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علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي علوم  هيأتشيوه نامه اجرايي آئين نامه ارتقاء اعضاي  

 پزشكي جمهوري اسالمي ايران

 آنها فعاليت ميزان به توجه با پزشكي گروه پژوهشي مؤسسات و عالي آموزش مؤسسات ها،دانشگاه علمي هيأت اعضاي ارتقاء
Pنوآوري و فناوري تحقيقات، آموزش، هاي زمينه در

 
Pفرهنگي و تخصصي اي مشاوره درماني،-بهداشتي خدمات ارايه. باشدمي 

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

.  بود خواهد پذير امكان نامه آيين اين مفاد اساس بر علمي هيأت اعضاي ارتقاي

: ارتقاء ضوابط و شرايط

  عمومي شرايط) الف
 مربوطه دانشكده رئيس تائيد و گروه مدير گواهي به دانشگاه تنظيمي برنامه طبق محوله وظايف انجام-1
 و روش تدريس مقدماتي دوره هاي روش تحقيق مقدماتي /ارائه گواهي شركت در كارگاهها -2
 دانشگاه توسط شده برگزار) آموزشي( دانشگاهي توانمندسازي هاي دوره در شركت -3
 مطلب ارائه و علمي مدارك آثار، از استفاده براي مربوطه رشته تناسب به خارجي زبان يك به تسلط -4

 الكترونيك منابع از استفاده نحوه بويژه آن پژوهشي و آموزشي كاربردهاي و رايانه با كار توانايي -5

 علمي هيأت اعضاي جذب اجرايي هيأت ارزيابي اساس بر اي حرفه رفتار و استادي شؤون اخالقي، صالحيت تأييد -6
 دانشگاه

 :اختصاصي شرايط) ب

  پژوهشي موسسه يا عالي آموزش مؤسسه يا دانشگاه موافقت-1

. است الزاميداوطلب  پرونده بررسي شروع براياء ارتق عمومي شرايط 6 بند احراز-2
: است الزم زير بند دو از يكي در مندرج شروط يا شرط داشتن استادياري، به مربي مرتبه از ارتقاء براي-3

 به وابسته هاي رشته در) تخصصي بورد( دانشنامه يا و مربوط رشته در (PhD) تخصصي دكتري مدرك تحصيل-1-3
 . برسد مركزي/ دانشگاه مميزه هيأت تاييد به كه پزشكي، گروه

 : زير شرايط احراز-2-3

 علمي هيأت در عضويت سابقه سال 10 حداقل -

 و بند هر حداقل و حداكثر سقف رعايت با( نامه آيين اين ضوابط اساس بر استادياري به ارتقاء امتياز كسب  -
 مورد حسب منتخب كميته يا دانشگاه مميزه هيأت تأييد به) ماده

 استادياري به ارتقاء از پس مربوطه دانشگاه در خدمت سال 5 حداقل تعهد -
 نامه پايان حد در بورد هيأت تائيد براساس كه اصلي مجري عنوان به مصوب تحقيقاتي پروژه يك اتمام و انجام -

PhD شود داده تشخيص مربوطه رشته . 

 مركزي مميزه هيأت نهايي أييدت -
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 هاي رشته در) تخصصي بورد( دانشنامه يا و PhD مدرك داشتن باالتر، و دانشياري به استادياري مرتبه از ارتقاء براي -4
 . است الزامي مربوطه

 وقت تمام بصورت سال 4دانشياري و استادياري مرتبه از باالتر مرتبه به ارتقاء منظور به اشتغال مدت حداقل -5
 مميزه هاي هيأت قبول مورد و معتبر پژوهشي يا و آموزشي مراكز در) خصوصي انتفاعي كار به اشتغال بدون( جغرافيايي

 . باشد مي سال شش) جغرافيايي غير( وقت تمام علمي هيأت اعضاي براي و بوده

 آن از بيش براي و محسوب اشتغال مدت جزو سال يك از مترك علمي هاي مأموريت و مطالعاتي هاي فرصت مدت: 1 تبصره

 . بود خواهدبه عنوان مدت اشتغال  محاسبه قابل مأموريت زمان %50 حداكثر پيماني و رسمي علمي هيأت اعضاي مورد در

.  است بند اين در مذكور سنوات برابر دو اشتغال مدت حداقل وقت، نيمه علمي هيأت اعضاي مورد در: 2 تبصره

محكوميت كميسيون  وعلمي  هيأتهاي انتظامي رسيدگي به تخلفات اعضاي  هيأتهر گونه محكوميت در صورت  در: 3تبصره

شش ماه تا سه سال از  ازمركزي / مميزه دانشگاه  هيأتشخيص ت به ،هاي انتظامي نظام پزشكي هيأتو يا محكوميت در  11ماده 
.  افتد يم ريفرد به تاخ يزمان صدور حكم، ارتقا

 

براي ارتقاي مرتبه از  155 ،استاديار به مربي مرتبه از يبه منظور ارتقا 4الي  1امتياز از جمع مواد  140كسب حداقل -6
كل . علمي آموزشي و پژوهشي ضروري است هيأتبراي ارتقاي دانشياري به استادي براي اعضاي  170و  ،استاديار به دانشيار

 . رديگيممورد استفاده قرار ن يشود و در ارتقاء مرتبه بعد يضبط م يدر پرونده متقاض 4تا  1امتيازات كسب شده از مواد 

 

بررسي پرونده هاي ارتقاء   نحوه

 پژوهشي محل مؤسسه يا و عالي آموزش مؤسسه يا دانشگاه تشخيص به كه علمي هيأت اعضاي از عده آن پرونده -1

بررسي و  جهت نامه آيين اين عمومي شرايط تأييد از پس ،هستند ارتقاء شرايط واجد مربوط ضوابط براساس خدمت
 . دش خواهد ارسال مربوطه دانشگاهمميزه  هيأت هبتصويب 

 هيأت. مميزه مركزي ارجاع خواهد شد هيأتمميزه نيستند به  هيأتعلمي دانشگاه هايي كه داراي  هيأتپرونده اعضاي  :1 تبصره

تواند اين پرونده ها را رأسا بررسي نموده و يا جهت بررسي به يكي از يممميزه مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
 . هاي مميزه مستقر در ديگر دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور تفويض اختيار نمايد هيأت

هاي مميزه دانشگاه ها و رسيدگي به شكايات و اعتراضات  هيأتمميزه مركزي مرجع نظارت و ارزيابي عملكرد  هيأت :2 تبصره

هاي مميزه دانشگاه  هيأتتأييد شده توسط  مميزه مركزي موظف به بررسي تصادفي پرونده هاي رسيدگي و هيأت. دواصله مي باش
.  هاي مميزه دانشگاه ها شركت نمايند هيأتمميزه مركزي مي توانند در جلسات  هيأتها مي باشد و همچنين نمايندگاني از اعضا 

 

 مميزه است كه بر اساس آيين نامه مربوطه هيأتراي گيري در  ،علمي هيأتارتقاء عضو  درخواستمالك نهايي پذيرش  -2
مميزه موظف است ظرف  هيأت. استمركزي / مميزه دانشگاه هيأتتاريخ اجراي حكم ارتقاء از تاريخ تصويب . انجام مي گيرد

 هيأتكه  يدر موارد. اعالم نمايد يعلم هيأتخود را در خصوص عضو  يرا ،مدت سه ماه از تاريخ وصول پرونده تكميل شده
.  استماه ديگر قابل تمديد  سهمدت مذكور تا  ،دهبيشتر را تشخيص د ييزه به داليل موجه ضرورت بررسمم

 . مالك دستورالعمل مورد اجرا براي بررسي پرونده ارتقا،، تاريخ وصول پرونده به كميته منتخب ارتقاي دانشكده است :بصرهت
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 با دانشكده هر در منتخب تهيكم عنوان تحت اي كميته ارتقاء، متقاضي علمي هيأت  اعضاء پرونده بررسي منظور به-3
 :شود مي تشكيل زير وظايف و تركيب

.  است متغير نفر2 و ثابت عضو نفر 3 شامل عضو نفر 5 داراي دانشكده هر منتخب كميته: اعضاء تركيب-1-3
:  از عبارتندكميته منتخب دانشكده  ثابتاعضاء -1-1-3

) منتخب كميتهرئيس ( دانشكده رئيس :الف
) منتخب كميتهدبير ( دانشكده آموزشي معاون: ب

دانشكده به  نياز معاون گرينفر د كي يعلم هيأتنفر عضو  150از  شيبا ب يدانشكده ها ايو  يپزشك يدر دانشكده ها: تبصره
.  شود يمنتخب افزوده م تهيكم يبه اعضا زيندانشكده مربوطه  سييانتخاب ر

حكم رئيس پيشنهاد رئيس دانشكده و با  كه باالتر يا دانشياري مرتبه با دانشكده علمي هيأت اعضاء منتخب نفر يك: ج
  .مي شوددانشگاه منصوب 

در  بيبه ترت ينيبال يعلم هيأت ينفر از اعضا كيو  هيپا يعلم هيأت ينفر از اعضا كي يپزشك يدر دانشكده ها :تبصره

. كنند يشركت م ينيبال اي هيپا يپرونده ها يجلسات مرتبط با بررس

 ربطيذ آموزشي گروه از دانشكده رئيس توسط كه بود خواهند نفر 4-2 مورد حسب پرونده هر براي متغير اعضاء-2-1-3
 در. شوند يم انتخاب ارتقاء، متقاضي عضو علمي مرتبه از باالتر علمي مرتبه در االمكان حتي و مشابه رشته يا

 . شد خواهند انتخاب مشابه رشته از باشد نداشته وجود ربطيذ آموزشي گروه كه دانشگاههايي

 : باشند زير شرايط داراي است الزم ها دانشكده منتخب كميته اعضاي: تبصره

 آموزشي برجسته سابقه به شهرت حسن -

 اي حرفه اخالق اصول رعايت به شهرت حسن -

 كميته جلسات در منظم و مستمر شركت براي كافي وقت صرف -
 

 دانشكده منتخب كميتهوظائف -2-3

 از را پرونده سپس و تنظيم را ارتقاء متقاضي پرونده، دانشگاه در ذيربط منابع از الزم اطالعات دريافت با منتخب كميته
 . نمايد مي ارسال مركزي مميزه هيأت  به دانشگاه آموزشي معاون طريق

.  گردد تشكيل منتخب كميته اجرايي اقدامات يبرا الزم هاي هماهنگي منظور به دفتري دانشكده هر در است الزم: تبصره

 

 امضاء و تكميل علمي هيأت  عضو توسط فرم اين از قسمتهايي: علمي هيأت  عضو فعاليتهاي ارزشيابي فرم تكميلنحوه  -4
 دانشكده منتخب كميته براي شده تكميل فرم، )شده بيني پيش محل در( ذيربط گروه مدير امضاء و تائيد از پس و شود مي

 علمي هيأت  عضو توسط و شد خواهد تكميل منتخب كميته توسط امتياز ستون فرم، صفحات تمام در. گردد مي ارسال
.  شد نخواهد ذكر امتيازي ستون اين در مربوط گروه مدير و متقاضي

 نسخه يك است الزم. شود مي ارسال مركزي/  دانشگاه مميزه هيأت  و منتخب كميته براي كه شده تكميل فرم همراه به
 الزم مدارك ساير و كتب، مقاالت، جزوات، ها تائيديه، ها نامه توافق، احكام، تحصيلي مدارك كليه از )كيالكترون اي يچاپ(

 هيأت  تشكيل شرايط واجد ارتقاء، نامه آئين 5 شماره پيوست مفاد براساس كه يموسسات و دانشگاهها در. گردد ارسال
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 دانشگاه آموزشي معاون طريق از الزم مدارك با همراه را آن فرم تكميل از پس بايد دانشكده منتخب كميته ستند،ين مميزه
 . كند ارسال وزارت مركزي مميزه هيأت  دفتر به بررسي جهت عالي آموزش موسسه يا

اجرايي  هيأت توسط يو عمومي شرايط حصول است الزم دانشكده، منتخب تهيكم در يمتقاض پرونده يبررس از شيپ: 1 تبصره

 . شده باشد دييتا دانشگاه جذب

ي آموزش عملكرد تيفيك يابيارزش دستورالعملاساس  بر ديبا) 2 ماده از دوم بند موضوع( آموزشي كيفيتارزيابي  :2تبصره

  .شود انجام )نامه وهيش نيا 7 وستيپ( اعضاي هيأت علمي

 دانشكده در منتخب هاي كميته دفتر به وصول تاريخ از شده تكميل هاي پرونده بررسيقابل قبول براي  زمان حداكثر: 3 تبصره

.  مي باشد ماه 3 ها
 

 هيأتامتيازات مندرج در مواد چهارگانه اين آئين نامه به عنوان حداقل امتيازات الزم براي ارتقاء مرتبه اعضاي  حداقل -5
علمي در نظر گرفته شده است و با توجه به اهداف و ماموريتهاي آموزشي، پژوهشي و درماني دانشگاهها و موسسات آموزش 

مميزه  هيأتعالي و در راستاي افزايش كيفيت و دستيابي به اهداف مورد نظر، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي داراي 
 هيأتيش امتياز حداقل در بندها و يا مواد مختلف اين آئين نامه، با تصويب مستقل اجازه داده مي شود كه در مورد افزا

.  مميزه خود اقدام نمايند
 
مميزه دانشگاه مي تواند به مواردي از فعاليتهاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي كه در اين آئين نامه پيش  هيأت -6

بيني نشده است، در صورت عدم مغايرت با ديگر قوانين و بندها، بدون احتساب در بندهاي شرطي و با رعايت سقف موارد 
.  مشابه در بند مرتبط، امتياز دهي نمايد

 
علمي مطابق ماده سه آئين نامه طرح دانش  هيأتاجتماعي اعضاي  –تربيتي  –فعاليتهاي فرهنگي : ماده يك 9بند  –7

شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي مورخ  174علمي مصوب جلسه  هيأتافزايي و توانمند سازي اعضاي 
. بررسي و كسب امتياز گردد 29/11/1387
 

 )ساعت(زمان دوره  عناوين دوره ها  رديف

1 

ي
ارت

مه
ره 

دو
 

 16 ضوابط و مقررات دانشگاهي

 16 روش ها و فنون تدريس 2

 16 روش و مديريت تحقيق 3

 16 روش ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 4

 16 اطالعات علمي و منابع الكترونيكي مديريت  5

6 

ي
رفت

مع
ره 

دو
 

 16 انديشه سياسي اسالمي و مباني انقالب اسالمي 

 16 حرفه اي علمي و اخالق  7

 16 معرفت شناسي اسالمي  8

 16 اصول تعليم و تربيت اسالمي  9

 32 فلسفه علم معرفت شناسي اسالمي و  10
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علمي از طريق روشهاي ذيل به تناسب وضعيت اعضاي  هيأتفرآيند توانمند سازي اعضاي  :روشهاي اجرايي دوره ها

 .علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي انجام خواهد پذيرفت هيأت

) ترمها بين يا تابستان در( آموزشي كارگاههاي برگزاري •
 )Handbook( علمي راهنماي و آموزشي هاي بسته، افزار نرم، كتاب تهيه •
  توجيهي سمينار برگزاري •
 انديشي هم جلسات برگزاري •

ماده يك آئين ) به جز بند شش(متقاضيان عضو بنياد ملي نخبگان مي توانند از فعاليتهاي مرتبط با بندهاي يك الي ده  – 8
 .نامه ارتقاء با توجه به زمينه فعاليت انجام شده با تائيد معاون فرهنگي بنياد كسب امتياز نمايند

 
 امكانمركزي /مميزه دانشگاه هيأتمتقاضيان رشته هايي كه با تائيد  و ساير اسالمي معارف گروه علمي هيأت اعضاي – 9

علمي  هيأتبند سه ماده دو اعضاي  –علمي آموزشي  هيأتبند چهار ماده دو اعضاي ( كسب امتياز شرطي پايان نامه
دبيرمحترم شوراي اسالمي شدن دانشگاهها  14/10/95دش مورخ /5610/95مطابق بخشنامه مي توانند  ،ندارندرا ) پژوهشي

 :اقدام نمايند)  تبصره يك و دو(و مراكز آموزشي كشور  

هيات علمي گروه معارف، راهنمايي حداقل چهارپايان نامه كارشناسي ارشد براي ارتقا به مرتبه دانشياري اعضاي :تبصره يك

رشد رشته متقاضي در موسسه محل خدمت الزامي است و مشروط يه داير بودن و دانش آموخته داشتن در دوره كارشناسي ا
درصورت فقدان دوره كارشناسي ارشد در رشته متقاضي ، اتمام يك طرح پژوهشي مصوب در رشته تخصصي متقاضي كه 

 .كفايت مي كند ،اسنادملي يا باالدستي انجام شده باشددرچارچوب 

رساله دكتري مشروط به  3ي گروه معارف، راهنمايي حداقل براي ارتقا به مرتبه استادي اعضاي هيات علم: تبصره دو

دايربودن و دانش آموخته داشتن در دوره دكتري رشته متقاضي در موسسه محل خدمت الزامي است و درصورت فقدان دوره 
دكتري در رشته متقاضي اتمام يك كتاب تصنيفي يا يك طرح پژوهشي مصوب در رشته تخصصي مربوطه كه درچارچوب 

  .ادملي يا باالدستي انجام شده باشد، كفايت مي نمايداسن
 

شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي كشور و مصوبه  1/2/1393مورخ  267به استناد تصميمات جلسه  – 10
شرط داشتن مقاله تحقيقي اصيل در نمايه هاي " 31/2/1393مميزه مركزي مورخ  هيأتيكصد و پنجاه و هشتمين جلسه 

براي ارتقاء اساتيد معارف اسالمي دانشگاههاي علوم  )ISC(بين المللي نوع يك حذف و ارائه مقاله تحقيقي اصيل در نمايه 
 .جايگزين گرديد "پزشكي كشور 
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  3عاليتهاي ماده ميزان امتيازات و نحوه امتيازدهي به ف  -11

 :امتياز مقاالت چاپ شده با توجه به اعتبار علمي مقاله و مجله به شرح ذيل است: مقاالت) الف

امتياز  7تا  1از : در مجالتي كه در نمايه هاي بين المللي معتبر ايندكس مي شوند )Original( مقاله تحقيقي اصيل -1

 . آئين نامه 4مطابق جدول پيوست 

 5/0از ) بيمار 7تا  4( Case Seriesامتياز و گزارش  3تا 5/0از ) بيمار 3تا  Case Report ،)1، موارد نادرگزارش  -2

 Brief Reportمورد، امتيازي مشابه مقاله تحقيقي اصيل يا  7بيش از  به گزارش شامل. امتياز بسته به نوع مجله 5تا 
 . تعلق مي گيرد

 7تا  2قاله از نويسنده در نمايه هاي بين المللي معتبر در منابع مقاله مروري از م 3با داشتن حداقل  مقاالت مروري -3

 10امتياز و حداكثر تا  3تا  5/0از ) مقاله از نويسنده در منابع 3نبودن (صورت  امتياز، در غير اين 30امتياز تا حداكثر 
 . امتياز

 امتياز 30امتياز حداكثر  7تا  2در صورت چاپ در مجالت بين المللي معتبر از  مروري نظام مند و متاآناليز مقاالت -4

  :نامه به سردبير -5

شود براي نمي Peer Reviewكه اين گروه ) موافق يا مخالف(نامه به سردبير براي ارائه ديدگاه نسبت به يك مقاله : الف
 . باشدمي 5/0-1المللي و براي بين 25/0 -5/0مقاالت داخلي 

 Case Reportامتياز بخش بايد  ،شودمي Peer Reviewاست كه  Case Reportنامه به سردبير كه در حقيقت : ب
 . را بگيرد

 :شود و يك كار تحقيقاتي استمي Peer Reviewاست كه  Research Letterنامه به سردبير كه در حقيقت : ج
 امتياز  5/1-3المللي و براي مجالت بين 1-5/1براي مجالت داخلي 

6- Short Communication-Rapid Communication-Brief Report : براي اين گروه در مجالت داخلي

براي ارتقا به مرتبه  امتيازات متعلقه به اين دسته مقاالت. امتياز تعلق مي گيرد 5المللي تا امتياز و براي مجالت بين 3تا  5/1
 3، براي ارتقا به مرتبه استادي يكي از )معادل مقاالت تحقيقي اصيل( احتساب استقابل  3دانشياري در بند شرطي ماده 

 . باشد Rapid Communication-Brief Report- Short Communicationمقاله بند شرطي مي تواند 

7- Commentary 1-5/1المللي و در مجالت بين 5/0-1در مجالت داخلي : شودكه معموالً بصورت مدعو نوشته مي 

 امتياز

مميزه مي تواند با  هيأتمي باشند  2باالتر از  Impact Factor (IF)براي انواع مقاالت در مجالتي كه داراي : 1تبصره 

نامه به سردبير  اين امر شامل. امتياز اضافه نمايدبه ) 25/0(بيست و پنج صدم،  IFتوجه به كيفيت مقاله، به ازاء هر يك نمره 
 . نخواهد شد) موافق يا مخالف(براي ارائه ديدگاه نسبت به يك مقاله 

) ترويجيمانند مجالت دانشجويي-(پژوهشي نمي باشند در مجالتي كه علمي-) مرتبط با رشته(به مقاالت علمي  :2تبصره 

 . يردامتياز تعلق مي گ 2حداكثر تا ) مميزه هيأتبسته به نظر (امتياز  1از صفر تا 

 . اگر چند مقاله يا اثر داراي محتواي يكسان ولي ظاهر متفاوت باشد فقط به يكي از آنها امتياز تعلق مي گيرد: 3تبصره 



 7 

معاونت تحقيقات و  توسطاعتبار علمي و رتبه مجالت داخلي توسط كميسيون تعيين اعتبار مجالت پزشكي : 4تبصره 

 . مي گرددو اعالم ي تعيين فنآوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

با توجه به نوبت چاپ طوالني مقاالت پذيرفته شده در بعضي از مجالت داخلي و به منظور جلوگيري از ضايع : 5تبصره 

 . شدن حق نويسندگان، مالك ارزيابي يك مقاله وضعيت اعتبار مجله در زمان پذيرش مقاله خواهد بود

شود و به ميالت جديد بر اساس مقاالت معتبر ارائه شده در سه شماره آخر آن داده با توجه به اينكه اعتبار مج: 6تبصره 

منظور تشويق نويسندگان براي ارائه مقاالت به اين مجالت، به مقاالت مندرج در سه شماره آخر قبل از تأييد، امتيازي معادل 
 . امتياز مجله تأييد شده تعلق مي گيرد

 :كتابها) ب

به كتاب چاپ شده كه با تاييد شوراي انتشارات دانشگاه مربوطه تأليف و حاوي قسمتي از تجربيات نويسنده يا  -1
پژوهشي و رشته تخصصي نويسندگان باشد طبق نويسندگان بوده و بر حسب موضوع متناسب با برنامه آموزشي-

 . امتياز داده مي شود) 2پيوست  2و  1فرم شماره (دستورالعمل 

حداكثر به دو كتاب كه توسط شوراي انتشارات يا موسسه انتشاراتي يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي تأييد شده  :1ره تبص

ولي مراحل چاپ آن تا زمان درخواست بررسي پرونده ارتقاء به پايان نرسيده باشد به شرط ارائه پيش نويس تأييد شده و 
 . دانشگاه امتياز كامل تعلق خواهد گرفتارائه اصل قرارداد و با تأييد معاونت پژوهشي 

. Elsiever ،Springer، Wielyمانند (كتاب توسط ناشرهاي معتبر بين المللي  )chapter( فصل تاليف هر: 2تبصره 

 امتياز 15تا  )و يا انجمن ها ي معتبر بين المللي..... 

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت براي هر سال  ليست ناشرهاي معتبر و يا انحمن هاي معتبر بين المللي توسط: 3تبصره 

 . از معاونت فوق الذكر استعالم گردد، اعالم مي گردد و درخصوص موارد ذكر نشده

  .نمي باشد 2مشمول تبصره  Intechو  Nova ،Lanbertناشرهاي : تذكر
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 آموزشي علمي هيأت اعضاء 3شروط الزم جهت ارتقاء از ماده   -12

 ):مندرج در اين آيين نامه "3ميزان امتيازات و نحوه امتيازدهي به فعاليتهاي ماده " لحاظ با( 

امتياز، استادياري به  30براي مربي به استادياري  3اخذ حداقل امتياز از انواع فعاليت هاي پژوهشي ذكر شده در ماده الف-
 . امتياز 45امتياز و دانشياري به استادي  35دانشياري 

به عنوان نويسنده اول و يا ) و در ارتباط با تخصص فرد 3-1بند (وجود حداقل يك مقاله انگليسي تحقيقي اصيل ب-
 . جهت اخذ مرتبه دانشياري 1نويسنده مسئول در مجالت نمايه شده در نمايه هاي بين المللي معتبر نوع 

به عنوان نويسنده اول و يا مسئول ) ط با تخصص فردو در ارتبا 3-1(مقاله انگليسي تحقيقي اصيل بند  3وجود حداقل ج-
 جهت اخذ مرتبه استادي1لمللي معتبر نوع ادر مجالت نمايه شده در نمايه هاي بين 

مقاالت تهيه شده از پايان نامه فرد (براي مرتبه استادياري  3-1امتياز از مقاالت به زبان خارجي بند  5كسب حداقل د-
 )ر نمي شودمتقاضي در اين امتياز منظو

مقاله به زبان  5امتياز از  15در مرتبه دانشياري و كسب  3-1امتياز از سه مقاله به زبان خارجي بند  5/7كسب حداقل هـ -
 خارجي براي مرتبه استادي

 مقاله براي اخذ مرتبه استادي 8مقاله براي اخذ مرتبه دانشياري و حداقل  6مشاركت در انتشار حداقل  و-
اول و نويسنده مسئول يكسان مي باشد و در صورت تعدد نفرات اول يا مسئول در يك مقاله، تصميم گيري به  امتياز نفر ز-

 . مركزي مي باشد/ مميزه دانشگاه  هيأتعهده 
 . براي مرتبه استادي داشتن يكي از شروط زير الزامي استح -

 . چاپ شده باشد IF ≤ 2در مجالت با ) ئولبه عنوان نويسنده اول يا مس(يكي از سه مقاله شرطي فرد متقاضي،  -

 . داشته باشد Scopusارجاع در نمايه نامه  20يكي از مقاالت بند شرطي حداقل  -

- H-Index  امتياز در نمايه نامه  6فرد متقاضي حداقلScopus باشد . 

 . چاپ شده باشد 5/1حداقل  IFسه مقاله بند شرطي كه متقاضي نويسنده اول و يا مسئول آن است در مجالت  -

آيين نامه ارتقا از كسب حداقل  2-2ذيل جدول شماره  2اعضاي هيات علمي سرآمد در آموزش كه بر اساس تبصره  :1تبصره 

 . ارتقا معاف مي شوند 3امتيازات شرطي ماده 

ز كسب نموده و نمره كيفيت امتيا 160حداقل ) آموزش( 2اعضاي هيأت علمي آموزشي كه از مجموع بندهاي ماده  :2تبصره 

  .كمتر نشده باشد، براي ارتقا به استادي از شرط  بند ح معاف خواهند بود 18تدريس ايشان در طول دوره دانشياري از 

 
  .چاپ حداقل يك مقاله فارسي در هر مرتبه ارتقاء الزامي است ط-



 9 

 پژوهشي علمي هيأت اعضاء 3شروط الزم جهت ارتقاء از ماده   -13

 ):مندرج در اين آيين نامه "3متيازدهي به فعاليتهاي ماده اميزان امتيازات و نحوه " لحاظ با( 

امتياز،  45براي مربي به استاديار پژوهشي  3اخذ حداقل امتياز از انواع فعاليت هاي پژوهشي ذكر شده در ماده  الف-
 . امتياز 70امتياز و دانشيار پژوهشي به استاد پژوهشي  55استاديار پژوهشي به دانشيار پژوهشي 

به عنوان نويسنده اول و يا ) ا تخصص فردو در ارتباط ب 3-2بند (وجود حداقل سه مقاله انگليسي تحقيقي اصيل  ب-
 . جهت اخذ مرتبه دانشياري 1نويسنده مسئول در مجالت نمايه شده در نمايه هاي بين المللي معتبر نوع 

به عنوان نويسنده اول و يا ) و در ارتباط با تخصص فرد 3-2(وجود حداقل شش مقاله انگليسي تحقيقي اصيل بند  ج-
 جهت اخذ مرتبه استادي 1شده در نمايه هاي بين آلمللي معتبر نوع مسئول در مجالت نمايه 

مقاالت تهيه شده از پايان نامه فرد (براي مرتبه استادياري  3-2ياز از مقاالت به زبان خارجي بندكسب حداقل ده امت د-
 )متقاضي در اين امتياز منظور نمي شود

امتياز براي مرتبه  30در مرتبه دانشياري و كسب  3-2جي بند كسب حداقل پانزده امتياز از مقاالت به زبان خار هـ-
 استادي

 مقاله براي اخذ مرتبه استادي 8مقاله براي اخذ مرتبه دانشياري و حداقل 6مشاركت در انتشار حداقل  و-
 امتياز نفر اول و نويسنده مسئول يكسان مي باشد و در صورت تعدد نفرات اول يا مسئول در يك مقاله  ز-

 . مركزي مي باشد/ مميزه دانشگاه  هيأتتصميم گيري به عهده 
 . براي مرتبه استادي داشتن يكي از شروط زير الزامي است ح-

 .چاپ شده باشد IF ≤ 2در مجالت با ) به عنوان نويسنده اول يا مسئول(دو مقاله از سه مقاله شرطي فرد متقاضي،  -

 . داشته باشد Scopusدر نمايه نامه  ارجاع 25يكي از مقاالت بند شرطي حداقل  -

- H-Index  امتياز در نمايه نامه  8فرد متقاضي حداقلScopus باشد . 

 . چاپ شده باشد 5/1حداقل  IFمقاله بند شرطي كه متقاضي نويسنده اول و يا مسئول آن است در مجالت  شش-
 .چاپ حداقل يك مقاله فارسي در هر مرتبه ارتقاء الزامي است ط-
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 علمي آموزشي هيأتحداقل امتيازهاي الزم براي ارتقا مرتبه اعضاي 
 ستون

 1 

ستون  2ستون 

3 

 ستون

4 

ستون 

5 

ستون 

6 

ستون 

7 

ستون 

8 

ستون 

9 

ستون 

10 

ستون 

11 

ستون 

12 

 ستون

13 

مرتبه قبل از 

 ارتقا

مرتبه بعد از 

 ارتقا

ماده 

 يك 

 بند

2-1 

 بند

2-2 

 بند 3-2بند

2-4 

 بند ماده دو

3-1 

 بند ماده سه

4-1 

ماده 

 چهار

مجموع 

 مواد

 140 10 5 30 5 75 - 35 15 15 10 استادياري مربي
 155 10 5 35 5/7 85 10 30 16 15 10 دانشياري استادياري
 170 10 5 45 15 80 15 20 17 15 10 استادي دانشياري

 
 

 علمي پژوهشي هيأتحداقل امتيازهاي الزم براي ارتقا مرتبه اعضاي 
 ستون

 1 

ستون  2ستون 

3 

 ستون

4 

ستون 

5 

ستون 

6 

ستون 

7 

ستون 

8 

ستون 

9 

ستون 

10 

ستون 

11 

ستون 

12 

ستون 

13 

 ستون

14 

مرتبه قبل از 

 ارتقا

مرتبه بعد از 

 ارتقا

ماده 

 يك 

 بند

2-1 

 بند

2-2 

-2بند

3 

 بند

2-5 

ماده 

 دو

 بند

3-1 

 بند

3-2 

ماده 

 سه

 بند

4-1 

ماده 

 چهار

مجموع 

 مواد

 140 10 5 45 10 15 25 5 - 5 15 10 استادياري مربي

 155 10 5 55 15 15 40 5 10 5 16 10 دانشياري استادياري
 170 10 5 70 30 15 50 5 15 5 17 10 استادي دانشياري
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 پيوست شماره يك

 

 دستورالعمل معادل سازي فعاليت هاي آموزشي
نفر دانشجو يا  2به شرط حضور حداقل (آموزشي غيرمدون  تعداد واحد معادل براي آموزش باليني و ساير فعاليت هاي-1

 :به شرح زير مي باشد) دستيار بر حسب موضوع
 ساعت معادل يك ساعت نظري 1 آموزش سرپايي -1-1
 ساعت معادل يك ساعت نظري 2 )در بخش بيماران بستري (راند  -2-1
 ساعت معادل يك ساعت نظري 2 اتاق عمل -3-1
كنفرانس پزشكي از جمله در برنامه هاي آموزشي كه امتياز باز -4-1

 هيأتآموزي دارند و تدريس در كارگاه هاي توانمندسازي اعضاي 
 )هر موضوع (علمي و ديگر كارگاههاي آموزشي 

 ساعت نظري  1

 ساعت نظري 1 )هر موضوع(تهيه طرح درس  -5-1
بحگاهي، ژورنال كالب هاي آموزشي شامل گزارش صاداره برنامه -6-1

 )هر جلسه(و گراند راند 
 ساعت نظري 1

 ساعت نظري 1 )هر موضوع(اداره سمينار  -7-1
 شب يك واحد  15 كشيك شب براي گروه هاي جراحي و بيهوشي -8-1
 شب يك واحد 30 )به صورت آنكال(كشيك شب براي گروه هاي داخلي  -9-1

 شب يك واحد 10 )صورت مقيمبه (كشيك شب براي همه گروهها  -10-1

 . باشدميامتياز  10و براي مجموع آنكال و مقيم  ،امتياز 5سقف امتياز آنكالي در مجموع  :تبصره 

براي دروس  ار آموزشيمواد مكتوب يا الكترونيك، فيلم آموزشي و نرم افز آموزشي شاملبراي تهيه مواد آموزشي و كمك -2
چنانچه اين . شودمحاسبه مي 2براي كميت تدريس در ماده امتياز  10امتياز و حداكثر  5/0مربوطه بر حسب موضوع تا 

 2ماده  6فعاليت با تحقق معيارهاي گالسيك مصداق آموزش دانشورانه يا دانش پژوهي آموزشي شناخته شود، در بند 
 . انجام مي شود 2شماره ارزيابي شده و امتيازدهي بر مبناي جدول 

  



 12 

 دوپيوست شماره 
 1فرم شماره 

 )تاليف(نحوه ارزشيابي كتب 

 :عنوان اثر
حداكثر  نحوه امتياز بندي مورد رديف

 امتياز

درصد كل 

 امتياز

امتياز 

 كسب شده

 عالي شيوايي نثر و سهولت درك متن 1

75/3 

 خوب

3 

 متوسط

2 

 ضعيف

1 

 بسيار ضعيف

5/0 

75/3 25%  

و واژه نامه  Index(واژه ياب وجود  2

Glossary در پايان كتاب( 

 بلي

75/0 

 خير

0 

 75/0 5%  

 عالي تناسب مطالب كتاب با گروه مخاطب 3

75/0 

 خوب

5/0 

 متوسط

25/0 

 ضعيف

0 

 75/0 5%  

اعتبار علمي و تازگي و صحت و دقت  4

 منابع مورد استفاده

 عالي

5/1 

 خوب

1 

 متوسط

5/0 

 ضعيف

25/0 

 بدون منبع

0 

5/1 10%  

ميزان هماهنگي و تناسب محتواي مطالب  5

 با عناوين و فصو ل كتاب

 عالي

75/0 

 خوب

5/0 

 متوسط

25/0 

 ضعيف

0 

 75/0 5%  

قوت استدالل در پروراندن مطالب با توجه  6

 به هدف نگارش كتاب

 عالي

5/1 

 خوب

1 

 متوسط

5/0 

 ضعيف

25/0 

 5/1 10%  

ميزان صحت و دقت در معادل يابي  7

 اصطالحات بيگانه و رعايت هماهنگي

 عالي

75/0 

 خوب

5/0 

 متوسط

25/0 

 ضعيف

0 

 75/0 5%  

 مرجع –درسي  كاربرد اثردر گروه مخاطب 8

5/1 

 كمك درسي

1 

 عمومي

5/0 

 5/1 10%  

انتشارات دانشگاه يا ناشران معتبر  9

 دانشگاهي كشور

 بلي

5/1 

 خير

0 

  5/1 10%  

 100بيشتر از  حجم كتاب 10

صفحه حداكثر تا 

25/2 

صفحه حداكثر تا  200كمتر از 

5/1 

 25/2 15%  

  100 15 جمع كل
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 دوپيوست شماره 
 2فرم شماره 

 )ترجمه(نحوه ارزشيابي كتب 

 :عنوان اثر

حداكثر  مالحظات نحوه امتياز بندي مورد رديف

 امتياز

درصد كل 

 امتياز

امتياز 

 كسب شده
 شيوايي نثر و سهولت درك 1

 متن

 عالي

6/0 

 خوب

4/0 

 متوسط

2/0 

 ضعيف

1/0 

 6/0 20%  

و واژه  Index(وجود واژه ياب  2

 )در پايان كتاب Glossaryنامه 

 بلي 

15/0 

 خير 

0 

 15/0 5%  

استفاده از آخرين ويرايش  3

  تازگي كتاب –كتاب 

 بلي 

15/0 

 خير

0 

 15/0 5%  

 مرجع –درسي  كاربرد اثر  4

3/0 

كمك 

 درسي

2/0 

 عمومي

1/0 

 3/0 10%  

معادل يابي واژگان بيگانه به  5

فارسي و رعايت هماهنگي و 

 يكنواختي در كل كتاب

 عالي

3/0 

 خوب 

2/0 

 متوسط

1/0 

 ضعيف

0 

 3/0 10%  

ضرورت ترجمه اثر با توجه به  6

 منابع موجود در زبان فارسي

 بسيار زياد

3/0 

 زياد

2/0 

 متوسط

1/0 

 كم

0 

 5/1 10%  

اصالت و مطابقت ترجمه با حفظ  7

ترجمه كتاب به (متن اصلي 

 )صورت كامل

 بسيار زياد

3/0 

 زياد

2/0 

 متوسط

1/0 

 كم

0 

. 3/0 10%  

انتشارات دانشگاه يا ناشران  8

 معتبر دانشگاهي كشور

 بلي 

3/0 

 خير

0 

 3/0 10%  

 صفحه 200بيشتر از  حجم كتاب 9

 6/0حداكثر تا 

 صفحه 200كمتر از 

 3/0حداكثر تا 

 6/0 20%  

  100 3 جمع كل
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 سه پيوست شماره 

 
 نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي مشترك

 )3(ستون  )2(ستون  )1(ستون 

 تعداد همكاران

 

 مجموع ضرايب سهم هر يك از همكاران از امتياز مربوطه

 بقيه همكاران اول

1 90% __________  

2 80% 55% 135% 

3 70% 40% 150% 

4 60% 35% 165% 

5 55% 30% 175% 

 %180 ≥ %٢۵ %50 9تا   6

 %200 به نسبت مساوی %45 نفر و بيشتر  10
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 چهار پيوست شماره 

 

المللي هاي بينپزشكي بر حسب نمايه) علمي پژوهشي مصوب( در مجالت  )Original(سقف امتيازدهي مقاالت تحقيقي اصيل 

 وامتياز بندي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

 سقف امتياز كه در نمايه هاي بين المللي ذيل ثبت مي شوند امتياز مجالت علمي پژوهشي 

 نوع يك هاينمايه

ISI Web Of Science (ISI), Medline (Pubmed) 
 امتياز هفتتا 

 دو نوع هاينمايه

Scopus 
 چهارامتيازتا 

 نوع سه هاي  نمايه

BIOSIS , Chemical Abstracts, Current 

Contents, EMBASE, 

 تا سه و نيم امتياز

 تا سه امتياز الملليهاي بينساير نمايه

 تا دو امتياز اي ثبت نشوددر صورتيكه مجله در هيچ نمايه

 
درمان و آموزش ، توسط وزارت بهداشتيكبار ارزيابي كيفي وساختاري  بر اساس سال 2هر  داخلي رتبه بندي مجالت :1تبصره 

 .پزشكي اعالم ميشود

مميزه مي تواند با  هيأتمي باشند  2باالتر از  Impact Factor (IF)براي انواع مقاالت در مجالتي كه داراي : 2تبصره 

نامه به سردبير  امر شاملاين . امتياز اضافه نمايدبه ) 25/0(، بيست و پنج صدم IFتوجه به كيفيت مقاله، به ازاء هر يك نمره 
 . نخواهد شد) موافق يا مخالف(براي ارائه ديدگاه نسبت به يك مقاله 
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 پنجپيوست شماره 

 پزشكي دانشگاههاي علوم مميزه هيأت  اختيارات و تشكيل به مربوط مقررات
 

 استادي و و دانشياري، استادياري مراتب به علمي هيأت اعضاء ارتقاء به نسبت نظر اظهار و رسيدگي منظور به )1 ماده

 آئين نامه در كه مواردي ساير به رسيدگي همچنين و علمي هيأت  اعضاء پژوهشي و آموزشي وظايف انجام كيفيت ارزيابي
 موسسات آموزش يا و دانشگاهها از يك هر در مميزه هيأت  است شده اشاره آن به علمي هيأت  اعضاء جذب و استخدامي

. گردد مي تشكيل شرايط واجد پزشكي علوم پژوهشي و عالي

 :است زير شرح به مميزه هيأت  اعضاء انتخاب نحوه )2 ماده

 : زير شرح به دانشگاه به وابسته پژوهشي و آموزشي موسسات و ها دانشكده نمايندگان 1-2

 نيز دانشيار نفر چهار هر ازاء به و استاد نفر چهار هر ازاء به پژوهشي يا و آموزشي موسسه يا دانشكده هر مديريت 1-1-2
 .نمايد مي معرفي مديريت دانشگاه به و انتخاب علمي هيأت  اعضاء مشورت با متعهد و مومن دانشيار يك و استاد يك

 .گردد معرفي نفر يك حداقل باشد نفر چهار از كمتر دانشيار و استاد تعداد كه صورتي در :تبصره

 بيش الاقل كه ومومن متعهد علمي هيأت  اعضاء از نفر 7 حداقل اند شده معرفي كه افرادي بين از دانشگاه مديريت2-1-2
 وزير به و انتخاب مميزه هيأت عضويت  براي سال 2 مدت به را شد خواهند انتخاب اساتيد بين از آنها تعداد نصف از

 پزشكي آموزش و درمان، بهداشت تائيد وزير از پس مميزه هيأت  .نمايد مي معرفي پزشكي آموزش و درمان، بهداشت
 .گردد مي تشكيل

 و دانشگاه رئيس با پيشنهاد هستند مميزه هيأت  تشكيل شرايط واجد كه عالي آموزش موسسات و دانشگاهها در: 1 تبصره

 .شوند انتخاب مميزه هيأت  عضويت به توانند ميان استاديار از نفر 1 حداكثر پزشكي آموزش و درمان، بهداشت وزير تصويب

 انتخاب است شده دانشگاه تشكيل آن در كه 7 ماده موضوع تخصصي كميته هر از بايد اعضاء از نفر يك حداقل :2تبصره 

 .شوند

 الاقل انتخاب اند معرفي شده بيشتر يا نفر 2 كه دانشگاه به وابسته پژوهشي يا آموزشي موسسه يا دانشكده هر از :3 تبصره

 .است ضروري نفر يك

 دانشگاه آن اين صورت در نباشد ميسر فوق شرح به نفرات تعداد حداقل انتخاب دانشگاه شرايط به توجه با اگر :4تبصره

 .شد خواهد انجام مركزي مميزه هيأت توسط  يك ماده در مندرج وظايف و نبوده مميزه هيأت  تشكيل شرايط واجد

 شناخته نمايدمستعفي غيبت جلسه پنج جمعاً يا متوالي جلسه سه علت هر به مميزه هيأت  اعضاء از يكي اگر :5 تبصره

 .نمايد منصوب وي جاي به مدت بقيه را براي ديگري عضو شدگان معرفي ساير ميان از تواند مي دانشگاه رئيس و شد خواهد

 به استثنايي موارد در پذير و امكان ساله دو وقفه يك با متوالي دوره سه از بيش هيأت قبلي اعضاء مجدد انتخاب :6تبصره 

 .بود خواهد انجام قابل وزير تشخيص

. گردند مي محسوب حقوقي اعضاء عنوان به دانشگاه فناوري و تحقيقات و آموزشي معاونان و رئيس 2-2

 سمت را به دانشگاه آن استادان از يكي تواند مي دانشگاه رئيس. است دانشگاه رئيس با مميزه هيأت  رياست :3ماده

 .كند منصوب مميزه هيأت  در خود جانشين
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را  هيأت از صورتجلسات نسخه يك و شود تشكيل بايد بار يك ماهي حداقل پرونده وجود صورت در مميزه هيأت جلسات
 .نمايند ارسال مركزي مميزه هيأت به ارزيابي براي

 ابالغ هيأت امضاءرئيس به دبير حكم و گردد مي انتخاب مميزه هيأت  دبير عنوان به اعضاء از يكي جلسه اولين در )4ماده

 .گردد مي

 انجام وسيله دبير به جلسات دعوت و شود مي ارائه دانشگاه آموزشي معاون به و تنظيم دبير توسط مميزه هيأت  مصوبات
. گيرد مي

 و مخفي است همواره مميزه هيأت  راي يابد مي رسميت اعضاء%60 حداقل حضور با مميزه هيأت  جلسات )5 ماده

. گردد مي اتخاذ حاضر اعضاء 3/2اكثريت با تصميمات

 ارتقاء ضوابط را طبق علمي هيأت  اعضاء ارتقاء به مربوط هاي پرونده مكلفند مربوط موسسات و ها دانشكده روساي )6 ماده

 .نمايند ارسال دانشگاه رئيس براي مميزه هيأت  جلسه دستور در دادن قرار براي و تكميل

 و ومقررات ضوابط رعايت لحاظ از مربوط تخصصي كميته در مميزه هيأت  عمومي جلسه در طرح از قبل پيشنهادها اين
. شود مي بررسي مدارك بودن كامل

 :بود خواهد زير شرح به مربوط هاي رشته در تخصصي هاي كميته) 7 ماده

 باليني، پزشكي گروه تخصصي كميته 1-7

 دندانپزشكي گروه تخصصي كميته 2-7

 داروسازي گروه تخصصي كميته 3-7

 پزشكي پيرا و تغذيه، بهداشت، پزشكي پايه علوم گروه تخصصي كميته4-7

 ميان از تخصص آنان رعايت با مميزه هيأت  توسط كه بود خواهد نفر سه حداقل تخصصي كميته هر اعضاء تعداد )8ماده 

 .شوند مي انتخاب دانشگاه متعهد و مومن علمي هيأت  اعضاء

. باشد داشته عضويت مميزه هيأت  اعضاء از نفر يك بايد حداقل تخصصي كميته هر در: تبصره

 و دارد مسترد موسسات مربوط و دانشگاهها به تكميل براي را داوطلبان پرونده لزوم صورت در تواند مي مميزه هيأت )9ماده

 داوطلب تحقيقاتي و آموزشيفعاليتهاي  مورد در را آن از خارج با دانشگاه آن استادان و كارشناسان ساير نظر همچنين
. نمايد استفسار

 تشكيل هيأتاجرايي  اقدامات و الزم هاي هماهنگي منظور به دانشگاه آموزشي معاونت در مميزه هيأت دبيرخانه) 10 ماده

 .گردد مي
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 ششپيوست شماره 

 پزشكي آموزش و درمان، وزارت بهداشت مميزه هيأت  اختيارات و تشكيل به مربوط مقررات

 منظور به واصله و شكايات به رسيدگي و هيأت عملكرد ارزيابي و دانشگاهها مميزه هايهيأت بر نظارت منظور به: 1 ماده

 پژوهشي و عالي موسسات آموزش و پزشكي علوم دانشگاههاي در علمي هيأت اعضاء ارتقاء به نسبت نظر اظهار و رسيدگي
. گردد مي تشكيل باشند مي مميزه هيأت فاقد كه پزشكي علوم

 :است زير شرح به هيأت  اعضاء تركيب: 2 ماده

 پژوهشي وموسسات عالي آموزش موسسات و دانشگاهها متعهد و مومن و علمي هيأت اعضاي ميان از هيأت  اعضاي 1-2-
 يك براي تخصصي هاي تعداد كميته به توجه با دانشگاهي مختلف هاي رشته در باال به دانشياري مرتبه از پزشكي گروه
 شوند مي منصوب و تعيين پزشكي آموزش و درمان، بهداشت وزير انتخاب با ساله 2 دوره

 .باشند مي هيأت  عضو پزشكي آموزش و درمان، بهداشت وزارت پژوهشي و آموزشي معاونين 2-2

 را استخدامي و اداري امور در نظر صاحب نفر يك ضرورت حسب تواند مي پزشكي آموزش و درمان، بهداشت وزير: تبصره

. كرد خواهد شركت راي حق بدون هيأت هاي  جلسه در مشاور. نمايد منصوب و انتخاب هيأت  مشاور عنوان به

 بود خواهد 10ماده موضوع هاي كميته به توجه با تخصصي كميته هر براي نفر چهار تا دو بين هيأت  اعضاي تعداد :3 ماده

. باشند استادي مرتبه در بايد آنان از نيمي حداقل كه

 يك تواند مي آموزش پزشكي و درمان، بهداشت وزير. است پزشكي آموزش و درمان، بهداشت وزير با هيأت  رياست: 4 ماده

. نمايد انتخاب خود جانشيني به را نفر

. شود مي تشكيل يكبار ماه هر حداقل هيأت  هاي جلسه :5 ماده

 .آمد خواهد عمل به او جانشين يا هيأت  رئيس طرف از دعوت هيأت  هاي جلسه تشكيل براي: 6 ماده

 براي تشكيل جلسه از قبل هفته يك شود رسيدگي بايد كه مواردي و جلسه دستور و پيشين صورتجلسه دعوت همراه
. شد خواهد ارسال هيأت  اعضاي

اكثريت  با و تصميمات است مخفي همواره هيأت  راي. يابد مي رسميت اعضاء %60 حداقل حضور با هيأت  جلسات: 7 ماده

. گردد مي اتخاذ حاضر اعضاء3/2

 مي آموزش پزشكي و درمان، بهداشت وزير نباشد ميسر ها جلسه در هيأت  عضو حضور جهاتي به صورتيكه در ;8 ماده

. نمايد انتخاب مدت بقيه براي ديگري عضو تواند

 براي يديگر عضو و شود مي تلقي استعفاء متناوب جلسه پنج يا متوالي جلسه دو در عضو موجه عذر بدون غيبت :9ماده

. شد خواهد منصوب و انتخاب مدت بقيه

 :بود خواهد زير شرح به مربوط رشته در تخصصي هاي كميته داراي هيأت : 10 ماده

 پزشكي پيرا و تغذيه، بهداشت، پزشكي پايه علوم تخصصي كميته 1-10

 باليني پزشكي تخصصي كميته 2-10

 دندانپزشكي تخصصي كميته3-10
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 داروسازي تخصصي كميته4-10

  تخصصي هاي كميته از يا و اقدام نمايند تخصصي فرعي هاي كميته تشكيل به لزوم صورت در توانند مي هاي كميته: تبصره
. نمايند خواهي نظر دانشگاهها مميزه هيأت

 .مي باشند مميزه هيأت اعضاي از آنها نفر 2 حداقل كه بود خواهد نفر پنج حداكثر كميته هر اعضاي تعداد: 11 ماده

 كميته مخبر ديگر نفر يك و كميته رئيس هيأت اعضاء نفر دو از يكي مميزه هيأت رئيس تعيين و تشخيص با :1 تبصره
 .بود خواهد

 اشخاص نظران و صاحب ميان از تخصص به توجه با مركزي مميزه هيأت رئيس توسط تخصصي كميته اعضاء: 2 تبصره
. ميشوند انتخاب متعهد و مومن ذيصالح

 .آمد خواهد عمل به دعوت مربوط كميته اعضاي از هيأت  دبير ها كميته جلسه تشكيل براي :12:ماده

 موسسه عالي، موسسه آموزش، دانشگاه االختيار تام نماينده يا رئيس كميته هر تشخيص به و لزوم صورت در: تبصره
 در. شد خواهد دعوت مربوط كميته جلسه توضيحات به اداي جهت علمي مرتبه احراز داوطلب يا و دهنده پيشنهاد پژوهشي

. آيد مي عمل به هيأت  و دبير كميته اعضاي حضور با تنها تصميم اتخاذ حال هر

نامه  مربوط به آئين مواد مستند به بايد پژوهشي يا و عالي آموزش موسسات و دانشگاهها از رسيده پيشنهادهاي: 13 ماده

 در شده بيني پيش يا پژوهشي و عالي آموزش موسسه يا دانشگاه مربوط مقامهاي نظر متضمن و علمي هيأتارتقاي اعضاي 
 از پس پيشنهادها اين. باشد پژوهشي عالي يا آموزش موسسه يا رئيس صريح نظر همچنين جذب و استخدامي نامه آئين
. شود مي ارائه هيأت  به نهايي راي صدور براي نظر كميته و پرونده خالصه با همراه تخصصي هاي كميته در بررسي و طرح

 
 و شده تلقي متناوب استعفاء جلسه سه يا متوالي جلسه دو در موجه عذر بدون تخصصي هاي كميته اعضاي غيبت :14 ماده

 .شد خواهند انتخاب ديگري اشخاص آنان جاي به
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 هفتپيوست شماره 

 علمي هيأتارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي  دستورالعمل

١Tمقدمه 

١T انجام جديت و دقت با بايد آن ارتقاي و ارزشيابي براين بنا و بوده علمي هيأت اعضاي مهم و اساسي وظايف از يكي آموزش 
 مستمر ارتقاي در مهمي نقش مناسب، بازخورد روشهاي از استفاده و (formative)عملكرد سازنده ارزشيابي چه اگر. شود

 علمي، هيأت اعضاي مرتبه ارتقاي جمله از نهايي گيريهاي تصميم براي اما دارد، علمي هيأت اعضاي آموزشي فعاليتهاي
 اطمينان و اعتماد قابل اطالعات (Summative)تجمعي ارزشيابي براي مناسب ابزارهاي و روشها از گيري بهره با بايستي
.  شود مي ارائه علمي هيأت اعضاي آموزشي عملكرد كيفيت تجمعي ارزشيابي ضوابط صرفا دستورالعمل، اين در. نمود فراهم

١Tارزشيابي اهداف  

١Tنمايد استفاده زير موارد در گيري تصميم امكان كردن فراهم منظور به ارزشيابي از حاصل نتايج از تواند مي دانشگاه :
1- ١Tيعلم هيأت ياعضا ياستخدام تيوضع ليتبد  

2- ١Tيعلم هيأت يساالنه اعضا عيترف  

3- ١Tيعلم هيأت ياعضا يعلم مرتبه يارتقا 

4- ١Tيعلم هيأت يآموزش به اعضا يياجرا يها تيمسئول ضيتفو  

5- ١Tموفق يعلم هيأت ياعضا به ژهيو ازاتيامت ياعطا 

١Tدانشگاه ولي است؛ شده تدوين علمي هيأت اعضاي علمي مرتبه ارتقاي روند در استفاده جهت حاضر نامه آيين: تبصره 
 آنها به باال در كه علمي هيأت اعضاي با مرتبط هاي گيري تصميم موارد ساير در ارزشيابي نتايج از ضرورت برحسب ميتواند

 علمي هيأت اعضاي اطالع به) اجرا از قبل ماه شش حداقل( قبال مذكور مورد آنكه بر منوط نمايد استفاده است شده اشاره
 متناسب جداگانه دستورالعمل الذكرفوق موارد ساير در ارزشيابي نتايج از استفاده براي است الزم حالت اين در. باشد رسيده

. گردد تهيه موضوع با
 

١Tارزشيابي مورد هاي حوزه  

1- ١Tدر معمول بطور يعلم هيأت ياعضا از كيهر. باشنديم متنوع اريبس يعلم هيأت ياعضا يآموزش يها تيفعال 
 يآموزش عملكرد تيفيك يابيارزش هنگام در است الزم لحاظ نيا به. باشديم ريدرگ تهايفعال نيا از يعيوس فيط
 مورد باشد يم تيفعال مشغول آن دركه  يو آموزشي يتهايفعال از يعيوس فيط ،يعلم هيأت ياعضا از كيهر

 نيمخاطب سهم زين و تهايفعال از كيهر سهم با متناسب ديبا يابيارزش جينتا يينها يبند جمع. رديگ قرار يابيارزش
 .رديگ صورت تيفعال آن

2- ١Tاست يبند دسته قابل ريز حوزه 5 در يعلم هيأت ياعضا يآموزش يها تيفعال: 
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١Tو باليني( كوچك گروههاي در آموزش عملي، دروس آموزشي سخنراني، ارايه شامل ):تدريس( دادن آموزش) الف 

 گزارش در مشاركت ،)باليني آموزش هاي سايرعرصه و عمل اتاق بستري، سرپايي،( باليني آموزش ،)باليني غير
 دروس ارائه براي آموزشي كمك و آموزشي مواد تهيه و آموزشي، كنفرانسهاي و سمينارها در مشاركت صبحگاهي،

 مربوطه

١Tدرسي، واحد ريزي برنامه مانند( درسي و طرح درس برنامه اجراي و طراحي جمله از :آموزشي ريزي برنامه) ب 

 قوت و ضعف نقاط يا و نيازسنجي از حاصل نتايج برحسب( موجود آموزشي هاي برنامه اصالح ،...). و باليني چرخش
 درس طرح بازنگري ،)برنامه

١Tفعاليتهاي در آنها بازدهي افزايش براي مختلف سطوح در گيرندگان آموزش راهنمايي شامل :مشاوره و راهنمايي) ج 

 بدون تحقيقاتي طرح يا نامه پايان با مرتبط مقاله و گزارش پروپوزال، نوشتن مهارتها، بهتر يادگيري از جمله يادگيري
 مذكور موارد در علمي هيأت عضو حقوقي جايگاه به توجه

١Tاقدامات مستمر ارزيابي سازماني، تعالي فعال و مستمر پيگيري ريزي، برنامه نظير :آموزشي رهبري و مديريت) د 

  مديريت هاي حيطه ساير و نياز مورد منابع جذب و آمده بعمل فعاليتهاي نتايج انتشار شده، انجام

١Tروشها اجراي و طراحي آزمون، برگزاري در همكاري، مختلف سطوح براي آزمون طراحي شامل :فراگيران ارزيابي) هـ 

) موجود روشهاي قوت و ضعف نقاط به باتوجه( مختلف سطوح در آزمون يا ارزيابي ابزارهاي و

١Tارزشيابي ابزارهاي و فرآيند  

١Tاعضاي تجمعي ارزشيابي فرآيند تبيين و اجرايي متولي تعيين پزشكي، علوم دانشگاههاي امكانات و ساختار تنوع به توجه با 
 و تصويب را فرايند اين دانشگاه، شوراي مصوب دانشگاهي نامه شيوه قالب در تا است دانشگاه شوراي عهده بر علمي هيأت
 عنوان به ها دانشكده آموزش توسعه دفاتر يا/و دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مركز كه دانشگاههايي در. نمايند اعالم
 دانشگاهي نامه شيوه حسب بر كنند، مي عمل علمي هيأت اعضاي ارزشيابي فرآيند براي دانشگاه اجرايي و علمي بازوي

 محول آموزش توسعه دفتر/مركز به شده ذكرواحد ارزشيابي استاد  براي دستورالعمل اين در كه فعاليتهاييبخشي از  مصوب،
ذكر شده مي تواند بنا به تصويب و تشخيص  "واحد ارزشيابي استاد"بنابراين انچه در اين دستورالعمل  به عنوان . گردد مي

شكده ها، و يا به عنوان شوراي دانشگاه در ذيل مجموعه مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، يا دفتر توسعه آموزش دان
اين واحد وظيفه اجراي فرآيند ارزشيابي استاد . دانشكده فعاليت نمايد/واحدي مستقل در مجموعه معاونت آموزشي دانشگاه

را در دانشكده ها بر عهده دارد و نهايتا بايستي گزارشهاي ارزشيابي را به عضو هيات علمي ارزشيابي شده، و نيز مسووالن 
نمايد و يك نسخه از مجموعه كارنامه هاي ارزشيابي هيات علمي را در هنگام بررسي پرونده ارتقا در اختيار ذيربط ارائه 

 .   كميته منتخب قرار دهد
١Tبه نسبت دانشگاهها است الزمهمچنين  آموزشي، مختلف گروههاي آموزشي فعاليتهاي بافتار در زياد بسيار تفاوت دليل به 

 به آموزشي گروه و دانشكده آموزشي فضاي با متناسب مسووالن و فراگيران مختلف هاي رده از نظرخواهي فرمهاي طراحي
 مهارتهاي( استاد آموزش كيفيت اصلي هاي حيطه دادن پوشش ضمن فرمها، در موجود هاي گويه كه نمايند اقدام نحوي

 فراگيران، به بازخورد و آموزش براي مناسب و موثر روشهاي از استفاده علمي، محتواي بر تسلط اي، حرفه اخالق و ارتباطي
 قابل مصاديق بيانگر) ، و استفاده از روشها و آزمونهاي مناسب براي ارزيابي فراگيرانآموزش تيم اعضاي ساير با موثر همكاري
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 تصويب به شده، طراحي نظرخواهي فرمهاي مجموعه است الزم. باشد ايشان آموزش خاص شرايط در ها حيطه اين از فهم
.  برسد دانشگاه آموزشي شوراي

 

١Tارزشيابي در استفاده مورد منابع  

1- ١Tران،يفراگ از ينظرخواه از حاصل جينتا از مورد حسب ديبا يعلم هيأت عضو يآموزش يها تيفعال يابيارزش يبرا 
 .گردد استفاده ربطيذ مسئوالن و رانيمد

2- ١Tيتهايفعال نوع با متناسب و مناسب صورت به منابع نيا تمام از كه رديگ صورت يا گونه به يزير برنامه است الزم 
 يتهايفعال دامنه يليتحص مسالين هر يابتدا است يضرور منظور نيا به. شود استفاده يعلم هيأت عضو يآموزش
 و شود نييتع يعلم هيأت ياعضا خود مشاركت با و يآموزش گروه در  يعلم هيأت ياعضا هر يك از يآموزش

 . آن مشخص گردد يابينحوه ارزش ،يعلم هيأتبه عضو  تهايفعال نيضمن ابالغ ا

 
١Tارزشيابي روشهاي  

1- ١Tو  يبا استفاده از منابع چندگانه فوق الذكر، و براساس روش نظرخواه يعلم هيأتعضو  يآموزش تيفيك يابيارز
 .رديگ يصورت م يآموزش يتهايو مدارك مربوط به فعال مستندات يابيارز

2- ١Tيبرا كيالكترون يدستورالعمل، از پرسشنامه ها نيضوابط مندرج در ا ريتواند با حفظ سا يم واحد ارزشيابي 
.  دياستفاده نما يابياز منابع ارزش ينظرخواه

 

١Tفراگيران از نظرخواهي 

1- ١Tتحصيالت و تخصصي فوق تخصصي، عمومي، دكتراي كارشناسي، كارداني، هاي دوره دانشجويان شامل فراگيران 
. دارد مشاركت آنها آموزش در علمي هيأت عضو كه است مداوم آموزش هاي دوره در كنندگان شركت يا تكميلي

2- ١Tفواصل در نظرخواهي اين است بهتر. آيد بعمل يكبار سال هر در حداقل مستمر بطور بايد فراگيران از نظرخواهي 
. گردد انجام باليني چرخش يا ترم هر پايان مانند نزديكتري

3- ١Tنامطلوبي  تاثيرشرايط زمان و مكان  كه اي گونه به شود انجام مناسب مكان و زمان در بايد فراگيران از نظرخواهي
. شود پرهيز آزمون برگزاري زمان در نظرسنجي انجام از .باشد داشتهن شده گردآوري اطالعات دقت و صحت بر

4- ١Tاين در. شود انجام است درگير آنها آموزش فرآيند در علمي هيأت عضو كه فراگيراني كليه بين از بايد گيري نمونه 
 مواجهه علمي هيأت عضو با كافي ميزان به) خود اظهار به بنا( كه فراگيران از دسته آن نظرات بايد نظرسنجي

 . گيرد قرار تحليل مورد اند داشته آموزشي مستقيم

5- ١T ليتحل و يگردآور ،ينظرخواه انجام مسئول يآموزش يمارستانهايب و گروهها يهمكار بااستاد  يابيارزشواحد 
 .دنباش يم يعلم هيأت ياعضا به ينظرخواه جينتا هيارا و اطالعات

6- ١Tشوديم اخذ است شده دييتا آن ييروا و ييايپا كه يابيارز يها پرسشنامه قيطر از رانيفراگ بازخورد. 

١T6-1- قابل و شفاف بصورت ها پرسشنامه ليتكم يچگونگ و كاربرد تياهم مورد در الزم حاتيتوض است يضرور 
. شود ارائه رانيفراگ به فهم
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١T6-2- قيطر از بازخوردها يگردآور. باشد نفر 5 از كمتر يابيارزش دوره هر در رانيفراگ تعداد كه يصورت در 
و  دانشكده سيرئ انتخاب به يعلم هيأت ياعضا از يكي منظور نيا به. شوديم انجام مجزا بصورت و يفرد مصاحبه

 و انيدانشجو با مصاحبه انجام به نسبتبا در نظر گرفتن معيارهاي مصوب شيوه نامه ارزشيابي استاد دانشگاه، 
. دينما يم اقدام شانيا نظرات براساس ينظرخواه پرسشنامه ليتكم

7- ١T 10 ديبا جمعا يعلم هيأت عضو هر يبرا يابيارزش كسالهي دوره هر در شده ليتكم يها پرسشنامه تعدادحداقل 
. باشد رانيفراگ گروه كل از پرسشنامه

١Tكه يرانيفراگ كل تعداد بودن كم جمله ازو مورد تاييد واحد ارزشيابي استاد،  موجه ليدال به كه يموارد در: تبصره 
 كمتر يعلم هيأت عضو يبرا شده ليتكم يها پرسشنامه تعداد است بوده تماس در آنها با بالقوه يعلم هيأت عضو

. دينما اتخاذ نهيزم نيا در را يمقتض ماتيتصم توانديم دانشكده منتخب تهيكم باشد تعداد نيا از
8- ١T دينما اتخاذ يداتيتمه است موظف دانشكده. شود يگردآور و عيتوز نام يب بصورت ديبا ينظرخواه يهاپرسشنامه 

 يرازدار اصول تيرعا با و محرمانه "كامال بصورت) رمخدوشيغ و مخدوش ازاعم ( مربوطه يها پرسشنامه تا
. رديگ قرار استفاده مورد و شود ينگهدار

9- ١Tاطالع به يعلم هيأت ياعضا يشخص ميحر و يرازدار تيرعا با و مناسب بطور ديبا رانيفراگ از ينظرخواه جينتا 
 جينتا نيا كه اند موظف وهررگيمد و بخش سيرئ. برسد رگروهيمد و بخش استير ،يابيارزش مورد يعلم هيأت عضو

 .نگهدارند محرمانه كامال بصورت را

10- ١Tجينتا آنها يارزشباب بر شده ارائه نظرات ريتاث عدم از رانيفراگ نانياطم و نظرات حداكثر كسب يبرا است زمال 
. برسد يعلم هيأت عضو اطالع به رانيفراگ يينها نمرات اعالم از پس رانيفراگ از ينظرخواه از حاصل

 

١Tذيربط آموزشي مسئوالن و مديران از نظرخواهي 

1- ١Tعضو يآموزش يتهايفعال بر نظارت و يزير برنامه تيمسئول كه هستند يافراد شامل يآموزش مسئوالن و رانيمد 
 در مختلف يها رده يآموزش يها برنامه مسئوالن افراد نيا جمله از. دارند برعهده را يابيارزش مورد يعلم هيأت
 و يآموزش معاون نظر نيهمچن. باشنديم مارستانيب يآموزش معاون و گروه، ريمد بخش، سيرئ گروه، و بخش

 الزم. بود خواهد ليدخ آموزش تيفيك يابيارزش يدانشگاه نامه وهيش به توجه با و مورد حسب دانشكده سيرئ
 .باشد ماه سه نظر مورد يعلم هيأت عضو با يفعل سمت در شانيا ارتباط مدت حداقل است

2- ١Tشود انجام سال در بار كي يعلم هيأت عضو هر يبرا يآموزش مسئوالن و رانيمد توسط يابيارزش است الزم. 

3- ١Tيآموزش مسئوالن و رانيمد شوديم اخذ يابيارز يها پرسشنامه قيطر از يآموزش مسئوالن و رانيمد يبازخوردها 
 صورت در يقبل موجود مستندات و سوابق بر عالوه تواننديم ها پرسشنامه در موجود سواالت به ييپاسخگو يبرا

 .ندينما استفاده زين يو با مصاحبه انجام اي و يعلم هيأت عضو يآموزش يتهايفعال مشاهده از لزوم

4- ١Tواحد ارزشيابي استاد. شود گنجانده كننده ليتكم فرد تيمسئول و نام ينظرخواه يها پرسشنامه در است الزم 
 ينگهدار يرازدار اصول تيرعا با و محرمانه "كامال بصورت شده ارائه نظرات تا دينما اتخاذ يهداتيتم است موظف

 .رديگ قرار استفاده مورد و شود
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5- ١Tياعضا يشخص ميحر و يرازدار تيرعا با و مناسب بطور ديبا) مسئول نام ذكربدون ( رانيمد از ينظرخواه جينتا 
 .برسد شانيا اطالع به يعلم هيأت

 

١Tفراگيران از نظرخواهي از حاصل نتايج تحليل روند: 

 قرار استفاده مورد يبند جمع در و بوده اعتبار يدارا همكاران و رانيفراگ توسط شده ليتكم يها پرسشنامه هيكل -1
 يو مورد در ييآشنا اي مواجهه مدت حداقل شرط كه يفرد توسط پرسشنامه ليتكم: ريز موارد در مگر گرفت خواهند
 واحد مهر فاقد يها پرسشنامه، )ندينما اجتناب ابتدا از پرسشنامه ليتكم از افراد نيا است بهتراگرچه ( نباشد محقق
 نوشتن ها، فيرد هيكل در ستون كي در دنيكش خط فرم، كي در قبول قابل حد از شيب يخوردگ خط مشاهده ،يابيارزش

 .فرم در اخالق با ريمغا مطالب

١Tهاي پرسشنامه كليه و باشد مي استاد ارزشيابي واحد مسئول عده بر مخدوش هاي پرسشنامه تشخيص مسئوليت :تبصره 

. گرد ارزشيابي واحد مسئول مهر به ممهور بايد مخدوش
١T2- باشد فراگيران گروه كل از پرسشنامه ده بايد علمي هيأت عضو هر براي غيرمخدوش هاي پرسشنامه تعداد حداقل  .
١T3- باشد زير موارد شامل حداقل بايد نتايج آناليز :

١T3-1- ،علمي هيأت عضو هر مورد در نظرخواهي مورد برنامه يا درس هر در نمره معيار انحرافو  ميانگين  
١T3-2- علمي هيأت عضو هر مورد در آموزشي فعاليتهاي نمره كل ميانگين  
١T3-3- مربوطه گروه و بخش علمي هيأت اعضاي مورد در آموزشي فعاليتهاي نمره كل ميانگين 

١T4- شد خواهد عمل زير بصورت علمي، هيأت عضو ارزشيابي براي متناوب هاي خواهي نظر از حاصل نتايج بندي جمع براي :
١T4-1- نمره در اختالف درصد ده از كمتر( داري معني اختالف ارزشيابي نوبت هر در نمرات ميانگين كه صورتي در( 

. شد خواهد استفاده نمرات كليه ميانگين از باشد نداشته
١T4-2- نمره ترين پايين ارزشيابي، نتايج در) نمره در افزايش درصد ده حداقل( توجه قابل صعودي روند وجود صورت در 

 شود نمي وارد كل نمره ميانگين محاسبه در و حذف

١Tارتقاء متقاضي علمي هيأت عضو آموزشي عملكرد كيفيت بررسي روند:  

1- ١Tپرونده در مندرج اطالعات بندي جمعبا  حسب درخواست عضو هيات علمي متقاضي ارتقا مرتبه، واحد ارزشيابي استاد 
 در علمي هيأت عضو توقف سالهاي در شده انجام هاي ارزشيابي مكتوب نتايج گزارش به استناد با و ،متقاضي ارزشيابي

 منتخب كميته اختيار درنيمسالهاي انجام ارزشيابي /و به تفكيك سال تفصيلي بصورت را زير موارد كنوني، مرتبه
: ميدهد قرار دانشكده

١Tمرهن 20 سقف از خام نمره يك بصورت فراگيران از نظرخواهي نتايج 
١Tنمره 20 سقف از خام نمره يك بصورت ذيربط مسئوالن و مديران از نظرخواهي نتايج 
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2- ١T ريز بشرح فرد يآموزش يتهايفعال تيفيك يكل يابيارزش در دستورالعمل نيا يبندها در شده اشاره ياجزا از كيهر سهم 
 :باشد يم

١T ارزشيابي اطالعاتمنابع 
١T١ *فراگيران مختلف هاي رده از نظرخواهيT درصد 40حداقل 
١T١ ذيربط مسئوالن و مديران توسط نظرخواهيT درصد 40حداقل 
١T متناسب با دستورالعمل دانشگاهي ارتقا (بررسي مستندات، نظرخواهي از ساير ذينفعان

 ) است
١T درصد 20حداكثر 

١T١ نمره جمعT20 
 

از  ينظرخواه جيدر بخش مربوط به نتا... ) . و ارانيدست ان؛ياعم از دانشجو( رانيفراگ ياه رده از كيهر ازيامت سهم *
گروه به آموزش رده مورد نظر  ريمد دييو تا ياست كه بنا بر اظهار و يعلم هيأتاز وقت عضو  يبراساس سهم رانيفراگ

 . دهدياختصاص م

3- ١Tشود رسانده يابيارزش مورد يعلم هيأت عضو اطالع به "كتبا ديبا منتخب تهيكم نظر. 

4- ١Tنقد برآنكهمشروط ( باشد داشته خود از شده انجام يابيارزش جينتا بر ينقد كه يصورت در توانديم يعلم هيأت عضو 
 دو مدت ظرف را مراتب) باشد يابيارزش نامه نييآ با سهيمقا در يابيارزش ستميس ياجرا نحوه مورد در صرفا مذكور
 .دينما منعكس دانشكده به مكتوب بطور منتخب تهيكم نظر اعالم از پس هفته

5- ١Tعضو به حاتيتوض هيارا اي راي كميته  اصالح به نسبت اعتراض عضو هيأت علمي يبررس ضمن ديبا منتخب تهيكم 
 .دينما اقدام مكتوب بصورت يعلم هيأت

6- ١Tهيأت اي دانشگاه زهيمم هيأت ارياخت در يعلم هيأت عضو يابيارزش جينتا خالصه همراه به منتخب تهيكم يبند جمع 
 .رديگ يم قرار يمركز زهيمم
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 هشتپيوست شماره 

 دانش پژوهي آموزشي ارزشيابي فعاليتهاي شيوه نامه 
 )دانشگاهها علمي هيأت اعضاي ارتقاي نامه آئين 2 ماده 6 بند(

: مقدمه

 سه هر انجام جهت در عالي آموزش مؤسسات جايگاه حفظ مستلزم بالنده و پويا پژوهشي و آموزشي نظام يك بودن دارا
 رسالت از مهمي بخش آموزشي هاي فعاليت كه آنجا از. است خدمت ارائه و پژوهش آموزش، شامل آنها فعاليت حيطه

 كوشش و تالش است ضروري دهند، مي تشكيل را علمي هيأت اعضاي عملكرد از اي عمده قسمت و عالي آموزش مؤسسات
 و بديع هايارزش خلق سبب كاري و ساز چنين وجود. شود گذاري ارزش و ارزيابي مناسب نحو به نيز عرصه اين در ايشان

 خرد صاحبان تالش و خالقيت و ابتكار تجربه، و علم اخالص، و ايمان آن جوهره كه شد خواهد آموزش حيطه در مفيدي آثار
 . باشد مي آموزش هايعرصه تالشگران و انديشمندان و

 هيأت اعضاي ارتقاي نامه آئين 2 ماده 6 بند(  آموزشي پژوهي دانش ارزشيابي فعاليتهاي بهينه اجراي بمنظور نامه شيوه اين
. تدوين شده است)  دانشگاهها علمي

  :هدف. 1 ماده

 از دسته آن دهي امتياز و منصفانه و دقيق جامع، ارزيابي ساختن، مستند چگونگي تعيين نامه شيوه اين تدوين از هدف
 انجام كشور پزشكي علوم دانشگاههاي در كه است پزشكي علوم آموزش زمينه در پژوهي دانش و دانشورانه  هاي فعاليت

.  است شده

  :تعاريف. 2 ماده

 بر مبتني مشخص، متدولوژي شفاف، اهدافداراي  كه است نوآورانه آموزشي فرايند: آموزشي دانشورانه فعاليتهاي -1

  است مشخص نتايج داراي و)  مناسب سازي آماده( موجود شواهد

 در و شده منتشر مناسبي نحو به فوق معيار چهار بر عالوه كه است ايدانشورانه فعاليتهاي: آموزشي پژوهي دانش -2

.  باشد گرفته قرار ديگران نقد معرض

:  ارزيابي ساختار. 3 ماده

دانشورانه و دانش  هاي فعاليت ارزيابيمرجع اصلي تأييد كننده فعاليتهاي دانش پژوهي آموزشي در كشور، كميته كشوري  
. است كه در حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشكي تشكيل مي گردد پزشكي علوم آموزشپژوهي 
: شود مي سازماندهي زير شرحه ب كشوري و دانشگاهي سطح دو در ارزيابي ساختار

  كشوريدر سطح دانشورانه و دانش پژوهي آموزشي  فعاليتهاي  يبررس :الف

 ارزيابي كشوري كميته" آيين نامه ارتقا، 2د ششم از ماده هاي موضوع بنفعاليت امتياز تعيين و ارزشيابياصلي  مرجع )1-الف

 "دانش پژوهي كشوري كميته" اختصار به پس اين از كه( است "پزشكي علوم آموزشدانشورانه و دانش پژوهي  هاي فعاليت
 ). شود مي ناميده
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 مركز رئيس ،)كميته رئيس( وي االختيار تام نماينده يا متبوع وزارت آموزشي معاون از مركب كميته اين اعضاي) 2-الف

 هيأت از نماينده نفر دو ،)كميته دبير( پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات
 وزارت پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز رئيس پيشنهاد به پزشكي علوم آموزش صاحبنظران از نفر سه و مميزه

 به كميته رئيس صالحديد بر بنا و لزوم صورت در تواند مي مذكور كميته .باشدمي وزارت آموزشي معاون تائيد و بهداشت،
 تا آورد عمل به دعوت بررسي مورد موضوع حسب مربوطه دبيرخانه دبير جمله از ديگر نظر صاحب يا مطلع افراد از تناسب

 .نمايند شركت جلسات در رأي حق بدون

 كميته دبيرخانه عنوان به پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مركز )3-الف

.  نمايد اعالم مربوطه دانشگاه به را مستندات بررسي نتايج است موظف پژوهي دانش كشوري

به منظور تسريع در فرإيند ارزشيابي و تعيين امتياز فعاليتهاي دانشورانه و دانش پژوهي آموزشي در دانشگاههاي  )4الف-

شهريور تا پايان  وهيدانش پژكميته هاي دانشگاهي  بهفرآيند ارزشيابي و تعيين امتياز داراي هيات مميزه مستقل، انجام 
، بر اساس نحوه عملكرد به هر دانشگاه تصميم گيري در خصوص تمديد مدت تفويض اختيار. مي شودتفويض  1397 سال 

 . و توسط كميته كشوري دانش پژوهي انجام مي شودكميته دانشگاهي دانش پژوهي 

 دانشگاهي سطح در دانشورانه و دانش پژوهي آموزشي فعاليتهاي  بررسي: ب

 دانش و دانشورانه هاي فعاليت ارزيابي دانشگاهي كميته" ،ي داراي هيأت مميزه مستقلها دانشگاه از يك هر در) 1-ب

 به نامه شيوه اين پس اين از و شده تلقي مميزه هيأت تخصصي كميته كهتشكيل مي شود  "پزشكي علوم آموزش پژوهي
محدوده اختيار اين كميته در هر دانشگاه بر اساس اختيارات . شود مي ناميده "دانشگاهي دانش پژوهي كميته" اختصار

  .تفويض شده از سوي كميته كشوري دانش پژوهي تعيين مي شود
 توسعه و مطالعات مركز مدير ،)كميته رئيس( دانشگاه آموزشي معاون: از عبارتنددانشگاهي دانش پژوهي  كميته اعضاي
 از نفر دو و دانشگاه، مميزه هيأت نمايندگي به علمي هيأت اعضاي از نفر يك ،)كميته دبير( دانشگاه پزشكي علوم آموزش

 تائيد و دانشگاه پزشكي علوم آموزش توسعه و مطالعات مدير پيشنهاد به پزشكي علوم آموزش كارشناسان و صاحبنظران
 بر صاحبنظران برخي نيز و ذيربط دانشكده آموزش توسعه دفتر مدير و دانشكده رئيس از تواند مي كميته. مميزه هيأت
 . كند دعوت) راي حق بدون( جلسه در شركت براي موضوع حسب

 : از است عبارت كميته حقيقي اعضاي شرايط :1تبصره

  آموزشي برجسته سابقه داشتن •
  پزشكي علوم آموزش دانش با آشنايي •
 داوري در اخالق اصول رعايت به التزام •
  علمي هيأت عضو عنوان به كار سال 5 حداقل سابقه ترجيحا •
  استادي يا دانشياري رتبه بودن دارا ترجيحاً •

در دانشگاههايي كه هيات مميزه مستقل ندارند، نيز كميته دانشگاهي دانش پژوهي با تركيب مشابهي جهت  :2تبصره

ا راي اين كميته پس از بررسي ام. آيين نامه ارتقا تشكيل مي شود 2كارشناسي اوليه و داوري فعاليتهاي موضوع بند ششم ماده 
 . و تاييد در كميته كشوري دانش پژوهي قابل احتساب در پرونده ارتقاي متقاضي خواهد بود
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:  2فرآيند ارائه و ارزشيابي فعاليتهاي موضوع بند ششم ماده . 4 ماده
 
سامانه ملي فعاليتهاي  در را نظر مورد هاي فعاليت خصوص در الزم مدارك و شواهد دات،تنمس متقاضي فرد است الزم .1

4Thttp://meded.behdasht.gov.irبه آدرس ( آموزشي نوآورانه  4T (ثبت نمايد . 
 فعاليت كيفيت و كميت به مربوط اطالعات بر عالوه بايد آموزشي پژوهي دانش فعاليتهاي بخش در شده ارائه مستندات .2

 آن نتايج گزارش خصوص در پزشكي علوم آموزشي جامعه مختلف سطوح با تعامل بر دال شواهدي داراي شده، انجام
 فعاليت نتايج مورد در سخنراني ايراد و آموزشي هاي كارگاه برگزاري از عبارتند تعامل اين مصاديق. باشد فعاليت

 ،)دانشگاهها/ ها دانشكده/ دپارتمانها ساير( وسيعتر هاي حوزه در مدعو صورت به آن محصول يا گرفته صورت آموزشي
 مرتبط) website(ي نماها تار در ها فعاليت ثبت پژوهشي، -علمي مجالت در انتشار علمي، هاي كنگره در نتايج ارائه

.  مشابه موارد يا و،AAMC ، MedEdPORTAL جمله از آموزشي نوآوري با

:  باشدحائز تمام شرايط زير  كه شود داوري فرآيند وارد تواند مي فعاليتي   . 4

 جامعه مداوم آموزش اران،يدست ان،يدانشجو( يعلوم پزشك رانيفراگ يهارده از يكي آموزش حوزه با مرتبط -4-1
 .باشد يعلم هيأت ياعضا اي) يپزشك

 هينظر تيكه صرفا ماه ييطرح ها نيبنابرا. آموزش منجر شده باشد تيفيبهبود ك يبرا يعمل به اقدام در -4-2
فعاليتهاي دانشورانه يا (آيين نامه ارتقا  2بند ششم ماده بدون انجام مداخله دارند مشمول  شنهاديو ارائه پ يپرداز

 با همراه و دارند علم ديتول تيماه صرفا كه يآموزش يهاپژوهش نيهمچن .نخواهند بود) يآموزش دانش پژوهي
نامه ارتقا  نييآ 2در بند ششم از ماده  يقابل بررس زينبوده اند ن هادانشگاه يآموزش يروندها اصالح يبرا ياقدام

 . ستندين

 :باشد كرده دايپ يكاف استقرار دانشگاه آموزش در يكاف اندازه بهبايد  -4-3

حد اقل به مدت محصول آن  اي افتهيبه مدت شش ماه ادامه  ديمستمر دارند حداقل با يكه اجرا ييتهايفعال -
 . مورد استفاده قرار گرفته باشدشش ماه 

 .باشد گرفته قرار استفاده مورد اي شده انجام بار دو حداقل ديبا شود اجرا مكرر طور به تواند يم كه ييتهايفعال -

 بار كي كه است دستورالعمل و نامه نييآ اي يگذار استيس سند اي برنامه نيتدو صورت به ت،يفعال جنس اگر -
 .باشد دهيرس صالحيذ مراجع بيتصو به ديبا داشت، خواهد مستمر ريتاث ب،يتصو از بعد اما شود يم انجام

 يآموزش يپژوه دانش گانه شش يارهايمع وجود يبررسپس از اطمينان در خصوص احراز شرايط ورود به داوري،  . 5
)Glassick (شود يانجام مي پژوهدانش  كشوري/دانشگاهي تهيتوسط كم ريبه شرح ز:  

  مشخص اهداف .1
  كافي سازي آماده .2

 مناسب هايروش از استفاده .3

 مهم نتايج ارائه .4

  برنامه موثر معرفي .5

 نقادانه برخورد .6

http://meded.behdasht.gov.ir/
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 استآيين نامه ارتقا  2ششم ماده  بند درمندرج  يهاتيفعال از كي هر از ازيامت كسب يبرا الزم شرط اول، معيار چهار وجود
 گالسيك معيار 6 تمامي تحقق صورت در. شودمي محسوب (Scholarly Education)فعاليت دانشورانه  صورتاين در كه
P0F1(آموزشي  پژوهيدانش مصداق تيفعال آن فعاليت، يك در

PEducational Scholarship)  تواندمي آن امتياز و است 
 . لحاظ شود) حداكثر تا پنجاه درصد امتياز الزم اعم از شرطي و غير شرطي( 3در ماده 

. رديگ يتعلق نم يازيبند امت نيمورد نظر از ا تيوجود نداشته باشد، به فعال 4تا  1 موارد از كيهر اگر
را داشته  يدانش پژوه يارهايتمام مع دينشده و با يتلق يخود دانش پژوه يبار به خود نياول يموضوع برا سيتدر :تبصره

. باشد

. نمايد تعيين دانشگاه سطح تاحداكثر  را گرفته صورت هاي فعاليت نوآوري تواند مي پژوهي دانش دانشگاهي كميته .6
 در گرفته صورت فعاليت نوآوري) آن دهنده ارائه افراد يا فرد درخواست بدون يا با( مزبور كميته تشخيص به بنا چنانچه

 درمان بهداشت، وزارت پژوهي دانش كشوري كميتهدر  مربوطه مستندات است الزم باشد، المللي بين يا كشوري سطح
مرتبط با اعضاي هيات علمي متقاضي از  فعاليتهاي امتيازتاييد نهايي  مسئوليت. گردد بررسي پزشكي آموزش و

.  است كميته اين عهده بر نيز مميزه هيأت فاقد دانشگاههاي
، "توليد وسايل آموزشي"براي ) ارتقا شود 3كه مي تواند جايگزين امتيازات ماده ( براي كسب امتياز دانش پژوهي   .7

در بخش يادگيري الكترونيك، تاييد كميته كشوري  "ساير موارد"و  "توليد لوح فشرده آموزشي با رعايت ساختار علمي"
 . روري استكشوري ض دانش پژوهي مبني بر نوآوري فعاليت در سطح

 

 : ارتقاء نامه آئين دو ماده 6 بند امتيازات محاسبه. 6 ماده

 عالي شوراي مصوب ارتقا نامه آئين دو ماده شش بند در مندرج گانه شش بندهاي از يك هر در شده ذكر امتياز حداكثر
. است كشوري سطح در) سه ماده به انتقال قابل(آموزشي  پژوهي دانش يا دانشورانه فرايندهاي امتياز معرف فرهنگي انقالب

 اعم الزم امتياز درصد 50 تا حداكثر( 3 ماده در تواند مي آن امتياز باشد، داشته را گالسيك معيارهاي تمام فعاليتي چنانچه
 سطح حسب بر ارتقا نامه آيين 2 ماده شش بند در مندرج فعاليتهاي امتياز حداكثر. شود لحاظ) شرطي غير و شرطي از

.  گردد مي محاسبه زير جدول شرح به نوآوري
 

                                                           
و  scholarship of teachingمعادل  scholarship of teaching and learning 



٣٠ 
 

 2فعاليتهاي موضوع بند ششم ماده فرآيند ارائه و ارزشيابي جريان 
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حداكثر امتياز  گروه دانشكده دانشگاه كشوري
 موضوع

معيار اول  4به شرط احراز شرايط ورود به فرآيند داوري و وجود حداقل  ( مصداق فعاليتها  
 )از معيارهاي ششگانه گالسيك

 نوع فعاليت

15-5 12-5 10-5 9-5 
15 

  مقطع رشته بازنگري يا و درسي ريزي برنامه در مشاركت 15-5
تدوين و بازنگري 

 برنامه هاي آموزشي
  جديد درس يا آموزشي دوره بازنگري يا و درسي ريزي دربرنامه مشاركت 5/0 -5 3-5/0 5/3-5/0 4-5/0 5/0 -5

  سالمت حوزه كاركنان خدمت ضمن آموزش اساتيد، آموزش مداوم، آموزش برنامه اجراي و طراحي 5/0 -5 3-5/0 5/3-5/0 4-5/0 5/0 -5

5- 2/0 4-2/0 5/3-2/0 3-2/0 

10 

  دانشجو ارزشيابي نوين روشهاي اجراي و طراحي 2/0 -5

 ارزشيابي
  استاد ارزشيابي فرايند و روشها ها، ابزار اجراي و حي طرا 2/0 -5 3-2/0 5/3-2/0 4-2/0 2/0 -5

10-1 8-1 7-1 6-1 10-1 
 ها، برنامه و گروهها بيروني و دروني ارزشيابي مانند برنامه ارزشيابي انجام و طراحي در مشاركت

 و استانداردها اين اساس بر موسسه و برنامه ارزشيابي اعتباربخشي، شاخصهاي و استانداردها تدوين
  آزمونها ارزشيابي

4-1 2/3-1 8/2-1 4/2-1 
8 

 تدريس نوين روش يك اجراي و طراحي 4-1
 يادگيريياددهي و 

  گوناگون هاي عرصه در تدريس جديد هاي روش بكارگيري 2-1 2/1-1 5/1-1 8/1-1 2-1

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

 

مشاركت در طراحي   آموزشي وسايل 7-1
و توليد محصوالت 

 آموزشي
 )1 تبصره. ك.ر(

 علمي ساختار رعايت با آموزشي فشرده لوح 7-1 3-1 4-1 5-1 7-1
  مطالعه راهنماي 5-1 3-1 5/3-1 4-1 5-1
 پژوهي دانشدانشگاهي و تاييد كميته كشوري  كميته پيشنهاد به محصوالت ساير 7-1  7-1

5- 2/0 4-2/0 5/3-2/0 3-2/0 
10 

 كه آموزشي دستورالعملهاي و ها نامه آئين مقررات، فرايندها، ساختن عملياتي و طراحي در مشاركت 5-2/0
مديريت و رهبري   باشد آموزشي خدمات و آموزش ارتقاءكيفيت جهت در

 آموزشي
  دانشگاه مميزه هيأت تشخيص به اولويت داراي كليدي و درازمدت هاي برنامه درتدوين مشاركت 10-5/0 6-5/0 7-5/0 8-5/0 5/0 -10

8- 5/0 4/6-5/0 6/5-5/0 
8/4-

5/0 
 8-5/0 

 سازي آماده شامل دانشگاه، درسطح آن اجراي و الكترونيك آموزش سيتم طراحي در مشاركت
)  2 تبصره. ك.ر( مرتبط موارد ساير و مجازي كالسهاي هدايت الكترونيك، آزمون طراحي محتوا،  يادگيري الكترونيك

سيك به عنوان فعاليت دانش توليد وسايل آموزشي، لوح فشرده آموزشي و ساير محصوالت تنها در شرايط نوآوري در سطح كشوري و به شرط احراز تمام شش معيار گال :1تبصره 
 . امتياز دارد، و اخذ اين امتياز منوط به تائيد كميته كشوري دانش پژوهي است) آيين نامه ارتقا شود 3كه مي تواند جايگزين امتيازات ماده (پژوهي 
 .در بخش يادگيري الكترونيك نيز تنها در صورت تائيد كميته كشوري دانش پژوهي امتياز تعلق مي گيرد "ساير موارد"به  :2تبصره 

 .الزامي است) حداقل به مدت دو دوره(براي اخذ امتياز محصوالت آموزشي، ارائه گواهي مبني بر استفاده از اين محصوالت و ارزشيابي آن توسط گروه هدف آن  :3تبصره  
زيع امتياز براي فعاليتهاي چنانچه در هر يك از موضوعات اين بند بيش از يك نفر مشاركت داشته باشند، امتياز متعلقه پس از اعمال ضريب طبق جدول نحوه محاسبه و تو: 4تبصره 

  .محاسبه خواهد شد) اين شيوه نامه 3پيوست شماره (پژوهشي و آموزشي مشترك 
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 : بسترسازي براي انجام فعاليت هاي نوآورانه آموزشي. 7ماده  

مراكز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها موظفند برنامه هاي مشخصي براي توسعه كمي و كيفي فعاليت هاي نوآورانه  
منظور الزم است معاونت آموزشي دانشگاهها زمينه و بستر مناسب براي انجام اين گونه فعاليت  اينداشته باشند كه به 

ها، و راهكارهايي را جهت حمايت و رفع موانع موجود در سطوح مختلف مصوب و اجراي آنها را از طريق مركز مطالعات 
 .دانشگاه پيگيري نمايند

 :موزشيروند نظارت بر فعاليت هاي نوآورانه آ. 8ماده 
علمي دانشگاهها بر عهده كميته  هيأتمسئوليت نظارت بر روند ارزشيابي فعاليت هاي دانش پژوهي آموزشي اعضاي 

ادواري از نحوه عملكرد دانشگاهها در ارزيابي  ارزشيابي گزارشضمن بررسي اين كميته . كشوري دانش پژوهي است
مميزه  هيأتمميزه دانشگاه و  هيأتبه رئيس  بهبود فرآيند راجهت  ، بازخوردهاي الزمفعاليتهاي دانش پژوهي آموزشي

دانش  اصالحات الزم در عملكرد كميته و گزارش مميزه دانشگاه بايد نسبت به اعمال هيأترئيس . مركزي ارائه مي كند
ررسي و بديهي است در صورت عدم مراعات كامل ضوابط در ب. متناسب با بازخوردهاي دريافت شده اقدام نمايدوهي ژپ

اختيارات تفويض شده به كميته  مي توانددانش پژوهي تعيين امتياز فعاليتهاي موضوع اين دستورالعمل، كميته كشوري 
 . را سلب نمايد دانش پژوهي دانشگاهي

 

 

 

 

 

 

 

 


