
بسمه تعالی

گزارش فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی 
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تاریخ تكمیل فرم توسط:

عضـــو -١دانشگاه :
ھیئت علمي :

مدیر گروه :-٢
ــب -٣ ــھ منتخ كمیت

دانشكده :
مشخصات عضو ھیئت علمي :-١جدول شماره 

نام خانوادگي :                             نام :                                      تاریخ تولد:                            
تولد:محل

مرتبھ فعلي :                           پایھ فعلي 
:مرتبھ:                                      تاریخ آخرین ارتقاء

سوابق تحصیلي دانشگاھي بھ ترتیب تاریخ اخذ مدرك :-٢جدول شماره 
مدرك تحصیليردیف

نس...)(لیسا
رشتھ 
تحصیلي

نام 
دانشگاه

محل 
دانشگاه

تاریخ اخذ مدت تحصیل
مدرك 
تحصیلي

عنوان درجھ
ارزشیابي 
شده مدرك 

تحصیلي
تاازكشورشھر

عنوان پایان نامھ و تاریخ تصویب آن :
نامھ ھـا، احكــام اسـتخدامي، احكـام لطفا" یك نسخھ فتوكپي از كلیھ مدارك تحصیلي ، دانشـنامھ ھـا، ارزشـتوجھ :

ماموریتھاي علمي و گزارشھاي مربوطھ، كتب ، مقاالت، گزارشھا، تایید یھ ھاي مربوطھ بھ تدریس وانجام امور اجرائـي 
را بھ ھمراه فرم تكمیل شده ارسال دارید.



سوابق خدمت دانشگاهی و غیردانشگاهی به ترتیب تاریخ :-3جدول شماره 
نوع استخدام

-مي رس
پیماني

تمام وقت یا
پاره وقت

مرتبھ 
دانشگاھي

مالحظاتمحل خدمتجمع مدتتاریخسمت

ماهسالتااز

امضاء 
عضوھیئت علمي 

:
اجتماعی)اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه-تربیتی–موضوع بند یک ماده یک آیین نامه ارتقا (فعالیت هاي فرهنگی -4جدول شماره 

امتیازه ترتیب اولویت شامل نام متقاضیاسامی همکاران بحوزه فعالیتنوع فعالیتردیف
تدوین 
گتاب

اثر مقالھ
ھنري

اجتماعيتربیتيفرھنگي



تائیــد معاونــت امــور اســاتید نھــاد مھــرامضــاء و ھیات علميعضو
نمایندگي مقام معظم رھبري

اجتماعی)اعضاي هیات علمی آموزشـی و پژوهشـی -تربیتی-(فعالیت هاي فرهنگیآئین نامه ارتقاء یکماده دوند موضوع بو تدوین پیوست فرهنگی تهیهمربوط به -5جدول شماره
موسسه
اسامي ھمكاران بھ تاریخ ارائھنوع فعالیتنام و موضوع پیوستردیف

ترتیب اولویت (شامل 
نام متقاضي)

سمت در 
ارتباط با 

فعالیت
امتیاز

امتیازات جمع



و مھر تائید معاونت دانشجویي و فرھنگي دانشگاهامضاء امضاء عضو ھیئت علمي :



سهاعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی موساجتماعی) –تربیتی –مربوط به فعالیت در موضوع بند سه ، چهار ، پنج ، هشت ماده یک آئین نامه ارتقاء (فعالیتهاي فرهنگی -6جدول شماره 

مشخصات محلنوع فعالیتردیف
ابالغ

تاریخ انجام 
فعالیت

مدت برحسب مدت
ساعت

امتی
از

تایید 
مقامات 

مسئول بر 
طبق ماده 
یك آئین 

نامھ

شمار
ه

تار
یخ

ازتا
ریخ

ـــا  ت
تاری

خ

ماسال
ه

رو
ز

جمع امتیازات:
اء دبیر كمیتھ تخصصي موضوع ماده یك:امضامضاء عضو ھیئت علمي :



اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشیماده یک: (فعالیتهاي فرهنگی ، تربیتی ، اجتماعی)7کسب جوایز فرهنگی (دانشگاهی ، کشوري ، بین المللی) موضوع بند -7جدول شماره 

مالحظاتامتیازمرجع اھدا كننده نوععنوان ردیف
بین الملليكشوريدانشگاھي

جمع
و مھر تائید كمیسیون تخصصي امضاء امضاء عضو ھیئت علمي :

موضوع ماده یك:



اعضاي هیات علمـی آموزشـی و (فعالیتهاي فرهنگی ، تربیتی ، اجتماعی)ماده یک 9مربوط به شرکت در کارگاههاي دانش افزایی و توانمند سازي موضوع بند -8جدول شماره 
پژوهشی

محلنام دورهردیف
برگزا
ري

تاریخ انجام شماره مجوز
فعالیت

مدت براي بندھاي
برحسب ساعت٩و٨و ٧

امتیاز

ــــــا ازتاریختاریخشماره ت
تاریخ

جمع امتیاز

تخصصي موضوع كمیتھامضاء و مھر تائیدامضاء عضو ھیئت علمي :
:ماده یك

پیوست مي باشد.آئین نامھ طرح دانش افزایي و توانمند سازي اعضاي ھیات علمي گواھي ھا ٣ماده



(ماده یک)اجتماعی اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه –تربیتی –مجموع امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي فرهنگی –9جدول شماره 
امتیاز کسب شده موضوعبند

کمیسیون 
تخصصی ماده 

یک

امتیاز کسب شده 
در هیات ممیزه

حداکثر امتیاز در 
واحد کار با ترم

حداکثر امتیاز 
در هر موضوع

حداقل امتیاز 
الزم در هر 
دوره ارتقاء

ه هـاي (تدوین کتاب) (مقاله) و (تولید اثر بدیع و ارزنده هنري) با رویکرد اسالمی در حوز1
اجتماعی–تربیتی –فرهنگی 

4تا 

3تا تهیه و تدوین پیوست فرهنگی2
2تا ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاري موثر با تشکلهاي قانونمند3
7/0هـــر نیمســـال فرهنگی موسسه–استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی 4

امتیاز
5

ــدایت 5 ــالح و ه ــذیري در اص ــئولیت پ مس
هاي مطلوب فرهنگی و مشـارکت یـا نگرش

ــ–انجــام فعالیتهــاي فرهنگــی  -یتربیت
اجتماعی

و طراحی در امـور برنامه ریزي–1-5-1
جتماعیا-تربیتی –فرهنگی 

2تا 

جراي امور فرهنگی مشارکت در ا-1-5-2
اجتماعی-تربیتی –

هاي مرتبطسایر فعالیت-1-5-3

ملـی ، انقالبـی و صـداقت و ید و پایبندي به ارزشـهاي دینـی ،فرهنگـی ،استمرار در تق6
امانتداري

10105تا 

28در هر مورد تا کسب جوایر فرهنگی7
26تا 1طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسی هاي نقد و نظریه پردازي 8
ـــز اي هیات علمیشرکت در کارگاههاي دانش افزایی و توانمند سازي اعض9 ـــه ازاي ه 16ب

ــوزش  ــاعت آم 2س
امتیاز

8

5)5(مطابق جدول شماره 6حداقل امتیاز الزم از بند 
5)6(به استثناي بند 9الی 1حداقل امتیاز الزم از بند هاي 

93010الی 1حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهاي 



اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشـی *(فعالیتهاي آموزشی)آئین نامه ارتقاء دوماده دوی کیفیت تدریس از تاریخ آخرین ارتقاء موضوع بند مربوط به ارزشیاب-10جدول شماره 
موسسه
ترم ردیف

تحصیلي
نام 
درس

تعداد 
واحد 
درس

تعدادواحد 
ــادل در  مع
درس مشترك

ـــاز  امتی
ــل از  حاص
فرم ھـاي 
فراگیران

امتیـــــاز 
حاصــــل از 
ــاي  ــرم ھ ف

ھمكاران

ــــاز  امتی
ـــــط  (توس
ـــــھ  كمیت
ـــــب  منتخ

دانشكده)

تعــداد واحــد 
امتیاز (توسط 
كمیتھ منتخب)

مالحظات

١٢٣٤٥٦٧٨٥x٩١٠=٨

جمع امتیازات حاصـل از 
= امتیاز نھـایي ٩ستون 

كیفیت تدریس جمع سـتون 
٥

= امتیاز
٢٠از حداكثر امتیاز 

امضـــاء دبیـــر جمع
ـــب  ـــھ منتخ كمیت

دانشكده
جھت اعضاي ھیات علمي پژوھشي (بند یك ماده دو)*

سهاعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی موس*(فعالیتهاي آموزشی)آئین نامه ارتقاءدوماده 3بند مربوط به کمیت تدریس از تاریخ آخرین ارتقاء موضوع -11جدول شماره 
ترم ردیف

تحصیلي
تعداد نام درس

واحد
تدریس براي 
اولین بار 
یا تكراري

تعداد 
مدرسین 
(درس 
مشترك)

نوع درس 
نظري، 

بالیني، 
آزمایشگاھي

تدریس 
موظف یا 

حق 
التدریس

مالحظات



ـــــــــــــــــــــــــــــي :                                                   ـــــــــــــــــــــــــــــوھیئت علم ـــــــــــــــــــــــــــــاء عض امض
امضاء مدیر گروه مربوط:

جھت اعضاي ھیات علمي پژوھشي (بند دو ماده دو)*



*اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه*(فعالیتهاي آموزشی)آئین نامه ارتقاء:دوماده 3تدریس موضوع بند کمیت مربوط به امتیازات -12جدول شماره 
رم تـــردیف

تحصیلي
نام 
درس

تعداد 
واحـد 
یـــا 
معادل 

آن

امتیاز تعداد واحدھاي تدریس شده قبل از معادل سازي و امتیازات
مكتسبھ

جمع 
امتیاز 
ھر ترم 
٦حداكثر 

(آموزشي) 
پژوھشي 

٥/١

مالحظات
امتیازتبصره

١
و یا ١ضریب 

٥%

امتیازتبصره
٢

٥/١ضریب 

امتیازتبصره
٣

درس مشــترك 
١ضریب 

تیازتبصرهام
٤

%٥یا ١ضریب 

امتیازتبصره
٥

حق التـدریس 
نصف امتیـاز 

موظف

امتیازتبصره
٦

ــھ  ــوط ب مرب
اعضاء ھیئـت 
علمي پژوھشي

امضــــاء 
دبیركمیتھ 
منتخــــب 
دانشكده:

جمع

جھت اعضاي ھیات علمي پژوھشي (بند دو ماده دو)**



اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه*ماده دو پایان نامه ارتقاء: (فعالیتهاي آموزشی) 4موضوع بند –مربوط به سرپرستی پایان نامه ها -13جدول شماره

عنوان پایان ردیف
نامھ

عنوان دوره تحصیلي
محل 
انجا
م

اسامي ھمكاران 
بھ ترتیب 
امل اولویت ( ش

نام متقاضي)

سمت در 
ارتباط با 
پایان نامھ

امتیاز
MPH

كارشنا
سي 
دارش

دكتري 
عمومي 
گروه 
پزشكي

دوره 
تخصصي

دكترا
)Ph.D(

فوق تخصصي

امضاء عضو ھیئت 
علمي 

تخب دانشكده: امضاء دبیر كمیتھ منامضاء مدیر گروه مربوطھ: 

جھت اعضاي ھیات علمي پژوھشي بند سھ ماده دو*



اعضاي هیات علمی آموزشی  موسسه*) ماده دو: (فعالیتهاي آموزشی5کسب جوایز آموزشی (دانشگاهی ، کشوري ، بین المللی) موضوع بند -14جدول شماره 

مرجع اھدا كننده عنوان *ردیف
اسامي ھمكاران بھ **

ترتیب اولویت       ( 
شامل نام متقاضي)

سمت در 
ارتباط با 

امتیاز
مالحظات

بین كشوريدانشگاھي
المللي

جمع
امضاء عضو ھیئت 

علمي :
امضاء دبیر كمیتھ منتخب دانشكده:امضاء مدیر گروه مربوط:



اعضاي هیات علمی آموزشی موسسه*) دانش پژوهی آموزشیماده دو آئین نامه ارتقاء: (فعالیتهاي 6موضوع بند-15دول شماره ج
محلعنوانردیف

بکارگیري
مالحظاتامتیازمحل انتشارتاریخ

ماهسال

یازاتجمع امت
ــھ امضاء مدیر گروه مربوط:دانشگاه:EDCامضاء مسئول  ــر كمیت ــاء دبی امض

منتخب دانشكده :



*اعضاي هیات علمی پژوهشی   *ماده دو آئین نامه 5دوره هاي آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت موضوع بند کارگاهها و –16جدول شماره 
مدت بر حسب تاریخنام دورهردیف

ساعت
مالحظاتامتیازمحل دوره

تااز

جمع امتیازات
ــھ معاون پژوھشي موسسھ:امضاء عضو ھیات علمي: ــر كمیت ــاء دبی امض

منتخب دانشكده :



*اعضاي هیات علمی آموزشی موسسه*دو :فعالیتهاي آموزشی ماده ازامتیازات قابل محاسبه –17جدول شماره 

امتیاز کسب موضوعبند
شده در کمیته 

منتخب

امتیاز کسب 
شده در هیات 

ممیزه

سقف حداکثر امتیاز در حداکثر امتیاز در
هر موضوع (دوره 

ارتقاء)

حداقل امتیاز الزم
واحد 
درس

واحد 
کار یا 

ترم

دانشیاراستادیارمربی

باط و شئونات آموزشي و رعایت نظم و انض١
درسي

٧/٠٥٥٥
٢٠١٤١٥١٦كیفیت تدریس٢
مربي٣٢كمیت تدریس٣

و استادیار٣٥
دانشیار بھ 

بعد

١٥١٥١٢

٤
سرپرستي پایان نامھ ھاي دكتـري عمـومي 

گروه پزشكي 
٢

٢٠ سرپرســـتي دوره كارشناســـي ارشـــد و 
MPHداروسازي و 

٣

٥/٣سرپرستي تخصصي دكتري گروه پزشكي 
٥سرپرستي فوق تخصصي 

PhD٨سرپرستي دكتري تخصصي 
تا ٥/٠جوایز آموزشي٥

٢
٤

٥/٠دانش پژوھي آموزشي ٦
١٥تا 

٢٠
٦٤٠الي ١حداقل امتیاز الزم از بند 

١نـد حداكثر امتیاز قابل احتسـاب از ب
٦الي 

٧٠
جمع امتیاز كسب شده

آیین نامھ استخدامي ھیات علمي در زمـان تصـدي مشـاغل ٤٤براي مشاغل موضوع ماده ٢كسب امتیازات ماده تبصره :
مذكور الزامي نیست.سایر مشاغلي كھ با حكم ھریك از وزیران وزارتین بھ آن منصوب مي شوند در زمان تصدي فقط در 

قف بار آموزشي موظف خود الزم است امتیاز كسب نماید.س



*پژوهشیاعضاي هیات علمی*امتیازات قابل محاسبه اثر فعالیتهاي آموزشی ماده دو : –18جدول شماره 

امتیاز کسب موضوعبند
شده در کمیته 

منتخب

امتیاز کسب 
شده در هیات 

ممیزه

سقف حداکثر امتیاز در حداکثر امتیاز در
ضوع (دوره هر مو

ارتقاء)

حداقل امتیاز الزم
واحد 
درس

واحد 
کار یا 

ترم

دانشیاراستادیارمربی

تا ١٤كیفیت تدریس١
٢٠

٢٠
٥/١١٥٥٥٥كمیت تدریس٢

٣
سرپرستي پایان نامھ ھاي دكتـري عمـومي 

گروه پزشكي 
٢

٢٠ سرپرســـتي دوره كارشناســـي ارشـــد و 
MPHو داروسازي

٣

٥/٣سرپرستي تخصصي دكتري گروه پزشكي 
٥سرپرستي فوق تخصصي 

PhD٨سرپرستي دكتري تخصصي 
اھتمام ورزیدن در پرورش محقـق در سـطح ٤

ملي و بین المللي
٥١٥

ــب ٥ ــاوري در قال ــا فن ــش ی ــال دان انتق
كارگاھھا و دوره ھاي كوتاه مدت

٨ھر 
ساعت 

٥/٠
١٠٥٥٥

٥٢٠الي١حداقل امتیاز الزم از بند 
١حداكثر امتیاز قابل احتسـاب از بنـد 

٥الي
٤٠

جمع امتیاز كسب شده
آیین نامھ استخدامي ھیات علمي در زمـان تصـدي مشـاغل ٤٤براي مشاغل موضوع ماده ٢كسب امتیازات ماده تبصره :

الزامي نیست.سایر مشاغلي كھ با حكم ھریك از وزیران وزارتین بھ آن منصوب مي شوند در زمان تصدي فقط در مذكور
سقف بار آموزشي موظف خود الزم است امتیاز كسب نماید.
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عنوان مقاله : 

ایندکس مجله:ه وشمار،عنوان 
اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت:

سال انتشار مجله :
نوع مقاله :
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سال انتشار مجله :
نوع مقاله :

متیاز:اسایرمواردنامه به سردبیرمتاآنالیز مروري نمایه شده گزارش موارد نادرمقاله تحقیقی 
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)3اعضاي هیات علمی پژوهشی (بند دو ، سه ، چهار و هفت ماده *
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Index:
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)3اعضاي هیات علمی پژوهشی (بند دو ، سه ، چهار و هفت ماده *



اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشیفناوري)–آئین نامه ارتقاء (فعالیتهاي پژوهشی 3ماده 5و 4شرکت در مجامع علمی و بین المللی موضوع بند مربوط به –21جدول شماره 

اسامی همکاران به ترتیب محل برگزاريموضوع بحث مجمعتاریخدعوت یا ماموریتردیف
(شامل نام متقاضی)

خالصه سخنرانی یا 
متن کامل

امتیاز

امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده:امضاء عضو هیات علمی:
)٣ماده ٦و ٥جھت اعضاي ھیات علمي پژوھشي (بند *



اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشیفناوري)–ء (فعالیتهاي پژوهشی ماده سه آئین نامه ارتقا7مربوط به انجام فعالیت براي اولین بار در ایران موضوع بند –22جدول شماره 
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سمت در ارتباط 

با فعالیت
مالحظاتامتیاز
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کمیته منتخب دانشکده:امضاء دبیرامضاء عضو هیات علمی :
)3ماده 8جهت اعضاي هیات علمی پژوهشی (بند *
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امضاء دبیر كمیتھ منتخب دانشكده:امضاء عضو ھیات علمي:
)٣ماده٩جھت اعضاي ھیات علمي پژوھشي (بند *
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امتیاز
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فناوري)–:  (فعالیتهاي پژوهشی ماده سه)19کسب رتبه در جشنواره هاي (ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی موضوع بند –27جدول شماره 
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موسسه (ماده سه)آموزشی هیات علمی فناوري اعضاي –امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي پژوهشی –29جدول شماره 
امتیاز کسب شده در کمیته موضوعبند

منتخب
امتیاز کسب شده در هیات 

ممیزه
حداکثر امتیاز در 

واحد کار
سقف حداکثر 
امتیاز در هر 

موضوع

حداقل امتیاز الزم

دانشیاراستادیارمربی

1

755/715تا 2مقاالت تحقیقی اصل

case reportارد نادرگزارش مو

مقاالت متفرقه (سردبیر....)

مقاالت الکترونیک

510تا 2مقاالت علمی مروري2

و نقد چاپ شده و مقاالت پژوهشی در دایره مقاالت علمی ترویجی3
المعارف

4تا 1

25تا 1مقاالت علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانسها4

12تا 0/5خالصه مقاالت علمی در کنفرانس ها5

5تا 2مقاالت علمی صد در صد مستخرج از رساالت و پایان نامه ها6

7

15طراحی سیستم ،روش ها و خدمات جدید در سطح کشور7-1

20

3طراحی سیستم ... در منطقه تحت پوشش دانشگاه7-2

4تا 5/0جدیدکار 7-3

3مدل سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی7-4

2تولید مواد آزمایشی و دارویی7-5

5تا 5/0ینی کشورطبابت بالتدوین راهنماي7-6

8

4تا 1گزارشهاي علمی طرحهاي پژوهشی فناوري

7تا2ه اياستانی یا منطق8-2

14تا 3ملی8-3

اختراع یا اکتشاف ثبت شده9

خارج)–(داخل 

1020تا 

بین –ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی ((گرنت)) داخلی 10
المللی

(به ازاي هر ده 2تا 1
میلیون تومان)

12.

25سایر فعالیتهاي فناوري11



فناوري اعضاي هیات علمی آموزشی موسسه (ماده سه)–زات قابل محاسبه از فعالیتهاي پژوهشی امتیا–29جدول شماره 
امتیاز کسب شده در کمیته موضوعبند

منتخب
امتیاز کسب شده در هیات 

ممیزه
حداکثر امتیاز در 

واحد کار
سقف حداکثر 
امتیاز در هر 

موضوع

حداقل امتیاز الزم

دانشیاراستادیارمربی

1530تا 5/0تالیف یا تصنیف کتاب  (مرتبط) 12–121

5/13تا 25/0(غیر مرتبط)2-12

6تا 5/1تالیف یا تدوین کتب چاپی یا الکترونیکی 3-12

28ارزیابی ،داوري ،نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی ،فناوري و نوع آوري13

24تا 5/0یا تصنیفیتجدید چاپ کتاب تالیفی14

12تا 5/0ویرایش علمی کتاب15

15داوري مقاالت علمی پژوهشی16

1020تصحیح انتقادي کتاب معتبر17

18

4تا کرسی نظریه پردازي

8

7تا 2در همایشها و میز گردهاي علمی18-1

7تا 2انی (نقد علمی) در حوزه علوم انس18-2

7تا 2نوع آوري

12تا5نظریه پردازي

کسب رتبه در جشنواره هاي ملی و بین المللی مرتبط با حوزه 19
تخصصی

5رتبه اول تا 

3رتبه دوم تا 

1رتبه سوم تا 

10

20

ه ترجمه کتاب به زبان فارسی متناسب با برنامه آموزشی و رشت
تخصصی

36تا 5/0

20303545الی 1حداقل امتیاز الزم 

سقف امتیازات کسب شده ماده سه (قابل قبول)



موسسه (ماده سه)پژوهشی فناوري اعضاي هیات علمی –امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي پژوهشی –30جدول شماره 
امتیاز کسب شده در کمیتهموضوعبند

منتخب
امتیاز کسب شده در هیات 

ممیزه
حداکثر امتیاز در 

واحد کار
سقف حداکثر 
امتیاز در هر 

موضوع

حداقل امتیاز الزم

دانشیاراستادیارمربی

18666رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی موسسه1

2

(original Articles)مقاالت تحقیقی 

7تا 2

5/71530

(case Report)موارد نادر گزارش

(Meta Analysis)مقاالت متاآنالیز 

مقاالت متفرقه (سردبیر و ...)

Electronicمقاالت

510تا 2مروري –مقاالت علمی 3

4تا1ترویجی ، اخذ چاپ شده و مقاالت پژوهشی در دایره المعارف–مقاالت علمی 4

25تا 1چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانسهامقاالت علمی کامل 5

12تا 5/0خالصه مقاالت علمی در کنفرانسها6

5تا 2مقاالت علمی صد در صد مستخرج از رساالت و پایان نامه ها7

8

15طراحی سیستم ،روشها و خدمات جدید در سطح کشور8-1

20

3پوشش دانشگاه.. در منطقه تحتطراحی سیستم .8-2

4تا 5/0کار جدید8-3

3مدل سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی8-4

2ید مواد آزمایشی و داروییتول8-5

5تا 5/0تتدوین راهنماي طباب8-6

9

4تا 1موسسه1-9گزارشهاي علمی طرحهاي پژوهشی فناوري 

7تا2استانی یا منطقه اي9-2

14تا3ملی9-3

اختراع یا اکتشاف ثبت شده 10

خارج)0(داخل 

1020تا 

به ازاي هر ده میلیون 2تا 1بین المللی–ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی داخلی 11
تومان

12



فناوري اعضاي هیات علمی پژوهشی موسسه (ماده سه)–قابل محاسبه از فعالیتهاي پژوهشی امتیازات–30جدول شماره 
امتیاز کسب شده در کمیته موضوعبند

منتخب
امتیاز کسب شده در هیات 

ممیزه
حداکثر امتیاز در 

واحد کار
سقف حداکثر 
امتیاز در هر 

موضوع

حداقل امتیاز الزم

دانشیاراستادیارمربی

ارزیابی ، داوري ،نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی ،فناوري و نوع آوري12

12
5/0موسسه14-1

5/1تا 5/0استانی یا منطقه اي14-2

3تا 25/0ملی14-3

میزه سایر فعالیت هاي فناوري ( اختراعات و جشنواره) با تایید نهایی هیات م13
زیربط

5تا 2

1530تا تالیف یا تصنیف کتاب  (مرتبط) 12–141

5/13تا 25/0(غیر مرتبط)2-12

24تا 5/0تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی15

215ویرایش علمی کتاب16

15پژوهشی–داوري مقاالت علمی 

1020تصحیح انتقادي کتاب معتبر17

18

کرسی هاي نظریه پردازي

ر همایشها و میزگردهاي علمید18-1

48تا 

انیدر حوزه علوم انس18-2

(نقد علمی)

(نوع آوري)

(نظریه پردازي)

7تا2

7تا 2

12تا 5

برخورداري از برجستگی یا شاخص 19
بودن در امر پژوهش

4درسطح موسسه 

8

4

یا بین المللیدرسطح ملی 

510تا کسب رتبه در جشنواره هاي ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی20

36تا 5/0ترجمه کتاب به زبان فارسی متناسب با برنامه آموزشی در رشته تخصصی21

21404555الی 1حداقل امتیاز الزم از بندهاي 

کسب شده قابل قبول ماده سهسقف مجموع امتیازات 



پژوهشی موسسه (ماده چهار)-اجرایی اعضاي هیات علمی آموزشی –امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي علمی –31جدول شماره 

حداقلسقف موضوعدر واحد کارهیات ممیزهکمیته منتخبموضوعبند
دانشیاراستادیارمربی

1040555تا 1قت در موسسهحضور فعال تمام و1

2
برپایی نمایشگاههاي 

1تا استانی2-1
4 5/1تا ملی2-2

2تا بین المللی2-3
36تا طراحی و راه اندازي آزمایشکاه یا کارگاه...3
14میان رشته اي–ایجاد رشته هاي جدید 4

5

ی ، راه اندازي و ...مشارکت در طراح
25/0شرکت5-1

4

5/0ساعت 8هر تدریس5-2
6 1تا 5/0طراحی5-3

39تا تولید و گسترش برنامه هاي کارآفرینی6
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