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 ره:شما                                            تعالی بسمه
 

 :ریختا
 
 
 
 
 

 مراغه درمانی و خدمات بهداشتی دانشکده علوم پزشکی

 پایه براي ترفیع علمی اعضاي هیئت هاي سالانه فعالیت ه امتیاز دهینحو

 

 و با حضور ریاست مراغه درمانی و خدمات بهداشتی م پزشکیدانشکده علو ٦٩اسفند ماه  شوراي آموزشی تصمیم به نظر

، هاي آموزشی بر فعالیت دانشکده مبتنی این علمی اعضاي هیئت هاي سالانه فعالیت محترم دانشکده، نحوه امتیاز دهی

 .شده است هئارا فناوري و اجرایی -پژوهشی

 
 

 علمی اعضاي هیئت هاي آموزشی فعالیت

(، بر ١، براساس جدول زیر )جدول شماره وزارت بهداشت سالیانه ارتقاي براساس دستورالعمل آموزشی امتیاز حیطه اقلدح

 زیر خواهد بود. هاي شاخص مبناي
  

:تدریس کمیت •
 

 سالیانه براي ترفیع آموزشی امتیاز کمیت : حداقل١ول شماره جد

 

 پژوهشی علمی هیئت پژوهشی علمی هیئت یآموزش علمی هیئت علمی رتبه
  مربی، مربی پژوهش، مربی آموزشیار

٧ 
 ٣ 

 استادیار، استادیار پژوهشی 
٩ 

 ٣ 

 دانشیار، دانشیار پژوهشی 
٥ 

 ٢ 

 استاد، استاد پژوهش 
٤ 

 ٢ 

 
 
 

 کرد. زینجایگ توان از امتیاز پژوهشی التفاوت را می امتیاز، ما به حداقل در صورت عدم کسب *

 شود. حساب می امتیاز آموزشی ٣معادل  امتیاز پژوهشی ١ در صورت کمبود امتیاز آموزشی *

 .باشد می هیات علمی نامه آیین موظف مدیران بر اساس حداقل امتیاز اموزشی *
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 ارتقا ( نامه آئین ٣ارتقا )جدول شماره  نامه : بر اساس آیینتدریس

 

 

 : روش محاسبه کمیت تدریس2جدول شماره 

 

 .را خواهند ساخت ٧در یکدیگر ضرب شده و ستون  ٦و ٥،  ٤هاي  نستو

 تدریس کیفیت: 

 امتیاز ١دانشکده حداکثر  آموزشی با تایید معاونت و انضباط درسی نظم عایتر -

 شود. همان سال لغو می پایه باشد ترفیع ١٩: زیر تدریس کیفیت -

 EDC) براساس گواهیامتیاز ) ٢٥/٠ ازاي هر واحد آموزش و اجراي طرح درس به وینتد -

 با حوزه آموزش: هاي مرتبط فعالیت 

 EDC) و آموزشی معاونت امتیاز )براساس گواهی ٢ EDCو  هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکی کمیته عضو -

 امتیاز ١و توانمندسازي هر مورد  و پژوهشی کارگاه هاي آموزشی هئارا -

 (ارتقا هیات علمی نامه بر اساس آئین بالینی )ویژه هیأت علمی بیمارستانی درمانی – ي آموزشیفعالیتها •

 در گزارش صبحگاهی شرکت -

 )با ذکر تعداد ماه هاي راند در سال( راند آموزشی -

 در ژورنال کلاب شرکت-(یا ماهیانه ) هفتگیآموزشی در کنفرانس شرکت-آموزشی کنفرانس ارائه -

 ٧ یبضرا ٤ ٣ ٢ ١

 نام درس نیم سال ردیف 
تعداد واحد 

 درس

٩ ٥ 

واحد معادل درس / امتیاز 

 درس

تدریس براي اولین بار 

( در  ٥/١توسط عضو )

 (١غیر اینصورت )

درس مشترك با 

دیگران بر حسب 

ساعت تدریس  شده 

(١) 

       

  جمع امتیازات سالانه
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 علمی اعضاي هیئت هاي پژوهشی فعالیت

 

 هاي زیر خواهد بود. براساس جدول زیر، امتیاز در سال و بر مبناي شاخص پژوهشی امتیاز حیطه اقلحد

 

 سالانه براي ترفیع امتیاز پژوهشی : حداقل٣ول شماره جد

   هیئت علمی آموزشی  هیئت علمی پژوهشی 

 استادیار  ٢  ٣ 

 دانشیار  ٣  ٨ 

 استاد  ٤  ٠١ 

 
مصوب کمسیون  پژوهشی و یا علمی المللی درصد از امتیازهاي مذکور از مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین ٩٠ حداقل کسب *

 .است بالا )یا معادل هاي آن( الزامی هاي استادیار به نشریات کشور، براي مرتبه

مصوب کمسیون  پژوهشی و یا علمی المللی ات چاپ شده در مجلات معتبر بیندرصد از امتیازهاي مذکور از مقال ٤٠ حداقل کسب *

 .است )یا معادل هاي آن( الزامی هاي مربی نشریات کشور، براي مرتیه

بعد  در سنوات اینکه ، منوط بهقبول است نیز قابل پذیرش مقاله خود باشد. نامه در سال اول خدمت علمی عضو هیئت در صورتیکه *

 نشود. ارائه

 استثناي سال اول(. آن دانشگاه باشد )به به وابسته نام دانشگاه مربوط یا مراکز تحقیقاتی شده باید به ارائه فعالیتهاي علمی کلیه *

استفاده  زینتوان از آن بعنوان جایگ امتیاز در سالهاي بعد، می و در صورت عدم کسب ذخیره است سال قابل ٣تا  امتیاز پژوهشی *

 کرد.

 

 : نحوه امتیاز بندي فعالیت هاي پژوهشی ٤جدول شماره 

  عنوان فعالیتها  امتیاز کل  تا 

 ٩  ISI Web of Science (Q١) 

 مقاله  

 ٥ 
ISI Web of Science (Emerging Source Citation  

Index, Science Citation  Index Expanded),  

 PubMed, Medline 

 ٣ Scopus  

   ISCسایر نمایه هاي بین المللی و  ٢ 

 مقالات علمی پژوهشی فارسی   ١ 

 قالات علمی ترویجی م ٥/٠ 

 سخنرانی  ٥/٠
 داخلی 

 وستر پ ٢٥/٠  ارائه مقاله در کنگره ها  

 خارجی  سخنرانی  ١ 
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 ٥/٠ 
  ISIوستر و سخنران مدعو و پ

 proceeding 

 تصویب طرح  ١ 
 طرح مجري 

  

 طرح تحقیقاتی 

 تمام طرح ا ٥/١ 

 تصویب طرح  ٢٥/٠
 همکار طرح 

 تمام طرح ا ٥/٠ 

 خارجی  ١ 
 مقاله 

  

  

 داوري 

 داخلی  ٥/٠

 پروپوزال و پایان نامه  ١ 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی  ١ 

 کتاب)تالیف(  ٢ 

 کتاب)ترجمه(  ١ 

 ره داوري چکیده مقالات کنگ ٥/٠

 تالیف  ٥ 

 چاپ کتاب 

 ترجمه  ٢ 

 گردآوري  ٣ 

 ویراستاري  ١ 

 تجدید چاپ کتاب  نصف قبلی 

 دبیر علمی   ٣ 

 

برگزاري همایش و کنگره ملی 

 و بین المللی 

 دبیر اجرائی   ٢ 

 ضو کمیته علمی  ع ٥/٠ 

 ضو کمیته اجرائی ع ٥/٠ 

هاي  کسب رتبه در جشنوارها رتبه اول  ١٢ 

معتبر )رازي، خوارزمی، شهید 

 مطهري و  ...( 

 رتبه دوم   ١٠ 

 رتبه سوم  ٨ 

 ارشناسی ارشد ک ٥/١ 
 استاد راهنما 

  

سرپرستی پروژه هاي 

 تحقیقاتی 

 )اتمام یافته( 

  

  

 ٢  Ph.D. 

 کارشناسی ارشد  ٧٥/٠
 استاد مشاور 

 ١  Ph.D. 

 جویی  سرپرست پروژه دانش کارشناسی  ١ 

 محاسبه و توزیع امتیاز براي فعالیت هاي پژوهشی مشترك بر اساس تقسیم بندي قانون ارتقا وزارت بهداشت میباشد. نحوه

 


