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 بسمه تعالي

  آئين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسات

  وم پزشكيآموزش عالي و پژوهشي عل

  مقدمه 

سسات آموزش عالي و پژوهشي گروههاي پزشكي، جايگاه رفيع و مقام شامخي ؤمنصب هيات علمي دانشگاهها و م
نظام . هاي سنگيني را نسبت به مردم بدنبال خواهد داشت است كه تعهدات خطيري را در محضر الهي و مسئوليت
 ارتقاء و اعتال و نوآوري و محلاهبران اصيل خود را در آموزشي و پژوهشي پويا و بالنده صاحبان و بانيان و ر

هاي بديع و آثار  ت علمي همواره خالق ارزشأنظام ارتقاي اعضاي هي. آزمايد پذيري و خدمتگزاري مي مسئوليت
مفيدي است كه جوهره آن ايمان و اخالص، علم و تجربه، ابتكار و خالقيت و تالش صاحبان خرد و انديشمندان و 

هاي مشروحه زير  ها و فعاليت اين نظام متعالي با توجه به مالك. هاي علم و پژوهش خواهد بود ن عرصهتالشگرا
  : استوار خواهد بود

 هاي شئون استادي  شناسه‐

  حضور موثر_

 نامه ها و مقررات آموزشي و پژوهشي  يني پايبندي به آ_

 هاي صالحيت عمومي شناسه_

 هاي آموزشي نظري  فعاليت_

 هاي آموزشي علمي، آزمايشگاهي، كارگاهي و باليني  ت فعالي_

 ابداعات، اختراعات، كشفيات،  مدارك و شواهد در زمينه نوآوري در آموزش و پژوهش _

  نوآوري در مديريت آموزشي و امور فرهنگي و تربيتي _

  توليدات علمي  وهاي پژوهشي  فعاليت_

  مديريت و راهبري آموزشي و پژوهشي _

 ي و مشاوره علمييظايف در زمينه راهنماوانجام  _

   اخالقي و تربيتي،استادي در كسوت مشاور فرهنگي  فعاليت هاي _
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 اي حرفه  فعاليت هاي علمي ـ اجرايي و ارائه خدمات _

  هاي مميزه تأ هر موضوع معتبر ديگر به تشخيص هي_

نامه براي توفيق مؤسسات در   با اين آيينبه كارگيري اعضاي هيأت علمي جديد بر اساس معيارها و شرايط متناسب 

  .هاي سازماني ضروري است مأموريت

هاي  گيري توسط هيأت ين نامه حاضر و مراجعه در زمان تصميميمنابع و مراجع معتبر براي استناد در بازنگري آ 

  : باشد به شرح زير مي مميزه و گروههاي كارشناسي

   متعلم، معلم، طب، تربيت،خالق ا،هاي معتبر اسالمي راجع به علم  آموزه_

 خدمات ، آموزش عالي،و مقام معظم رهبري راجع به دانشگاهها» ره« مجموعه بيانات مستند امام خميني_

  ساير موضوعات مرتبط  پيشرفت علمي و ، نقش اساتيد،پزشكي

ين نامه هاي ير آين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي و سايي آ‐ارتقاي اعضاي هيأت علميين نامه ي آخرين آ_

  معتبر آموزشي و پژوهشي

 ساله و سند برنامه هاي پنج ساله و ساير قوانيني كه در هر زمان معتبر و الزم االجراء ٢٠ سند چشم انداز _

  خواهند بود 

وزارت ريزي   و شورايعالي برنامه، شوراي اسالمي شدن دانشگاه ها مصوبات و مستندات شورايعالي انقالب فرهنگي_

  شت درمان و آموزش پزشكي بهدا

  هاي علمي و ساير مراجع معتبر   صاحب نظران، انجمن فرهنگستان علوم پزشكي ،هاي نظريات و ديدگاه_

   مصوبات و نظريات هيأت مميزه مركزي و آراء دريافتي از هيأت هاي مميزه دانشگاه ها_

ها و مقاالت  نامه  شامل کتب مرجع، آيينموجود در خصوص آيين نامه ارتقاء و بازنگري آنمعتبر  منابع علمي _

  منتشر شده در مجالت معتبر
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 : تعاريف

اين  مولمش سسات آموزش عالي و پژوهشيؤشاغلين خدمات آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و م:  هيأت علمي‐
    :باشد شوند و مراتب خدمات آنان به شرح زير مي  اعضاي هيأت علمي ناميده مي، نامه آيين

  . با مدرك كارشناسي به عضويت هيأت علمي درآمده بودند١٣٧٠كساني كه قبل از سال : مربي آموزشيار          -

  اعضاي هيأت علمي با مدرك كارشناسي ارشد : مربي          -

  )بورد( يا دانشنامه تخصصي پزشكي PhDاعضاي هيأت علمي با مدرك : استاديار          -

نامه مربوطه  كه برابر آيين) بورد( يا دانشنامه تخصصي پزشكي PhDلمي با مدرك اعضاي هيأت ع: دانشيار          -
  .از استادياري به دانشياري ارتقاء يافته اند

كه برابر آيين نامه مربوطه از ) بورد( يا دانشنامه تخصصي پزشكي PhDاعضاي هيأت علمي با مدرك : استاد          -
  .اند دانشياري به استادي ارتقاء يافته

  ممتازاستاد           -

  استاد داراي كرسي          -

از  ( استاد داراي كرسيممتاز واستاد  يها  ادامة ارتقاء اساتيد پس از احراز مرتبه استادي در رتبه:تبصره          -
 اساتيد ممتاز و داراي کرسي بر اساس دستورالعمل معاونت آموزشي .ميسر خواهد بود) بين اساتيد ممتاز

و در هيأت امناء  انتخاب  ت مميزه مركزيأت مميزه دانشگاه علوم پزشكي مربوطه يا هيأهيتوسط   ارتوز
  .گردد  ميتائيد دانشگاه ها

  :  مرتبه اعضاي هيأت علمي شرايط عمومي جهت ارتقاء

   انجام وظايف محوله طبق برنامه تنظيمي دانشگاه به تائيد مدير گروه در دانشگاههاي تيپ يك ‐١
و در ساير دانشگاههاي )  اهواز– كرمان – تبريز – مشهد – اصفهان – شيراز – شهيدبهشتي - ايران –ران ته(

   و تائيد معاون آموزشي دانشگاه مربوطه به پيشنهاد مدير گروهعلوم پزشكي 

  و روش هاي آموزش داشتن گواهينامه طي دوره كارگاه روش تحقيق ‐٢

   رشته مربوطه براي استفاده از آثار ، مدارك علمي و ارائه مطلب  تسلط به يك زبان خارجي به تناسب‐۳

  با رايانه و كاربردهاي آموزشي و پژوهشي آن بويژه نحوه استفاده از منابع الكترونيك توانايي کار  ‐٤

  تأييد صالحيت اخالقي، شؤون استادي و رفتار حرفه اي بر اساس ارزيابي کميته جذب استاد دانشگاه  ‐٥        
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 هر گونه محكوميت در هيات هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات اعضاي هيات علمي ، مدت زمان ارتقاء :تبصره يك 
 .در هر مرتبه را به ميزان دو سال افزايش خواهد داد

 و يا محكوميت در هيات هاي انتظامي ۱۱ در مورد محكوميت هاي شديد ، محكوميت كميسيون ماده :تبصره دو

  .ت تاخير در ارتقاء به تشخيص كميته جذب استاد دانشگاه خواهد بودنظام پزشكي مد

  اعضاي هيأت علمي ارتقاء

ها، مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي گروه پزشکي با توجه به ميزان  ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاه

 درماني، مشاوره اي ‐هداشتيارايه خدمات ب. باشد مي فعاليت آنها در زمينه هاي آموزشي و تحقيقاتي و نوآوري

تخصصي و فرهنگي در سطح دانشگاهي، كشوري و جامعه داراي اهميت مي باشند و در ارتقاي فرد مؤثر مي باشند 

 دانش  منظور از.  باشند )فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي و نوآوري(هاي دو مورد اول  توانند جايگزين كاستي اما نمي

 و يكپارچه ۴ ، كاربرد نتايج پژوهش هاي اصيل۳ ، آموزش۲هاي كشف ته علمي در حيطه هر نوع فعاليت برجس۱پژوهي

اگرچه تحقيقات و نوآوري . باشد  مي۵دست آمده از اجزاء مختلف يک رشته يا رشته هاي مختلف سازي اطالعات به 

ي بر مبناي استانداردهاي رود ولي هر چهار بعد فوق قابل ارزيابعموماً به معني کشف و پژوهش هاي اصيل به کار مي

به عبارت ديگر تحقيقات و نوآوري در هر يک از موارد فوق انجام فعاليتي برجسته در جهت حل . مشخص است

در نظر داشتن اين تعريف بسط يافته از تحقيقات و . هاي جديد است مسأله، گسترش مرزهاي دانش و ورود به عرصه

ات آموزش عالي در جهت انجام هر سه حيطه فعاليت آنها شامل نوآوري ضرورتي جدي براي حفظ جايگاه مؤسس

ارتقاي اعضاي هيأت علمي بر اساس مفاهيم فوق و مفاد اين آيين نامه امکان . آموزش، پژوهش و ارائه خدمت است

  .پذير خواهد بود

  

   

  

  

1- Scholarship, ۲- Research ,  ۳-Education, ۴- Application, ۵- Integration 
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  فعاليت آموزشي‐١ه ماد

فعاليت آموزشي اعضاي هيأت علمي به پيشنهاد دانشكده يا موسسه آموزش عالي مربوط و با تصويب هيأت مميزه به 
  .ترتيب زير ارزيابي و براي آنان امتياز تعيين مي شود

   کيفيت عملكرد آموزشي ۱ – ۱

مختلف فعاليت آموزشي يك عضو  كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي بايد در حيطه هاي ۱‐۱‐۱
مورد ارزيابي قرار ) متناسب با رشته كاري خود و رسالت و اهداف دانشگاه محل فعاليت(هيأت علمي 

  . گيرد

 اين فعاليت ها مي تواند در زمينه آموزش کارداني، کارشناسي، دکتراي عمومي، تخصصي و تحصيالت ۱‐۱‐۲
  . تکميلي يا آموزش مداوم باشد

د فعاليت هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي بسيار متنوع مي باشند اما رئوس آنها شامل موارد زير  هر چن۱‐۱‐۳
   :باشند مي

o       نظري  آموزش   

o       كار در آزمايشگاه  

o        باليني و غيرباليني(كار در گروه هاي كوچك(   

o        سرپايي، بستري، اتاق عمل و فيلد(آموزش باليني(  

o       ت در گزارش صبحگاهيمشارک  

o       مشارکت در کنفرانس هاي آموزشي  

o       راهنمايي تحصيلي يا مشاوره دانشجويي  

o       طراحي و بازنگري طرح درس  

o       همکاري در برگزاري آزمون ها و ارزيابي هاي انجام شده از رده هاي مختلف آموزشي    

o       ايه دروس مربوطهتهيه مواد آموزشي و كمك آموزشي براي ار  

o       مشارکت در برنامه هاي توانمندسازي اعضاي هيأت علمي  

o        مشاركت در آموزش مداوم گروه هاي مشمول  

اند بايد با رعايت اصول علمي ارزشيابي   ارزيابي اين فعاليت ها و ساير فعاليت هاي آموزشي كه ذكر نشده۱‐۱‐۴
  عه فعاليت هاي آموزشي عضو هيأت علمي توسط كميته به اين منظور الزم است مجمو. صورت گيرد
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منتخب دانشكده مورد ارزيابي قرار گيرد به هر ميزاني كه تنوع و گسترش و عمق اين فعاليت ها بيشتر باشد 
 .خواهد بود امتيازات متعلقه بيشتر 

ختلف كه داراي پايايي و هاي ارزيابي م ها به صورت مستمر و با استفاده از روش  ارزشيابي  الزم است۱‐۱‐۵
  .اندركاران مختلف لحاظ شود هاي دست باشند صورت گيرد و در آن ديدگاه روايي الزم مي

  .باشد  امتياز کيفيت عملكرد آموزشي تا بيست امتياز مي۱‐۱‐۶

 ارزيابي كيفيت عملكرد آموزشي بر اساس دستورالعملي كه با رعايت مفاد اين آيين نامه توسط معاونت ۱‐۱‐۷
  .گيرد گردد انجام مي آموزشي وزارت متبوع تهيه و ابالغ مي

      :شرح زير است  براي اعضاي هيأت علمي آموزشي امتياز كيفيت عملکرد آموزشي به:1تبصره 

   حداكثر        حداقل                                                              

  ۲۰             ۱۴                              مربي به استادياري

  ۲۰             ۱۵                        استادياري به دانشياري 

  ۲۰             ۱۷                            دانشياري به استادي

  .باشد  مي۵ از ۵ و حداكثر آن ۵/۳ براي اعضاي هيأت علمي پژوهشي حداقل امتياز كيفيت :2تبصره 

   

  ت فعاليت آموزشي كمي۱‐۲

براي هر واحد درسي يا معادل آن امتياز يك .  امتياز براي هر ترم مي باشد٦كميت فعاليت آموزشي حداكثر 
  .گردد حاسبه ميم) ۵/۰(دوم

 امتياز ،طور مكرر تدريس نمايده ت علمي در يك ترم تحصيلي يك درس را در چند كالس بأ اگر عضو هي:1تبصره 
  . منظور خواهد شديک دوم و براي كالس هاي تكراري با ضريب ١س با ضريب كسب شده براي اولين كال

 )۵/۱(يک ونيم شود با ضريب  ت علمي ارائه ميأ تدريس هر درس كه براي اولين بار توسط يك عضو هي:2تبصره 
  .گردد محاسبه مي

ن درس به تعداد  اگر چند مدرس يك درس مشترك را در يك كالس تدريس نمايند تعداد امتياز آ:3تبصره 
  مگر آن که تمام مدرسين در طول برنامه آموزشي حضورمدرسين به ميزان مشاركت در تدريس تقسيم مي شود

فعال داشته باشند مانند آموزش کارگاهي يا آموزش در گروههاي کوچک که در اين صورت امتياز کامل براي همه 
  .گردد منظور مي
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ات كسب شده در دروس باليني بسته به گروه آموزشي با تشخيص  درصد امتياز٥٠ تا ۳۰ حداقل :4تبصره 

صورتي كه  در . كسب شود) درمانگاه ها و عرصه هاي آموزش جامعه نگردر(ي ي از آموزش سرپامربوطه بايددانشكده 

 از امتيازات ساير فعاليت هاي آموزشي% ٧٠فرد نتواند امتياز مورد نظر از آموزش سرپايي را كسب نمايد حداكثر

 .منظور خواهد شد

شود امتيازي معادل نصف امتياز  التدريس پرداخت مي  به دروسي كه براساس موافقت دانشگاه مربوطه حق:5تبصره 

 ولي مجموع امتيازات كسب شده از دروس موظف و حق التدريسي در هر ترم ،تدريس موظف تعلق مي گيرد

شروط به اينكه حداقل دو سوم امتياز از تدريس موظف  امتياز بيشتر نخواهد شد م٦ از ١‐٢تحصيلي مطابق بند 

  .كسب شود

ت علمي پژوهشي كه به امر تدريس نيز أ حداكثر امتياز كميت تدريس در هر ترم تحصيلي براي اعضاء هي:6تبصره 

  .امتياز مي باشد) ٥/١ (يک و نيماشتغال دارند 

  .. محاسبه مي شودامتياز) ٥/١( نيم  يک و PhD مقطع تدريس دروسبراي  :7تبصره 

 تعداد واحد معادل براي آموزش باليني و ساير فعاليتهاي آموزشي غير مدون بر اساس دستورالعمل :8 تبصره

  .گردد محاسبه مي) ۱پيوست (مربوطه 

 و ١٥ براي اعضاي هيأت علمي آموزشي در مرتبه استادياري به دانشياري امتياز كميت تدريس حداقل :9 تبصره

باشد و براي اعضاي هيأت علمي پژوهشي   مي٣٥ و حداكثر ١٢ر مرحله دانشياري به استادي حداقل  و د٣٥حداكثر 

  .باشد  مي١٠ و حداكثر ۵اين امتياز حداقل 

   راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه ۱‐۳ 

رشته يا آموزشي  آموزشي يا پژوهشي، مرکز آموزش مهارت ها يا بخش آزمايشگاه) و راه اندازياحي طر(ايجاد  
 دستورالعمل هاي الزم براي تدريس كه از طرف شوراي  منوط به ارائهكه در آن واحد موجود نبودهتحصيلي جديد 

  . امتياز١٠ امتياز، حداكثر ٥د در هر مورد تا نيد شده باشأيگروه ت

بر اساس جدول (  فعاليت كرده باشند امتياز مربوطه به تعداد نفرات١‐٣ اگر چند نفر همكار در موضوع بند :تبصره 
  .مي شودتقسيم )۱شماره 
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  راهنمايي پايان نامه ها ۱‐۴

راهنمايي پايان نامه هاي دوره هاي باالتر از كارشناسي كه به نتيجه كامل رسيده باشد برحسب نوع و كيفيت كار 
  :داراي امتيازاتي به شرح زير مي باشد

فوق ليسانس و (پايان نامه دوره كارشناسي ارشد هر ،  امتياز۲هرپايان نامه دكتراي عمومي گروه پزشكي تا 
 امتياز و هر ٥ هر پايان نامه فوق تخصصي تا ، امتياز۵/٣ هر پايان نامه دوره هاي تخصصي تا ز، امتيا۳ تا) داروسازي

  . امتياز٨تا ) PhD(پايان نامه دكترا 

 امتياز براي ١٥ضاي هيأت علمي آموزشي و  امتياز براي اع٢٠ها مجموعاً   حداكثر سقف امتيازات پايان نامه:1تبصره 
  .باشد اعضاي هيأت علمي پژوهشي مي

ت علمي انجام شده أي چند عضو هيي تحت راهنما١‐٤ي پايان نامه موضوع بند ي در صورتي كه راهنما:2تبصره 
  .باشد امتياز مربوط به نسبت ميزان مشاركت كه توسط آنان اعالم خواهد شد تعيين مي گردد

‐٤ دامتياز كامل و به استاد مشاور يا مشاوران پايان نامه هاي مذكور در بن) يا راهنماها( به استاد راهنما : 3تبصره 
  .تعلق مي گيرد) به نسبت مساوي(امتياز استاد راهنما % ٣٠ معادل ١

   کسب جوايز آموزشي۱‐۵

مي گيرد به شرح زير تا سقف براي کسب جوايز آموزشي که به دليل سرآمدي در آموزش به عضو هيأت علمي تعلق 
  :گردد  امتياز منظور مي۱۰

 ۳ جوايز آموزشي دانشگاهي، مشروط به تأييد آيين نامه اهداي جوايز در هيأت امناي دانشگاه تا ۱‐۵‐۱
  امتياز

   امتياز۶ جوايز آموزشي کشوري بر حسب نوع و درجه تا ۱‐۵‐۲

   امتياز ۱۰دا کننده تا  جوايز آموزشي بين المللي بر حسب نوع و مرجع اه۱‐۵‐۳

   ۱ دانش پژوهي آموزشي۱‐۶

 تدوين استانداردها و برنامه هاي آموزشي کشوري در دوره هاي آموزشي مختلف با تأييد دبيرخانه هاي ‐الف
  .  امتياز۱۵ذيربط معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تا 

  ۱-Scholarship of Teaching 
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رگيري روش هاي نوين در برنامه ريزي، پياده سازي و ارزيابي فعاليت هاي آموزشي با ارائه  براي به کا‐ب
 :گردد  امتياز به شرح زير منظور مي۲۰مستندات آن تا سقف 

  )براي هر دوره حداكثر نيم امتياز( امتياز ۲  تا                              ۱ ارائه و پياده سازي طرح دوره۱‐۶‐۱

  ) امتياز۲۵/۰براي هر دوره حداكثر ( امتياز ۱ تا                          2نگري و پياده سازي طرح دوره باز۱‐۶‐۲

  )هر واحد تا يك امتياز( امتياز، ۱۰تا      ۲ طراحي و پياده سازي برنامه آموزشي رشته تحصيلي۱‐۶‐۳

  ) امتياز۵/۰هر واحد تا ( تياز،  ام۵ تا    ۲ بازنگري و پياده سازي برنامه آموزشي رشته تخصيلي۱‐۶‐۴

  ) امتياز۵/۰براي هر واحد ( امتياز ۴تا                            پياده سازي روش هاي نوين آموزشي ۱‐۶‐۵

 ۳هاي آموزشي تا هاي نوين ارزيابي فراگيران، اعضاي هيأت علمي و دورهسازي روش طراحي و پياده۱‐۶‐۶
  )زبراي هر مورد يك امتيا(امتياز 

باشد كه به روش هاي مختلف از جمله   مبناي كسب امتياز در اين بند، احراز نوآوري فعاليت انجام شده مي :1تبصره 
كارگيري آن در داخل يا خارج دانشگاه مربوط، انتشار نتايج آن به صورت سخنراني يا پوستر در  شواهد مربوط به به

وري و دريافت جوايز آموزشي در سطح دانشگاهي يا كشوري انجام همايش هاي علمي، دعوت براي ارايه مشاوره يا دا
  . شود مي

 ارزيابي اين فعاليت ها بر اساس اصول علمي ارزشيابي دانش پژوهي با ارائه مستندات مربوطه و تائيد مركز  :2تبصره 
 محور زير مورد بررسي قرار گرفته و امتيازات بر اساس ضوابط ۶مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه در 

  .هر بند تعيين مي شود

  اهداف مشخص •
  آماده سازي کافي •
   از روش هاي مناسباستفاده  •
  ارائه نتايج مهم  •
  معرفي مؤثر برنامه  •
   برخورد نقادانه •

 ده نفر يا بيشتر مشارکت داشته باشند امتياز پس از اعمال ۱‐۶ چنانچه در هر يک از موضوعات بند :3تبصره 
  .تقسيم خواهد شد) ۲پيوست  (۱ضريب دو طبق جدول شماره 

  .محاسبه مي شود   در امتيازات شرطي۵‐ ۶ ‐  ۲بر اساس تبصره دو بندامتيازات دانش پژوهي آموزشي  :4تبصره  

Course plan   2 - Curriculum 1- 
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 )فرصتهاي مطالعاتي( دوره هاي آموزش كوتاه مدت ‐۱‐7 

تا يك امتياز  شركت اعضاي هيأت علمي در دوره هاي مطالعاتي اعم از داخل يا خارج از كشور به ازاي هر ماه  
  . گردد و حداكثر سه امتياز مي باشدمحاسبه مي 

  :باشد  براي اعضاي هيأت علمي آموزشي امتيازات ماده يك به شرح زير مي۱‐۸

 حداكثر           حداقل                                                                                 

 ۷۰              ۴۰                    مربي به استادياري                                

 ۷۰               ۴۵                    استادياري به دانشياري                          

 ۷۰              ۴۵                    دانشياري به استادي                             

  .باشد  مي۳۰ و حداكثر ۱۰اقل براي اعضاي هيأت علمي پژوهشي اين امتيازات حد 

   سرآمدي در آموزش۱‐۹ 

 سال سابقه درخشان آموزشي در رتبه قبلي با ۷ ارتقاء مرتبه از استادياري به دانشياري در صورت وجود ۱‐۹‐۱
نامه مجاز  پيشنهاد هيأت مميزه دانشگاه و تأييد هيأت مميزه مرکزي بدون در نظر گرفتن ساير مواد اين آيين

  .باشد مي

  : سال اخير شامل حداقل هاي زير باشد۵ امتيازات مکتسبه فرد بايد در ۱‐۹‐۲

  ۱۹                                   کيفيت عملکرد آموزشي           ·

  ۶۰                                                کميت آموزش          ·

  ۲۰                                          راهنمايي پايان نامه          ·

  ۱۱۰                                         ۱مجموع امتياز ماده           ·

 ارزيابي سرآمدي آموزشي بر اساس ضوابط اين آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوطه صورت گرفته و ۱‐۹‐۳
  .گردد پس از تأييد در کميته منتخب دانشکده به هيأت مميزه ارجاع مي

 درصد اعضاي هيأت ۱۵ و ۱۰، ۵ به ترتيب براي حداکثر ۳ و ۲، ۱ اين روش ارتقاء براي دانشگاه هاي تيپ ۱‐۹‐۴
  . علمي ارتقاء يافته در سال قبل امکان پذير مي باشد
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 فعاليتهاي تحقيقاتي و نوآوري: ۲ماده 

 آن، خاصه در رابطه با رفع مشكالت و فعاليت هاي تحقيقاتي و نوآوري عضو هيات علمي با توجه به نتايجي كه از
 مختلف تحقيقاتي و نوآوري با پيشنهاد دانشگاه يا مؤسسه ىمسايل مورد ابتالي كشور بدست مي آيد در حيطه ها

آموزشي پژوهشي و با تصويب هيات مميزه دانشگاه يا هيات مميزه مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  .  ارايه مي گردد مورد ارزيابي قرار مي گيردبه ترتيبي كه در اين ماده

   

 انواع فعاليتهاي تحقيقي و نوآوري كه امتياز آنها جهت ارتقاء قابل محاسبه است به شرح ‐الف
  .ذيل است

  : مقاالت‐۲‐۱

  (Original Articles) مقاالت تحقيقي اصيل ‐۲‐۱‐۱

  (Case Reports) گزارش موارد نادر ‐۲‐۱‐۲

  (Review Articles)ي  مقاالت مرور‐۲‐۱‐۳

  (Meta Analysis) مقاالت متا آناليز ‐۲‐۱‐۴

  Commentaries, Short communication مقاالت متفرقه نظير نامه به سردبير، ‐۲‐۱‐۵

  Electronic مقاالت ‐۲‐۱‐۶ 

  (Abstracts) خالصه مقاالت ‐۲‐۲

   كتاب ‐۲‐۳

   نوآوري و فعاليت براي اولين بار در ايران‐۲‐۴
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 ميزان امتيازات و نحوه امتيازدهي‐ب

   مقاالت ‐۲‐۱

  :امتيازات مقاالت چاپ شده با توجه به اعتبار علمي مقاله و مجله به شرح ذيل است

 در مجالتي كه در نمايه هاي بين المللي معتبر ايندكس (Original) مقاله تحقيقي اصيل ‐ ۲‐۱‐۱
  . در پيوست آئين نامه ۶  امتياز مطابق جدول شماره۵ تا ۵/۰از : شوند  مي

 Case امتياز و گزارش ۲ تا ۲۵/۰از )  بيمار۲يك تا (،  Case report گزارش موارد نادر، ‐ ۲‐۱‐۲
series )  امتياز بسته به نوع مجله۳ تا ۵/۰از ) سه تا هفت بيمار .  

تبر در منابع  مقاله از نويسنده در نمايه هاي بين المللي مع۳ با داشتن حداقل مقاالت مروري ‐ ۲‐۱‐۳
  از) مقاله از نويسنده در منابع ۳نبودن ( امتياز، در غير اينصورت ۱۰ امتياز تا حداكثر۵ تا ۲مقاله مروري، از 

  . امتياز۴ امتياز و حداكثر تا ۲ تا ۵/۰

 در صورت چاپ در مجالت بين المللي معتبر با داشتن حداقل يك مقاله نمايه مقاالت متا آناليز ‐ ۲‐۱‐۴
 امتياز ۸ امتياز حداكثر ۴ تا ۵/۰ شده در نمايه هاي بين المللي معتبر از نويسنده در منابع مقاله، از برداري

  . امتياز ۳ امتياز و حداكثر ۵/۱ تا ۵/۰از ) عدم وجود هر كدام از شرايط فوق(و در غير اينصورت 

 هيئت مميزه از  بسته به نظرCommentaries, Short Communication، نامه به سردبير ‐ ۲‐۱‐۵
  . امتياز۲المللي، حداكثر   مجالت بين۲ تا ۵/۰ تا يك مجالت داخلي و ۲۵/۰

 باشند، مانند مقاالت معمولي هم Peer Review در صورتي كه بصورت Electronicمقاالت  ‐ ۲‐۱‐۶
بر (تراز  امتياز مقاله هم% ۶۰امتياز مقاله و داخلي % ۸۰ خارجي   ،Peer Review  تراز و در موارد غير
  ... )اصيل، موارد نادر و مروري : حسب نوع مقاله

هيات علمي آموزشي ( امتياز ۲۵ و ۱۵ سهم گزارش موارد نادر و خالصه مقاالت در اخذ حداقل امتيازهاي -1تبصره 
 كسب  بعد از۲ امتياز مي باشد و مازاد امتياز به سرجمع ماده ۴هر كدام حداكثر )هيات علمي پژوهشي (۵۵ و ۴۵و ) 

  .حداقل امتيازات افزوده مي شود

باشند   باالتر از يك مي)Impact factor) IF براي مقاالت اصيل و موارد نادر در مجالتي كه داراي -2تبصره 
 امتياز و براي هيات ۲ امتياز تا سقف IF  ،۵/۰هيات مميزه مي تواند با توجه به كيفيت مقاله، به ازاء هر يك نمره 

  در مورد نامه به سردبير، . اضافه نمايد  امتياز به مجموع امتياز مقاله ۴سقف علمي پژوهشي تا 
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Short Communication, Commentaries با توجه به كيفيت مطالب به ازاي هر )IF (۲۵/۰ امتياز و حداكثر 
 .تا سقف يك امتياز اضافه با نظر هيئت مميزه قابل افزايش است

مانند مجالت (باشند   پژوهشي نمي–در مجالتي كه علمي ) مرتبط با رشته( جهت مقاالت علمي - 3تبصره 
اين موارد مقاالت در حداقل امتيازات .  امتياز۲حداكثر تا ) بسته به نظر هيات مميزه( امتياز ۱از صفر تا ) دانشجويي

  .  افزوده مي شود۲محسوب نگشته ولي به سرجمع امتيازات ماده ) ۵۵و۴۵و۲۵و۱۵(

  گر چند مقاله يا اثر داراي محتواي يكسان ولي ظاهر متفاوت باشد فقط به يكي از آنها امتياز تعلق  ا-4تبصره 
  . مي گيرد

مجالت داخلي توسط كميسيون تعيين اعتبار مجالت پزشكي در معاونت تحقيقات و  رتبه  اعتبار علمي و - 5تبصره
   .فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين مي گردد

 با تشخيص هيات هاي مميزه ۱۳۷۳ امتياز بندي مقاالت مندرج در مجالت داخلي قبل از سال -6تبصره 
  . دانشگاهها و يا هيات مميزه مركزي مي باشد

 با توجه به نوبت چاپ طوالني مقاالت پذيرفته شده در بعضي از مجالت داخلي و به منظور جلوگيري از -7تبصره 
  . مالك ارزيابي يك مقاله وضعيت اعتبار مجله در زمان پذيرش مقاله خواهد بودضايع شدن حق نويسندگان، 

   با توجه به اينكه اعتبار مجالت جديد بر اساس مقاالت معتبر ارائه شده در سه شماره آخر آن داده -8تبصره 
 سه شماره آخر قبل از مي شود و به منظور تشويق نويسندگان براي ارائه مقاالت به اين مجالت، به مقاالت مندرج در

  . تائيد ، امتيازي معادل امتياز مجله تائيد شده داده خواهد شد

قبول دو مقاله قبل از چاپ آن امتياز كامل داده خواهد شد ولي امتياز آن جز امتياز   حداكثر به تأييديه-9تبصره 
  .محسوب نخواهد گرديد) ۵۵و۴۵و۲۵و۱۵(حداقل امتيازات 

مي توانند از مجالتي كه فرد متقاضي ) شرطي و غيرشرطي( امتيازات كل بخش مقاالت % ۳۰ حداكثر -10تبصره 
عضو هيات تحريريه ، سردبير و يا مسئول آن مجالت است، كسب گردد و بقيه امتيازات بايد از ساير مجالت كسب 

  . گردد

مقاالتي كسب شود كه در امتيازات مربوط به مقاالت يك عضو هيات علمي مي تواند از % ۴۰ حداكثر -11تبصره 
    .دانشگاه محل كار خود به چاپ رسيده است) يا مجالت ( مجله 
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  (Abstracts) خالصه مقاالت ‐٢‐٢

انتشار و ارائه كامل خالصه نتيجه مطالعات پژوهشي به شرط چاپ شدن در مجله، در كتابچه كنگره، لوح فشرده و 
 تا  Proceedingsمقاله تا يك امتياز و بصورت مقاالت تحليلي در ساير منابع الكترونيكي معتبر بصورت خالصه 

  .  امتياز مي باشد۵/۱

   

   كتاب‐۲‐۳

 كتاب چاپ شده كه از طريق شوراي انتشارات دانشگاه مربوطه تاليف و حاوي قسمتي از تجربيات ‐
ته تخصصي  پژوهشي و رش‐نويسنده يا نويسندگان بوده و بر حسب موضوع متناسب با برنامه آموزشي

 امتياز و حداكثر ۱۵ تا ۵/۰در چاپ اول از )  پيوست۲ و ۱فرم شماره (نويسندگان باشد طبق دستورالعمل 
  .  امتياز۳۰

  . امتياز۳ امتياز و حداكثر ۵/۱ تا ۲۵/۰ كتب تاليفي در رشته غير مرتبط با رشته تخصصي نويسنده از ‐

 درصد مطالب افزوده شده و يا تغيير يافته باشد ۲۰ تجديد چاپ كتاب با شرايط فوق در صورتيكه حداقل ‐
  .  امتياز۴ امتياز و حداكثر ۲ تا ۵/۰با تأييد هيئت مميزه از 

 كتب ترجمه به زبان فارسي در صورتيكه متناسب با برنامه آموزشي و رشته تخصصي مربوطه باشد و از ‐
  . امتياز ۶از و حداكثر  امتي۳ تا ۵/۰طريق شوراي انتشارات دانشگاه تائيد شده باشد از 

  . امتياز۲ تا يك امتياز و حداكثر ۵/۰ كتاب از علمي جهت ويراستاري ‐

حداكثر به دو كتاب كه توسط شوراي انتشارات يا موسسه انتشاراتي يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي تائيد : تبصره 
   نرسيده باشد به شرط ارائه شده ولي مراحل چاپ آن تا زمان درخواست بررسي پرونده ارتقاء به پايان

  . پيش نويس تائيد شده و ارائه اصل قرارداد و با تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه امتياز كامل تعلق خواهد گرفت

   

 هر نوآوري كه در جهت حل مشكالت و معضالت كشور موثر باشد و يا منجر به توليد خدمت يا ‐۲‐۴
  .محصول جديدي در كشور گردد

  .هي به اين فعاليتها به شرح زير خواهد بودنحوه امتياز د

 – پژوهشي – طراحي سيستم ها و روش ها و خدمات جديد در جهت حل معضالت آموزشي ‐ ۲ – ۴ – ۱
بهداشتي و درماني در سطح كشور با گواهي معاونين ذيربط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و يا 

  . امتياز۱۵ميزه مركزي تا شوراي سياستگذاري وزارتخانه و تائيد هيات م
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 – پژوهشي – طراحي سيستم ها و روش ها و خدمات جديد در جهت حل معضالت آموزشي – ۲ ‐۴ – ۲ 
بهداشتي و درماني در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه با گواهي معاونين ذيربط دانشگاه و تائيد هيات مميزه 

 . امتياز۳دانشگاه و يا هيات مميزه مركزي تا 

 هر اختراع و اكتشاف و تعيين و توالي ژن و توليد محصوالت پژوهشي كاربردي ثبت شده در – ۲ ‐۴ – ۳
مراجع قانوني داخل كشور پس از تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

متياز و حداكثر تا  ا۱۰ تا ۱امتياز و در صورت ثبت بين المللي پس از تائيد معاونت از   ۵ تا ۵/۰پزشكي از 
  . امتياز۲۰

 انجام فعاليتهاي جديد پزشكي كه در جهت خودكفايي كشور كمك مؤثر نمايد مانند اجراي – ۲ ‐۴ – ۴
 درماني نوين براي اولين بار در ايران با گواهي هيات ممتحنه رشته مربوطه و تائيد –روش هاي تشخيصي 

  . امتياز۱۰ تا  امتياز و حداكثر۴ تا ۵/۰هيات مميزه مركزي از 

 مدل سازي وسايل پزشكي و آزمايشگاهي و اجراء ساخت هر قطعه كه منجر به توليد دستگاه ‐ ۲ – ۴ – ۵
درمان و آموزش پزشكي و تائيد هيات مميزه  بشود با گواهي اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت ،

  . امتياز۳مركزي تا 

  كي و توليدات دارويي جديد از طريق مهندسي معكوس  توليد مواد براي آزمايشات پزش– ۲ – ۴ – ۶
  . امتياز۲به ترتيب با گواهي معاونت سالمت و معاونت غذا و دارو حسب مورد و تائيد هيات مميزه مركزي تا 

 تدوين راهنماي طبابت باليني كشور مستند بر پژوهش و براساس شواهد علمي با گواهي – ۲ – ۴ – ۷
  . امتياز۵ تا ۵/۰ات مميزه مركزي معاونت سالمت و تائيد هي

 چنانچه ثبت اختراع يا كشف ژني در سطح بين المللي به همراه چاپ مقاله اي باشد به يك مورد امتياز – 1تبصره 
  .كامل و به مورد ديگر نصف امتياز تعلق مي گيرد

 و براي ۱ي پايان نامه در ماده  در صورتيكه از پايان نامه مقاله اي يا خالصه مقاله اي استخراج شود برا- 2تبصره 
  . امتياز كامل محسوب مي شود۲مقاله و خالصه مقاله نيز در ماده 

 و قبل از احراز PhD قبل از اخذ درجه دكتراي تخصصي و يا ۲ احتساب امتيازات كسب شده در ماده - 3تبصره 
  .مرتبه استادياري بالمانع است ولي جز بندهاي شرطي محسوب نخواهد شد
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 مقاالتي كه با استخراج از رساله هاي شخص متقاضي در مقاطع كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي و - 4تبصره 

 در مجالت گروه پزشكي منتشر گردد، با توجه به محتوي اگر مشمول يكي از PhDتخصصي و فوق تخصصي و يا 

 .گردد  محسوب نمي۵۵ و ۴۵و۲۵و۱۵باشد قابل محاسبه است ولي در حداقل امتيازات ) ۲‐۱‐۶ تا ۲‐۱‐۱(بندهاي 

 ۲‐۱‐۶ تا ۲‐۱‐ ۱ در مورد فعاليت هاي پژوهشي مشابه ديگر تنها در يك بند از بندهاي مطروحه از -5تبصره 

    .امتياز تعلق مي گيرد

براي ارتقاء از مرتبه اي به مرتبه ديگر منحصراً فعاليت هايي كه در مرتبه فعلي كسب شده است    -6تبصره 

  .هدشد محاسبه خوا

 در كليه موارد مربوط به اين ماده چنانچه فعاليتي توسط چند نفر انجام شده باشد،امتياز اوليه آن فعاليت -7تبصره 

 آمده است ضرب و حاصل ۱بر اساس مواد اين آئين نامه تعيين و سپس در ضريبي كه در ستون دوم جدول شماره 

 .اليت آنان كه توسط خودشان اعالم خواهد شد محاسبه مي گرددآن كه امتياز نهايي است، براي هر نفر به نسبت فع

 بر مبناي امتياز اوليه ۱در غير اين صورت سهم هر نفر بر اساس سهم تعيين شده در ستون سوم جدول شماره 

  . تعيين و محاسبه مي شود

  .ل منظور مي گردد امتياز نفر او% . ۸۰ ) در صورتيكه نفر اول نباشد( جهت نويسنده مسئول مقاله -8تبصره 

  امتياز تعلق % ۸۵ در صورتيكه يك نفره باشند Case Report براي مقاالت تحقيقي و -9تبصره 

و نه (مي گيرد و در مورد مقاالت مروري، متاآناليز و يا مواردي مانند نامه به سردبير كه بصورت ارائه نظر باشد 

  . مي گيردامتياز كامل تعلق )  و يا ارائه يك تحقيقcaseمعرفي 

 در هر يك از موارد فوق، اختصاص سقف امتياز مقرر در اين آئين نامه منوط به انطباق تحقيق با نيازهاي -10تبصره 

هيات مميزه مربوطه در صورت تشخيص اين . كشور در تحقيقات كاربردي و يا نوآوري علمي و تحقيقات پايه است 

  .پرونده نمايدموضوع بايد دليل يا مستندات مربوطه را ضميمه 
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 خدمات اجرايي: ۳ماده 

   

اي تخصصي در وزارت بهداشت، درمان و   همكاري فعال در انجام امور اجرايي آموزشي پژوهشي و خدمات مشاوره
  :آموزش پزشكي دانشگاهها و مؤسسات و نهادهاي ذيربط ديگر داراي امتيازاتي به شرح زير است

  رت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت اجرايي و مسئوليتي در وزا۳‐۱

   امتياز براي هر سال كامل۱۲ وزير حداكثر تا ۳‐۱‐۱

   امتياز براي هر سال كامل۱۰ معاونين وزير حداكثر ۳‐۱‐۲

   امتياز براي هر سال كامل۸ مشاورين وزير حداكثر ۳‐۱‐۳

  تياز براي هر سال كامل ام۶ مشاورين معاونين وزير و مديران عضو هيأت علمي ستاد وزارت حداكثر ۳‐۱‐۴

تخصصي و  هاي راهبردي، تخصصي، فوق كميته(ها و شوراهاي رسمي وزارتخانه   فعاليت در كميته۳‐۱‐۵
  ريزي  عالي برنامه عالي انقالب فرهنگي و شوراي با حكم وزير يا معاونين وزير و نيز شوراي...) طرح سئوال و 

  ياز در مجموع براي هر سال كامل امت۶ امتياز حداكثر ۱به ازاي هر پنجاه ساعت 

  ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي وابسته فعاليت اجرايي و مسئوليتي در دانشگاهها، دانشكده ۳‐۲ 

   امتياز براي هر سال كامل۱۰ رئيس دانشگاه حداكثر تا ۳‐۲‐۱

   امتياز براي هر سال كامل۸ معاونين دانشگاه حداكثر ۳‐۲‐۲

   امتياز براي هر سال كامل۷ها حداكثر  هشکدهها و پژو  رؤساي دانشكده۳‐۲‐۳

   امتياز براي هر سال كامل۵ مشاورين رؤساي دانشگاهها حداكثر ۳‐۲‐۴

 سرپرست يا رياست بيمارستان، معاونت دانشكده، رياست مراكز پژوهشي، مراکز توسعه آموزش ۳‐۲‐۵
   امتياز براي هر سال كامل۵پزشکي و مراکز بهداشتي حداكثر 

   امتياز براي هر سال كامل۴ران گروههاي آموزشي، معاونين بيمارستانها، حداكثر  مدي۳‐۲‐۶

   امتياز براي هر سال كامل۳ها و آزمايشگاههاي آموزشي و پژوهشي حداكثر   رؤساي بخش۳‐۲‐۷

هاي سازماني مصوب،  دار در جمع پست هاي ستاره  رئيس درمانگاه بيمارستانهاي آموزشي پست۳‐۲‐۸
ها و گروهها  اي دانشجويان، اساتيد مشاوره در امور ايثارگران و شاهد معاونين آموزشي بخشاساتيد راهنم

   امتياز براي هر سال كامل۲حداكثر 
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هاي  ها و شوراهاي رسمي و مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه يا دانشكده  فعاليت در كميته۳‐۲‐۹ 
 امتياز در مجموع براي ۴ امتياز حداكثر ۱ ساعت ۱۰۰شگاه به ازاي هر علوم پزشكي با حكم رياست و يا معاونين دان

 هر سال كامل

 استفاده ۳‐۲ و ۳‐۱تواند فقط از يكي از امتيازات موضوع بندهاي   در يك زمان معين عضو هيأت علمي مي:1تبصره 
  .نمايد

هاي بيمارستاني،  يان، تعداد تخت تعداد اعضاي هيأت علمي، تعداد دانشجو  فوق ،  در اختصاص امتيازات:2تبصره 
و موارد ) نظير تعداد دانشكده در دانشگاه ها ويا تعداد بخش در گروه هاي آموزشي (تعداد واحدهاي زير مجموعه 

  .مشابه مورد توجه قرار مي گيرند

تائيد دبير  امتياز به ۴ امتياز حداكثر ۱ساليانه تا : هاي علمي ـ تخصصي عضويت فعال در هيأت مديره انجمن ۳‐۳
  ). گردد فقط در يك انجمن محاسبه مي(خانه انجمن هاي پزشكي 

  :فعاليت در مجالت علمي ويژه هر رشته در سال ۳‐۴

حداكثر در سه مجله محاسبه ( امتياز ۵و حداكثر تا   امتياز در سال ۱عضو هيأت تحريريه هر مجله تا           -
  ).گردد  مي

فقط در يك مجله محاسبه ( امتياز۸ امتياز در سال و حداكثر تا ۲هشي فارسي تا سردبير مجله علمي پژو          -
  ).گردد مي

 امتياز و در صورت ۱۲ امتياز در سال و حداكثر ۳ سردبير مجله علمي ـ پژوهشي انگليسي هر مجله تا           -
يد كميسيون نشريات وزارت  امتياز به تائ۱۵ امتياز در سال و حداكثر ۴المللي تا  هاي بين ورود به نمايه

  ).گردد فقط در يك مجله محاسبه مي(بهداشت و آموزش پزشكي 

 ساعت كار مفيد حداكثر ۵۰فعاليت مؤثر در انجام پروژه هاي كاربردي مربوط به عواقب جنگ تحميلي بازاء هر  ۳‐۵
   امتياز براي هر سال مشروط بر آنكه از بند ديگري ۱۰ امتياز و در مجموع حداكثر ۱
  

 


