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اعضاا    فیوظاشار     نیآخربر اساا   ،یعلمهیأت  اعضاا  مترر     کیآکادم  عملکرد  یابیارزبه منظور  نامه  آییناین 

   ی تقوبه    یعناو با   (وساا یپ  ساا یل  طبق)  نامهنییآ   بازنگر  رهیکماعضااا  ارتقا و با حضااور    نامهنییآ  زینو   یعلم  هیأت

 ن یاشاده در    ذکرامریازات  .  گردید   نیتدو    هزاره ساو  )کارآفرین(هاهو رساال  دانگاگا  یآموزشا  یپژوهدانش   های فعال

 به   نتوبه    که، بور  و...  یمطالعاتفرصاا    اعطاموارد مانند  ریساااو    عاتیترف،  یاساارادام   یوضااع  لیتبد   برا نامه  آیین

 عمل خواهد بود.  مالک، منوط گردد همکاران یابیارزش 

 یابیارز   براخواهند شاد.   یازدهیامر  ریزو مطابق جدول    ماده چهاردر    یعلمهیأت اعضاا  مترر      های فعال  هیکل

  هاباششاامل   فر  نیا.  شاودیم  لیتکم  یلیتتصاساال  انیپاتا   یعلمهیأت  مربوط توسا  عضاو   ها فر ،  های فعال نیا

نموده    مهیضممربوط را   مدارک یا  احکا هر قسم     برا  د یبا یعلمهیأت  . عضو  اس  ییاجراو    یپژوهگ،  یآموزش   فرهنگی،

مترر    د یاساات  .رند یگیمقرار    یابیارزمورد    ساالهر خرداد ماه   انیپاتا   قبل ماه ساال  ریتاول  از   های فعال  هیکل.  کند و ارساال 

مطالعات و   مرکزبه  ( طبیبیا ساامانه مربوطه )  فر خود را در قالب     های فعال  هیکل  رماهیت  آخرتا   حداکثرهر ساال   د نموظف

 و پنج  ، هشتاداساتید آموزشیپایه ساالنه توسط  حداقل امتیاز کل برای اخذ  . ند ینما  لیتتو یپزشکتوسعه آموزش  

برای کـس  پایه ـساالنه توـسط   حداقل امتیاز کلی ارزـشیابی ـساالنه  اـست   امتیازو حداقل امتیاز آموزـشی، ههل  

ات تاد یاقمار  یهاه دانـشکد  دیاـس االنه بر  حداقل امتیاز پژوهـشی  اـست   ازیامت  هـش اتید  برای کـس  پایه ـس ای اـس

برای اـساتید  امتیاز اـست     ده، پانزده و بیـست  ی اقماری، اـساتید بالینی و اـساتید علوم پایه به ترتی هادانـشکده 

االنه،   پژوهـشی تاد و پنج حداقل امتیاز کل برای اخذ پایه ـس تمدام هـش اا اخیر اـس تننا اررادی که ی  ـس )به اـس

در صاورتی که عضاو هیأت علمی به دلیل موجه مثل مرخصای واحد اـست     هفتاداند( و حداقل امتیاز پژوهـشی،  ـشده 

مورد نیاز برا  اخذ پایه   کلیعاتی، در دانگاگاه حضاور نداشاره باشاد، حداقل امریاز  اسارعالجی، مرخصای زایمان و فرصا  مطال

مازاد امتیاز ماده سوم )تحقیقات  سالنه مرناسب با کسر  از زمان ارزشیابی که حضور داشره اس ، متاسبه خواهد شد.

 ت  و رناوری(  یعنی امتیاز بیشتر از حداقل یا کف، تا دو ساا بعد قابل استفاده اس

 
 نامه تا چهار سال بعد وجود ندارد. طبق مصوبه شورا  آموزشی، امکان بازنگر  این آیینتوجه:  

 

 نوع رعالیت  ماده
 حداقل امتیاز شرطی  قابل قبوا  ازیامت حداکنر

 اساتید پژوهشی  اساتید آموزشی  اساتید پژوهشی  اساتید آموزشی 

 1 1 10 10 و اخالقی  یاجتماع،  یتیترب  ، یررهنگ 1

 10 45 20 80 ی ــآموزش 2

 70 *20 120 60 اتی و رناوری قتحقی 3

 - - 20 20 ی خدماتیی و  اجرا  4

 85 85 170 170 جمع امــتیاز  
 

های اقماری، بالینی و پایه توضیحات آورده شده در باالی جدوا برای اساتید دانشکده  امقدار دقیق این امتیاز متناس  ب  *

 امتیاز(  20و    15، 10)به ترتی     متفاوت است
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 ی علم  اعضای هیأت یابی ارزش یداخل نامهن یی آ یبازنگر کمیته یاسام  ستیل

 

 

  

 ت ی مسئول      ی خانوادگنام و نام  ف یرد

 گگاهادان  یآماوزش عاون ام یتیی بهاروند دکرر  1

 توسعه آموزش پزشکی  مطالعات و  مدیر مرکز دکرر علی  شیایان  2

 معاون تتقیقات و فناور   دکرر بهرا  رسولیان   3

 مدیر امور آموزشی دانگگاه  دکرر مهرداد   غالمی  4

 رئیس دانگکده پزشکی  دکرر غفارعلی متمود   5

 دانگکده پرسرار  و ماماییرئیس  دکرر طااهااره طاولبای 6

 رئیس دانگکده پیراپزشکی  اصغر  کیانی دکرر علی  7

 رئیس دانگکده بهداش  سیدمتمود طاهریاندکرر  8

 رئیس دانگکده داروساز   دکرر جواد قاسمیان 9

 رئیس دانگکده دندانپزشکی   کامران آزادبا  دکرر  10

 اساتید کارشنا  ارزشیابی  آقا  بهمن بیرانوند  11
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 :فیتعار 

 . مجموعه کیمنابع مارلف در    از هدفمند و منسجم   هاه داد  ایمطالب    : گردآور کتاب نیتدو   -1

مبرکرانه که   ب یترک ای لیاسا  تتل  شده بر  رفره یپذ  اتینظر و  یعلم  هاه از داد  امجموعه  ی: ساماندهکتاب فیتأل  -2

 .همراه اس     ریگه ج ینر اینقد  با معمولً

 سندگانی نو/سندهینو  یعلم   ها  و نوآور  د یجد    هاه دگاید را    آن  % 20که حداقل     امجموعه   نی: تدوکتاب  فیصن ت  -3

خود     ها ه همراه باشد؛ اگر چه قبالً آنها را در مقال   مگاص   موضوع   ک یدر    گران ید   هاه دگاینقد د  ای  ل یدهد و با تتل  لیتگک

 .باشد  کرده  منرگر

نساه به زمان    ن یکرریو نزد  نیترحی صت  ص یتگا  جهان؛   موجود در    هانساه بدل   ی : معرفکتاب  یانتقاد   ح یتصح   - 4

مآخذ و منابع اسرفاده شده با اسرناد به شواهد    ذکر   مسرندات مرن؛  حیشر  و توض  ق؛یروش تتق    ریبه کارگ  مؤلف؛  اتیح

 . آن ریبرداش  و نظا  نیبهرر در ،  نواقص، چه در عبارت و چه در متروا و داور لیها؛ تکمآن یشناس و کراب 

  یمعربر داخل  یعلم  هیاس . نگر  یو خارج  ی داخل  معربر  یعلم  هی معربر اعم از نگر  یعلم  هی: نگرمعتبر  یعلم   هی شرن  -5

  یعال   شورا  ای  نیاز وزارت  ی کیاز    یجی ترو  - یعلم  ای  یپژوهگ-یدرجه علم    اس  که دارا  (کی الکررون   ای   کاغذ )   اه ینگر

   و فناور  یاس  که معاون  پژوهگ  (ک یالکررون  ای   کاغذ )   اه ی نگر  یمعربر خارج  یعلم  هیباشد. نگر  هیعلم   هاه حوز

 .کند ی م نییآن را تع  اعربار درجه   نیوزارت

پرسش و پاسخ   ای  یشده، حاضران به نقد و بررس    داور    هاه که در آن پس از ارائه مقال  یگی: همامعتبر  یعلم   شیهما   -6

عرضه    (   فناور  ای   اتوسعه   ، کاربرد  ،  ادیبن)  یعلم   هاه صرفاً مقال  شینوع هما  نیپردازند. در ای مقاله م  هر  خصوص  در

 .شودی م

  أتیه ای وزارت بهداش     و فناور  قاتیمعاون  تتق   که اس  یالمللن یو ب ی معربر مل  هاهی: مگرمل بر نمامعتبر هینما  -7

 .د نباش  کرده  د ییآنها را تأ   یتت  نظارت وزارت علو  مقبول  هاه مؤسس  زهیمم

  هیدر گزارش نما  یاز تعداد مگاص  ش یب  یی اسرنادها   دارا   یکه با توجه به موضوع تاصص   ا: مقاله مقاله پراستناد  -8

 هیگزارش نما  ن،یتت  نظارت وزارت   هاه مؤسس  شاغل در  یعلم  أتیه   پراسرناد برا   هاه مقال  نییتع   . مبناباشد   معربر

ESI   اس . 
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معربر در دو سال    ه یدر گزارش نما  یاز تعداد مگاص   شیب   ییاسرنادها    که مرناسب با هر رشره دارا    ا: مقاله مقاله داغ  - 9

گزارش   ن،یتت  نظارت وزارت    هاه مؤسس   شاغل در   ی علم  أتیه   داغ برا    هاه مقال  نییتع  باشد. مبنا   مرجع  قبل از سال

 . اس    ESI هینما

پ  ایقضا  ف،یتعار  م،یاز مفاه   ا: مجموعه هینظر   -10 تب  به  که  گنهادهایو  فراهم    قیحقا  ای  هاه د یا  ینیبشیو پ  نییمنظور 

 .شودی م

  ح،یخاص و پردازش تازه آن به تگر  یموضوع    یماه  نو به   یکه در آن فرد خالق با نگرش اس       ند ی: فرآتی خالق  - 11

 .پردازدی م هاه ارتباط و کگف نادانسر  برقرار  برداش ،

   گنهادیپ   ا ی  ه یقض  ف یبه صورت عرضه مفهو ، تعر  که     یخالق  جی کردن و ارائه نرا  ی نیع  دن،ی : تتقق باگینوآور   - 12

 .کند ی م  ظهور( د یجد  یخدمر ایمتصول  یطراح ،یمعمولً در قالب مقاله علم) د یجد 

سند یررهنگ  وست ی پ  -13 کارشناس    :  مطالعات  بر  و    یفرهنگ    امدهایپ  ینیبش یپ  نیمب  یمگرمل  الزامات  اعمال  و 

  ، ییقضا  - یحقوق  ، یاس یس   ، یدرمان  -یبهداشر  ،  کالن اقرصاد    هاو اقدا    هام ی، تصمها  در انواع طر   مربوط    اسرانداردها

 اس . جامعه    یو شرا اتیبا مقرض   مرناسب ی و فرهنگ  یاجرماع

  ژه یو  علو  به    هاه نقد و مناظره در حوز  ،  نوآور  ه، ینظر  ک ی  یابی ارز     که برا  ی : نگسریپردازه ینقد و نظر   یکرس    - 14

اسا  ضواب  و مقررات    نقد و مناظره و بر   ،  پردازه ی نظر   هایاز کرس    یحما  أت ینظر ه  ر یز  ی و معارف اسالم   ی انسان  علو 

 شود. ی برگزار م ی مراکز علم در  أت یآن ه
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 و اخالقی  یاجتماع ، یتیترب ، یررهنگ یهایت رعال(  1مـاده 

  ج یو ترو   یبر تقو  ی و مبرن  یو اخالق اسالم  علم ی  ارگیآم  دهندهنگان  که    اس    یعلم   أتیعضو ه   های فعال از     امجموعه

 عبارتند از:  ها ی فعال نی اس . ا ی اسالم انقالب   هاو ارزش ی و مطابق با قانون اساس یو مل  یمذهب  ،  اعرقاد  باورها

 و اخالقی  یاجتماع ، یت یترب ، یهای ررهنگقابل محاسبه از رعالیت  ی ازهایامت :1جدوا شماره 

 

 )عنوان(  مالک بند
 ازیامتحداکنر 

 در هر مورد 

 حداکنر

موارد قابل 

 قبوا 

 حداکنر

قابل   ازیامت

 قبوا 

1-1 
  ،یفرهنگ   هادر حوزه ی اسالم کردیبا رو    هنر و ارزنده عی بد اثر  دیکراب، مقاله و تول نیتدو

 ی  و اجرماع ی، اخالقی ریترب 

 1 10 کراب 
10 

 1 6 مقاله 

2-1 
  ی کل    ها اس یس  اسا    بری  امور فرهنگ    مؤثر در اجرا    ها همکار  و ها  فعالی     برا  یفرهنگ  وس  یپ  ن یو تدو   هیته

 ی ها و مراکز آموزشهدانگگا شدن  یاسالم   شورا  ها  اس یو س توسعه ساله  پنج   هابرنامه
7 1 7 

3-1 

  مؤثر با     همکار  ا ی   ی مگاوره فرهنگخدمات  

دانگجو    هال تگک   اعضا   ان،ی قانونمند 

اخالقی  فرهنگ   نهادها  ،یعلم  أتیه و  ی 

ها  فعالی   جی ترو  به منظور  دانگگاهدر    فعال

 و اخالق  در حوزه فرهنگ 

 1 4 اندیگی اساتید دبیر هم

10 

 1 2 دبیر شورا  راهبرد  یا شورا  مگورتی اساتید، دبیر شورا  اخالق 
معروف و  ی، شورا  مگورتی اساتید، کمیره امر به  گیاندهم عضوی  در شورا  

 ها  علمی نهی از منکر و شورا  نظارت بر انجمن
1 4 

 3 1 عضوی  در شورا  فرهنگی دانگگاه 

 3 1 ارتقا نامهنییآ عضوی  در کمیره تاصصی ماده یک 

 3 1 عضوی  در کمیره صیان  از حقوق شهروند 

 3 1 انجا  امور فرهنگی خارج از دانگگاه 

 3 1 ها  فرهنگی، اجرماعی و اخالقیفعالی سایر 

 5 2 2.5 اسراد مگاور فرهنگی با ابالغ معاون دانگجویی، فرهنگی یا سراد شاهد و ایثارگران دانگگاه  4-1

1- 5 

   ی هدا   و  اصال   در   ریپذ یمسئول

اخالقی فرهنگ  مطلوب    هاشنگر و    و  ی 

   ،یفرهنگ ها   ی فعال  انجا    ای   مگارک  

  ن یعناو   ایو    یاجرماع   و  اخالقیی،  ریترب 

ی دانگگاه  اقگار  ه یکل   برا  مگابه

   کسب  )با (،  کارکنان   و  اسرادان   ان، ی دانگجو)

 دانگگاه(  موافق  

  برای علمی، اخالقی و اجرماع  ،یر یترب ،ی در امور فرهنگ مگارک  و  زیربرنامه  ،ی طراح

 کارکنان  و یعلم أتیه  اعضاو  انی دانگجو
1 2 

10 

 3 1 در کلیه سطو  دانگگاه  اخالق  هاه ر یدر کم  یعضو
  بهی و آموزش یاجرماع اخالقی،  ،یر یترب ،یفرهنگ ،یعلم  اه مگاور عرضه خدمات

 ان ی دانگجو
1 3 

 3 1 ...  ها وه خوابگا ها، مساجد،کانون  از اعم ییمراکز دانگجو در حضور مسرمر و مؤثر
  ونیسی کم دیی تأ با گرف ی پ یرانیا - یاسالم   الگو یو فرهنگ یعلم جیمگارک  در ترو

 . رب ی ذیتاصص
1 3 

 3 1 د یاسات یگیاندجلسات هم  برگزار  مگارک  فعالنه در

 3 1 ها  فرهنگی، علمی و هنر  داور  جگنواره 

6-1 
اسراد اسراد نمونه فرهنگی،    )کسب جوایز فرهنگی وبرجسرگی و شاخص بودن در امور فرهنگی  

 (و ... یفرهنگها  ی و شهادت، مسئول ثاریا فرهنگ جیترو نهیدر زم یفرهنگ زیکسب جوانمونه اخالقی، 

 3 دانگگاهی    

 4 اسرانی         6 1

 6 کگور        

 2 1 2 پرداز  ها  نظریهطراحی و مگارک  فعال در برگزار  کرسی 7-1

 10 10 1 ( ها  فرهنگی اندیگی اساتید، و سایر نگس هم گه، یاند  اف ی)شامل ضیی افزاها  معرف کارگاهشرک  در  8-1

 10 10 1 ها  مربوط به حوزه اخالق ها و نگس شرک  در کارگاه 9-1

 5 5 1 ها  فرهنگی ها  اخالق و نگس سانرانی در کارگاه 10-1

 2 1 2 ی ران ی ا  ی واسالم -یفرهنگ کردیرو  با    آثار و کارگاه هنر گگاهینما   برگزار 11-1

 2 1 2 مگارک  فعال در امور اجرایی خیریه  12-1

 2 2 1 ها  فرهنگی سایر فعالی  13-1

 10 حداکنر امتیاز قابل قبوا  

 1 حداقل امتیاز شرطی 
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 ررهنگی(: یهایت رعالماده ی  ) یلیتکم حاتیتوض
 

 :یاسالم   کردیبا رو یهنر  و ارزنده  عیبد اثر  دیکتاب، مقاله و تول نیتدو  (1- 1بند  

 هر مقاله.  ازا امریاز به    شش: امریاز مقالت حوزه فرهنگی نیز همانند سایر مقالت متاسبه خواهد شد، البره با لتاظ کردن سقف  1  تبصره

 امریازگذار  کراب و با لتاظ حداکثر دوازده امریاز متاسبه خواهد شد.امریاز کراب نیز در این حوزه بر اسا  فر  کلی  :  2تبصره  

اوره ررهنگخدمات ( 3- 1بند   ک مؤثر با یهمکار ای  یمـش وو یهالتـش ا  ان، یقانونمند دانـش ی و ررهنگ ینهادها  ، یعلم  أتیهی  اعـض

 دانشگاه:در   رعاااخالقی 

 .شودمورد متسوب مییک    ،( ساع  فعالی 8)  هگ هر    ازا به    هاهریکمعضوی  در تمامی شوراها و  :  (1تبصره  

 .شودیمیک مورد متاسبه    فعالی   ساع   هگ هر    ازا به  هم    5-1و    3-1ها   مرتب  با بند   های فعال: سایر  (2تبصره  

 و سالی دو مورد اعطا  امریاز منوط به گواهی معاون  دانگجویی اس .  شودیماسراد مگاور فرهنگی به صورت ترمی متاسبه    امریاز  (4- 1بند  

نوارسااع  فعالی  در این بند معادل یک مورد متاسابه خواهد شاد.    هگا هر    (5- 1بند   اعت رعالیت هاهبوز داوری جـش ی ررهنگی که هر پنج ـس

 ی  مورد محاسبه خواهد شد  

 .قبول اس قابل  مورد    دهو جمعاً    گرددیممتاسبه    موردساع  یک    هگ هر    ازا به  اندیگی  و هم  ییافزا  معرف هاهشرک  در کارگا  (8- 1بند  

 مورد قابل قبول اس .   پنجگردد و جمعاً  اخالق در همین ماده و هر هگ  ساع  یک مورد متاسبه می   ها هشرک  در کارگا (9- 1بند 

گردد و جمعاً پنج مورد  ها  فرهنگی اجرماعی در همین ماده و هر دو ساع  یک مورد متاسبه می ها  اخالق و نگس  هسانرانی در کارگا ( 10-1بند 

 قابل قبول اس . 
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   یآموزشـ یهایت رعال (2 اده ـم

    یفیک    و معطوف به حفظ و ارتقا  انیدانگجو    یترب  و   منظور آموزش   به   ی علم  أت یه   اعضا   های  فعالاز     امجموعه 

 عبارتند از: های  فعال نیاس . ا میمطلوب مفاه  انرقال آموزش و

 

 آموزشی  یهایت رعال قابل محاسبه از  یازها یامت  -2جدوا شماره 

 

 )عــنوان(  الکـــم  بند
حداکنر 

در هر  ازیامت

 مورد 

 حداکنر

موارد قابل 

 قبوا 

 قابل قبوا  ازیامت حداکنر

 برای اساتید 

 پژوهشی آموزشی

 10 10 1 10 پژوهشی /رعایت نظم و انضباط و شئونات آموزشی  1-2

2-2 
 هایرعالیت تیفیک 

 ی آموزش

 اساتید آموزشی 
 2 3 رئیس دانگکده از مدیر گروه ارزشیابی مدیر گروه از اعضا گروه و 

20  
 2 7 ارزشیابی دانگجو از کیفی  تدریس عضو هیأت علمی

 10 -  2 5 ارزشیابی دانگجو از کیفی  تدریس عضو هیأت علمی اساتید پژوهگی 

 15 40 مرغیر 2-1 ی آموزش هایتیرعال تیکم 3-2

4-2 
برجستگی یا شاخص بودن در حیطه  

 آموزش 

 3 دانگکده 

 6 ی  دانگگاه -  12 1

 12 ی الملل ن یب  / کگور

5-2 
های آموزش  و برنامه  ، پژوهشییآموزشتوانمندسازی اعم از ی هاهکارگای در  سمنران

 مداوم 
1 10 10 10 

 ی آموزشی پژوهدانش  6-2

 1 15   آموزشی هاه تدوین و بازنگر  برنام

20 
مصداق  

 ندارد

 1 10 آموزشی  لتتولید متصوطراحی و 

 1 10 مدیری  و رهبر  آموزشی 

 1 10 ادگیر  الکررونیک ی

 1 10 ارزشیابی 

 1 10 یاددهی و یادگیر  

 5 10 مرغیر  مرغیر  (Course Plan)دوره طرح   یارائه و اجرا 7-2

 ژورناا کالب  8-2
 اساتید بالینی 

0.5 
10 5  - 

 3 3 6 غیربالینی اساتید 

 المللی ی ملی و بینهاای برای موکستولید محتوای هند رسانه 9-2
 -  10 10 1 ملی

 -  10 5 2 ی ل المل بین

 -  4 2 2 بوک الکترونی  اجرای الگ 10-2

 -  2 1 2 های ممتلف المپیاد دانشوویی تدریس برای حیطه 11-2

 -  4 2 2 تهیه بان  سؤاا استاندارد   12-2

 20 80   حداکنر امتیاز قابل قبوا

 10 45 حداقل امتیاز شرطی 
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 : (یآموزش یهایت رعال) دوماده  یلیتکم حاتیتوض

ی • اتید آموزـش ( 10)  دهبه میزان  1-2به شاکل جداگانه متاسابه خواهد شاد که شاامل بند    امریاز دو مورد از بندها  این ماده برای اـس

قابل  از کل امریاز  خواهد بود و این امریازامریاز  بیسا اسا  که در مجموع  امریاز ده( به میزان دوره)مربوط به ارائه طر     2-7و بند  امریاز

 از یامت  و پنج  حداقل ههل امریاز کسب کرد.  شص در مجموع    توانیمبه عبارتی از سایر بندها  ماده دو    ،گرددیمماده دو کسر  کسب از  

 کس  گردد   یاز قسمت آموزش دیبا  ی همابیارزش  ازیاز کل امت

 . متاسبه خواهد شد  1.2با ضریب  باشند، یعلم  یبسره مرجع ژهیو   های  مورأم ی که مرتب  با یها ی فعال ازیامر •

  :و پژوهشی ینظم و انضباط و شئونات آموزش  تیرعا (1- 2بند  

حضاور منظم در متی  آموزشای، رعای  تقویم مصاوب آموزشای،    :عبارتند از برا  اسااتید آموزشای مصاادیق رعای  شائونات آموزشای(  1تبصاره 

طر  در    ، ارائه به موقع  دانگگاه یا دانگکده  وبگاهدر  فارسای و انگلیسای  رزومه  برگزار  به موقع امرتانات، ثب  به موقع  نمرات در سایسارم ساما، ثب   

و برا  اسااتید پژوهگای مصاادیق رعای  شائونات آموزشای و پژوهگای  ....  و    دانگاگاه، اهرما   به آموزش الکررونیکوبگاه  و برنامه هفرگی در 

،  هماواحضاور منظم در متل کار، رعای  تقویم مصاوب آموزشای، برگزار  به موقع امرتانات، ثب  به موقع  نمرات در سایسارم    عبارتند از:

و برنامه هفرگی در ساای  دانگاگاه، اهرما   به طر  در    رزومه فارسای و انگلیسای در ساای  دانگاگاه یا دانگاکده، ارائه به موقع ثب  

  تتقیقاتی، حضااور در شااورا  پژوهگاای ها   تتقیقاتی، کراب و مقاله، نظارت بر طرها قع داور  طرآموزش الکررونیک، انجا  به مو

 مراکز تتقیقاتی و ... .

از ساو    ،طبق چک لیسا  تهیه شاده توسا  مرکز توساعه مربوطامریاز این بند قابل جایگزینی از ساایر بندها نیسا . امریاز  ده(  2تبصاره 

  خواهد بود که توسا  مدیر گروه، معاون آموزشای دانگاکده و رئیس دانگاکده    انمرهآن میانگین   و مقدار  رددگدانگاکده مربوطه اعال  می

   .ابدییمتاصیص یا معاون  تتقیقات )برا  اساتید پژوهگی(  

 ی:آموزش  تیرعال  تیفیک  (2- 2بند  

نامه  ینیآ   79  مگاغل موضوع ماده،  واحد تعیین شده اس موظف آنان صفر    ها  اجرایی که واحداعضا  هیأت علمی دارا  سم   (1تبصره  

از حداقل امریاز کیفی  تدریس    ، حری بدون تدریس هیچ گونه واحد درسی(مگاغل مربوطه  )در زمان تصد    اسرادامی اعضا  هیأت علمی

 شوند.  مند میبهره

 . شودمتاسبه می  ،براسا  واحد موظف ،مگاغل دارا  کسر واحد موظف امریاز کیفی  تدریس سایر (2تبصره 

  ی:  آموزش  تیرعال  تیکم  (3- 2بند  

 سال نیمدر دو    درسیمرناسب با تعداد واحدها   برا  اساتید  که مسئولی  اجرایی دارند،  امریاز(    چهلمقدار امریاز این بند )(  1تبصره  

 .  ابدییم علمی به شرط تکمیل واحدها  موظف اخرصاص  هیأت  امریاز به عضو    بیس تتصیلی    سال نیمهر    ازا تتصیلی خواهد بود، یعنی به  

هر   ازا  ساز  شده و در همین بند لتاظ خواهد شد. هر مورد ابالغ اسراد مگاور آموزشی به  امریاز مگاوره آموزشی هم معادل(  2تبصره  

، یعنی در هر سال دو مورد. اسراد  گرددیمهر تر  تتصیلی متاسبه  ازا امریاز دارد و به  یککه  شودیم پانزده دانگجو یک مورد متاسبه 

 . گرددهر مورد ابالغ )سال تتصیلی( یک مورد متاسبه می ازا مگاور دانگجویان عضو اسرعدادها  درخگان نیز به 

 ( 1یک )   ، امریاز پایه هر واحد درسیاهش موظفی نیس ،  برا  اساتید  که مسئولی  اجرایی ندارند یا مسئولی  آنها توأ  با ک(  3تبصره  

   گردد )به عبارتی تعداد واحدها  درسی دو نیم سال جمع خواهند شد(.اس  و این امریاز به شکل سالنه متاسبه می

 به دس    ها ه مؤسس  ر یدر سا  س یبا تدر خدم   متل  دانگگاه توان پس از کسب مجوز از  یم  بند را   نیا    ازهایامر  %   20حداکثر تا  (  4تبصره  

 . آورد

نامه  آیین  79  مگاغل موضوع ماده،  موظف آنان صفر واحد تعیین شده اس     اجرایی که واحدهااعضا  هیأت علمی دارا  سم   (5تبصره  

 شوند.  مند میکمی  تدریس بهره حداکثر امریازنصف از   (مگاغل مربوطه )در زمان تصد  اسرادامی اعضا  هیأت علمی 

مقطع کارشاناسای ارشاد و دکرر   ، درامریاز، یک ا و دکررا  حرفه  کارشاناسای  ،امریاز هر واحد درسای نظر  در مقطع کاردانی(  6تبصاره 

سااع    34ضارب خواهد شاد و هر  1.33واحد، و در مقطع دساریار  و فوق تاصاصای، دو واحد اسا . امریاز واحدها  عملی در ضاریب   1.5
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با      مدیری  یادگیر  از قبیل نویدهاهامریاز واحدها  درسای ارائه شاده در ساامانواحد نظر  متاسابه خواهد شاد.   یککارآموز  معادل  

 متاسبه خواهد شد. 1.2ضریب 

 :آموزش  طهیشاخص بودن در ح ای  یبرجستگ (4- 2بند  

دریاف  لو  تقدیر، نگاان یا عنوان مگاابه به تگاایص کمیره منراب، یا کساب   شاامل  آموزش حیطهمنظور از شااخص بودن در ( 1تبصاره 

  عنوان اسراد برتر آموزشی )و نه پژوهگی( اس .

 های آموزش مداومو برنامه یآموزش یهاهدر کارگا یسمنران(  5- 2بند  

 معادل یک مورد متاسبه خواهد شد. آموزش مداو   ها و برنامه   آموزشیهاهساع  سانرانی در کارگا  دوهر  ( 1تبصره 

 ی:  آموزشی  پژوهدانش  (6- 2بند  

پژوهی کگاور  خواهد بود، بجز این که حداکثر امریاز قابل کساب نامه دانشت این بند عیناً بر اساا  شایوهازانتوه متاسابه امری( 1تبصاره 

 ند بود.همربوطه در دو سال اخیر قابل قبول خوا   های فعالسالنه بیس  امریاز خواهد بود و  

  مارلف از جمله شااواهد مربوط به هاروشبه   کهانجا  شااده اساا      یفعال  نوآوربند، احراز    نیادر  ازیامر کسااب  مبنا (2تبصااره 

  ارائه  برای، دعوت علم   هاشیهماپوسارر در    ای یساانرانآن به صاورت    جینراخارج دانگاگاه مربوط، انرگاار   ا  آن در داخل یریکارگبه

 .  شودیم  انجا  کگور  ای یدانگگاهی در سطح آموزش زیجوا  اف یدر  و داور  امگاوره ی

مطالعات و توسااعه    مرکز  دییتأ ی با ارائه مساارندات مربوط و  پژوهدانشی ابیارزشاای  علمبر اسااا  اصااول    های فعال نیای ابیارز(  3تبصااره 

 پیوسا  شاماره یکو طبق   بر اساا  ضاواب  هر بندامریازات  ی قرار گرفره و  بررسامورد  ریزی دانگاگاه در شاش متور  پزشاکآموزش علو   

 (.کیگالسپژوهی  گانه دانش)اصول شش  شودیم نییتع

o اهداف مگاص 

o یکاف   سازآماده 

o  مناسب مند روشاسرفاده از 

o  مهم جینراارائه 

o ی مؤثر برنامهمعرف 

o برخورد نقادانه 

طبق درصاد مگاارک   هاآنمربوط به  ازیامرمگاارک  داشاره باشاند،   گارریب  ادو نفر ی  6-2از موضاوعات بند   ک( چنانچه در هر ی4تبصاره 

 صاحبان فرآیند متاسبه خواهد شد.

و جزوات درسای  ا  در ساامانه مدیری  یادگیر  یا موکس ملی آرمان، متروا  چندرساانهها  آموزشایبه پوساررها و پمفل (  5تبصاره 

 گیرد.امریاز  تعلق نمی

اند،  نداشره  ها آنشبکه جهانی اینررن ، که اساتید نقگی در تهیه ها  دانلود شده از ها، و فیلمبه اسالیدها  پاورپوین ، انیمیگن( 6تبصره 

 گیرد. هیچ امریاز  تعلق نمی

اند، در ها  مدیری  یادگیر  از قبیل نوید ارائه شادهکه در بسارر ساامانه  آموزش الکررونیک یا از راه دور هاه( به درو  یا دور7تبصاره 

متاسابه خواهد شاد. ولی در صاورتی که متروا  اساراندارد   1.2با ضاریب   3-2گیرد و امریاز مربوطه در بند  این قسام  امریاز  تعلق نمی

ولت آموزشای باشاد، با تأیید واحد آموزش  لین تهیه شاده باشاد و این متروا مصاداق تهیه متصاا  از قبیل اسارور افزارها  مربوطهدر نر 

 .امریازگذار  خواهند شد  9-2 نامه کگور  در بندمجاز  و طبق شیوه

یابد که روش مورد اسارفاده دسا  کم به مدت دو ی در صاورتی تاصایص میآموزشا  جدید  هاروش   اجرا  و  ریکارگبهامریاز ( 8تبصاره 

نامه مربوط و در قالب  )طبق آیین  باشادو جدید بودن آن به تأیید آموزش دانگاکده و مرکز توساعه رسایده    باشادساال تتصایلی اجرا شاده  نیم

 جگنواره شهید مطهر (.

 پروژه اس  و سهم هر فرد مرناسب با درصد مگارک  و  خواهد بود.مربوط به کل    3-6-2امریاز مربوط به بند ( 9تبصره 

 :دورهطرح    ی ارائه و اجرا  (7- 2بند  

 .برا  کلیه درو  در هر تر  اجبار  اس وره ارائه طر  د( 1تبصره 

ماده دو )آموزشی( منوط به ارائه طر  امریازات  امریاز در هر تر ( جز  موارد شرطی اس  و متاسبه سایر    پنج)   دوره امریاز طر     (2تبصره  

 دوره برا  کلیه درو  ارائه شده توس  مدر  اس . 
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 و قابل جایگزینی از سایر بندها نیس .   شودیم این امریاز به شکل جداگانه حساب  (3تبصره 

شود و امریاز هر کدا  از توس  اسراد هماهنگ کننده در  و با هماهنگی سایر همکاران تهیه می  دورهبرا  درو  مگررک، طر   (  4تبصره  

 در ارائه در  خواهد بود.    شانسهممرناسب با  ها آن 

 )پنج امریاز(   درو  ارائه شده در هر تر  تتصیلی اس . به عبارتی امریاز کل هر تر ( امریاز هر مورد طر  در  مرناسب با تعداد  5تبصره  

 متاسبه شود. دوره تا امریاز هر طر   شودبر تعداد درو  همان تر  تقسیم می

 ای: ( تولید محتوای هند رسانه9- 2بند  

 پذیرش متروا در موکس مربوطه اس . گواهیتبصره: امریاز این بند منوط به ارائه 

 ( تهیه بان  سؤاا استاندارد:12- 2بند  

 . آزمون مربوطه انجا  شده باشد زی( مورد اسرفاده شده باشند و آنال ییکه قبالً در آزمون)ها  شوندیدر بانک سؤال گنجانده م  یسؤالت  -1

 .)واقع در مرکز توسعه( اسرفاده شود گانهی  ای  دیمربوطه مثل فراد یتاصص  افزارهاسؤالت آزمون از نر   زیآنال  که برا شودیم هیتوص - 2

آن در دسرر    زییتم  بیو ضر   دشوار   ا یسهول     بیضر  ی عنیدو مؤلفه مربوط به آن    ی سریگردد، با  یاسراندارد تلق  یکه سؤال  نیا   برا - 3

متاسبه برا   سؤباشند.  دشوار   ضریب  دادها   درس   جواب  سؤال  آن  به  که  را  افراد   کل  تعداد  که  اس   کافی  کل  ل  تعداد  بر  اند 

را در    یمشوندگان تقسیم کنآزمون  نریجه  نماییم. رقم حاصل ضریب دشوار  سؤال اس . ضریب تمی  100و  را در   زیضرب  قدرت سؤال 

آن   ز یی  تمتر باشد، قوهبزرگ  یزیکند. هر قدر ضریب تمشوندگان مگاص میایص بین گروه قو  و گروه ضعیف آزمون تمایزگذار  با تگ

صفر حاکی از این اس  که آن سؤال به هیچ وجه  زییتر اس . ضریب تمآن کم زییتم  تر باشد، قوهکوچک  بیسؤال بیگرر و هرقدر این ضر

سؤالی منفی شود، حاکی از آن اس  که در آن سؤال گروه قو  از گروه   زیییز قایل شود. اگر ضریب تمنروانسره بین گروه قو  و ضعیف تما

ها تجدید نظر که یا باید به کلی کنار گذاشره شوند و یا در آن  هسرند ها دارا  معایب اساسی  گونه سؤال ضعیف بدتر عمل کرده اس . این

یعنی در حد وس  باشد. در نریجه    5/0رسد که ضریب دشوار  برابر  + می1داکثر یا  به ح  زییاساسی صورت پذیرد. در صورتی ضریب تم

 .بالیی هسرند زییهایی هسرند که دارا  ضریب دشوار  مروس  و ضریب تمها  خوب یک آزمون آن سؤال 

 زییتم  بیضر   دارا  زیاس  و ن  0.62به عدد    کیو نزد  س یصد ن  ایآنها صفر     دشوار  بیکه ضر  دیرا در بانک سؤال بگنجان  یسؤالت - 4

 .دهم هسرند کیحداقل  ای  کیبه  کینزد

از قبل توس  طرا  سؤال به صورت نظر  و مطابق با اهداف امرتان و با توجه به موارد زیر تعیین   -5 سطح دشوار  سؤالت امرتانی، 

درصد    50تا    26شود که  صتیح دهند. سؤالی مروس  متسوب می  /. فراگیران بروانند به آن پاسخ25گردد: سؤالی دشوار اس  که تا  می

 /. فراگیران بروانند به آن پاسخ صتیح بدهند. 75گردد که بیش از فراگیران بروانند به آن پاسخ صتیح بدهند. سؤالی آسان متسوب می

 شود./. دشوار طراحی می20وس  بال و /. مر30/. مروس  پایین و 30/. آسان،  20فر  کلی سطح دشوار  سؤالت امرتانی بر اسا    -6

  ه یپا  ازینمره به امر  کی(، به ازا  هر پنجاه سؤال اسراندارد اضافه،  ازیامر  کی صد سؤال اسراندارد باشد )   دارا  یسریبانک سؤال حداقل با - 7

 . اضافه خواهد شد

دانگکده صادر   س یرئ  با تأیید  مربوطه توس  دفرر توسعه آموزش دانگکده و  یکه گواه  اف یاخرصاص خواهد    یبند در صورت  نیا  ازیامر  -8

 شده باشد. 
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 آوری و رن  تحقیقاتی یهایت رعال (3ماده 
 ی علم   هاهافری  ریو به کارگ  قیکگف و توسعه حقا    یاس  که ضمن هدفمند بودن، قابل  ی علم  أتی عضو ه    های فعالاز  ا   مجموعه 

 عبارتند از:  های فعال  نیا. گیردانجا  میدر کگور  دار یاولو  ها و بس  فناور  دانش  جامعه، توسعه مرزها ازیرا دارد و با هدف رفع ن

 

 ی آورو رن   تحقیقاتی یهایت رعال قابل محاسبه از  یازها یامت  -3جدوا شماره 

 

 )عنوان(  مالک بند
حداکنر 

در  ازیامت

 هر مورد 

  حداکنر

موارد قابل 

 قبوا 

برای   ازیامت حداکنر

 اساتید 

 پژوهشی آموزشی

 65 55 مرغیر مرغیر پژوهشی  -مقاله علمی 1-3

2-3 
علمی در  یمقاله مقاله کامل یا خالصه 

  هاهمایش

 المللی نمایه نگدهملی و بین
 3 3 مقاله کامل  

24 24 
 3 1 خالصه مقاله

  یا Scopusالمللی نمایه شده در بین
ISI WOS   

 2 12 مقاله کامل  

 3 6 خالصه مقاله

 کتابتصنیف، تألیف، تدوین و ترجمه  3-3

 1 20 تصنیف کراب 

35 35 
 1 15 کراب   فیتأل

 1 10 تدوین کراب 

 2 5 ترجمه کراب

4-3 

 منورکه  اکتشاف    ایاختراع    /یدانش رن  دیولت

  شود  ندیررآ ایمحصوا  یسازیو توار دیتول به

ن برا  ایی نوآور  زیو  مشک  یکه  و  الحل  ت 

و    کشور تالمعض باشد  تول  ا یمؤثر  به    د یمنور 

جد  ای خدمت شود  یدیمحصوا  کشور    با)  در 

 ( حالصیمراجع ذ دییتأ

ثب  اخرراع خارجی )ایالت مرتده امریکا، چین،  

 روسیه، انگلیس، اسررالیا، ژاپن و اتتادیه اروپا( 
20 2 

50 50 

 2 15 ثب  اخرراع خارجی )سایر کگورها( 

 2 10 ثب  اخرراع داخلی  
متصول )فروش تتقق یافره بر اسا   ساز تجار  

 قرارداد یا فاکرور فروش( 

میلیون ریال و یا   200هر 

 امریاز   4دلر،  500هر 

 1 10 بردار  از مراجع اسرانیمتصول دارا  پروانه بهره 

 2 25 بردار  از مراجع کگور متصول دارا  پروانه بهره 

 2 20 برا  متصولت شرک   بنیاناخذ رتبه دانش

 1 15 اسرقرار شرک  در مرکز رشد فناور  سالم  

 1 10 اسرقرار شرک  در پارک علم و فناور 

 1 1 ثب  طر  صنعری 

 1 5 ثب  برند مبرنی بر متصول 

 1 3 ژن  اکرگاف

 3 1 ی و ثب  ژن توال نییتع

 -  15 1 15 بالینی )گایدالین کشوری( تدوین راهنمای طبابت  5-3

 های تحقیقاتی و رناورانه طرح  6-3

 2 6 ها  مصوب درون دانگگاهی اتما  یافرهطر 

جذب گرن  طر   40 40

تتقیقاتی و فناورانه 

 خارج از دانگگاه 

 2 20 ها  ملی )نیماد، نصر و ...( طر  
دانگگاه ها   ها  مگررک بین طر  

 علو  پزشکی 
 امریاز 5میلیون ریال،   100هر 

- ها  مگررک با مراکز علمیطر  

 دانگگاهی خارج از کگور 
 امریاز 5دلر،   400هر

،  NIHالمللی )ها  معربر بین طر  

WHO ... و) 
40 1 

 2 20 ها  ارتباط با صنع  و جامعه طر  

 15 1 15 آموزشی پژوهی و ررایندهای نوآورانه های دانش طرح  7-3
مصداق 

 ندارد
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8-3 
آوری و ی، رنقاتیتحقهای داوری رعالیت

 نوآوری 

 10 1.5 مقاله مجالت درون دانگگاهی 

40 40 

 10 1 مقاله مجالت برون دانگگاهی 

 15 1 ی و فناور  قاتیتتقطر  

 3 4 کراب 

 5 2 ها نامهانیپا

 5 2 اخرراع 

 ی علمی یا ادبیراستاریو 9-3

 2 5 کراب 

 5 1 مقاله   10 10

 20 0.25 و مقاله  نامهانی پای سیانگلخالصه  

 هانامه سرپرستی پایان 10-3

 راهنمایی 

 10 دکرر  تاصصی 

2 

20 20 

 8 کارشناسی ارشد و دسریار  

 6 داروساز 

 4 پزشکی عمومی و دندانپزشکی 

 مگاوره علمی 

 5 دکرر  تاصصی 

3 
 4 کارشناسی ارشد و دسریار  

 3 داروساز 

 2 پزشکی عمومی و دندانپزشکی 

 مگاوره آمار  

 4 دکرر  تاصصی 

6 
 3 کارشناسی ارشد و دسریار  

 2.5 داروساز 

 2 پزشکی عمومی و دندانپزشکی 

11-3 
های تحقیقاتی و کس  رتبه در جشنواره

 آوری رن

 2 2 دانگگاهی 

 2 5 اسرانی  20 20

 1 20 ملی )راز  و ...( 

 (H Index)شاخص هرش  12-3
امریاز   0.2واحد،  1هر 

 ( واحد 25)تا سقف 
5 5 

 کارآررینی 13-3
تت   شده  بیمه  فرد  هر 

 امریاز   4پوشش، 
20 20 

14-3 
مشارکت در ترجمان و کاربست  

 های مرتبط با سالمت پژوهش

انرقال دانش از طریق 

جلسات آموزشی برا  

مااطبان، ذینفعان و  

اسرفاده کنندگان 

 بالقوه 

انرقال دانش حاصل از طر  تتقیقاتی از طریق برگزار  

  2-8)امریاز این بند به امریاز بند  ژورنال کالب در دانگکده  

 شود( فعالیرها  آموزشی افزوده می
0.5 3 

10 10 

انرقال دانش حاصل از طر  تتقیقاتی از طریق برگزار  

فعالیرها     2-5)امریاز این بند به امریاز بند  کارگاه آموزشی  

 شود( آموزشی افزوده می
1 3 

رسانی و سانرانی برا  ذینفعان تگکیل جلسات اطالع 

 ها  خارج دانگگاهی در دانگگاه یا سازمان 
2 3 

نگس   خبرنگاران رسانه ها   برگزار   با  )مصاحبه  ا  

 ها و ...(  صدا و سیما، روزنامه 
2.5 3 

ها  درون  ها، بولرن ها، خبرنامه تدوین پیا  کاربرد  قابل انرقال جه  درج در وبگاه 

 سازمانی و پوسررها 
1 3 

تدوین راهنما، جزوه آموزشی، کرابچه، دسرورالعمل و خالصه سیاسری مرناسب با  

 مااطبین جه  ارسال به مراکز ذیرب  
3 3 

 120 70 حداکنر امتیاز قابل قبوا  

 حداقل امتیاز قابل قبوا  
 10اقمار  

 15بالینی  70

 20   پایه
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 ی(:نوآور ی و قاتی تحق هایرعالیت ) 3ی ماده ل یتکم حاتیتوض
از بند  ازیامت  50ـساالنه، کـس  حداقل   هیـشرط کـس  پا تیو در نها  ـسهماده  ازامتی محاـسبه  برای اـساتید پژوهـشی ـشرط •

ت  های اینکل رعالیتاز   ازیامت   70ماده )مقاالت( و حداقل    نیاوا ا ها   حداقل امریاز این بند برا  اسااتید دانگاکده ماده اـس

 اقمار ، بالینی )دانگکده پزشکی( و علو  پایه به ترتیب ده، پانزده و بیس  امریاز اس .

 متاسبه خواهد شد. 1.2باشند، با ضریب  یعلم  یمرجع  بسره   ژهیو  ها ی مورأ مهایی که مرتب  با  فعالی  ازیامر •

ها که به هرکدا  نامه)به اسارثنا  سارپرساری پایان  باشادی توسا  چند نفر انجا  شاده  ریفعالماده چنانچه  نیاموارد مربوط به  هیکلدر  •

( 2)پیوسا    مگاررکی پژوهگای و  آموزشا   کارها ازیامرطبق جدول متاسابه     یفعالآن  ازیامرگیرد(،  از افراد امریاز کامل تعلق می

 .  گرددیممتاسبه 

   :( مقاالت3-1
بند  مجالت مربوط و طبق جدول زیر متاسبه مرناسب با سطح (Original Research Articles)( امریاز مقالت تتقیقاتی اصیل  1تبصره 

 خواهد شد.  

 میزان امتیاز  مــــــوارد  نوع نمایه/سطح  ردیف 

 ISI 30 یک  1

 Pubmed 25 دو 2

 Scopus 20 سه  3

 ESCI or Emerging Source 17 چهار  4

 ,Biological Abstract, PsychInfo, CINAHL, Embase, Biosis, Chemical Abstracts پنج 5

Current Contents 12 

 ISC 10یا   پژوهگی مصوب داخلی-مجالت علمی شش  6

 3 ترویجی(  –مجالت داخلی و خارجی فاقد نمایه )علمی  هف   7

 

و   Case report  ،Editorialمقاالت مرور  و پروتکال، معاادل مقاالت تتقیقااتی اصااایال می بااشاااد ولی امریااز مقاالت    ( امریااز2تبصاااره  

Research letter  درصاد مقالت تتقیقاتی اصایل و  همچنین امریاز مقالت   50، معادلLetter to editor  درصاد امریاز مقالت   30، معادل

 .اس تتقیقاتی اصیل 

 گردد.المللی باشد، ده امریاز به امریاز نهایی مقاله افزوده می( اگر مقاله برگرفره از همکار  بین3تبصره 

 شود.له افزوده میبه امریاز خا  مقا IFچاپ شده باشد، به میزان دو برابر شاخص   ISI WOS( اگر مقاله در مجالت دارا  نمایه 4تبصره 

 ISIیا    Scopus cite scoreموضااوعی مجالت هم رده )بر اسااا   94تا   75ها   در متدوده صاادک Q1( اگر مقاله در مجالت  4تبصااره 

WOS  ،گردد و چنانچه مقاله منرگار شاده در مجله  امریاز دیگر به امریاز نهایی مقاله افزوده می 10( چاپ شاده باشادQ1  یا   95، در صادک

شااود. لز  به ذکر  امریاز دیگر به امریاز نهایی مقاله افزوده می بیساا برتر مجالت(،   %5تر موضااوعی مجالت هم رده خود قرار بگیرد )بال

 شود.ها  موضوعی مارلف مجله در نظر گرفره میاس  که کوارتربند  مجالت بر اسا  بالترین کوارتر در رده

دار( چاپ شاده باشاند، از حداکثر ده امریاز گروه معارف در صاورتی که در مجالت علمی مصاوب )رتبه( میزان امریاز مقالت برا  5تبصاره 

 برخوردار خواهد شد. 
 گیرد.    تعلق نمیازیامرقبل از چاپ آن  (Accept)قبول مقاله   هیدییتأ ( به  7تبصره 

ی افراد قابل اخذ اسا . این بند مگارمل بر مقالت  تاصاصا  ( حداکثر سای درصاد امریاز از کل مقالت، از مقالت نامرتب  با رشاره8تبصاره 

 پژوهی آموزشی نیس .ا  و نیز مرتب  با دانشرشرهبین

 .ردیگیم، امریاز  تعلق نباشدی لرسران را قید نکرده پزشکمتقق نا  دانگگاه علو    کهی  مقالت  برا( 9تبصره 

( در هر نوب  ارزشایابی، فق  مقالت یک ساال گذشاره افراد مورد ارزشایابی قرار می گیرد ولی مازاد ساقف امریاز باش مقالت  10تبصاره 

 امریاز( برا  ارزشیابی دو سال بعد  نیز قابل ذخیره اس .  55افراد )
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  سانده ینونا  دانگاگاه در آدر    ذکری از عد   اشان ازیامر  کسارچاپ شاده باشاند، مگامول   دانگاجوئیدر زمان   کهی  مقالت(  11تبصاره 

 .  شوندینم

برابر امریاز مقاله همرراز، از امریاز کل باش    دهشااوند، به میزان  می  Retract( به مقالتی که به دلیل تالف پژوهگاای ابطال یا  12تبصااره 

 گردد.فعالیرها  پژوهگی کسر می

شاوند )بدون در نظر گرفرن ماه و  ( به مقالتی که در مجله نامعربر مندرج در فهرسا  ساامانه معرفی نگاریات نامعربر منرگار می12تبصاره 

 گردد.ها  پژوهگی کسر میهمرراز از امریاز کل باش فعالی  سال ورود مجله به لیس  سیاه(، به میزان سه برابر امریاز مقاله

 اسکوپو  امریاز دارد.  معادل مقالت چاپ شده در مجالت Herbal medicine journal ( مقالت منرگر شده در13تبصره 

 مه ارتقا عمل خواهد شد.  ناها  ماده سه وجود داشره باشد، طبق مواد مرتب  آیین( در صورتی که مگکلی در متاسبه آیرم14تبصره 

نویسانده( به نویسانده نفر اول یا مسائول امریاز کامل تعلق می گیرد؛ در غیر این  100( در مقالت پر نویسانده )دارا  بیش از 15تبصاره 

 صورت یک بیس  و پنجم امریاز خا  مقاله به نویسنده مورد نظر تعلق خواهد گرف .  
 

 :ترجمه کتابو  دوین  ت، فیأل( تصنیف، ت3- 3

 /ساندهینو  یعلم  ها و نوآور  دیجد   هادگاهیآن را د بیسا  درصاد که حداقل   امجموعه  نیتدو  عبارت اسا  از کراب فیتصان(  1تبصاره 

خود    هاموضاوع مگااص همراه باشاد؛ اگر چه قبالً آنها را در مقاله کیدر   گرانید   هادگاهینقد د  ای لیدهد و با تتل  لیتگاک  ساندگانینو

 کسب خواهند کرد. ازیامر بیس در چاپ اول تا   3و  2کرب تصنیف شده طبق دسرورالعمل پیوس  شماره   منرگر کرده باشد.

حساب موضاوع مرناساب با برنامه   بوده و بر ساندگانینو  ای ساندهینو اتیتجربی از قسامر  حاو( کرب تألیفی آنهایی هسارند که  2تبصاره 

اثر  کیبه آن   تواندیم صاورتیتنها در    کند،تدوین میرا   یکراب  فرد  یوقرهسارند،    ساندگانینوی  تاصاصای و رشاره  پژوهگا  -یآموزشا

تألیف عبارت اساا  از باشااد.    فردخود     هاپژوهش جهینر  ،منابع مورد اساارفاده در آن کراب از درصااد  کیاطالق کند که حداقل   یفیلأ ت

  ا یمبرکرانه که معمولً با نقد   بیترک  ای لیبر اسااا  تتل  در یک کراب  شااده رفرهیپذ  اتیو نظر  یعلم   هااز داده   امجموعه  یسااامانده

در   یعلم بقهچه ساا  ساوابق او نگاان دهد که و  دیرا دارد با  یکراب  فیتال  ادعا   فرد  یمنظور که وقر نیبه ا. همراه اسا    ریگجهینر

  کسب خواهند کرد. ازیامر 20در چاپ اول تا  3و  2کرب تألیفی طبق دسرورالعمل پیوس  شماره  کراب دارد. مطر  شده در بتث  طهیح

  طهیح خصااوص آنر د  معربر  یکار علم  ایپژوهش   گونه  چنویساانده هی  ه( منظور از تدوین یا گردآور ، کرابی اساا  اساا  ک3تبصااره 

 .  باشد گرانید   ت گرفره از کارهاأ که همه منابع آن نگ بنویسدرا   ینداشره باشد و کراب

 قیطری مربوط باشاند و از تاصاصای و رشاره  آموزشامرناساب با برنامه   کهی صاورتی در فارساترجمه شاده به زبان   کرب( امریاز 4تبصاره 

 خواهد بود.   ازیامر، حداکثر پنج  باشدشده    دییتأ   انرگارات دانگگاه شورا

، سای درصاد باشاد افرهی رییتغ  احداقل سای درصاد مطالب افزوده شاده و ی کهی صاورتفوق در    یشارابا    کرابچاپ   دیتجد( به  5تبصاره 

 .ردیگیمتعلق  ازیامر

برخوردار   ازیامرتألیف یا گردآور  شاده باشاند، از سای درصاد   ساندهینوی  تاصاصا  رشارهمرتب  با   ریغ    رشارهی که در  کرب( 6تبصاره 

 خواهند شد.  

 الزامی اس .   شدهچاپ  کرابکراب، ارائه  ازیامربرا  کسب  (7تبصره 

 .ردیگینمتعلق  ازیامری درسبه جزوات  (8تبصره 

  اسا . در ضارور  جلد رودر  "عضاو هیأت علمی دانگاگاه علو  پزشاکی لرساران"ی لرساران یا  پزشاکنا  دانگاگاه علو     ذکر( 9 تبصاره

 گیرد.تعلق می ازیامرصورت عد  ذکر نا  دانگگاه، شص  درصد 

 .گرددیم میتقس  هاآن  نیمابیفباشند، بر اسا  توافق   لیما سندگانینوخود  کهی صورتدر   کراب  فیتأل ازیامر( 10تبصره 

 گیرد.، هیچ امریاز  تعلق نمیباشد( به گزارش عملکرد  که به شکل کراب درآمده  11تبصره 

ها     حداکثر سااه امریاز در قساام  فعالی احرفهها و مقررات کار / فعالی   نامهها  تهیه شااده از مجموعه آیین( به کراب12تبصااره 

 گیرد.اجرایی امریاز تعلق می

ها  چاپی تأیید شده باشد )مورد داور  علمی قرار  ونیک در صورتی که ارزش و اعربار آنها همانند کراب( امریاز کرب الکرر13تبصره  

 گرفره و توس  ناشران معربر علمی چاپ شده باشند یا مصوب کمیره تألیف و ترجمه دانگگاه باشند( همانند کرب چاپی خواهد بود. 
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 گیرد.  در صورتی که ده مورد از منابع آن از آثار نویسنده باشد، کل امریاز تعلق می  ( به کرب تألیفی14تبصره 

،  Elsevierمانند    یالملل نیمنرگاار شااده توساا  ناشااران معربر ب  ای Scopus  یشااده در بانک اطالعات  هیکرب کامل نما( به 15تبصااره 

Springer  ا یکراااب مرجع   ایسراد وزارت بهداش  و    یت و انرگاااارات علمااااطالعا  یمرکز توسعاااه و هماهنگ  تأییدناشران مورد   گریو د  

، بیس  امریاز اضافه و به فصل  وزارت بهداش  یمعاون  آموزش  وبگاهبر اسااا     سراسر  هااارشره هااا و آزمون  نس اعال  شده براارفر

 گیرد.کراب دارا  هر کدا  از شرای  فوق، ده امریاز اضافه تعلق می

  

  کـشوری در  دیجدمحـصوا   اخدمت ی  دیتولمنور به  او ی باـشدمؤثر  کـشورو معـضالت  مـشکالتدر جهت حل    کهی نوآور( هر 4- 3

 خواهد بود:  ریزبه شرح ها رعالیت نیای به ازدهیامتگردد  نحوه 

  کگاوری در ساطح درمانی و  بهداشاری،  پژوهگای،  آموزشادر جه  حل معضاالت   دیجدها و خدمات  و روش هاسارمیسای طراح(  1 – 4  – 3

 .ازیامر( 30  وزارتاانه تا سی )گذاراس یس  شورا  ای و یپزشکوزارت بهداش  درمان و آموزش  رب ذ   نیمعاونی  گواهبا  

ی در ساطح  درمانی و  بهداشار –ی  پژوهگا –ی آموزشادر جه  حل معضاالت   دیجدها و خدمات  و روش  هاسارمیسای طراح(  2 -4  – 3

 .ازیامر( 15دانگگاه تا پانزده ) سیرئ  دییتأ دانگگاه و  رب ذ   نیمعاونی گواهمنطقه تت  پوشش دانگگاه با  

معاون     دییتأ ، پس از  کگااور  در داخل و خارج کاربردی پژوهگاامتصااولت  دیتولو ثب  ژن و   اکرگاااف( امریاز هر اخرراع، 3 -4  – 3

 ی اعطا خواهد شد.  پزشکرمان و آموزش ، دبهداش آور  وزارت و فن قاتیتتق

ی  درمان  -یصایتگاا   هاروش   اجرا، مانند  دینمامؤثر  کمک کگاوریی  خودکفادر جه   کهی  پزشاک  دیجد  ها فعالی ( انجا  4 -4  – 3

 .ازیامردانگگاه تا پنج  سیرئی  هیأت ممرتنه رشره مربوط گواهاسران با   ای رانیابار در  نیاول  برا نینو

 کلی اداره گواهدساارگاه بگااود با    دیتولمنجر به   کهی و اجرا ساااخ  هر قطعه گااگاهیآزمای و  پزشااک  لیوسااا   سااازمدل(  5 – 4  – 3

 .ازیامری تا شش  پزشکدرمان و آموزش  ،بهداش ی وزارت پزشک زاتیتجه

ی معاون   گواهبا   بیترتبه  معکو ی  مهندساا قیطراز    دیجدیی  دارو داتیتولی و پزشااک گاااتیآزما   برا  متصااول  دیتول(  6 – 4  – 3

 .ازیامر 25سالم  و معاون  غذا و دارو حسب مورد تا  

  گر یدو به مورد   کامل ازیامرمورد   ک، به یباشاد  اهمقالبه همراه چاپ  المللیبینی در ساطح ژن  کگاف  ا( چنانچه ثب  اخرراع ی7 –  4 – 3

 .ردیگیمتعلق   ازیامرنصف 

 ( کسب امریاز ثب  شرک  مسرقر در مرکز رشد منوط به گواهی معاون  تتقیقات و فناور  دانگگاه اس .  8 - 4 – 3      

 (یکشور نیدالی)گا  ینیطبابت بال یراهنما نیتدو( 5- 3

ی کالن منطقه چهار آمایگای یا معاون   گواهی با  علمشاواهد  بر اساا ی )گایدلین( مسارند بر پژوهش و  نیبالها  طباب   راهنما  نیتدو

 .ازیامر 15سالم  وزارت بهداش  تا  

 : رناورانهی و قاتی تحقهای  گزارش طرح  -6- 3

فناو  یقاتیتتق   هاطر    انیمجر  ا  یمجر  ازیامر(  1تبصره     مگررکی  پژوهگی و  آموزشها   فعالی   ازیامرر  طبق جدول متاسبه  و 

 . ابدییم( اخرصاص 2)پیوس  

ها  تتقیقاتی مگررک که باگی از بودجه آنها از خارج دانگگاه تأمین شده باشد، مرناسب با درصد  ( امریاز گزارش نهایی طر 2تبصره  

 بودجه تأمین شده از خارج دانگگاه اعطا خواهد شد. 

 ی:نوآورانه آموزش  ی ندهایو ررا  یدانش پژوه  یها طرح(  7- 3

توان  گیرد و همزمان نمیها  آموزشی یا تتقیقاتی امریاز تعلق میق  در یکی از مواد یا حیطه پژوهی خاص فبه یک فعالی  یا طر  دانش

  پژوهی یا نوآورانه در هر دو ماده مذکور امریاز کسب کرد.از یک طر  دانش

 ی علمی یا ادبی:راستاریو(  9- 3

  شودیممورد متسوب  کساع  گواهی شده، ی  25 ای کراب صفته  150هر 
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 : هانامهانی پا( سرپرستی  10- 3

مربوط به  ازیامر،  باشادی انجا  شاده  علمیی چند عضاو هیأت  راهنماتت   10-3موضاوع بند    نامهانیپایی  راهنما کهی صاورت( در 1تبصاره 

 .گرددیم نییتعتوس  آنان اعال  خواهد شد،   که مگارک  زانیمنسب  

  خواهند شاد و در ساازمعادلاز شاش مورد( توسا  دانگاکده )بر حساب واحد نظر (   گارریب( مازاد موارد اسااتید مگااور آمار  )2تبصاره 

 ماده دو لتاظ خواهند شد.

  کامل  ازیامردر ماده ساه  زینو خالصاه مقاله    نامهانیپا  برا  اساراراج شاود،  امقالهخالصاه   ا  یامقاله  نامهانیپااز  کهی صاورت( در 3تبصاره 

 .شودیممتسوب 

ها  آموزشای و پژوهگای مگاررک نیسا  و به هر کدا  از ها مگامول جدول توزیع امریازات فعالی نامهیاز سارپرساری پایان( امر4تبصاره 

 گیرد.تعلق می  3افراد درگیر، امریاز کامل طبق جدول شماره 

گاجویان خود دانگاگاه متاسابه خواهد ها  داننامهها، عیناً مثل پایانها  دانگاجویان ساایر دانگاگاهنامه( امریاز سارپرساری پایان5تبصاره 

 شد.

ها  تتقیقاتی اتما  یافره کمیره تتقیقات دانگاجویی برا  اسااتید راهنما و مگااوران علمی و آمار  امریاز  معادل جایگاه  ( طر 6تبصاره 

 فرد در بند سرپرسری پایان نامه ها  کارشناسی ارشد خواهد داش .

 

 :H Index( شاخص هرش یا  12- 3

   خواهد بود.  4باشد، امریاز و  برابر با  20اس . فرضاً اگر فرد  دارا  شاخص هرش معادل  0.2میزان امریاز هر واحد این شاخص، معادل 

 

مسرقر در مرکز رشد فناور  سالم  دانگگاه یا پارک علم و فناور  چهار   ها هر فرد بیمه شده تت  پوشش شرک به ازا  :  ( کارآررینی13- 3

 . نفر 5امریاز و تا سقف 
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 ی ـاتـدمـخو  ییاجرا یهایت رعال (4ماده 
ها رساخ  یز و توسعه ییاجرا  یری مد  یکه هدف آن تقو  و فناور تتقیقاتعلم، دانش،   هاه بر مؤلف یمبرن  های  فعالاز   امجموعه 

 عبارتند از: های فعال  نیمرتب  اس . ا   هاه در حوز

 

 یو خـدمـاتـ  ییاجرا  یهایت رعال قابل محاسبه از  یازها یامت  -4جدوا شماره 

 ازی امتحداکنر  )عنوان(  مالک بند

 در هر مورد 

موارد   حداکنر

 قابل قبوا 

قابل   ازی امت حداکنر

 قبوا عنوان 

 15 1 15 سرپرس  دانگگاه   ای  اس  یر 1-4

 12 1 12 دانگگاه   ن یمعاون  2-4

3-4 

توسعه،    مرکز   ری مدی،  آموزشامور    کل   ر یمدی مسرقل،  قاتیتتق  مراکزو    ها پژوهگکده،  هادانگکده   رؤسا

، مدیر توسعه و ارزیابی تتقیقات دانگگاه، مدیر اطالع رسانی پزشکی و منابع  مارسرانیب   اس ی ر  اسرپرس  ی 

 علمی، مدیر توسعه فناور  سالم  

10 1 10 

 3 1 3   ویژه در کالن منطقه های   طر  تتول و نوآور  و مآمورهاهبسر ینمسئول 4-4

 3 1 3 دانگگاه   ویژه در های مسئولین مآمور 5-4

 3 1 3 دانگگاه  سیرئ  نی مگاور 6-4

7-4 

جامع   گگاه یآزما سییر، رؤسا  مراکز تتقیقاتی غیرمسرقل )مصوب یا غیر مصوب(، هادانگکده ن یمعاون 

، مدیران سراد ، مدیر مرکز امور  فیرد همها  ی ری مد ریسا ی و بهداشر  مراکز ری مد، دانگگاه یقاتیتتق

 هیئ  علمی

7 1 7 

8-4 
ل،  مسرق یقاتیمراکز تتق ن یمعاون ، دانگگاه ییدانگجو  قات یتتق رهیکم، سرپرس  هامارسرانیب  ن یمعاون 

 سرپرسران مراکز توسعه تتقیقات بالینی
6 1 6 

 5 1 5 ی مصوب  آموزش   هاهگرو  رانیمد 9-4

 3 1 3 ی غیرمصوبآموزش   هاهگرو  رانیمد 10-4

 3 1 3   آموزشی مصوبهاهمعاونین گرو 11-4

 3 1 3   تتقیقاتی و تاصصی هاهگگایآزما   رؤسا 12-4

13-4 
ی، مسوول کمیره  مارسرانیب   هاباشی فن  نیمسئولی، آموزش  هامارسرانیب    هادرمانگاه  رؤسا

 تتقیقات دانگجویی دانگکده 
3 1 3 

14-4 
، رئیس گروه  سالم    گروه توسعه فناور سی رئ ی پزشکی و منابع علمی، رسان اطالعرییس گروه 

 ها  تتقیقاتی ریز  و ارزیابی مراکز و فعالی برنامه
8 1 8 

 5 1 5 هاهدفاتر توسعه آموزش پزشکی دانگکد  نیمسئول مسئول برنامه دسریار  و تتصیالت تکمیلی،  15-4

 2 1 2 آموزش   مرتب  با طر  تتول هاه ها  تاصصی از قبیل کمیر  تألیف و ترجمه و سایر کمیرههاهدبیران کمیر 16-4

 2 1 2 ها  بسیج اساتید مسئول کانون 17-4

 1 1 1 عضوی  در بسیج جامعه پزشکی  18-4

 1 1 1 ها مارسرانیب   جنرال  هاباشرئیس   19-4

 2 1 2 و فرص  ها  مطالعاتی  هاکنگرهمسئول دفرر سمینارها،  20-4

 1 1 1 ی مرتب تاصصی و علم   هاانجمن ره یمد در هیأت   یعضو 21-4

 1 1 1 ها  علمی عضوی  در انجمن 22-4

 4 1 4 ها  ممرتنه و ارزشیابی )بورد( رشره تاصصی  عضوی  در هیأت 23-4

 5 5 1 عضوی  در شوراها  وزارتاانه  24-4

 6 2 3 د ی جدی لیتتصرشره   ای  گگاهیآزما   اندازراه 25-4

 پژوهگی  -ی علمدر مجالت    یفعال 26-4

 4 انگلیسی( مدیر اجرایی )فارسی یا 

2 10 
 2 مدیر مسئول

 1.5 ه ی ری تترهیأت 

 5 مجالت )فارسی یا انگلیسی(  ریسردب 
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 10 10 1 شوند()بجز شوراها  فرهنگی و اخالقی که در ماده یک متاسبه می   دانگگاهشوراهاو   هارهیکمدر    یفعال 27-4

 3 1 3 ...  علو  پایه، کنکور و هاآزمونطراحی سؤالت  28-4

 10 10 1 ا  و بیمارسرانی ی، مؤسسهآموزش  و اعربارباگی اسرانداردسازدر   مگارک   29-4

 4 1 4 توسعه  ی دانگگاه، مسئولین واحدها  مرکزپزشکمطالعات و توسعه آموزش  مرکز   با همکار 30-4

 5 5 1 * دانگگاهخدمات خارج از  31-4

32-4 
،  هاشیهما ، نارهایسم، هاکنگره  برگزار  در همکار

   هاکارگاه

 2 3 ییاجرای و  علم رهیکم اس یریی، اجرای، علم رانیدب

 2 2 عضوی  در کمیره علمی و اجرایی 6

 20 0.25   خالصه مقالتداور

 1 1 1 آور    پژوهگی و فنهاگگاهینما برپایی   33-4

 بدون ارائه مقاله    هاکنگرهو  ها شی همادر  شرک   34-4
 4 1 ی داخل

4 
 2 2 ی خارج

 8 8 1 مهارتی(  -ها  آموزشی )غیرفرهنگی یا علمیشرک  در کارگاه 35-4

 )فلوشیپ(   مدت کوتاه ی آموزش  هادورهدر  شرک   36-4
 12 12 1 ی خارج

 6 6 1 ی  داخل

 ی بلند مدت آموزش  هادورهدر  شرک   37-4
 20 20 1 ی خارج

 12 12 1 ی  داخل

 3 1 3   کار ، عملکرد حوزه تاصصیهانامهنیی آتدوین کراب در زمینه مقررات و  38-4

 6 1 6 رؤسا  مراکز رشد و فناور  سالم   39-4

 3 1 3 ها  آموزشی و پژوهگی الملل معاون مسئول حوزه بین 40-4

 6 1 6 رئیس گروه ارزیابی توسعه تتقیقات  41-4

 6 1 6 گروه مراکز تتقیقاتی رئیس   42-4

 6 1 6 رئیس گروه توسعه فناور  دانگگاه  43-4

 2 1 2 راب  ارتباط با صنع  دانگکده ها و مراکز تتقیقاتی، راب  امور بین الملل دانگکده ها و مراکز تتقیقاتی  44-4

45-4 
اداره کرب و انرگارات، رییس   ، رئیس دفرر ارتباط با صنع  و جامعه، رییس و نوآور  فکر   یمالک ر یمد

 باش علو  حیوانات آزمایگگاهی 
5 1 5 

 4 1 4 تتقیقاتی غیر مسرقل )مصوب یا غیر مصوب(  مراکز رئیس کراباانه مرکز ، معاونین  46-4

 3 1 3 ا  ها  مهارتی/ حرفهمدیر مرکز آموزش 47-4

 2 1 2 ها دانگکدهمسئول دایره امرتانات و مسئول امور بالینی  48-4

 5 1 5 مدیر پایش برنامه عملیاتی و طر  تتول و نوآور  در آموزش  49-4

 2 1 2 ها دانگکده دفاتر توسعه آموزشمسئول و  هامگاور دانگکده دیمسئول اسات 50-4

 5 5 1   پزشکی اجرماعی پاساگو و بسره هامگارک  مؤثر در برنامه 51-4

 5 5 1 ها  اجرایی احصا نگده فعالی سایر  52-4

 20 حدکنر امتیاز قابل قبوا  
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 :(یخدماتو   ییاجرا  یهایت رعال)  4ماده  یلیتکم حاتیتوض

 متاسبه خواهد شد. 1.2با ضریب   باشند، یعلم  یبسره مرجع  ژهیو   های مورأ ماجرایی که مرتب  با     های فعال ازیامر (1تبصره 

 .متاسبه خواهد شد)بر حسب سال(     یفعالمرناسب با طول مدت  19-4تا    1-4  ها بندمربوط به   ازیامر( 2تبصره 

عضاوی  در شاوراها  وزارتاانه، هر   .گرددیمهر هف  سااع  یک مورد متاسابه   ازا دانگاگاه به   شاوراهاو   هاهریکمدر    یفعال( 3تبصاره 

 ساع  و هر هف  ساع  یک مورد متسوب خواهد شد. 24بار شرک  معادل  

 :دیجد یلیتحصرشته   ای شگاهیآزما  یاندازراه(  25- 4

در  که  دیجد  یلیتتصارشاره    ای یآموزشاباش    ایها  ، مرکز آموزش مهارتیپژوهگا  ای یآموزشا  گاگاهیآزما(  اندازراهو    یطراح)  جادیا

 .ازیامر  (6شش ) حداکثر، ازیامر  (3سه )، در هر مورد تا  مربوط  دانگکده سیرئو  یآموزشگروه    دییتأ منوط به   ،آن واحد موجود نبوده

(  دوشااماره پیوساا   به تعداد نفرات )مطابق جدول   مربوط ازیامرباشااند،    کرده  یفعال  25-4در موضااوع بند    همکاراگر چند نفر ( 1تبصااره 

 .باشد دهیرس  نفع ذشده و به امضا  افراد  انیببه طور مگاص   یسریبا مگارک  زانیم. ضمناً شودیم میتقس

 ( متاسبه خواهد شد.  یعلم  اعضا  هیأت  ندهینماتوسعه و  مرکز  ریمد، یآموزش)معاون    ژهیو  یهتیکمتوس    اندازراه ازیامر (2تبصره 

 .س ین  اندازراه، مصداق  یدرس  زیربرنامه یعال  شورا   هاسرفصلبار طبق  نیاول  برا  یعملو   نظردرو    سیتدر( 3تبصره 

 .ردیگینمتعلق   ازیامر  یساوب   اندازراه( به  4تبصره 

 .س ین  اندازراه قیمصادبار در اسران( جز   نیاول  برا یحر) یجراحو انجا  اعمال   ها ماریب( درمان  5تبصره 

 امریاز مجالت مصوب داخلی اس .  معادلترویجی یا غیر مصوب مسئولی  دارند،   -میزان امریاز برا  افراد  که در مجالت علمی  (26- 4

 ساع  فعالی  در این بند معادل یک مورد متاسبه خواهد شد. هگ هر  (  29- 4

 :دانشگاه( خدمات خارج 31- 4

شاود و یک مورد متساوب می  کبه ازا  هر بیسا  سااع  ی  رندیگمتل خدم  انجا    ی دانگاگاه در خارج از قبلموافق   کساببا   کهی  خدمات 

 از:  عبارتندگونه خدمات   نیاامریاز دارد )به اسرثنا حضور در صدا و سیما(.  

 . کگور ازینی در رابطه با پژوهگ  ای و یعلم ،  هنری،  ریریمدی،  فنی،  پزشکخدمات   -

 ی.دولرها و مؤسسات ی و سازمانانقالب   نهادهای با  فنی و پزشکی،  علم  همکار -

 .کگوری قاتیتتقبه انسجا  نظا     کمکی و هماهنگ  جادیا  ای و یقاتیتتق مراکز جادیا  در  همکار -

ی از عمومی در مادار  و متاافال  علمی ساااانران،  هااهروزناامای مثال  عموم  اتیانگااارآموزش باه عمو  جاامعاه از طریق چااپ مطلاب در    -

 .هسرندی  دانگگاهخدمات خارج   قیمصاد

 .شودیممتسوب  ازیامر کو ی   یفعالی معادل بیس  ساع  عموم  اتینگری در علمچاپ مطالب    -

 تلویزیونی، یک امریاز دارد و حداکثر پنج مورد مورد قابل قبول اس . ها هر جلسه حضور در برنامه  -

 : و پژوهشی  یآموزش یها هکارگادر    شرکت(  35-4

 .  گرددیم مورد متاسبه  کی ،شرک روز  یک  ایساع    هف ( هر 1تبصره 

 بود. صفر خواهد برا  مورد دو  عنوان(،  کی  دارا)  تکرار یآموزش  هاهکارگا ازیامر( 2تبصره 

 در ماده یک متاسبه خواهد شد. در دانگگاه    رهبربرگزار شده توس  نهاد  ییافزامعرف   هاهکارگادر  شرک  ازیامر( 3تبصره 

 : مدت  کوتاه  یآموزش  یهاهدوردر    شرکت(  36-4

  خارج از کگور هاهو برا  دور  گرددیممتاسبه    ماه، یک مورددو  هر    ،کگور  داخل  ی مطالعات   هاهدوردر    یعلم  اعضا  هیأت  شرک 

به    کیاز    کمرر   هاهدور.  شودهر ماه یک مورد متاسبه می   ها ه شرک  در دور  .شودمتسوب می  مورد  کیهر ده ساع     ازا ماه 

   الکررونیک فلوشیپی و اخذ مدرک مربوطه منجر به کسب کل امریاز این بند خواهد بود.

 

 : ی پزشکی اجتماعی پاسمگوو بسته  هابرنامهمشارکت مؤثر در  (  52-4

این فعالیرها شامل ارتقا نقش اعضا هیئ  علمی به عنوان الگوها  آموزنده در زمینه پاساگویی اجرماعی، تسهیل و ترغیب حضور اساتید 

اس . هر هگ  ساع  فعالی ،    جامعه  دنهدر فعالیرها  اجرماعی و سازمانها  مرد  نهاد، تعامالت خارج از برنامه آموزشی با دانگجویان،  و ب 

   شود.یک مورد متاسبه می
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 پژوهی آموزشی دانش نوآورانه و  یهایت رعالامتیازات  نحوه محاسبه )1پیوست شماره 

 

)به شرط احراز شرای  ورود به فرایند داور  و وجود    هایت مصداق رعال حیطه رعالیت 

 معیارها  شش گانه کالسیک( معیار اول از   4حداقل 
متدوده 

 امریاز

حداکثر امریاز 

 موضوع

در سطح 

 گروه

در سطح 

 دانگکده 

در سطح 

 دانگگاه 

در سطح 

 کگور 

تدوین و بازنگری  

 ی آموزشیهاه برنام

 15-5 ریز  درسی و یا بازنگر  رشره مقطع مگارک  در برنامه

15 

5-9 5-10 5-12 5-15 

ریز  رسی و یا بازنگر  دوره آموزشی یا در   برنامهمگارک  در  

 جدید 
0.5-5 0.5-3 0.5-3.5 4- 0.5 0.5-5 

مداو ، آموزش  برنامه  اجرا   و  آموزش    طراحی  اساتید،  آموزش 

 ضمن خدم  کارکنان حوزه سالم  
5- 0.5 3- 0.5 0.5-3.5 4- 0.5 0.5-5 

 ارزشیابی

 5-0.2 ارزشیابی دانگجو طراحی و اجرا  روشها  نوین  

10 

0.2-3 0.2-3.5 0.2-4 0.2-5 

 5-0.2 4-0.2 3.5-0.2 3-0.2 5-0.2 اسراد   ارزشیابی   نوین  روشها   اجرا  و طراحی

و  درونی  ارزشیابی  مانند  برنامه  ارزشیابی  انجا   و  طراحی  در  مگارک  

اعربارباگی،    ها، تدوین اسرانداردها و شاخصهاهو برنام  هاه بیرونی گرو 

 ها سسه بر اسا  این اسرانداردها و ارزشیابی آزمون ؤارزشیابی برنامه و م
1-10 1-6 1-7 1-8 1-10 

 2-1 1.8-1 1.5-1 1.2-1 10 4-1   گوناگون هاه  جدید تدریس در عرصهابه کارگیر  روش یاددهی و یادگیری 

مشارکت در طراحی  

و تولید محصوالت  

 آموزشی

 7-1 آموزشی وسایل 

10 

1-3 1-4 1-5 1-7 

تهیه متروا  الکررونیک و لو  فگرده آموزشی با رعای  ساخرار  

 علمی
1-7 1-3 1-4 1-5 1-7 

 5-1 4-1 3.5-1 3-1 5-1 راهنما  مطالعه 

کمیره   تأیید  و  دانگگاهی  کمیره  پیگنهاد  به  متصولت  سایر 

 پژوهی کگور  دانش
1-7  1-7 

رهبری  مدیریت و 

 آموزشی

مقررات،   فرایندها،  ساخرن  عملیاتی  و  طراحی  در  مگارک  

دسرورالعمل  ها هنام آیین ارتقا   هاو  جه   در  که  آموزشی    

 کیفی  آموزش و خدمات آموزشی باشد. 

0.2-5 10 3- 0.2 0.2-3.5 0.2-4 0.2-5 

 یادگیری الکترونی  

مگارک  در طراحی سیسرم آموزش الکررونیک و اجرا  آن در  

آماده شامل  دانگگاه،  آزمون  سطح  طراحی  متروا،  ساز  

 ها  مجاز  و سایر موارد مرتب  الکررونیک، هدای  کال 

0.5-8 10 0.5-4.8 0.5-5.6 0.5-6.4 0.5-8 
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 مشترک  اجرایی و یپژوهش  ی، آموزش یهایت رعال  ازیامت عی توزنحوه محاسبه و  )2شماره  پیوست

 

 ستون سه  ستون دو  ستون ی  

 تعداد همکاران 
 سهم هر ی  از همکاران از امتیاز مربوط 

 موموع ضرای  
 بقیه همکاران )درصد( اول )درصد( نفر 

1 100  100 

2 90 60 150 

3 80 50 180 

4 70 40 190 

5 60 30 180 

 175حداکثر  25حداکثر  50 گرر یبو  شش

 

 نفر اول خواهد بود.  همانند  ،سهم نویسنده مسئولتـــوجه: 
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    یفیتأل  کت ی ابیارزش( نحوه 3شماره  پیوست

یرد
ف 

 

 ی ازبندیامتنحوه  مورد 
  حداکنر

 ازیامت

  کلدرصد 

 ازیامت

  کس  ازیامت

 شده

 مرن  درکیی نثر و سهول  وایش 1
 ی عال
5 

 خوب 
4 

 مروس  
3 

 ف یضع
2 

 ف یضع  اریبس
1 

5 25 %  

2 
در  (Glossary)نامه و واژه (Index) اب ی وجود واژه

 کراب  انیپا

 بله 

1.5 

 ریخ
0  1 5%  

 با گروه مااطب   کراب تناسب مطالب  3
 ی عال
1 

 خوب 
0.75 

 مروس  
0.25 

 ف یضع
0  1 5%  

4 
ی و صت  و دق  منابع  تازگی و علماعربار 

 مورد اسرفاده  

 ی عال
2 

 خوب 
1.5 

 مروس  
1 

 ف یضع
0.5 

 بدون منبع
0 

2 10 %  

5 
  مطالب با  متروای و تناسب هماهنگ زانیم

 کراب و فصول  نیعناو

 ی عال
1 

 خوب 
0.75 

 مروس  
0.25 

 ف یضع
0  1 5%  

6 
قوت اسردلل در پروراندن مطالب با توجه به  

 کراب هدف نگارش 

 ی عال
2 

 خوب 
1.5 

 مروس  
1 

 ف یضع
0.5  2 10 %  

7 
ی  اب ی معادلصت  و دق  در   زانیم

 ی هماهنگ   یرعا و  گانهیب اصطالحات  

 ی عال
1 

 خوب 
0.75 

 مروس  
0.5 

 ف یضع
0  1 5%  

   گروه مااطب برااثر  کاربرد 8
 مرجع  – ی درس

2 

  کمک

 ی درس
1.5 

 یعموم
1  2 10 %  

9 
ی دانگگاهناشران معربر  ا انرگارات دانگگاه ی

 کگور 

 بله 
2 

 ریخ
0   2 10 %  

 کراب حجم  10
صفته   200از  ترشیب 

 3تا  حداکثر

صفته    200از  کمرر

  % 15 3  2تا  حداکثر

  100 20 کل جمع 
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 ترجمه  کت  یابیارزشنحوه ( 4شماره  پیوست

یرد
ف 

 

 ی بنداز یامتنحوه  مورد 
  حداکنر

 از یامت

  کلدرصد 

 از یامت

  ازیامت

 شده  کس 

 مرن  درکنثر و سهول    ییوایش 1
 ی عال
1 

 خوب 
0.5 

 مروس  
0.25 

 ف یضع
0.1 

1 20 %  

2 
در  (Glossary)نامه و واژه (Index) اب ی وجود واژه

 کراب  انیپا

 ه بل
0.25 

 ریخ
0 

0.25 5%  

 کراب  ی تازگ –  کراب شی رایو ن یآخر اسرفاده از  3
 ی بل

0.25 

 ریخ
0 

0.25 5%  

 اثر  کاربرد 4
 مرجع  –  یدرس

0.5 

 ی درس  کمک

02.5 
 یعموم
0.1 

0.5 10 %  

5 
   ی رعاو  یفارسبه  گانه یب واژگان   یاب یمعادل

 کراب  کل در  یکنواخریو  یهماهنگ

 ی عال
0.5 

 خوب 
0.3 

 مروس  
0.2 

 ف یضع
0.1 

0.5 10 %  

6 
ضرورت ترجمه اثر با توجه به منابع موجود در  

 ی فارسزبان 

 اد ی ز  اریبس
0.5 

 اد یز
0.3 

 مروس  
0.2 

 کم
0.1 

0.5 10 %  

7 
 یاصل حفظ اصال  و مطابق  ترجمه با مرن 

 ( کاملبه صورت  کراب)ترجمه 

 اد ی ز  اریبس
0.5 

 اد یز
0.3 

 مروس  
0.2 

 کم
0.1 

0.5 10 %  

  % 10 0.5 0 ریخ 0.5ه بل کگور  یدانگگاهناشران معربر  ا یانرگارات دانگگاه   8

 کراب حجم  9
 صفته  200از  ترشیب 

 از یامر  1تا  حداکثر

 صفته   200از  کمرر

 0.5تا  حداکثر
1 20 %  

  100 5 کل جمع 

 


