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 معاون محترم ...

  رئيس / سرپرست محترم دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ...

  رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي ارتش

  رئيس محترم دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا... (عج)

  دانشگاه  شاهدرئيس محترم 

  رئيس محترم دانشگاه آزاد اسالمي

  رئيس محترم انستيتو پاستور ايران

  رئيس محترم جهاد دانشگاهي  

  مدير عامل محترم سازمان انتقال خون ايران

  رئيس محترم سازمان پزشكي قانوني ايران

  

  با سالم 

قـاء اعضـاي هيـات علمـي     ابـالغ آئـين نامـه ارت    1/8/1391مـورخ   1117/100پيرو بخشنامه شـماره       

 دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي علوم پزشكي كشور اصالحيه شيوه نامه اجرايي آئين نامه مصوبه

  گردد.جهت اجرا ابالغ مي 21/12/1392يكصد و پنجاه و هفتمين جلسه هيات مميزه مركزي مورخ  

محاسبه و داراي اعتبار يكسان در بند ب شروط الزم ميزان امتياز نويسنده مسئول همانند نفر اول مقاالت ،  – 1

  باشد.جهت ارتقاء از ماده سه آئين نامه اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي مي

يا باالتر به عنوان نفر اول يـا نويسـنده    2مساوي  IFبراي احراز مرتبه استادي داشتن حداقل يك مقاله با  – 2

  مسئول الزامي است.

  مخـالف) در مجـالت اينـدكس نـوع يـك      –نامه به سردبير براي ارائه ديدگاه نسبت به يك مقاله (موافق  – 3

  امتياز منظور گردد. 25/0 – 5/0و در ساير نمايه ها  5/0 – 1

  محاسبه گردد. Case Reportباشد، امتياز همانند  Case Reportنامه به سردبير كه  – 4

و در سـاير نمايـه    5/1 – 5/2باشد، در مجالت نمايه نوع يك  Research Letterنامه به سردبير كه  – 5

  امتياز منظور گردد. 1 – 5/1ها 
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6 – Report Rapid communication) :Brief  - Short Communication (  در صورتيكه

امتيـاز و   6باشد تا سـقف   3باالتر از  IFامتياز و در صورتيكه  5يك كار تحقيقاتي باشد، در مجالت نوع يك تا 

امتياز محاسبه شود. اين مقاله مي تواند حداكثر بـه عنـوان يكـي از مقـاالت در بنـد       5/1 – 3در ساير نمايه ها 

  منظور گردد.) Originalشرطي ارتقاء به دانشياري و يا استادي معادل مقاله اصلي (

امتياز منظـور   5/0 – 1و در ساير نمايه ها  1 – 5/1در مجالت نوع يك  Commentaryبراي مقاله  – 7

  گردد.

  امتياز منظور گردد. 1-2و براي ساير نمايه ها  2- 4در مجالت نوع يك  Editorialمقاله  – 8

  

 

 

  


