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 آیین نامه ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی، دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 

 (مولفه های محاسبه ترفیع پایه سالیانه: مجموع امتیازات )1ماده 

حداقل  مولفه ها ردیف

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز  توضیحات

کسب 

 شده

  غیرقابل انتقال و غیرقابل ذخیره 5 1 فرهنگی و توسعه فردی 2

در صورت اعمال ضریب  69/2قابل افزایش تا  22/2 2 کیفیت آموزشی 1

 تشویقی

 

قابل انتقال به سایر مولفه ها و غیرقابل ذخیره هر  8 2 کمیت

 امتیاز لحاظ می گردد. 5/4واحد آموزشی معادل 

 

بدون  1 پژوهشی 2

 سقف

 54قابل انتقال به سایر مولفه ها و ذخیره تا 

 درصد جهت سال آینده

 

  غیرقابل انتقال و غیرقابل ذخیره 9 1 فعالیت های اجرایی 4

مجموع 

 امتیازات

  (14) استاد، (26) اریدانش، (28) اریاستاد، (29) یمرب حداقل 

 بدون سقف حداکثر 

امتیاز 

 نهایی

  

 

صره   سال اول خدمت مرب : 2تب ستاد  انیدر  صورت  اران،یو ا سب حداقل       انهیسال  عیالزم ترف ازاتیکه امت یدر  شد، با ک شده با سب ن ک

 گردد. یاعطاء م هیالزم پا ازاتیامت درصد 15

 ازاتیمجموع امت به شرررک کسررب حداقل ند،ینما سیدر هر سررال تدر یواحد درسرر 24از  شیکه ب یعلم اتیه یاعضررا: 1تبصررره 

 باشند. یمولفه ها نم ریدر سا ازیکسب حداقل امت به ملزم ،یآموزش

صره   صورت : 2تب ضو ه     یکه واحدها یدر  شگاه به ع شده از طرف دان سال کمتر از حداقل واحدها  یعلم اتیارائه   یموظف یدر طول 

 قابل جبران است. یپژوهش یها تیفعال ازیمازاد امت قیاز طر یآموزش یها تیفعال ازیامت یکسر باشد، مربوطه

ردند،  نگ انهیسال  عیترف افتیچهار سال متناوب موفق به در  ایو  یسه سال متوال   یدر ط یعلم أتیه یکه اعضا  یدر صورت : 4صره  بت

 گردد. یدانشگاه منعکس م سیبه همراه مستندات الزم به رئ عاتیترف تهیکم سیمراتب توسط رئ فیتکل نییو تع یبررس جهت
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 افتد. یم قیبه تعو عیاستحقاق ترف خیتار زانیو به همان م ردیگ یتعلق نم عیبدون حقوق ترف یو مرخص قیتعل امیبه ا: 5تبصره 

صره   ص  امیبه ا: 9تب ستعالج  یمرخ سال و همچن  4از  شیب یا ص  نیماه در  و به  ردیگ یتعلق نم عیماه ترف 6از  شیب مانیزا یمرخ

 افتد. یم قیبه تعو عیاستحقاق ترف خیتار زانیم همان

صره   سی       : 7تب شم سال  ضور فعال و انجام وظایف محوله هفت گانه در طول یک ستناد به آئین نامه فوق الذکر در ازای ح   در قالب با ا

سالیانه منوک به      مندرجات این آئ شد. دریافت ترفیع  ضای هیات علمی اعطاء خواهد  سالیانه به اع ین نامه، یک پایه، به عنوان ترفیع 

 ز در هر مولفه و نیز مجموع امتیازات بر اساس جدول باال می باشد.کسب حداقل امتیا

تحویل دهند تا پرونده جهت اعضررای هیات علمی برای ترفیع سررالیانه  موظف هسررتند حداقل یه مقاله علمی پژوهشرری : 8تبصررره 

 ترفیع پایه سالیانه در کمیته ترفیع بررسی گردد.  

 گواهی اکسپت مقاالت برای ترفیع پایه مورد تایید است. : 6تبصره 

سته توسعه مجازی و   طریق سامانه نوید طبق چک لیست مسئو   برای آموزش مجازی و تولید محتوای الکترونیکی از : 24تبصره   ل ب

 امتیاز آموزشی لحاظ می گردد.   2کارشناس آموزش مجازی تا سقف 

صره   ضعیتی اطالق  : 22تب سال متوالی         رکود علمی به و سه  ضوابط و مقررات این آیین نامه، در  ساس  شاغل بر ا ضو  می گردد که ع

 شرایط الزم برای کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد.  

 یعلم أتیعضو ه انه،یسال عیدانشکده برای ترف ای یعلم أتیدر صورت عدم ارائه مدارك از سوی عضو ه: 21تبصره 

سال از زمان پا      مجاز سه  ست حداکثر تا  ستندات و مدارك الزم    هیا ست مکتوب خود را به همراه م شکده   به مورد انتظار درخوا دان

 .دینما لیتحو ربطیذ

 

 فعالیت های فرهنگی و توسعه فردی: 2ماده 

موارد زیر، امتیازات الزم جهت انتظار می رود اعضای هیات علمی عالوه بر رعایت و اجرای سیاست های فرهنگی دانشکده در قالب 

توسعه فرهنگی و فردی را بر اساس جداول زیر کسب نمایند.  بدیهی است عدم  رعایت موارد زیر به شرک مستندات قانونی، موجب 

 محرومیت از ترفیع سالیانه آنان خواهد شد:

 اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران -

 ویت اسالمی و ملی در دانشجویانتقویت ه -

 ایجاد نگرش مثبت و امید بخشی به دانشجویان -

 رعایت اصول اخالق آموزشی و حرفه ای -

 رعایت شئونات معلمی و استادی -
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 فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی -1جدول 

 امتیاز  سقف موضوع

رویکرد اسررالمی در حوزه های فرهنگی، تربیتی تدوین مقاله، کتاب و تولید اثرات بدیع و ارزنده هنری با 

 و اجتماعی

2  

  5/4 تهیه و تدوین پیوست فرهنگی

  2/4 ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری مؤثر با تشکل های قانومند

  2 استاد مشاوره فرهنگی با حکم و تایید معاون دانشجویی، فرهنگی دانشکده

  5/2 های دینی، فرهنگی، ملی، انقالبی و صداقت و امانتداریاستمرار در تقید و پایبندی به ارزش 

  1 کسب جوایز فرهنگی در سطوح دانشگاهی، استانی و ملی

  2 طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسیهای نقد و نظریه پردازی

  5/4 و طراحی در امور فرهنگی، تربیتی و اجتماعی مشارکت، برنامه ریزی

 

 های توسعه فردی فعالیت -2جدول 

 امتیاز سقف عنوان

  امتیاز  5/4ساعت معادل 9هر و ژورنال کالب ها مند سازی دانش افزایی )آموزشی، پژوهشی و فرهنگی(نشرکت در کارگاه های توا

  امتیاز  5/4معادل امتیاز  2هر  مند سازی دانش افزایی )آموزشی، پژوهشی و فرهنگی( )آموزش مداوم(نشرکت در کارگاه های توا

  مورد 4تا سقف  5/4هر مورد  و باز آموزی های آموزشی رشته مربوطه شرکت در کنگره ها، سمینار ها

  متیازا 2 بررسی عملی و عینی مهارت های تدریس اعضای هیات علمی در جمع همکاران

  امتیاز 2 استاد منتخب آموزشی یا پژوهشی
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 کمیت تدریس(فعالیت های آموزشی )کیفیت و : 3ماده

 می باشد. 2بر مبنای جدول زیر محاسبه و حداکثر آن با اعمال ضریب تشویقیالف( کیفیت تدریس:  -3جدول

 امتیاز مرجع تایید حداکثر امتیاز عنوان

 EDC  

  نمره 14 ارزشیابی اساتید  از نظر معاون آموزشی یا ریاست دانشکده 

  نمره  25 ارزشیابی اساتید از نظر همکار

  نمره  24 ارزشیابی اساتید از نظر دانشجویان

  نمره  24 ارزشیابی طرح درس اساتید 

  نمره 25  مدیرگروه ارزشیابی اساتید از نظر

  نمره 24 خودارزیابی

   42/24امتیاز مکتسبه تقسیم بر  امتیاز نهایی 

 

 .زیرخواهد بودعناوین فعالیت های آموزشی به شرح جدول تدریس:  کمیتب(  -4جدول

 امتیاز دلاواحد مع عنوان

در صررورت تدریس بیش از یک اسررتاد واحد معادل نهایی، به  )هر واحد نظری 

 .(صورت قدرالسهم بین آن ها تقسیم می گردد

  امتیاز 5/4

 21حداقل تعداد واحد آزمایشگاهی، عملی، کارگاهی و مهارت های بالینی با هر 

 دانشجو در هر گروه 

صورت   سهم     )در  صورت قدرال ستاد واحد معادل نهایی، به  تدریس بیش از یک ا

 بین آن ها تقسیم می گردد(.

 

 امتیاز 15/4

در صورتیکه دانشجویان یک کالس به بیش از یک گروه تقسیم 

 گردند واحد معادل بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

واحد معادل( = 
𝟏−تعداد گروه ها

2
+  تعداد واحد ×(1

 

  24مجموع ساعات حضور مدرس در عرصه بالینی تقسیم بر  دانشجو   6و حداکثر 9کارآموزی و کارآموزی در عرصه بالینی حداقل 

  مورد 21تا سقف  امتیاز 2 مورد 9هر  (EDCتدوین طرح درس و بارگذاری در سایت به تایید مرکز مطالعات )

  مورد  2تا سقف  امتیاز 2هر مورد    (EDCمطالعات ) تدوین الگ بوك و بارگذاری در سایت به تایید مرکز
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  ترم هر در نظری واحد 1تا سقف حداکثر  آوری های آموزشی با تایید معاون آموزشی دانشکدهنو

  ترم در نظری واحد 1ا ت EDCبا نظر کمیته های مربوطه در  تهیه موارد آموزشی و کمک آموزشی در قالب فیلم و نرم افزار

و مقاالت  یمطهر دیجهت شرکت در جشنواره شه یآموزش یندهایفراارائه 

مرکز مطالعات و توسعه  دییبه تا یآموزش پزشک شیدر هما آموزش پژوهش در

 یآموزش پزشک

واحد(  2و کشوری  5/4) درون دانشگاهی  واحد2هر مورد  یبه ازا

 واحد در هر ترم 1در هر ترم و حداکثر 
 

واحد و 2واحد در هر ترم تا سقف  کیساعت  24بار اول هر  یبرا ها، سمینار ها و بازآموزی ها تدریس در کارگاه ها، کنگره

 واحد میساعت ن 24هر  یبرا یتکرار موارد یبرا
 

 

 فعالیت های پژوهشی: 4ماده 

 امتیاز فعالیت های پژوهشی به شرح جدول زیر می باشد )معادل سازی فعالیت های پژوهشی( -5جدول 

 امتیاز امتیاز محتوا عنوان

مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه 

 شده

ISI/Pubmed/Medlin  7تا  

مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه 

 شده

Scopus 

Biosis 

Chemical Abstract 

Current Contents 

 

  5/2تا 

 2تا  سایر نمایه های بین المللی 

 1تا  سایر موارد و اندکس نشده 

و  یخارج یها شیهماارائه مقاله در 

 یداخل یالملل نیب

  5/4 (حداکثر دو مورد در سال)پوستر 

 1 یسخنران

 2 سخنران مدعو

  5/4 (مورد در سالچهار حداکثر )پوستر  یداخل یها شیارائه مقاله در هما

 2 یسخنران

 1 سخنران مدعو

 کتاب

 

 

 

  4 )شورا انتشارات(با تایید تالیف، 

 2 )شورا انتشارات(با تایید گردآوری 

 1 )شورا انتشارات(با تایید ترجمه 
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 2 )شورا انتشارات(با تایید تحت نظارت 

  7تا  5وسوم  9دوم  7اول  (و ... یو خوارزم یراز ،یمطهر) یمعتبر علم یکسب رتبه در جشنواره ها

   24تا  رهیو غ ژن ثبت ن،ینو یها یفن آور یساز یاکتشاف، اختراع، بوم

ارجاع به مقاالت در کتب و مجالت 

 معتبر

  2تا  مقاله ازیعالوه بر امت یالملل نیهر مورد ب یبه ازا

 5/4تا  مقاله ازیعالوه بر امت یهر مورد داخل یبه ازا

 طرح پژوهشی 

 

 

  2تا  (باشد افتهی انیپا درصد 54و  بیتصو ازیدرصد امت 54مجری  ) 

 2تا  )طرح پایان یافته(  شده و مرتبط فیتعر تیهمکار به شرک فعال

 5/4تا  (افتهی انی)طرح پار ناظ

 طرح دانشجویی 

 

  2تا  باشد( افتهی انیدرصد پا 54و  بیتصو ازیدرصد امت 54) استاد راهنما 

  5/4تا  (افتهی انی)طرح پااستاد مشاور 

 

 یداور

 

 

  1تا  2،  هر مورد یشده خارج ندکسیمجالت ا

 1تا   5/4، هر مورد یپژوهش یعلم یمقاالت داخل

 1تا  مورد  4تا سقف  5/4هر مورد تا کتب 

 2تا  مورد  21تا سقف  15/4هر مورد تا  یپژوهش یپروپوزال طرح ها

 

 

 چنانچه فعالیتی توسط چند نفر انجام شده باشد. ،مقاالت محاسبه و توزیع امتیازات نهایی -6جدول 

 (1ستون )

 

  (3و2ستون )

 (سهم هر یک  از همکاران از امتیاز مربوطه )درصد(مقاالت )

  مجموع ضرایب  بقیه همکاران اول  و نویسنده مسئول تعداد همکاران

2 111 -   

1 01 61 151  

2 01 51 101  

4 01 41 101  

5 61 31 101  

  105 25 51 و باالتر 9
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 مدیریتیفعالیت های اجرایی و : 5ماده 

سرراعت فعالیت های  اجرایی و مدیریتی به شرررح جدول زیر خواهد بود. اخذ تاییدیه از مدیر مربوطه، برای هر یک از موارد زیر 

سئولیتی دریافت             شد که بابت آنان حق م سئولیت های متعددی می با ضو هیات علمی دارای م صورتی که ع ست. در  الزامی ا

   ا قابل احتساب می باشد.نمی کند، امتیاز اجرایی مسئولیت ه

 امتیاز فعالیت های اجرایی و مدیریتی -0جدول

 امتیاز سمت امتیاز سمت

 1تا  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه گروه 25تا رئیس دانشکده      

 1تا کارشناس مسئول انجمن علمی دانشجویان 21تا معاونین دانشکده 

عضو کمیته ها و شوراها )شورای آموزش، پژوهش،  8تا ریاست بیمارستان

، عضو بسته ها، عضو کمیته موارد EDCکمیته های 

خاص، عضو کمیته ترفیع، کمیسیون ها، عضو رابط کالن 

 منطقه، عضو شورای تجدید نظر انظباتی دانشجویان(

 1تا

 9تا مدیر بیمارستان

 5تا مدیر مرکز مطالعات

 5تا پژوهشیمدیر اموزش، فرهنگی ، 

 2تا عضو تیم نظارتی دانشکده 4تا مدیرگروهها

   4تا کمک در راه اندازی رشته جدید

   4تا راه اندازی آزمایشگاه به تایید معاون اموزشی

   5/2تا  مسئول مرکز مطالعات

مسئول رابط کالن منطقه)کارشناس طرح 

 تحول سالمت(

   5/2تا 

   2تا EDCدبیر کمیته های 

   2تا سرپرست کمیته تحقیقات

   2تا مسئول اموزش مداوم

   2تا مسئول کمیته ترفیعات

   2تا رئیس و دبیر علمی و اجرایی همایش

   2تا کارشناس نشر

   2تا مسئول بسته های طرح تحول سالمت

   2تا کارشناس اخالق

   2تا کارشناس پژوهش

   2تا سرپرست کمیته ها

   2تا عملیاتیتدوین برنامه 

   2تا مسئول کمیته راد
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 شیوه اجرا

   .کار گزینی دانشکده موظف است یک ماه زودتر از زمان ترفیع سالیانه عضو هیات علمی، نسبت به اطالع رسانی اقدام کند 

             شکده، مدیر آموزش مربوطه، مدیر شی دان شی و پژوه شکده، معاونین آموز شامل: رئیس دان شکده  ضاء کمیته ترفیع دان اع

مرکز مطالعات و توسررعه آموزش پزشررکی، مسررئول کارگزینی یا امور ادراری دانشررکده، و یک نفر اعضررای هیات علمی به 

 عنوان دبیر کمیته می باشد.  

 کده صورت می پذیرد.ای این آئین نامه از طریق پیشنهاد و به صورت طرح در شورا دانشهر گونه ابهام در خصوص اجر 
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