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یائیدکتر ضيجناب آقا
یمحترم آموزشمعاون

با سالم و احترام
نامه ارتقاء اعضاء هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی علوم رساند آخرین آئینبه آگاهی می

.رسدمشکالت متعددي دارد که جهت اصالح نکات ذیل به آگاهی می) 91مهر (پزشکی 
1باشند ماده علمی که خود سربازان نظام جمهوري اسالمی میلیت اعضاء هیئتو مسئونقشرسد با بنظر می.1

.تبدیل گردد) اختیاري(فرهنگی شایسته است از حالت اجباري به بند غیرشرطی 
ISCشوند و فقط در ایندکس نمیISI, Pubmed, Scopusهاي معتبر مانند نامهمقاالت داخلی که در نمایه.2

.می پژوهشی داخلی محاسبه گردندهستند مانند مقاالت عل
از Editorialو Short Communication, Communication, (Letter to Editor)گروه نامه به سردبیر .3

.توان امتیاز یکسانی براي آنان در نظر گرفتجنسی کامالً متفاوتی هستند و نمی

:براي مثال نامه به سردبیر خود سه گروه است
شود نمیPeer Reviewکه این گروه ) موافق یا مخالف(نسبت به یک مقاله براي ارائه دیدگاهنامه به سردبیر: الف

.باشدمی5/0-1المللی براي بینو 25/0- 5/0و امتیاز پیشنهادي براي مقاالت داخلی 

بایست امتیاز بخش شود که میمیPeer Reviewاست که Case Reportنامه به سردبیر که در حقیقت : ب
Case Reportرا بگیرد.

شود و یک کار تحقیقاتی است میPeer Reviewاست که Research Letterنامه به سردبیر که در حقیقت : ج
.گرددامتیاز پیشنهاد می5/1- 5/2المللی و براي مجالت بین1- 5/1که براي مجالت داخلی 

-Short Communication: د Rapid Communication – Brief Report ، که یک کار تحقیقی است
Peer Review کلمه است که اصوالً از نظر علمی با 2500شود و حتی در بعضی از مجالت تاOriginal

Articleبراي این گروه در مجالت . باشد بلکه یافته مطالعه مهم استبعبارتی تعداد کلمه مهم نمی. تفاوتی ندارد
. گرددپیشنهاد می) امتیاز6تا IFبر اساس (امتیاز 5المللی تا امتیاز و براي مجالت بین5/1- 3داخلی 

مقاله بند 3و براي استادي یکی از Originalگردد براي بند شرطی در دانشیاري معادل همچنین پیشنهاد می
.شدابShort Communicationشرطی بتواند 

و براي مقاالت 5/0- 1که براي مقاالت داخلی شود که معموالً بصورت مدعو نوشته میCommentary: هـ
.گرددامتیاز پیشنهاد می1-5/1المللی بین
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که معموالً یک مقاله با جنس مروري است که گاهی دیدگاه سردبیر و گاهی دیدگاه درباره یک مقاله Editorial: و
المللی براي مقاالت بین2-4ت داخلی و براي مقاال1-2شود که امتیاز خاص است و معموالً بصورت مدعو نوشته می

.گرددپیشنهاد می

IFحتماً یک مقاله با Pubmedو یا ISIمقاله بند شرطی در 3گردد براي مرتبه استادي از همچنین پیشنهاد می.

ساسابرH-Index8یشنهاد می گردد براي مرتبه استادي حداقل پ.بعنوان شرط لحاظ گردد2مساوي و یا باالتر از 
Scopusبند شرطی باشد

همانگونه که مستحضرید مقاله اي که از پایان نامه دانشجو : و اما مهمترین پیشنهاد براي علمی کردن ترتیب نویسندگان
می بایست اسم دانشجو نفر اول قرار گیرد و وجهه آکادمیک ,اولیه توسط دانشجوdraftاستخراج می شود به شرط نوشتن 

آخر و بعنوان نویسنده مسئول است لذا پیشنهاد می گردد جهت رفع این مشکل امتیاز نویسنده مسئول با نفر براي استاد نفر
.اول یکسان شود
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