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 ( شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی 5( از ماده )2اجرایی بند )نامه  شیوه

 دانشگاه هیات ممیزه 12/11/1395مصوب مورخ 
امتیازدهی و تبیین  نحوهاجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی وپژوهشی، در خصوص  ة( شیوه نام5( از ماده )2در اجرای بند )

ات لسشاخص های اصلی برای تعیین امتیاز انواع مقاله ها و نحوة اعمال ضریب تأثیر مجله در امتیاز مقاله ها، هیأت ممیزه دانشگاه تبریز طی ج

 د.   را به تصویب رسان رد زیرجداگانه و پس از بحث و بررسی، موا

جدول ی و با مشخصات کیف نویسندة مسئولعنوان  دانشیاری و استادی باید به ترتیب حداقل سه و پنج مقاله به تبهمتقاضی ارتقاء به مر - 1ماده 

 ارائه دهد.  1

 1جدول 

   ارتقاء به دانشیاری 

 باشد. Q1در رشته/گرایش متقاضی که حداقل یکی از آن ها دارای رتبة  JCRنمایه شده در معتبر چاپ سه مقاله در مجالت 

 .است امکانپذیر Q1 یک مقاله با رتبة به جای Q2 دو مقاله با رتبة* در این مرحله ارائه 

 ارتقاء به استادی  

 باشند. Q1در رشته/گرایش متقاضی که حداقل دو تا از آن ها دارای رتبة  JCRنمایه شده در  معتبر چاپ پنج مقاله در مجالت

 است. امکانپذیر Q1صرفاً به جای یکی از مقاالت با رتبة  Q2* در این مرحله ارائه دو مقاله با رتبة 

 ،1Q با رتبة  JCRنمایه شده در  مجالت جای ترتیب به به Cو  A+، A ،B با رتبة مقاله در مجالت چاپبرای رشته های علوم انسانی، : 1تبصره 

2Q، 3Q  4وQ  است. قبول قابل 1396حداکثر تا پایان سال 

. الزم به ذکر است JCRگزارش سالیانه  و Web of Scienceپایگاه سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم، مرجع رتبه بندی مجالت، : 2تبصره 

 .خواهد بود ک عمل برای محاسبة امتیازات مال ارتقای متقاضیتاریخ درخواست مجالت در  رتبةاست که 

امتیاز  صرفاً حد باالی. بدیهی است که این مقادیر، تعیین می شودزیر  2 مطابق مقادیر جدول ،آنامتیاز هر مقاله با توجه به نوع حداکثر  -2ماده 

/گرایش ارتباط آن با رشته میزان، کمیسیون و بر اساس محتوای مقاله کمیته/نظر تخصصی  با توجه به هر مقاله نهاییقابل تخصیص بوده و امتیاز 

  تعیین می شود. بر حسب مورد 3، همپوشانی و سایر ضرایب پیش بینی شده در ماده متقاضی

 

 2جدول 

 حداکثر امتیاز رتبه/ نوع / مرجعنمایه نوع فعالیت

 مقالة علمی پژوهشی 

 

JCR 

)Journal Citation Reports( 

 

Q1 7 

Q2 6 

3Q 5.5 

4Q2 5 

ESI 

(Essential Science Indicators) 
 1.5حسب رتبه با ضریب بر مقاله داغ یا پراستناد

ISC 1داخلی 

 وزارت علوم( ارزیابی نشریات علمیسامانه )

A+ 5 

A 4.5 

B 4 

C2 3.5 

Scopus 2 - 5 

)Thomson( ISI 2 2 بدون ضریب تاثیر 

ISC صفر - خارجی 

، یادداشت مقالة کوتاه

 پژوهشی
- - 

نصف امتیاز مقالة کامل بر 

 حسب نمایه و رتبه

 مقالة کنفرانس

 

- 

 2 بین المللی خارجی

 1.5 بین المللی داخلی

 1 ملی

 داخلی بر اساس رتبه بندی فوق تا یک واحد قابل افزایش است. ISCرشته های علوم انسانی، امتیاز مجالت  برای1  -1تبصره 

( و بند علمی آموزشی هیأتبرای اعضای  1-6)از جدول  1-3بند در حداقل امتیاز مورد نیاز   4Q, C, Scopus, ISI امتیاز مقاالت 2 -2تبصره 

 محاسبه نمی گردد. (علمی پژوهشی هیأتبرای اعضای  2-6)از جدول  3-2
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به شرح زیر تصمیم گیری شد. و تاثیر آن در ارتقاء همکاران ی برون دانشگاهی هاقراردادص پیشنهادهای مرتبط با جذب درآمد از در خصو -3ماده 

این  1)از مقاالت بند  Q2با رتبة  یک مقالةچاپ معادل می تواند  ،شرایط جدول زیر مطابق همکار هیات علمی قرارداد برون دانشگاهیهر عقد 

 نظر گرفته شود.ارتقاء همکار در ( دستورالعمل

 3جدول 

 دانشکده

 *برون دانشگاهی هایاز محل قرارداد اعتبار جذب شدهحداقل 

 )میلیون ریال(

 دانشیاری به استادی استادیاری به دانشیاری

مهندسی فناوری های  -مهندسی عمران -مهندسی برق و کامپیوتر

 مرکزتحقیقات -فیزیک کاربردیپژوهشکده  -مهندسی مکانیک -نوین

 علوم پایه

400 800 

اد، اقتص -جغرافیا وبرنامه ریزی -علوم طبیعی -شیمی -مهندسی شیمی

حقوق و علوم اجتماعی  -مرکز تحقیقات اجتماعی – مدیریت و بازرگانی

 تربیت بدنی و علوم ورزشی -)به استثنای گروه تاریخ(

300 600 

 -علوم تربیتی و روانشناسی -فیزیک -ریاضی -کشاورزی  -دامپزشکی

 -دانشکده فنی مهندسی مرند -مرکزتحقیقات علوم اسالمی، انسانی

 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر -دانشکده فنی مهندسی میانه

200 400 

گروه تاریخ  -الهیات وعلوم اسالمی -ادبیات فارسی و زبان های خارجی

 سه تاریخ و فرهنگموس -)دانشکده حقوق و علوم اجتماعی(
100 200 

قرارد برون دانشگاهی، شامل طرح های پژوهشی، فناورانه، دوره ها و کارگاه های فناوری، جذب محقق پسا دکتری و حمایت از پایان نامه   -1تبصره

نحوة محاسبة سهم مجریان و همکاران در  ت.اسها می باشد. استفاده از این امتیازات با تایید و ارائه گواهی مدیریت امور فناوری دانشگاه امکان پذیر 

آیین نامة ارتقاء  شیوه نامة اجرایی )نحوة محاسبة سهم پدید آورندگان فعالیت های پژوهشی مشتر ک( 2فعالیت های ذکر شده، مطابق جدول شمارة 

 می باشد.

مقرر گردید  ،اجرایی شیوه نامة 5از مادة  14و با توجه به مفاد بند  آئین نامة ارتقاء 1-3جدول  13ذیل بند  5 تا 2در اجرای تبصره های  - 4ماده 

رساله های دارای راهنمای مشتر ک، استاد راهنمای اول یا  ها پایان نامه نیمی از حسب مورد در حداقل برای احراز شرایط مذکور، ارتقاء متقاضی

 باشد.

ت کلیه مفاد آن برای پرونده هیات ممیزه دانشگاه تبریز به تصویب رسید و رعای 12/11/1395ماده در جلسه مورخ  5ین شیوه نامه در ا -5ماده 

  باشد الزامی است. 1396های ارتقاء که تاریخ ثبت آنها پس از شهریور 

 


