
برای تسهیل در فرایند بررسی پرونده های ترفیع، ضمن  5/4/95به استناد مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه مورخ     

 سخه بروزرسانی شده فرم ترفیع، مقتضی است مدارک ترفیع با رعایت شرایط ذیل ارسال گردد:نبهره برداری از 

ذیرش است، لذا درخواست ترفیع ساالنه قابل پحداکثر تا سه ماه بعد از تاریخ ترفیع عضو هیئت علمی،  -

 اریخ خودداری نمایند. تها از ارسال مدارک بیش از این مقتضی است دانشکده

صرفاً میتوانند نیمی  - ستند،  سمتهای اجرایی ه ضایی که دارای  شگاه، اع از امتیاز مطابق رویه معمول دان

امتیازات باید از محل فعالیتهای پژوهشی تأمین یتهای اجرایی اخذ نمایند و بقیه پژوهشی را از محل فعال

 شود. 

ست. برای اخذ  - ساالنه با ارائه داوری مقاله، پایان نامه و چکیده همایش امکان پذیر نی اعطای پایه ترفیع 

حد نصاب امتیاز پژوهشی کسب حداقل نیمی از امتیاز پژوهشی از فعالیتهایی نظیر چاپ مقاله یا انتشار 

 کنفرانس ضروری است. کامل درارش طرح پایان یافته و یا ارائه مقاله کتاب یا ارائه گز

 تهران، دانشگاه خوارزمی  ،آدرس پستی دانشگاه جهت اخذ امتیاز مقاله عبارت است از : ایران -

Iran. Tehran. Kharazmi University  

یا - ند از امت فاً یکبار در طول دوره پیمانی می توان زات ذخیره برای اعضاااای هیئت علمی پیمانی صااار

 درخواست ترفیع ساالنه استفاده نمایند. 

 اعضای هیئت علمی رسمی دو سال متوالی نمی توانند از محل امتیاز ذخیره درخواست ترفیع کنند.  -

 در فرم ترفیع، اطالعات نمایه نشریات و میزان ضریب تأثیر حتماً درج گردد.  -

 است. 5 ه وزیننشریات نمایه نشدامتیاز  در هر مرتبه علمی، سقف -

 داشتن رزومه در پرتال دانشکده برای بررسی درخواست ترفیع الزامی است.  -

صاب امتیاز ترفیع ) - سب حد ن صورت عدم ک شی و  12در  شی( و یا هر یک از  4امتیاز آموز امتیاز پژوه

 مدارک از دانشکده به معاونت آموزشی ارسال نشود.  مقتضی است شرایط اعطای پایه،



11/5/1395فعالیتهای پژوهشی برای ترفیع پایه اعضای هیئت علمی مطابق آئین نامه ارتقا مصوب امتیازات  

 مقاالت: 

 مجالت داخلی

 امتیاز  5تا  + ضریب تأثیرISC+  1پژوهشی -علمی

 امتیاز  Q1 5در سطح  ISC+ پژوهشی  -علمی

 امتیاز  Q2 5/4درسطح  ISCپژوهش+ -علمی

 امتیاز  Q3 4درسطح  ISCپژوهش+ -علمی

 امتیاز  Q4 5/3درسطح  ISCپژوهش+ -علمی

 امتیاز  3تا   ISC+  سطح بندی نشدهپژوهشی  -علمی

 امتیاز 2تا  ISCفقط  

 9حداکثر تا  امتیاز 3تا  ISCعلمی ترویجی سطح بندی شده + 

امتیاز در هر 

 مرتبه علمی
 امتیاز 2تا  ISCرویجی بدون سطح بندی یا بدون ت -علمی 

برای هر مورد  هاو فرهنگ المعارفدایرة شده در دانشنامه،مداخل چاپ

 امتیاز  2تا 

 8حداکثر تا  

 امتیاز  

 

  

سایر 

 2مقاالت

شرط داشتن هیئت تحریریه مجالت نمایه نشده به

 شماره اول 5معتبر تا 

 امتیاز 2تا 

 

 امتیاز 2تا  شدهچاپ مقاله در کتب مجموعه مقاالت گردآوری

 اردمو از غیر) وزین مجالت سایر در شدهدرج مقاالت

 ترفیعات کمیته تشخیص به ،(باال
 امتیاز 1تا 

 ISI مجالت خارجی

 امتیاز 7تا  5 با ضریب تأثیر مساوی و باالتر از میانه ضریب تأثیر رشته

 امتیاز 5تا  ی ضریب تأثیر رشته با ضریب تأثیر پائین تر از میانه

 امتیاز 3تا  فاقد ضریب تأثیر 

 

مجالت خارجی 

 ISI3غیر 

 امتیاز  5تا   SCOPUSنمایه شده در نشریات 

SCOPUS  دارای رتبهQ1 5  امتیاز 

SCOPUS  دارای رتبهQ2 5/4  امتیاز 

SCOPUS  دارای رتبهQ3 4 امتیاز 

SCOPUS  دارای رتبهQ4 5/3 امتیاز 

SCOPUS امتیاز 3تا   بدون رتبه بندی 

 های معتبر یک از پایگاه: نمایه نشده در هیچ2سایر مقاالت 

 مقاله 5حداکثر تا 

 امتیاز  1تا 

                                                           
ست که  –منظور از مجله علمی  1 شی مجالتی ا صویب –علمی  عنوانبهپژوه شی به ت سیون پژوه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت  کمی

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا حوزه علمیه رسیده باشد.
 

 امتیاز است. 5حداکثر امتیاز قابل اکتساب از این مقاالت در هر مرتبه علمی  2

 است. افزایشقابلتا دو برابر  Scienceو  Natureدر  شدهچاپامتیاز مقاالت  3



 تذکرات:
 شود.در هر شماره مجله فقط به یک مقاله امتیاز داده می -1

 شود.در هر مجله فقط به دو مقاله در طول یک سال امتیاز داده می -2

نامه جلسه دفاع از پایاندانشجو است، برای دادن امتیاز نفر اول به استاد، باید کپی صورتاگر نویسنده نفر اولِ مقاله،  -3

 دانشجو ارائه شود.

به مجالتی که در سیاهه نشریات نامعتبر وزارت علوم، وزارت بهداشت و یا دانشگاه آزاد اسالمی قرار گرفته است، از تاریخ  -4

 وارد قبل از آن براساس نظر کمیته ترفیعات امتیازدهی صورت می گیرد.قرارگیری امتیازی تعلق نمی گیرد اما برای م

 گیرد.* به مقاالت چاپ شده در مجالت جعلی امتیازی تعلق نمی

 افزایش است.برابر قابل 5/1استناد و مقاالت داغ با تأیید هیئت ممیزه تا  پژوهشی پر –های علمی امتیاز مقاله -5

 

 شده در همایش:مقاالت چاپ

 

ه علمی کامل مقال

 در همایش

  

 امتیاز 2تا  المللیبین

 خالصه مقاله / پوستر

 امتیاز 1تا  المللیبین

 امتیاز 75/0تا  ملی امتیاز 5/1تا   ملی

 امتیاز 5/0تا  دانشگاهی یا محلی امتیاز 1تا  دانشگاهی یا محلی

 

های علمی دارای مجوز ها یا انجمندانشااگاه المللی( که توسااطهای معتبر داخلی )اعم از ملی و بین* به همایش

سالم )رسمی از مراجع ذی ستنادی علوم جهان ا شده باشد و نیز همایشهای ( ثبتISCصالح برگزار و در پایگاه ا

 های علمی برگزار شده است، امتیاز تعلق می گیرد.معتبر خارجی که توسط دانشگاهها یا انجمن

 است. شده مقاله به انضمام گواهی پذیرش الزامینسخه چاپ* برای اخذ امتیاز همایش، ارائه 

 شود.* تذکر: در هر همایش حداکثر به سه مقاله امتیاز داده می

 امتیاز است. 12* سقف امتیاز مقاله علمی کامل در همایش در هر مرتبه علمی 

 

 کتاب:

صورت عدم درج نام دانشگاه در -1تبصره  امتیاز 15تا  تصنیف
1

3
از امتیاز کل کسر  

 گردد.می

که نشر کتاب از طریق انتشارات دانشگاهی درصورتی -2تبصره 

نباشد
1

3
 گردد.کل کسر می ازامتیاز 

صفحه کمتر  200صفحات کتاب از  چنانچه تعداد -3تبصره 

 امتیاز کسر می گردد. 2باشد،

 امتیاز 10تا  تألیف

 امتیاز 7تا  ترجمه

 تصحیح انتقادی

 

 امتیاز 7تا 

  سقف امتیاز ترجمه + تصحیح انتقادی در هر مرتبه علمی 10 امتیاز است.



 

 داوری مقاله:

امتیاز  5های پژوهشی تا امتیاز، سقف امتیاز داوری سایر فعالیت 5سقف امتیاز داوری مقاله در هر مرتبه علمی *

 است. امتیاز 10و مجموع امتیاز این دو فعالیت 

 امتیاز است. 5/0پژوهشی معتبر حداکثر  –* امتیاز داوری هر مقاله علمی 

 * به ترجمه مقاله هیچ گونه امتیازی تعلق نمی گیرد.

 

 : نامه کارشناسی ارشد ورساله دکتری براساس آئین نامه ارتقاامتیاز پایان

 امتیاز 5/0امتیاز، مشاوره پایان نامه:  2نامه:راهنمایی پایان

 امتیاز 5/1امتیاز، مشاوره رساله:  6راهنمایی رساله دکتری: 

 

 امتیاز داوری رساله دکتری براساس آئین نامه ارتقا: 

لذا در ترفیع نیز به این نامه ارتقای مرتبه برای داوری رساله دکتری امتیازی در نظر گرفته نشده است؛ در آئین

 گیرد.فعالیت امتیازی تعلق نمی

 

 داوری مقاله قابل ذخیره نیست. نامه و* امتیاز پایان

حداکثر امتیاز قابل اکتساب از پایان نامه در هر 

 مرتبه علمی 25 امتیاز


