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 یبسمه تعال

  ی علوم پزشكیها  دانشگاهیات علمي هین نامه ارتقاء اعضايآئ

  مقدمه 

 و ی را در محضر الهیري است آه تعهدات خطیع و مقام شامخيگاه رفي، جا  دانشگاهیات علميمنصب ه -

ا و بالنده صاحبان و ي پوی و پژوهشینظام آموزش. د داشت را نسبت به مردم بدنبال خواهیني سنگیها تيمسئول

  . ديآزما ی می و خدمتگزاریريپذ تي و مسئولیل خود را در محل ارتقاء و اعتال و نوآوريان و راهبران اصيبان

 : فيتعار

  )بورد (ی پزشكیا دانشنامه تخصصي PhD با مدرك یأت علمي هیاعضا: ارياستاد          -

نامه مربوطه از  نييآه برابر آ) بورد (ی پزشكیا دانشنامه تخصصي PhD با مدرك یأت علمي هیاعضا: رايدانش          -

  .افته اندي ارتقاء یاري به دانشیارياستاد

 ٤ ، آاربرد نتايج پژوهش های اصيل٣ ، آموزش٢های آشف هر نوع فعاليت برجسته علمی در حيطه: ١دانش پژوهی         -

  . باشد  می٥دست آمده از اجزاء مختلف يک رشته يا رشته های مختلف عات بهسازی اطال و يكپارچه 

١-Scholarship    ٢-  Research  ٣- Education       ٤- Application        ٥- Integration  

  : یأت علمي هی مرتبه اعضا  جهت ارتقاءیط عموميشرا

   دانشگاه مربوطه ید معاون آموزشي و تائر گروهيشنهاد مديبه پ دانشگاه یميف محوله طبق برنامه تنظي انجام وظا-١

   آموزشیو روش هاق ي دوره آارگاه روش تحقینامه طي داشتن گواه-٢

   و ارائه مطلب ی استفاده از آثار، مدارك علمی به تناسب رشته مربوطه برایك زبان خارجي تسلط به -٣

  ك يژه نحوه استفاده از منابع الكتروني آن بویش و پژوهی آموزشیانه و آاربردهايبا را کار يیتوانا -٤

        

 

  ته جذب استاد دانشگاه ي کمیابي بر اساس ارزی و رفتار حرفه ای، شؤون استادیت اخالقيد صالحييتأ -٥



، مدت زمان ارتقاء در هر یات علمي هی به تخلفات اعضایدگي رسی انتظامیات هايت در هي هر گونه محكوم:كيتبصره  

 .ش خواهد داديزان دو سال افزايا به ممرتبه ر

 نظام ی انتظامیات هايت در هيا محكومي و ١١ون ماده يسيت آميد ، محكومي شدیت هاي در مورد محكوم:تبصره دو

  .ته جذب استاد دانشگاه خواهد بوديص آمير در ارتقاء به تشخي مدت تاخیپزشك

 یت آموزشي فعال-١ماده 

از ي آنان امتی و برایابير ارزيب زيزه به ترتيأت مميب هيشنهاد دانشكده و با تصوي به پیأت علمي هی اعضایت آموزشيفعال

  . شودین مييتع

  یت عملكرد آموزشيفي ک  ١ – ١

 یأت علميك عضو هي یت آموزشي مختلف فعالیطه هايد در حي بایأت علمي هی اعضایت عملكرد آموزشيفي آ١-١-١

  . ردي قرار گیابيمورد ارز) تيداف دانشگاه محل فعال خود و رسالت و اهیمتناسب با رشته آار(

 یليالت تکمي و تحصی، تخصصی عمومی، دکترای، کارشناسینه آموزش کارداني تواند در زمیت ها مين فعالي ا١-١-٢

  . ا آموزش مداوم باشدي

ر يل موارد ز باشند اما رئوس آنها شامیار متنوع مي بسیأت علمي هی اعضای آموزشیت هاي هر چند فعال١-١-٣

   :باشند یم

      o  شگاهيآار در آزما       o                                                 ی نظر آموزش

      o  )لدي، اتاق عمل و فی، بستريیسرپا (ینيآموزش بال       o            )ینيربالي و غینيبال( آوچك یآار در گروه ها

      o  ی آموزشیمشارکت در کنفرانس ها       o                              یمشارکت در گزارش صبحگاه

o      يیا مشاوره دانشجوي یلي تحصيیراهنما                   o       طرح درسی و بازنگریطراح   

      o    ی مختلف آموزشی انجام شده از رده های هایابي آزمون ها و ارزی در برگزاریهمکار

o      ه دروس مربوطهي ارای برای و آمك آموزشیاد آموزشه مويته  

o      

 

  یأت علمي هی اعضای توانمندسازیمشارکت در برنامه ها



      o   مشمول یمشارآت در آموزش مداوم گروه ها

 صورت یابي ارزشیت اصول علميد با رعاياند با  آه ذآر نشدهی آموزشیت هاير فعاليت ها و ساين فعالي ایابي ارز١-١-۴

 یابيته منتخب دانشكده مورد ارزي توسط آمیأت علمي عضو هی آموزشیت هاين منظور الزم است مجموعه فعاليبه ا. رديگ

 .خواهد بود شتر يازات متعلقه بيشتر باشد امتيت ها بين فعالي آه تنوع و گسترش و عمق ایزانيرد به هر ميقرار گ

 يی و روايیاي پای مختلف آه دارایابي ارزیها تفاده از روشها به صورت مستمر و با اس یابي ارزش  الزم است١-١-۵

  .اندرآاران مختلف لحاظ شود  دستیها دگاهيرد و در آن ديباشند صورت گ یالزم م

  .باشد یاز ميست امتي تا بیت عملكرد آموزشيفياز کي امت١-١-۶

 ین نامه توسط معاونت آموزشيين آيات مفاد ي آه با رعای بر اساس دستورالعملیت عملكرد آموزشيفي آیابي ارز١-١-٧

  .رديگ یگردد انجام م یه و ابالغ ميوزارت متبوع ته

      :ر استيشرح ز  بهیت عملکرد آموزشيفياز آي امتی آموزشیأت علمي هی اعضای برا:١تبصره 

   حداآثر        حداقل                                                              

  ٢٠             ١۵                      یاري به دانشیارياستاد

  یت آموزشيت فعالي آم١-٢

) ۵/٠(ك دومياز يا معادل آن امتي ی هر واحد درسیبرا.  باشدی هر ترم میاز براي امت٦ حداآثر یت آموزشيت فعاليآم

  .گردد یحاسبه مم

از آسب ي امت،ديس نمايطور مكرر تدره د آالس بك درس را در چني یليك ترم تحصي در یت علمأي اگر عضو ه:١تبصره 

  . منظور خواهد شدک دوميب ي با ضری تكراری آالس های و برا١ب ين آالس با ضري اولیشده برا

 محاسبه )۵/١(م يک ونيب يشود با ضر ی ارائه میت علمأيك عضو هين بار توسط ي اولیس هر درس آه براي تدر:٢تبصره 

  .گردد یم

:٣تبصره 

 

زان ين به مياز آن درس به تعداد مدرسيند تعداد امتيس نمايك آالس تدريك درس مشترك را در ي مدرس  اگر چند

فعال داشته باشند مانند آموزش   حضورین در طول برنامه آموزشي مگر آن که تمام مدرس شودیم ميس تقسيمشارآت در تدر

  .گردد ی همه منظور میل برااز کامين صورت امتي کوچک که در ایها ا آموزش در گروهي یکارگاه



مربوطه ص دانشكده ي با تشخی بسته به گروه آموزشینيازات آسب شده در دروس بالي درصد امت٥٠ تا ٣٠ حداقل :٤تبصره 

از ي آه فرد نتواند امتیصورت در . آسب شود) آموزش جامعه نگری درمانگاه ها و عرصه هادر( یي از آموزش سرپاديبا

 . منظور خواهد شدی آموزشیت هاير فعاليازات ساياز امت% ٧٠د حداآثري را آسب نمايیامورد نظر از آموزش سرپ

س ياز تدري معادل نصف امتیازيشود امت یس پرداخت ميالتدر  آه براساس موافقت دانشگاه مربوطه حقی به دروس:٥تبصره 

 مطابق بند یلي در هر ترم تحصیسيازات آسب شده از دروس موظف و حق التدري مجموع امتی ول،ردي گیموظف تعلق م

  .س موظف آسب شودياز از تدرينكه حداقل دو سوم امتيشتر نخواهد شد مشروط به اياز بي امت٦ از ١-٢

  .. شودیاز محاسبه ميامت) ٥/١( م ينک و ي PhD مقطع س دروسيتدر یبرا :٧تبصره 

ر مدون بر اساس دستورالعمل مربوطه ي غیزش آمویها تير فعالي و سایني آموزش بالی تعداد واحد معادل برا:٨ تبصره

  .گردد یمحاسبه م) ١وست يپ(

 و حداآثر ١٥س حداقل يت تدرياز آمي امتیاري به دانشیاري در مرتبه استادی آموزشیأت علمي هی اعضای برا:٩ تبصره

  .باشد ی م٣٥

  ا آارگاه يشگاه ي آزمای راه انداز١-٣ 

 یليا رشته تحصي یآموزشا بخش ي، مرکز آموزش مهارت ها یا پژوهشي یآموزش شگاهيآزما) یو راه انداز یاحطر(جاد يا 

د شده ييأ گروه تیس آه از طرف شوراي تدری الزم برای دستورالعمل ها منوط به ارائهآه در آن واحد موجود نبودهد يجد

  .ازي امت١٠از، حداآثر ي امت٥د در هر مورد تا نباش

بر اساس جدول شماره (از مربوطه به تعداد نفرات يت آرده باشند امتي فعال١-٣ بند  اگر چند نفر همكار در موضوع:تبصره 

      . شودیمم يتقس)١

 ان نامه ها ي پايی راهنما١-٤ 

 یت آار دارايفيده باشد برحسب نوع و آيجه آامل رسي آه به نتی باالتر از آارشناسی دوره هایان نامه هاي پايیراهنما

  : باشدیر مي به شرح زیازاتيامت

 تا) یسانس و داروسازيفوق ل( ارشد یان نامه دوره آارشناسيهر پا، ازي امت٢ تا ی گروه پزشكی عمومیان نامه دآترايهرپا

ان نامه دآترا ياز و هر پاي امت٥ تا یان نامه فوق تخصصي هر پا،ازي امت۵/٣ تا ی تخصصیان نامه دوره هاي هر پاز،اي امت٣

)PhD ( ازي امت٨تا.  

:١تبصره 

 

  .باشد ی می آموزشیأت علمي هی اعضایاز براي امت٢٠ها مجموعًا  ان نامهيازات پاي حداآثر سقف امت



از ي انجام شده باشد امتیت علمأي چند عضو هیي تحت راهنما١-٤ان نامه موضوع بند ي پایي آه راهنمای در صورت:٢تبصره 
  . گرددین مييزان مشارآت آه توسط آنان اعالم خواهد شد تعيمربوط به نسبت م

 معادل ١-٤ د مذآور در بنیان نامه هايا مشاوران پاياز آامل و به استاد مشاور يامت) ا راهنماهاي( به استاد راهنما  :٣تبصره 
  .ردي گیتعلق م) یبه نسبت مساو(از استاد راهنما يامت% ٣٠

  یز آموزشي کسب جوا١-۵

 ١٠ر تا سقف يرد به شرح زي گی تعلق میأت علمي عضو ه در آموزش بهیل سرآمدي که به دلیز آموزشي کسب جوایبرا

  :گردد یاز منظور ميامت

  ازي امت٣ دانشگاه تا یأت امنايز در هي جواین نامه اهداييد آيي، مشروط به تأی دانشگاهیز آموزشي جوا١-۵-١

  ازي امت۶ بر حسب نوع و درجه تا ی کشوریز آموزشي جوا١-۵-٢

  از ي امت١٠بر حسب نوع و مرجع اهدا کننده تا  ین المللي بیز آموزشي جوا١-۵-٣

  Scholarship of Teaching  ی آموزشی دانش پژوه١-۶

ربط ي ذیرخانه هايد دبيي مختلف با تأی آموزشی در دوره های کشوری آموزشین استانداردها و برنامه هاي تدو-الف

 . ازي امت١۵ تا ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاونت آموزش

 

 

 با ارائه مستندات ی آموزشیت هاي فعالیابي و ارزیاده سازي، پیزين در برنامه ري نوی روش هایري به کارگی برا-ب

 :گردد یر منظور مياز به شرح زي امت٢٠آن تا سقف 

  )ازيم امتي هر دوره حداآثر نیبرا(از ي امت٢ تا         ١ طرح دورهیاده سازي ارائه و پ١-۶-١

  )ازي امت٢۵/٠ هر دوره حداآثر یبرا(از ي امت١تا         2 طرح دورهیاده سازي و پی بازنگر١-۶-٢

  )ازيك امتيهر واحد تا (از، ي امت١٠تا      ٢یلي رشته تحصی برنامه آموزشیاده سازي و پی طراح١-۶-٣

  )ازي امت۵/٠هر واحد تا ( از، ي امت۵تا     ٢یلي رشته تخصی برنامه آموزشیاده سازي و پی بازنگر١-۴-۶

  )ازي امت۵/٠ هر واحد یبرا(از ي امت۴تا           ین آموزشي نوی روش هایاده سازي پ١-۵-۶

                       ی آموزشیها و دورهیأت علمي هیران، اعضاي فراگیابين ارزي نویها روشیسازادهي و پی طراح١-۶-۶

  )ازيك امتي هر مورد یبرا(از ي امت٣تا 



 مختلف از جمله شواهد یباشد آه به روش ها یت انجام شده مي فعالین بند، احراز نوآورياز در اي امت آسبی مبنا :١تبصره 

 یش هايا پوستر در هماي یج آن به صورت سخنرانيا خارج دانشگاه مربوط، انتشار نتاي آن در داخل یريآارگ مربوط به به

  . شود ی انجام میا آشوري ی در سطح دانشگاهیزشز آمويافت جواي و دریا داوريه مشاوره ي ارای، دعوت برایعلم

د مرآز ي با ارائه مستندات مربوطه و تائی دانش پژوهیابي ارزشیت ها بر اساس اصول علمين فعالي ایابي ارز :٢تبصره 

ازات بر اساس ضوابط ي قرار گرفته و امتیر مورد بررسي محور ز۶ دانشگاه در یمطالعات و توسعه آموزش علوم پزشك

  . شودین مييبند تعهر 

  ی کافیآماده ساز          ·                                       اهداف مشخص          ·

  ج مهميارائه نتا          ·                       مناسبیاستفاده از روش ها          ·

   رخورد نقادانهب          ·                                  مؤثر برنامهیمعرف          ·

ب دو ياز پس از اعمال ضريشتر مشارکت داشته باشند امتيا بي ده نفر ١-۶ک از موضوعات بند ي چنانچه در هر :٣تبصره 
  .م خواهد شديتقس) ٢وست يپ (١طبق جدول شماره 

  .شود  یمحاسبه م یازات شرطي در امت۵-۶ - ٢ بر اساس تبصره دو بندی آموزشیازات دانش پژوهيامت :۴تبصره  

Course plan   2 - Curriculum 1-  

 )ی مطالعاتیفرصتها( آموزش آوتاه مدت ی دوره ها-١-7 

از محاسبه يك امتيتا   هر ماه یا خارج از آشور به ازاي اعم از داخل ی مطالعاتی در دوره هایأت علمي هیشرآت اعضا 

  .  باشدیاز مي گردد و حداآثر سه امتیم

  :باشد یر ميك به شرح زيازات ماده ي امتی آموزشیأت علمي هی اعضای برا١-٨

  حداقل حداآثر

 یاري به دانشیارياستاد ۴۵ ٧٠

 

 

   در آموزشی سرآمد١-٩

 با ی در رتبه قبلی سال سابقه درخشان آموزش٧ در صورت وجود یاري به دانشیاري ارتقاء مرتبه از استاد١-٩-١

  .باشد ینامه مجاز م نيين آير مواد اي بدون در نظر گرفتن سایمرکززه يأت مميد هييزه دانشگاه و تأيأت مميشنهاد هيپ



  :ر باشدي زیر شامل حداقل هاي سال اخ۵د در يازات مکتسبه فرد باي امت١-٩-٢

          ·  ١٩                                    یت عملکرد آموزشيفيک

          ·  ۶٠                                                ت آموزشيکم

          ·  ٢٠                                          ان نامهي پايیراهنما

          ·  ١١٠                                         ١از ماده يمجموع امت

پس از  مربوطه صورت گرفته و ین نامه و دستورالعمل هايين آي بر اساس ضوابط ای آموزشی سرآمدیابي ارز١-٩-٣

  .گردد یزه ارجاع ميأت مميته منتخب دانشکده به هيد در کمييتأ

 یأت علمي هی درصد اعضا١۵ و ١٠، ۵ حداکثر یب براي به ترت٣ و ٢، ١پ ي تی دانشگاه هاین روش ارتقاء براي ا١-٩-۴

  .  باشدیر ميافته در سال قبل امکان پذيارتقاء 

  ی و نوآوریقاتي تحقیتهايفعال: ٢ماده 

سا               یجي با توجه به نتا    یات علم ي عضو ه  ی و نوآور  یقاتي تحق ی ها تيفعال ع مشكالت و م ا رف ل ي آه از آن، خاصه در رابطه ب

ا   يد در ح  ي آ ی آشور بدست م   یمورد ابتال  ات ي مختلف تحق   ىطه ه وآور   یق ا پ   ی و ن ا تصو     ي  ب شگاه و ب زه ي ات ممي ب هيشنهاد دان

ه در ا یب ي به ترت  ی آموزش پزشك   وزارت بهداشت، درمان و    یزه مرآز يات مم يا ه يدانشگاه   اده ارا ي  آ ورد   یه م ي ن م ردد م  گ

  . ردي گی قرار میابيارز

 

 

ا ي انواع فعال  -الف وآور   یق ي تحق یته ه امت   ی و ن ه شرح ذ                 ي  آ ل محاسبه است ب اء قاب ا جهت ارتق ل ي از آنه

  .است

  : مقاالت-٢-١

  (Original Articles)ل ي اصیقي مقاالت تحق-٢-١-١

  (Case Reports)در  گزارش موارد نا-٢-١-٢

  (Review Articles) ی مقاالت مرور-٢-١-٣

  (Meta Analysis)ز ي مقاالت متا آنال-٢-١-۴



  Commentaries, Short communicationر، ير نامه به سردبي مقاالت متفرقه نظ-٢-١-۵

 

 

  Electronic مقاالت -٢-١-۶

  (Abstracts) خالصه مقاالت -٢-٢

   آتاب -٢-٣

  رانين بار در اي اولیت برايال و فعی نوآور-٢-۴

 یازدهيازات و نحوه امتيزان امتيم-ب

   مقاالت -٢-١

  :ل استي مقاله و مجله به شرح ذیازات مقاالت چاپ شده با توجه به اعتبار علميامت

 ۵/٠از : شوند  یندآس مي معتبر این المللي بیه هاي آه در نمای در مجالت(Original) لي اصیقيمقاله تحق - ٢-١-١

  .ن نامه يوست آئي در پ۶ از مطابق جدول شمارهي امت۵تا 

ا  ي (،  Case report گزارش موارد نادر، - ٢-١-٢ ار ي ب٢ك ت ا  ٢۵/٠از ) م  ( Case seriesاز و گزارش  ي  امت٢ ت

  .از بسته به نوع مجلهي امت٣ تا ۵/٠از ) مار يسه تا هفت ب

رور  - ٢-١-٣ االت م داقل  یمق تن ح ا داش ه از نو٣ ب اينده در نماسي مقال ه  ین المللي بیه ه ابع مقال ر در من  معتب

ا   ۵/٠  از )سنده در منابع    ي مقاله از نو   ٣نبودن  (نصورت  ير ا ياز، در غ  ي امت ١٠از تا حداآثر  ي امت ۵ تا   ٢، از   یمرور  ت

  .ازي امت۴از و حداآثر تا ي امت٢

ا داش      ین الملل  ي در صورت چاپ در مجالت ب      زيمقاالت متا آنال   - ٢-١-۴ ر ب ه نما   ي تن حداقل     معتب ردار  ي ك مقال  یه ب

ده در نما ايش ر از نوین المللي بیه ه ه، از ي معتب ابع مقال ا ۵/٠سنده در من داآثر ي امت۴ ت ر ياز و در غي امت٨از ح

  .از ي امت٣از و حداآثر ي امت۵/١ تا ۵/٠از ) ط فوقيعدم وجود هر آدام از شرا(نصورت يا

ه نظر ه  Commentaries, tionShort Communica، رينامه به سردب - ٢-١-۵ ا  ٢۵/٠زه از ي ئت مم ي بسته ب  ت

  .ازي امت٢، حداآثر یالملل ني مجالت ب٢ تا ۵/٠ و یك مجالت داخلي

ول    Peer Review آه بصورت ی در صورتElectronicمقاالت  - ٢-١-۶ االت معم د مق ند، مانن راز و   ی باش م ت  ه

راز   از مقاله هميامت% ۶٠ یله و داخلاز مقايامت% ٨٠ ی خارج  ،Peer Review  ريدر موارد غ وع    (ت ر حسب ن ب

   ..)یل، موارد نادر و مرورياص: مقاله



هر   ) ی آموزش یات علم يه(از  ي امت ٢۵ و   ١۵ یازهاي سهم گزارش موارد نادر و خالصه مقاالت در اخذ حداقل امت           -١تبصره  

  . شودیازات افزوده مي آسب حداقل امت بعد از٢از به سرجمع ماده ي باشد و مازاد امتیاز مي امت۴آدام حداآثر 

زه يات مميباشند ه یك ميباالتر از ) Impact factor) IF ی آه دارایل و موارد نادر در مجالتي مقاالت اصی برا-٢تبصره 

. ديه نمااضاف از مقاله ياز به مجموع امتي امت٢از تا سقف ي امت٠/IF ، ۵ك نمره يت مقاله، به ازاء هر يفي تواند با توجه به آیم

) IF( هر یت مطالب به ازايفي با توجه به آShort Communication, Commentaries ر، يدر مورد نامه به سردب

 .ش استيزه قابل افزايئت ممياز اضافه با نظر هيك امتياز و حداآثر تا سقف ي امت٠/٢۵

از ) يیمانند مجالت دانشجو(باشند  یم نی پژوهش– ی آه علمیدر مجالت) مرتبط با رشته (ی جهت مقاالت علم- ٣تبصره 

) ۵۵و۴۵و٢۵و١۵(ازات ين موارد مقاالت در حداقل امتيا. ازي امت٢حداآثر تا ) زهيات مميبسته به نظر ه(از ي امت١صفر تا 

  .  شودی افزوده م٢ازات ماده ي به سرجمع امتیمحسوب نگشته ول

  . ردي گیاز تعلق مي از آنها امتیكياهر متفاوت باشد فقط به  ظیكسان ولي ی محتوایا اثر داراي اگر چند مقاله -۴تبصره 

ار مجالت پزشك   ييون تعيسي توسط آمیمجالت داخل رتبه  و ی اعتبار علم- ۵تبصره اور  ي در معاونت تحق ین اعتب ات و فن  یق

  .  گرددین ميي تعیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

درج در مجالت    یاز بند ي امت -۶تبصره   االت من ل از سال   یداخل  مق شخ  ١٣٧٣ قب ا ت ا ي ص هي ب شگاهها و  ي  ممیات ه ا ي زه دان

  .  باشدی میزه مرآزيات مميه

وگ   ی از مجالت داخل    یرفته شده در بعض   ي مقاالت پذ  ی با توجه به نوبت چاپ طوالن      -٧تبصره   ه منظور جل ع ي از ضا یري و ب

  . رش مقاله خواهد بوديان پذت اعتبار مجله در زميك مقاله وضعي یابيسندگان، مالك ارزيشدن حق نو

ه شده در سه شماره آخر آن داده م            ينكه اعتبار مجالت جد   ي با توجه به ا    -٨تبصره   ه   ید بر اساس مقاالت معتبر ارائ  شود و ب

ه ا      یسندگان برا يق نو يمنظور تشو  االت ب ه مق ل از تائ        ي  ارائ درج در سه شماره آخر قب االت من ه مق  یازي د ، امتي ن مجالت، ب

  . د شده داده خواهد شدياز مجله تائيمعادل امت

ه تأ-٩تبصره   داآثر ب ل از چاپ آن امت  هي ديي ح ه قب ول دو مقال د شد ول يقب داقل ياز آن جز امتي  امتیاز آامل داده خواه از ح

  .ديمحسوب نخواهد گرد) ۵۵و۴۵و٢۵و١۵(ازات يامت

رد متقاض      یانند از مجالت   تو یم) یرشرطي و غ  یشرط( ازات آل بخش مقاالت     يامت% ٣٠ حداآثر   -١٠تبصره   ه ف  عضو   ی آ

  . ر مجالت آسب گردديد از سايازات بايه امتيا مسئول آن مجالت است، آسب گردد و بقير و يه، سردبيريات تحريه

-١١تبصره  

 

ه  ی تواند از مقاالتی میات علميك عضو هيازات مربوط به مقاالت    يامت% ۴٠ حداآثر    ا ي ( آسب شود آه در مجل

    .ده استيحل آار خود به چاپ رسدانشگاه م) مجالت



  (Abstracts) خالصه مقاالت -٢-٢ 

ا                      یجه مطالعات پژوهش  يانتشار و ارائه آامل خالصه نت      شرده و س وح ف ه، در آتابچه آنگره، ل ر ي به شرط چاپ شدن در مجل

 یاز م ي امت۵/١ تا  Proceedings در یلياز و بصورت مقاالت تحليك امتي معتبر بصورت خالصه مقاله تا     یكيمنابع الكترون 

  . باشد

   

   آتاب-٢-٣

ال    یق شورا ي  آتاب چاپ شده آه از طر     - شگاه مربوطه ت شارات دان سمت یف و حاو ي انت ا ي سنده ي ات نوي  از تجربی ق

ق     ي نو ی و رشته تخصص   ی پژوهش -یسندگان بوده و بر حسب موضوع متناسب با برنامه آموزش         ينو سندگان باشد طب

  . ازي امت٣٠از و حداآثر ي امت١۵ تا ۵/٠در چاپ اول از ) وستي پ٢  و١فرم شماره (دستورالعمل 

  .ازي امت٣از و حداآثر ي امت۵/١ تا ٢۵/٠سنده از ي نویر مرتبط با رشته تخصصي در رشته غیفي آتب تال-

ا تأ   ير يي ا تغي  درصد مطالب افزوده شده و      ٢٠كه حداقل   يط فوق در صورت   يد چاپ آتاب با شرا    ي تجد - ه باشد ب د ي يافت

  . ازي امت۴از و حداآثر ي امت٢ تا ۵/٠زه از يئت مميه

ق ي مربوطه باشد و از طری و رشته تخصصیكه متناسب با برنامه آموزشي در صورتی آتب ترجمه به زبان فارس-

  .از ي امت۶از و حداآثر ي امت٣ تا ۵/٠د شده باشد از ي انتشارات دانشگاه تائیشورا

  .ازي امت٢از و حداآثر يك امتي تا ۵/٠ آتاب از یعلم یراستاري جهت و-

د شده ي تائی علوم پزشكی از دانشگاههایكي یا موسسه انتشاراتي انتشارات یحداآثر به دو آتاب آه توسط شورا: تبصره 

د شده و يس تائيش نويده باشد به شرط ارائه پيان نرسي پرونده ارتقاء به پای مراحل چاپ آن تا زمان درخواست بررسیول

  . از آامل تعلق خواهد گرفتي دانشگاه امتید معاونت پژوهشياصل قرارداد و با تائارائه 

   

 

 در یدي ا محصول جد ي د خدمت  ي ا منجر به تول ي آه در جهت حل مشكالت و معضالت آشور موثر باشد و             ی هر نوآور  -٢-۴

  .آشور گردد

  .ر خواهد بوديتها به شرح زين فعالي به ایاز دهينحوه امت

 ی بهداشت– ی پژوهش– ید در جهت حل معضالت آموزشيستم ها و روش ها و خدمات جدي سیراح ط- ٢ – ۴ – ١

 یا شوراي و یربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكين ذي معاونی در سطح آشور با گواهیو درمان

  .ازي امت١۵ تا یزه مرآزيات مميد هي وزارتخانه و تائیاستگذاريس



 ی بهداشت– ی پژوهش– ید در جهت حل معضالت آموزشيروش ها و خدمات جدستم ها و ي سی طراح– ٢ -۴ – ٢

ا يزه دانشگاه و يات مميد هيربط دانشگاه و تائين ذي معاونی در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه با گواهیو درمان

 .ازي امت٣ تا یزه مرآزيات مميه

 ثبت شده در مراجع ی آاربردیالت پژوهشد محصوي ژن و تولین و تواليي هر اختراع و اآتشاف و تع– ٢ -۴ – ٣

 تا ۵/٠ از ی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكیقات و فن آوريد معاونت تحقي داخل آشور پس از تائیقانون

  .ازي امت٢٠از و حداآثر تا ي امت١٠ تا ١د معاونت از ي پس از تائین المللياز و در صورت ثبت بيامت  ۵

 ی روش هاید مانند اجراي آشور آمك مؤثر نمايی آه در جهت خودآفاید پزشكي جدیتهاي انجام فعال– ٢ -۴ – ۴

زه يات مميد هيات ممتحنه رشته مربوطه و تائي هیران با گواهين بار در اي اولین براي نوی درمان– یصيتشخ

  .ازي امت١٠از و حداآثر تا ي امت۴ تا ۵/٠ از یمرآز

د دستگاه بشود با ي و اجراء ساخت هر قطعه آه منجر به تولیشگاهي و آزمایل پزشكي وسای مدل ساز- ٢ – ۴ – ۵

 ٣ تا یزه مرآزيات مميد هي و تائیدرمان و آموزش پزشك  وزارت بهداشت ،یزات پزشكي اداره آل تجهیگواه

  .ازيامت

   معكوس یق مهندسيد از طري جديیدات داروي و تولیشات پزشكي آزماید مواد براي تول– ٢ – ۴ – ۶

  .ازي امت٢ تا یزه مرآزيات مميد هي معاونت سالمت و معاونت غذا و دارو حسب مورد و تائی با گواهبيبه ترت

 معاونت ی با گواهی آشور مستند بر پژوهش و براساس شواهد علمیني طبابت بالین راهنماي تدو– ٢ – ۴ – ٧

  .ازي امت۵ تا ۵/٠ یزه مرآزيات مميد هيسالمت و تائ

ه  يك مورد امتي باشد به ی به همراه چاپ مقاله این المللي در سطح ب   یا آشف ژن  يتراع   چنانچه ثبت اخ   – ١تبصره   از آامل و ب

  .ردي گیاز تعلق ميگر نصف امتيمورد د

ه و  ی و برا١ان نامه در ماده ي پا ی استخراج شود برا   یا خالصه مقاله ا   ي یان نامه مقاله ا   يكه از پا  ي در صورت  - ٢تبصره    مقال

  . شودیاز آامل محسوب مي امت٢ر ماده ز ديخالصه مقاله ن

اده       ي احتساب امت  - ٣تبصره   را         ٢ازات آسب شده در م ل از اخذ درجه دآت ه       PhDا  ي  و   ی تخصص  ی قب ل از احراز مرتب  و قب

  . محسوب نخواهد شدی شرطی جز بندهای بالمانع است ولیارياستاد

- ۴تبصره 

 

 ی و تخصصی عمومی ارشد، دآترایقاطع آارشناس در می شخص متقاضی آه با استخراج از رساله های مقاالت

 ٢-١-١ (ی از بندهایكي اگر مشمول ی منتشر گردد، با توجه به محتوی در مجالت گروه پزشكPhDا ي و یو فوق تخصص

 .گردد ی محسوب نم۵۵ و ۴۵و٢۵و١۵ازات ي در حداقل امتیباشد قابل محاسبه است ول) ٢-١-۶تا 



از تعلق ي امت٢-١-۶ تا ٢-١-١ مطروحه از یك بند از بندهايگر تنها در ي مشابه دیهش پژویت هاي در مورد فعال-۵تبصره 

    .ردي گیم

 آسب شده است محاسبه ی آه در مرتبه فعليیت هايگر منحصرًا فعالي به مرتبه دی ارتقاء از مرتبه ایبرا   -۶تبصره 

  .خواهدشد 

ت بر اساس يه آن فعالياز اولي توسط چند نفر انجام شده باشد،امتیتين ماده چنانچه فعاليه موارد مربوط به اي در آل-٧تبصره 

 يیاز نهاي آمده است ضرب و حاصل آن آه امت١ آه در ستون دوم جدول شماره یبين و سپس در ضريين نامه تعين آئيمواد ا

ن صورت سهم هر ير اي در غ. گرددیت آنان آه توسط خودشان اعالم خواهد شد محاسبه مي هر نفر به نسبت فعالیاست، برا

  .  شودین و محاسبه مييه تعياز اولي امتی بر مبنا١ن شده در ستون سوم جدول شماره يينفر بر اساس سهم تع

  . گردد یاز نفر اول منظور ميامت% . ٨٠ ) كه نفر اول نباشديدر صورت(سنده مسئول مقاله ي جهت نو-٨تبصره 

  از تعلق يامت% ٨۵ك نفره باشند يكه يدر صورت Case Report و یقي مقاالت تحقی برا-٩تبصره 

 یو نه معرف(ر آه بصورت ارائه نظر باشد ي مانند نامه به سردبیا موارديز و ي، متاآنالیرد و در مورد مقاالت مروري گیم

case ردي گیاز آامل تعلق ميامت) قيك تحقيا ارائه ي و .  

 یازهايق با نين نامه منوط به انطباق تحقين آئي مقرر در اازيك از موارد فوق، اختصاص سقف امتي در هر -١٠تبصره 

ن يص ايزه مربوطه در صورت تشخيات مميه. ه است يقات پاي و تحقی علمیا نوآوري و یقات آاربرديآشور در تحق

  .ديمه پرونده نمايا مستندات مربوطه را ضميل يد دليموضوع با

  يیخدمات اجرا: ٣ماده 

 در وزارت بهداشت، درمان و ی تخصصیا   و خدمات مشاورهی پژوهشی آموزشيیور اجرا فعال در انجام امیهمكار 

  :ر استي به شرح زیازاتي امتیگر دارايربط دي ذی دانشگاهها و مؤسسات و نهادهایآموزش پزشك

  ی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیتي و مسئوليیت اجراي فعال٣-١

   هر سال آاملیاز براي امت۶ ستاد وزارت حداآثر یأت علميران عضو هير و مدين وزين معاوني مشاور٣-١-۴

 و طرح یتخصص ، فوقی، تخصصی راهبردیها تهيآم( وزارتخانه ی رسمیها و شوراها تهيت در آمي فعال٣-١-۵

   یزير  برنامهیعال ی و شورای انقالب فرهنگیعال یز شوراير و نين وزيا معاونير يبا حكم وز...) سئوال و 

به 

 

   هر سال آاملیاز در مجموع براي امت۶از حداآثر ي امت١ هر پنجاه ساعت یازا



   وابستهی و پژوهشیها و مؤسسات آموزش  در دانشگاهها، دانشكدهیتي و مسئوليیت اجرايفعال ٣-٢ 

   هر سال آاملیاز براي امت١٠س دانشگاه حداآثر تا ي رئ٣-٢-١

  هر سال آامل یاز براي امت٨ن دانشگاه حداآثر ي معاون٣-٢-٢

   هر سال آاملیاز براي امت٧ها حداآثر  ها و پژوهشکده  دانشكدهی رؤسا٣-٢-٣

   هر سال آاملیاز براي امت۵ دانشگاهها حداآثر ین رؤساي مشاور٣-٢-۴

 ی، مراکز توسعه آموزش پزشکیاست مراآز پژوهشيمارستان، معاونت دانشكده، رياست بيا ري سرپرست ٣-٢-۵

   هر سال آاملیاز براي امت۵اآثر  حدیو مراکز بهداشت

   هر سال آاملیاز براي امت۴مارستانها، حداآثر ين بي، معاونی آموزشیران گروههاي مد٣-٢-۶

   هر سال آاملیاز براي امت٣ حداآثر ی و پژوهشی آموزشیشگاههايها و آزما  بخشی رؤسا٣-٢-٧

د ي مصوب، اساتی سازمانیها ر جمع پستدار د  ستارهیها  پستی آموزشیمارستانهايس درمانگاه بي رئ٣-٢-٨

 ٢ها و گروهها حداآثر   بخشین آموزشيثارگران و شاهد معاونيد مشاوره در امور ايان، اساتي دانشجویراهنما

   هر سال آاملیاز برايامت

 یها ا دانشكدهي دانشگاه ی و مرآز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی رسمیها و شوراها تهيت در آمي فعال٣-٢-٩

از در مجموع ي امت۴از حداآثر ي امت١ ساعت ١٠٠ هر ین دانشگاه به ازايا معاونياست و ي با حكم ریعلوم پزشك

  هر سال آاملیبرا

  .دي استفاده نما٣-٢ و ٣-١ یازات موضوع بندهاي از امتیكيتواند فقط از  ی میأت علمين عضو هيك زمان معي در :١تبصره 

:٢تبصره 

 

، تعداد یمارستاني بیها ان، تعداد تختي، تعداد دانشجویأت علمي هی تعداد اعضا ق، فو ازاتي در اختصاص امت

و موارد مشابه مورد  ) ی آموزشیا تعداد بخش در گروه هاير تعداد دانشكده در دانشگاه ها وينظ(ر مجموعه ي زیواحدها

  .رندي گیتوجه قرار م

ر خانه يد دبياز به تائي امت۴از حداآثر ي امت١انه تا يسال: ی ـ تخصصی علمیها ره انجمنيأت مديت فعال در هيعضو ٣-٣

  ). گردد یك انجمن محاسبه ميفقط در  (ی پزشكیانجمن ها

  :ژه هر رشته در سالي ویت در مجالت علميفعال ٣-۴



          -  ).گردد  یحداآثر در سه مجله محاسبه م(از ي امت۵و حداآثر تا  از در سال ي امت١ه هر مجله تا يريأت تحريعضو ه

  ).گردد یك مجله محاسبه ميفقط در (ازي امت٨از در سال و حداآثر تا ي امت٢ تا ی فارسی پژوهشیر مجله علميسردب          -

از و در صورت ورود به ي امت١٢از در سال و حداآثر ي امت٣  هر مجله تا یسي انگلی ـ پژوهشیر مجله علميسردب          -

ات وزارت بهداشت و آموزش يون نشريسيد آمياز به تائي امت١۵از در سال و حداآثر يامت ۴ تا یالملل ني بیها هينما

  ).گردد یك مجله محاسبه ميفقط در  (یپزشك

 ١د حداآثر ي ساعت آار مف۵٠ بازاء هر یلي مربوط به عواقب جنگ تحمی آاربردیت مؤثر در انجام پروژه هايفعال ٣-۵

از مربوط يامت( از نكرده باشد ي آسب امتیگري هر سال مشروط بر آنكه از بند دیبرااز ي امت١٠از و در مجموع حداآثر يامت

  ). قابل محاسبه خواهد بودیزه مرآزيات مميد هيين بند پس از تأيبه ا

محل خدمت انجام   در خارج از یا موسسه پژوهشي و یا موسسه آموزش عالي دانشگاه ی آه با آسب موافقت قبلیخدمات ٣-٧

ن ي قائم مقام و مشاوریاز براين امتي هر سال آامل، ایاز براي امت۶از و حداآثر ي امت١ ساعت حداآثر تا ١٠٠ هر رد بازاءيگ

 هر سال یاز براي امت٨ دانشگاه ها حداآثر یر و رؤساين وزين معاوني قائم مقام و مشاوریاز و براي امت١٠ر حداآثر يوز

 :خدمات عبارتند ازن گونه يا.  باشدیآامل م

 در یاز مملكت و همكاري در رابطه با نیا پژوهشيو  یعلم، ی هنر،یتيري، مدیفن، یخدمات پزشك          -

مارستان و ي دانشگاه، دانشكده، بیته هايت در شوراها و آميها، مقاالت، عضو نامه انيها، پا  طرحیداور

 یابي، ارزشیپژوهش -ی آموزشیت دوره هايري شامل مدی آموزشيی اجرایتهاي و فعالی آموزشیگروه ها

  .یپژوهشو  ی آموزشیت برنامه هايريمد  و یپژوهش و یآموزش

  .ی و سازمان ها و مؤسسات دولتی انقالبی با نهادهای و فنی، پزشكی علمیهمكار          -

 صادره از طرف مراآز انتشارات دانشگاه ی گواهی آتب بر مبنای و هنری، ادبی علمیراستاريو          -

  .یا مرآز نشر دانشگاهيمربوط 

-          

 

  . آشوریقاتي و آمك به انسجام نظام تحقیجاد هماهنگيا اي و یقاتيجاد مراآز تحقي در ایهمكار

 يید معاونت دانشجوي با تائی اسالمی اهداف مقدس نظام جمهوری در راستایتي و تربی موثر در امور فرهنگیهمكار ٣- ٨

 در صورت انجام (  هر سال آاملیاز براي امت۶از و حداآثر تا ي امت١عت حداآثر تا  سا۵٠ هر ی دانشگاه به ازایو فرهنگ

  ) . استی ضروریا آموزش عالي یا موسسه پژوهشي دانشگاه ی در خارج از محل خدمت با موافقت قبليیتهايفعال



أت يبه ه حسب مورد  امده استين نامه نيين آيکه در ا یأت علمي هیاعضا يی اجرای سمت هایمعادل ساز : ١تبصره 

 محاسبه   قابلی هر سال آامل هم طرازیاز براي امت۶ شود و تا حداآثر ی سپرده میزه مرآزيات مميا هيها  دانشگاهزه يمم

  . باشد یم

 مشمول ی علوم پزشكی و مؤسسات وابسته به دانشگاههایني بالی موظف در بخش های، درمانی خدمات بهداشت:٢ تبصره

  . گرددیم ن٣ماده ازات يامت

  .ت محاسبه خواهد شدي متناسب با طول مدت فعال٣از مربوط به ماده ي امت :٣تبصره 

از ي ، امت٣- ١ازات ذآر شده در ماده ي معادل امتیت خدمات آشوريري قانون مد٧١ مقامات موضوع ماده ی برا :٤تبصره 

  . گردد ی منظور ميیاجرا

  .باشد یاز مي امت۴٠ و حداآثر ۵ ی آموزشیأت علميه مراتب هي آلیا بر٣از الزم در جمع ماده ي حداقل امت:۵تبصره 

  گردش کار-٤ماده 

ط يص دانشگاه محل خدمت براساس ضوابط مربوط واجد شراي آه به تشخیأت علمي هیآن عده از اعضا پرونده ٤-١ 

زه دانشگاه يأت مميب به هيتصو و یجهت بررس،) مندرج در مقدمه(ن نامهيين آيا یط عموميد شرايي پس از تأ,ارتقاء هستند

  .مربوطه ارسال خواهد شد

 ارجاع خواهد یزه مرآزيأت مميستند به هيزه نيأت ممي هی آه دارايی دانشگاه هایأت علمي هی پرونده اعضا :١تبصره 

ا جهت ي  نموده ویها را رأسًا بررس ن پروندهيتواند ا ی می وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیزه مرآزيأت مميه. شد

  .ديار نمايض اختي آشور تفوی علوم پزشكیها گر دانشگاهيزه مستقر در دي ممیها أتي از هیكي به یبررس

:٣تبصره

 

ات و ي به شكایدگيزه دانشگاه ها و رسي ممیأت هاي عملكرد هیابي مرجع نظارت و ارزیزه مرآزيأت ممي ه

د شده توسط ييأ و تیدگي رسی پرونده هایتصادف ی موظف به بررسیزه مرآزي ممأتيه.  باشدیاعتراضات واصله م

 یها تأي توانند در جلسات هی میزه مرآزيت ممأي از اعضا هیندگانين نماي باشد و همچنیزه دانشگاه ها مي ممیها اتيه

  .نديزه دانشگاه ها شرآت نمايمم

 ین نامه مربوطه انجام ميياس آزه است که بر اسيأت ممي در هیري گی رایأت علميرش ارتقاء عضو هي پذيیمالک نها ٤-٢

 یزه مرآزيت ممأيا هي مربوطه یزه دانشگاه علوم پزشكيت ممأيب هيخ تصوي حكم ارتقاء از تاریخ اجرايتار. رديگ

  ..باشد یم



زه رای خود را در يات مميل شده به هيخ وصول پرونده تکميزه مربوطه موظف است ظرف مدت سه ماه از تاريات مميه

ص داد يشتر را تشخيل موجه ضرورت بررسی بيزه به داليات مميدر مواردی که ه. ديلمی اعالم نماات عيخصوص عضو ه

  .د می باشديگر قابل تمديمدت مذکور تا دو ماه د

 ط ارتقاءيشرا : ٥ماده 

  :ر استيشرح زه  بی آموزشیأت علمي هی اعضایگر برايط ارتقاء از هر مرتبه به مرتبه ديشرا 

  .یط عموميد شراييتأ  بر یمبن مربوطه دانشگاه موافقت ٥-١

  .ستين نامه الزاميين آي ارتقاء مندرج در مقدمه ایط عمومياحراز شرا: تبصره 

 مربوط یا بورد در رشته هاي PhD ی، داشتن دانشنامه تخصصباالتر و یاري به دانشیاري ارتقاء از مرتبه استادی برا٥-٣

  . است یالزام

بدون اشتغال به آار  (يیاي سال بصورت تمام وقت جغراف٤ یاريور ارتقاء به مرتبه دانشمنظه  حداقل مدت اشتغال ب٥-٤

منظور ارتقاء به ه حداقل مدت اشتغال ب.  باشدیزه مي ممیأت هاي و مورد قبول هیدر مراآز آموزش) ی خصوصیانتفاع

 اشتغال دارند یراداريدر ساعات غ ی در بخش خصوصی تمام وقت آه به آار انتفاعیأت علمي اعضاء هیمرتبه باالتر برا

 . است دانشگاه مربوطه ضرب خواهد شد يص ريبا تشخ ٢٥/١ - ٥/١ب يدر ضر

ش از آن در ي بی براك سال جزء مدت اشتغال محسوب وير ي زی علمیت هايمورأ و می مطالعاتی فرصت ها:١تبصره  
  .بل محاسبه خواهد بودت قايمورأزمان م% ٥٠ حداآثر یماني و پی رسمیت علمأي هیمورد اعضا

  .ن بند استيمه وقت حداقل مدت اشتغال دو برابر سنوات مذآور در اي نیت علمأيه یدر مورد اعضا :٢تبصره 

 ارتقاء ی در راستای و پژوهشی آموزشینه هاي در زمیري اقدامات چشمگیات علميكه عضو هيدر صورت: ٣تبصره 
ر طول دوره ي وزيیب نهاي و تصویزه مرآزيات مميد هيزه دانشگاه و تائي مماتيشنهاد هيسالمت جامعه انجام داده باشد با پ

  ك درصد ين ماده در هر دوره حداآثر به تعداد ين ايمشمول. ابد ي تواند آاهش یتوقف در هر مرتبه م
  .افتگان سال قبل در آل آشور خواهد بوديارتقاء 

ازات کسب شده از يکل امت.  استیاريور ارتقاء به مرتبه دانشمنظه  ب٣ ی ال١از از جمع مواد ي امت١٠٥آسب حداقل   ٥-۵

  . در پرونده متقاضی ضبط می شود و در مرحله بعدی ارتقاء مورد استفاده قرار نخواهد گرفت٣ و ٢، ١مواد 

كي شروط الزم جهت ارتقاء از ماده   6-5   

 

 :  



  . استی ضرور3 و٢ازات مذآور در جدول شماره ي حداقل امت کسب_الف

  . باشدی می الزام١ – ٦از از بند ي امت٣ آسب حداقل _ب

 ٢ شروط الزم جهت ارتقاء از ماده - ۵-٧  

   ی آموزشیات علمياعضاء ه

  . یاري دانشی برا٢ ذآر شده در ماده ی پژوهشیتهاياز از انواع فعالي امت١۵ اخذ حداقل -الف

رد       و در ارتبا    ٢-١-١بند  ( ل  ي اص یقيك مقاله تحق  ي وجود حداقل    -ب ا تخصص ف وان نو  )  ط ب ه عن ا ي سنده اول و ي ب

  . یاري جهت اخذ مرتبه دانش١ معتبر نوع ین المللي بیه هاينماه شده در يسنده مسئول در مجالت نماينو

رد متقاض   ي ه شده از پا يمقاالت ته (یاري مرتبه دانشی برا٢-١از از مقاالت بند   ي امت ۵ آسب حداقل    -د ه ف  در یان نام

  ).  شودیر نماز منظوين امتيا

  . یاري اخذ مرتبه دانشی مقاله برا۴ مشارآت در انتشار حداقل -و

 وستهايپ

  ی آموزشیتهاي فعالی دستورالعمل معادل ساز– ١

  )فرم شماره دو( ترجمه –) ك يفرم شماره (ف يتال:  آتب یابي نحوه ارزش– ٢ 

   مشتركیموزش و آی پژوهشیتهاي فعالیاز برايع امتي جدول نحوه محاسبه و توز– ٣ 

  ی آموزشیات علمي ارتقاء اعضاء هیازات الزم براي جدول حداقل امت– ۴ 

  ی آموزشیات علمي هی اعضایازات قابل محاسبه براي جدول حداآثر امت– ۵ 

  ی پژوهشیات علمي هی ارتقاء اعضایازات الزم براي جدول حداقل امت– ۶ 

   دانشگاههای پژوهشیات علمي هی اعضایازات قابل محاسبه براي جدول حداآثر امت– ٧ 

 

 

   ی در مجالت پزشك(Original)ل ي اصیقي مقاالت تحقیاز دهي جدول امت– ٨



     دستورالعمل معادل سازی فعاليتهای آموزشی

ار يا دستي نفردانشجو ٢ به شرط حضور حداقل(رمدون ي غی آموزشیت هاير فعاليو سا یني آموزش بالیتعداد واحد معادل برا-١

  : باشدیر مي به شرح ز)ضوع مربوطبر حسب مو

 يیآموزش سرپا -١ یك ساعت نظري ساعت معادل ١

 )یاران بسترميدر بخش ب( راند -٢ یك ساعت نظري ساعت معادل ٢

  اتاق عمل-٣ یک ساعت نظري ساعت معادل ٢

 یاز باز آموزي آه امتی آموزشیاز جمله در برنامه ها ی آنفرانس پزشك-۴

 )هر موضوع (  یأت علمي هی اعضایتوانمندساز یدارند و کارگاه ها
 ی ساعت نظر١

 )هر موضوع (ه طرح درس يته -۵ ی ساعت نظر١

، ژورنال کالب و ی شامل گزارش صبحگاهی آموزشیها  اداره برنامه-۶

 )هر جلسه(گراند راند 
 ی ساعت نظر١

 )هر موضوع (نار ي اداره سم-٧ ی ساعت نظر١

 یهوشي و بیجراح ی گروه هایك شب براي آش-٨ ك واحدي شب ١٥

 )آنكال (ی داخلی گروه هایك شب براي آش-٩ ك واحدي شب ٣٠

  .باشد یاز مي امت٥ در مجموع یاز آنكاليسقف امت: تبصره

  ی برای و نرم افزار آموزشیلم آموزشيک، فيا الکتروني شامل مواد مکتوب یآموزش  و کمکیه مواد آموزشي تهی برا-٢ 

  . شود یاز محاسبه مي امت۵از و حداکثر ي امت۵/٠ حسب موضوع تا دروس مربوطه بر

  :  باشدیر مي برابر واحد درس به شرح ز٥/١ان آالس حداآثر يتعداد واحد معادل هر درس براساس تعداد دانشجو -٣ 

 )نفر(تعداد دانشجو در هر آالس 

 و ی اصلیدرس نظر

 ی تخصصینظر
 هي پایدرس نظر ن

 

 ی عمومیظردرس
 تعداد واحد معادل

 رسدواحد  *٠٠/١  و آمتر١٠٠  و آمتر٧٥ آمتر نفر و ٥٠

 واحد درس  *٠٥/١ ١٠١-١٣٠ ٧٦-٩٥ ٥١-٦٠

 واحد درس  *١٠/١ ١٣١-١٦٠ ٩٦-١١٥ ٦١-٧٠

 واحد درس  *١٥/١ ١٦١-١٩٠ ١١٦-١٣٥ ٧١-٨٠

 واحد درس  *٢٠/١ ١٩١-٢٢٠ ١٣٦-١٥٥ ٨١-٩٠

 واحد درس  *٢٥/١ ٢٢١-٢٥٠ ١٥٦-١٧٥ ٩١-١٠٠



   :عنوان اثر       )تاليف(نحوه ارزشيابی آتب          ١فرم شماره 

حداآثر  نحوه امتياز بندی مورد رديف

 امتياز

درصد 

آل امتياز

بسيار 
  ضعيف

۵/٠ 

شيوايی نثر و سهولت درك 

 متن

  عالی  خوب  متوسط  ضعيف ١
٧۵/٣ 

٧ ٣ ٢ ١۵/٣ 
٢۵% 

 و واژهIndex(وجود واژه ياب   

)يان آتاب در پاGlossaryنامه 

  بلی   خير  ٢
٧۵/٠ 

٧ ٠۵/٠ 
۵% 

متوسط   ضعيف    خوب

۵/٠ 

تناسب مطالب آتاب با گروه  عالی

 مخاطب 

٣ 
٧۵/٠ 

٢ ٠۵/٧ ٠۵/٠ 
۵% 

 بدون منبع

٠ 

ضعيف متوسط     خوب

١ 

ی و صحت گ تاز،اعتبار علمی عالی

 و دقت منابع مورد استفاده 

۴ 
۵/١ 

٢۵/٠ ۵/٠ ۵/١ 
١٠% 

ميزان هماهنگی و تناسب   

حتوای مطالب با عناوين و م

 فصول آتاب

  عالی  خوب   متوسط  ضعيف ۵

٧۵/٠ 
٢ ٠۵/٠ ۵/٧ ٠۵/٠ 

۵% 

پروراندن  قوت استدالل در  

مطالب با توجه به هدف 

 نگارش آتاب

  عالی  خوب  متوسط  ضعيف ۶

۵/١ 
٢۵/٠ ۵/١ ٠ ۵/١ 

١٠% 

ميزان صحت و دقت در   

معادل يابی اصطالحات بيگانه 

 و رعايت هماهنگی

  عالی  خوب  متوسط  ضعيف ٧

٧۵/٠ 
٢ ٠۵/٠ ۵/٧ ٠۵/٠ 

۵% 

آمك  عمومی  

درسی

١ 

      مرجع–درسی 

۵/١ 

 ٨ آاربرد اثردر گروه مخاطب

۵/١ ۵/١٠ ٠% 

انتشارات دانشگاه يا ناشران             بلی   خير    

 معتبر دانشگاهی آشور

٩ 
۵/١ 

٠ ۵/١ 
١٠% 

 ٢٠٠آمتر از   

صفحه حداآثر تا 

۵/١ 

 صفحه ١٠٠بيشتر از 

 ٢۵/٢ حداآثر تا

 ١٠ حجم آتاب

 

٢۵/١ ٢۵% 

 ١٠٠ ١۵ جمع آل



   :      عنوان اثر)ترجمه(     نحوه ارزشيابی آتب ٢فرم شماره  

درصد آل  حداآثر امتياز نحوه امتياز بندی موردرديف
 امتياز

  عالی  خوب  متوسط  ضعيف ١ شيوايی نثر و سهولت درك متن

۶/٢/٠ ١/٠ ٠ ۴/٠ ۶/٢٠ ٠% 

 و واژه نامه Index(وجود واژه ياب 

Glossaryدر پايان آتاب ( 

  بلی   خير  ٢
١۵/٠ 

١ ٠۵/٠ 
۵% 

 –استفاده از آخرين ويرايش آتاب 

   تازگی آتاب

  بلی   خير ٣

١۵/١ ٠ ٠۵/٠ ۵% 

آمك 
  درسی

   مرجع–درسی   عمومی ۴ آاربرد اثر 

٣/٠ ١/٠ ٣/٠ 
٢/٠ 

١٠% 

معادل يابی واژگان بيگانه به فارسی 

عايت هماهنگی و يكنواختی در و ر

 آل آتاب

  عالی  خوب   متوسط  ضعيف ۵

٣/٠ 
٣/٠ ٢/٠ ١/٠ ٠ 

١٠% 

بسيار 
  زياد

ضرورت ترجمه اثر با توجه به 

 منابع موجود در زبان فارسی

  زياد  متوسط  آم ۶

۵/٢/٠ ١/٠ ٠ ١ 
٣/٠ 

١٠% 

بسيار 

  دزيا

حفظ اصالت و مطابقت ترجمه با 

ترجمه آتاب به صورت (متن اصلی 

 )آامل

  زياد  متوسط  آم ٧

٢/٠ ١/٠ ٠ ٣/٠ 

٣/٠ 

١٠% 

انتشارات دانشگاه يا ناشران معتبر 

 دانشگاهی آشور

  بلی   خير ٨

١٠ ٣/٠ ٠ ٣/٠% 

 ٢٠٠آمتر از 
  صفحه

 ٢٠٠بيشتر از 
  صفحه

 ٩ حجم آتاب

 ۶/٠حداآثر تا  تا 

 

 ٣/٠حداآثر

۶/٢٠ ٠% 

 ١٠٠ ٣ جمع کل



  مشتركی و آموزشی پژوهشیتهايفعال یاز برايع امتينحوه محاسبه و توز _ ١جدول شماره 

 

   

  . شودیاز نفر اول در نظر گرفته ميامت% ٨٠سنده مسئول ي نوی برا:تبصره  

  

 ی آموزشیات علمياعضاء ه  ارتقاءیازات الزم براي جدول حداقل امت– ٢جدول شماره 
  )دانشيار←استاديار(

 حداقل امتياز از 

آيفيت  (١-١

 )آموزش

حداقل امتياز 

 ١ – ٢از  

آميت (

 )آموزش

حداقل امتياز 

 ١ – ۶از  

دانش پژوهی 

 آموزشی

حداقل 

از  امتياز

 ١ماده 

حداقل امتياز 

ازمجموع 

-١-١بندهای 

 ٢-١-۶ تا ٢

حداقل 

امتياز از 

 ٢ماده 

حداقل امتياز از 

  ٣ماده 

حداقل امتياز 

از مجموع 

 الی ١موارد 

٣ 

١۵ ١۵ ٣ ۴۵ ۵ ١۵ ۵ ١٠۵ 

  

  

 )٣(ستون  )٢(ستون  )١(ستون 

 هياز اولي امتیاز بر مبنايسهم هر نفر از امت
 به نفرات ب مربوطيضر )نفر(تعداد نفرات 

 پنجم چهارم سوم دوم اول

٨۵% ١ ١     

۴٢ ٢/١ %٨٠ %٠    

٣۵% ٣۵% ٣ ٣/١ %٧٠   

٣٠ %٣٠ %٣٠% ۶٠% ۴/١ ۴  

٢۵% ٢۵% ٢۵% ۵۵% ۵/١ ۵ ٢۵% 

 یاز به نسبت مساوينفر دوم به بعد امت %۵٠ ۵/١  نفر۵شتر از يب



  حداآثر امتيازات قابل محاسبه برای اعضاء هيات علمی آموزشی– ٣جدول شماره  

 )دانشيار←استاديار(

 حداآثر امتياز در
 حداقل امتياز الزم

 موضوع بند ماده
 واحد درس

واحد آار يا 

 ترم

سقف حداآثر 

امتياز در هر 

 ١٠۵ موضوع

 ۴۵ ٧٠ ١اده م                       

 ١۵  ١-١ آيفيت تدريس ٢٠ ٢٠

 ١۵ ١-٢ آميت تدريس ٠/۵ ۶ ٣۵

   ١-٣ راه اندازی آزمايشگاه يا آارگاه ۵ ١٠

   .سرپرستی دآتری ٢ عمومی پزشكی

سرپرستی پايان نامه دوره آارشناسی

 ارشد و داروسازی
٣   

سرپرستی تخصصی دآتری گروه 

 پزشكی
 ۵/٣  

٢٠ ۴-١ 

پرستی فوق تخصصی و تحقيقاتی سر

 گروه پزشكی
۵   

١ 

   PhDسرپرستی دآتری تخصصی  ٨

   ١-۵ جوايز آموزشی ١٠ ١٠

 ١٢-۶-١ ارائه طرح دوره ٠/۵

 ١١-۶-٢ بازنگری طرح دوره ٠/٢۵

 ١١٠-۶-٣ طراحی آوريكولوم ١

 ۵ ۵/٠ بازنگری آوريكولوم١-۴-۶
٢٠ 

ش های نوين آموزشیپياده سازی رو ٠/۵ ۵-۶-١۴ 

پياده سازی روش های نوين ارزيابی ١ ٣ ۶-۶-١

٣ 

دوره های آموزشی آوتاه مدت 

 )فرصتهای مطالعاتی(
١ ٣ 7-١   



 

  

  

  

  

  موضوع  بند  ٢ ماده
 حداآثر امتياز در

  واحد کاریيک 
سقف حداآثر امتياز 

  در هر موضوع
  حداقل امتياز الزم

    ١  ١٣۵  ٢۵ 

٢ – ١-١ 
له تحقيقی مقا

 اصيل

طبق جدول شماره 

۶ 
   بدون سقف

٢-١-٢ 
گزارش موارد 

 نادر
٢ ۴   

٢-١-٣ 
مقاله مروری 

 نمايه شده
۵ ١٠   

   ٨ ۴ مقاله متاآناليز ٢-١-۴

   ٢ ٢ نامه به سردبير ٢-١-۵
خالصه مقاله 

 منتشر شده
١   

٢-٢ 
مقاله تحليلی آامل 

چاپ شده در 

مجموعه مقاالت 

 آنفرانسها

۵/١ 
۴ 

  

   ٣٠ ١۵ تاليف آتاب

   ۶ ٣ ترجمه آتاب

٢  

٢-٣ 

   ۴ ٢ تجديد چاپ آتاب

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  موضوع  بند
سقف حداآثر امتياز در 

  هر موضوع
  حداقل امتياز الزم

۵  

   و٣-١

٣-٢ 

 در ی همكاریبرا

 دانشگاه يیامور اجرا

  وزارتخانه-

 ١٠ هر سال یبرا

 ۴٠حداکثر

  

   و ٣-٣

۴-٣ 

ته يدر آمت موثر يفعال

 مجالت – انجمن –

 یعلم

 ۴ هر سال یبرا

 ٣٠حداکثر

  

۵-٣ 
ت در ارتباط با يفعال

 یليجنگ تحم

  ١٠ هر سال یبرا

  ٣٠حداکثر
  

  

٣-٧ 
 خدمات

 ۶ هر سال یبرا

 ١۵حداکثر

  

 
 ی روسایبرا

 دانشگاهها

 ١٠ هر سال یبرا

  ٢۵حداکثر
  

  ٣ماده 

٣-٨ 

 موثر در یهمكار

 و یامور فرهنگ

 یتيترب

     ازيت ام۶هر سال 

 ٢۵حداکثر

  

  ۴٠   مورد قبول٣سقف مجموع امتيازات ماده 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

مصوب علمی (در مجالت ) Original(سقف امتياز دهی مقاالت تحقيقی اصيل : ٦جدول شماره 

های بين المللی و امتياز بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی بر حسب نمايه) پژوهشی

  پزشکی

ت علمی پژوهشی که در نمايه های بين امتياز مجال

  المللی ذيل ثبت می شوند
  سقف امتياز

  نمايه های نوع يک

ISI Web Of Science (ISI), Medline (Pub med) 
  تا پنج امتياز

 نمايه های نوع دو

ISC (Islamic World Science Citation Center) 

BIOSIS, Chemical Abstracts, Current Content 

EMBASE, Scopus  

  تا سه و نيم امتياز

  تا سه امتياز  ساير نمايه های بين المللی

  تا دو امتياز  در صورتيکه مجله در هيچ نمايه ای ثبت نشود

  

 سال يک بار بر اساس نمايه های فوق و ارزيابی کيفی و ساختاری توسط ٢رتبه بندی مجالت داخلی هر 

  .ی شودوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعالم م


