
  آیین نامه تمام وقتی اعضاي هیات علمی

  هیات علمیساعت براي اعضاي  135تمام وقت عادي و  هیات علمی ساعت براي اعضاي 100شرط الزم براي تمام وقتی حضور فیزیکی  –1

  .تمام وقت جغرافیایی خواهد بود 

اعضاي هیات علمی استخدامی-اداري آیین نامه  104ل  ماده میزان واحدهاي موظف اعضاي هیات علمی براساس حداقل مندرج در جدو –2

  تعیین می گردد .) 91( ویرایش اردیبهشت 

  درصد بیشتر از واحدهاي موظف مندرج در جدول می باشد . 20میزان واحدهاي موظف تدریس اعضاي هیات علمی تمام وقت جغرافیایی  –3

از واحدهاي موظفی خود را بنابه پیشنهاد مدیرگروه و تایید رئیس دانشکده و تصویب  درصد 30اعضاي هیات علمی می توانند تا سقف  –4

  واحدهاي معادل سازي شده پژوهشی مشمول حق التدریس نمی باشند . شوراي پژوهش دانشگاه صرف امور پژوهشی نمایند ،

  .درصد فعالیتهاي پژوهشی می باشد 40و  درصد فعالیتهاي آموزشی 60نحوه محاسبه تمام وقتی اعضاي هیات علمی بر اساس  –5

  نحوه محاسبه فعالیتهاي پژوهشی جهت حق تمام وقتی بر اساس جدول زیر محاسبه می گردد . –6

ف
دی
ر

  

  میزان درصد  عنوان فعالیت

  ماه1درصد  20تا  پژوهشی(دانشکده/دانشگاه)سمینارهاي دانشجویی بانظر شوراي  سخنرانی و راهنمایی دانشجویان در برگزاري  1
  ماه1درصد   5  ارائه پوستر در سمینار کشوري  2
  ماه 1درصد  10  ارائه پوستر در سمینار خارجی  3
  ماه 6تا2بمدتدرصد30تا  ترجمه و تالیف کتاب باتوجه به محتوا ، کیفیت و ناشر  4
  ماه 2درصد 30تا  پژوهشی(دانشکده/دانشگاه)طرح تحقیقاتی پس از خاتمه و گواهی معاونت پژوهشی طبق نظر شوراي   5
نظر شوراي پژوهشیگواهی معاونت پژوهشی و راهنمایی دانشجویان در طرحهاي پژوهشی دانشجویی با   6

  (دانشکده/دانشگاه)

  ماه 1درصد  5

  ماه 1درصد  10  از سوي سردبیر مجله علمی دانشگاه براي هر مقاله رجاع شدهداوري مقاله هاي علمی ا  7
  ماه 1درصد  5  و پایان نامه ها داوري طرحهاي پژوهشی   8
  ماه 1درصد  10  و نظارت بر طرح هاي تحقیقاتی داوري گزارش طرحهاي پژوهشی  9
  ماه 1درصد  5  سخنرانی در کنفرانس داخلی دانشکده / بیمارستان  10
  ماه 1درصد  10  سخنرانی در سمینار داخلی دانشگاه  11
  ماه 1درصد 30  کشوريسخنرانی در سمینار   12
  ماه 2درصد  10  سخنرانی در سمینار خارجی بین المللی  13
  ماه 1درصد  10  سخنرانی در کارگاههاي آموزشی و پژوهشی داخلی  14
  ماه 1درصد  20  سخنرانی در کارگاههاي آموزشی و پژوهشی کشوري  15
  ماه 3درصد 20  ت معتبر داخلیمقاله چاپ شده در مجال  16
ماه3درصد Pubmed   ،ISI40مقاله چاپ شده اندکس   17
ماه 3درصد  25  مقاله چاپ شده انگلیسی در سایر اندکس ها  18
ماه 2درصد 20  چاپ خالصه مقاله علمی بین المللی  19
ماه 1درصد  15  چاپ خالصه مقاله کنگره هاي داخلی  20
  ماه 2درصد  15  کسب مجوز علمی ) چاپ مقاله در مجله هاي تازه تاسیس دانشگاه ( براي  21
  ماه 1درصد  15  چاپ مقاله در مجله هاي علمی داخلی یا خارجی اندکس نشده  22
  ماه 1درصد  15  دبیر علمی سمینار داخلی  23
  ماه 2درصد  15  دبیر علمی سمینار کشوري  24
  ماه 2درصد  35  دبیر علمی سمینار بین المللی  25
  ماه 1درصد  15  داخلیدبیر اجرایی سمینار   26
  ماه 2درصد  15  دبیر اجرایی سمینار کشوري  27
  ماه 2درصد  30  دبیر اجرایی سمینار بین المللی  28



  
تهاي اجرایی اعضاي هیات علمی در موارد یک که در آیین نامه به عهده شوراي دانشگاه گذاشته شد طبق جدول زیر قابل معادل سازي فعال –7

  محاسبه می باشد :

  

  

  

ندین مسئولیت اجرایی صرفا باالترین امتیاز و مزایا محاسبه خواهد شد .در صورت مشمول بودن چ :ل توجه قاب        

  

  

مالك  مذکور ساقط است و صرفا مصوبه بارالزم به ذکر است از این به بعد کلیه دستورالعمل هاي مصوب مربوطه از درجه اعت -8

  عمل واحدهاي تابعه خواهد بود .
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واحدهاي موظف تدریس درترممسئولیت

واحد 1روساي دانشگاه علوم پزشکی1

واحد 2معاونین دانشگاه و رییس دانشکده پزشکی2

واحد 3روساي سایر دانشکده ها3

واحد 4روساي بیمارستانها و  معاونین دانشکده ها4

واحد 5مشاورین رئیس دانشگاه5

  واحد 9  دانشگاه و مدیران گروهمعاونین مدیران 6

  از واحد موظفی 7کسر واحد به میزان   مدیران دانشگاه7

  از واحد موظفی 5کسر واحد به میزان   مسئول مرکز تحقیقات مصوب وزارتی8

  از واحد موظفی 3کسر واحد به میزان   پژوهشی - شماره در سال) مصوب علمی  4سر دبیر مجله( به شرط چاپ 9

  از واحد موظفی 2کسر واحد به میزان   کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده ها سرپرست10

  از واحد موظفی 2کسر واحد به میزان   قرداد مورد تایید در سال ) 4مسئول ارتباط باصنعت ( به شرط بستن 11

  از واحد موظفی 1کسر واحد به میزان   دبیر شوراي تطبیق واحد دانشگاه12

از واحد موظفی 1کسر واحد به میزان دانشکده و بیمارستانرییس کتابخانه 13

بر اساس شوراي آموزشی دانشگاه براي مدیر گروه غیر مصوب14

هر گروه جداکانه تعیین می گردد


