیص امتیازات ترفیع پایه سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
بند  -1تعاریف
ماده  .1-1عضو هیأت علمی :شاغلین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته كه به امر فعالیتهای هفت گانه پژوهشی،
آموزشی ،فرهنگی ،توسعه فردی ،فعالیتهای اجرایی و مدیریتی ،ارائه خدمات بهداشتی ،درمانی و ارتقاء سالمت و فعالیت های
تخصصی در خارج از دانشگاه می پردازند ،در این آئین نامه عضو هیأت علمی خوانده می شوند.
ماده  .2-1مراتب علمی اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی :مراتب علمی اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی به شرح
جدول  1است:
جدول  :1مراتب علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه
هیأت علمی آموزشی

هیأت علمی پژوهشی

مربی آموزشی

مربی پژوهشی

استادیار آموزشی

استادیار پژوهشی

دانشیار آموزشی

دانشیار پژوهشی

استاد آموزشی

استاد پژوهشی

تبصره  .1-1این امتیاز صرفاً جهت استفاده اعضای هیأت علمی شاغل در دانشگاه است و پس از بازنشستگی حذف می گردد.
ماده  .3-1در خصوص تعیین حداقل امتیاز جهت اخذ پایه سالیانه اعضای محترم هیأت علمی تصمیم گیری به صورت ذیل
انجام می گیرد.
هیات علمی آموزشی و پژوهشی :امتیاز پژوهشی بر اساس پرونده عضو هیأت علمی و توسط معاون محترم تحقیقات و فناوری
دانشگاه اعالم می شود .طیف امتیاز برای فعالیت های پژوهشی سالیانه  11-22امتیاز می باشد.
تبصره  .2-1عضو هیأت علمی می تواند حداكثر امتیاز پژوهشی را از بند  3آیین نامه (امتیاز ویژه مقاالت) كسب نماید.
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بند  -2طرحهای پژوهشی مصوب
ماده  .1-2تعریف طرح پژوهشی مصوب :منظور طرحهای تحقیقاتی تصویب شده و دارای كد اخالق طی سال بررسی ارزشیابی
سالیانه عضو هیأت علمی می باشد كه عقد قرارداد آن در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه یا مراكز تحقیقاتی دارای بودجه
مستقل صورت پذیرفته باشد.
تبصره  .1-2برای طرح های حاصل از گرنت سایر دانشگاه ها ،مصوبه كمیته اخالق از سامانه اخالق در پژوهش های زیست
پزشکی به آدرس  /https://ethics.research.ac.irالزامی است.
ماده  .2-2ضوابط تخصیص امتیاز طرح :نحوه امتیازدهی به طرح های تحقیقاتی مصوب به شرح زیر می باشد:
الف -به ازاء هر طرح تحقیقاتی مصوب دارای كد اخالق 1 ،امتیاز به مجری طرح و  1/2امتیاز به همکار طرح تعلق خواهد
گرفت.
ب -در خصوص طرحهایی كه از گرنت دانشگاههای دیگر استفاده كنند به ازای هر طرح پژوهشی  1/2امتیاز به امتیاز بخش
طرح های پژوهشی اضافه می گردد.
تبصره  .2-2شایسته است هر عضو هیأ ت علمی سالیانه حداقل یک طرح پژوهشی (در حال اجرا) به عنوان مجری طرح داشته
باشد .در صورت عدم تصویب طرح پژوهشی ،امتیاز این بخش از طریق سایر فعالیت های پژوهشی تکمیل گردد.
بند  -3مقاالت منتشره در مجالت معتبر داخلی و خارجی
ماده  .1-3تعریف :منظور از مجالت معتبر داخلی ،مجالتی هستند كه حداقل ،حائز رتبه علمی پژوهشی از وزارت متبوع باشند
و در مورد مجالت خارجی منظور مجالتی هستند كه در پایگاه های معتبر جدول  2نمایه شده باشند.
جدول  :2دسته بندی نمایه های مجالت
نام نمایه

نوع نمایه
گروه اول

)Web of Science (ISI), Medline (Pubmed

گروه دوم

Scopus

گروه سوم

Current Contents, EMBASE, ISC (Islamic
World Science Citation Center) BIOSIS,
Chemical Abstract

گروه چهارم

سایر نمایه های بین المللی
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ماده  .2-3لیست مجالت داخلی به تفکیک محل نمایه بودن و سطح هر مجله در سایت دبیرخانه كمیسیون نشریات علوم
پزشکی كشور به آدرس  http://journals.research.ac.ir/در دسترس می باشد.
ماده  .3-3ضوابط تخصیص امتیاز مقاالت :نحوه امتیازدهی به مقاالت به شرح زیر می باشد:
الف -هیات علمی آموزشی :كسب حداقل  2امتیاز توسط مربی آموزشی 2/2 ،امتیاز توسط استادیار آموزشی 3 ،امتیاز توسط
دانشیار آموزشی و  3/2امتیاز توسط استاد آموزشی در هر سال ضروری است.
ب -هیات علمی پژوهشی :كسب حداقل  3امتیاز توسط مربی پژوهشی 4 ،امتیاز توسط استادیار پژوهشی و  2امتیاز توسط
دانشیار و استاد پژوهشی در هر سال ضروری است.
تبصره  .1-3داشتن حداقل امتیاز مقاله برای كسب امتیاز ترفیع پایه سالیانه شرط الزم می باشد و در صورت عدم وجود مقاله
سایر امتیازات محاسبه نخواهد شد.
تبصره  .2-3فقط امتیاز مقاالت تا  3سال قابل ذخیره خواهد بود.
تبصره  .3-3جهت كسب امتیاز در این بخش ،تنها مقاالت چاپ شده ای كه دارای شماره صفحه هستند ،قابل قبول بوده و
انتشار آنالین مقاالت تحت عنوان  In pressو یا  Acceptanceقابل بررسی و محاسبه نمی باشد.
تبصره  .4-3برای نویسندگان مقاالتی كه دارای همکار بین المللی هستند ،در هنگام امتیازدهی نویسنده /نویسندگان خارجی
در تعداد نویسندگان محاسبه نخواهد شد.
تبصره  .2-3عضو هیأت علمی مشمول اولین ترفیع پایه سالیانه ،در صورت نداشتن مقاله با افیلیشن دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت ،می تواند از مقاالت با افیلیشن سایر دانشگاه ها استفاده نمایند .اما امتیاز محاسبه شده این مقاالت فقط یکبار قابل
اعمال بوده و همچنین قابل ذخیره نمی باشد.
تبصره  .6-3امتیاز این بند برای اعضاء هیأت علمی بالینی در صورت نداشتن مقاله ،به ازای هر  2پایان نامه اتمام یافته معادل
امتیاز حداقل مقاله در نظر گرفته می شود.
ماده  .4-3نحوه محاسبه امتیاز مقاالت بر اساس آیین نامه ارتقاء و طبق جدول  3و  4می باشد.
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جدول  :3نحوه تخصیص امتیاز اولیه مقاالت و طرح های تحقیقاتی
تعداد نفرات

سهم هر نفر بر مبنای امتیاز اولیه مقاالت و طرح های تحقیقاتی
اول

هریک از بقیه همکاران

مجموع ضرایب

1

%01

-

%01

2

%81

%22

%132

3

%01

%41

%121

4

%61

%32

%162

2

%22

%31

%102

 6تا 0

%21

≥%22

%181

11نفر و بیشتر

%42

به نسبت مساوی

%211

تبصره  .0-3امتیاز نویسنده مسئول ،صرف نظر از جایگاه در بین سایر همکاران برابر با امتیاز نویسنده اول می باشد.
جدول  :4نحوه تخصیص امتیاز مقاالت پژوهشی اصیل
نوع نمایه
ISI

امتیاز
بدون)ISI listed( IF

2

IF≤1

6

1>IF≥2

0

IF>2

0
* به ازا هر  1/22 IFبه امتیاز
اضافه گردد

Pubmed

2

Scopus

4

علمی پژوهشی
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تبصره  .8-3در خصوص مقاالت  ISIبدون ایمپکت ،امتیاز  2متعلق به مقاالت چاپ شده در مجالت ایرانی با نمایه
 Emerging Sourcesبوده و سایر مجالت خارجی نمایه شده در  ،Emergingچنانچه دارای ناشر معتبری نباشند،
امتیازی برابر با مجالت  4( Scopusامتیاز) دریافت می كنند.
تبصره  .0-3در مقاالت مروری نقلی ( )Narrative Reviewبین المللی ،وجود حداقل  3منبع از نویسنده متقاضی در
فهرست منابع ضروری است ،در غیر این صورت امتیاز مقاله معادل مقاله علمی پژوهشی محاسبه می شود.
تبصره  .11-3به مقاالت  Letter to Editorو  Case Reportنمایه شده در مجالت داخلی از  1/22تا  1/2امتیاز و در
مجالت بین الملی از  1/2تا  1امتیاز تعلق می گیرد.
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بند  :4سایر فعالیتهای پژوهشی
ماده  .1-4نحوه اختصاص امتیازات مرتبط با پایان نامه به شرح زیر است:
الف -امتیاز استاد راهنمای اول در پایان نامه های خاتمه یافته  1/2امتیاز و استاد راهنمای دوم  1/02محاسبه می شود.
ب -امتیاز استاد مشاور در پایان نامه های خاتمه یافته  1/2امتیاز محاسبه می شود.
ج -شركت در جلسات دفاع از پایان نامه (داور پایان نامه ) هر  41ساعت برابر با  1امتیاز می باشد (هر جلسه معادل 11ساعت
محاسبه می شود).
ماده  .2-4در خصوص تألیف ،گردآوری و ترجمه كتاب ،امتیازات بر اساس تعداد صفحات كتاب ،تعداد و جایگاه نویسندگان با
نظر شورای انتشارات دانشگاه تا سقف  3امتیاز محاسبه می شود.
ماده  .3-4در صورت داشتن ثبت اختراع  1/2امتیاز و در صورت تجاری سازی محصول  3امتیاز محاسبه می گردد.
ماده  .4-4امتیازات شركت و ارائه مقاالت در كنگره و همایش ها به شرح جدول  2می باشد.
جدول  .2امتیاز كنگره و همایش
نام فعالیت

امتیاز

نام فعالیت

امتیاز

نام فعالیت

امتیاز

ارائه مقاله در كنگره/همایش بین

1/02

ارائه مقاله در كنگره/همایش

1/22

شركت در كنگره/همایش

1/22

المللی داخلی (سخنرانی)
ارائه مقاله در كنگره/همایش بین

بین المللی داخلی (پوستر)
1

المللی خارجی (سخنرانی)
ارائه مقاله در كنگره ملی

ارائه مقاله در كنگره/همایش

بین المللی داخلی
1/02

بین المللی خارجی (پوستر)
1/2

(سخنرانی)

ارائه مقاله در كنگره/همایش
ملی (پوستر)

شركت در كنگره /همایش

1/2

بین المللی خارجی
1/22

شركت در كنگره /همایش

-

ملی

ماده  .2-4در خصوص امتیاز برگزاری كنگره یا كارگاه ،دبیر كنگره تا سقف  3امتیاز و مدرس كارگاه یا عضو اجرایی یا علمی
كنگره تا سقف  1امتیاز محاسبه می گردد.
ماده  .6-4امتیاز عضویت در شوراها و كمیته تحقیقات و پایان نامه دانشکده و دانشگاه به ازاء هر  31ساعت معادل 1/2 -1
امتیاز محاسبه می گردد.
ماده  .0-4امتیاز شركت در كارگاه های توانمند سازی پژوهشی به ازاء هر  11ساعت معادل  1امتیاز (هر كارگاه معادل 2
ساعت) محاسبه می گردد.
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تبصره  .1-4هر عضو هیأت علمی باید حداقل در دو كارگاه پژوهشی در سال شركت و یا حداقل یک كارگاه برگزار نماید.
دریافت امتیاز این بخش ضروری است.
بند  :2امتیاز اختصاصی معاونت تحقیقات و فناوری
ماده  .1-2هیأت علمی آموزشی ملزم به كسب حداقل امتیاز ( 3امتیاز) و هیأت علمی پژوهشی ملزم به كسب حداكثر امتیاز
( 2امتیاز) این بخش می باشد.
تبصره  .1-2در صورت وجود تعامل مثبت و سازنده با معاونت تحقیقات و فناوری و شركت مداوم و منظم در برنامه های
معاونت تحقیقات و فناوری مطابق نظر معاون پژوهشی این امتیاز اختصاص خواهد یافت.
بند  :6امتیاز فعالیت های اجرایی اعضای هیأت علمی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری
ماده  .1-6كلیه فعالیت های اجرایی اعضای هیأت علمی پژوهشی تا سقف  2امتیاز ،با تأیید كتبی معاون تحقیقات و فناوری
معادل سازی خواهد شد و در فعالیت های اجرایی سامانه ارزشیابی اعضای هیأت علمی قرار خواهد گرفت.
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