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 تعالي بسمه

 فيايياقت جغرم وعلمي تمات هياي عضااقتي م وخت تمادايي پراجرالعمل راستود

 0011 غهاماني مرو درشتي ابهدت خدماو پزشكي م علوه نشكددا

 
 
 
 
 

 مقدمه

 

ى سطح فعاليت ها ءتقاو ارعلمي ت هيام محترى عضااهفته( در ساعت  ٤٥فيايي )اقتي جغرم وتمات خدماى از گيره بهرر لعمل به منظوراستودين ا

ين ب اچورچاه در نشكددافيايي اقت جغرم وعلمي تمات هياى عضااست. ه اتنظيم شدو تهيه ه نشكددر دانها آيي اجرو افرهنگي ، هشيوپژ، شيزموآ

 مند مي شوند.ه قتي بهرم وتماح طرى ياامزاز لعمل راستود

 

 اعضای هيات علمي آموزشي جدول فعاليت های در نظر گرفته شده برای محاسبه تمام وقتي برای

 توضيحات حداکثر امتياز  جزئيات رديف

فعاليت آموزشي در طول  1

 سال تحصيلي قبل

  5٤ کميت تدريس

  22 کيفيت تدريس 2

  12 فعاليت نوآورانه آموزشي 5

بسته های تحول  فعاليت آموزشي ٥

و نوآوری در 

 آموزش

22  

مطابق با جدول  فعاليت های پژوهشي ٤

.... 

22  

برای فعاليت  فعاليت اجرايي 6

های اجرايي که 

مزايايي دريافت 

 نمي کنند.

22  

  12٤ جمع حداکثر امتياز
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 جدول فعاليت های در نظر گرفته شده برای محاسبه تمام وقتي برای اعضای هيات علمي پژوهشي                         

 توضيحات حداکثر امتياز  جزئيات رديف

ت آموزشي در طول سال فعالي 1

 تحصيلي قبل

  12 سيتدر تيکم

  22 سيتدر تيفيک

بسته های تحول و  فعاليت آموزشي 2

 نوآوری در آموزش

22  

  12  فعاليت نوآورانه آموزشي 5

مطابق با جدول  فعاليت های پژوهشي ٥

 پيوست

٥2  

برای فعاليت های  فعاليت اجرايي ٤

اجرايي که مزايايي 

 کنند.دريافت نمي 

22  

  12٤ جمع حداکثر امتياز

           
 

 شيزموي آها فعاليت

 

تعريف  ، نوآوری آموزشي و فعاليت در بسته های تحوليسرتدکيفيت  تدريس،کميت مولفه  چهارقالب در لعمل راستودين در اشي زموى آها فعاليت

 ست.ه اشد

 

 يرل زفرمواز شي زموآيت مديرغ دروس بالاهي اگوس سااحد بر اد واتعديس: ر( كميت تد١
 

 ٥٣ر ضربد *حد موظفياد واتقسيم بر تعدل سادر سي درحد اد واتعد = )هيات علمي آموزشي( دفرزمتياا

 ١1ر ضربد *حد موظفياد واتقسيم بر تعدل سادر سي درحد اد واتعد = )هيات علمي پژوهشي( دفرزمتياا

 
 واحد در سال( 6ی پژوهشی )و هیات علمواحد در سال(  82برای هیات علمی آموزشی ) *

 

 می باشد.  EDCدرصد از کل امتیاز مشروط به ارائه طرح درس و تایید  01

 

  امتياز 2.٤ساعته  8ارائه در کارگاه به ازای هر کارگاه 

  امتياز 2.٤ساعته  16شرکت در کارگاه توانمندسازی به ازای هر کارگاه 

  امتياز 2ارائه ژورنال کالب 

 امتياز 2.2٤ب شرکت در ژورنال کال 
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 توجه!

 تعديل واحدهای درسي به ترتيب زير مي باشد: 

  1ضربدر  1٥تعداد جلسات درسي برگزار شده بيش از 

  از يک کاسته  1/2به ميزان  1٥به ازای هر جلسه کمتر از  1٥-12تعداد جلسات درسي بين

 خواهد شد.

  امتيازی تعلق نخواهد گرفت. 12به تعداد جلسات کمتر از 

 واحد يا بيشتر از آن بر اساس تعداد واحد تطبيق داده  2وق برای درس های کمتر از شرايط ف

 خواهد شد.
 

    پزشكيزش موآه توسعت مرکز مطالعااز هي اگوو  )ميانگين دو ترم( نشجوداشيابي س ارزساابر  يس:ركيفيت تد( 2

 
 
  (تشويقيزاد و ماز متيارت ابه صو) زشموآوري آنو( 5

 پزشكيزش موآتوسعه ت و مرکز مطالعاارش گزس ساابر ز متياا ٤تا و ... نه س وارومثل کال ،زشمودر آنوين ى هاروش ده از ستفاالف( ا

 امتياز( ٤بارگزاری شده در سامانه آرمان )به ازای هر برنامه زى شي مجازموى آبرنامه هااد تعدب( 

 

 زشموآوري در آنول و تحوي شي بسته هازموآفعاليت ( ٤

 

 درصد  ٤2درصد امتياز  از بابت تشكيل حداقل ده جلسه و  ٤2د )عملكرارش گزس ساابر  زمتياا 22تا ل بسته تحول مسئوان ت به عنوفعاليم نجاا

 (امتياز از بابت اجرايي شدن مصوبات جلسه

 درصد امتياز از  ٤2رکت در جلسات و درصد امتياز  از بابت ش ٤2د )عملكرارش گزس ساابر ز متياا 12تا ل بسته تحول عضو فعاان فعاليت به عنوم نجاا

 (بابت انجام وظايف محوله بر اساس نظر مسئول بسته

 

 معالدل احد معاو واسي ربره نشگاداشي زموانت وحوضه معاه، در نشكدداييس د رپيشنهااز پس ق، فوول جده در شي تعريف نشدزموى اساير فعاليتها: ١ه تبصر

 هد شد.اخو
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 هشيوپژي ( فعاليت ها٣

 

 هشيوپژى فعاليت هاز متياول اجد

 

 توضيحات امتياز امحتو انعنو

  ISI (web of sciences), PubMed/ Medline 12 در مجالت نمايه شده هشدمقاالت  چاپ 

Scopus 7  

BIOSIS, Chemical Abstract, Embase, ٥  

  2تا  هشيوپژ علمي تبهر و لملليا بين معتبر ىها نمايه ساير

مقاله در همايش های خارجي و بين ارائه 

 المللي داخلي

 ل(سارد در مودو کثر ا)حد امتياز 2.٤هر پوستر   پوستر

)نحوه نمره دهي، همانند مقاالت  2  نياسخنر

 مي باشد(

  5 مدعوان سخنر

  ٤ تا 2٤/2 *صفحهاد تعدب کتااز کامل يا بخشي  تاليف کتاب

  5 تا 2٤/2 *هصفحادکتابتعداز کامل يا بخشي  ترجمه

  1تا  بکتااز کامل يا بخشي رى ستاايرو

  2تا  باالارد قالب مودر کتب پ چا تجديد

مي ارزخو)رازی و معتبر علمي ی هااره جشنودر تبه ر کسب جوايز دانشگاهي

 و ...(

  امتياز 22رتبه اول 

  امتياز 1٤رتبه دوم 

  امتياز 12رتبه سوم 

  امتياز 22رتبه اول  یعلمي مطهراره جشنودر تبه ر کسب

  امتياز 1٤رتبه دوم 

  امتياز 12رتبه سوم 

  امتياز 5دانشگاهي 

 فن یزبومي سااع، خترف، اکتشاا

 ژن و ...ثبت ، نوينی هاآوری 

 

 ردمو 5تا ژن  ثبت امتياز 22تا  ثبت داخلي

 امتياز ٥2تا  ثبت بين المللي

 يهشوپژح طر

 

 و تصويب زمتياا % ٤2 ٤                                                                     ىمجر

 حطر نپايا زمتياا % ٤2

 يافته باشدن پايا بايد 5                        مرتبطه و فعاليت تعريف شدط به شرر همكا

 يافته باشدن پايا بايد 1                              ناظر                                           

 پايان نامه 

 

 و تصويب زمتياا % ٤2 ٤                                                                  هنماد راستاا

 حطر نپايا زمتياا % ٤2

 يافته باشدن پايا بايد 5                                                                  ورمشاد ستاا

رج خااز تحقيقاتي ح جه طردبوب جذ

 هنشگادا

 

   ليان رميليو 12هر ازاى  به

 داوری

 

 امتياز 5 تا ٤/2 جيرخاه يندکس شدت امجال

 ٤/2 هشيوپژى هاح طرزال پووپر

 2٤/2 هشي وخلي علمي پژت دامقاال
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 2٤/2 يدنتي(ا و رزکتر، دشد)ارنامه ن پايا

 ٤/2 بکتا

 

  نت ولعمل معاراستودقالب در غه اپزشكي مرم علوه نشكدم داناظ به لحاط منو، ٤ول جدرج در مندارد ساير مواع و خترب، اکتا، مقالهاى برز متيااکسب

 مي باشد.ه نشگاداهشي وپژ
 

 صنايع در هشي يا توليد وپژ، شيزمو، آمانيو درشتي ابهدت دمائه خو ارامديريت ارى، منجر به تغيير سياست گذآن که نتايج اى خله امدى هاح طرز متياا

 د.هد بواخوب حتسااقابل ز متيااباشد تا هفت ه يي شداغذو يي ى داروهااورده فرو پزشكي م علو

 

 پيوست شماره سه شيوه نامه ) تقاول ارکت جدرمشا انميزس ساابر و ثبت اختراع  ح طر ژورنال، خالصه مقاله کنگره، مقالهکتاب، د از هر فرز متياان اميز

 د. هد بواخو اجرايي ارتقا(

 

  1 مجالت درمقاله پ چارت صودرQ 2و بر ابرز دو متيااQ  هد شداخو  بر محاسبهانيم برو يک. 

 

  امتياز از مقاالت کسب نموده باشند. 12مازاد پژوهش برای اعضای هيات علمي آموزشي در صورتي محاسبه مي گردد که حداقل 

 

 مديريتيو يي اجري ات ها( فعالي٦

 

 تي که عضورصودر ست. امي الزارد امواز هر يک اى بر، مدير مربوطهاز خذ تائيديه د. اهد بواير خوول زجدح مديريتي به شرو يي اجرى افعاليت هات ساعا
 

 .مي باشدب حتسااوليت ها قابل مسئ متماز متيا، ايافت نمي کنددرحق مسئوليتي آن باشد که بابت دى متعدى مسئوليت هاداراى علمي ت هيا

 

 

 مديريتيو يي اجرى افعاليت هاز متيااول جد
  

 انعنو
 

 زمتياا
  

    

   1٤  زشموآبير دنشجويي, ت داسرپرست كميته تحقيقا، شيزموي آهان ستارنين بيماومعا، كز تحقيقاتيامري سارو 

          01تا                 علميت هيار موا مسئولين ، EDCل مسئواوم و مد 

  ٥ تا 12 ننش بنيادافتر ل دمسئوه، نشكددانشجويي د دالمپيال امسئوور، ساتيد مشااسرپرست ن، ستاربيما EDO مسئولين

   ٤ تا  با صنعتط تبااركميته ، عضوان عنوبه ه نشگاه و دانشكدداسطح ي هاراكميته ها يا شودر قالب عضويت در  فعاليت 

      

  ٤ تا هشيوپژو شي زموي آهاه مايشگا، آزبخش هاي سارو

   ٤ تا  يي همايش هااجرو اعلمي ان بيرو دئيس ر 

  ٤ تا هنشگادايي مجله اجرو اتحريريه ت هيادر  فعاليت

   12 تا  خيلاد دفراز اهر يك اي شته بررني هر و دروني ويابي بيرم ارزنجاا 

  5و  2، 1ترتيب  به هنشگاداه و نشكدوه، داين برنامه عملياتي ساليانه گروتد

   1برنامه  هر  اوممدزش موآيي برنامه اجرابيرد 
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  يک نيم هر اوممدزش موي آني برنامه هااسخنر

   2 تا  فرهنگيو علمي ي فعاليت هام نجااي انشجويي بري داتيم ها تشكيل 

  5 تا ت علمی، کارشناس امور هیاEDOو  EDCعلمي ي كميته هاو فعاليت ها در كت موثر رمشا

   1ساعت موثر  ٤ هر  هشدم نجاي ايابي هاو ارزها ن مواري آزبرگزري در همكا 

  مربوطهل نظر مسئو با هنشگاداشي زموون آيا معاه نشكددائيس ربا تائيد ارد مو ساير

 

٤ 

 هيژزات ومتياا

 

 ضافه نمايد.ازات متياع ابه مجموز متياا 12ست تا ز اشي مجازموون آيا معاه نشكددائيس ر -1
 

 ختداپره شيو

 

o محاسبه د. مي شووع قبل شرل بهمن سااز که ل دوم نيم ساه و شدوع قبل شرل مهر سااز تحصيلي که ل اول نيم سازات متياع امجموس سااقتي بر م وتما

 مي باشد.ك مال 15١١ -1٥22تحصيلي ل سال اول و دوم نيم سا 1٥22ل سااى مثال برد. مي شو
 

o بوده و در سال های بعد بر اساس ميزان فعاليت فرد و مطابق با موارد فوق قابل محاسبه است. صد در 62مطب از ميت ومحران ميزر وحضل لين سااو برای 
 

o ئه ه ارانشكدداعلمي ت هيار مواشي يا زموآبه مدير وى، برنامه ساليانه ول جداه علمي به همرت توسط عضو هيا، مطباز ميت وحق محرارى ست برقراخودر

 د.دگر

 

o  امتياز کسر خواهد شد. 5در علم سنجي عدم تكميل اطالعات علم سنجي افراد:  به ازای ناقص بودن هر بند از اطالعات آکادميک 

 

 

 

  


