
 

 آییه وبمٍ ترفیغ داوؽگبٌ ػلًم پسؼکی ترثت حیذریٍ
[ 

اوسجبم ي اسصیبثی صحیح فعبلیت َبی آمًصشی ي دژيَشی اعضبی َیبت علمی  ي اتخبر سيیٍ ای  ،ثٍ مىظًسایجبد َمبَىگی

ًوة جذیذ فشم َبی لجلی دسخًاست تشفیع دبیٍ  سبالوٍ اعضبی َیأت علمی تغییش مبَیت یبفت ي وم  ،ياحذ دس اجشای ممشسات

 گشدیذ:    ي تذيیه  صیش تُیٍ  ثششح فشم

 

ویمٍ ديم  ،ویمٍ ديم شُشیًس ،ویمٍ ديم خشداد)مًعذ تشفیع سبالوٍ اعضبی َیأت علمی دس َش سٍ مبٌ یكجبس ثٍ صًست فصلی 

 اعالم می گشدد.  (آرس يویمٍ ديم ثُمه

استحمبلی سا دس فشم َبی جذیذ  دبیٍ سبالوٍع دسخًاست تشفیاعضبی َیبت علمی كلیٍ  1/1/79ممشس گشدیذ كٍ اص تبسیخ 

 دس مُلت ممشس ثٍ مذیش گشيٌ مشثًطٍ تحًیل ومبیذـثٍ َمشاٌ مستىذات  تكمیل  ومًدٌ ي

مذیشان محتشم گشيٌ َبی آمًصشی وظشیٍ خًد سا اعالم ي كلیٍ فشم َبی تشفیع دبیٍ اعضبی گشيٌ سا ثٍ داوشكذٌ تحًیل ي 

یل سبیش لسمتُبی لیذ شذٌ دس فشم، وتیجٍ وظشیٍ كمیتٍ  تشفیع سا ثٍ حًصٌ معبيوت آمًصشی داوشكذٌ ویض دس اص ثشسسی ي تكم

  اسسبل داسوذ. (تبیخ شذٌ)داوشگبٌ ثٍ َمشاٌ مستىذات ي فشم َبی تكمیل شذٌ 

 : سیبست داوشكذٌ ، معبين آمًصشی ، مذیشان گشيَُبی آمًصشی داوشكذٌ  اعضبی کمیتٍ تسفیع داوطکدٌ

َبی داوشگبٌ ، مذیشامًسَیبت : سیبست داوشگبٌ ، معبيوت آمًصشی ، سيسبی داوشكذٌ  فیع داوطگبٌاعضبی کمیتٍ تس

 علمی 

 .اسسبل داسوذ حًصٌ معبيوت آمًصشی داوشگبٌمذیشان گشيَُبی علًم دبیٍ وظشیٍ گشيٌ سا مستمیمب ثٍ 

ثبیستی ثٍ  معبيوت آمًصشی لبثل دستیبثی است ي  /res.thums.ac.ir-http://eduدسخًاست فشم تشفیع اصطشیك سبیت 

 .ثٍ َمشاٌ كلیٍ مذاسن يمستىذات اسائٍ شًد صًست تبیخ شذٌ ي

 .كلیٍ تًضیحبت دس فشم َبی طشاحی شذٌ گىجبوذٌ شذٌ است -

http://edu-res.thums.ac.ir/


امًس ثب  دَی بالوٍ يچگًوگی امتیبصَشگًوٍ اثُبم دس ساثطٍ ثب دستًسالعمل وحًٌ تشفیع س دسصًست داشته سئًال ي ضمه دس -

 .تمبس حبصل ومبییذ َیبت علمی

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 فرم پیؽىُبد ترفیغ پبیٍ اػضبء َیبت ػلمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظریٍ مذیر گريٌ آمًزؼی:( 1

اصالحی آئیي ًاهِ استرسام ّیات ػلوی زاًشگاُ ّا ٍ هَسسات آهَظش ػالی چَى اشتغال بِ ذسهت ذاًن/آلای  11بِ استٌاز هازُ 

تائیس هیباشس ٍ اظ پیشطفت  ایي زاًشگاُ هَضز ........ بِ هست یک سال زض....................... لغایت ..............تاضید .......... اظ................... ..................................................

 ػلوی ٍ ذسهات ًاهبطزُ ضضایت حاصل است/ًیست. لصا با اػطاء تطفیغ پایِ هَضخ ..................... ٍی هرالفت/هَافمت هی گطزز.

 امضبء      وبم ي وبم خبوًادگی مذیر گريٌ آمًزؼی:

 داوؽکذٌ:کمیتٍ ترفیغ وظریٍ ( 2

................... ٍ ػضَ ّیات بِ ػول آهسُ هطاتب فَق هَضز تائیس است/ًیست ٍ با صسٍض حکن تطفیغ پایِ ذاًن/آلای................................................. باتَجِ بِ بطضسی

 ػلوی هَافمت/هرالفت هی گطزز.

 امضبء      رئیط داوؽکذٌ:وبم ي وبم خبوًادگی 

 ت اػضبء َیبت ػلمی داوؽگبٌ:وظریٍ کمیتٍ مىتخت ترفیؼب(3

........................... هَضز بطضسی لطاضگطفت ٍ با اػطای تطفیغ زض تاضید ................................... سَابك آهَظشی ٍ تحمیماتی، بالیٌی ٍ اجطایی ذاًن/آلای .............................

 رالفت/هَافمت گطزیس.پایِ سال .................... ًاهبطزُ ه

 دکتر حعه اشدری

ت پاراف هذیز اهور هیا

 علوی دانشگاه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظریٍ رئیط داوؽگبٌ:(4

........................................ باتَجِ بِ بطضسی بِ ػول آهسُ هطاتب فَق هَضز تائیس است/ًیست، ٍ با صسٍض حکن تطفیغ پایِ ذاًن/آلای................................

 مت/هرالفت هی گطزز.هَاف

 امضبء      رئیط داوؽگبٌ:وبم ي وبم خبوًادگی 



 "ترثت حیذریٍػلًم پسؼکی  اػضبء َیئت ػلمی داوؽگبٌ ظبالوٍفرم ترفیؼبت "

  ........................:گزوه آهوسشی    ..........................دانشکذه:   ...........................نام و نام خانوادگی:

 رسوی قطعی            رسوی آسهایشی       پیوانی       هاده یک      Kضزیب     وضعیت استخذاهی: تعهذات قانونی

 ......................:تاریخ اعطاء آخزین پایه :  ..................پایه فعلی طبق آخزین حکن کارگشینی                 استاد  دانشیار  استادیار  هزتبه دانشگاهی: هزبی 

 .....................................آدرس پست الکتزونیکی :    ........................شواره تلفن هوزاه  :                                     واحذ هوظف عضو هیات علوی:

 )اظ ظهاى زضیافت پایِ فؼلی تاکٌَى( زض ظهیٌِ ّای هرتلف زض جساٍل شیل تکویل فطهائیس.ذَز ضایکسال گذشتهلطفاً فؼالیت ّای 

 

 کمیت فؼبلیت آمًزؼی: - 1

 1-1جذيل ؼمبرٌ  

 امضبء مؼبين آمًزؼی داوؽکذٌ   امضبء مذیر گريٌ آمًزؼی    ت ػلمیبَیػضًامضبء 

  :امتیبش 25/0َس ياحد ازائٍ ضدٌ ثٍ صًزت حق التدزس 

  امتیبش 5/0امتیبش َس ياحد آمًشضی تئًزی ي عملی ي یب معبدل آن ثساثس 

 

 

 ردیف

  ظبلتحصیلی

 وبم درض

 

 تؼذاد ياحذ

 

 وظری

 

 ػملی

 

 کبرآمًزی

 

 کبريرزی

 

تذریط ايلیه ثبر  

 تگراری یب

 

 داوؽکذٌ

 

 ممطغ تحصیلی

 

 مًظف

 

 حك التذریط

 

 امتیبز
 

 ویمعبل ديم ايل لویمعب

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

   جمغ امتیبز        جمغ ياحذ   

     



 

 )مؼبدل ظبزی فؼبلیت َبی ثبلیىی( ثبلیىی آمًزغ َبی میت فؼبلیت: ک1-2جذيل ؼمبرٌ 

 

 ردیف

 

 وًع فؼبلیت

متًظط تؼذاد ي ظبػت در 

 َفتٍ

  ظبل تحصیلی

 ياحذ مؼبدل

 

 

 امتیبز

 

 مالحظبت

 ديم ویمعبل ايلل  ویمعب ظبػت تؼذاد

 ساػت ًظطی1ساػت هؼازل 1      آمًزغ ظرپبئی در درمبوگبٌ آمًزؼی 1

 ساػت ًظطی1ساػت هؼازل 2      در ثخػ ثیمبران ثعتری راوذ  2

ساػت ًظطی1ساػت هؼازل 2      اتبق ػمل 3  

ساػت ًظطی1ّط جلسِ هؼازل       راوذ گراوذ،شيروبل کالة ،گسارغ صجحگبَی 4  

ساػت ًظطی1ّط هَضَع هؼازل       )َر مًضًع( ادارٌ ظمیىبر 5  

      )آوکبلی( کؽیک ؼت 6
ٍاحس1شب 11احی ٍ بیَْشی بطای گطٍُ جط  

ٍاحس 1شب 30بطای گطٍُ زاذلی   

اهتیاظ( 1)زض هجوَع   

7       
 

8       
 

9       
 

10       
 

    جمغ امتیبز

 امضبء مذیرگريٌ آمًزؼی          ت ػلمیبَیػضً امضبء 

  (جُت اعضبی َیبت علمی ثبلیىی)90/0شًد. سبیش فعبلیت َب  دسصذ امتیبصات كست شذٌ دس دسيس ثبلیىی ثبیذ اص فعبلیت َبی فًق كست 00تب30حذالل 

 

 



 

 : مؼبدل ظبزی کمیت فؼبلیت َبی آمًزؼی َیبت ػلمی 1-3جذيل ؼمبرٌ 

محل  (بػتظمذت)ثرحعت  تبریخ ثرگساری  وبم کبرگبٌ،ظمیىبر  وًع فؼبلیت ردیف

 ثرگساری

ياحذ 

 مؼبدل

 مالحظبت امتیبز

 ارؼذ،دکتری)ديرٌ تحصیلی بيرپبیبن وبمٍمؽ اظتبدراَىمب  ػىًان پبیبن وبمٍ

 ػمًمی،تخصصی(

 محل اوجبم

 ؼرکت در کبرگبَُبی آمًزؼی 1

 

 ساػت هؼازل یک اهتیاظ100ّط       

 ؼرکت در ظمیىبرَب ي کىفراوط َبی آمًزؼی 2

 
 ساػت هؼازل یک اهتیاظ100ّط       

 ک اهتیاظساػت هؼازل ی100ّط        EDC,EDOفؼبلیت آمًزؼی درمرکس  3

 اهتیاظ 1تا سمف  21/0ّطهَضز        اظتبد راَىمب ی  پبیبن وبمٍ 4

 اهتیاظ 1تا سمف  1/0ّطهَضز        اظتبد مؽبير پبیبن وبمٍ 5

6         

7         

    جمغ امتیبز 

 امضبء مذیرگريٌ آمًزؼی          ت ػلمیبَیػضً  امضبء           

 .افشادی كٍ امتیبص كمیت تذسیس آوبن ثٍ حذوصبة الصم ومی سسذ الضامی است جُت فقظفًق  جذيلتكمیل *

 سقف یک امتیبشتب  حداکثس 3-2-1زدیف •

 حداکثس  تب سقف یک امتیبش 5ي4زدیف  •



 

 فىبيریفؼبلیتُبی پصيَؽی ي وًاعا  –2

 جر ثیه المللی ي داخلیيری از ممبالت چبح ؼذٌ در وؽریبت مؼتبامتیبز فؼبلیتُبی پصيَؽی ي فى :2-1جذيل ؼمبرٌ

ف
دی

ثبالتریه ثبوک  وبم مجلٍ ػىًان ممبلٍ ر

اطالػبتی کٍ 

 ممبلٍ در آن 

 ومبیٍ ؼذٌ اظت

IF  ٍمجل
ISI 

تؼذاد 

 وًیعىذگبن

ظبل، مبٌ یب  جبیگبٌ ؼمب در ممبلٍ کذام اظت؟

ؼمبرٌ اوتؽبر، 

 ؼمبرٌ صفحبت

وًع ممبلٍ)تحمیمی 

  -مريری -اصیل 

 ..(.گسارغ مًرد ي

 امتیبز

وًیعىذٌ 

 معئًل

وًیعىذٌ 

 ايل

ظبیر 

 وًیعىذگبن

1            

2            

3            

4            

5            

  جمغ امتیبز 

 پصيَؽی داوؽکذٌ -آمًزؼیامضبء مؼبين           ت ػلمیبَیػضً امضبء 

 



 

 ی ي کؽًریارائٍ خالصٍ ممبالت در َمبیػ َبی ثیه الملل: 2-2جذيل ؼمبرٌ 

ف
دی

ر
 

محل  وبم َمبیػ

ثرگساری 

 َمبیػ

تبریخ 

ثرگساری 

 َمبیػ

 امتیبز وحًٌ ارائٍ ممبلٍ تؼذاد وًیعىذگبن ػىًان ممبلٍ ارائٍ ؼذٌ

وًیعىذٌ 

 معئًل

وًیعىذٌ 

 ايل

 کبمل ممبلٍ ظبیر وًیعىذگبن
proceeding 

 پًظتر یظخىراو

1            

2            

3            

4            

  جمغ امتیبز 

 پصيَؽی داوؽکذٌ -آمًزؼیامضبء مؼبين           ت ػلمیبَی ػضً امضبء

 هتي ذالصِ هماالت، پَستط ٍ... ضویوِ شَز.•

 

 



 ترجمٍ، تجذیذ چبح یب يیراظتبری ؼذٌ ،تبلیف  :کتت :2-3جذيل 

 مالحظبت امتیبز ل چبحظب تؼذاد وًیعىذگبن وبؼر ترجمٍ ي غیرٌ( -وًع کتبثت)تبلیف وبم کتبة ردیف

1        

2        

3        

   جمغ امتیبز 

 

 پصيَؽی داوؽکذٌ -آمًزؼیامضبء مؼبين           ت ػلمیبَیػضً امضبء 

 

 



 ظبیر فؼبلیتُبی پصيَؽی لبثل محبظجٍ

 

 پصيَؽی دايری ممبالت ػلمی :2-4جذيل

 مالحظبت امتیبز تبریخ دايری وبم مجلٍ ػىًان ممبلٍ ردیف

 اهتیاظ 1ساػت  100ّط    گًاَی دايری پیًظت می ثبؼذ 1

 اهتیاظ 1حساکثطسمف 

2      

3      

4      

  10 جمغ امتیبز 

 

 پصيَؽی داوؽکذٌ -آمًزؼی امضبء مؼبين          َیئت ػلمی ػضً امضبء

 

 



 

 (خبتمٍ یبفتٍ) تحمیمبتی مصًة ؼًرای پصيَؽی داوؽگبٌَبی  طرح :2-5 ؼمبرٌ جذيل

 امتیبز اتمبمتبریخ  اظبمی ظبیر مجریبن/َمکبران جبیگبٌ ؼمب کذ طرح ػىًان طرح تحمیمبتی ردیف

 َمکبر مجری

1        

2        

3        

4        

  جمغ امتیبز 

 

 پصيَؽی داوؽکذٌ -آمًزؼیامضبء مؼبين           امضبء ػضً َیئت ػلمی

 

  ٍامتیبص    1امتیبص تب سمف  0/0َش مًسد مجشی طشح تحمیمبتی خبتمٍ یبفت 

 امتیبص 0/0امتیبص ي حذاكثش تب سمف  20/0خبتمٍ یبفتٍ َش مًسد  یتحمیمبت طشح َمكبس اصلی 

 امتیبص 0/0تحمیمبتی كٍ ثب سفبسش سبیش سبصمبوُب اوجبم دزیشفتٍ )خبتمٍ یبفتٍ( تب سمف  طشح مجشی 

 

 



 

 المللی َبی ملی يثیهؼرکت در کىگرٌ  :2-6جذيل ؼمبرٌ 

 مالحظبت امتیبز تبریخ ثرگساری ػىًان کىگرٌ ردیف

1     

2     

3     

4     

5     

   جمغ امتیبز 

 ؼبين پصيَؽی داوؽکذٌامضبء م          ت ػلمیبامضبء َی

 

 

 امتیبش 5/0تب سقف  1/0ضسکت دز کىگسٌ َس مًزد •

 

 



 

 

 یبیٍ ترفیغ ت فؼبلیت َبی آمًزؼی ػضً َیبت ػلمی جُ جذيل ارزؼیبثی

   :داوؽکذٌ     مرتجٍ ػلمی:     وبم ي وبم خبوًادگی:

 تبریخ ترفیغ:     گريٌ آمًزؼی:

 مالحظبت امتیبز اوًاع فؼبلیت آمًزؼی

 .هشوَل تطفیغ ًوی باشس زضصس00ًوطُ اضظشیابی کوتط اظ*  ارزؼیبثی کیفیت فؼبلیتُبی آمًزؼی 

   کمیت فؼبلیتُبی آمًزؼی

   وبمٍ ظرپرظتی پبیبن

   ؼرکت در کبرگبٌ َبی آمًزؼی

   ؼرکت در ظمیىبرَب ي کىفراوط َبی آمًزؼی

   ظبیر مًارد

   جمغ امتیبز 

 

 

 داوؽکذٌ پصيَؽی-امضبء مؼبين آمًزؼی         

 

 

 



 

 جذيل ارزؼیبثی فؼبلیت َبی تحمیمبتی ي فىبيری ػضً َیبت ػلمی   

 مرتجٍ ػلمی:                                           داوؽکذٌ:                                                            وبم ي وبم خبوًادگی:                    

 گريٌ آمًزؼی:                                                                                         تبریخ ترفیغ:

 

 مالحضبت امتیبزلبثل رخیرٌ  ثرای ظبل آیىذٌ امتیبز رخیرٌ  ؼذٌ از ظبل لجل امتیبز   1396 لظب  پصيَؽی اوًاع فؼبلیت َبی 

 ًاهِ پصیطش همالِ ًیع لابل لبَل است بِ ّوطاُ*    ممبالت

 ًوایِ ثبت شسُ زض ظهاى پصیطش

     خالصٍ ممبالت

     تبلیف ي ترجمٍ کتبة

     پصيَؽی -دايری ممبالت ػلمی

     جری طرح تحمیمبتی خبتمٍ یبفتٍم

     َمکبر اصلی طرح تحمیمبتی خبتمٍ یبفتٍ

     ؼرکت در کىگرٌ

     ظبیرمًارد

     جمغ امتیبز 

 امضبء مؼبين پصيَؽی داوؽکذٌ          

 .ًن وطسیبت کطًز ثسای مستجٍ استبدیبز ثٍ ثبال الصامی استیب علمی دژيَطی مصًة کمیسی دزصد امتیبشاشمقبالت چبح ضدٌ دزمجالت معتجسثیه المللی ي 60کست حداقل *

 .یب علمی دژيَطی مصًة کمیسیًن وطسیبت کطًز ثسای مستجٍ مسثی الصامی استي  دزصد امتیبشاشمقبالت چبح ضدٌ دزمجالت معتجسثیه المللی 40کست حداقل *
 .شذذمی تًان اص آن ثٍ عىًان جبیگضیه استفبدٌ كشد مىًط ثٍ ایىكٍ دس رخیشٌ دژيَشی ثٍ میضان الصم امتیبص حبصل اصچبح ممبلٍ يجًد داشتٍ ثبامتیبص دژيَشی لبثل رخیشٌ است يدسصًست عذم كست امتیبص دسسبل َبی ثع*

 

 



 

 جذيل وحًٌ محبظجٍ امتیبزات ممبالت

اعضبی َیبت علمی  آئیه وبمٍ جذیذ استمبی مشتجٍ 0ي دیًست  3، تجصشٌ 1(، ثىذ 3)جذيل  3جذيل وحًٌ محبسجٍ حذالل ي حذاكثش امتیبص ممبالت دژيَشی ثش اسبس مبدٌ 

 داوشگبَُب ي مًسسبت آمًصش عبلی ي دژيَشی علًم دضشكی كشًس، مصًة شًسایعبلی اومالة فشَىگی

حذاقل  نوع هجله *

 اهتیاس

حذاکثز 

 اهتیاس

هجالت 

 خارجی

ISI   7 2 ٍ باالتط یا هسالیي 1زاضای ضطیب تاثیط 

 ISI 6 2 ، پابوس یا پابوس سٌتطال 1تاثیط پاییي تط اظ  زاضای ضطیب 

ISI    ،5 2 بسٍى ضطیب تاثیط 

Embase، Cinahl، Psych Info،  Chemical Abstract , 

Current Contents , Biological Abstract- Scopus 

1 3.5 

 3 5.5 هجالت ًوایِ شسُ زض سایط ایٌسکسْا

هجالت 

 داخلی *

 

ISI   7 2 ٍ باالتط یا هسالیي 1تاثیط زاضای ضطیب 

 ISI  6 2 ، پابوس یا پابوس سٌتطال 1زاضای ضطیب تاثیط پاییي تط اظ 

ISI    ،5 2 بسٍى ضطیب تاثیط 

Embase، Cinahl، Psych Info،  Chemical Abstract , 

Current Contents , Biological Abstract- Scopus 

1 3.5 

 3.5 1 **ِ شسُ زض سایط ایٌسکسْاًوای ،1هجالت زاذلی سطح 

 3 1 **ًوایِ شسُ زض سایط ایٌسکسْا ،2هجالت زاذلی سطح 

 2 5.5  **ًوایِ شسُ زض سایط ایٌسکسْا ،3هجالت زاذلی سطح 

 امتیبص 2مجالت فبلذ ایىذكس حذاكثشمی ثبشذ.  * * ISCمحبسجٍ امتیبص مجالت داخلی مىًط ثٍ ومبیٍ ثًدن آوُب دس دبیگبٌ استىبدی  *



 حذالل امتیبز آمًزؼی ثرای ترفیغ ظبالوٍ

جذيل الف:        

 مرتجٍ ػلمی َیبت ػلمی آمًزؼی َیبت ػلمی پصيَؽی

 مسثی، مسثی دژيَطی  7 3

 استبدیبز، استبدیبز دژيَطی 6 3

 داوطیبز، داوطیبز دژيَطی 5 2

 یاستبد، استبد دژيَط 4 2

 

 .اعضبء َیبت علمی داوطگبَُب ي مًسسبت آمًشش عبلی يشازت ثُداضت استزتقبء ه وبمٍ اضیًٌ محبسجٍ امتیبش آمًشضی ثساسبس آئی -1

 مبثٍ التفبيت زا می تًان اش امتیبش دژيَطی جبیگصیه کسد. ،دز صًزت عدم کست حداقل امتیبش -2

 .ومی ثبضدامتیبش آمًشضی مبشاد قبثل ذخیسٌ کسدن  -3

 

 

 

 

 



ثرای ترفیغ ظبالوٍ پصيَؽیحذالل امتیبز   

:ةجذيل   

 َیبت ػلمی پصيَؽی َیبت ػلمی آمًزؼی وًع داوؽگبٌ

 6 3 تیخ یک

 ،داوطگبٌ ثقیٍ ا... ،داوطگبٌ ضبَد ،2تیخ 

 اوستیتًدبستًز ایسان

2 5/4 

 3 1 داوطگبٌ علًم دصضکی ازتص ،3تیخ 

 

 .آئیه وبمٍ ازتقبء يشازت ثُداضت است 3 تعییه امتیبش دژيَطی مطبثق مبدٌ -1

یب معبدل )ثسای مستجٍ َبی استبدیبز ثٍ ثبال  ،دزصد اش امتیبشَبی مرکًز اش مقبالت چبح ضدٌ دز مجالت معتجس ثیه المللی  60کست حداقل  -2

 .الصامی است (َبی آن

 .الصامی است (2ي  1)ومبیٍ وًع  دزصد اش امتیبش َبی مرکًز اش مقبالت چبح ضدٌ دز مجالت معتجس ثیه المللی 40کست حداقل  -3

 .مىًط ثٍ ایىکٍ دز سىًات ثعد ازائٍ وطًد ،مٍ دریسش مقبلٍ ویص قبثل قجًل استوب  -4

 .کلیٍ فعبلیتُبی علمی ازائٍ ضدٌ ثبید ثٍ وبم داوطگبٌ مسثًط یب مساکص تحقیقبتی ياثستٍ ثٍ آن داوطگبٌ ثبضد -5

 


