
 تعالی بــسمه

 

 و خدمات یپـزشکلوم ـشگاه عــدان

 رستانـتان لـاس یدرمـان یبـهداشت

ـ عاونت ـم  ی آمـوزش
 

 

 

 

 

 

 نامه داخـلی ارزشــیابی سـاالنه آیـین

 دانشگاه آموزشی علـمی هیأت یاعـضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی پـزشـک علوم وزش ـعه آمـ وسـطالعات و ت ـ م مدیریت

 1399  تیر ماه
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اعضاا    فیوظاشار    نیآخربر اساا   ،یعلمهیأت  اعضاا  مترر   کیآکادم عملکرد یابیارزبه منظور نامه آییناین 

   یتقوبه   یعناو با   (وسا یپ سا یل  طبق) نامهنییآ   بازنگر رهیکماعضاا  ارتقا و با حضاور  نامهنییآ  زینو  یعلم هیأت

  نیاشاد  در   ذکر  ازاییامر. گردید  نیتدو  ها  هزار  ساو  )کارآفرین(و رساال  دانگاگا  یآموزشا  یپژوهدانش ها فعالی 

 به  نتوبه  که، بور  و... یمطالعاتفرصا   اعطاموارد مانند  ریسااو  عاتیترف، یاسارددام  یوضاع لیتبد  برا نامه  آیین

 عمل خواهد بود.  مالک، منوط گردد همکاران یابیارزش

 یابیارز  براخواهند شد.  یازدهیامر  ریزو مطابق جدول  ماد  چهاردر  یعلمهیأت اعضا  مترر   ها فعالی  هیکل

   هابدششاامل  فر  نیا. شاودیم لیتکم یلیتتصا ساال  انیپاتا  یعلمهیأت مربوط توسا  عضاو  ها فر ، ها یفعال نیا

  مهیضاممربوط را  مدارک یا احکا هر قسام    برا د یبا یعلمهیأت  . عضاو اسا  ییاجراو  یپژوهگا ، یآموزشا  فرهنگی،

  .رندیگیمقرار   یابیارزمورد   جار خرداد ما  سااال انیپاتا  قبل ما  سااال ریتاول از ها فعالی  هیکلنمود  و ارسااال دارد. 

یا ساامانه مربوطه )در صاورت   فر خود را در قالب  ها فعالی   هیکل رما یت آخرتا  حداکثرهر ساال  د نموظفمترر   د یاساات

حداقل امتیاز کل برای اخذ پایه ـساالنه  هـشتاد . ند ینما لیتتو یپزشاکمطالعات و توساعه آموز   مرکزبه  انداز ( را 

ده تمدام ـش اا اخیر اـس تناا اررادی که ی  ـس ت واحد )به اـس ی  ههل واحد اـس   اند( و حداقل امتیاز آموزـش

نیاز  به ارائه مدارک   (اعم از رئیس دانگاگا  و معاونین)باشاند هیات علمی نیز میرئیساه دانگاگا  که عضاو   اعضاا  هیأت

در صاورتی که عضاو هیأت علمی به دهیل موجه مثل مرخصای اسارعالجی، مرخصای زایمان   برا  کساب پایه سااهنه ندارند.

مورد نیاز برا  اخذ پایه سااهنه مرناساب با کسار    کلیو فرصا  مطالعاتی، در دانگاگا  حضاور نداشاره باشاد، حداقل امریاز 

 از زمان ارزشیابی که حضور داشره اس ، متاسبه خواهد شد.

 
 

 

 

 حداقل امتیاز شرطی قابل قبوا از یامت حداکنر نوع رعالیت ماده

 - 10 یو اجتماع یتیترب  یررهاگ 1

 40 70 یآموزش 2

 20 60 آوریپژوهشی و رن 3

 - 20 یخدماتیی و اجرا 4

 80 160  ع امــتیاز مج
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 یعلم اعضای هیأت یابیارزش یداخل نامهنییآ یبازنگر کمیته یاسام ستیل

 

 

  

 تیمسئول      یخانوادگنام و نام  فیرد

 گگا ادان یآماوزشعاون ام بیرانوند  سیاو دکرر  1

 مدیر امور آموزشی دانگگا  غالمی  مهرداد دکرر  2

 معاون تتقیقات و فناور   فالحی  ابراهیمدکرر  3

 مدیر مرکز توسعه آموز  پزشکی شیدیان  علیدکرر  4

 دانگکد  پزشکیرئیس  غفارعلی متمود دکرر  5

 و مامایی رئیس دانگکد  پرسرار  دکرر طااهاار  طاوهبای 6

 رئیس دانگکد  پیراپزشکی اصغر  کیانیعلی دکرر 7

 رئیس دانگکد  بهداش  نسبمتمدحسن ایمانیدکرر  8

 رئیس دانگکد  داروساز  جواد قاسمیاندکرر  9

  کیرئیس دانگکد  دندانپزش نیازادکرر صادق ر 10

 عضو هیأت علمی مرکزتوسعه خانم دکرر کبر  کرمی 11

 کارشنا  ارزشیابی اساتید آقا  بهمن بیرانوند 12
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 :فیتعار 

 .مجموعه کیمنابع مدرلف در  از هدفمند و منسجم  هاداد  ایمطالب   : گردآورکتاب نیتدو -1

مبرکرانه  بیترک ای لیاسا  تتل شد  بر رفرهیپذ  اتینظر و یعلم  هااز داد   امجموعه ی: ساماندهکتاب فیتأل  -2

 .همرا  اس   ریگهجینر اینقد  با که معموهً

 سندگانینو/سند ینو یعلم  ها و نوآور د یجد   هادگا یدرا  آن ٪20که حداقل   امجموعه نی: تدوکتاب فیصات -3

  هاهمرا  باشد؛ اگر چه قبالً آنها را در مقاله مگدص موضوع کی در  گرانید  هادگا ینقد د ای لیدهد و با تتل لیتگک

 .باشد  کرد  خود منرگر

نسده به زمان  نیکرریو نزد نیترحیصت صیتگد جهان؛ موجود در  هانسده بدل ی: معرفکتاب یانتقاد حیتصح -4

مآخذ و منابع اسرفاد  شد  با اسرناد به شواهد   ذکر  مسرندات مرن؛  حیشر  و توض  ق؛یرو  تتق   ریبه کارگ  مؤلف؛  اتیح

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

 یمعربر داخل یعلم هیاس . نگر یو خارج یداخل معربر یعلم هیمعربر اعم از نگر یعلم هی: نگرمعتبر یعلم هیشرن -5

 یعال   شورا  ای  نیاز وزارت  یکیاز    یجیترو  -یعلم  ای  یپژوهگ-یدرجه علم   اس  که دارا  (کیالکررون  ای   کاغذ )   اهینگر

  و فناور یاس  که معاون  پژوهگ (کیالکررون ای  کاغذ )  اهینگر یمعربر خارج یعلم هیباشد. نگر هیعلم  هاحوز 

 .کند یم نییآن را تع اعربار درجه نیوزارت

پرسش و  ای یشد ، حاضران به نقد و بررس  داور  هاکه در آن پس از ارائه مقاله یگی: همامعتبر یعلم شیهما -6

  (   فناور ای  اتوسعه ، کاربرد  ، ادیبن) یعلم  هاصرفاً مقاله شینوع هما نیپردازند. در ایمقاله م هر خصوص پاسخ در

 .شودیعرضه م

  أت یه  ایوزارت بهداش      و فناور  قاتیمعاون  تتق  که  اس   یالمللنیو ب  یمعربر مل   هاهی: مگرمل بر نمامعتبر  هینما  -7

 .د نباش کرد  د ییآنها را تأ  یتت  نظارت وزارت علو  مقبول  هامؤسسه ز یمم

 هیدر گزار  نما یاز تعداد مگدص شیب ییاسرنادها  دارا یکه با توجه به موضوع تدصص  ا: مقالهمقاله پراستااد -8

 هیگزار  نما  ن،یتت  نظارت وزارت   هامؤسسه  شاغل در  یعلم  أتیه   پراسرناد برا   هامقاله  نییتع   . مبناباشد   معربر

ESI   اس. 
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معربر در دو   هیدر گزار  نما یاز تعداد مگدص شیب ییاسرنادها  که مرناسب با هر رشره دارا  ا: مقالهمقاله داغ -9

 ن،یتت  نظارت وزارت  هاهمؤسس شاغل در یعلم أتیه  داغ برا  هامقاله نییتع  باشد. مبنا مرجع سال قبل از سال

 .اس   ESI هیگزار  نما

فراهم  قیحقا ایها  دیا ینیبشیو پ نییمنظور تب به که گنهادهایو پ ایقضا ف،یتعار م،یاز مفاه  ا: مجموعههینظر -10

 .شودیم

 ح، یخاص و پرداز  تاز  آن به تگر یموضوع  یماه نو به یکه در آن فرد خالق با نگرشاس    ند ی: فرآتیخالق -11

 .پردازدیها مارتباط و کگف نادانسره  برقرار برداش ،

  گنهادیپ ای هیقض فیبه صورت عرضه مفهو ، تعر که  یخالق جیکردن و ارائه نرا ینیع دن،ی: تتقق بدگینوآور   -12

 .کند یم ظهور( دیجد  یخدمر ایمتصول  یطراح ،یمعموًه در قالب مقاله علم) د یجد 

و اعمال الزامات و  یفرهنگ  امدهایپ ینیبشیپ نیمب یمگرمل بر مطالعات کارشناس  : سند یررهاگ وستیپ -13

 ،ییقضا -یحقوق ،یاسیس ،یدرمان -یبهداشر ، کالن اقرصاد  هاو اقدا  هامی، تصمهادر انواع طر   مربوط  اسرانداردها

 اس . جامعه  یو شرا اتیبا مقرض مرناسب یو فرهنگ یاجرماع

 ژ یو علو  به  هانقد و مناظر  در حوز  ، نوآور ه،ینظر کی یابیارز  که برا ی: نگسریپرداز هینقد و نظر یکرس  -14

اسا  ضواب  و مقررات   نقد و مناظر  و بر  ، پرداز  هینظر   هایاز کرس   یحما  أت ینظر ه  ریز  یو معارف اسالم  یانسان  علو 

 شود.یبرگزار م یمراکز علم در أتیآن ه
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 یو اجتماع یتیترب  یررهاگ یهاتیرعال( 1مـاده 

و   یبر تقو یو مبرن یو اخالق اسالم علمی درگیآم نگان دهند که  اس  یعلم أتیعضو ه ها فعالی از   امجموعه

عبارتند ها فعالی  نیاس . ا یاسالم انقالب  هاو ارز  یو مطابق با قانون اساس یو مل یمذهب ، اعرقاد  باورها جیترو

 از:

 

  یعلم أتیه یاعضا یاجتماع وی تیترب  یررهاگ هایرعالیتقابل محاسبه از  یازهایامت -1جدوا شماره 

 

 )عاوان( مالک باد
 ازیامتحداکنر 

 در هر مورد

موارد  حداکنر

 قابل قبوا

 ازیامت حداکنر

 قابل قبوا

1-1 

 و ارزند  ع یبد اثر  د یکراب، مقاله و تول نیتدو

  هادر حوز  یاسالم کرد یبا رو  هنر

 ی و اجرماع یریترب ،یفرهنگ

 1 10 کراب

10 
 1 6 مقاله

2-1 
   رهااسیس براسا  ی امور فرهنگ  مؤثر در اجرا  ها یهمکار وها فعالی    برا یفرهنگ وس یپ نیو تدو هیته

 ی هها و مراکز آموزشدانگگا شدن ی اسالم   شورا  رهااسیو س توسعه ساله  پنج  هابرنامه  یکل
7 1 7 

3-1 

 مؤثر با   همکار ای یمگاور  فرهنگ

   اعضا ان،یقانونمند دانگجو  هالتگک

در   فعال ی فرهنگ  نهادها ،یعلم أتیه

در حوز   ها فعالی  جیترو به منظور  دانگگا  

 فرهنگ 

 1 4 اندیگی اساتیددبیر هم 

10 

 1 2 دبیر شورا  راهبرد  یا شورا  مگورتی اساتید 
کمیره امر به  ،ی، مگورتی اساتیدگیاندهمعضوی  در شوراها  

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

 3 1 عضوی  در شورا  فرهنگی دانگگا 

 3 1 ارتقا نامهنییآعضوی  در کمیره تدصصی ماد  یک 

 3 1 عضوی  در کمیره صیان  از حقوق شهروند 

 3 1 انجا  امور فرهنگی خارج از دانگگا 

 2 1 ها  فرهنگی اجرماعی فعالی  سایر

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

1- 5 

   یهدا و اصال  در  ریپذ یمسئول

 ای مگارک   و یفرهنگ مطلوب  ها  نگر

   و یر یترب  ،یفرهنگ  ها  یفعال انجا 

  اقگار هیکل  برا مگابه نی عناو ا یو  یاجرماع

 کارکنان و  اسرادان  ان،ی دانگجوی ) دانگگاه 

 دانگگا ( موافق   کسب )با

ی و علم   یاجرماع  ،یریترب  ،یدر امور فرهنگ  مگارک   و   زیربرنامه  ،یطراح

 کارکنان  و  یعلم   أتیه    اعضاو    انیدانگجو   برا
1 3 

10 

 3 1  ها و دانگگا نامارسریب  ،یقاتیمراکز تتق  اخالق   هاهریدر کم    یعضو
 بهی  و آموزش  یاجرماع  ،یریترب  ،یفرهنگ  ،یعلم   ا مگاور  عرضه خدمات

 انیدانگجو 
1 3 

   هها وخوابگا کانونها، مساجد،  از  اعم  ییمراکز دانگجو  در  حضور مسرمر و مؤثر
... 

1 3 

 دییتأ  با  گرف یپ  یرانیا  -یاسالم   الگو  یو فرهنگ یعلم   جیمگارک  در ترو

 . رب ی ذیتدصص   ونیسیکم 
1 3 

 3 1 دیاسات  یگیاندجلسات هم  لیتگک مگارک  فعاهنه در

 3 1   فرهنگی و هنر هاداور  جگنوار 

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

 (و ...  یفرهنگ  هاریو شهادت، مسئول ثاریا فرهنگ جیترو نهیدر زم  یفرهنگ زیکسب جوا

 3     دانگگاهی

 4          اسرانی 6 1

 6         کگور 

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

 10 10 1 ( برگزار شد  از طرف نهاد رهبر   هاکارگا   گه،یاند اف ی)شامل ضیی افزاها  معرف  شرک  در کارگا  8-1

 2 1 2 ی رانی ا ی واسالم - یفرهنگ کردیرو  با  آثار و کارگا  هنر  گگا ینما   برگزار 9-1

 10 حداکنر امتیاز قابل قبوا 
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 ررهاگی(: هایرعالیتماده ی  ) یلیتکم حاتیتوض
 

 (1-1باد 

 هر مقاله. یازایامریاز به  شش: امریاز مقاهت حوز  فرهنگی نیز همانند سایر مقاهت متاسبه خواهد شد، البره با لتاظ کردن سقف 1 تبصر 

 امریاز کراب نیز در این حوز  بر اسا  فر  کلی امریازگذار  کراب و با لتاظ حداکثر دوازد  امریاز متاسبه خواهد شد.: 2تبصر  

 

 ( 3-1باد 

 .شودمورد متسوب مییک  ،( ساع  فعالی 7هر هف  )  ازا  به  هارهیکمعضوی  در تمامی شوراها و : ( 1تبصر  

 .شودیمیک مورد متاسبه  فعالی  ساع  هف هر  ازا  به هم  5-1و  3-1ها  مرتب  با بند ها  فعالی : سایر ( 2تبصر  

 

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

 

اوارههر هف  سااع  فعالی  در این بند معادل یک مورد متاسابه خواهد شاد.   (5-1باد  اعت رعالیت  بجز داوری جـش های ررهاگی که هر پاج ـس

 ی  مورد محاسبه خواهد شد   

 

 .قبول اس قابل مورد  د و جمعاً  گرددیممتاسبه  موردساع  یک  هف هر  ازا  به  ییافزاها  معرف شرک  در کارگا  (7-1باد 
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  یآموزشـ هایرعالیت (2 ادهـم

  یفیک  و معطوف به حفظ و ارتقا انیدانگجو  یترب و منظور آموز  به یعلم أتیه  اعضا ها فعالی از   امجموعه

 عبارتند از:ها فعالی  نیاس . ا میمطلوب مفاه انرقال آموز  و

 

 آموزشی هایرعالیتقابل محاسبه از  یازهایامت -2جدوا شماره 

 

 اوان(ــ)ع  الکـــم باد
 ازیامتحداکنر 

 در هر مورد

موارد  حداکنر

 قابل قبوا

 ازیامت حداکنر

 قابل قبوا

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

 ی  آموزشرعالیت  تیفیک 2-2
 2 3 ارزشیابی مدیر گرو  از اعضا گرو  و رئیس دانگکد  از مدیر گرو 

20 
 2 7 علمیهیأت  ارزشیابی دانگجو از کیفی  تدریس عضو  

 30 مرغیر مرغیر ی  آموزش تیرعال تیکم 3-2

4-2 
 حیطه برجستگی یا شاخص بودن در 

 آموزش 

 3 دانگکد  

 6 ی  دانگگاه  12 1

 12 ی المللنیب  /  کگور

 10 10 1 ی آموزشی هاکارگاهی در سماران 5-2

6-2 
  ی:آموزشی پژوهدانش

 ها فعالی نامه کگور  ارزشیابی  طبق آخرین آیین

 پژوهی آموزشیدانش

 1 15 ها  آموزشیتدوین و بازنگر  برنامه

20 

 1 10 آموزشی  هتطراحی و تولید متصو

 1 10 مدیری  و رهبر  آموزشی

 1 10 ادگیر  الکررونیکی

 1 10 ارزشیابی

 1 10 یاددهی و یادگیر 

 طرح درس  یارائه و اجرا 7-2
 مرغیر 4 (Lesson Plan)  روزانه

12 
 مرغیر 8 (Course Plan)  ترمی

 ژورناا کالب  8-2
 اساتید بالینی

1 
8 8 

 4 4 اساتید غیربالینی

 70  امتیاز قابل قبواحداکنر 

 40 حداقل امتیاز شرطی



9 

 

 :(یآموزش هایرعالیت) دوماده  یلیتکم حاتیتوض

 : مهمات نک

)مربوط   2-7و بند    امریاز( 8)  هگا به میزان   1-2به شاکل جداگانه متاسابه خواهد شاد که شاامل بند   امریاز دو مورد از بندها  این ماد  •

از کل امریاز ماد  دو   خواهد بود و این امریازامریاز    بیساا اساا  که در مجموع   امریاز دوازد ( به میزان در  ترمی و روزانهبه ارائه طر   

 ازیـ از ـکل امت ازیـ ـحداـقل هـهل امت امریااز کساااب کرد. پنجاا در مجموع  توانیم. باه عباارتی از ساااایر بنادهاا  مااد  دو گرددیمکسااار 

 کسب گردد  یاز قسمت آموزش دیبا ی همابیارزش

 . متاسبه خواهد شد  1.2ضریب با   باشند، یعلم   ی بسره مرجع ژ یو   ها یمورأم ی که مرتب  با هایفعالی   ازیامر •

  :ینظم و انضباط و شئونات آموزش تیرعا (1-2باد 

حضااور منظم در متی  آموزشاای، رعای  تقویم مصااوب آموزشاای، برگزار  به موقع  :عبارتند از مصااادیق رعای  شاائونات آموزشاای( 1تبصاار   

و برنامه طر  در   ، ارائه به موقع دانگاگا  یا دانگاکد  در ساای فارسای و انگلیسای رزومه امرتانات، ثب  به موقع  نمرات در سایسارم ساما، ثب  

 .... و  هفرگی در سای  دانگگا ، اهرما   به آموز  الکررونیک
از ساو    ،طبق چک لیسا  تهیه شاد  توسا  مرکز توساعه  مربوطامریاز این بند قابل جایگزینی از ساایر بندها نیسا . امریاز   د (  2تبصار   

خواهد بود که توسا  مدیر گرو ، معاون آموزشای دانگاکد  و رئیس دانگاکد     انمر آن میانگین    و مقدار گردددانگاکد  مربوطه اعال  می

  .ابدییمتدصیص 

 

 : یآموزش تیرعال تیفیک (2-2باد 

   79 مگاغل موضوع ماد ، موظف آنان صفر واحد تعیین شد  اس  ها  اجرایی که واحداعضا  هیأت علمی دارا  سم  (1تبصر  

 شوند.  مند میاز حداقل امریاز کیفی  تدریس بهر   (مگاغل مربوطه )در زمان تصد   علمینامه اسرددامی اعضا  هیأت ینیآ

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

 

    :یآموزش تیرعال تیکم (3-2باد 

  سالنیم در دو  درسیمرناسب با تعداد واحدها  برا  اساتید  که مسئولی  اجرایی دارند، امریاز(  سیمقدار امریاز این بند )( 1تبصر  

علمی به شرط تکمیل واحدها  موظف اخرصاص هیأت امریاز به عضو  پانزد تتصیلی  سالنیم هر  ازا  تتصیلی خواهد بود، یعنی به 

 .  ابدیی م

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

، یعنی در هر سال دو مورد. اسراد گرددی م هر تر  تتصیلی متاسبه    ازا  امریاز دارد و به    یککه    شودیمپانزد  دانگجو یک مورد متاسبه  

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

 (1یک ) ،امریاز پایه هر واحد درسیبرا  اساتید  که مسئولی  اجرایی ندارند یا مسئولی  آنها توأ  با کاهش موظفی نیس ، ( 3تبصر  

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

ها به  مؤسسه ریدر سا سیبا تدر خدم  متل دانگگا توان پس از کسب مجوز از ی م بند را نیا   ازهایامر %  20حداکثر تا ( 4تبصر  

 . آورد دس 

  79 مگاغل موضوع ماد ، موظف آنان صفر واحد تعیین شد  اس    اجرایی که واحدهاهیأت علمی دارا  سم اعضا   (5تبصر  

 شوند.  مند میکمی  تدریس بهر   از حداکثر امریاز (مگاغل مربوطه )در زمان تصد   اسرددامی اعضا  هیأت علمینامه آیین



10 

 

واحد، و در  1.5مقطع کارشاناسای ارشاد و دکرر   کاردانی و کارشاناسای، یک واحد، درامریاز هر واحد درسای نظر  در مقطع  ( 6تبصار   

سااع  کارآموز    34ضارب خواهد شاد و هر   1.33مقطع دساریار  و فوق تدصاصای، دو واحد اسا . امریاز واحدها  عملی در ضاریب  

ها  مدیری  یادگیر  از قبیل نوید با ضاریب دو امریاز واحدها  درسای ارائه شاد  در ساامانهواحد نظر  متاسابه خواهد شاد.   یکمعادل 

 متاسبه خواهد شد.

 

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

آموز ، دریاف  لو  تقدیر، نگان یا عنوان مگابه به تگدیص کمیره منردب، یا کسب عنوان  حیطهمنظور از شاخص بودن در (  1تبصر   

 اسراد برتر آموزشی )و نه پژوهگی( اس .

 

 یآموزش یهادر کارگاه یسماران (5-2باد 

 ها  آموزشی معادل یک مورد متاسبه خواهد شد.ساع  سدنرانی در کارگا  دوهر ( 1تبصر  

 

 ی:  آموزشی پژوهدانش (6-2باد 

پژوهی کگور  خواهد بود، بجز این که حداکثر امریاز قابل کسب نامه دانشت این بند عیناً بر اسا  شیو ازانتو  متاسبه امری( 1تبصر   

 ند بود.همربوطه در دو سال اخیر قابل قبول خوا ها  فعالی ساهنه بیس  امریاز خواهد بود و 

  مدرلف از جمله شااواهد مربوط به هارو به   کهانجا  شااد  اساا      یفعال  نوآوربند، احراز  نیادر   ازیامر  کسااب   مبنا (2تبصاار   

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

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

مطالعات و توساعه   مرکز دییتأی با ارائه مسارندات مربوط و پژوهدانشی  ابیارزشا ی علمبر اساا  اصاول  ها  فعالی  نیای ابیارز( 3تبصار   

 پیوسا  شامار  یکو طبق   بر اساا  ضاواب  هر بند  ازاییامری قرار گرفره و بررسا مورد  ریزی دانگاگا  در شاش متور پزشاکآموز  علو  

 (.کیگالسپژوهی گانه دانش)اصول شش شودیم نییتع

o اهداف مگدص 

o  یکاف  سازآماد 

o  مناسب مند  رو اسرفاد  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 ی4تبصار   

 صاحبان فرآیند متاسبه خواهد شد.

 گیرد.ها  آموزشی و جزوات درسی امریاز  تعلق نمیبه پوسررها و پمفل ( 5تبصر  

اند،  نداشره   هاآنها  دانلود شد  از شبکه جهانی اینررن ، که اساتید نقگی در تهیه  ها، و فیلم به اسالیدها  پاورپوین ، انیمیگن (  6تبصر   

 گیرد. چ امریاز  تعلق نمیهی

اند، در ها  مدیری  یادگیر  از قبیل نوید ارائه شاد که در بسارر ساامانهها  آموز  الکررونیک یا از را  دور ( به درو  یا دور 7تبصار   

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

هین تهیه شاد  باشاد و این متروا مصاداق تهیه متصوهت آموزشی باشد، با تأیید واحد آموز  ا  از قبیل اسارور  افزارها  مربوطهدر نر 

 .نامه کگور  در این بند امریازگذار  خواهند شدمجاز  و طبق شیو 

یابد که رو  مورد اسارفاد  دسا  کم به مدت دو ی در صاورتی تدصایص میآموزشا  جدید   هارو    اجرا  و ریکارگبهامریاز  ( 8تبصار   

نامه مربوط و در )طبق آیین  باشادو جدید بودن آن به تأیید آموز  دانگاکد  و مرکز توساعه رساید     باشادساال تتصایلی اجرا شاد   نیم

 قالب جگنوار  شهید مطهر (.
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   اس  و سهم هر فرد مرناسب با درصد مگارک  و  خواهد بود.مربوط به کل پروژ 3-6-2امریاز مربوط به بند ( 9تبصر  

 

 :طرح درس یارائه و اجرا (7-2باد 

 ولی طر  در  روزانه فق  برا  یک در  اجبار  اس .ارائه طر  در  ترمی برا  کلیه درو  در هر تر  اجبار  اس  ( 1تبصر  

  ماد  دو )آموزشی( منوط به  ازایامریاز در هر تر ( جز  موارد شرطی اس  و متاسبه سایر امری چهارامریاز طر  در  ترمی ) (2تبصر  

 برا  کلیه درو  ارائه شد  توس  مدر  اس .  یا ترمی ارائه طر  دور  

 و قابل جایگزینی از سایر بندها نیس .   شودی ماین امریاز به شکل جداگانه حساب  (3تبصر  

امریاز طر  در  ترمی و روزانه )به ترتیب هگ  و چهار( مرناسب   مربوط به طر  در  روزانه حال  شرطی ندارد.چهار امریاز  (4تبصر  

یابد. چهار امریاز طر  در  ترمی در هر تر  در صورتی به طور سال تتصیلی تدصیص می با تعداد درو  و ارز  واحد  درو  در دو نیم

سال  علمی در طول دو نیمهیأت . من باب مثال اگر عضو باشد ئه شد  طر  در  تهیه شد  یابد که برا  کل درو  اراکامل تدصیص می

، در مجموع هگ  امریاز به و  باشدارائه داد   هاآنولی طر  در  را برا  هگ  واحد  باشدتتصیلی د  واحد درسی تدریس کرد  

 اجباریس .طر  در  روزانه در هر تر  فق  برا  یک در  یابد. تدصیص می 

شود و امریاز  برا  درو  مگررک، طر  در  ترمی توس  اسراد هماهنگ کنند  در  و با هماهنگی سایر همکاران تهیه می ( 5تبصر  

 در ارائه در  خواهد بود.  شانسهم مرناسب با   هاآنهر کدا  از 

ها  روزانه توس  هر کدا  از اساتید اخرصاص طر  در   امریاز طر  در  روزانه چنین دروسی به طور جداگانه و در صورت ارائه(  6تبصر   

 یابد.می 
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 آوریپژوهشی و رن هایرعالیت (3ماده 
 ی علم    هاافرهی   ریو به کارگ  قیکگف و توسعه حقا   یاس  که ضمن هدفمند بودن، قابل  یعلم  أتیعضو ه  ها  فعالی  از  ا   مجموعه

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

 

 یآور و رن یپژوهش هایرعالیتقابل محاسبه از  یازهایامت -3جدوا شماره 

 )عاوان( مالک باد
 ازیامتحداکنر 

 در هر مورد 
موارد  حداکنر

 قابل قبوا

 ازیامت حداکنر

 قابل قبوا عاوان

 55   پژوهشی  -مقاله علمی  1-3

  هاعلمی در همایش  یمقاله خالصه  2-3

 ی داخل
 2 3 ی سدنران

30 
 2 1 پوسرر 

 ی  خارج
 3 10 ی سدنران

 3 5 پوسرر 

 کتابو ترجمه    تدوینتألیفتصایف   3-3

 1 30 تصنیف کراب

30 
 1 25 کراب  فیتأل

 1 15 تدوین کراب

 2 5 کراب ترجمه 

4-3 

که اکتشاف  ایاختراع  / یدانش را دیولت

 ایمحصوا  ی سازی و تجار دیتول به  ماجر 

حل   یکه برا ینوآور  زی و ن شود  ادیررآ 

  ا ی مؤثر باشد و  کشور  تال ت و معضالمشک

  ی دیمحصوا جد ای خدمت دیماجر به تول

   (ح الصی مراجع ذ   دییتأ با) در کشور شود 

 1 15 اخرراع داخلی ثب  

40 

 1 15 خارجی  ثب  اخرراع

 1 25 اخرراع دارا  مجوز از ادار  کل اسراندارد 

 1 30 اخرراع دارا  مجوز از دانگگا  

 1 40 اخرراع دارا  مجوز از وزارت بهداش  

 1 20 ثب  برند در مرکز رشد

 1 5 ثب  طر  صنعری 

 1 1 خارج از کانال دانگگا   ثب  برند

 10 1 ثب  ژن  وی توال  نییتع ،اکرگاف

 1 5 گایدهین

 آوریهای تحقیقاتی و رنگزارش پایانی طرح 5-3

 2 3 طرحها  مصوب خود دانگگا  

40 
 طرحها  مصوب خارج از دانگگا   

 3 12 کگور  

 2 20 المللی بین

 14 2 7 ررایادهای نوآورانه آموزشی ی دانش پژوهی و هاطرح  6-3

7-3 
آوری و  ی  رن قاتیتحق های رعالیتداوری  

 نوآوری 

 7 1.5 مقاله 

20 

 10 1.5 یقاتیتتقطر  

 2 4 کراب

 3 2 هانامهانیپا

 3 3 اخرراع 
 5 1.5 داور  علمی طرحها  تتقیقاتی متصول متور

 5 1.5 تتقیقاتی متصول متورداور  تجار  طرحها  

 ی علمی یا ادبی راستار یو 8-3

 2 5 کراب

 5 1 مقاله  10

 20 0.25 و مقاله  نامهانیپای  سیانگلخالصه 

 هانامهسرپرستی پایان  9-3
 راهنمایی 

 10 تدصصیدکرر   

2 

20 

 8 کارشناسی ارشد و دسریار 

 7 داروساز 

 5 و دندانپزشکی  پزشکی عمومی

 مگاور  علمی 
 5 دکرر  تدصصی

3 
 4 کارشناسی ارشد و دسریار 
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 3 داروساز 

 2 پزشکی عمومی و دندانپزشکی

 مگاور  آمار  

 4 دکرر  تدصصی

3 
 3 کارشناسی ارشد و دسریار 

 2 داروساز 

 2 پزشکی عمومی و دندانپزشکی

10-3 
های پژوهشی و  کسب رتبه در جشاواره

 آوری  رن

 1 1 دانگگاهی 

 1 2 اسرانی 4

 1 4 ملی 

 0.5 20 10 (H Index)شاخص هرش   11-3

 60 حداکنر امتیاز قابل قبوا 

 20 امتیاز قابل قبوا  قلحدا
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 :(ینوآور و  یقاتیتحق هایرعالیت) 3ماده  یلیتکم حاتیتوض

 متاسبه خواهد شد. 1.2با ضریب  ،باشند یعلم  یبسره مرجع ژ یو   هاریمورأمی که مرتب  با هایفعالی  ازیامر •

ها که به هرکدا  نامه)به اسرثنا  سرپرسری پایان  باشدتوسا  چند نفر انجا  شد     یریفعالماد  چنانچه   نیاموارد مربوط به   هیکلدر  •

( 2)پیوسا     مگاررک یپژوهگا و  یآموزشا     کارها  ازیامرطبق جدول متاسابه     یفعالآن   ازیامر،  گیرد(از افراد امریاز کامل تعلق می

 . گرددیممتاسبه 

 مقاالت   (3-1
بند  مجالت مربوط و طبق جدول زیر مرناسااب با سااطح  (Original Research Articles)امریاز مقاهت تتقیقاتی اصاایل  (1تبصاار   

 :چاپ شد  باشد، پنج امریاز به مقادیر ذکر شد  در جدول اضافه خواهد شد Q1و اگر مقاله در مجالت  خواهد شد متاسبه

 

 امتیازمیزان  وارد ــــــم نوع نمایه/سطح ردیف

 ISI 30 یک  1

 Pubmed or Medline 25 دو  2

 Scopus 20 سه 3

 ,Biological Abstract, PsychInfo, CINAHL   پژوهگی مصوب داخلی، - مجالت علمی چهار  4

Embase, Biosis, Chemical Abstracts, Current Contents 
15 

 7 مجالت خارجی فاقد نمایه پنج 5

دار( چاپ شاد  باشاند، از حداکثر پانزد  میزان امریاز مقاهت برا  گرو  معارف در صاورتی که در مجالت علمی مصاوب )رتبه (2 تبـصره

 امریاز برخوردار خواهد شد. 

تراز و در موارد هم یمعمولباشند، مانند مقاهت   Peer Reviewبه صورت   که یصورت در الکررونیک ای یچاپ  ریغ مقاهت  ازیامر (3  تبصر 

  .متسوب خواهد شد ترازمقاله هم ازیامر %60 یداخلمقاله و  ازیامر %80 یخارج   Peer Review  ریغ

 . ردیگیمتعلق  ازیامر هاآناز  یکیفق  به  ،دنظاهر مرفاوت باش یول کسانی   متروا   دارااثر  ایاگر چند مقاله  (4تبصر  

شاادن حق  عیضااااز    ریجلوگو به منظور  یداخلاز مجالت  یبعضاا شااد  در  رفرهیپذمقاهت  یطوهنبا توجه به نوب  چاپ  (5تبصاار   

 مقاله خواهد بود.  ر یپذاعربار مجله در زمان   یوضع ،مقاله کی یابیارز مالک، سندگانینو

  .گیردتعلق نمی   ازیامرقبل از چاپ آن  (Accept) قبول مقاله هیدییتأبه  (6تبصر  

این بند   .ردیگیمتعلق   ازیامر سای درصادصاورت،  نیا  ریغ. در باشادافراد  یتدصاصا مرتب  با رشاره    دیباشاد    ( مقاله چاپ7  تبصار 

 .نیس پژوهی آموزشی ا   و نیز مرتب  با دانشرشرهمقاهت بینمگرمل بر 

 ترشیبو اگر   ردیگیمتعلق   امریازدرصاد   بیسا ،  باشاد نکرد   قیدلرساران را  یپزشاک، نا  دانگاگا  علو  متقق  که یمقاهت   برا( 8  بصار ت

 یپزشااکنا  دانگااگا  علو   که  ردیگیمتعلق   یمقاهتتنها به   کامل  ازیامرو   ردیگینمتعلق    ازیامر نگااود، ذکربار نا  دانگااگا    از دو

 .باشدشد   ذکر در آدر  نویسند  لرسران
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به آخر خرداد ساال   یمنرهساال گذشاره   ساهاز  هاآنانرگاار   خیتار  که یمقاهتمربوط به چاپ مقاهت،   مگاکالتتوجه به  ا( ب9تبصار   

در صاورت   د.ناسارفاد  نگاد  باشا  هاآنقبل از   ها  ساال  یابیارزشا در   کهشارط   نیا، مورد قبول هسارند با  باشادها  فعالی تکمیل جدول 

 گردد.میامریاز معادل امریاز همان مقاله از حیطه پژوهش کسر عالو  بر حذف خود مقاله، ارائه مقاله به شکل تکرار ، 

 ساند ینونا  دانگاگا  در آدر   ذکراز عد     یناشا   ازیامر کسارمگامول    ،دنباشا چاپ شاد    دانگاجوئیدر زمان    که یمقاهت  (10تبصار 

  .شوندینم

 ها  وزارت بهداش  برخورد خواهد شد.، طبق سیاس Black Listبا مقاهت چاپ شد  در مجالت  (11تبصر  

امریاز  امریاز دارد.Pubmed مجالت مقاهت چاپ شاد  در معادل   Herbal medicine journal ( مقاهت منرگار شاد  در12  تبصار 

ها به ترتیب هف  و دوازد  واحد )فارسای و خود دانگاگا  و دانگاکد مقاهت چاپ شاد  در مجالت فاقد نمایه فارسای و انگلیسای زبان  

 انگلیسی( متاسبه خواهد شد.

 امریاز چاپ مقاهت منرگر شد  در مجله یافره معادل مجالت اسکوپو  متاسبه خواهد شد.( 13تبصر  

 خواهد شد. ( در صورت ارائه مقاهت جعلی، فرد مورد نظر به کمیره اخالق در پژوهش معرفی 14تبصر  

 نامه ارتقا عمل خواهد شد.ها  ماد  سه وجود داشره باشد، طبق مواد مرتب  آیین( در صورتی که مگکلی در متاسبه آیرم15تبصر  

   (Abstracts):خالصه مقاالت  (3-2

منابع  ریسااا، لو  فگاارد  و کنگر   کرابچهبه شاارط چاپ شاادن در مجله، در   یپژوهگاا مطالعات   جهینرخالصااه    کاملانرگااار و ارائه 

داد   ازیامربرابر   1.5تا    Proceedings نامه یاهمایش در یلیتتلو به صااورت مقاهت   کامل  ازیامر  ،معربر به صااورت خالصااه مقاله کیالکررون

 . خواهد شد

 :و ترجمه کتابدوین ت فیألتصایف  ت (3-3 

 یعلم   ها  و نوآور دیجد   هادگا یآن را د بیساا  درصااد که حداقل   امجموعه نیتدو عبارت اساا  از کراب فیتصاان (1تبصاار   

موضاوع مگادص همرا  باشاد؛ اگر چه قبالً آنها را در  کیدر  گرانید   هادگا ینقد د ای لیدهد و با تتل لیتگاک  ساندگانینو/ساند ینو

د نکساب خواه  ازیامر  سایدر چاپ اول تا  3و  2طبق دسارورالعمل پیوسا  شامار   کرب تصانیف شاد     خود منرگار کرد  باشاد.    هامقاله

 کرد.

بود  و بر حساب موضاوع مرناساب با برنامه   ساندگانینو ای  ساند ینو اتیتجرباز  یقسامر   حاوکرب تألیفی آنهایی هسارند که  (  2تبصار   

 یفیلأاثر ت کیبه آن  تواندیم صاورتیتنها در   ،گاردنمیرا   یکراب   فرد  یوقر  ،هسارند  ساندگانینو  یتدصاصا و رشاره   یپژوهگا   -یآموزشا 

تألیف عبارت اسااا  از باشاااد.  فردخود    هاپژوهش جهینر  ،مناابع مورد اسااارفاد  در آن کراب از درصاااد کیا اطالق کناد که حداقل 

 ایمبرکرانه که معموًه با نقد   بیترک ای لیبر اساا  تتل در یک کراب  شاد  رفرهیپذ اتیو نظر یعلم   هااز داد    امجموعه  یساامانده

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

د نکساب خواه  ازیامر 25در چاپ اول تا   3 و  2 شامار   پیوسا طبق دسارورالعمل کرب تألیفی   کراب دارد. مطر  شاد  در بتث  طهیح

  .کرد

 طهیح خصاوص آندر    معربر یکار علم ایپژوهش   چگونهنویساند  هی  هکرابی اسا  اسا  ک گردآور ،تدوین یا منظور از  (3تبصار   

  .باشد گرانید   ت گرفره از کارهاأکه همه منابع آن نگ بنویسدرا  ینداشره باشد و کراب
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 قیطری مربوط باشاند و از تدصاصا ی و رشاره آموزشا مرناساب با برنامه   کهی  صاورتی در فارسا ترجمه شاد  به زبان   کربامریاز  ( 4تبصار   

 خواهد بود.  ازیامر پنجحداکثر  ،باشدشد   دییتأ  انرگارات دانگگا  شورا

 درصاد سای  ،باشاد  افرهی رییتغ ایدرصاد مطالب افزود  شاد  و  سایحداقل   که یصاورتفوق در   یشارابا   کرابچاپ  دیتجدبه   (5تبصار   

 .ردیگیمتعلق  ازیامر

برخوردار  ازیامرتألیف یا گردآور  شاد  باشاند، از سای درصاد   ساند ینوی  تدصاصا   رشارهمرتب  با    ریغ   رشارهی که در کرب (6تبصار   

 خواهند شد. 

  .الزامی اس  شد  چاپ کرابارائه  کراب، ازیامربرا  کسب  (7تبصر  

 .ردیگینمتعلق  ازیامر یدرسبه جزوات  (8تبصر  

 در .اسا    ضارورجلد    رودر  "علمی دانگاگا  علو  پزشاکی لرسارانهیأت  عضاو  "یا لرساران    یپزشاکنا  دانگاگا  علو    ذکر( 9  تبصار 

 .گیردتعلق می ازیامر درصد شص  ،دانگگا  نا  ذکرصورت عد  

 .گرددیم میتقس هاآن نیمابیفاسا  توافق  بر اشند،ب لیما سندگانینوخود  که یصورت در کراب فیتأل ازیامر (10 تبصر 

 گیرد.، هیچ امریاز  تعلق نمیباشد( به گزار  عملکرد  که به شکل کراب درآمد  11تبصر  

 ها  فعالی حداکثر ساه امریاز در قسام     احرفهفعالی    و مقررات کار /  هانامهها  تهیه شاد  از مجموعه آیین( به کراب12تبصار   

 گیرد.اجرایی امریاز تعلق می

الکررونیک در صورتی که ارز  و اعربار آنها همانند کرابها  چاپی تأیید شد  باشد )مورد داور  علمی قرار ( امریاز کرب 13تبصر  

 گرفره و توس  ناشران معربر علمی چاپ شد  باشند یا مصوب کمیره تألیف و ترجمه دانگگا  باشند( همانند کرب چاپی خواهد بود. 

 گیرد. کل امریاز تعلق می ،از آثار نویسند  باشد آن منابعاز  مورد د ( به کرب تالیفی در صورتی که 14تبصر  

این بند تا دو  ها  فعالی ( به کرابها  تألیف یا ترجمه شاد  طی دو ساال اخیر امریاز تعلق خواهد گرف  و به عبارتی امریاز  15تبصار   

   باشند.ساز  اس  البره به شرطی که در سال ارزشیابی قبلی، اسرفاد  نگدسال قابل ذخیر 

در   یدیجدمحصـوا  ایخدمت  دیتولماجر به  ایو  باشـد  مؤثر کشـورو معضـالت  مشـکالتدر جهت حل  که ینوآورهر  (3-4 

 :خواهد بود ریزبه شرح ها فعالی  نیابه  یازدهیامتنحوه  گردد  کشور

 کگوردر سطح    یدرمانو    یبهداشر  ،یپژوهگ  ،یآموزشدر جه  حل معضالت    دیجدها و خدمات  و رو   هاسرمیس  یطراح  (1  –  4  –  3

 .ازیامر (30سی )وزارتدانه تا    گذاراس یس   شورا ایو  یپزشکوزارت بهداش  درمان و آموز   رب ذ   نیمعاون یگواهبا 

در ساطح   یدرمانو   یبهداشار – یپژوهگا  – یآموزشا در جه  حل معضاالت  دیجدها و خدمات و رو   هاسارمیسا  یطراح (2 -4  – 3

 .ازیامر (15) پانزد دانگگا  تا  سیرئ دییتأدانگگا  و  رب ذ   نیمعاون یگواهمنطقه تت  پوشش دانگگا  با 

پس  کگورداخل   یقانونثب  شد  در مراجع    کاربرد یپژوهگمتصوهت   دیتولژن و  یتوالو   نییتعو   اکرگافهر اخرراع و   (3  -4 –  3

 دییتأپس از   المللیبینو در صااورت ثب     ازیامر   د تا   یپزشااک، درمان و آموز  بهداشاا وزارت  آور  فنو  قاتیتتقمعاون    دییتأاز 

 گیرد.تأیید ثب  ژن توس  مرکز مطالعات و توسعه آموز  پزشکی دانگگا  انجا  می .ازیامر بیس معاون  تا 
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 یدرمان  -یصیتگد   هارو    اجرامانند  ،دینمامؤثر  کمک کگاور ییخودکفادر جه     که  یپزشاک دیجد  ها  فعالی انجا   (4 -4  – 3

 .ازیامر هگ تا دانگگا   سیرئ مربوطممرتنه رشره هیأت   یگواهبا اسران  ای رانیابار در  نیاول   برا نینو

 کلادار   یگواهدسارگا  بگاود با    دیتولمنجر به  کهسااخ  هر قطعه   اجراو  یگاگاهیآزماو  یپزشاک لیوساا    ساازمدل (5 – 4  – 3

 .ازیامر ششتا  یپزشکدرمان و آموز   ،بهداش وزارت  یپزشک زاتیتجه

معاون  ساالم    یگواهبا   بیترتبه   معکو   یمهندسا  قیطراز  دیجد ییدارو داتیتولو   یپزشاک گااتیآزما   برامواد   دیتول (6 – 4  – 3

 .ازیامر چهارو معاون  غذا و دارو حسب مورد تا 

کالن منطقه چهار  یگواهبا   یعلمشاااواهد  بر اساااا مسااارند بر پژوهش و  )گایدهین(  ینیبالطباب    ها  راهنما نیتدو (7 – 4  – 3

 .ازیامر پنجتا وزارت بهداش   معاون  سالم آمایگی یا 

 گریدو به مورد   کامل  ازیامرمورد  کیبه    باشاد   اهمقالبه همرا  چاپ  المللیبیندر ساطح    یژن کگاف ای( چنانچه ثب  اخرراع 1تبصار   

  .ردیگیمتعلق  ازیامرنصف 

 :و رااوری یقاتی تحق هایطرحگزارش   -3-5

  پیوس )  مگررک  یپژوهگو    یآموزش    کارها  ازیامرطبق جدول متاسبه  ر   و فناو  یقاتیتتق    هاطر   انیمجر  ای    مجر  ازیامر (  1تبصر   

 . ابدیی ماخرصاص  (2

 ردیگیمتعلق  ازی امر د  حداکثر ها  تتقیقاتی که بودجه آنها تماماً از خارج دانگگا  تأمین شد  باشد، به گزار  نهایی طر  ( 2تبصر  

 .گرددو اگر بدگی از هزینه طر  توس  دانگگا  تأمین شد  باشد، به همان نسب  از این امریاز کسر می 

 یعلم    هاها و مؤسسه دانگگا  یا   یالمللن ی ب،  کگوربا طرف قرارداد خارج از      فناور  و یپژوهگ    هاطر   یعلم    هاگزار به  (  3تبصر   

 گیرد.امریاز تعلق می بیس تا -دهند   نهاد سفار  دییتأ به شرط -کگور خارج از

 : ینوآورانه آموزش یادهایو ررا یدانش پژوه یهاطرح( 3-6

پژوهی توان از یک طر  دانشگیرد و همزمان نمییا سه امریاز تعلق می پژوهی خاص فق  در یکی از مواد دو  به یک فعالی  یا طر  دانش

   یا نوآورانه در هر دو ماد  امریاز کسب کرد.

 

 :علمی یا ادبی کتاب یراستاریووری و اد (3-7

  شودیممورد متسوب  کیداور ، ساع   25 ای کراب صفته 150هر 

  :هانامهان یپا سرپرستی( 3-9

مربوط به   ازیامر،  باشادانجا  شاد    یعلمهیأت چند عضاو   ییراهنماتت   9-3موضاوع بند    نامهانیپا ییراهنما که  یصاورت( در 1تبصار   

 .گرددیم نییتعتوس  آنان اعال  خواهد شد،  که مگارک  زانیمنسب  

خواهند شاد و در    ساازمعادل)بر حساب واحد نظر ( از ساه مورد( توسا  دانگاکد   گارریباسااتید مگااور آمار  ) د مواردازا( م2تبصار   

 ماد  دو لتاظ خواهند شد.
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 ازیامردر ماد  ساه    زینو خالصاه مقاله    نامهانیپا   برا  ،اساردراج شاود    امقالهخالصاه  ای   امقاله  نامهانیپااز   که  یصاورت( در 3تبصار   

 .شودیممتسوب  کامل

آموزشای و پژوهگای مگاررک نیسا  و به هر کدا  از   ها  فعالی   ازایها مگامول جدول توزیع امرینامهامریاز سارپرساری پایان( 4تبصار   

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

ها  دانگاجویان خود دانگاگا  متاسابه خواهد نامهها  دانگاجویان ساایر دانگاگاهها، عیناً مثل پایاننامه( امریاز سارپرساری پایان5تبصار   

 شد.

 :H Index( شاخص هرش یا 3-11

باشد، امریاز و  برابر با د  خواهد  20اس . فرضاً اگر فرد  دارا  شاخص هر  معادل  0.5میزان امریاز هر واحد این شاخص، معادل 

    بود.
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 یـاتـدمـخو  ییاجرا هایرعالیت (4ماده 
ها در رساخ  یز و توسعه ییاجرا  یریمد  یکه هدف آن تقو   و فناور پژوهشعلم، دانش،    هابر مؤلفه  ی مبرن  ها  فعالی  از    امجموعه

 عبارتند از: ها فعالی  نیمرتب  اس . ا   هاحوز 

 

 یو خـدمـاتـ ییاجرا هایرعالیتقابل محاسبه از  یازهایامت -4جدوا شماره 

 )عاوان( مالک باد
  ازیامتحداکنر 

 در هر مورد  

موارد  حداکنر

 قابل قبوا 

قابل   ازیامت حداکنر

 قبوا عاوان 

 15 1 15 سرپرس  دانگگا    ای اس یر 1-4

 12 1 12 دانگگا    نیمعاون 2-4

3-4 
توسعه،  مرکز ریمدی، آموزش امور  کل ریمدی مسرقل، قاتیتتق مراکز و  هاپژوهگکد  ، هادانگکد     رؤسا

 ، مدیر پژوهگی دانگگا  مارسرانیب  اس یر  اسرپرس  ی
10 1 10 

 5 1 5 ها  ویژ  در کالن منطقهها  طر  تتول و نوآور  و مآموری  مسئول بسره 4-4

 3 1 3 اسران مسئولین مآموریرها  ویژ  در   5-4

 3 1 3 دانگگا   سیرئ نیمگاور 6-4

7-4 
، مدیران فیردهم  ها یریمد ریسای و بهداشر مراکز ریمد، رؤسا  مراکز تتقیقاتی غیرمسرقل، هادانگکد  نیمعاون

 سراد ، مدیر مرکز امور هیئ  علمی 
7 1 7 

 6 1 6 ی پژوهگ مراکز ، معاونیندانگگا   دانگجوئی قاتیتتق رهیکم، سرپرس  هامارسرانیب نیمعاون 8-4

 5 1 5 ی مصوب آموزش  هاگرو  رانیمد 9-4

 3 1 3 ی غیرمصوبآموزش  هاگرو  رانیمد 10-4

 3 1 3 معاونین گروهها  آموزشی مصوب 11-4

 3 1 3   تتقیقاتی و تدصصی هاگگا یآزما  رؤسا 12-4

13-4 
، سرپرس  کمیره یمارسران یب  هابدشی فن نیمسئولی، آموزش  هامارسران یب  هادرمانگا    رؤسا

 تتقیقات دانگجویی دانگکد  
3 1 3 

 6 1 6 ی پزشکی و شبکه پژوهشرساناطالع مدیر  14-4

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

 2 1 2 ها  مرتب  با طر  تتول آموز ها  تدصصی از قبیل کمیرهها  تألیف و ترجمه و سایر کمیرهدبیران کمیره 16-4

 2 1 2 مسئول کانونها  بسیج اساتید 17-4

 1 1 1 عضوی  در بسیج جامعه پزشکی  18-4

 1 1 1 هامارسران ی ب  جنرال هابدشرئیس  19-4

 1 1 1 هاکنگر کارشنا  مسئول دفرر سمینارها و  20-4

 1 1 1 ی مرتب تدصصی و علم   هاانجمن  ر یمددر هیأت    یعضو 21-4

 1 1 1 عضوی  در انجمنها  علمی  22-4

 4 1 4   ( رشره تدصصیبوردها  ممرتنه و ارزشیابی )هیأت  عضوی  در  23-4

 5 5 1 شوراها  وزارتدانهعضوی  در  24-4

 6 2 3 دیجدی  لیتتصرشره  ای  گگا یآزما  اندازرا   25-4

 پژوهگی   -ی علمدر مجالت   یفعال 26-4

 3 مدیر اجرایی

2 10 

 2 مدیر مسئول

 2 هیریتترهیأت 

 2 یفارسمجالت  ریسردب

 5 ی  سیانگلمجالت  ریسردب

 10 10 1   دانگگا  شوراهاو  هارهیکمدر   یفعال 27-4

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

 4 4 1 ا  و بیمارسرانیی، مؤسسه آموزش   و اعرباربدگی اسرانداردسازدر  مگارک  29-4



20 

 

 

  

 3 1 3 ی دانگگا  پزشکمطالعات و توسعه آموز   مرکز   با همکار 30-4

 5 5 1 *دانگگا خدمات خارج  31-4

32-4 
، نارهایسم، هاکنگر   برگزار  در همکار

  هاکارگا  ، هاشیهما

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

 2 2 عضوی  در کمیره علمی و اجرایی  6

 20 0.25   خالصه مقاهتداور

 1 1 1 آور    پژوهگی و فنهاگگا  ینمابرپایی  33-4

 بدون ارائه مقاله  هاکنگر  و  هاش یهمادر  شرک  34-4
 4 1 ی  داخل

4 
 2 2 یخارج

 8 8 1 مهارتی( -ها  آموزشی )غیرفرهنگی یا علمی شرک  در کارگا  35-4

 مدت  کوتا ی آموزش  هادور  در  شرک  36-4
 12 12 1 یخارج

 6 6 1 ی   داخل

 3 1 3 عملکرد حوز  تدصصی(   کار ، هانامهن ییآتدوین کراب )مقررات و  37-4

 2 1 2 ها  پژوهگی ،  عضوی  در هسره رؤسا  مراکز رشد 38-4

 1 1 1 الملل معاونرها  آموزشی و پژوهگی مسئول حوز  بین 39-4

 6 1 6 رئیس گرو  ارزیابی توسعه تتقیقات 40-4

 6 1 6 رئیس گرو  مراکز تتقیقاتی 41-4

 6 1 6 دانگگا  رئیس گرو  فناور    42-4

 4 1 4  رکز رئیس کرابدانه م 43-4

 5 5 1 اجرایی احصا نگد   ها فعالی  سایر  44-4

 20 حدکنر امتیاز قابل قبوا 



21 

 

 :(یخدماتو  ییاجرا هایرعالیت) 4ماده  یلیتکم حاتیتوض

 متاسبه خواهد شد. 1.2با ضریب  باشند، یعلم  یبسره مرجع ژ یو   هاریمورأماجرایی که مرتب  با  ها  فعالی  ازیامر (1تبصر  

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

عضاوی  در شاوراها  وزارتدانه، هر بار  .گرددیمهر هف  سااع  یک مورد متاسابه  ازا  دانگاگا  به     شاوراهاو   هارهیکمدر    یفعال( 3تبصار   

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

مورد متسااوب  کیساااع    بیساا هر  ازا  ه ب  رندیگمتل خدم  انجا    دانگااگا  در خارج از   یقبلموافق     کسااببا   که  یخدمات( 4تبصاار   

 از: عبارتندگونه خدمات  نیا .)به اسرثنا حضور در صدا و سیما( امریاز داردشود و یک می

  .کگور ازیندر رابطه با  یپژوهگ ایو  یعلم،   هنر، یریریمد، یفن، یپزشکخدمات  -

 .یدولرها و مؤسسات و سازمان یانقالب   نهادهابا  یفنو  یپزشک، یعلم   همکار -

 .کگور یقاتیتتقبه انسجا  نظا   کمکو  یهماهنگ جادیا ایو  یقاتیتتق مراکز جادیادر    همکار -

 یعمومدر مدار  و متافل   یعلم  یسادنران،  هاروزنامهمثل   یعموم اتینگارچاپ مطلب در از طریق  موز  به عمو  جامعهآ -

 .هسرند یدانگگاهخدمات خارج  قیمصاداز 

 .شودیممتسوب  ازیامر کیو   یفعالساع   بیس معادل  یعموم اتینگردر  یعلم( چاپ مطالب 6تبصر  

   تلویزیونی، یک امریاز دارد و حداکثر پنج مورد مورد قابل قبول اس .هاهر جلسه حضور در برنامه( 7تبصر  

 

 :دیجد یلیتحص رشته  ای شگاهیآزما یاندازراه( 4-25

در  که دیجد  یلیتتصا رشاره   ای  یآموزشا بدش   ایها  ، مرکز آموز  مهارتیپژوهگا  ای  یآموزشا   گاگا یآزما(   اندازرا و  یطراح) جادیا

 .ازیامر (6شش ) حداکثر، ازیامر (3سه )، در هر مورد تا مربوط دانگکد  سیرئو  یآموزشگرو   دییتأمنوط به  ،آن واحد موجود نبود 
 

( دوشاامار  پیوساا  به تعداد نفرات )مطابق جدول   مربوط  ازیامرباشااند،   کرد    یفعال  25-4در موضااوع بند   همکاراگر چند نفر  ( 1تبصاار   

 .باشد د یرس نفع  ذشد  و به امضا  افراد  انیببه طور مگدص  یسریبا مگارک  زانیم. ضمناً شودیم میتقس

 ( متاسبه خواهد شد. یعلم اعضا  هیأت ند ینماتوسعه و  مرکز ریمد، یآموزش)معاون  ژهیو یهتیکمتوس     اندازرا  ازیامر (2تبصر  

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

 .ردیگینمتعلق    ازیامر  یساوب    اندازرا ( به 4تبصر  

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

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

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

 : یآموزش یهاکارگاهدر   شرکت( 35-4

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

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

 در ماد  یک متاسبه خواهد شد. در دانگگا     رهبربرگزار شد  توس  نهاد  ییافزامعرف    هاکارگا  در  شرک   ازیامر( 3تبصر  

 

 : مدت کوتاه یآموزش یهادورهدر   شرکت( 36-4

ها  خارج از کگور و برا  دور  گرددی ممتاسبه  ما ، یک مورددو هر  ،کگور داخل  یمطالعات   هادور در  یعلم اعضا  هیأت شرک 

ها  شرک  در دور  .شودمتسوب می مورد کیهر د  ساع   ازا  ما  به  کیاز  کمرر   هادور . شودهر ما  یک مورد متاسبه می 

 الکررونیک فلوشیپی و اخذ مدرک مربوطه منجر به کسب کل امریاز این بند خواهد بود.
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 پژوهی آموزشیدانشنوآورانه و  هایرعالیتت ازایامتی نحوه محاسبه )1پیوست شماره 

 

)به شرط احراز شرای  ورود به فرایند داور  و وجود  هامصداق رعالیت حیطه رعالیت

 معیار اول از معیارها  شش گانه کالسیک(  4حداقل  
متدود  

 امریاز

حداکثر امریاز 

 موضوع

در سطح 

 گرو 

در سطح 

 دانگکد 

در سطح 

 دانگگا 

در سطح 

 کگور 

تدوین و بازنگری 

 ی آموزشیهابرنامه 

 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  دور  آموزشی یا  مگارک  در برنامه 

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

برنامه آموز  مداو ،آموز  اساتید، آموز   طراحی و اجرا  

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

 ارزشیابی

 5-0.2 طراحی و اجرا  روشها  نوین ارزشیابی دانگجو 

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

مگارک  در طراحی و انجا  ارزشیابی برنامه مانند ارزشیابی درونی و بیرونی  

  اعرباربدگی، ارزشیابی برنامه ها، تدوین اسرانداردها و شاخص هاگروهها و برنامه

 هاسسه بر اسا  این اسرانداردها و ارزشیابی آزمونؤو 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 ها  گوناگون   جدید تدریس در عرصه ها به کارگیر  رو   یاددهی و یادگیری 

مشارکت در طراحی 

و تولید محصوالت 

 آموزشی

 7-1 وسایل آموزشی 

10 

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

تهیه متروا  الکررونیک و لو  فگرد  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 

سایر متصوهت به پیگنهاد کمیره دانگگاهی و تأیید کمیره 

 پژوهی کگور  دانش 
1-7  1-7 

مدیریت و رهبری 

 آموزشی

مگارک  در طراحی و عملیاتی ساخرن فرایندها، مقررات،  

ارتقا     آموزشی که در جه   هاها و دسرورالعمل نامهآیین

 کیفی  آموز  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 آموز  الکررونیک و اجرا  آن در  

سطح دانگگا ، شامل آماد  ساز  متروا، طراحی آزمون  

 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 هایرعالیت از یامت عیتوزنحوه محاسبه و  )2شماره  پیوست

 

 ستون سه ستون دو ستون ی 

 تعداد همکاران
 سهم هر ی  از همکاران از امتیاز مربوط 

 مجموع ضرایب
 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 ترشیبو  شش

 

 سهم نویسند  مسئول هگراد درصد نفر اول خواهد بود.تـــوجه: 

 

 

 

 

 

  



24 

 

 

 

 یفیتأل کتب یابیارزشنحوه ( 3شماره  پیوست

 

 

  

یرد
ف

 

 یازبادیامتنحوه  مورد
 حداکنر

 ازیامت

  کلدرصد 

 ازیامت

  کسب ازیامت

 شده 

 مرن  درکیی نثر و سهول  وایش 1
 ی عال
7.5 

 خوب 
6 

 مروس  
4 

 فیضع
2 

 فیضع اریبس
1 

7.5 25%  

2 
 (Glossary)نامه ( و واژ  Index) ابیوجود واژ  

 کراب انیپادر  

 یبل
1.5 

 ر یخ
0  1.5 5%  

 با گرو  مداطب   کرابتناسب مطالب  3
 ی عال
1.5 

 خوب 
1 

 مروس  
0.5 

 فیضع
0  1.5 5%  

4 
ی و صت  و دق  منابع  تازگی و علماعربار  

 مورد اسرفاد   

 ی عال
3 

 خوب 
2 

 مروس  
1 

 فیضع
0.5 

 بدون منبع 
0 

3 10%  

5 
  مطالب با  متروای و تناسب هماهنگ زانیم

 کرابو فصول  نیعناو

 ی عال
1.5 

 خوب 
1 

 مروس  
0.5 

 فیضع
0  1.5 5%  

6 
قوت اسردهل در پروراندن مطالب با توجه به 

 کرابهدف نگار  

 ی عال
3 

 خوب 
2 

 مروس  
1 

 فیضع
0.5  3 10%  

7 
ی ابیمعادل صت  و دق  در  زانیم

 ی هماهنگ  یرعاو    گانهیباصطالحات 

 ی عال
1.5 

 خوب 
1 

 مروس  
0.5 

 فیضع
0  1.5 5%  

   گرو  مداطب برااثر  کاربرد 8
 مرجع   –ی  درس

3 

 کمک

 یدرس
2 

 ی عموم
1  3 10%  

9 
ی  دانگگاهناشران معربر   اانرگارات دانگگا  ی

 کگور 

 یبل
3 

 ر یخ
0   3 10%  

 کرابحجم  10
صفته  200از  ترشیب

 4.5تا  حداکثر

صفته  200از  کمرر

  %15 4.5  3تا  حداکثر

  100 30 کل جمع 
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 ترجمه کتب یابیارزشنحوه ( 4شماره  پیوست

 

یرد
ف

 

 یبادازیامتنحوه  مورد
 حداکنر

 ازیامت

 کلدرصد 

 ازیامت

 ازیامت

 شده کسب

 مرن  درکنثر و سهول   ییوایش 1
 ی عال
2 

 خوب 
1.2 

 مروس  
0.4 

 فیضع
0.2 

2 20%  

2 
در   (Glossary)نامه ( و واژ  Index) ابیوجود واژ  

 کراب انیپا

 یبل
0.5 

 ر یخ
0 

0.5 5%  

 کراب یتازگ  –  کراب شیرای و نیآخراسرفاد  از  3
 یبل

0.5 

 ر یخ
0 

0.5 5%  

 اثر  کاربرد 4
 مرجع   –  یدرس

1 

 یدرس  کمک

0.5 
 ی عموم
0.1 

1 10%  

5 
  یرعا و  یفارسبه  گانهیبواژگان  یابیمعادل 

 کراب کل در  یکنواخر ی و  ی هماهنگ

 ی عال
1 

 خوب 
0.6 

 مروس  
0.4 

 فیضع
0.2 

1 10%  

6 
ضرورت ترجمه اثر با توجه به منابع موجود در  

 ی فارسزبان 

 اد یز اریبس
1 

 اد یز
0.6 

 مروس  
0.4 

 کم
0.2 

1 10%  

7 
  یاصلحفظ اصال  و مطابق  ترجمه با مرن 

 ( کاملبه صورت  کراب)ترجمه 

 اد یز اریبس
1 

 اد یز
0.6 

 مروس  
0.4 

 کم
0.2 

1 10%  

 کگور  یدانگگاهناشران معربر   ایانرگارات دانگگا   8
 یبل
1 

 ر یخ
0 

1 10%  

 کرابحجم  9
 صفته 200از  ترشیب

 از یامر  2تا  حداکثر

 صفته 200از  کمرر

 0.7تا  حداکثر
2 20%  

  100 10 کل جمع 

 


