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فعالیت

عىُان خدمت
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ماي 4931

جدَل ٌسیىً ای معادل سازی شدي خدمات اساتید َابستً
فرمُل معادل سازی

تُضیحات
ٌر واحذ درضی برابر بب (  ) .50امتیبز می
ببغذ.

تذریص واحذ درضی

غبخص پبیً

#

آمُزشی
راٌىمبیی یب مػبوري
پبیبن وبمً و ٌذایت
رضبلً دکترای
تخصصی

 =[(A×6)+(B×6)+(C×20)+(D×30)]x71مجموع تؼذاد ضبػبت پبیبن وبمً ٌب

مػبرکت در اوتػبر
مجالت

تؼذاد واحذ پروژي یب پبیبن وبمً و رضبلً در
مقبطغ تحصیلی
 کبرغىبضی ارغذ  4-8 :واحذ =
A
 دکترای ػمومی 6 :واحذ= B
 دکترای تخصصی آموزغی 00 :
واحذ= C
 دکترای تخصصی پژوٌػی 00 :
واحذ= D
ٌر  4امتیبز مؼبدل دي میلیون ریبل می
ببغذ.

اجرای پروژي ٌبی
تحقیقبتی

پژٌَشی

ٌر واحذ درضی  71ضبػت در ٌر ترم می
ببغذ.

 =[(A×3)+(B×4)+(C×2)+(D×1)+(E×2)]×34تؼذاد ضبػبت مػبرکت در اوتػبر مجالت

 ضردبیری مجلً اوگلیطی = 0
امتیبز A :
 ضردبیری مجلً اوگلیطی بب ومبیً
اوگلیطی =  4امتیبز B :
 ضردبیری مجلً فبرضی زببن = 0
امتیبز C :
 ػضویت در ٌیئت تحریریً مجلً
فبرضی زببن= 7امتیبز D :
 ػضویت در ٌیئت تحریریً مجلً
اوگلیطی زببن= 0امتیبز E

دبیری ٌمبیع داخلی =  7امتیبز

مػبرکت در برگساری
ٌمبیع ٌب

داوری مقبالت  ،طرح
ٌبی تحقیقبتی و
پبیبن وبمً ٌب

=[(A×1)+(B×2)]×34تؼذاد ضبػبت مػبرکت در برگساری ٌمبیع ٌب

])=[(A×10)+(B×10)+(C×5تؼذاد ضبػبت داوری مقبالت ،طرح ٌب و پبیبن وبمً ٌب

جمع

 داوری ٌر طرح= 70ضبػت A :
 داوری ٌر پبیبن وبمً= 70ضبػت :
B
 داوری ٌر مقبلً=  5ضبػت C :
 داوػیبر بً ازاء ٌر ضبػت صذ و
ٌفتبد ٌسار ریبل و اضتبد بً ازاء ٌر
ضبػت دویطت ٌسار ریبل
 طراحی ٌر کبرگبي=  7امتیبز
تذریص در کبرگبي آموزغی = 7/5
×ضبػت
امتیبز تذریص  +امتیبز طراحی =
امتیبز کبرگبي

برگساری کبرگبي ٌبی
آموزغی

سایر


A:
دبیری ٌمبیع بیه المللی = 0

امتیبز B :

اوتػبر مقبلً بب
 Affiliationداوػگبي

جبیسي پبیً ٌ 000 = PubMedسار تومبن

 Citationبً مقبالت
داوػگبي

ٌر  0 = citationامتیبز =  4واحذ درضی

ٌمبٌىگی دوري ٌبی
داوػجوئی در خبرج از
کػور

ٌمبٌىگی دوري آموزغی ٌر داوػجو =
A٭

ٌمبٌىگی دوري ٌبی
آموزغی اضبتیذ و
دضتیبران

])×Cتؼذاد دوري ٌبی ٌمبٌىگ غذي دضتیبران(×B)+تؼذاد دوري ٌبی ٌمبٌىگ غذي اضبتیذ([=تؼذاد ضبػبت ٌمبٌىگی دوري

مػبرکت در ایجبد
رغتً ٌبی جذیذ

 ×Kتؼذاد رغتً ایجبد غذي = تؼذاد ضبػبت ٌمبٌىگی مػبرکت

ٌمکبری در تبضیص
واحذ جذیذ

 ×Pتؼذاد ٌمکبری = تؼذاد ضبػبت مػبرکت

ٌمبٌىگی دوري آموزغی اضبتیذ = B٭
ٌمبٌىگی دوري آموزغی دضتیبران = C٭

ضبػبت مػبرکت برای ٌر رغتً = K
ضبػبت مػبرکت در تبضیص ٌر واحذ
جذیذ = P

 #در ایه جذول واحذ درضی موظفی اضبتیذ ٌیبت ػلمی بؼىوان غبخص پبیً در وظر گرفتً غذي اضت .بذیه مؼىی کً پص از محبضبً ارزظ ریبلی ٌر
واحذ و ضبػت تذریص ،بقیً فؼبلیت ٌب بر مبىبی ارزظ ریبلی واحذ درضی ،مؼبدل ضبزی غذي اضت.
٭ تؼذاد ضبػبت ایه پبرامترٌب بر اضبش مصوببت غورای پژوٌػی داوػگبي خواٌذ بود.

