
دستًسالعمل اسصشیبثی مشاوض تحمیمبتی



!دستًسالعمل َش سبل  دس فشيسدیه سبل ثعذ اثالغ می شًد•

یه سبل میالدی اسصشیبثی می شًد•

وبم مشوض ي وبم داوشگبٌ الضامی است:  افیلیشه•



افیلیشه طحیح 

• Research Institute for Islamic and 
Complementary Medicine, School of 
Traditional Medicine, Iran University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran.

.وًشتٍ شًدوبم داوشىذٌ ثعذ اص وبم مًسسٍ لطفبً  •



روش وبم  دس مًسد ممبالت حبطل اص پبیبن وبمٍ یب طشح داوشجًیی  •
اص وبم مًسسٍ ثال مبوع است ثعذداوشىذٌ 

عذم روش وبم داوشىذٌ ،  َیچ مشىلی ثشای اسصشیبثی اسبتیذ  •
.  ایجبد ومی وىذ

وبم مًسسٍ ، وبم داوشگبٌ  •



تشثیت ویشيی اوسبوی

شبمل ولیٍ پزیشفتٍ شذگبن ديسٌ َبی  •

•PhD by Research   ي
•  , Post doctorate

نحوه کسة اهتیاز•
 یا   PhD by Researchتعذاد داوشجًیبن  ثجت وبم شذٌ   

Post doctorate  15ضشثذس   .



ترتر دانشونداى جهاى % 1

ثٍ فشدی  اص محممیه مشوض تحمیمبت وٍ دس سبل اسصشیبثی جضء  •
ثبشذ    ISIیه دسطذ ثشتش داوشمىذان ثش اسبس اطالعبت پبیگبٌ 

امتیبص تعلك می گیشد  
نحوه کسة اهتیاز•
امتیبص تعلك می گیشد   200ثٍ اصای َش مًسد •



تولید علن 

هقاالت هنتشر شده توسط هرکس تحقیقات  •
ممبالت مىتشش شذٌ ثٍ وبم مشوض تحمیمبت دس مجالت ایىذوس  •

ISI Pubmedشذٌ دس ومبیٍ وبمٍ َبی  وٍ  ثب  Scopusي  ,
تًجٍ ثٍ جستجًی افیلیشه َبی مًسد لجًل ، اص پبیگبَُبی  

فًق استخشاج شذٌ ي پس اص سفع َمپًشبوی تًسط سبمبوٍ  
.   اسصشیبثی امتیبصدَی می گشدوذ 



نحوه کسة اهتیاز•
ثٍ ممبالتی وٍ وًیسىذٌ ايل یب مسئًل آن متعلك ثٍ مشوض  •

:  تحمیمبتی ثبشذ ثٍ ششح ریل امتیبص تعلك می گیشد 
امتیبص   ISI   :25  +IF 3ممبالت ومبیٍ شذٌ دس پبیگبٌ •
امتیبص Pubmed  :25ممبالت ومبیٍ شذٌ دس پبیگبٌ •
امتیبص   Scopus   :15ممبالت ومبیٍ شذٌ دس پبیگبٌ•



دس طًستی وٍ وًیسىذٌ ديم ثٍ ثعذ ممبلٍ متعلك ثٍ مشوض تحمیمبتی  •
. امتیبصات فًق تعلك می گیشد" 70ثبشذ 

دس طًستی وٍ  ممبلٍ ای ثب َمىبسی یه یب چىذ وًیسىذٌ :  2وىتٍ •
خبسج اصوشًس وًشتٍ شذٌ ي دس آدسس َبی آن ممبلٍ ، آدسس 

ضشة می  1.1مًسسبت خبسجی مًجًد ثبشذ امتیبص ممبلٍ دس ضشیت 
الصم ثزوش است تعذاد َمىبسی مشتشن دس ممبلٍ مالن . گشدد

.  امتیبصدَی ومی ثبشذ 
ثشتش مجالت ثٍ تفىیه مًضًع " 25دس طًستیىٍ ممبلٍ دس :  3وىتٍ •

 $Q1  # ضشة خًاَذ شذ  1.5چبح شذٌ ثبشذ امتیبص ممبلٍ دس .
• 





تعداد ارجاع ته هقاالت هنتشر شده ته نام هرکس 
ثٍ مجمًع اسجبعبت اوجبم گشفتٍ دس سبل اسصشیبثی ثش مجىبی گضاسش •

 5ثٍ ممبالت چبح شذٌ  مشوض تحمیمبت دس ثبصٌ صمبوی  Scopusسبیت 
. امتیبص تعلك می گیشد  2015تب  2011سبلٍ مثال اص 

 cited)ممبالت اطلی مىتشش شذٌ تًسط مشاوض تحمیمبت :  1تجظشٌ•
paper) می ثبیست ثٍ وبم مشوض تحمیمبت ثبشذ.

نحوه کسة اهتیاز •
امتیبص    2َش مًسد اسجبع •
#Impact Factor $ISIاسجبع دس مجالت داسای •
•2Impact Factor) +  ٍ2× مجل  # 

 2015دس طًستیىٍ اسجبع اوجبم گشفتٍ سبل اسصشیبثی :  1نکته ههن •
ثبشذ امتیبص مشثًطٍ   2015مشثًط ثٍ ممبالت چبح شذٌ دس سبل اسصشیبثی 

  .ضشة می شًد  1.5دس 



تالیف کتاب 

وتبثی است وٍ تًسط محمك یب محممیه مشوض تحمیمبت دس  •
  10ساستبی محًس خبص تحمیمبتی مشوض وًشتٍ شذٌ ، حذالل 

مًسد اص مىبثع روش شذٌ دس وتبة ثٍ وبم وًیسىذٌ ثًدٌ ي دس ومبیٍ  
.لبثل ثبصیبثی ثبشذ  Scopusوبمٍ 

ثٍ َش مًسد وتبة ثب آدسس مشوض تحمیمبت وٍ دس ومبیٍ وبمٍ  •
Scopus   امتیبص تعلك   25دس سبل اسصشیبثی لبثل ثبصیبثی ثبشذ
می گیشد



هقاالت ارائه شده درهوایشها

   ISIثٍ خالطٍ ممبالتی وٍ ثٍ وبم مشوض تحمیمبت دس ومبیٍ وبمٍ •
دس    abstract meetingي یب   Proceedingتحت عىًان 

سبل اسصشیبثی لبثل ثبصیبثی ثبشذ امتیبص تعلك می گیشد    
نحوه کسة اهتیاز•
.  امتیبص تعلك می گیشد  4ثٍ اصای َش مًسد •



H- index هرکس تحقیقاتی  

امتیبص  #  2015$مشوض تحمیمبت دس سبل اسصشیبثی   hثٍ شبخض •
تعلك می گیشد  

نحوه کسة اهتیاز•
  2ضشثذس   hممذاس شبخض •






