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ضاء محترم  کیآکادم عملکرد یابیارزبه منظور  لیذ نامهآیین ساس  ،یعلم هیئتاع ضاء  فیوظاشرح  نیآخربر ا  هیئتاع

 یهاتیفعال تیتقوبه  تیعناو با  (وستیپ ستیل)موجود در  نامهنییآ یبازنگر تهیکماعضاء ارتقاء و با حضور  نامهنییآ زینو  یعلم

ش یپژوهدانش ضع لیتبد برای نامهآیین نیاشده در  ذکر ازاتیامت. گردید نیتدو یآموز ستخدام تیو موارد  ریساو  عاتیترف، یا

 عمل خواهد بود.  مالک، منوط گردد همکاران یابیارزش به ینحوبه  که، بورس و... یمطالعاتفرصت  اعطامانند 

نیازی به ارائه مدارک جهت اعضاءهیات رئیسه دانشگاه که عضو هیات علمی نیز می باشند اعم از رئیس دانشگاه و معاونین 

 کسب پایه ساالنه ندارند.

ضاء محترم  یهاتیفعال هیکل شد.  یازدهیامت ریزو مطابق جدول  طهیح چهاردر  یعلم هیئتاع  یبراخواهند 

 یهابخششامل  فرم نیا. شودیم لیتکم یلیتحصسال  انیپاتا  یعلم هیئتتوسط عضو  مربوط جداول، هاتیفعال نیا یابیارز

ش فرهنگی، ش، یآموز ست ییاجراو  یپژوه ضو ا سمت  یبرا دیبا یعلم هیئت. ع نموده و  مهیضممربوط را  مدارک یا احکامهر ق

ساتضمناً  .رندیگیمقرار  یابیارزمورد  یجار خرداد ماه سااال انیپاتا  قبل ماه سااال ریتاول از  هاتیفعال هیکلارسااال دارد.   دیا

ــال  اندموظفمحترم  مطالعات و  مرکزبه  مذکور فرمخود را در قالب  یهاتیفعال هیکل رماهیت آخرتا  حداکثرهر س

سعه آموزش  شکتو ساالنه . ندینما لیتحو یپز ست 80حداقل امتیاز برای اخذ پایه  سقف امتیازی  واحد ا )با رعایت 

  است 40گرفتن پایه ضمناً حداقل امتیاز آموزشی الزم جهت  .استلحاظ شده در بندهای مربوط به مواد چهارگانه(
 

 

 

 ماده قابل قبول ازیامت حداکثر نوع فعالیت ماده

 10 فرهنگی 1

 20 یآموزش 2

 105 ینوآورو  یقاتیتحق 3

 15 یخدماتو  ییاجرا 4

 150  از هـمه مـواد بولـابل قـتیاز قــجموع امـم
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 یعلم هیئتاعضاء  یابیارزش یداخل نامهنییآ یبازنگر کمیته یاسام ستیل

 

  
 تیمسئول      یخانوادگنام و نام  فیرد

 شگاهادان یآماوزشعاون ام زادهعباسدکتر ابوالفضل   1

 مدیر امور آموزشی دانشگاه مهرداد غالمیدکتر  2

  جتبی خاکساریانمدکتر  3

 مدیر مرکز توسعه آموزش پزشکی دکتر غالمرضا شهسواری 4

 تحقیقات رازیمعاون مرکز  عزتپوردکتر بااااهروز   5

  حسن احمدونددکتر  6

  دکتر علی اصغر کیانی 7

  بهرام دلفاندکتر  8

  بهرام رسولیاندکتر  9

   فرناز خیراندیشدکتر  10

 مدیر اطالع رسانی و منابع علمی دکتر مهناز صمد بیک 11

 EDOمسئول  دکتر کبری کرمی 12

 کارشناس ارزشیابی اساتید بهمن بیرانوند 13
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 نگیـرهـف یهاتیفعال( 1مـاده 

 

 

 

 فرهنگی(: یهاتیفعالماده یک ) یلیتکم حاتیتوض

 ( 3-1بند 

 .شودمورد محسوب می( ساعت فعالیت یک 7هر هفت ) ازابه  هاتهیکمعضویت در تمامی شوراها و : (1تبصره 

 .شودیمهر ده ساعت یک مورد محاسبه  ازابه  3-1مرتبط با بند  یهاتیفعال: سایر (2تبصره 

 و سالی دو مورد اعطای امتیاز منوط به گواهی معاونت دانشجویی است. شودیماستاد مشاور فرهنگی به صورت ترمی محاسبه  امتیاز (4-1بند 

 .قبول استقابل مورد  10و جمعاً  گرددیممحاسبه  موردساعت یک سه هر  ازابه  ییافزاهای معرفتشرکت در کارگاه (7-1بند 

 

  

 )عنوان( مالک بند
 ازیامتحداکثر 

 در هر مورد

موارد  حداکثر

 قابل قبول

 ازیامت حداکثر

 قابل قبول

1-1 
های تدوین کتاب و مقاله با رویکرد اسالمی در حوزه

 تربیتی و اجتماعی -فرهنگی

 12 1 12 کتاب

 5 1 5 مقاله

 7 1 7 ها و همکاری مؤثر در اجرای امور فرهنگیبرای کلیه فعالیتتهیه و تدوین پیوست فرهنگی  1-2

1-3 

های قانونمند دانشجویان و اساتید یا همکاری با تشکل

ری در پذینهادهای فرهنگی فعال در دانشگاه و نیز مسئولیت

های های فرهنگی یا انجام فعالیتاصالح و هدایت نگرش

 اجتماعی   و تربیتی ،فرهنگی

 4 1 4 اندیشیهمدبیر شورای 

 2 1 2 دبیر شورای راهبردی

 3 3 1 یا کمیته راهبردی یشیاندهمعضویت در شورای 

 3 3 1 عضویت در شورای فرهنگی دانشگاه

 3 3 1 اارتق نامهنییآعضویت در کمیته تخصصی ماده یک 

 3 3 1 عضویت در کمیته صیانت از حقوق شهروندی

 2 2 1 امور فرهنگی خارج از دانشگاهانجام 

 2 2 1 سایرین
 5 5/2 1 یا ستاد شاهد و ایثارگران دانشگاه دانشجوئیاستاد مشاور فرهنگی با ابالغ معاون  1-4

 2 2 1 (استاد نمونه فرهنگی برجستگی و شاخص بودن در امور فرهنگی )کسب جوایز فرهنگی و 1-5

 1.5 1 1.5 پردازیهای نظریهبرگزاری کرسیطراحی و مشارکت فعال در  1-6

 10 10 1 (برگزار شده از طرف نهاد رهبری یهاکارگاه شه،یاند افتی)شامل ض ییافزاهای معرفتشرکت در کارگاه 1-7

 10 امتیاز قابل قبول ماده
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  یآموزشـ یهاتیفعال (2 ادهـم

 امتیازاز کل امتیاز ارزشیابی باید از قسمت آموزشی کسب گردد. 20*حداقل 

 )عنوان( مالک بند
در هر  ازیامتحداکثر 

 مورد

 حداکثر

موارد 

قابل 

 قبول

 ازیامت حداکثر

 قابل قبول

 10   نظم و انضباط پژوهشی 2-1

 20 متغیر 2.5حداقل   یآموزش تیفعال تیکم 2-2

 15 - - )از دیدگاه دانشجو( یآموزشفعالیت  تیفیک 2-3

 یا مدیریت پروژه کارشناسی/ سمینار ییراهنما 2-4
 نصف ارزش واحدی

 پروژه
 متغیر 4

 برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش 2-5

 3 دانشکده

1 

3 

 6 6   یدانشگاه

 10 10  یالمللنیب/  یکشور

 ارج نهادن به امور آموزشی و شاگردپروری شامل 2-6

 3 2 1.5 استعدادهای درخشان –مشاور آموزشی 
 2 2  1 برگزاری سمینار آموزشی 

 8 4 2 کارگاه آموزشی و ... برای دانشجویان 

 5 2 2.5 های المپیاد دانشجوییمسئولیت تیم

 15 15 1 یآموزش یهاکارگاهدر  یسخنران 2-7

2-8 

 35   :یآموزش یپژوهدانش

 15   های آموزشی کشوریتدوین استانداردها و برنامه الف(

 20   :یآموزش یهاتیفعال یابیارز ، اجرا، و یزیربرنامهدر  نینو یهاروش یریکارگبهب( 

 8 متغیر متغیر (Course Plan)  طرح دوره یاجراارائه و  -1

 12 متغیر متغیر (Lesson Plan)طرح درس  یاجراارائه و  -2

 10 1 10 در سطح دانشگاه دیجدمقطع  ای دیجدرشته  کی یآموزشبرنامه  یاجراو  یطراح -3

 15 3 5 کوریکولوم توسط گروه آموزشی یبازنگر -4

 3 1 3 یآموزشتدریس/  نینو یهاروش یاجرا -5

 4 2 2 مشارکت در اجرای پزشکی پاسخگو -6

 3 1 3 )شامل ارزیابی درونی( یآموزش یهادوره، و یعلم ئتیه، اعضاء رانیفراگ یابیارز نینو یهاروش یاجراو  یطراح -7

 6 2  3  شنیمیانافزار، ، نرملمیف( شامل یآموزش کمکو  یآموزشمواد  هیتهمحصوالت آموزشی ) -8

 E-Learning 15 2 30 یبرا کیالکترونمتون  هیته -9

 5 2 5/2 استفاده از محتوای آموزشی-10

 20 قبول مادهامتیاز قابل 
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 :(یآموزش یهاتیفعال) دوماده  یلیتکم حاتیتوض

-2و بند  امتیاز( 10به میزان ده ) 1-2به شکل جداگانه محاسبه خواهد شد که شامل بند  وجه: امتیاز دو مورد از بندهای این مادهـــــت

. گرددیمامتیاز است که از کل امتیاز ماده دو کسر  بیستاست که در مجموع  امتیاز هشت)مربوط به ارائه طرح دوره( به میزان  1-ب -9

  امتیاز کسب کرد. 66در مجموع  توانیمبه عبارتی از سایر بندهای ماده دو 

 و مقدار ابدییمطبق چک لیست تهیه شده توسط مرکز توسعه اختصاص  مربوطده امتیاز این بند قابل جایگزینی از سایر بندها نیست. امتیاز  (1-2بند 

 .ابدییمخواهد بود که توسط مدیر گروه، معاون آموزشی دانشکده و رئیس دانشکده تخصیص  یانمرهآن میانگین 

ستمقدار امتیاز این بند ) (2-2بند  سئولیت اجرایی دارند، امتیاز(  بی ساتیدی که م سب با تعداد واحدهای برای ا سیمتنا ص سالنیمدر دو  در یلی تح

صاص  سالنیمهر  ازاخواهد بود، یعنی به  شرط تکمیل واحدهای موظف اخت ضو هیئت علمی به  ست امتیاز به ع صیلی بی ساتیدی. ابدییمتح که  برای ا

ست،  سئولیت آنها توأم با کاهش موظفی نی سئولیت اجرایی ندارند یا م سی  واحد پایه هرامتیاز م ست 2.5در سبه  ا ساالنه محا شکل  و این امتیاز به 

ضریب گردد )به عبارتی تمی شد و در  سال جمع خواهند  سی دو نیم  صیلی  شوند(.ضرب می 2.5عداد واحدهای در ضریب امتیاز دروس مقاطع تح

  نامه ارتقا خواهد بود.مختلف طبق آیین

منظور از شااخص بودن در امر آموزش، دریافت لوح تقدیر، نشاان یا عنوان مشاابه به تشاخیص کمیته منتخب، یا کساب عنوان اساتاد برتر  (5-2بند 

 آموزشی )و نه پژوهشی( است.

هر ترم تحصیلی محاسبه  ازاامتیاز دارد و به  1.5که  شودیمهر پانزده دانشجو یک مورد محاسبه  ازاهر مورد ابالغ استاد مشاور آموزشی به  (6-2بند 

سال دو مورد. گرددیم سبه ، یعنی در هر  صیلی( یک مورد محا سال تح شان نیز به ازا هر مورد ابالغ ) ستعدادهای درخ ضو ا شجویان ع شاور دان ستاد م ا

شی و کارگاهگردد. می سمینارهای آموز شجویان، به امتیاز  شده برای دان شی برگزار  ساعت یک  ازاهای آموز سه  سبه میهر  سئولیت  گردد.مورد، محا م

سوب میتیم ساعت یک مورد مح شجویی نیز به ازا هر هفده  شمول پرداخت حقهای المپیاد دان سقف موظفی، م شدن  صورت پر  التدریس گردد و در 

 گردد.می

 قابل قبول است. )سی ساعت( مورد 15 حداکثرمورد و  کی یسخنرانهر دو ساعت : (7-2بند 

 پژوهی آموزشی:دانش (9-2بند 

صره  سب یمبنا( 1تب ست  تیفعال ینوآوربند، احراز  نیادر  ازیامت ک شده ا شواهد مربوط به  یهاروشبه  کهانجام   آن یریکارگبهمختلف از جمله 

 افتیدرو  یداور ایارائه مشاوره  یبرا، دعوت یعلم یهاشیهماپوستر در  ای یسخنرانآن به صورت  جینتاخارج دانشگاه مربوط، انتشار  ایدر داخل 

 . شودیمانجام  یکشور ای یدانشگاهدر سطح  یآموزش زیجوا

صول  هاتیفعال نیا یابیارز( 2تبصره  ساس ا مطالعات و توسعه آموزش علوم  مرکز دییتأو  با ارائه مستندات مربوط یپژوهدانش یابیارزش یعلمبر ا

شک شش محور  یپز شگاه در  سمورد  ریزدان ضوابط هر بند  ازاتیامتقرار گرفته و  یبرر ساس  شش شودیم نییتعبر ا صول  پژوهی دانشگانه )ا

 (.کیگالس

 اهداف مشخص (1

 یکاف یسازآماده (2

 مناسب یهاروشاستفاده از  (3

 مهم جینتاارائه  (4

 مؤثر برنامه یمعرف (5

 برخورد نقادانه (6
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صره  ضوعات بند  کینچه در هر ( چنا3تب شند،  ترشیب ایدو نفر  9-2از مو شته با شارکت دا صاحبان  هاآنمربوط به  ازیامتم شارکت  صد م طبق در

 فرآیند محاسبه خواهد شد.

که برای اسااتفاده  )مصااوب وزارتخانه پژوهینامه دانشهایی که در جدول فوق مشااخص نشااده، مطابق آیینامتیاز این بند برای فعالیت (4تبصااره 

 یابد.یاختصاص م( داخلی در دانشگاه تعدیل شده است

 

منوط به ارائه طرح دوره برای کلیه دروس  (واحد( جزء موارد شرطی است و محاسبه سایر امتیازات ماده دو )آموزشی 4( امتیاز طرح دوره )5تبصره 

و قابل جایگزینی از سایر بندها نیست. شش امتیاز مربوط به طرح درس  شودیمارائه شده توسط مدرس است. این امتیاز به شکل جداگانه حساب 

 سالنیمامتیاز طرح درس ترمی و روزانه )به ترتیب چهار و شش( متناسب با تعداد دروس و ارزش واحدی دروس در دو  روزانه حالت شرطی ندارد.

کل  یابد که برایح درس روزانه در صورتی به طور کامل تخصیص مییابد. چهار امتیاز طرح درس ترمی و نیز شش امتیاز طرتحصیلی تخصیص می

 دباشتحصیلی ده واحد درسی تدریس کرده  سالنیم. من باب مثال اگر عضو هیئت علمی در طول دو باشددروس ارائه شده طرح درس تهیه شده 

یابد. برای دروس مشترک، طرح درس ترمی وی تخصیص می، در مجموع هشت امتیاز به باشدارائه داده  هاآنولی طرح درس را برای هشت واحد 

در ارائه درس خواهد  سهمشانمتناسب با  هاآنشود و  امتیاز هر کدام از توسط استاد هماهنگ کننده درس و با هماهنگی سایر همکاران تهیه می

 یابد.ی روزانه توسط هر کدام از اساتید اختصاص میهابود. امتیاز طرح درس روزانه چنین دروسی به طور جداگانه و در صورت ارائه طرح درس

 

 گیرد.های آموزشی و جزوات درسی امتیازی تعلق نمیبه پوسترها و پمفلت (6تبصره 

 

صره  شن (7تب سالیدهای پاورپوینت، انیمی شبکه جهانی اینترنت،ها، و فیلمبه ا شده از  شی در تهیه  های دانلود  ساتید نق شته هاآنکه ا د، هیچ انندا

 گیرد.امتیازی تعلق نمی

 

به تأیید اداره  مربوطیابد که واحد درساای یا دوره های آموزش الکترونیک یا از راه دور در صااورتی امتیاز تخصاایص میهوربه دروس یا د (8تبصااره 

با لحاظ تمامی عناصار مربوط در تهیه محتوا )متن،  (LMS)افزارهای مدیریت یادگیری و محتوای آن نیز توساط نرم باشادآموزش دانشاگاه رسایده 

 .گرددیملحاظ  ازیامت، ده یواحددرس دو  یبرا .باشدصدا، فیلم و خصوصاً محتوای تعاملی( تهیه شده 

 

صره  ش نینو یهاروش یاجراو  یریکارگبهامتیاز  (9تب صیص می یآموز صورتی تخ ست کم به مدت در  ستفاده د  سالنیم دویابد که روش مورد ا

شکده و مرکز توسعه رسیده  باشدتحصیلی اجرا شده  نامه مربوط و در قالب جشنواره شهید )طبق آیین باشدو جدید بودن آن به تأیید آموزش دان

 .مطهری(

 

صره  شکی جامعه (10تب شارکت در اجرای پز سخگو برای هر امتیاز م صیلی جداگانه سالنیمنگر یا پا شارکت تح صد م سب با در سبه  و متنا محا

  تواند در هر سال دو بار از این بابت امتیاز بگیرد.گردد و عضو هیئت علمی میمی

 مربوط به کل پروژه است و سهم هر فرد متناسب با درصد مشارکت وی خواهد بود. 3-9-2( امتیاز مربوط به بند 11تبصره 
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 ینوآورو  یقاتیتحق یهاتیفعال (3ماده 

 )عنوان( مالک بند
در  ازیامتحداکثر 

 هر مورد 

موارد  حداکثر

 قابل قبول

قابل  ازیامت حداکثر

 قبول عنوان

 105   پژوهشی -مقاله علمی 3 -1

 5 1 5 همکاری در فعالیت های پژوهشی)اعم از شوراها و ........ 2-3

  هاعلمی در مجموعه مقاالت همایش یهمقالخالصه  3 -3

 یداخل
 8 2 4 یسخنران

 4 2 2 پوستر

 )بین المللی(یخارج
 16 2 8 یسخنران

 8 2 4 پوستر

 کتابتألیف و ترجمه  4-3

 25 2 25 ی نوع یکفیتأل

 30 2 15 ی نوع دوفیتأل

 10 2 5 ترجمه

5- 3 

تولید دانش فنی، اختراع یا اکتشاف منجر به تولید یا 

تأیید مراجع ی محصول یا ایده یا فرآیند با سازیتجار

 ذیصالح

 30 1 30 ملی

 40 1 40 یالمللنیب

 8 2 4 آوریهای تحقیقاتی و فنگزارش پایانی طرح 3 -6

 14 2 7  و فرایندها طرح های دانش پژوهی 7-3

8- 3 
ی، قاتیتحقهای ارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیت

 آوری و نوآوریفن

 7.5 5 1.5 مقاله 

 6 4 1.5 یقاتیتحقطرح 

 10 5 2 کتاب

 6 3 2 هانامهانیپا

 ی علمی یا ادبیراستاریو 3 -9

 10 5 2 کتاب

 5 5 1 مقاله 

 5 20 0.25 و مقاله نامهانیپای سیانگلخالصه 

 هانامهسرپرستی پایان 10-3

 راهنمایی

 6 پزشکی عمومی

2 

12 

 16 8 کارشناسی ارشد

 20 10 دکتری و دستیاری

 مشاوره علمی

 3 پزشکی عمومی

3 

9 

 12 4 کارشناسی ارشد

 15 5 دکتری و دستیاری

 مشاوره آماری

 2 پزشکی عمومی

3 

6 

 9 3 کارشناسی ارشد

 12 4 دکتری و دستیاری

 آوری های پژوهشی و فنکسب رتبه در جشنواره 11-3
 2 1 2 استانی

 4 1 4 ملی

12-3 H index scopus 1 20 20 

13-3 

مشارکت در 

ترجمان و کاربست 

پژوهشهای مرتبط 

 سالمت

انتقال دانش از 

طریق جلسات 

آموزشی برای 

 ذینفعان

  4 /.25 جلسات در گروه، دانشکده یا ژورنال کالبهای بالینی و غیر بالینی

 

 

           4 
 2 /.5 جلسات اطالع رسانی نتایج پژوهش ها به ذینفعان

سخنرانی و برگزاری کارگاههای آموزشی برای ذینفعان در دانشگاه 

 یا سازمانهای خارج از دانشگاه

75./ 2 

 2 25/1 برگزاری نشست های رسانه ای )رادیو، تلویزیون، روزنامه و وبینار(

 1 4 /.25 مکاتبه با دستگاههای ذیربط و ذینفعان

 1 4 /.25 انتقالتدوین و انتشار پیام کاربردی قابل 

 4 2 2 تدوین راهنما، جزوه آموزشی و دستورالعمل

 105   امتیاز قابل قبول ماده  
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 :(ینوآورو  یقاتیتحق یهاتیفعال) 3ماده  یلیتکم حاتیتوض

 یکارها ازیامتطبق جدول محاساابه  تیفعالآن  ازیامت، باشاادتوسااط چند نفر انجام شااده  یتیفعالماده چنانچه  نیاموارد مربوط به  هیکلدر 

 . گرددیممحاسبه ( 1)پیوست  مشترک یپژوهشو  یآموزش

 مقاالت  (3-1

خواهد  محاسبهبندی مجالت مربوط و طبق جدول زیر متناسب با سطح (Original Research Articles)امتیاز مقاالت تحقیقاتی اصیل  (1تبصره 

 شد:

 میزان امتیاز واردــــــم نوع نمایه/سطح ردیف
 ISI 30 یک 1

 Pubmed or Medline 25 دو 2

 Scopus 20 سه 3

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

Embase, Biosis, Chemical Abstracts, Current Contents 
15 

 10 مجالت خارجی فاقد نمایه پنج 5

 امتیاز خواهد بود.  پانزدهدار( چاپ شده باشند، ( میزان امتیاز مقاالت برای گروه معارف در صورتی که در مجالت علمی مصوب )رتبه2 تبصره

تراز و در موارد هم یمعمولباشاااند، مانند مقاالت  Peer Reviewبه صاااورت  که یصاااورتدر  الکترونیک ای یچاپ ریغ مقاالت ازیامت (3 تبصاااره

  .محسوب خواهد شد ترازمقاله هم ازیامت %60 یداخلمقاله و  ازیامت %80 یخارج  ،Peer Review  ریغ

 . ردیگیمتعلق  ازیامت هاآناز  یکیفقط به  ،دنظاهر متفاوت باش یول کسانی یمحتوا یدارااثر  ایاگر چند مقاله  (4تبصره 

صره  ضشده در  رفتهیپذمقاالت  یطوالنبا توجه به نوبت چاپ  (5تب ، انسندگینوشدن حق  عیضااز  یریجلوگو به منظور  یداخلاز مجالت  یبع

 مقاله خواهد بود.  رشیپذاعتبار مجله در زمان  تیوضع ،مقاله کی یابیارز مالک

  .گیردتعلق نمی یازیامتقبل از چاپ آن  (Accept) قبول مقاله هیدییتأبه  (6تبصره 

 .ردیگیمتعلق  ازیامت سی درصدصورت،  نیا ریغ. در باشدافراد  یتخصصمرتبط با رشته  دیباشده  ( مقاله چاپ7 تبصره

 از دو ترشیبو اگر  ردیگیمتعلق  امتیازدرصد  بیست، باشد نکرده قیدلرستان را  یپزشکارائه دهنده، نام دانشگاه علوم  که یمقاالت یبرا( 8 بصرهت

شگاه  شود، ذکربار نام دان شگاه علوم  که ردیگیمتعلق  یمقاالتتنها به  کامل ازیامتو  ردیگینمتعلق  یازیامت ن شکنام دان ستان یپز در آدرس  لر

 .باشدشده  ذکر نویسنده

به آخر خرداد سال تکمیل جدول  یمنتهسال گذشته  سهاز  هاآنانتشار  خیتار که یمقاالتمربوط به چاپ مقاالت،  مشکالتتوجه به  ا( ب9تبصره 

  د.ناستفاده نشده باش هاآنقبل از  هایسال یابیارزشدر  کهشرط  نیا، مورد قبول هستند با باشدها فعالیت

  .شوندینم سندهینونام دانشگاه در آدرس  ذکراز عدم  یناش ازیامت کسرمشمول  ،دنباشچاپ شده  دانشجوئیدر زمان  که یمقاالت (10تبصره

 های وزارت بهداشت برخورد خواهد شد.، طبق سیاستBlack Listبا مقاالت چاپ شده در مجالت  (11تبصره 
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 امتیاز دارد.pubmedمعادل مجالت  herbal medicine journal( مقاالت منتشر شده در12تبصره

مقاالت مشروط میباشد. در صورت عدم کسب کف  1-3امتیاز می باشد و مطابق بند  50( کف امتیازات قابل قبول در بخش مقاالت  13تبصره 

 تیاز مربوطه، نمره ارزشیابی سالیانه مردود اعالم میگردد.ام

 ( اساتید پژوهشی بایستی حداقل در سه مقاله بعنوان نفر اول و یا اینکه نویسنده مسئول باشند.14تبصره 

 مورد یک امتیازی قابل قبول است 8ژورنال کالب ویژه اساتید پژوهشی حد اکثر  (15تبصره 

  (Abstracts):خالصه مقاالت  (3-2

معتبر  یکیالکترونمنابع  ریسا، لوح فشرده و کنگره کتابچهبه شرط چاپ شدن در مجله، در  یپژوهشمطالعات  جهینتخالصه  کاملانتشار و ارائه 

 . خواهد شدداده  ازیامتبرابر  1.5تا   Proceedings نامه یاهمایش در یلیتحلو به صورت مقاالت  کامل ازیامتبه صورت خالصه مقاله 

 :کتاب (3-3 

صره  شده  کتاب (1تب سمت یحاو یستیبا کهچاپ  سب با برنامه  سندگانینو ای سندهینو اتیتجرباز  یق ضوع متنا سب مو شآموبوده و بر ح  -یز

 .ازیامت بیست و پنجتا  نیم( در چاپ اول از 3و  2شماره  پیوستطبق دستورالعمل ) ،باشد سندگانینو یتخصصو رشته  یپژوهش

  .برخوردار خواهند شد ازیامت درصدسی از  سندهینو یتخصص رشتهمرتبط با  ریغ یهرشتدر  یفیتأل کتب (2تبصره 

تعلق  ازیامت درصد سی ،باشد افتهی رییتغ ایدرصد مطالب افزوده شده و  سیحداقل  که یصورتفوق در  طیشرابا  کتابچاپ  دیتجدبه  (3تبصره 

 .ردیگیم

صره  سبه زبان  شده ترجمه کتبامتیاز  (4تب سب با برنامه  که یصورتدر   یفار شمتنا شته  یآموز ش مربوط یتخصصو ر  یوراش قیطرد و از نبا

 .ازیامت 5تا  0.5از  باشدشده  دییتأانتشارات دانشگاه 

  .گرددیملحاظ  شده چاپ کتاببا ارائه  ازیامت (5تبصره 

 .ردیگینمتعلق  ازیامت یدرسبه جزوات  (6تبصره 

عدم  صورت در .است یضرورجلد  یرودر  "عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان"یا لرستان  یپزشکنام دانشگاه علوم  ذکر( 7 تبصره

 .گیردتعلق می ازیامت درصد شصت ،دانشگاه نام ذکر

 .گرددیم میتقس هاآن نیمابیفاساس توافق  بر اشند،ب لیما سندگانینوخود  که یصورت در کتاب فیتأل ازیامت (8 تبصره

 گیرد.، هیچ امتیازی تعلق نمیباشد( به گزارش عملکردی که به شکل کتاب درآمده 9تبصره 

های اجرایی حداکثر سااه امتیاز در قساامت فعالیت یاحرفهفعالیت  و مقررات کاری/ هانامههای تهیه شااده از مجموعه آیین( به کتاب10تبصااره 

 گیرد.امتیاز تعلق می

( امتیاز کتب الکترونیک در صااورتی که ارزش و اعتبار آنها همانند کتابهای چاپی تأیید شااده باشااد )مورد داوری علمی قرار گرفته و 11 تبصااره

 توسط ناشران معتبر علمی چاپ شده باشند یا مصوب کمیته تألیف و ترجمه دانشگاه باشند( همانند کتب چاپی خواهد بود.
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 مورد از مقاالت رفرنس کتاب از آثار نویسنده باشد کل امتیاز تعلق می گیرد. 10صورتی که ( به کتب تالیفی در 12تبصره 

 سایر امتیازات از طریق معاونت تحقیقات و فناوری گزارش می گردد. 10( بجز بند 12تبصره 

 گردد. کشوردر  یدیجدمحصول  ایخدمت  دیتولمنجر به  ایو  باشد مؤثر کشورو معضالت  مشکالتدر جهت حل  که ینوآورهر  (3-4 

 :خواهد بود ریزبه شرح  هاتیفعال نیابه  یازدهیامتنحوه 

 یگواهبا  کشوردر سطح  یدرمانو  یبهداشت ،یپژوهش ،یآموزشدر جهت حل معضالت  دیجدها و خدمات و روش هاستمیس یطراح (1 – 4 – 3

 .ازیامت (30سی )وزارتخانه تا  یگذاراستیس یشورا ایو  یپزشکوزارت بهداشت درمان و آموزش  ربطذی نیمعاون

در سطح منطقه تحت  یدرمانو  یبهداشت – یپژوهش – یآموزشدر جهت حل معضالت  دیجدها و خدمات و روش هاستمیس یطراح (2 -4 – 3

 .ازیامت (6شش )دانشگاه تا  سیرئ دییتأدانشگاه و  ربطذی نیمعاون یگواهپوشش دانشگاه با 

 دییتأپس از  کشورداخل  یقانونثبت شده در مراجع  یکاربرد یپژوهشمحصوالت  دیتولژن و  یتوالو  نییتعو  اکتشافهر اختراع و  (3 -4 – 3

 کیمعاونت از  دییتأپس از  المللیبینو در صورت ثبت  ازیامت  دهتا  نیماز  یپزشک، درمان و آموزش بهداشتوزارت  آوریفنو  قاتیتحقمعاونت 

 .ازیامت چهلتا  حداکثرو  ازیامت بیستتا 

 نینو یدرمان -یصاایتشااخ یهاروش یاجرامانند  ،دینمامؤثر  کمک کشااور ییخودکفادر جهت  که یپزشااک دیجد یهاتیفعالانجام  (4 -4 – 3

 .زایامت بیستتا  حداکثرو  ازیامت هشتتا  یکاز دانشگاه  سیرئ مربوطممتحنه رشته  هیئت  یگواهبا استان  ای رانیابار در  نیاول یبرا

سا یسازمدل (5 – 4 – 3 شک لیو شود با  دیتولمنجر به  کهساخت هر قطعه  اجراو  یشگاهیآزماو  یپز ستگاه ب  زاتیتجه کلاداره  یگواهد

 .ازیامت ششتا  یپزشکدرمان و آموزش  ،بهداشتوزارت  یپزشک

 معاونت سالمت و معاونت یگواهبا  بیترتبه  معکوس یمهندس قیطراز  دیجد ییدارو داتیتولو  یپزشک شاتیآزما یبرامواد  دیتول (6 – 4 – 3

 .ازیامت چهارغذا و دارو حسب مورد تا 

 .ازیامت دهتا  یکمعاونت سالمت  یگواهبا  یعلمشواهد  بر اساسمستند بر پژوهش و  کشور ینیبالطبابت  یراهنما نیتدو (7 – 4 – 3

صره  شف ای( چنانچه ثبت اختراع 1تب سطح  یژن ک شد یهامقالبه همراه چاپ  المللیبیندر  صف گریدو به مورد  کامل ازیامتمورد  کیبه  با  ن

 .ردیگیمتعلق  ازیامت

 :یقاتیتحق هایطرح -3-5

 .ابدییماختصاص  (1 پیوست) مشترک یپژوهشو  یآموزش یکارها ازیامتطبق جدول محاسبه  انیمجر ای یمجر ازیامت( 1تبصره 

 .ردیگیمتعلق  ازیامت طرح سه به( حداکثر 2تبصره 

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

 .شودیممورد محسوب  کیساعت  25 ایصفحه  150هر  کتاب یبرا

  :هانامهانیپا سرپرستی( 3-8
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صره  ضوع بند  نامهانیپا ییراهنما که یصورت( در 1تب ضو  ییراهنماتحت  8 -3مو شده  یعلم هیئتچند ع شدانجام  سبت  ازیامت، با مربوط به ن

 .گرددیم نییتعتوسط آنان اعالم خواهد شد،  که مشارکت زانیم

 .ردیگینمتعلق  ازیامت یقاتیتحق ریغ یهانامهانیپا یسرپرست( به 2تبصره 

صره  شاور آماری ) ( مازاد موارد3تب ساتید م شکده  ترشیبا سط دان سه مورد( تو شد و در ماده دو  یسازمعادلاز  سب واحد نظری( خواهند  )بر ح

 لحاظ خواهند شد.

یممحسوب  کامل ازیامتدر ماده سه  زینو خالصه مقاله  نامهانیپا یبرا ،استخراج شود یامقالهخالصه  ای یامقاله نامهانیپااز  که یصورت( در 4تبصره 

 .شود

 یـاتـدمـخو  ییاجرا هایفعالیت (4ماده 

 )عنوان( مالک بند
 ازیامتحداکثر 

 در هر مورد 

موارد  حداکثر

 قابل قبول

قابل  ازیامت حداکثر

 قبول عنوان

 15 1 15 سرپرست دانشگاه  ای استیر 1 -4

 12 1 12 دانشگاه  نیمعاون 4-2

4-3 
 ،توسعه مرکز ریمد، یآموزشامور  کل ریمدمستقل،  یقاتیتحق مراکزو  هاپژوهشکده، هادانشکده یرؤسا

 دانشگاه ، مدیر پژوهشیمارستانیب استیر ایسرپرست 
10 1 10 

 5 1 5 مسئول بسته های طرح تحول و نو آوری 4-4

 3 1 3 دانشگاه سیرئ نیمشاور 4-5

 2 1 2 دانشگاه نیمعاون نیمشاور 4-6

4-7 
، مدیران فیردهم یهاتیریمد ریساو  یبهداشت مراکز ریمد، یپژوهش مراکز استیر، هادانشکده نیمعاون

 ستادی
7 1 7 

 6 1 6 دانشجوئی قاتیتحق تهیکم، سرپرست هارشته نیمسئول، هامارستانیب نیمعاون 4-8

 2.5-5 1 2.5-5  یآموزش یهاگروه رانیمد 4-9

 3 1 3 معاونین گروههای آموزشی 4-10

 4.5 1 4.5 هادانشکده یفرهنگو  یپژوهشو  یآموزش رانیمد، یپژوهشو  یآموزش یهاشگاهیآزما یرؤسا 4-11

4-12 
سا ستانیب یهادرمانگاه یرؤ ش یهامار ست، یآموز ستدار در جمع ستاره یهاپ صوب،  یهاپ سئولم  نیم

 یمارستانیب یهابخش یفن نیمسئول، هادانشکده دفاتر توسعه آموزش پزشکی
3 1 3 

 6 1 6 پزشکی و شبکه پژوهش یرساناطالعرئیس کتابخانه مرکزی، مدیر  4-13

 3 1 3 تخصصی یهاشگاهیآزمامسئولین  4-14

 3 1 3 مسئول برنامه دستیاری 4-15

 2 1 2 مسئول تحصیالت تکمیلی 4-16

 2 1 2 های تخصصیدبیر کمیته تألیف و ترجمه و سایر کمیته 4-17

 1 1 1 عضویت در بسیج جامعه پزشکی 4-18

 1 1 1 هامارستانیبجنرال  یهابخشرئیس  4-19

 1 1 1 هاکنگرهکارشناس مسئول دفتر سمینارها و  4-20

 1 1 1 مرتبط یتخصصو  یعلم یهاانجمن رهیمددر هیئت  تیعضو 4-21

 5 5 1 یلیتحممربوط به عواقب جنگ  یکاربرد یهاپروژهانجام  4-22

 6 2 3 دیجد یلیتحصرشته  ای کارگاه ای شگاهیآزما یاندازراه 4-23

 

4-24 
 یپژوهش -یعلمدر مجالت  تیفعال

 3 مدیر اجرایی

2 

6 

 4 2 مدیر مسئول

 6 3  هیریتحرهیئت 

 ,isi عضو هیات تحریریه مجالت بین المللی نمایه 

scopus pubmed ,  ......... 3 6 

 4 2 یفارسمجالت  ریسردب
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 :(یخدماتو  ییاجرا یهاتیفعال) 4ماده  یلیتکم حاتیتوض

 .دینمااستفاده  9-4 تا 1-4 یبندهاموضوع  ازاتیامتاز  یکیفقط از  تواندیم نیمعزمان  کیدر  یعلم هیئتعضو   (1تبصره 

 .محاسبه خواهد شد)بر حسب سال(  تیفعالمتناسب با طول مدت ( 19-4تا  1-4)از بند  چهارمربوط به ماده  ازیامت( 2تبصره 

 .گرددیمهر هفت ساعت یک مورد محاسبه  ازادانشگاه به  یشوراهاو  هاتهیکمدر  تیفعال( 3تبصره 

 .گرددیمواحد محاسبه  کی ،عتسا بیستهر  ازابه  26-4تا  24-4 یبندها ازاتیامت( 4تبصره 

 اکثرحدو  ازیامت کیتا  حداکثرساعت  بیستهر  ازاه ب رندیگمحل خدمت انجام  دانشگاه در خارج از  یقبلموافقت  کسببا  که یخدمات( 4تبصره 

 از: اندعبارتگونه خدمات  نیا، کاملهر سال  یبرا ازیامت سه

  .کشور ازیندر رابطه با  یپژوهش ایو  یعلم، یهنر، یتیریمد، یفن، یپزشکخدمات  -

 .یدولتها و مؤسسات و سازمان یانقالب ینهادهابا  یفنو  یپزشک، یعلم یهمکار -

 .کشور یقاتیتحقبه انسجام نظام  کمکو  یهماهنگ جادیا ایو  یقاتیتحق مراکز جادیادر  یهمکار -

صره  صدا و  ییهاتیفعال( 5تب ضور در  شر، چاپ مطلب در آموزش مردم یبرا مایسمثل آموزش به عموم جامعه )ح ، هاروزنامهمثل  یعموم اتین

 (.27-4)بند  هستند یدانشگاهخدمات خارج  قیمصاداز  یعمومدر مدارس و محافل  یعلم یسخنران

 .شودیممحسوب  ازیامت کیو  تیفعالساعت  25معادل  یعموم اتینشردر  یعلم( چاپ مطالب 6تبصره 

 واحد است. پنجکثر اآموزشی مصوب حد یهاگروهواحد و برای  دو و نیمآموزشی غیر مصوب  یهاگروهمیزان امتیاز برای مدیران  (4-8

 :دیجد یلیتحصرشته  ای کارگاه ای شگاهیآزما یاندازراه( 4-21

ش شگاهی( آزمایاندازو راه ی)طراح جادیا ش ای یآموز ش ایها مرکز آموزش مهارت ،یپژوه ص ای یبخش آموز شته تح که در آن واحد موجود  دیجد یلیر

 .ازیامت( 6حداکثر شش ) از،یامت( 3دانشکده مربوط، در هر مورد تا سه ) سیو رئ یگروه آموزش دیینبوده منوط به تأ

 می( تقسکیجدول شماره مربوط به تعداد نفرات )مطابق  ازیکرده باشند، امت تیفعال 21-4) اگر چند نفر همکار در موضوع بند 1 تبصره

 isi, scopusبین المللی نمایه مجالت  ریسردب

pubmed ,  ......... 4 8 

 6 6 1 دانشگاه یشوراهاو  هاتهیکمدر  تیفعال 4-25

 3 1 3 ی علوم پایه، کنکور و ...هاآزمونطراحی سؤاالت  4-26

 3 3 1 یآموزش یاستانداردسازدر  مشارکت 4-27

 3 1 3 دانشگاه یپزشکمطالعات و توسعه آموزش  مرکزبا  یهمکار 4-28

 3 3 1 یدانشگاهخدمات خارج  4-29

4-30 
، نارهایسم، هاکنگره یبرگزاردر  یهمکار

  هاکارگاه، هاشیهما

 6 2 3 ییاجراو  یعلم تهیکم استیر، ییاجرا، یعلم رانیدب

 4 2 2 عضویت در کمیته علمی و اجرایی

 3 12 0.25 خالصه مقاالت یداور

 1 1 1 آوریفنپژوهشی،  یهاشگاهینمابرپایی  4-31

 بدون ارائه مقاله  هاکنگرهو  هاشیهمادر  شرکت 4-32
 4 4 1  یداخل

 6 3 2 یخارج

 4 4 1 (مهارتی -غیرفرهنگی یا علمیهای آموزشی )شرکت در کارگاه 4-33

 مدت کوتاه یآموزش یهادورهدر  شرکت 4-34
 20 2 10 یخارج

 10 2 5   یداخل

 3 1 3 کاری، عملکرد حوزه تخصصی( یهانامهنییآتدوین کتاب )مقررات و  4-35

 5 1 5 مسئول برگزاری لب میتینگ 4-36

 3 1 3 پژوهشی ph.dاستاد راهنمای دانشجوی  4-37
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 .باشد دهیرس نفعیذشده و به امضاء افراد  انیببه طور مشخص  یستیبا مشارکت زانیم. ضمناً شودیم

 ( محاسبه خواهد شد. یعلم هیئتاعضاء  ندهینماتوسعه و  مرکز ریمد، یآموزش)معاون  ژهیو یهتیکمتوسط  یاندازراه ازیامت )2تبصره 

 .ستین یاندازراه، مصداق یدرس یزیربرنامه یعال یشورا یهاسرفصلبار طبق  نیاول یبرا یعملو  ینظردروس  سیتدر( 3تبصره 

 .ردیگینمتعلق  یازیامت تیساوب  یاندازراه( به 4تبصره 

 .ستین یاندازراه قیمصادبار در استان( جزء  نیاول یبرا یحت) یجراحو انجام اعمال  هایماریب( درمان 5تبصره 

 ترویجی یا غیر مصوب مسئولیت دارند، نصف امتیاز مجالت مصوب داخلی است. -میزان امتیاز برای افرادی که در مجالت علمی (4-22

 مورد قابل قبول است. 5امتیاز و حداکثر  1هر جلسه حضور در برنامه های تلویزیونی  (4-28

 :یآموزش یهاکارگاهدر  شرکت( 30- 4

 . گرددیممورد محاسبه  کی ،شرکتروز  یک ایساعت  پنج( هر 1تبصره 

 صفر خواهد بود.برای مورد دوم عنوان(،  کی یدارا) یتکرار یآموزش یهاکارگاه ازیامت( 2تبصره 

 در ماده یک محاسبه خواهد شد.در دانشگاه  یرهبربرگزار شده توسط نهاد  ییافزامعرفت یهاکارگاهدر  شرکت ازیامت( 3تبصره 

 : مدت کوتاه یآموزش یهادورهدر  شرکت( 4-32

از  کمتر یهادوره. گرددیممحاسبه  ازیامتپنج و ده  بیترتبه  هر ماه  ءازابه  کشورخارج از  ایداخل  یمطالعات یهادورهدر  یعلم هیئتاعضاء  شرکت

  .ازیامت کیهر ده ساعت  ازاماه به  کی

 مشترک یآموزشو  ، اجرایییپژوهش یهاتیفعال یبرا ازیامت عیتوزنحوه محاسبه و  )1شماره  پیوست

 ستون سه ستون دو ستون یک

 تعداد همکاران
 سهم هر یک 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 نویسنده مسئول هشتاد درصد نفر اول خواهد بود.تـــوجه: 
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 یفیکتب تأل یابی( نحوه ارزش2شماره  وستیپ                                                        

  

 یازبندیامتنحوه  مورد  
 حداکثر

 ازیامت

 کلدرصد 

 ازیامت

 کسب ازیامت

 شده

 متن درکنثر و سهولت  ییوایش 1
 یعال

7.5 

 خوب
6 

 متوسط
4 

 فیضع
2 

 فیضع اریبس
1 

7.5 25%  

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

 کتاب انیپادر 

 یبل
1.5 

 ریخ
0  1.5 5%  

 با گروه مخاطب  کتابتناسب مطالب  3
 یعال

1.5 

 خوب
1 

 متوسط
0.5 

 فیضع
0  1.5 5%  

4 
و صحت و دقت منابع  یتازگو  یعلماعتبار 

 مورد استفاده 

 یعال
3 

 خوب
2 

 متوسط
1 

 فیضع
0.5 

 بدون منبع
0 

3 10%  

5 
مطالب با  یمحتواو تناسب  یهماهنگ زانیم

 کتابو فصول  نیعناو

 یعال
1.5 

 خوب
1 

 متوسط
0.5 

 فیضع
0  1.5 5%  

6 
قوت استدالل در پروراندن مطالب با توجه به 

 کتابهدف نگارش 

 یعال
3 

 خوب
2 

 متوسط
1 

 فیضع
0.5  3 10%  

7 
 یابیمعادلصحت و دقت در  زانیم

 یهماهنگ تیرعاو  گانهیباصطالحات 

 یعال
1.5 

 خوب
1 

 متوسط
0.5 

 فیضع
0  1.5 5%  

 گروه مخاطب یبرا اثر کاربرد 8
 مرجع – یدرس

3 

 کمک

 یدرس
2 

 یعموم
1  3 10%  

9 
 یدانشگاهناشران معتبر  ایانتشارات دانشگاه 

 کشور

 یبل
3 

 ریخ
0   3 10%  

 کتابحجم  10
صفحه  200از  ترشیب

 4.5تا  حداکثر

صفحه  200از  کمتر

  %15 4.5  3تا  حداکثر

  100 30 کلجمع 
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 ترجمه کتب یابیارزشنحوه ( 3شماره  پیوست

 

یرد
ف

 

 یبندازیامتنحوه  مورد
 حداکثر

 ازیامت

 کلدرصد 

 ازیامت

 ازیامت

 شده کسب

 متن درکنثر و سهولت  ییوایش 1
 یعال
2 

 خوب
1.2 

 متوسط
0.4 

 فیضع
0.2 

2 20%  

2 
 انیپادر  (Glossary)نامه ( و واژهIndex) ابیوجود واژه

 کتاب

 یبل
0.5 

 ریخ
0 

0.5 5%  

 کتاب یتازگ – کتاب شیرایو نیآخراستفاده از  3
 یبل

0.5 

 ریخ
0 

0.5 5%  

 اثر کاربرد 4
 مرجع – یدرس

1 

 یدرس کمک

0.5 
 یعموم
0.1 

1 10%  

5 
و  یهماهنگ تیرعاو  یفارسبه  گانهیبواژگان  یابیمعادل

 کتاب کلدر  یکنواختی

 یعال
1 

 خوب
0.6 

 متوسط
0.4 

 فیضع
0.2 

1 10%  

6 
ضرورت ترجمه اثر با توجه به منابع موجود در زبان 

 یفارس

 دایز اریبس
1 

 ادیز
0.6 

 متوسط
0.4 

 کم
0.2 

1 10%  

7 
)ترجمه  یاصلحفظ اصالت و مطابقت ترجمه با متن 

 (کاملبه صورت  کتاب

 دایز اریبس
1 

 ادیز
0.6 

 متوسط
0.4 

 کم
0.2 

1 10%  

 کشور یدانشگاهناشران معتبر  ایانتشارات دانشگاه  8
 یبل

1 

 ریخ
0 

1 10%  

 کتابحجم  9
 صفحه 200از  ترشیب

 ازیامت 2تا  حداکثر

 صفحه 200از  کمتر

 0.7تا  حداکثر
2 20%  

  100 10 کلجمع 

 


