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دستورالعمل نحوه امتیاز دهی فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی اعضای هیات  

ارتقا سالیانهدریافت پایه  جهت طبق آئین نامه ارتقاء علمی  

 

ورالعمل با هدف در نظر گرفتن کلیه ی فعالیت های اعضای هیات علمی در ارتقای سالیانه و نیز تطبیق امتیاز الزم این دست

لیانه با موارد مندرج در آیین نامه ارتقا تدوین شده است بطوریکه چنانچه اعضا هیات علمی موفق به دریافت جهت ترفیع سا

   پایه سالیانه شوند بطور خودکار در زمان مقرر جهت دانشیاری با مشکل مواجه نخواهند گردید.

دسترسی اعضاء در سایت دانشگاه قرار تصویب نهایی شده است و جهت   72/9/99دستورالعمل فوق در کمیته ترفیع مورخه

گرفته و از این پس افراد در فرم تصویب شده جدید درخواست ترفیع می نمایند لکن محاسبه امتیاز جهت کسب پایه تا 

به جهت آشنایی هیأت علمی با فرم جدید خواهد بود  99کماکان با روال قبلی است و تکمیل فرم در سال  99انتهای سال 

در نظر گرفته شده است . 99دستورالعمل برای اخذ پایه از سال .اجرایی شدن   

 امتیاز 66/9امتیاز پژوهشی   و  3امتیازآموزشی و  6بر این اساس جهت ارتقا ی سالیانه عضو هیات علمی کسب حداقل  

( را از هر 66/9ماده)امتیاز مازاد بر مجموع سه  11/1الزامی است و متقاضی می تواند  41اجرایی و مجموعا از هر سه ماده 

  یک از سه ماده کسب نماید.

 

همچنین :مازاد امتیازات با رعایت حداقل ها قابل ذخیره برای سال آینده می باشد .   

 4- کسب حداقل ارزشیابی کیفی 

 7- داشتن مقاله نویسنده اول 

 3- طرح درس 

 الزامی است. 

 

ISI سال ( می باشد . 9و یک مورد دانش پژوهی ) در مدت    در ضمن پایه سال نهم منوط به ارائه ی حداقل یک مورد مقاله ی        

 فعالیت های آموزشی:

 ارزیابی کیفیت تدریس

 ارزیابی کمیت تدریس

)ارزشیابی  های و فرم (ارزشیابی کیفیت تدریس از میانگین فرم الف )ارزشیابی دانشجویان از عضو هیات علمی :ارزیابی کیفیت تدریس( 4

( ضرب در تعداد واحد تئوری و یا معادل تئوری عضو هیات علمی به دست می آید.و... از عضو هیات علمیمدیر گروه،رئیس دانشکده ،همکاران  
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ارزشیابی کلی کیفیت کلی فعالیت های آموزشی عضو هیات علمی به شرح جدول  نمره نهاییاشاره شده درباال در بخش هایسهم هریک از 

 زیر است:

 

شیابیروش های ارز     

درصد 03  نظر خواهی از فراگیران 

درصد 03  نظر خواهی از همکاران 

درصد 03 ربطخواهی توسط مدیران و مسئوالن ذی نظر   

جمع نمره                                                                      03  

 

        داقلح  امتیازارزشیابی کیفیت آموزش:                         

41جهت مربیان :   

41: اناستادیارجهت     

42 : راندانشیاجهت   

 

بذکر است: الزم  

* اگر 7 نیمسال متوالی یا 3 نیمسال غیر متوالی ارزشیابی کمتر از حد نصاب باشد،پایه تعلق نمی گیرد . همچنین الزم به 

انجام شده و نتیجه  و توسعه آموزش علوم پزشکی مطالعات ارزیابی کیفیت تدریس توسط مرکز  محاسبهکه   یادآوری است

 به اطالع عضو هیات علمی و کمیته ارتقا می رسد.
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:ارزیابی کمیت فعالیت آموزشی  (0  

.محاسبه می شود3/3هر واحد درس یا معادل آن با امتیاز  -  

اید،امتیاز کسب شده برای اولین کالس با یک درس را در چند کالس به طور مکرر تدریس نماگر عضو هیات علمی در یک ترم تحصیلی -

 ضریب1 و برای کالس های تکراری در همان ترم با ضریب 3/3 منظور خواهد شد.

محاسبه می گردد. 3/1با ضریب  ،درس که برای اولین بار توسط عضو هیات علمی ارائه می شودهر  تدریس-  

  عادل نصف امتیاز تدریس موظف به آن تعلق می گیرد.عضوهیات علمی،حق التدریس باشد،امتیازی م اگر واحد تدریسی -

                                                                      

فعالیت های معادل آموزشی   

 

) یکساعت معادل یک ساعت نظری (–آموزش سرپایی ) درمانگاه (    

)دو ساعت معادل یک ساعت نظری ( –راند بخش    

دو ساعت معادل یک ساعت نظری( ) –اتاق عمل   

شب یک واحد ( 41کشیک شب برای گروه های جراحی و بیهوشی )    

شب یک واحد ( 39کشیک شب برای گروه های داخلی )  

  سایر فعالیتها 

  طرح درس )هر موضوع یک ساعت نظری(

بازآموزی )  هر موضوع یک ساعت نظری ( سخنرانی در برنامه های  

) هر موضوع یک ساعت نظری (–ی توانمند سازی اعضای هیأت علمی سخنرانی در کارگاه ها   

-کنفرانس مشترک  -گراندراند –ژورنال کالب –اداره برنامه های آموزشی)گزارش صبحگاهی  

(جلسه یک ساعت نظری ) هر    (Case Presentation - CPC 

 -    (هر موضوع یک ساعت نظری )اداره سمینار

زشی هر موضوع نیم امتیاز آمو تهیه مواد آموزشی و کمک - 

امتیاز( 4ساعت  499شرکت در کنفرانس ها ، سمینارها، همایش ها  ،کنگره ها ، کارگاه ها و بازآموزیها )هر -   

) نصف امتیاز اداره کننده ( -(   Case Presentation- کنفرانس مشترک  –گزارش صبحگاهی  –شرکت در برنامه آموزشی ) ژونال کالب  -  
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 3- راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه :                                                                                     

آزمایشگاه آموزشی یا پژوهشیایجاد    

 ایجاد مرکز آموزش مهارت ها 

 ایجاد بخش آموزشی 

امتیاز 13امتیاز ،حداکثر  3،هر مورد تورالعمل الزممنوط به ارائه دس ،ایجاد رشته تحصیلی جدید که درآن واحد موجود نبوده  

ارائه ی ابالغ وگواهی پایان کارالزامی است در غیر این صورت امتیازتعلق نمی گیرد. ***  

 -نحوه محاسبه امتیاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها :

امتیاز 0پایان نامه دکتری عمومی گروه پزشکی تا  -  

امتیاز  0اسی ارشد وداروسازی تا پایان نامه دوره کارشن -  

امتیاز 3/0پایان نامه دوره های تخصصی تا  -  

امتیاز 3پایان نامه فوق تخصصی تا  -  

امتیاز  8تا  Ph.D   پایان نامه دکتری -

% استاد راهنما03مشاورین پایان نامه ها معادل  -  

سیم می گردد.نما به میزان مشارکت بین آنها تقامتیاز اساتید راه ***اگر تعداد اساتید راهنما بیش از یک نفر باشد،  

درصد باقی می ماند. 03درصد امتیاز استاد راهنما می باشد.اگر تعداد اساتید مشاوره بیش از یک نفر باشد،سهم هر کدام  03**امتیاز اساتید مشاوره   

 

 1- کسب جوایز آموزشی:

 

                                                                                                                                                          امتیاز   0آموزشی دانشگاهی تا  جوایز -

( .. :مانند استاد نمونه، جوایز مربوط به جشنواره شهید مطهری و.)مشروط به تایید آیین نامه اهدای جوایز در هیات امنای دانشگاه (   

)برحسب نوع ودرجه (  امتیاز 6جوایز آموزشی کشوری تا -  

)بر حسب نوع و مرجع اهدا کننده (امتیاز 13جوایز آموزشی بین المللی تا  -    
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 7- دوره های آموزشی کوتاه مدت )فرصت های مطالعاتی (

امتیاز 0ر امتیاز و حداکث 1شرکت در دوره های مطالعاتی اعم از داخل یاخارج به ازای هرماه   

 به شرط داشتن تاییدیه از شورای دانشگاه(

 ماده دو :فعالیتهای تحقیقاتی ونوآوری

 1- مقاالت  

یده ازیامت نحوه    ازیامت حداکثر فیرد                                 مقاله نوع   

1 تا 1/9از - لیاصی قیتحق   1 

7 تا 71/9 از -                                  ( ماریب دو تا ک)ی نادر موارد گزارش 

3 تا 1/9 از - 0 (                              ماریب هفت تا سه) نادر موارد گزارش   

.گرددی م اضافه  7 سقف تا ، ازیامت1/9 IF IF نمره هری ازا به کی از باالتر  با رناد موارد گزارش و لیاص مقاالت ***  

ازیامت 49 حداکثر     1 تا 7 از  (منابع در سندهینو از  ارجاع 3 بای )مرور مقاالت    

ازیامت 1 حداکثر      0 7 تا 1/9از  (  ارجاع بدونی )مرور مقاالت   

ازیامت 9 حداکثر      1 تا 1/9 از  ی (الملل نیبی ها هینما در شده هینما مقاله)زیآنال متا مقاالت    

ازیامت 3 حداکثر      4 1/4 تا 1/9 از  (هینما بدون)زیآنال متا مقاالت   

ازیامت 7 حداکثر 4 تا71/9   )short communication،commentaries   ر،یسردب به نامه)  متفرقه مقاالت

ی                     داخل مجالت در   

 

 

3 

 

ازیامت 7 حداکثر 7 تا 1/9از   )short communication،commentaries   ر،یسردب به نامه)  متفرقه مقاالت

ی                   خارج تمجال در   

.گرددی م اضافه کی سقف تا حداکثر ازیامت 71/9،  IF نمره هری ازا به برای مقاالت متفرقه ، *** 

همتراز مقاله ازیامت درصد 69ی داخل مجالت در  ELECTRONIC مقاالت 

ی(داخل مجالت در )  

 

 

همتراز مقاله ازیامت درصد 99ی خارج مجالت در 6  ELECTRONIC مقاالت 

ی(خارج مجالت در)  

           .متغییر می باشد 1/3تا  7محسوب می شود وامتیاز مقاالت بسته به کیفیت آنها از  7نمایه ی نوع  4399از سال *الزم بذکر است مجله ی دانشگاه علوم پزشکی اراک 
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ز صفر تا یک امتیازپژوهشی  ا -مقاالت علمی چاپ شده )مرتبط با رشته ( در مجالت غیر علمی -  

.متفاوت ، فقط امتیاز یک مقاله تعلق میگیردبه چند مقاله با محتوای یکسان ولی ظاهر  -    

 جهت اطالع برای دانشیاری:

درصد امتیازات مقاالت ) شرطی ، غیر شرطی ( از مجالتی که متقاضی عضو هیات تحریریه،سردبیر و یا مسئول آن مجالت است کسب   03حداکثر  -  ***

.گردد  

.رطی ( چاپ شده در مجله دانشگاه محل کار متقاضی کسب گردد درصد امتیازات از  مقاالت )شرطی،غیرش 43حداکثر  -***    

 

جدول سقف امتیاز دهی مقاالت تحقیقی اصیل  در مجالت )مصوب علمی پژوهشی( پزشکی بر حسب نمایه های بین المللی و امتیاز بندی وزارت 

 بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

لی ذیل ثبت می شوندامتیاز مجالت علمی پژوهشی که در نمایه های بین المل  سقف امتیاز 

 نمایه های نوع یک

ISI web of science (ISI), Medline (pub med) 

 تا پنج  امتیاز

 نمایه های نوع دو

ISC(Islamic world science center) BIOSIS,Chemical Abstracts, 
Current Contents, EMBASE,Scopus 

 تا سه و نیم امتیاز

 

ن المللیسایر نمایه های بی  تا سه امتیاز 

 تا دو امتیاز در صورتیکه مجله در هیچ نمایه ای ثبت نشود

 

سال یکبار بر اساس نمایه های فوق و ارزیابی کیفی و ساختاری توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  0رتبه بندی مجالت داخلی هر 

 اعالم میشود .
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 جدول نحوه محاسبه و توزیع امتیاز برای مقاالت 

(1ستون ) (0ستون )  (0ستون )   

ضریب مربوط به  تعداد نفرات )نفر(

 نفرات

 سهم هر نفر از امتیاز بر مبنای امتیاز اولیه

 پنجم چهارم سوم دوم اول

1 1 83%      

0 0/1  83%  43%     

0 0/1  73%  03%  03%    

4 4/1  63%  03%  03%  03%   

3 3/1  33%  03%  03%  03%  03%  

نفر 3بیشتر از   3/1  33%  نفر دوم به بعد امتیاز به نسبت مساوی  

 

%  امتیاز نفر اول در نظر گرفته می شود .83تبصره : برای نویسنده مسئول   
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– خالصه مقاالت  کنگره  :انتشار و ارائه کامل خالصه نتیجه مطالعات پژوهشی به شرط چاپ شدن در مجله،در کتابچه کنگره ،لوح فشرده و سایر منابع 

  الکترونیکی معتبر بصورت خالصه مقاله تا یک امتیاز ،که به نسبت مساوی بین نویسندگان تقسیم می شود.

               غییر باقی می ماند.*الزم بذکر است اگر مقاله ای هم در کتابچه هم در مجله چاپ شود،امتیاز کتابچه نصف می شود ولی امتیاز مقاله در مجله بدون ت

کتاب :  – 3  

امتیاز                  13تا  3/3تالیف   )مرتبط با رشته (                 از  -  

امتیاز                 3/1تا  03/3)غیر مرتبط (                       از   -   

امتیاز                     0ا ت 3/3ترجمه                                       از  -  

      امتیاز      0تا  3/3از  درصد مطالب افزوده یا تغییر (  03تجدید چاپ )  -

تا ا امتیاز             3/3ویراستاری علمی                    از  -  

 امتیاز کتاب طبق جدول زیر محاسبه می گردد.

یف کتاب میباشدمه یا تألز ترجامتیا 0/3امتیاز ناظر بر ترجمه و یا تالیف   
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 نحوه ارزشیابی کتب ) ترجمه (

 عنوان اثر : 

 

 

 

 

درصد کل  حداکثر امتیاز مالحظات نحوه امتیاز بندی مورد ردیف

 امتیاز

 امتیازکسب شده

6/3عالی  شیوایی و سهولت درک متن 1 4/3خوب   0/3متوسط   1/3ضعیف     6/3  03%   

Idexوجود واژه یاب ) 0 اژه نامه و و  Glossary 

 در پایان کتاب(

13/3        بلی 3          خیر    13/3  3%   

تازگی کتاب –استفاده از آخرین ویرایش کتاب  0 13/3        بلی  3          خیر    13/3  3%   

0/3مرجع  –درسی  کاربرد اثر 4 کمک درسی  

0/3  

1/3عمومی    0/3  13%   

رسی و رعایت معادل یابی واژگان بیگانه به فا 3

 هماهنگی و یکنواختی در کل کتاب

0/3عالی  0/3خوب   1/3متوسط   3ضعیف     0/3  13%   

ضرورت ترجمه اثر با توجه به منابع موجود در  6

 زبان فارسی

بسیار زیاد 

0/3  

0/3زیاد  1/3متوسط   3کم    3/1  13%   

حفظ اصالت و مطابقت ترجمه با متن اصلی  7

 )ترجمه کتاب به صورت کامل(

بسیار زیاد 

0/3  

0/3زیاد  1/3متوسط   3کم    0/3  13%   

انتشارات دانشگاه  یا ناشران معتبر دانشگاهی  8

 کشور

0/3        بلی 3          خیر    0/3  13%   

صفحه حداکثر تا  033بیشتر از  حجم کتاب 9

6/3  

0/3صفحه حداکثر تا  033کمتر از    6/3  03%   

جمـــــــــــــع کل                                                                                                                        0 133  
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 نحوه ارزشیابی کتب )تألیف (

 عنوان اثر:

امتیازکسب  درصد کل امتیاز حداکثر امتیاز نحوه امتیاز بندی مورد ردیف

 شده

73/0عالی  شیوایی نثر و سهولت درک متن 1  خوب 

0 

0متوسط  1ضعیف   بسیار ضعیف  

3/3  

73/0  03%   

Idexوجود واژه یاب ) 0 و واژه نامه  

Glossary در پایان کتاب(   

 بلی

73/3  

 خیر

3 

 73/3  3%   

 عالی تناسب مطالب کتاب با گروه مخاطب 0

73/3  

 خوب

3/3  

 متوسط

03/3  

 ضعیف

3 

 73/3  3%   

منابع اعتبار علمی و تازگی و صحت و دقت  4

 مورد استفاده

3/1عالی   خوب 

1 

 متوسط

3/3  

 ضعیف

03/3  

 بدون منبع

3 

3/1  13%   

میزان هماهنگی و تناسب محتوای مطالب با  3

 عناوین و فصول کتاب

 عالی

73/3  

3/3خوب   متوسط 

03/3  

 ضعیف

3 

 73/3  3%   

قوت استدالل در پروراندن مطالب با توجه به  6

 هدف نگارش کتاب

3/1عالی   خوب 

1 

توسطم  

3/3  

 ضعیف

03/3  

 3/1  13%   

میزان صحت و دقت در معادل یابی  7

 اصطالحات بیگانه و رعایت هماهنگی

73/3عالی  3/3خوب    متوسط 

03/3  

 ضعیف

3 

 73/3  3%   

مرجع –درسی  کاربرد اثر در گروه مخاطب 8  

3/1  

 کمک درسی

1 

 عمومی

3/3  

 3/1  13%   

اهی انتشارات دانشگاه یا ناشران معتبر دانشگ 9

 کشور

 بلی

3/1  

 خیر

3 

 3/1  13%   

صفحه حداکثر تا 1333بیشتر از  حجم کتاب 

03/0  

صفحه حداکثر تا  033کمتر از 

3/1  

 03/0  13%   

                                                                                                                                                                    

جمــــع کل                                                                                

13 133  
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هر نوع آوری که در جهت حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد ویا منجر به تولید خدمت یا محصول جدیدی در کشور گردد . -4  

امتیاز  13ا و روشها و خدمات جدید                   در سطح کشور تا طراحی سیستم ه -    

)با ارائه گواهی معاونین ذیربط وزارت یا شورای سیاستگذاری و تایید هیات ممیزه مرکزی (          

امتیاز   0طراحی سیستم ها و روشها و خدمات جدید                   در سطح منطقه تا  -    

رائه گواهی معاونین ذیربط دانشگاه و تایید هیات ممیزه دانشگاه ویا هیات ممیزه مرکزی ()با ا          

          (ز    امتیا 3تا  3/3از     )داخلی                        :اختراع و اکتشاف -  

         (     امتیاز 13تا   1از     )خارجی                                                       

) با ارائه تاییدیه معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت ... (  ***                                                                                                                                

                  امتیاز  ) با ارائه گواهی هیات ممتحنه رشته مربوطه و تایید هیات ممیزه مرکزی (  13ن   حداکثر انجام فعالیتهای جدید پزشکی برای اولین بار در ایرا 

امتیاز  4تا  3/3هر مورد      

مدل سازی وسایل پزشکی و آزمایشگاهی واجرای ساخت هرقطعه که منجر به تولید دستگاه شود  -   

امتیاز  0پزشکی و تایید هیات ممیزه مرکزی (               هر مورد تا )با ارائه گواهی اداره کل تجهیزات     

تولید مواد برای آزمایشات پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی معکوس  -   

امتیاز  0)با ارائه گواهی معاونت سالمت ، غذاودارو حسب مورد و تایید هیات ..(                   هر مورد تا     

تدوین راهنمای طبابت بالینی کشور مستند بر پژوهش و بر اساس شواهد علمی  -   

امتیاز  3تا  3/3) با ارائه گواهی معاونت سالمت و تایید هیات ممیزه مرکزی (                         هر مورد از      

 

  -  می گیرد . به یک مورد امتیاز کامل و به مورد دیگر نصف امتیاز تعلقچنانچه ثبت اختراع یا کشف ژنی در سطح بین المللی بهمراه چاپ مقاله ای باشد  *
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یفعالیتهای اجرای -ماده سه   

( در دانشگاهها ، دانشکده ها و موسسات آموزشی و پژوهشی0  

ازامتی 13حداکثر          رئیس دانشگاه                                                                  - 

امتیاز 8حداکثر        معاونین دانشگاه                                                                -  

امتیاز 7حداکثر                                روسای دانشکده ها و پژوهشکده ها            -  

امتیاز  3حداکثر                             مشاورین روسا                                              -  

                              امتیاز 3حداکثر                 ریاست بیمارستان ، معاونت دانشکده ، ریاست مراکز پژوهشی ، توسعه آموزش پزشکی ، بهداشتی   -

امتیاز 4حداکثر           مدیران گروههای آموزشی ، معاونین بیمارستانها                   -  

امتیاز 0حداکثر      وزشی و پژوهشی               روئسای بخش و آزمایشگاههای آم -  

     (امتیاز 0حداکثر )عاونین آموزشی بخش و گروه    رئیس درمانگاه ، اساتید راهنمای دانشجویان ، اساتید مشاوره در امور ایثارگران و شاهد ،   م -

،دانشکده،بیمارستان ومرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه یا دانشکده و شوراهای رسمی دانشگاه تخصصی ت در کمیته ها فعالی -     

امتیاز(    1عت سا 133)هر پزشکی با حکم ریاست و یا معاونین دانشگاه به ازای   های علوم  

امتیاز) فقط در یک انجمن محاسبه می گردد( 4یک  امتیاز حداکثر   تخصصی سالیانه تا –عضویت در هیات مدیره انجمن های علمی  - 0  

فعالیت در مجالت علمی ویژه هر رشته در سال  – 4  

مجله محاسبه می گردد.( 0عضو هیات تحریره هر مجله تا یک  امتیاز  )حداکثر در  -  

ردد(امتیاز  )فقط در یک مجله محاسبه می گ 0سردبیر مجله علمی پژوهشی فارسی تا  -  

(      امتیاز )فقط در یک مجله محاسبه می گردد 13امتیاز حداکثر  4امتیاز در نمایه بین المللی تا  0سردبیر مجله علمی پژوهشی انگلیسی تا   

ساعت یک امتیاز      33فعالیت موثر در پروژه های کاربردی مربوط به عواقب جنگ تحمیلی هر  – 3   

امتیاز                                                     1ساعت  133(        هر  ساعات درج شده در پروپوزال مصوب دانشگاه طرح)بسته به مجری یا همکار  – 6

   

امتیاز برای هر سال کامل  6ساعت یک امتیاز                          حداکثر  133خدمات در خارج از محل خدمت هر  – 7  

امتیاز برای هر سال کامل 6حداکثر       ساعت یک امتیاز            33ور فرهنگی و تربیتی هر همکاری موثر در ام – 8  

  مازاد امتیازات با رعایت حداقل ها قابل ذخیره برای سال آینده است.
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       ودن امتیاز اجرایی دارد*** الزم بذکر است که برنامه های آموزش مداوم و سایر برنامه های مدون در صورت دبیر علمی ودبیری اجرایی  ب

بند مربوط به خالصه  0در کتابچه ای مدون مربوط به آن برنامه ،قابل محاسبه در ماده  و در صورت سخنرانی به شرط چاپ امتیاز( 1ساعت  133)هر 

مقاالت  می باشد.   

سال متوالی یک پایه ی تشویقی به فرد تعلق میگیرد.4امتیاز در مدت  133در صورت اخذ  •   

 

  43حداقل   آموزشی

  13حداقل   پژوهشی

  3حداقل   اجرایی

  43+63=133  مجموعا

 


