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 بسمه تعالی

اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیاییدستورالعمل اجرایی پرداخت تمام وقتی   

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه

 

 مقدمه

ارتقاء سطح فعالیت های  اعضای محترم هیات علمی و ساعت در هفته( 54جغرافیایی ) این دستورالعمل به منظور بهره گیری از خدمات تمام وقتی

در دانشکده تهیه و تنظیم شده است. اعضای هیات علمی تمام وقت جغرافیایی دانشکده در چارچوب این پژوهشی، فرهنگی و اجرایی آنها آموزشی، 

 دستورالعمل از مزایای طرح تمام وقتی بهره مند می شوند. 

 

 

 فعالیت های در نظر گرفته شده برای محاسبه تمام وقتی جدول

 

 توضیحات امتیاز مکتسبه امتیازحداکثر  جزئیات 

در طول سال از شروع  آموزشیفعالیت  1

 سال تحصیلی قبل

   ۳5 کمیت تدریس  

 بر اساس فرمول  2۰ کیفیت تدریس   آموزشی فعالیت 2

 مازاد تشویقی  1۰  فعالیت نوآورانه آموزشی ۳

و  بسته های تحول فعالیت آموزشی 4

 نوآوری در اموزش

بر اساس میزان فعالیت   2۰

 در بسته ها

   2۰ مقاله, طرح و کنگره ... فعالیت های پژوهشی 

برای فعالیت اجرایی که   فعالیت اجرایی 

دریافت نمی  زایاییم

 کند

و تشکر از برای تشویق   2۰

 اعضای فعال

  1۰۰ 125  جمع امتیاز 
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 فعالیت های آموزشی

 مولفه کیفیت و کمیت تدریس تعریف شده است.  چهارفعالیت های آموزشی در این دستورالعمل در قالب 

 از فرمول زیر تعداد واحد بر اساس گواهی ابالغ دروس مدیریت آموزشی کمیت تدریس:( ۱

 ۳۵تقسیم بر تعداد واحد موظفی ضربدر در سال تعداد واحد درسی = فرد امتیاز

  آموزش پزشکیگواهی از مرکز مطالعات توسعه ارزشیابی دانشجو و بر اساس  :کیفیت تدریس( 2

 نمره فرد( –15)  × 4  =امتیاز فرد 

 به صورت امتیاز مازاد و تشویقی  نوآوری آموزش( ۳

 بر اساس گزارش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی امتیاز  5مثل کالس وارونه  و ...  تا استفاده از روش های نوین در آموزش الف( 

  امتیاز( 2جلسه مجازی جدید ب( تعداد برنامه های آموزشی مجازی )هر یک 

  موزشآفعالیت آموزشی بسته های تحول و نوآوری در  (4

 )مدیریت فعال جلسه هر ماه یک جلسه و با خروجی قابل توجه(  امتیاز بر اساس گزارش عملکرد 2۰انجام فعالیت به عنوان مسئول بسته تحول تا 

 (توجه قابل خروجی با و جلسه یک ماه هر جلسهدر  فعال شرکت) بر اساس گزارش عملکرد ازیامت 1۰بسته تحول تا  عضو فعالبه عنوان  تیانجام فعال 

الم سایر فعالیتهای اموزشی تعریف نشده در جدول فوق، پس از پیشنهاد رییس دانشکده، در حوضه معاونت اموزشی دانشگاه بررسی و واحد معادل اع :۱تبصره 

 خواهد شد.
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 ( فعالیت های پژوهشی۵

 امتیاز فعالیت های پژوهشیجدول 

 توضیحات امتیاز محتوا عنوان

 

 

در مجالت نمایه  مقاالت چاپ شده

 شده

 :1نمایه های نوع 
ISI (web of sciences), PubMed/ Medline 

1۰  

Scopus 
  

۷ 

 

 4 BIOSIS, Chemical Abstract, Embase,  

 2تا  علمی پژوهشیسایر نمایه های معتبر بین المللی و رتبه 

ارائه مقاله در همایش های خارجی و 

 بین المللی داخلی

  5/۰ پوستر )حداکثر دو مورد در سال(

 2 رانینسخ

 ۳ سخنران مدعو

 

 

 کتاب

 

  5تا  ۰5/۰تعداد صفحه*  تالیف کامل یا بخشی از کتاب

 ۳تا  ۰5/۰* تعدادصفحهترجمه کامل یا بخشی از کتاب

 1تا  کامل یا بخشی از کتابویراستاری 

 2تا  تجدید چاپ کتب در قالب موارد باال

 

 کسب رتبه در جشنواره های معتبر علمی )مطهری، رازی و خوارزمی و ...(

  

 12تا 

 

 2۰رتبه اول 

 15رتبه دوم 

 1۰رتبه سوم 

اکتشاف، اختراع، بومی سازس فن 

 آوری های نوین، ثبت ژن و ...

  2۰تا  ثبت داخلی 

 مورد ۳ثبت ژن تا 
 4۰تا  ثبت بین المللی

 

 

 طرح پژوهشی

امتیاز تصویب و  % 5۰ 5  مجری

 امتیاز پایان طرح % 5۰

 باید پایان یافته باشد 2 همکار به شرط فعالیت تعریف شده و مرتبط

 باید پایان یافته باشد 1 ناظر

 

 طرح دانشجویی

امتیاز تصویب و  % 5۰ ۳ استاد راهنما

 امتیاز پایان طرح % 5۰

 باید پایان یافته باشد 1 استاد مشاور

از خارج  جذب بودجه طرح تحقیقاتی

 دانشگاه

  1 میلیون ریال  1۰به ازای هر 

 

 

 داوری

  مجالت ایندکس شده خارجی

5/۰ 

 

 

 مورد در سال 5تا سقف 
 مقاالت داخلی علمی پژوهشی و پروپوزال طرح های پژوهشی

 )ارشد، دکترا و رزیدنتی(پایان نامه 

 کتاب
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  منوط به لحاظ نام دانشکده علوم پزشکی مراغه در قالب دستورالعمل معاونت 5کسب امتیاز برای مقاله، کتاب، اختراع و سایر موارد مندرج در جدول ،

 پژوهشی دانشگاه می باشد.

  گذاری، مدیریت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، آموزشی، پژوهشی یا تولید در صنایع امتیاز طرح های مداخله ای که نتایج آن منجر به تغییر سیاست

 علوم پزشکی و فراورده های دارویی و غذایی شده باشد تا هفت امتیاز قابل احتساب خواهد بود.

 .میزان امتیاز هر فرد از مقاله یا طرح بر اساس میزان مشارکت و جدول ارتقا خواهد بود   

  1چاپ مقاله در در صورتQ دو برابر و  ازیامتQ2 .یک و نیم برابر محاسبه خواهد شد  

 ( فعالیت های اجرایی و مدیریتی۶

ورتی که عضو ساعات فعالیت های اجرایی و مدیریتی به شرح جدول زیر خواهد بود. اخذ تائیدیه از مدیر مربوطه، برای هر یک از موارد الزامی است. در ص

 مسئولیت های متعددی باشد که بابت آن حق مسئولیتی دریافت نمی کند، امتیاز تمام مسئولیت ها قابل احتساب می باشد.هیات علمی دارای 

 

 امتیاز فعالیت های اجرایی و مدیریتیجدول  

 امتیاز عنوان

 , دبیر آموزشسرپرست کمیته تحقیقات دانشجوییمعاونین بیمارستان های آموزشی، روسای مراکز تحقیقاتی، 

 EDCمداوم و مسئول 

15 

 1۰ ، مسئول دفتر دانش بنیانمسئول المپیاد دانشجویی دانشکده، بیمارستان، سرپرست اساتید مشاور EDOمسئولین 

، ، کمیته ارتباط با صنعتعنوان عضوفعالیت در قالب عضویت در کمیته ها یا شوراهای سطح دانشکده و دانشگاه به 

 مسئولین امور هیات علمی

 5تا 

 5تا  آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی زشی و درمانی، روسای بخش ها،مومعاونین گروه های آ

 5تا  رئیس و دبیران علمی و اجرایی همایش ها

 5تا  فعالیت در هیات تحریریه و اجرایی مجله دانشگاه

 1۰تا  انجام ارزیابی بیرونی و درونی هر رشته برای هر یک از افراد دخیل

 ۳و  2، 1به ترتیب  برنامه عملیاتی سالیانه گروه، دانشکده و دانشگاهتدوین 

 1 برنامههر  آموزش مداوم برنامهاجرایی دبیر

 یک نیم هر  برنامه های آموزش مداوم سخنرانی

 2تا  تشکیل تیم های دانشجویی برای انجام فعالیت های علمی و فرهنگی

 ۳تا  EDOو  EDCدر فعالیت ها و کمیته های علمی مشارکت موثر 

 1ساعت موثر  5هر  همکاری در برگزاری آزمون ها و ارزیابی های انجام شده

 با نظر مسئول مربوطه سایر موارد با تائید رئیس دانشکده یا معاون آموزشی دانشگاه
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 امتیازات ویژه

 نماید.اضافه  ازاتیبه مجموع امت ازیامت 1۰موزشی مجاز است تا آرئیس دانشکده یا معاون  -1

 شیوه پرداخت

 که از بهمن سال قبل شروع می  دومشده و نیم سال شروع سال قبل  مهرلی که از یتحص اولنیم سال  بر اساس مجموع امتیازات  تمام وقتی

 شد.مالک می با 1۳۹۸ -1۳۹۷نیم سال اول و دوم سال تحصیلی  1۳۹۸مثال برای سال . می شودمحاسبه  شود,

  درصد می باشد.  5۰میزان محرومیت از مطب  سال حضوربرای اولین 

 یا امور هیات علمی شیزدرخواست برقراری حق محرومیت از مطب، توسط عضو هیات علمی به همراه جدول برنامه سالیانه وی، به مدیر آمو 

 دانشکده ارائه گردد.

 

 

 


