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 مقاالت   -1
 :است ذيل  شرح  به  مجله  و مقاله علمي  اعتبار به  توجه  با شده چاپ مقاالت امتيازات 

اصيل    . 1-1 تحقيقي  د (Original)مقاله  مطابق  مي   س کايند  معتبر المللي  بين هاينمايه  در که مجالتي ر:  شوند 

 ز داده خواهد شد:امتيا  2-1و    1- 1 هايجدول
 ISIنحوه محاسبه و توزيع امتياز براي مقاالت  .  1-1جدول  

 ISIنحوه محاسبه و توزيع امتياز براي مقاالت  

Impact Factor   امتياز 0/ 1اضافه شدن امتياز، به ازاي 

IF (=0) - 4 

IF (0-1)   0/ 1به ازايIF  ،1/0  4  –  5 شود اضافه    ( 4) به امتياز اصلي  

IF (1-2)   0/ 1به ازاي  IF  ،05 /0   5  –  5/5 شوداضافه    ( 5)   به امتياز اصلي  

IF (2-3)   0/ 1به ازاي  IF  ،05 /0   5/ 5  –  6 شوداضافه    ( 5/5)   به امتياز اصلي  

IF (3-4)   0/ 1به ازاي  IF  ،05 /0   6 –  6/ 5 شوداضافه    (6)  به امتياز اصلي  

IF (5>)   0/ 1به ازاي  IF  ،05 /0   6/ 5  –  7   شوداضافه    (6/ 5)   به امتياز اصلي  
 

 
 الملليهاي بين سقف امتيازدهي مقاالت تحقيقي اصيل در مجالت )مصوب علمي پژوهشي( پزشکي بر حسب نمايه.  2-1جدول  

علمي پژوهشي( پزشکي بر حسب سقف امتيازدهي مقاالت تحقيقي اصيل در مجالت )مصوب  

 المللي هاي بيننمايه

 (Scopus)هاي نوع دو  نمايه
 5/3 نوشتار فارسی 

 4 نوشتار انگلیسی 

 ,Biosis, Chemical Abstract)هاي نوع سهنمايه

Current Contents, EMBASE) 

 3 نوشتار فارسی 

 5/3 نوشتار انگلیسی 

 المللي هاي بينساير نمايه
 5/2 فارسی نوشتار 

 3 نوشتار انگلیسی 

 اي ثبت نشوددرصورتيکه در هيچ نمايه
 5/1 نوشتار فارسی 

 2 نوشتار انگلیسی 
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  1تا    0باشند )مانند مجالت دانشجويي( از  : مقاالت علمي مرتبط با رشته در مجالتي که علمي پژوهشي نمي 1تبصره  

 مميزه( تعلق حواهد گرفت.امتياز )بسته به نظر هيات   2امتياز و حداکثر تا 

 

 .گيردمي   تعلق  امتياز  آنها از  يکي به  فقط  باشد  متفاوت  ظاهر ولي  يکسان محتواي داراي اثر يا مقاله  چند  اگر :  2تبصره  

 

 و تحقيقات  معاونت در پزشکي مجالت  اعتبار تعيين ميسيونک توسط  داخلي مجالت رتبه و علمي اعتبار:  3تبصره  

 .گرددمي  تعيين پزشکي آموزش  و  درمان بهداشت، وزارت  فناوري 

 

 از جلوگيري  منظور به و داخلي مجالت از بعضي در شده پذيرفته  مقاالت طوالني چاپ نوبت به توجه با:  4تبصره 

 .بود خواهد  مقاله پذيرش  زمان  در  مجله اعتبار وضعيت مقاله  يك  ارزيابي مالك نويسندگان،  حق شدن ضايع

 

 شودمي   داده آن  آخر  شماره سه در  شده  ارائه معتبر مقاالت اساس  بر جديد  مجالت  اعتبار اينکه  به  توجه  با:  5تبصره  

 تائيد، از  قبل  آخر   شماره سه  در  مندرج  مقاالت  به  مجالت،  اين  به  مقاالت ارائه  براي  نويسندگان تشويق  منظور  به  و

 .شد  خواهد  داده شده تائيد  مجله  امتياز معادل امتيازي

 

 . شد  خواهد  داده مل کا امتياز  آن چاپ از قبل  مقاله  دو  قبول تأييديه  به ثرکحدا: 6تبصره 

 

 متقاضي  فرد که مجالتي از توانند  مي( غيرشرطي و شرطي)   مقاالت بخش کل امتيازات درصد   30 ثر کحدا:  7تبصره  

 کسب مجالت   ساير از بايد  امتيازات بقيه  و  گردد کسب است، مجالت  آن مسئول  يا و سردبير  تحريريه، هيات عضو

 .گردد

 

 در که  شود  سبک مقاالتي از تواند  مي علمي هيات عضو  يك مقاالت به مربوط امتيازات درصد   40 ثرکحدا: 8تبصره 

 .است رسيده چاپ به  خود ارک محل دانشگاه مجالت يا مجله 
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امتياز بسته به    3/ 5تا    1از    (Case series)امتياز و گزارش    3تا    5/0از    (Case report). گزارش موارد نادر  1-2

 امتياز داده خواهد شد: 4-1و   3- 1مطابق جدول  نوع مجله

     impact factor  بدون   ISIمجالت  به امتياز    1/0(،  IF)  5/0به ازاي    impact factorداراي    ISIتبصره: در مجالت  

 .شوداضافه  

 
 المللي هاي بيندر مجالت )مصوب علمي پژوهشي( پزشکي بر حسب نمايه  Case report. سقف امتيازدهي مقاالت  3-1جدول  

 امتياز نمايه 

ISI     
 impact factor 3 -2داراي  

 impact factor 2دون  ب

pubmed  2 

Scopus 
 5/1 انگلیسی 

 1 فارسی 

 5/0 ها ساير نمايه

 

 

 الملليهاي بين در مجالت )مصوب علمي پژوهشي( پزشکي بر حسب نمايه  Case series. سقف امتيازدهي مقاالت  4-1جدول  

 امتياز نمايه 

ISI     
 impact factor 5/3 -5/2داراي  

 impact factor 5/2دون  ب

pubmed  5/2 

Scopus 
 2 انگلیسی 

5/1 فارسی   

 1 ها ساير نمايه
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هاي بين المللي معتبر در منابع مقاله مروري، از  با داشتن حداقل سه مقاله از نويسنده در نمايه  مروري مقالهبه هر . 1-3

  امتياز   30حداکثر  تا    ، در مجموع مقاالت مروري داراي چنين شرطي  تعلق خواهد گرفت و   5-1مطابق جدول  امتياز    5تا    2

مطابق  امتياز    3تا    5/0از    مروري  نبودن سه مقاله از نويسنده در منابع مقالهدر صورت  مقاله مروري  به هر  خواهند داشت.  

 د داشت:نامتياز خواه 10حداکثر تا  ،در مجموع مقاالت مروري بدون اين شرط   تعلق خواهد گرفت و  6- 1جدول 

     impact factor  بدون   ISIمجالت  به امتياز    1/0(،  IF)  5/0به ازاي    impact factorداراي    ISIتبصره: در مجالت  

 .شوداضافه  

 
در مجالت )مصوب    (هاي بين المللي معتبر در منابع مقاله با داشتن حداقل سه مقاله از نويسنده در نمايه)  مروري. سقف امتيازدهي مقاالت  5-1جدول  

 المللي هاي بينعلمي پژوهشي( پزشکي بر حسب نمايه

 امتياز نمايه 

ISI     
 impact factor 5 - 4داراي  

 impact factor 4دون  ب

pubmed  4 

Scopus 
 3 انگلیسی 

 5/2 فارسی 

 2 ها ساير نمايه

 

 
در مجالت )مصوب علمي پژوهشي( پزشکي بر   ( مقاله از نويسنده در منابع مقالهدر صورت نبودن سه  )  مروري. سقف امتيازدهي مقاالت  6-1جدول  

 الملليهاي بين حسب نمايه 

 امتياز نمايه 

ISI     
 impact factor 3 - 2داراي  

 impact factor 2دون  ب

pubmed  2 

Scopus 
 5/1 انگلیسی 

 1 فارسی 

 5/0 ها ساير نمايه
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مقاله از    سهبا داشتن حداقل    المللي معتبردر صورت چاپ در مجالت بين  متاآناليز   مند و مروري نظام  مقاله به هر  .  1-4

المللي معتبر در منابع مقالههاي  نويسنده در نمايه  در    تعلق خواهد گرفت و  7-1امتياز مطابق جدول    5تا    2، از  بين 

مقاله مروري  خواهند داشت. به هر   امتياز  30تا حداکثر    داراي چنين شرطي، مند و متاآناليزنظام مجموع مقاالت مروري  

تعلق    8-1مطابق جدول  امتياز    3/ 5تا    1مقاله از نويسنده در منابع مقاله از    سه در صورت نبودن  مند و متاآناليز  نظام

 د داشت:نامتياز خواه 10حداکثر تا بدون اين شرط،  مند و متاآناليزنظام در مجموع مقاالت مروري   خواهد گرفت و

     impact factor  بدون   ISIمجالت  به امتياز    1/0(،  IF)  5/0به ازاي    impact factorداراي    ISIتبصره: در مجالت  

 .شوداضافه  

 
  (هاي بين المللي معتبر در منابع مقالهنويسنده در نمايهبا داشتن حداقل سه مقاله از  )مند و متاآناليز  مروري نظام   . سقف امتيازدهي مقاالت 7-1جدول  

 الملليهاي بين در مجالت )مصوب علمي پژوهشي( پزشکي بر حسب نمايه

 امتياز نمايه 

ISI     
 impact factor 5 - 4داراي  

 impact factor 4دون  ب

pubmed  4 

Scopus 
 3 انگلیسی 

 5/2 فارسی 

 2 ها ساير نمايه

 
 

در مجالت )مصوب علمي   (در صورت نبودن سه مقاله از نويسنده در منابع مقاله )  مند و متاآناليزنظام   مروري. سقف امتيازدهي مقاالت  8-1جدول  

 الملليهاي بينپژوهشي( پزشکي بر حسب نمايه 

 امتياز نمايه 

ISI     
 impact factor 5/3  – 5/2داراي  

 impact factor 5/2دون  ب

pubmed  5/2 

Scopus 
 2 انگلیسی 

 5/1 فارسی 
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 2 ها ساير نمايه

 

 

1-5 .Short Communication-Rapid Communication-Brief Report  در مجالت داخلي و از    3تا   5/1از

 امتياز داده خواهد شد: 1- 9مطابق جدول بسته به نظر هيات مميزه  الملليامتياز در مجالت بين 5تا  5/1

     impact factor  بدون   ISIمجالت  به امتياز    1/0(،  IF)  5/0به ازاي    impact factorداراي    ISIتبصره: در مجالت  

 .شوداضافه  
در مجالت )مصوب علمي    Short Communication-Rapid Communication-Brief Report. سقف امتيازدهي مقاالت  9-1جدول  

 الملليهاي بينپژوهشي( پزشکي بر حسب نمايه 

 امتياز نمايه 

ISI     
 impact factor 5/3 –3داراي  

 impact factor 3دون  ب

pubmed  3 

Scopus 
5/2 انگلیسی   

 2 فارسی 

 5/1 ها ساير نمايه
 

 

المللي  امتياز در مجالت بين  1تا    0/ 5در مجالت داخلي و از    5/0تا    25/0بسته به نظر هيات مميزه از    . نامه به سردبير 1-6

 امتياز داده خواهد شد: 1- 10مطابق جدول 

     impact factor  بدون   ISIمجالت  به امتياز    1/0(،  IF)  5/0به ازاي    impact factorداراي    ISIتبصره: در مجالت  

 .شوداضافه  
 الملليهاي بين در مجالت )مصوب علمي پژوهشي( پزشکي بر حسب نمايه  نامه به سر دبير. سقف امتيازدهي مقاالت  10-1جدول  

 امتياز نمايه 

ISI     
 impact factor 1 –75/0داراي  

 impact factor 75/0دون  ب

pubmed  75/0 

Scopus  75/0 انگلیسی  
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5/0 فارسی   

 25/0 ها ساير نمايه

 

 مي باشد: 11-1هاي پژوهشي و آموزشي مشترك مطابق جدول تبصره: توزيع امتياز براي فعاليت

 
 هاي پژوهشي و آموزشي مشترك نحوه و توزيع امتياز براي فعاليت .  11-1جدول  

 های پژوهشی و آموزشی مشترک نحوه و توزیع امتیاز برای فعالیت

 امتياز مربوطه سهم هر يك از همکاران از   تعداد همکاران
 مجموع ضرايب

 بقيه همکاران اول 

1 90 %  - - 

2 80 %  55 %  135 % 

3 70 %  40 %  150 % 

4 60 %  35 %  165 % 

5 55 %  30 %  175 % 

 >  %175 % 25 % 50 9تا  6

 % 200 به نسبت مساوي  % 45 نفر و بیشتر  10

 
 

 خالصه مقاالت  -2

 و  فشرده لوح  نگره،ک تابچه ک در مجله،  در شدن چاپ شرط به پژوهشي مطالعات نتيجه  خالصه امل ک ارائه و انتشار

  5/1تا   Proceedings در تحليلي مقاالت بصورت و امتياز يك  تا مقاله  خالصه  بصورت  معتبر  الکترونيکي  منابع ساير

  .باشد مي امتياز 

المللي، در يك  ملي و بين هاي معتبر علمي معتبر تبصره: حداکثر مقاالت علمي )خالصه و کامل( ارائه شده در همايش 

 باشد. همايش در هر سال سه مقاله مي 
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 کتاب   -3
  يا  نويسنده  تجربيات از  قسمتي  حاوي  و  تاليف  مربوطه  دانشگاه انتشارات  شوراي  طريق از  ه ک شده  چاپ تاب کبه  

 طبق باشد  نويسندگان تخصصي  رشته  و  پژوهشي -آموزشي برنامه با متناسب موضوع حسب  بر و  بوده  نويسندگان

متياز کسب شده ا  ثرکحدا  و  تعلق خواهد گرفت  امتياز  15  يال  5/0 از  اول  چاپ در  1- 3  ارائه شده در جدول دستورالعمل

 : بودز خواهد امتيا 30تا از کتاب

 

 
 *کتاب تاليفي يا تصنيفي. نحوه امتيازدهي به  1-3جدول  

  100امتیاز هر  

 تاصفحه 

 حداکثر امتیاز 

 15تا  12  برگزیده سال جمهوری اسالمی ایران کتاب 

کتاب داوری شده که توسط ناشر معتبر چاپ  

 شده باشد متناسب با کیفیت محتوا** 

4 12 

 5 2 کتاب چاپ شده توسط سایر ناشران 

 

 
 کتاب گردآوري شده . نحوه امتيازدهي به  1-3جدول  

 
  100امتیاز هر 

 تاصفحه 
 حداکثر امتیاز 

 5تا  5/4  برگزیده سال جمهوری اسالمی ایران کتاب 

کتاب داوری شده که توسط ناشر معتبر چاپ شده 

 باشد متناسب با کیفیت محتوا 
5/1 5/4 

 3 1 کتاب چاپ شده توسط سایر ناشران 

 

 

 و تعلق خواهد گرفت   امتياز  5/1تا    25/0  از  نويسنده  تخصصي  رشته با مرتبط  غير  رشته در تاليفي تبکبه  :  1تبصره  

 .بود خواهد  امتياز  3 امتياز کسب شده از اين بخش ثرکحدا

 

يافته   تغيير يا و شده افزوده مطالب درصد  20 حداقل صورتيکه در  فوق شرايط  با تابک چاپ تجديد  به  : 2تبصره  

خواهد  امتياز  4از اين بخش  کسب شده    امتياز ثر کحدا و تعلق خواهد گرفت   امتياز    2 تا 0  از  مميزه  هيئت تأييد  با باشد 

 .بود
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 کسب شده از اين بخش  امتياز  ثرکحدا و تعلق خواهد گرفت  امتياز   1 تا 5/0  از  تابک  علمي ويراستاري جهت :3تبصره  

 . بود خواهد  امتياز  2

 

 تائيد  پزشکي   علوم هايدانشگاه  از يکي  انتشاراتي  موسسه يا انتشارات شوراي  توسط  ه ک تابک دو  به ثرکحدا :5  تبصره 

 نويس پيش  ارائه  شرط  به باشد  نرسيده پايان به  ارتقاء پرونده بررسي  درخواست زمان تا آن چاپ مراحل ولي  شده

 .گرفت خواهد  تعلق  امل ک امتياز  دانشگاه پژوهشي  معاونت تائيد  با و  قرارداد اصل ارائه  و  شده تائيد 

 

 تواند در نظر گرفته شود. هاي فوق ميامتياز حاصل از بند درصد   50( تا Editorبراي سرپرست تأليف ): 6تبصره 

 

ناشر معتبر شامل دانشگاه هاي علوم پزشکي، دولتي، مراکز نشر دانشگاهي و مراکز نشر وابسته به موسسات   : 7تبصره  

 باشد. مي  تحقيقاتي معتبر 

 

صفحه تا    100المللي چاپ شده باشد به ازاي هر  چنان چه کتاب به زبان خارجي بوده و توسط ناشر معتبر بين    : 8تبصره  

 . تواند در نظر گرفته شودامتياز مي  15امتياز متناسب با کيفيت محتوا و حداکثر  5

 

 . به فصل در کتاب متناسب با تعداد صفحات امتياز داده مي شود : 9تبصره 
 


