
 
شتی و ردمانی شاهرود گاه علوم زپشکی و خدمات بهدا   دانش

 "حداقل های لازم برای ارتقای اعضای هیأت علمی آموزشی"
 

 موضوع استادیاری به دانشیاری دانشیاری به استادی توضیحات

 PhD)یا دانشنامه بورد تخصصی)تصویر مدارک PhD مدرک تحصیلی مدارک(یا دانشنامه بورد تخصصی)تصویر 

سال تمام وقت 6سال تمام وقت جغرافیایی یا 4   

)اخذ تصمیم توسط هیأت اجرایی جذب(   

سال تمام وقت 6سال تمام وقت جغرافیایی یا 4  

)اخذ تصمیم توسط هیأت اجرایی جذب(   

 مدت خدمت

.می باشد 03امتیاز قابل قبول سقف   حداقل امتیاز از ماده یک )فرهنگی( 01 01 

 حداقل امتیاز از ماده دو )آموزشی( 08 01 

1-2حداقل امتیاز از بند  08 08 رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی  

2-2حداقل امتیاز از بند  01 01 کیفیت تدریس  

0-2حداقل امتیاز از بند  01 01 کیفیت تدریس  

راهنمایی پایان نامه اتمام یافته دوره های بالاتر از 

 کارشناسی

4-2حداقل امتیاز از بند  01 08  

 حداقل امتیاز از ماده سه )پژوهشی و فناوری( 08 58 

پژوهشی -چاپ مقاله علمی  08 8/1 1-0حداقل امتیاز از بند    

رد به وجود سه مقاله انگلیسی تحقیقی اصیل مرتبط با تخصص ف 

برمعتعنوان نویسنده اول/ مسئول چاپ شده در مجلات بین المللی   

فرد به  وجود یک مقاله انگلیسی تحقیقی اصیل مرتبط با تخصص

عتبرعنوان نویسنده اول/ مسئول چاپ شده در مجلات بین المللی م  

 

 

 

 مقالات

 

امتیاز از سه مقاله به زبان خارجی 11کسب حداقل   امتیاز از سه مقاله به زبان خارجی 1/7کسب حداقل    

مقاله 8مشارکت در انتشار حداقل  مقاله 6مشارکت در انتشار حداقل    

 وجود یکی از سه شرط زیر: 

چاپ یکی از سه مقاله انگلیسی تحقیقی اصیل مرتبط باتخصص فرد  -

 IF< 2بعنوان نویسنده اول/مسئول در مجلات با 

 IF< 1/1چاپ هر سه مقاله فوق در مجلات با -

 داشته باشد. Scopusاستناد در  23یکی از سه مقاله فوق حداقل  -

- 6 < Index-H 

 

 چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی 

 درصورتی که فرد دارای چند پست اجرایی به صورت

شود همزمان باشد فقط امتیاز بالاترین پست لحاظ می  
 حداقل امتیاز از ماده چهار  )اجرایی( 13 13

لیف حضور فعال و تمام وقت در موسسه و مشارکت بر اساس تک

 تعیین شده
1-4حداقل امتیاز از بند  1 1  

امتیاز 173  امتیاز 111  5تا 0حداقل امتیاز از جمع مواد     


