دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي
درماني استان قزوین
معاونت آموزشي

ضوابط و مقررات اداري واستخدامي
اعضاء هيأت علمي

منابع :
 آيين نامه اداري استخدامي اعضاءهيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور سال 19آيين نامه ارتقاء رتبه اعضاء هيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور سال 19 دستورالعمل ترفيع ساالنه و تعيين ركود علمي سال 19 دستورالعمل اجرايي جذب وتبديل وضعيت اعضاءهيأت علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور سال 19 مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با هيات امناء دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشو.ر وموسسات وابسته ( كتاب سوم – ويرايش بهمن )19

تهيه و تنظيم :
 مژگان كاكاوند -ليال محمدزاده

اين مجموعه به منظور شفاف سازي ضوابط و مقررات دانشگاهي و افزايش رضايتمندي اعضاء هيات علمي از
آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي هيات علمي ( ويرايش ارديبهشت  ) 19و ديگر آيين نامه ها استخراج
گرديده است .
عضو هيات علمي تمام وقت جغرافيایي :
فردي كه بطور تمام وقت كامل و  49ساعت در هفته طبق برنامه تنظيمي دانشگاه در اختيار موسسه بوده و
حق انجام كار انتفاعي تخصصي خارج از موسسه را ندارد .
خدمات قابل قبول :
به حضور فعال عضو هيات علمي در موسسه و اجراي فعاليتهاي هفتگانه آموزشي  ,پژوهشي  ,فرهنگي ,
توسعه فردي  ,اجرايي و مديريتي  ,ارائه خدمات بهداشتي  ,درماني و ارتقاء سالمت و فعاليتهاي تخصصي در
خارج از موسسه اطالق مي گردد .
محاسبه سنوات خدمت :
سنوات خدمت اعضاي هيات علمي كه بخشي از آن قبال به صورت غير هيات علمي انجام شده است مشروط
به اينكه حداقل در هر ترم  8واحد تدريس داشته و در ازاي آن حق التدريس دريافت ننموده باشند به عنوان
سابقه قابل محاسبه است .
تعداد واحدهاي موظف آموزشي :
اعضاي هيات علمي تمام وقت بدون مسئوليت مديريتي بر اساس نياز موسسه  91تا  91واحد و ساعات
موظف تدريس جهت اساتيد مربي  99تا  91ساعت  ,استاديار  91تا  99ساعت  ,دانشيار  91تا  91ساعت و
استاد  8تا  91ساعت در هفته مي باشد .
تبدیل وضعيت:
اعضاي هيأت علمي به صورت پيماني يارسمي (آزمايشي و قطعي )"تمام وقت يا تمام وقت جغرافيايي"
ميباشند  .تبديل وضع اعضاي هيأت علمي ازپيماني به رسمي آزمايشي طبق مصوبات شوراي عالي انقالبي
فرهنگي ومشروط به احراز شرايط براي ارتقاء به مرتبه باالتر وازرسمي آزمايشي به رسمي قطعي مشروط به
احراز مرتبه دانشيا ري ميباشد كه اخذ مجدد تأييديه صالحيت عمومي الزامي است  .تبديل وضع اعضاي هيأت
علمي ايثارگر بر اساس بند ز ماده 99برنامه پنجم توسعه با تأييد مجدد صالحيت عمومي امكان پذير خواهد
بود.
ترفيع پایه استحقاقي :
درقبال هر سال خدمت قابل قبول در اجراي فعاليت هاي هفت گانه يك پايه ترفيع داده مي شود.درصورت غيرقابل
قبول بودن فعاليت عضو درطول يك سال  ،با تصويب كميته منتخب  ،ترفيع ساالنه به وي تعلق نمي گيرد.به ايام
تعليق و مرخصي بدون حقوق ترفيع تعلق نمي گيرد وبه همان ميزان تاريخ استحقاق ترفيع به تعويق مي افتد.به
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ازاي هر 4سال خدمت تمام وقت جغرافيايي قابل قبول يك پايه تعلق مي گيرد  .در صورت استفاده ازماموريت
آموزشي و يا بورس تحصيلي و پس از ارائه مدرك باالتر تا  9پايه ترفيع داده مي شود .
ترفيع پایه تشویقي :
به اعضاي هيات علمي كه موفق به اخذ گواهينامه طي دوره  MPHمي شوند يك پايه ترفيع تعلق مي گيرد .
( مجموعا" تا پنج پايه تشويقي ) .به نخبگان و برگزيدگان رتبه هاي اول تا سوم جشنواره هاي رازي  ،خوارزمي
وصاحبان اصلي فرايند هاي منتخب كشوري جشنواره آموزشي شهيد مطهري يك پايه تشويقي تعلق مي گيرد.
درتغيير مرتبه از استادياري به دانشياري  9پايه و از دانشياري به استادي در زمان ارتقاء  1پايه اعطاء مي شود.

ركود علمي :
درصورتي كه فرد به عنوان عضو هيأت علمي تمام وقت  3 ,سال متوالي يا  9سال متناوب از تاريخ 81/4/11
موفق به دريافت ترفيع نگردد به عنوان ركود محسوب ميشود .زمانيكه ركود علمي  ،عدم كفايت و ياصالحيت
عضو هيأت علمي براي دانشگاه محرز گردد ،ميتوان به خدمت او به عنوان هيأت علمي خاتمه داده و اورا
بازنشسته  ،بازخريد ويا به كادر درماني تبديل وضعيت نمايد .ودر صورتي كه  3سال متوالي يا  9سال متناوب
موفق به ترفيع نشوند به عنوان ركود علمي به هيات مميزه دانشگاه معرفي ودر مورد اعضاي هيات علمي
غير تمام وقت توسط كميته ترفيع ،معادل يابي و در صورت عدم ترفيع ساالنه به صورت كتبي و به شكل
اخطار ابالغ مي شودالبته اجراي اين موضوع جهت اعضاي هيات علمي تازه استخدام شده در سال اول
استخدام و همچنين درجه استادي محسوب نمي شود .
حداقل امتياز آموزشي جهت ترفيع ساليانه مربي  ،1استاديار  ،1دانشيار4و استاد  9و حداقل امتياز پژوهشي
الزم 9امتياز مي باشد .
مابه التفاوت امتياز آموزشي از پژوهشي جايگزين و امتياز آموزشي مازاد قابل ذخيره شدن نيست .
مرخصي :
اعضاء هيأت علمي تمام وقت ساليانه حداكثر 94وتمام وقت جغرافيايي حداكثر31روز ازمرخصي استحقاقي
خودرا با موافقت دانشگاه ذخيره مينمايند و روزهاي تعطيل بين مرخصي به عنوان مرخصي و مازاد ايام
تعطيالت نوروزي جزء مرخصي ساليانه محسوب ميشود.
بازنشستگي :
اعضاي هيأت علمي ميتوانند با حداقل 14سال سنوات خدمت و 11سال سن باتقاضاي خود وبا14سال
سن يا 31سال خدمت بازنشسته شوند  .و از لحاظ بازنشستگي  ،از كار افتادگي وفوت مشمول قوانين
ومقررات صندوق تابع ميباشند.
 -اعضاي هيأت علمي كه باالي  11سال سن دارند ،دو واحد ازواحد هاي موظفي آن ها كم مي شود.
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كسب حداقل  11درصد امتياز پژوهشي از مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بين المللي و يا علمي پژوهشي
مصوب كميسيون نشريات كشور  ,براي مرتبه هاي استاديار به باال و  91درصد براي مرتبه مربي الزامي است .
-

اگر عضو هيات علمي در سه سال اول خدمت خود باشد  ,نامه پذيرش مقاله منوط به اينكه در سنوات بعد

ارائه شود نيز قابل قبول است .
كليه فعاليتهاي علمي ارائه شده ميبايست به نام دانشگاه يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه باشد .
امتياز پژوهشي منوط به اينكه به ميزان الزم امتياز حاصل از چاپ مقاله باشد قابل ذخيره است و در صورت
عدم كسب امتياز در سالهاي بعد جايگزين مي شود .
-

حداكثر زمان توقف در رتبه استادياري يا دانشياري  91سال و شيوه محاسبه زمان باقيمانده براي

ارتقاء اعضاي هيات علمي استخدام شده به شرح ذيل مي باشد .
رديف

مدت زمان ماندگاري در رتبه استادياري يا دانشياري براي اعضاي هيات علمي

مدت زمان باقيمانده جهت ارتقاء
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باالي بيست سال

4

1

 94 – 11سال

1

3

 91 – 99سال

1

9

 4 – 1سال

8

4

 1 – 9سال

1

1

كمتر از  1سال

91

ارتقاء مرتبه :
موادامتيازآور جهت ارتقاء  ،شامل  9ماده به شرح زير ميباشد:
ماده  9فعاليتهاي فرهنگي  ،تربيتي واجتماعي :
حداقل امتياز الزم ازاين ماده  91و حداكثر امتياز قابل كسب  31مي باشد.الزم به ذكر است كه شركت در كارگاه
هاي دانش افزايي وتوانمند سازي اعضاي هيأت علمي به ازاي هر 91ساعت داراي  1و حداكثر  8امتياز مي باشد.
ماده  1فعاليت هاي آموزشي :
حداقل امتياز الزم از اين ماده براي مربي  ،14استادياري 84و دانشياري  81امتياز مي باشد كه شامل امتياز
كيفيت تدريس  ،كميت تدريس و...مي باشد.
ماده  3فعاليتهاي پژوهشي – فناوري :
حداقل امتياز الزم ازاين ماده جهت ارتقاء اساتيد مربي  ، 31استاديار  ، 34دانشيار  94وحداكثر امتياز سقف ندارد.
ماده  9فعاليتهاي علمي – اجرايي :
حداقل امتياز الزم از اين ماده 91وحداكثر امتياز قابل كسب  91مي باشد.
الزم
* كل امتياز الزم جهت ارتقاء از مرتبه مربي به استادياري  ,991استادياري به دانشياري 944وحداقل امتياز 3

جهت ارتقاء از مرتبه دانشياري به استادياري 911مي باشد.

دستورالعمل نحوه محاسبه حق التدریس و معادلسازي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي
نامه شماره /2332ه مورخ  88/5/22معاونت هماهنگي وزارت متبوع
ماده  ) 9موسسه مي تواند جهت واحدهاي معادل آموزشي ( واحد معادل ) اعضاي هيات علمي خود حق
التدريس به شرح زير پرداخت نمايد :
ماده  ) 1واحد معادل براي هر پروژه يا پايان نامه دوره كارداني  ,كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته با
رعايت شرايط تبصره هاي  9و  1اين ماده به طريق زير محاسبه مي شود :
تعداد دانشجو×واحد پروژه یا پایان نامه

= واحد معادل

تعداد دانشجو𝟑 +
تبصره  – 9تدريس درس تئوري مربوط به پروژه ( درصورت وجود داشتن ) و سرپرستي پروژه بطور توام بايد
توسط عضو هيات علمي در يك ترم انجام گيرد .
تبصره  – 1اگر پروژه و يا پايان نامه توسط بيش از يك نفر سرپرستي مي شود تعداد واحد معادل فوق بر
تعداد مدرسين تقسيم مي شود .
تبصره  – 3واحد معادل درس سمينار كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته برابر يك سوم واحد معادل پروژه
موضوع اين ماده محسوب مي گردد و حداكثر  3واحد قابل احتساب است .
ماده  ) 3واحد معادل براي هر پروژه يا پايان نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته با رعايت تبصره هاي  9و  1ماده
 1براي عضو هيات علمي راهنما ( استاد راهنما ) به طريق زير محاسبه مي شود .
واحد معادل = واحد پروژه يا پايان نامه تقسيم بر 1
تبصره  – 9در هر حال براي يك پروژه بيشتر از  1واحد معادل قابل احتساب نيست .
تبصره  – 1واحد معادل درس سمينار كارشناسي ارشد ناپيوسته با رعايت تبصره هاي  9و  1ماده  1برابر يك
ششم واحد درس سمينار و حداكثر  1واحد محسوب مي گردد مشروط بر اينكه موضوعات ارائه شده همانند
نباشند .
ماده ) 9واحد معادل رساله هاي دوره هاي دكتراي تخصصي مساوي واحد رساله بوده و حداكثر  11واحد براي
هر رساله در كل دوره دكتري قابل احتساب است .
تبصره  – 9حداكثر تعداد رساالتي كه يك عضو هيات علمي مي تواند سرپرستي كند توسط شوراي تحصيالت
تكميلي موسسه تعيين مي شود .
تبصره  – 1واحد معادل براي هر عضو هيات علمي مشاور ( استاد راهنما ) رساله باتوجه به ميزان مشاركت وي
حداكثر يك ششم واحد معادل مربوط به استاد راهنماي آن رساله و حداقل يك دوم واحد خواهد بود  ( .براي
هر رساله كارشناسي ارشد ناپيوسته  9نفر استاد مشاور و هر رساله دكتراي تخصصي  1نفر استاد مشاور
منظور مي گردد ) .
ماده ) 4هر  39ساعت سرپرستي كارآموزي و كارورزي در عرصه در بخشها براي دانشجويان غير پزشكي
معادل يك و نيم واحد نظري محسوب مي شود .
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تبصره  – 9واحد ( كارآموزي و كارورزي در عرصه ) درصورتي منظور مي گردد كه عضو هيات علمي بطور
كامل و در طول درس به ازاي هريك و نيم واحد حداقل  49ساعت در هر ترم در محل حضور داشته باشد .
تبصره  – 1سرپرستي كارآموزي وكارورزي و اظهار نظر در موردگزارش هاي مربوط جزو خدمت موظف هفتگي
و قابل قبول عضواست ودانشكده هاموظفند امورمربوط را به نحو احسن بين اعضاي هيات علمي تقسيم نمايند
ماده ) 1اگر ساعات اضافه بر ميزان واحد بعنوان كالس تمرين مصوب يا دروس آزمايگاهي مصوب كه توسط
عضو هيات علمي مسئول درس ارائه شود  ,هر  19ساعت حداكثر تا يك واحد نظري در نظر گرفته خواهد شد
ماده ) 1تعداد واحد معادل دروس مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي يك و نيم برابر مي
باشد .
تبصره  – 9در مورد تاسيس رشته هاي جديد تعداد واحد معادل دروس كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري
كه براي اولين بار توسط عضو هيات علمي ارائه مي گردد  1برابر خواهد بود .
تبصره  – 1موسسه مي تواند در موارد خاص در مورد دروس تخصصي سال آخر كارشناسي ارشد پيوسته
( دكتراي حرفه اي  ,فوق ليسانس ) ضريب  9/14را اعمال نمايد .
ماده ) 8واحد معادل پايان نامه دكتراي تخصصي پزشكي و دندانپزشكي حداكثر  4واحد معادل است و براي
پايان نامه دكتراي فوق تخصصي پزشكي حداكثر  1واحد معادل مي باشد .
تبصره  – 9واحد معادل پايان نامه دكتراي تخصصي پزشكي و دندانپزشكي و دكتراي فوق تخصصي پزشكي
پس از دفاع از پايان نامه و تاييد توسط دانشكده قابل محاسبه است .
تبصره  – 1تعداد پايان نامه هاي هر عضو هيات علمي در ابتداي سال تحصيلي حسب مقررات توسط شوراي
آموزشي پژوهشي دانشكده و يا شوراي تحصيالت تكميلي تعيين و به وي اعالم مي شود .
ماده ) 1ميزان حق التدريس اساتيد راهنماي دانشجويان مطابق آيين نامه هاي مربوطه مي باشد .
ماده ) 91تعداد واحد معادل براي آموزش باليني در بيمارستانها در روز و شب بر حسب رشته به شرط حضور
حداقل  1نفر دانشجو  ,كارورز يا دستيار به شرح زير مي باشد .
 – 9درمانگاه آموزشي

 1ساعت معادل يك ساعت نظري

 – 1راند ( در بخش بيماران بستري )

 1ساعت معادل يك ساعت نظري

 – 3كنفرانس پزشكي

يك ساعت معادل يك ساعت نظري

 – 9اداره سمينار ( هر موضوع )

 1ساعت نظري

 – 4كشيك شب براي گروههاي جراحي و بيهوشي

 94شب يك واحد نظري

 – 1كشيك شب براي گروههاي داخلي ( به صورت آنكال )

 31شب يك واحد نظري

 - 1سرپرستي كارآموزي و كارورزي در بخش ها به شرط حضور در فيلد براي مناطق شهري معادل نصف
زمان صرف شده و براي مناطق روستايي دو سوم زمان صرف شده تدريس نظري در نظر گرفته مي شود .
 – 8اتاق عمل يا هرگونه پروسيجر آموزشي در بخش هاي مختلف

 3ساعت معادل يك ساعت نظري

 – 1خواندن فيلمهاي راديولوژي يا ديدن المپهاي آسيب شناسي به همراه آموزش به دانشجو  1ساعت
معادل يك ساعت نظري  ( .تبصره  :امتياز آنكالي در مجموع  4امتياز مي باشد ) .
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ماده ) 99
تعداد واحد معادل هر درس براساس تعداد دانشجويان كالس حداكثر  9/4برابر واحد درس به شرح جدول
پيوست مي باشد .
تعداد واحد معادل

تعداد دانشجو در هر كالس ( نفر )
درس نظري اصلي و نظري

درس نظري پايه

درس

 – 41و كمتر

 – 14و كمتر

 – 911و كمتر

 × 9/11واحد درس

49 – 11

11 – 14

919 – 931

 × 9/14واحد درس

19 – 11

11 – 994

939 – 911

 × 9/91واحد درس

19 – 81

991 – 934

919 – 911

 × 9/94واحد درس

89 – 11

931 – 944

919 – 111

 × 9/11واحد درس

19 – 911

941 – 914

119 – 141

 × 9/14واحد درس

919 – 991

911 – 914

149 – 181

 × 9/31واحد درس

999 – 911

911 – 194

189 – 391

 × 9/34واحد درس

919 – 931

191 – 134

399 – 391

 × 9/91واحد درس

939 – 991

131 – 144

399 – 311

 × 9/94واحد درس

 999و بيشتر

 141و بيشتر

 319و بيشتر

 × 9/41واحد درس

تخصصي

تبصره ) كالسهاي مربوط به دروس نظري اصلي و تخصصي به كمتر از  41نفر و دروس نظري پايه به كمتر از
 14نفر و دروس نظري عمومي به كمتر از  911نفر قابل شكستن نبوده و فقط در يك گروه قابل احتساب
است .
آیين نامه تمام وقتي اعضاي هيات علمي

مصوب اولین جلسه شورای دانشگاه تاریخ ( 27/1/72بند)4
 – 9شرط الزم براي تمام وقتي حضور فيزيكي  911ساعت براي اعضاي هيات علمي تمام وقت عادي و 934
ساعت براي اعضاي هيات علمي
تمام وقت جغرافيايي خواهد بود .
 – 1ميزان واحدهاي موظف اعضاي هيات علمي براساس حداقل مندرج در جدول ماده  919آيين نامه
اداري-استخدامي اعضاي هيات علمي ( ويرايش ارديبهشت  ) 19تعيين مي گردد .
 – 3ميزان واحدهاي موظف تدريس اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي  11درصد بيشتر از واحدهاي
موظف مندرج در جدول مي باشد.
 – 9اعضاي هيات علمي مي توانند تا سقف  31درصد از واحدهاي موظفي خود را بنابه پيشنهاد مديرگروه و
تاييد رئيس دانشكده و تصويب شوراي پژوهش دانشگاه صرف امور پژوهشي نمايند  ،واحدهاي معادل سازي
شده پژوهشي مشمول حق التدريس نمي باشند .
 – 4نحوه محاسبه تمام وقتي اعضاي هيات علمي بر اساس  11درصد فعاليتهاي آموزشي و  91درصد
فعاليتهاي پژوهشي مي باشد .
 – 1نحوه محاسبه فعاليتهاي پژوهشي جهت حق تمام وقتي بر اساس جدول زير محاسبه مي گردد .
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ردیف

عنوان فعاليت

9

سخنراني و راهنمايي دانشجويان در برگزاري سمينارهاي دانشجويي بانظر

ميزان درصد
تا11درصد 1ماه

شوراي پژوهشي(دانشكده/دانشگاه)
1

ارائه پوستر در سمينار كشوري

3

ارائه پوستر در سمينار خارجي

9

ترجمه و تاليف كتاب باتوجه به محتوا  ،كيفيت و ناشر

4

طرح تحقيقاتي پس از خاتمه و گواهي معاونت پژوهشي طبق نظر شوراي

 4درصد 9ماه
 91درصد  9ماه
تا31درصد بمدت1تا 1ماه
تا31درصد  1ماه

پژوهشي(دانشكده/دانشگاه)
1

راهنمايي دانشجويان در طرحهاي پژوهشي دانشجويي با گواهي معاونت

 4درصد  9ماه

پژوهشي و نظر شوراي پژوهشي (دانشكده/دانشگاه)
1

داوري مقاله هاي علمي ارجاع شده از سوي سردبير مجله علمي دانشگاه براي

 91درصد  9ماه

هر مقاله
8

داوري طرحهاي پژوهشي و پايان نامه ها

 4درصد  9ماه

1

داوري گزارش طرحهاي پژوهشي و نظارت بر طرح هاي تحقيقاتي

 91درصد  9ماه

91

سخنراني در كنفرانس داخلي دانشكده  /بيمارستان

 4درصد  9ماه

99

سخنراني در سمينار داخلي دانشگاه

 91درصد  9ماه

91

سخنراني در سمينار كشوري

 31درصد  9ماه

93

سخنراني در سمينار خارجي بين المللي

 91درصد  1ماه

99

سخنراني در كارگاههاي آموزشي و پژوهشي داخلي

 91درصد  9ماه

94

سخنراني در كارگاههاي آموزشي و پژوهشي كشوري

 11درصد  9ماه

91

مقاله چاپ شده در مجالت معتبر داخلي

11درصد  3ماه

91

مقاله چاپ شده اندكس ISI ، Pubmed

 91درصد 3ماه

98

مقاله چاپ شده انگليسي در ساير اندكس ها

 14درصد  3ماه

91

چاپ خالصه مقاله علمي بين المللي

 11درصد  1ماه

11

چاپ خالصه مقاله كنگره هاي داخلي

 94درصد  9ماه

19

چاپ مقاله در مجله هاي تازه تاسيس دانشگاه ( براي كسب مجوز علمي )

 94درصد  1ماه

11

چاپ مقاله در مجله هاي علمي داخلي يا خارجي اندكس نشده

 94درصد  9ماه

13

دبير علمي سمينار داخلي

 94درصد  9ماه

19

دبير علمي سمينار كشوري

 94درصد  1ماه

14

دبير علمي سمينار بين المللي

 34درصد  1ماه

11

دبير اجرايي سمينار داخلي

 94درصد  9ماه

11

دبير اجرايي سمينار كشوري

 94درصد  1ماه

18

دبير اجرايي سمينار بين المللي

 31درصد  1ماه
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 –7معادل سازي فعالتهاي اجرايي اعضاي هيات علمي در موارد يك كه در آيين نامه به عهده شوراي دانشگاه
گذاشته شد طبق جدول زير قابل محاسبه مي باشد :

رديف

مسئوليت

واحدهاي موظف تدريس درترم

9

روساي دانشگاه علوم پزشكي

 9واحد

1

معاونين دانشگاه و رييس دانشكده پزشكي

 1واحد

3

روساي ساير دانشكده ها

 3واحد

9

معاونين دانشكده ها و روساي بيمارستانها

 9واحد

4

مشاورين رئيس دانشگاه

 4واحد
 1واحد

1

معاونين مديران دانشگاه و مديران گروه

1

مديران دانشگاه

كسر واحد به ميزان  1از واحد موظفي

8

مسئول مركز تحقيقات مصوب وزارتي

كسر واحد به ميزان  4از واحد موظفي

1

سر دبير مجله( به شرط چاپ  9شماره در سال) مصوب علمي -

كسر واحد به ميزان  3از واحد موظفي

پژوهشي
91

سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده ها

كسر واحد به ميزان  1از واحد موظفي

99

مسئول ارتباط باصنعت ( به شرط بستن  9قرداد مورد تاييد در سال )

كسر واحد به ميزان  1از واحد موظفي

91

دبير شوراي تطبيق واحد دانشگاه

كسر واحد به ميزان  9از واحد موظفي

93

رييس كتابخانه دانشكده و بيمارستان

كسر واحد به ميزان  9از واحد موظفي

99

مدير گروه غير مصوب

بر اساس شوراي آموزشي دانشگاه براي هر
گروه جداكانه تعيين مي گردد

قابل توجه  :در صورت مشمول بودن چندین مسئوليت اجرایي صرفا باالترین امتياز و مزایا محاسبه خواهد
شد .
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آيين نامه نحوه شركت اعضاي هيات علمي در همايش هاي معتبر علمي داخلي با ارائه مقاله كه در جلسه
 11/91/1شوراي دانشگاه به تصويب رسيد .
اعضاي هيات علمي شاغل دانشگاه بارعايت مفاد اين آئين نامه مي توانند در همايش هاي معتبر علمي با ارائه
مقاله شركت نمايند .
شرايط و چگونگي شركت در همايش :
 -9مقاله بايد با نام دانشگاه علوم پزشكي قزوين ارائه گردد.
 -1مقاله در هيچ همايش داخلي ديگري از سوي مولف يا مولفين ارائه نشده باشد.
 -3اعتبار علمي همايش و درخواست عضو هيات علمي بايد به تائيد مدير گروه آموزشي برسد.
 -9مقاله بايد در مجموعه چكيده مقاالت همايش چاپ شده باشد و پس از بازگشت ارائه گردد.
 -1مدت زمان شركت در همايش حداكثربه تعداد روز هاي همايش خواهد بود .
تبصره ؛ اسناد ومدارك مثبته بعد از انجام ماموريت وتاييد مدير گروه جهت تاييد نهايي به معاونت پژوهشي
دانشكده تحويل خواهد شد
 -1تعداد دفعات مجاز شركت در همايش به تشخيص مدير گروه و رييس دانشكده خواهد بود
 -8برگه ماموريت بعداز امضاء مدير گروه بعنوان اعزام كننده به دانشكده مربوطه جهت تاييد رياست
دانشكده به عنوان مقام موافقت كننده ارسال گردد.
 -1پرداخت حق ماموريت با ارائه چكيده مقاله و گواهي شركت در سمينار و تائيد معاونت پژوهشي دانشكده
امكان پذير است.
 -91در صورتيكه مقاله داراي بيش از يك مولف باشد براي ارائه دهنده ماموريت پرداخت مي گردد
 -99آن دسته از اعضاي هيات علمي دانشگاه كه به عنوان داور كميته علمي همايش يا عضو هيات رئيسه
سمينار منصوب شده باشند مي توانند از حكم ماموريت بدون فوق العاده ماموريت استفاده نمايند.
 -91شركت در همايش با ايراد سخنراني بدون ارائه مقاله ،حكم ماموريت بدون دريافت حق ماموريت صادر
خواهد شد .رئيس دانشكده مربوطه مي بايست در باالي حكم ماموريت عبارت " بدون حق ماموريت" را درج
نمايد .
 - 93در صورتيكه عضو محترم هيات علمي به عنوان سخنران اصلي از طرف رئيس همايش دعوت شده باشد
مشمول در يافت فوق العاده ماموريت خواهند بود.
 -99اعضاي هيات علمي ميتوانند حداكثر يك بار در سال در همايش هاي مرتبط با رشته خود بدون اخذ
مرخصي و با حكم ماموريت بدون دريافت فوق العاده ماموريت شركت نمايند
-94شركت در سمينارها بدون سخنراني يا ارائه مقاله صرفا بعنوان شركت كننده با اخذ مرخصي مجاز قبل از
شركت همايش خواهد بود
 – 91از كليه اقدامات توسط دانشكده ها بايستي نسخه اي براي معاونت پژوهشي ارسال گردد ( در برنامه
فرم افراد فعاليتهاي هيات علمي منظور گردد )
مسئوليت حسن اجراي اين آئين نامه بعهده معاونت پژوهشي دانشگاه بوده و مي بايست گزارش ساالنه
عملكرد مربرطه را به رياست دانشگاه ارائه نمايد.
اين آئين نامه از تاريخ ابالغ قابل اجرا مي باشد .اين آئين نامه در  91ماده و يك تبصره در تاريخ 11/91/1
در سومين جلسه شوراي دانشگاه به تصويب رسيد.
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