
 بسمه تعالی
 

پیوست آیین نامه ارتقا اعضای ( 1/1/96) قابل اجرا در دانشگاه علوم پزشکی شیراز  شیوه نامه اجرایی تکمیلی

 و شیوه نامه اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  29/6/95هیات علمی ابالغی 
 

ایی مربوط به آن برای اجرا در دانشگاه علوم در این شیوه نامه مواردی از اجرای آیین نامه ارتقا و شیوه نامه اجر

در این شیوه نامه به آنها اشاره نشده است عینا پزشکی شیراز که نیاز به توضیح دارند آورده شده است. مواردی که 

شیوه نامه مذکور در  مطابق با آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ابالغی توسط وزارت متبوع مالک عمل خواهد بود.

 هیات ممیزه دانشگاه به تصویب رسیده و برای اجرا ابالغ می گردد. 30/3/96و     23/3/96رخ  جلسات مو

 

 و ضوابط ارتقا شرایط 

 عمومیالف( شرایط  

فلوشیپ آموزش های گذراندن دوره  شروع به کار می نمایندبه بعد  1/1/92تاریخ  ازبرای کلیه اعضای هیات علمی که  :2بند 

ارائه گواهی طی دوره های مذکور در هنگام درخواست د. می باشالزامی شی ظرف یكسال اول شروع به کار پزشكی و فلوشیپ پژوه

فلوشیپ آموزش پزشكی برای ارتقا در یک برای سایر اعضای هیئت علمی فعلی ارائه گواهی شرکت در  .اولین ارتقا ضروری است

فلوشیپ آموزش پزشكی شرکت نموده باشد برای ارتقا در سایر  مرتبه الزامی است. در صورتی که عضو هیات علمی در یک دوره

  ندارد. نمرتبه ها نیازی به شرکت مجدد در آ

 علمی دانشگگاه  هیأت اعضای جذب اجرایی هیأت ارزیابی اساس بر ای حرفه رفتار و استادی شؤون اخالقی، صالحیت تأیید: 6بند 

 رفتار و استادی شئون اخالقی، صالحیتارزیابی کمیته "کمیته ای به نام قا، از شرایط عمومی ارتاست. به منظور بررسی این ماده 

بگرای   بگه ایگن امگر باردازنگد.     هیات ممیزه دانشگاه( 17/12/95 مصوب)تشكیل می گردد تا براساس شیوه نامه اجرایی  "ای حرفه

ارزیگابی  دا شگرایط منگدرد در آیگین نامگه     درخواست های ارتقاء جدید الزم است پس از تحویل در خواست ارتقا به دانشگكده، ابتگ  

با تشكیل کمیته ارزیابی دانشكده ای بررسگی و در صگورت تصگویر در کمیتگه      ای حرفه رفتار و استادی شئون اخالقی، صالحیت

شرط طرح درخواست ارتقگاء در کمیتگه منت گر دانشگكده تصگویر      ارزیابی دانشكده ای به کمیته ارزیابی دانشگاهی ارسال گردد. 

در کمیتگه ارزیگابی    ای حرفگه  رفتگار  و اسگتادی  شگئون  اخالقگی،  صگالحیت آیین نامه ارزیگابی  د شرایط بودن از نظر آیین نامه واج

درخواست قابل طرح در کمیته منت گر دانشگكده خواهگد     ،. پس از دریافت تاییدیه کمیته ارزیابی دانشگاهیدانشگاهی خواهد بود

 گردید.  

 ای حرفه رفتار و استادی شئون قی،اخال صالحیتارزیابی آیین نامه 

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسالمی و ضرورت حفظ شأن و قداست واالی محیط های آموزش عالی کشور و 

وری از استادان فرهی ته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقالب نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم بهره 

اعضای  هیأت علمی متقاضی  ای حرفه رفتار و استادی شئون اخالقی،های ی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صالحیتاسالم



 و استادی شئون اخالقی، صالحیتارزیابی  به تصویر هیات ممیزه دانشگاه رسید.  17/12/1395ارتقاء، آیین نامه زیر در تاریخ 

معیار مش ص گردیده و برای هر معیار مصادیق  11محور اصلی و  3ی این ایین نامه در اعضای هیات علمی بر مبنا ای حرفه رفتار

بارز احراز و عدم احراز نیز آورده شده است. کمیته ارزیابی در دو سطح دانشكده ای و دانشگاهی بر اساس مصادیق ذکر شده نمره 

 توجه به نكات زیر صورت می پذیرد: کلی فرد در هر معیار را منظور می نمایند. در تكمیل فرم های مربوطه

 نمره گذاری می شود. 10تا  1نمرات هر معیار در دامنه  -1

 می باشد. 10از  5حداقل امتیاز الزم برای ارتقاء به در هر مرتبه در هر معیار نمره  -2

ی می عدم تحقق( سایر شرایط امتیاز بند -معیار دین مداری شرط الزم است که در صورت تحقق آن )به شكل تحقق -3

 .گردد

معیار مذکور در جدول به جز دین  10نمره )از  100نمره از  70حداقل امتیاز الزم برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری  -4

 درصد نمره کل(.70مداری( می باشد )

 درصد نمره کل(.85نمره  می باشد ) 100نمره از  85حداقل امتیاز الزم برای اتقاء به مرتبه استادی -5

 م های جداگانه  ای ثبت می گردد.نمره گذاری در فر -6

 

 



 ای حرفه رفتار و استادی نئوش اخالقی، صالحیتارزیابی  محورها و معیار های
 مصادیق عدم صالحیت مصادیق صالحیت معیار ها محورها

ی
الق

ی اخ
محورها

 

 ترویج خدا باوری و آموزه های معصومین - دین مداری

 اران و دانشجویانتأکید بر بعد روحانی انسان در برخورد با بیم -

 قیام به وظایف دینی و عامل به احكام بودن -

 تعهد به ارزش های جمهوری اسالمی -

 شدید به دنیا و مال و مقام های زودگذر  عدم دلبستگی- -

 ترویج شرک و کفر  -

 تأکید بیش از حد بر دیدگاه های مادی در مقابل دیدگاه های معنوی -

شناختی انسان در آموزش دانشجویان و  تحقیر و بی توجهی به ابعاد روحانی و روان -

 درمان بیماران

 اشتهار به بی توجهی به شعائر و احكام دینی  -

 زیر سؤال بردن ارزش های جمهوری اسالمی -

 اشتهار به عدم رعایت حالل و حرام و اخالق انسانی  -

هدفداری و 

 جهت مندی

 تالش در جهت ارتقاء ارزش های فرهنگی  جامعه  -

 بودن  افت ار به ایرانی -

 ترویج خود باوری -

 استقالل در اندیشه و تفكر -

 داشتن اعتماد به نفس -

 بی انصافی و بی عدالتی در برخوردها -

 بی توجهی به نیازهای مردم و کشور خود -

 تحقیر فرهنگ و ارزش های کشور ) تحقیر پیشینه فرهنگی و علمی کشور( -

 اشتهار به خود باختگی در برابر فرهنگ مادی -

 اوریترویج بیگانه ب -

 فقدان اعتماد به نفس  -

تعهد به اصول 

اخالقی وقداست  

ارزش های 

 حرفه ای

 صداقت و راست گویی -

انصاف و عدالت دررعایت حریم های رفتاری در برخورد با  -

 دانشجویان، بیماران و همكاران

 احترام  به حقوق انسان ها -

 مسؤولیت پذیری در برابر دانشجویان، مراجعین و  همكاران -

 حدویت های صالحیت حرفه ایرعایت م -

 رعایت شؤونات حرفه ای تعریف شده  در دانشگاه و محل کار -

 راز داری  -

 از خود گذشتگی -

رعایت حریم های شرعی و حرفه ای و عرفی با دانشجویان، بیماران  -

 و همكاران و پرسنل در تمام سطوح

 رفتار محترمانه و بزرگوارانه با همكاران -

 دروغ گویی و دو رویی ورفتار نامناسر -

 عدم رعایت حقوق دیگران -

 اشتهار به مسؤولیت گریزی  -

 ورود به عرصه های خارد از اطالعات و ت صص خود -

 عریف شده در دانشگاه و محل کارعدم رعایت شؤونات حرفه ای ت -

 افشای راز  -

 بی حرمتی به بیماران در برابر دانشجویان و همكاران -

 عدم رعایت شؤون هیأت علمی -

 رفتار نامناسر با دانشجویان، بیماران و همكاران -

 عدم توجه به جایگاه حرفه ای و اجتماعی خود  -

 رفتار اهانت آمیز با همكاران -

 مشكالت دانشگاه عدم مشارکت و همفكری در حل -



 گرانعدم تبعیض در برخورد با دی -

 مشارکت و همفكری در حل مشكالت دانشگاه -

 رعایت حقوق دانشجویان در انتشار مقاالت علمی -

 عدم سؤ استفاده از موقعیت شغلی خود برای کسر امتیاز -

 تكمیل اوراق پرونده پزشكی بیمار با دقت و خط خوانا -

رعایت کدهای اخالق در پژوهش و حقوق آزمودنی ها)بیماران،  -

 حیوانات آزمایشگاهی، ...( کودکان، داوطلبان، 

تالش محسوس برای حفظ و صیانت از محیط زیست طبیعی و  -

 اجتماعی

 تالش در جهت الگو شدن -

 عدم رعایت حقوق دانشجویان در انتشار مقاالت علمی -

 سؤ استفاده از موقعیت شغلی خود برای کسر امتیاز -

 عدم تكمیل اوراق پرونده بیمار با دقت و خط خوانا -

عدم رعایت کدهای اخالق در پژوهش و حقوق آزمودنی ها )بیماران، کودکان،  -

 (داوطلبان، حیوانات آزمایشگاهی، ...

 بی توجهی در حفظ و صیانت از محیط زیست طبیعی و اجتماعی  -

)که محق بودن شاکی یا شاکیان به تأیید مراجع رسمی  وجود شكایت قابل توجه -

  دانشگاه رسیده باشد(

 نیات خیرخواهانه برای خود و دیگران - خیر خواهی

 خودداری از غیبت -

 خودداری از بدگویی از دیگران -

 کمک به دیگران -

 تجربیات زندگی به دانشجو و بیمارآموزش  -

رعایت دو اصل دور اندیشی و صرفه جویی در هزینه های آموزشی و  -

 درمانی 

 اشاره به نكات اخالقی در حین تدریس -

مقدم داشتن منافع جمعی بر منافع ش صی و دغدغه برای تعالی  -

 دانشگاه و جامعه

 عدم رعایت حریم خصوصی اطرافیان -

 غیبت و س ن چینی -

 ی از دیگران در رفتار و گفتارعیر جوی -

 بی توجهی به نیازهای بیماران، دانشجویان و همكاران -

 تحمیل هزینه های بی مورد به بیماران )عدم استفاده صحیح از بیت المال( -

 به سیستم آموزشی و درمانی به دلیل بی تفاوتی مكرر زیان رسانی -

 بهترین ها را صرفا برای خودش باسندد -

 و رستگاری دانشجویان، و همكاران توجهی به سعادت کم -

 مقدم داشتن منافع فردی بر جمعی و بی توجهی به تعالی دانشگاه و جامعه -

 پرهیز از رفتار متكبرانه و غرور علمی - تواضع

 شكرگزاری در برابر خالق و م لوق -

 تواضع در برابر  اساتید و دانشمندان پیش کسوت -

 بیماران در دسترس بودن برای همكاران، دانشجویان و -

 تكبر در تفكر، گفتار و رفتار  -

 ناسااسی و قدرناشناسی در برابر خالق و م لوق -

 بی حرمتی به اساتید و دانشمندان پیش کسوت و بی توجهی به راهنمایی های آنها -

 اشتهار به هتک حرمت همكاران، دانشجویان و بیماران -

دانشجویان،  )مكرر( در مورد عدم دسترسی از جانر قابل توجهوجود شكایات  -

 همكاران و بیماران

 خوش رویی و مهربانی - خوش خلقی 

 صبر و شكیبایی در تفكر، گفتار و رفتار  -

 ییبد اخالقی و تند خو -

 شتهار به تنگ نظری و جمود فكریا -



 سعه صدر و انتقاد پذیری -

 لحن و تن صدای مناسر -

 ثبات خلقی -

 انعطاف پذیری در تفكر، گفتار و رفتار -

 پذیرش  اشتباهات خود -

 شجاعت عذرخواهی در هنگام اشتباه -

 لحن و تن صدای نامتعارف و نابهنجار -

 بی ثباتی خلقی -

 عدم انعطاف در تفكر، گفتار و رفتار -

 انكار و توجیه اشتباهات خود -

 فرار از عذر خواهی در هنگام اشتباه اصرار به انجام کارهای اشتباه و -

ی
ی  ارتباط

محورها
 

علم جویی و  

 دانشجو پروری

تجوی افكار، ایده ها، منابع وتجارب بودن و مداومت در در جس -

 فراگیری

س اوت در انتقال علم و دانش و سهیم کردن دیگران در یادگیری  -

 های خود

 اهمیت قائل شدن برای ارزیابی دقیق آموخته های دانشجویان -

 توجه به تفاوت های فردی و نیازهای دانشجویان -

 ان و بیماراننشان دادن نگرش مثبت نسبت به دانشجوی -

 عالقه مندی به شغل و حرفه استادی -

 ایجاد وجد و نشاط الزم در جریان یادگیری دانشجویان -

 تشویق دانشجویان به تفكر و استفاده از روش پرسشگری در تدریس -

 تشویق استقالل و تصمیم گیری مستقالنه در دانشجویان  -

 روبرو کردن دانشجویان با بیماران در کارهای بالینی -

 مشاوره به دانشجویان با گشاده رویی ارائه -

 استفاده از توانمندی های دانشجویان در ساماندهی کارها -

 انتقال فرهنگ مفاخر بومی در البالی تدریس -

 

به روز نبودن روش ها، ایده ها، منابع و تجارب به گواهی همكاران و دانشجویان  -

 مورد وثوق 

 اناشتهار به خساست در انتقال علم و دانش به دیگر -

 ارزیابی عملكرد دانشجویان به صورت سطحی و سرسری -

بی توجهی تعمدی به ویژگی ها و تفاوت های فردی و مشكالت ش صی - -

 دانشجویان

 نشان دادن نگرش منفی به دانشجویان و بیماران   -

 دلسردی و عدم عالقه به حرفه استادی -

 دریس استادشكایت های مكرر دانشجویان از یكنواختی و فقدان نشاط الزم در ت -

 سرکوب تفكر دانشجویان و فرصت ندادن برای بروز اندیشه های دانشجویان -

 عدم ارائه بازخورد متناسر به دانشجویان و بیماران  -

 تشویق وابستگی و تملق گویی در دانشجویان  -

 عدم توجه به تجربه افزایی دانشجویان در کارهای بالینی -

 ویانبی توجهی محسوس در ارائه مشاوره به دانشج -

 بی توجهی به ظرفیت های دانشجویی در انجام امور -

 تحقیر فرهنگ مفاخر بومی -

 وقت شناسی - نظم و انضباط

 آراستگی و پوشش مناسر -

 حضور محسوس در محل کار -

 نظم در شروع و اتمام کالس -

 احترام به وقت دانشجویان و بیماران -

 رعایت سلسله مراتر اداری -

 عدم اختصاص وقت کافی برای وظایف بی انضباطی در رعایت وقت و زمان کارها و  -

 آموزشی، درمانی و پژوهشی

 اشتهار به نامرتر بودن ظاهر استاد  -

تقل از عدم تأیید حضور محسوس و موثر استاد در محل کار به گزارش افراد مس -

 مدیران،دانشجویان و همكاران  جمله

 بی نظمی در شروع و اتمام کالس ها -



خ گویی به تلفن همراه در عدم پاس رعایت حقوق م اطبین )مثال -

 مگر در موارد اضطراری(کالس و بالین بیمار 

 اتالف وقت دانشجویان و بیماران -

در طی بررسی هیأت موارد آشكار و منطقی از عدم رعایت سلسله مراتر اداری ذکر  -

 شده باشد

پاسخ گویی به تلفن همراه  در کالس و بالین  عدم رعایت حقوق م اطبین )مثل -

 (موارد غیر الزم و غیراضطراریر  )در بیما

  

مهارت های 

 ارتباطی

غاز ایجاد ارتباط معنوی و موثر در شروع هر رابطه آموزشی مثآل -

هنگام گفتار با نام خدا، پیشی گرفتن در سالم گفتن، سالم کردن 

و  ورود به کالس و خداحافظی و دعای خیر هنگام اتمام کالس

 گی دادنپاسخ سالم دیگران را به شایست

 عدم تمس ر دانشجو به ویژه در جمع -

مساوات در تقسیم نگاه  -آشنایی با اسامی دانشجویان در حد مقدور -

 بین دانشجویان در زمان تدریس

 رفتار محبت آمیز با بیماران و خانواده آنها -

 همدلی با دانشجویان و بیماران- -

 رفتارهای غیر کالمی مناسر با دانشجو و بیمار -

برای دستیابی به سؤاالت دانشجویان یا بیماران و صرف وقت کافی  -

 پاسخ به آنها

 سؤال کردن با قصد آموزش و جلر توجه دانشجویان  -

 تمس ر دانشجو در جمع -

 بی توجهی به اسامی دانشجویان  -

 نگاه به تعداد معینی از دانشجویان در زمان تدریس- -

 رفتار تحقیر آمیز با بیمار و خانواده او- -

 ر دانشجویان، بیماران و همكاران بی توجهی به نظ- -

 عدم همدلی نسبت به دیگران -

 رفتار های غیر کالمی نامناسر در برخورد با دیگران -

 عدم اختصاص وقت کافی برای قانع کردن دانشجویان، بیماران و همكاران -

 تحقیر دانشجوسؤال کردن به منظور  - -

 

ی
محور شؤون استاد

 

ایده پردازی و 

 خالقیت 

 نقادانه و منصفانه در فعالیت های علمی  داشتن دیدگاه -

 داشتن جرائت و جسارت علمی در برخورد با اندیشه های ناکارآمد -

 بلند همتی و طبع بلند بودن در فعالیت های علمی  -

 آزاد اندیشی -

 احساس نیاز به تغییر شرایط و رشد علمی -

 تالش برای رفع موانع ایده پردازی و خالقیت -

 یع برای رفع مشكالت جامعهارائه طرح های جدید و بد -

 به روز بودن اطالعات استاد -

 تعصر علمی و بی توجهی به نقد علمی تفكر ات خود و دیگران -

 توسل به ترس و کناره گیری در مبارزه با اندیشه های ناکارآمد  -

 کم همتی و کوتاه نظری در فعالیت های علمی -

 وابستگی و تحجر در فكر و اندیشه -

 د و تالش نكردن برای تغییر نابسامانی هاتن دادن به شرایط موجو -

 عدم قاطعیت در رفع موانع ایده پردازی و خالقیت -

 

 بی توجهی به تولید کار در جامعه - آموزش کارآفرینی - علم نافع



 پرداختن به فلسفه علم و نقد آن   -

 طرح سؤاالت مفید، مؤثر، مسأله محور و کاربردی -

بازشناسی کاستی ها، چالش ها -تالش در جهت خود سازی معنوی  -

 یل آموزش هاو تالش در تكم

 اهمیت دادن به گرد آوری و ثبت تجارب  -

 تابعیت چشم بسته از روش های علمی بدون نقد آنها -

 طرح سؤاالت غیر منطقی، بی فایده و غیر مؤثر -

 بی توجهی به خود سازی معنوی -

 بی توجهی به کاستی ها، چالش ها و مسائل و مشكالت جاری -

  ن به گرد آوری و ثبت تجارباهمیت نداد -

 



 اجتماعی -تربیتی -فرهنگیفعالیتهای  : 1ماده 

 
 

 

 اجتماعی اعضای  ،تربیتی ،شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های فرهنگی

 (آیین نامه ارتقاءهیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز )موضوع ماده یک 

 
کسر امتیاز از فعالیت های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی اعضای هیأت علمگی  این شیوه نامه به منظور تبیین نحوه حضور و  مقدمه:

بگه تاییگد هیئگت     3/11/91در تگاریخ   آن کلیگات ودانشگاه علوم پزشكی شیراز )موضوع ماده یک آیین نامه ارتقاء( تنظیم گردیگده  

آئین نامه ارتقگاء اعضگای    1ی ماده کمیسیون ت صص  9/12/91و  15/11/91ممیزه دانشگاه و مفاد و جزئیات آن در جلسات مورخ 

 هیئت علمی به تصویر رسیده است.

کلیه فعالیتهای فرهنگی، تربیتی، اجتماعی موضوع بندهای م تلف این آئین نامه باید حسر مورد به تایید معاونت فرهنگی 

 1یازات کمیسیون ت صصی ماده دانشجویی یا دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه برسد ومالک تایید نهایی این امت

آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی می باشد. شایسته است ب شهای م تلف دانشگاه که مجری برنامه های مذکور می باشند به 

نحوی برنامه ریزی نمایند که گواهی های مربوط به شرکت در این دسته از فعالیتهاو امتیازات ت صیص یافته به هر عضو هیئت 

 ر پایان اجرای برنامه در اختیار اعضای محترم هیئت علمی قرار گیرد.علمی د

)شرکت در کارگاههای دانش افزایی و توانمند سازی(، اعضای هیات علمی می  1جدول شماره  9برای کسر امتیاز از بند  -1بند 

، برگزاری سمینارهای های آموزشیهدر قالر کارگاحضوری یا غیرحضوری امتیاز الزم را از شرکت در دوره های آموزشی  توانند

افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مراکز یین نامه طرح دانشآ 3براساس بند توجیهی و جلسات هم اندیشی 

شورای اسالمی شدن دانشگاهها که  توسط دانشگاه برای اعضای هیات علمی برگزار می گردد کسر  174مصوب جلسه  آموزشی

 . عناوین دوره ها به شرح جدول زیر است:نمایند

 

عناوین  5تا  1بند شرکت در دوره های می توان از ( را برنامهشرکت در  ساعت 8امتیاز به ازای هر  1امتیاز ) 5تا سقف  : 1تبصره 

 مصوب فوق کسر نمود.

عنگاوین   10تگا   6ساعت شرکت در برنامه( از شگرکت در دوره هگای بنگد     8امتیاز به ازای هر  1امتیاز) 5کسر حداقل   :2تبصره 

ویی و فرهنگی دانشگگاه و نهگاد نماینگدگی مقگام معظگم      توسط معوانت دانشج آموزشی م لتف  دوره های مصوب فوق که در قالر

 ضروری است. رهبری در دانشگاه برگزار می گردد

زیر کسگر  شرکت در هر یک از دوره های باید از فوق   2امتیاز موضوع تبصره  5ساعت( از  32امتیاز )معادل  4حداقل  :3تبصره 

 :گردد

 یک سطح از فلوشیپ فرهنگی -الف

 شهدوره ضیافت اندی -ب

 دوره طرح معرفت -د

 دوره تدبر در قرآن  -د

 هاعناوین دوره

 دوره های معرفت افزایی دوره های مهارت افزایی

 عنوان ردیف عنوان ردیف

 اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی 6  ضوابط و مقررات دانشگاهی 1

 ایاخالق علمی و حرفه 7  روشها و فنون تدریس 2

 شناسی اسالمی و فلسفه علممعرفت 8 حقیقروش و مدیریت ت 3

 اصول تعلیم و تربیت اسالمی 9 های آموزشی، پژوهشیارزیابی فعالیت 4

  تاریخ علم متناسر با رشته تحصیلی و تاریخ تمدن اسالمی 10 مدیریت اطالعات علمی و منابع الكترونیكی 5



 دوره های مربوط به حوزه علوم اسالمی   -هگ

( 1فعالیتهای فرهنگی، تربیتگی، اجتمگاعی )مگاده    در آن ها مشمول امتیاز مواردی که فعالیت یا حضور اساتید محترم شرح  -2بند

 می گردند عبارتند از:

 الف( فعالیتهای قرآنی:

سگاعت مگوثر معگادل یگک      50ی برنامه های دارالقرآن های دانشكده ها و پذیرش مسئولیت دارالقرآن ها: هگر  همكاری در اجرا -1

 امتیاز 2سقف امتیاز: در هرسال تا                                   (:              ماده یک آیین نامه ارتقاء 5بند امتیاز )

(: هگر  ماده یک آیین نامه ارتقاء9بند شكده ای یا دانشگاهی برگزار می شگود) شرکت در جلسات تدبر در قرآن که بصورت دان -2

 امتیاز 2سقف امتیاز: در هرسال تا                                  امتیاز،                                               1ساعت  8

 ماده یک(: 7ئت( به صورت دانشگاهی، ملی یا بین المللی )بند کسر عنوان رتبه های برتر در مسابقات قرآن )مفاهیم، حفظ، قرا-3

 به ترتیر برای رتبه های سوم تا اول( 2، 5/1امتیاز. ) ا،  2مسابقات دانشگاهی هر مسابقه تا  -    

 به ترتیر برای رتبه های سوم تا اول( 3، 5/2، 2امتیاز. ) 3مسابقات ملی هر مسابقه تا -

 برای رتبه های ششم تا اول( .   5، 5/4، 4، 5/3، 3، 5/2امتیاز ) 5سابقه تامسابقات بین المللی هر م -

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء 10سقف امتیاز                                                                       

                             امتیاز،                                                                5/0(  به ازای هر روز شرکت ارتقاءماده یک آیین نامه  5 بند )خدمتی اساتید  -ب( شرکت در اردوهای جهادی

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء  2سقف امتیاز:                                                                                                     

ماده یک آییین   8 بند در سطح دانشكده ها یا دانشگاه هر کرسی آزاداندیشی) آزاداندیشی( طراحی و اجرای کرسی های 1ج

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء 6سقف امتیاز:                           (   تا یک امتیاز            نامه ارتقاء

 امه مربوطه اقدام گردد مشمول امتیاز خواهد شد تبصره: در مورد کرسی های نظریه پردازی در صورتی که مطابق آئین ن

                       امتیاز،                                                                                               25/0ساعت حضور  2( به ازاء هر  ماده یک آیین نامه ارتقاء 8بند ) ( حضور در کرسی های آزاداندیشی2ج

 سقف امتیاز: یک امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء                                                                                                         

دانشجوئی دانشکده ها یا دانشگاه و دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه یا  -د( همکاری با معاونت های فرهنگی

 ماده یک آیین نامه ارتقاء(: 5 دانشکده ها و... )بند

دانشجوئی دانشكده ها یا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری  -همكاری مؤثر در اجرای برنامه های فرهنگی با معاونین فرهنگی -1

در دانشگاه در مناسبتهای فرهنگی، مذهبی، کانونهای دانشجویی، شرکت اش اص حقیقی عضو در شوراهای فرهنگی )فرهنگی، امر 

 امتیاز             1ساعت معادل  100ز،و ...(  طرح رویش و امثال آن هر به معروف و نهی از منكر، اقامه نما

 امتیاز 2سقف امتیاز: در هرسال                                                                              

نشجوئی یا نهاد نمایندگی مقام معظگم  دا -حضور در خوابگاه ها بعنوان مشاور فرهنگی )با درخواست و نظارت معاونت فرهنگی  -2

 امتیاز 2سقف امتیاز: در هرسال                   امتیاز.                           1/0رهبری در دانشگاه( هر یک ساعت 

ی مقام دانشجوئی یا نهاد نمایندگ –همكاری در برگزاری اردوهای دانشجویی )حضور بعنوان ناظر اردو از طرف معاونت فرهنگی  -3

 امتیاز 2سقف امتیاز :  در هرسال                   امتیاز،     5/0معظم رهبری در دانشگاه(: هر اردوی یک روزه تا 

پذیرش مسئولیت اجرایی در هر یک از ب ش های مراکز فرهنگی اساتید مانند عضویت در نشریات فرهنگگی دانشگگاه یگا نهگاد      -4

شگاه ، واحد تربیت بدنی، حوزه علوم اسالمی، شورای فرهنگی اساتید جوان، مرکز هم اندیشگی  نمایندگی مقام معظم رهبری در دان

 امتیاز،   1ساعت فعالیت  100اساتید، واحد برگزارکننده دوره های توانمندسازی و فلوشیپ فرهنگی هر 

 امتیاز 2سقف امتیاز: در هرسال                                                                                                                                     

همكاری یا پذیرش مسئولیت در اجرای برنامه ورزشی م صوص اعضا هیات علمی و یا عضویت در شگورای ورزشگی دانشگكده،     -9 

 منجر به ارتقاءامتیاز در طول یک دوره  2سقف امتیاز:                              امتیاز.                        1ساعت  100هر

تگا یگک امتیگاز          هر طگرح مصگوب و اجگرا شگده     ماده یک آیین نامه ارتقاء(.  5)بند  ه( ارائه و انجام طرحهای فرهنگی موثر:

  امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء4سقف امتیاز:

 (:آیین نامه ارتقاء 1ماده  5 )بند  و( برگزاری کارگاه های فرهنگی

 ساعته یک امتیاز  4کارگاه های حجاب و عفاف و... هر کارگاه  طراحی و اجرای-1



 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء 3سقف امتیاز:                                                                                                                

ماده ییک   5)بند دانشجوئی دانشكده ها -همكاری مؤثر در زمینه اجرای قانون کد پوشش با تائید معاونین آموزشی و فرهنگی -2

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء 3سقف امتیاز:                    امتیاز،   5/0( درهر ترم تحصیلی آیین نامه ارتقاء

شگرکت در فلوشگیپ هگای     آییین نامیه ارتقیاء(     ماده یک 9افزایی و توانمندسازی)بند ز( شرکت در کارگاه های دانش 

 ساعت دو امتیاز     16(، دوره طرح معرفت، راهیان نور و دوره های معادل هر 3و  2، 1فرهنگی )سطوح 

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء 8یاز: سقف امت                                                                                                                        

 ماده یک آیین نامه ارتقاء(1ح( تدوین کتاب  مقاله  تولید اثر بدیع و ارزنده و هنری: )بند 

 تقاء امتیاز در طول یک دوره منجر به ار 4سقف امتیاز:                                                                                                                   

 امتیاز      5/0همچنین چاپ مقاله در نشریات فرهنگی دانشگاه یا نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه هر مقاله تا 

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء5/1سقف امتیاز:                                                                                                                  

میاده ییک    4)بنید  امتیازبراساس ابالغ معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه  7/0هر نیمسال  تاد مشاور فرهنگیط(  اس

   امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء 5سقف امتیاز:                                                     آیین نامه ارتقاء(

 (:ماده یک آیین نامه ارتقاء 7)بند در جشنواره ها بصورت دانشگاهی  یی( کسب جوایز فرهنگی ورزشی و هنر

 به ترتیر برای رتبه های سوم تا اول( 1/ ، 75/، 5امتیاز. ) 1مسابقات دانشگاهی هر مسابقه تا  -

 به ترتیر برای رتبه های سوم تا اول( 2، 5/1، 1امتیاز. ) 2مسابقات ملی هر مسابقه تا -

 برای رتبه های سوم تا اول( .  3، 5/2، 2امتیاز ) 3ی هر مسابقه تامسابقات بین الملل -

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء 8سقف امتیاز:                                                                                                                     

 ر فعالیتهای ورزشی به ترتیر زیر امتیاز دارد:ضمنا کسر مقام ورزشی در مسابقات دانشكده ای و دانشگاهی و شرکت د

 امتیاز.  5/0مقام اول ورزشی در سطح دانشكده ای: هر مورد  -1

 به ترتیر برای رتبه های سوم تا اول( 1/ ، 75/، 5امتیاز. ) 1مقام ورزشی در سطح دانشگاه: هر مورد   -2

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء 3سقف امتیاز:                                                                                                      

 ساعت حضور یک امتیاز،  100شرکت در فعالیتهای ورزشی هر  -3

                                                          امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء 2سقف امتیاز                                                                                                       

ک(ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکل های قانونمند دانشیجویان و اعضیای هییات علمیی و طیالب و      

سگاعت بگه تاییگد     100و یا حوزه علمیه به منظور ترویج فعالیگت در حگوزه فرهنگگ  هگر     « موسسه »فعال در  نهادهای فرهنگی

               تر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه، یک امتیاز   معاونت فرهنگی و امور دانشجویی و دف

 امتیاز 2قف امتیاز: در هرسال س                                                                                                                                             

، و ... به تایید معاونتهای مربوطه دانشگاه یگا  درمانی ل( انجام خدمات داوطلبانه و خیرخواهانه در اموراجتماعی  بهداشتی  

سگقف                   امتیگاز  1سگاعت   8هگر    ماده یک آیین نامه ارتقیاء(:  5)بند نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاه 

 امتیاز 5امتیازدر هردوره ارتقا 

 



 اجتماعی -تربیتی –فرم راهنمای امتیازدهی فعالیتهای فرهنگی

 1شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های مذکور اعضاء هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز )موضوع ماده طابق با م

 آیین نامه ارتقاء(

 

ف
دی
ر

 

 عنوان فعالیت

 
جدولی که 

باید تكمیل 

 گردد

 توضیحات

1 

مه گذراندن یكی از دوره های زیر شرط بررسی پرونده اساتید محترم در اجرای ماده یک آئین نا

 ارتقاء اعضای هیات علمی می باشد:

 یک سطح از فلوشیپ فرهنگی

 دوره ضیافت اندیشه

 دوره طرح معرفت

 دوره تدبر در قرآن

 دوره های مربوط به حوزه علوم اسالمی

ساعت حضور فعال فرد متقاضی و  32)شرکت در هر یک از دوره های فوق به میزان حداقل 

 امتیاز فرهنگی می باشد( 4معادل

 
 

 امتیاز 4ساعت و معادل  32حداقل  8جدول 

 امتیاز 4ساعت و معادل  32حداقل  8جدول 

 امتیاز 4ساعت و معادل  32حداقل  8جدول 

 امتیاز 4ساعت و معادل  32حداقل  8جدول 

 امتیاز 4ساعت و معادل  32حداقل  8جدول 

 
 

2 
 كده ها و پذیرش مسئولیت دارالقرآن هاهمكاری در اجرای برنامه های دارالقرآن های دانش

 امتیاز 1ساعت موثر معادل  50هر  6جدول  امتیاز( 2)در هر سال تا 

3 
 شرکت در جلسات تدبر در قرآن که بصورت دانشكده ای یا دانشگاهی برگزار می شود

 ساعت یک امتیاز 8هر  8جدول  امتیاز( 2)در هر سال تا 

4 

 سابقات قرآن )مفاهیم، حفظ، قرائت(کسر عنوان رتبه های برتر در م

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 10)سقف امتیاز: 

 به ترتیر برای مقام های سوم تا اول( 2و  5/1، 1دانشگاهی )

 به ترتیر برای مقام های سوم تا اول( 3و  5/2، 2ملی )

 تا اول( به ترتیر برای مقام های ششم 5و  5/4، 4، 5/3، 3، 5/2بین المللی )

 
 

 امتیاز 2مسابقات دانشگاهی هر مسابقه تا  7جدول 

 امتیاز 3مسابقات ملی هر مسابقه  7جدول 

 امتیاز 5مسابقات بین المللی هر مسابقه  7جدول 

5 
 خدمتی اساتید -شرکت در اردوهای جهادی

 امتیاز 5/0هر روز شرکت به ازای  8جدول  امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 2)سقف امتیاز: 

6 
 طراحی و اجرای کرسی های آزاداندیشی درسطح دانشكده ها یا دانشگاه

 هر کرسی آزاداندیشی تا یک امتیاز 7جدول  امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 6)سقف امتیاز: 

7 
 حضور در کرسی های آزاداندیشی

 امتیاز 25/0ساعت حضور  2به ازاء هر  7جدول  ارتقاء( ( )سقف امتیاز: یک امتیاز در طول یک دوره منجر به

8 

دانشجوئی دانشكده -همكاری موثر در اجرای امور فرهنگی از جمله همكاری با معاونین فرهنگی

 ها، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه، کانون های دانشجویی، طرح رویش و امثال آن

 امتیاز( 2)سقف امتیاز: در هر سال 

 ساعت معادل یک امتیاز 100هر  6جدول 

9 

 حضور در خوابگاه ها بعنوان مشاور فرهنگی

 

 (نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ی یا )با نظارت معاونت فرهنگی دانشجوئ

 امتیاز( 2)سقف امتیاز: در هر سال 

 

 6جدول 

 امتیاز 1/0ساعت  1هر 



10 

اظر اردو از طرف معاونت فرهنگی همكاری در برگزاری اردوهای دانشجویی )حضور بعنوان ن

 (نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ی یا دانشجوئ

 امتیاز( 2)سقف امتیاز: در هر سال 

 امتیاز 5/0هر اردوی یک روزه تا  6جدول 

11 

پذیرش مسئولیت اجرایی در هر یک از ب ش های مرکز فرهنگی اساتید مانند عضویت در 

مقام معظم رهبری در دانشگاه، واحد تربیت بدنی، حوزه علوم  نشریات فرهنگی دانشگاه یا  نهاد

اسالمی، شورای فرهنگی اساتید جوان، مرکز هم اندیشی اساتید، واحد برگزارکننده دوره های 

 توانمندسازی و فلوشیپ فرهنگی

 امتیاز( 2)سقف امتیاز: در هر سال 

 6جدول 

 ساعت فعالیت یک امتیاز 100هر 

12 

مسئولیت در اجرای برنامه ورزشی م صوص اعضا هیات علمی و یا عضویت همكاری یا پذیرش 

 در شورای ورزشی دانشكده

 امتیاز  در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 2)سقف امتیاز 

 ساعت یک امتیاز 100هر  6جدول 

13 
 ارائه و انجام طرحهای فرهنگی موثر

 هر طرح مصوب و اجرا شده تا یک امتیاز 5جدول  امتیاز  در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 4)سقف امتیاز 

14 
 برگزاری کارگاه های فرهنگی مانند کارگاه های حجاب و عفاف و..

 ساعته یک امتیاز 4هر کارگاه  6 جدول امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 3)سقف امتیاز: 

15 

دانشجوئی  -آموزشی و فرهنگی همكاری موثر در زمینه اجرای قانون کد پوشش با تائید معاونین

 دانشكده ها

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 3)سقف امتیاز: 

 امتیاز5/0در هر ترم تحصیلی  6جدول 

16 

، 1شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمندسازی، شرکت در فلوشیپ های فرهنگی )سطوح 

 معادل(، دوره طرح معرفت، راهیان نور و دوره های 3و  2

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 8)سقف امتیاز: 

 امتیاز 2ساعت  16هر  8جدول 

17 
 تدوین کتاب، مقاله، تولید اثر بدیع و ارزنده و هنری

 بر اساس نظر کمیته ارتقای فرهنگی 4جدول  امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 4)سقف امتیاز: 

18 
 (فرهنگی دانشگاه یا نهاد مقام معظم رهبریچاپ مقاله در نشریات 

 امتیاز 5/0هر مقاله  4جدول  در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 5/1)سقف امتیاز: 

19 
 استاد مشاور فرهنگی بر اساس ابالغ معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه

 امتیاز 7/0هر نیمسال  6جدول  در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 5)سقف امتیاز: 

20 

 کسر جوایز فرهنگی، ورزشی و هنری در جشنواره ها

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 8)سقف امتیاز 

 به ترتیر برای مقام های سوم تا اول( 1/. و 75/. ، 5بصورت دانشگاهی     )

 به ترتیر برای مقام های سوم تا اول( 2و  5/1، 1ملی   )

 ترتیر برای مقام های سوم تا اول( به 3و  5/2، 2بین المللی)

 

 

 7جدول 

 7جدول 

 7جدول 

 

 

 هر مسابقه تا یک امتیاز 

 امتیاز  2هر مسابقه تا  

 امتیاز 3هر مسابقه تا  

21 

 کسر مقامهای ورزشی در سطح دانشكده و دانشگاه،

 امتیاز در طول یک دوره منجر به ارتقاء(  3)سقف امتیاز این مورد 

 دانشكده ای مقام ورزشی در سطح

 به ترتیر برای مقام های سوم تا اول( 1/. و 75/. ، 5مقام ورزشی در سطح دانشگاه    )

 

 

 7جدول 

 7جدول 

 

 

 امتیاز  5/0هر مورد 

 امتیاز 1هر مورد تا 

 ساعت حضور یک امتیاز 100هر  6جدول  امتیاز  در طول یک دوره منجر به ارتقاء( 2شرکت در فعالیتهای ورزشی           )سقف امتیاز:  22

23 

ارائه مشاوره فرهنگی، ورزشی و هنری و یا همكاری موثر با تشكل های قانونمند دانشجویان و 

اعضای هیات علمی و طالب و نهادهای فرهنگی فعال با تائید معاونت فرهنگی و امور دانشجویی 

 و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه

 ز(امتیا 2)سقف امتیاز: در هر سال 

 6جدول 
 ساعت یک امتیاز 100هر 

24 
انجام خدمات داوطلبانه و خیرخواهانه در امور اجتماعی، بهداشتی، درمانی و ... با تائید معاونت های 

 ساعت یک امتیاز 8هر  6جدول  مربوطه دانشگاه یا نهاد مقام معظم رهبری



 

 ی آموزشی:  فعالیتها2ماده 

: امتیاز نظم وترتیر به پیشنهاد مدیر گروه و تایید ) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی(2جدول شماره   1بند 

معاون آموزشی دانشكده برسد. ارزیابی به صورت نیمسالی صورت گرفته و  درفرم نظرخواهی از مدیر گروه و معاون آموزشی 

 15حداقل  امتیاز در هر دوره ارتقا. کسر 20امتیاز تا سقف  2انده شود. به ازای هر نیمسال كده در قالر یک سوال گنجدانش

 امتیاز از این بند الزامی است. 2.5ساالنه امتیاز در هر دوره ارتقا و کسر 

 فعالیتهای دانش پژوهی:  ) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی( 2جدول شماره   6بند 

که در مرتبه استادیاری انجام گرفته باشد برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به  2ماده  6امتیاز از فعالیت های بند  3کسر حداقل  -

ضمناً ارائه گواهی شرکت در دوره فلوشیپ آموزش پزشكی برای کلیه  ادامه روند فعلی( دانشیاری ضروری است. ) بند شرطی در

 یاری) به عنوان ب شی از فعالیت های دانش پژوهشی( الزم است.متقاضیان ارتقاء از استادیاری به دانش

در صورتیكه عضو هیأت علمی در هنگام ارتقاء از مرتبه استادیاری به دانشیاری این امتیاز را به هر دلیل کسر ننموده باشد  -2

در دوره فلوشیپ آموزش پزشكی برای  امتیاز و شرکت 3)مثال به دلیل انتقال در مرتبه دانشیاری از سایر دانشگاهها( کسر حداقل 

 ارتقاء از مرتبه دانشیاری به استادی ضروری می باشد. ) بند شرطی(

برای ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی و از استادی به استادبرتری فعالیت های دانش پژوهشی دارای امتیاز ترجیحی )غیر  -3

 شرطی( خواهد بود.

 ناوریپژوهشی ففعالیتهای  : 3ماده 

 :( مقاالت اصیلپژوهشی فناوری) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای 1-3جدول  - 1بند

مقاالت مست رد از پایان نامه متقاضی در صورتی که بعد از شروع به کار به عنوان عضو هیات علمی منتشر گردد مشروط بگه  

امتیگاز   %50ساب در بندهای شرطی، حداکثر تگا سگقف   اینكه محل انتساب فرد دانشگاه علوم پزشكی شیراز باشد و بدون احت

 متناسر با نوع مقاله و محل نمایه شدن مجله قابل احتساب خواهد بود.

   :( مقاالت اصیلپژوهشی فناوری) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای  1-3جدول  1بند 

 امتیاز  2.5تا هداشت لیست مجالت وزارت ب 3در سطح  ISC نمایه شده در صرفا  چاپ شده درمجالت

 امتیاز 3تا لیست مجالت وزارت بهداشت  2در سطح  ISC نمایه شده در  صرفا چاپ شده در مجالت

 امتیاز 3.5تا  لیست مجالت وزارت بهداشت 1در سطح  ISC نمایه شده در  صرفاچاپ شده درمجالت 

 امتیاز 5تا  IFبدون   Pubmed یا    ISIچاپ شده در مجالت منطقه ای  نمایه شده در 

 امتیاز  6تا  IFبدون   Pubmedیا  ISIچاپ شده در مجالت داخلی یا بین المللی نمایه شده در 

 امتیاز 7تا  IFبا  Pubmedیا   ISIچاپ شده در مجالت نمایه شده در 

 اضافه می گردد. امتیاز  0.25،  2باالتر از  IF 1به ازای هر  2باالتر از   IFتبصره: امتیاز 

 امتیاز در هر دوره ارتقاء( 5)سقف امتیاز: 



: مالک تعداد استناد زمان طرح در کمیتگه منت گر   استناد(  5)حداقل  ضریر مقاالت پر استناد 1-3جدول  - (13 )شماره 1بند

 است. Scopusبراساس تعداد درد شده در  و

 ضرب می شود 1.1استناد  امتیاز مقاله در ضریر  9-5

 ضرب می شود 1.2استناد  امتیاز مقاله در ضریر  14-10

 ضرب می شود 1.3متیاز مقاله در ضریر استناد  ا 19-15

 ضرب می شود 1.1استناد  امتیاز مقاله در ضریر  24-20

 ضرب می شود  1.5یا بیشتر استناد  امتیاز مقاله در ضریر  25

   :(پژوهشی فناوری) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای  1-3جدول  2بند 

 امتیاز 2تناد از نویسنده تا اس 3با کمتر از  روایی سقف امتیاز مقاالت مروری

 امتیاز 4استناد یا از نویسنده تا  3حداقل  با  روایی سقف امتیاز مقاالت مروری

 امتیاز 5بدون استناد از نویسنده تا سیستماتیک مروری سقف امتیاز مقاالت 

 امتیاز 7ا متا آنالیز تو مقاالت  استناد از نویسنده 1سیستماتیک با حداقل مروری  سقف امتیاز مقاالت

   :(پژوهشی فناوری) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای    1-3جدول  3بند 

 امتیاز 1تا  ترویجی -علمی  سقف امتیاز مقاالت

 :(پژوهشی فناوری) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای  1-3جدول  5بند 

از متقاضی در یک همایش در هر قاله های قابل قبول )حداکثر تعداد م مقاالت کامل در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش ها

 مقاله است( 3سال 

 امتیاز 1سقف امتیاز مقاالت همایش های داخلی تا 

 امتیاز 2همایش های بین المللی تا 

   :(پژوهشی فناوری) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای   1-3جدول  6بند 

)حداکثر تعداد مقاله های قابگل قبگول از متقاضگی در     امتیاز 1تا  ین المللیهمایش داخلی یا  بدر  خالصه مقاله چاپ شدههر 

 مقاله است( 3یک همایش در هر سال 

 :(پژوهشی فناوری) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای   1-3جدول  8بند 

رکگزی دارنگد الزم اسگت    در صورت تقاضای ت صیص امتیاز به فعالیتهای موضوع این بند که نیاز به تاییدیگه هیگات ممیگزه م   

مستندات مربوط به هر فعالیت از طریق معاون پژوهشی دانشكده مربوطه به معاونت پژوهشی دانشگگاه ارسگال تگا در صگورت     

بگرای اخگذ تاییدیگه هیگات ممیگزه مرکگزی        ، ار این طریقآن به دبیرخانه هیات ممیزه عتایید معاون پژوهشی دانشگاه و ارجا

 ارسال گردد.



 :(پژوهشی فناوری) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای     1-3 جدول 11بند 

 مالک جذب اعتباربه صورت گرانت پژوهشی و از خارد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است.

 :(پژوهشی فناوری) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای   1-3جدول  15بند 

 امتیاز 6لمللی تا امتیاز و بین ا 3جشنواره های داخلی تا 

 :(پژوهشی فناوری) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای   1-3جدول  16بند 

 امتیاز 1ساعت  100/ ارزیابی اختراع / نظارت بر طرح هر  و مقاالت داوری طرح و پایان نامه

 3شروط الزم جهت ارتقا در ماده 

 قابل قبول است. Pubmedیا   ISI: فقط مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده در  بند ب و ج

 : حبند 

در کمیته منت ر دانشكده ها مطرح و به تایید برسد بند شرطی مذکور به  1396برای پرونده های ارتقا که تا پایان شهریور 

 (استر حال اجرا تاکنون د 93ی که از مهرماه شرح زیر الزم االجرا خواهد بود )ادامه شرایط

 برای استادی

 :زیر هر دوبند  ن داشتن همزما

 Scopusبراساس نمایه  4حداقل  H-indexف: داشتن ال

یا ISI)   در مجالت نمایه شده در مجالت دسته اول مسئولب: داشتن حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده اول یا نویسنده 

 Medline  (pubmed)  باIF   2حداقل  

 برای دانشیاری

 :زیر هر دوبند  داشتن همزمان 

 Scopusبراساس نمایه  2حداقل  H-indexداشتن الف: 

یا ISI)   در مجالت نمایه شده در مجالت دسته اول مسئولب: داشتن حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده اول یا نویسنده 

 Medline  (pubmed)  باIF   حداقل 

 تن شرایط زیر خواهد بود: شرط مطرح شدن درخواست ارتقا در کمیته منت ر دانشكده داش 96از ابتدای مهرماه 

 برای استادی

 :چهارگانه زیر بندهایاز  بند 2داشتن همزمان 

 برای اعضای هیات علمی پژوهشی( 8حداقل  H-indexداشتن ) Scopusبراساس نمایه  6حداقل  H-indexالف: داشتن 

یا ISI)  شده در مجالت دسته اولدر مجالت نمایه  مسئولب: داشتن حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده اول یا نویسنده 

 Medline  (pubmed)  باIF   مقاله با شرایط مذکور برای اعضای هیات علمی پژوهشی( 2)داشتن حداقل  2حداقل 

یا ISI)  در مجالت نمایه شده در مجالت دسته اول مسئولد: داشتن سه مقاله شرطی به عنوان نویسنده اول یا نویسنده 

 Medline  (pubmed) با IF   مقاله با شرایط مذکور برای اعضای هیات علمی  6)داشتن حداقل  1.5حداقل

 پژوهشی(

یا ISI)  در مجالت نمایه شده در مجالت دسته اول مسئولد: داشتن حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده اول یا نویسنده 

 Medline  (pubmed) ارجاع   20حداقل    با(Citation)  ای اعضای هیات علمی پژوهشی(ارجاع بر 25)حداقل 

 برای دانشیاری

 :چهارگانه زیر بندهایاز  بند 2داشتن همزمان 

 برای اعضای هیات علمی پژوهشی( 5حداقل  H-indexداشتن ) Scopusبراساس نمایه  3حداقل  H-indexالف: داشتن 



یا ISI)  ایه شده در مجالت دسته اولدر مجالت نم مسئولب: داشتن حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده اول یا نویسنده 

 Medline  (pubmed)  باIF   مقاله با شرایط مذکور برای اعضای هیات علمی  2)داشتن حداقل  1.5حداقل

 پژوهشی(

یا ISI)  ول در مجالت نمایه شده در مجالت دسته اولئ: داشتن دو مقاله شرطی به عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسد

 Medline  (pubmed)  باIF   مقاله با شرایط مذکور برای اعضای هیات علمی پژوهشی( 4)داشتن حداقل  1حداقل 

یا ISI)   در مجالت نمایه شده در مجالت دسته اول مسئولد: داشتن حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده اول یا نویسنده 

 Medline  (pubmed) ارجاع   10حداقل    با(Citation)  اع برای اعضای هیات علمی پژوهشی(ارج 15)حداقل 

بیوده و در   originalمتقاضی باید نویسنده اول یا نویسنده مسئول باشید. مقالیه اصیلی    در موارد فوق تبصره: 

باشید. از   Scopusارجاعات مقالیه بایید در    در مورد شرط ارجاع باشد. PubMedیا   ISIمجالت نمایه شده در 

Citation   رجاعات به شکلحد اکثر یک سوم اشرطی self-citation      دو سیوم  میورد قبیول اسیت و حیداقل

 باشد. originalارجاعات باید مقاالت 

 جدول تقسیم امتیاز فعالیتهای مشترک

به استاد راهنما  و دانشجو نفر اول باشد اگر مقاله مست رد از پایان نامه دانشجویی باشد و این مطلر در مقاله ذکر شده باشد

نامه به شرطی که نویسنده مسئول باشد امتیاز نویسنده اول تعلق می گیرد. به استاد راهنمای دوم نصف امتیاز ی )اول( پایان 

 استاد راهنمای اول تعلق می گیرد.

عضو هیات علمی آموزشی( که توسط برای )   1-3تبصره: برای کلیه فعالیتهای متناظر بندهای جدول 

به ترتیر بندهای مذکور ( صورت می پذیرد   2-3ضوع جدول پژوهشی )فعالیتهای مواعضای هیات علمی 

 فوق عمل خواهد شد.
 

 اییعلمی اجرفعالیتهای  : 4ماده 

 مهم: شرکت در کارگاههای آموزشی و پژوهشی چه به شکل تدریس یا شرکت امتیاز از این ماده ندارد.

 :جرایی(ا -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  1بند 

بابگت  هر نیمسگال  در صورت رضایت رئیس دانشكده و معاونین دانشگاه از خدمات عضو هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی در 

 امتیاز دریافت می کند. 0.75امتیاز و عضو هیئت علمی تمام وقت غیر جغرافیایی  1فعالیتهای موظف خود 

 :اجرایی( -الیتهای علمی ) امتیازهای قابل محاسبه از فع  4جدول شماره  2بند 

 امتیاز محاسبه می شود.  1ساعت  100هر 

 :اجرایی( -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  4و  3بند 

 به پیشنهاد مدیر گروه و تایید رئیس دانشكده و تایید نهایی معاون ذیربط دانشگاه

 :اجرایی( -ه از فعالیتهای علمی ) امتیازهای قابل محاسب  4جدول شماره  5بند 

 با تایید معاون پژوهشی دانشگاه

 :اجرایی( -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  6بند 



 بط دانشگاهربا تایید معاونت ذی

 :اجرایی( -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  7بند 

 هشی دانشگاهبا تایید معاونت پژو

 :اجرایی( -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  8بند 

امتیگاز محاسگبه مگی     1ساعت  100هر .  ساعت 150به ازای هر برنامه به تایید معاون پژوهشی دانشگاه  یا اجراییدبیر علمی 

 شود. 

 :اجرایی( -ی علمی ) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتها  4جدول شماره  9بند 

 صورت می گیرد.   1ت صیص امتیاز برای پست های ستاره دار براساس پیوست 

 :اجرایی( -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  10بند 

مسگئول   با حكم مقام مافوق و براساس گواهی صادره از مقگام برای شرکت در شوراهای درون دانشگاهی و مشاغل غیر مصوب 

 .امتیاز اجرایی محسوب می گردد 1ساعت  100هر 

 :اجرایی( -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  11بند 

 به تایید معاون آموزشی دانشگاه

 :اجرایی( -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  12بند 

 هدانشگاپژوهشی به تایید معاون 

 :اجرایی( -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  13بند 

 به تایید معاون آموزشی دانشگاه

 :اجرایی( -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  16بند 

 به تایید معاون آموزشی دانشگاه

 :اجرایی( -ز فعالیتهای علمی ) امتیازهای قابل محاسبه ا  4جدول شماره  16بند 

 دانشگاهپژوهشی  تمعاونشورای انتشارات به تایید 

 :اجرایی( -) امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی   4جدول شماره  18بند 

 ذب دانشجوی با تابعیت خارجی است.مالک ج


