
 صفحه اول                                      اعضاء هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی اروميه ترفيع پايهدرخواست فرم 

 تاريخ استحقاق پايه تاريخ آخرين ترفيع پايه پايه درخواستی مرتبه گروه دانشکده نام و نام خانوادگی
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 کننده مسئول تائيد  نوع فعاليت

 اتمام طرح ارزشيابی درونی  ارزشيابی درونی

□ 

درحال انجام ارزشيابی درونی و 

 گزارش تا مرحله سوم طرح

□ 

 هيچ اقدامی صورت نگرفته

□ 

 گروه مدير- 

 EDC درونی ارزشيابی مسئول -

ارائه تعداد واحد موظفی و 

 شده در دو نيمسال

 

       تعداد واحد موظفی

 

   تعداد واحد ارائه شده

معاون آموزشی  -

یا  دانشکده

 بیمارستان

 

 

 مدیر گروه -

 نسبت جلسات درسی

 تشکيل يافته

                14        

 □و بيشتر             17

 14     کمتر از            

                                      17        □ 

 □ خيلی کم □   کم □   متوسط □   خوب □     بسيار خوب مشارکت در امور گروه
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 %40نمره ارزشيابی دانشجو از استاد                                استادنمره ارزشيابی 

                             %30نمره ارزشيابی معاون آموزشی دانشکده يا بيمارستان     

   %30نمره ارزشيابی مدير گروه                                      

                                                                    نمره ميانگين کيفيت آموزش

 

EDC 
                       

 

 عمل نمایند. الزم است طبق دستورالعمل صفحه دوماعضای محترم هیئت علمی  •

 (طبق گواهی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیامتیاز ذخیره از سال قبل )

 مقاله     کل                                 

 امسال  کلامتیاز 

 مازاد امتیاز این دوره

 کل                                       مقاله

امتیاز از چاپ مقاله 

 امسال

                                                                                                                        

 تایید کارشناس ترفیع پایه                      تایید مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی        تایید رئیس دانشکده

 

 تحقیقات و فناوری دانشگاه                تایید معاون آموزشی دانشگاه                         تایید ریاست دانشگاهتایید معاون 

 

 

 بسمه تعالی



 صفحه دوم           جدول امتیاز بندی فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمی )خودارزیابی (

 تلفن تماس سال                          دانشکده    مرتبه                نام و نام خانوادگی                     

 بند عنوان فعالیت پژوهشی ردیف
(1)  

تعداد 
 همکاران

نفر 
 چندم

امتیاز 
 خودارزیابی

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 در جدول فوق وارد نمایید.از جدول زیر است؟ با شماره  مبنای امتیاز محاسبه این مقاله یا فعالیت کدام مورد

 

 امتیاز عنوان مقاله یا فعالیت بند

 5 ( ISI- PubMedمقاالت داخلی و خارجی با نمایه یک ) 1

5/3    (Scopus)دو نمایه پژوهشی و علمی رتبه دارای مقاالت 2  

5/2 مقاالت با سایر نمایه ها 3  

 1 داخلی  (case report)گزارش موارد نادر  4

5/1 خارجی  (case report)گزارش موارد نادر  5  

8/0 (poster acceptance)چاپ خالصه مقاله در کنگره  6  

 1  (oral acceptance)سخنرانی در کنگره با چاپ خالصه مقاله  7

5/1 مقاله چاپ بدون کلیدی بصورت کنگره در سخنرانی 8  

10تا  تالیف کتاب ) امتیاز برای دو سال متوالی( 9  

6تا  ترجمه کتاب ) امتیاز برای دو سال متوالی( 10  

 5 تجدید نظر در کتاب تألیفی )با تأیید معاونت پژوهشی( 11

 3 تجدید نظر در کتاب ترجمه شده )با تأیید معاونت پژوهشی( 12

 10 اختراع و اکتشاف 13

5/1 تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه با ارائه گزارش نهاییارائه گواهی طرح  14  

  داوری مقاله * 15

 

فعاليتهايی که بصورت گروهی )بيش از يک نفر( صورت گرفته است امتياز مذکور ) بسته به نفر اول يا چندم( طبق جدول  -1

 صفحه بعد شکسته ميشود.

 ژورنال می باشد.*امتياز مقاله در  1/0امتياز داوری مقاله،  -2

 امتياز نفر اول مقاله برخوردار می باشد. %100نويسنده مسئول صرف نظر از نفر چندم بودن از  -3

 برای امتياز ذخيره شده از سال قبل پيوست مدارک گردد. در غير اينصورت محاسبه نخواهد شد. EDCگواهی  -4

و برای استاديار و استاديار به باال  %40باشد که برای مربيان می  3امتياز الزم برای ترفيع پايه ساالنه همه مرتبه های علمی  -5

 از اين امتياز می بايستی مربوط به چاپ مقاله در ژورنالهای مصوب کميسيون نشريات کشور باشد. 60%

 استاد راهنما و استاد مشاور بودن و داوری پايان نامه ها فعاليت آموزشی محسوب می شوند. -6

 



 صفحه سوم

محاسبه و توزیع امتیاز برای فعالیتهای پژوهشی اعضای هیئت علمینحوه   

 

(2ستون ) (1ستون )   

 تعداد سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه

 همکاران
 

 اول بقیه همکاران

- % 100 1 

% 60 % 90 2 

% 50 % 80 3 

% 40 % 70 4 

% 30 % 60 5 

% 25 %  50 و باالتر 6   
 

 

 

 


