ع
هش
معاونت آموزشی و ژپو ی مرکز اقئم( ج)

صورتجلسه بررسی صالحیت ارتقاء عضو هیأت علمی در کمیته ارتقاء گروه مربوطه
نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی متقاضی ارتقاء:
گروه مربوطه:

رتبه فعلی:

مدیر گروه:

تاریخ آخرین ارتقاء:

تاریخ جلسه:

حضور منظم ،رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات

ثبت حضورحداقل  03ساعت در هفته (بر اساس گزارش تایمکس  0ماه گذشته)

آموزشی(بند یک ماده دو آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی)

کسب کف امتیازموظفی آموزش (بر اساس گزارش سامانه ثبت فعالیت های آموزش هیئت علمی)

2

تایید کمیته ارتقاء گروه مربوطه

تایید حجم و کیفیت فعالیت آموزشی در گروه ،لحاظ هرم استاندارد رتبه ای گروه با توجه به اهداف آموزشی

2

مشخص نمودن نوع جذب بعنوان هیأت علمی

0

مشخص نمودن درجه ارتقاء

4

اطمینان از شرط سنوات

تمام وقت ( 4سال کامل)

با لحاظ قرار دادن شرایط مذکور:

خروج از طرح تمام وقت ( 6سال کامل)

1

و تناسب فراگیران
موسسات آموزشی
موسسات پژوهشی
ارتقاء به مرتبه دانشیاری
ارتقاء به مرتبه استادی

استفاده از فرصت مطالعاتی(مکاتبه جهت طرح در کمیته جذب به منظور محاسبه سنوات شرطی)

عضو هیات علمی انتقالی از سایر دانشگاه ها:
جهت ارتقاء به مرتبه دانشیاری  03درصد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد
جهت ارتقاء به مرتبه استادی  03درصد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

0

چک کردن مستندات فرهنگی با توجه به حداقل امتیاز الزم در ماده یک برای ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مندرج در جدول شماره  9فایل CV
و راهنمای ارتقاء (گواهی حداقل 63ساعت دوره های معرفتی یا  43ساعت دوره های معرفتی بعالوه کسب جوایز فرهنگی و سایرفعالیت های فرهنگی و اجتماعی)

6

چک کردن مستندات آموزشی با توجه به حداقل امتیاز الزم در ماده دو برای ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مندرج درجداول شماره 10و  11فایل  CVو راهنمای ارتقاء (معادل
سازی فعالیت های آموزشی در طول سنوات ،پایان نامه ها(کسب حداقل  13امتیاز جهت ارتقاء به دانشیاری و  10امتیاز جهت ارتقاء به استادی) امتیاز آموزشی دانش پژوهی (تایید
شده در کمیته دانشگاهی دانش پژوهی)

0
1

چک کردن مستندات پژوهشی با توجه به حداقل امتیاز الزم در ماده سه برای ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مندرج درجداول شماره 29و 30فایل CVو راهنمای ارتقاء
تعداد مقاله فارسی…..نفر اول یا مسئول ،........التین…… نفر اول یا مسئول، ......تعدادکتاب  ،...تعداد چکیده مقاله ارائه شده در کنفرانس ها ....تعداد داوری طرح /مقاله)...
اطمینان از داشتن امتیاز مقاالت شرطی با لحاظ قرار دادن شرایط مذکور:
 برای ارتقا از مرتبه استادیاری به دانشیاری مشارکت در انتشار حداقل  6مقاله با کسب حداقل  0/0امتیاز از  0مقاله به زبان خارجی و حداقل یک مقاله فارسی و یک مقاله
تحقیقی اصیل به عنوان نفر اول یا نویسنده مسئول در مجالت نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر نوع 1
 برای احراز مقام استادی مشارکت در انتشار حداقل  1مقاله با کسب حداقل  10امتیاز از  0مقاله به زبان خارجی و حداقل یک مقاله فارسی و سه مقاله تحقیقی اصیل به عنوان
نفر اول یا نویسنده مسئول در مجالت نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر نوع  1که حداقل یکی از سه مقاله شرطی دارای یکی از شرایط ذیل باشند :یکی از مقاالت شرطی
در مجالت نمایه نوع یک با  IFمساوی یا بیشتر از  )IF≥2( 2باشد.
یکی از مقاالت شرطی حداقل  23ارجاع در نمایه نامه  Scopusداشته باشد.
 H-indexفرد متقاضی حداقل  6امتیاز در نمایه نامه  Scopusداشته باشد.
سه مقاله بند شرطی که متقاضی نویسنده اول یا مسئول آن است در مجالت دارای IFحداقل  1/0چاپ شده باشد.

9

چک کردن مستندات اجرایی با توجه به حداقل امتیاز الزم در ماده چهار برای ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مندرج درجداول شماره  31فایل  CVو راهنمای ارتقاء
(پست های اجرایی ،راه اندازی ها ،عضویت در هیأت تحریریه مجالت ،نظام پزشکی ،پزشکی قانونی ،دبیری علمی همایش ها ،فعالیت در کمیته ها و)....

تاییدیه کمیته ارتقاء گروه مربوطه:

دکتر

دکتر

دکتر

دکتر

دکتر

دکتر

دکتر

دکتر

