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 81 از 3                                                                                                                                                                                         آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالیانه

 مقدمه

تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و تولید علم و دانش بر کسی  از طریقجایگاه و اهمیت دانشگاهها در توسعه و پیشرفت جامعه 

ابالغ تصویب و لذا لمی هر دانشگاه در دستیابی به این اهداف، غیرقابل انکار است. پوشیده نیست. در این میان نقش اعضای هیات ع

آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و آیین نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات 

ف صورت گرفته است. بر اساس آئین اهدنظور نیل به این اه موزارت متبوع بدانشگاهها از طرف شورای عالی انقالب فرهنگی و علمی 

های هفت گانهِ آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، توسعه فردی،  اعضای هیات علمی دانشگاه در قالب فعالیتوظایف ، ی مذکورنامه ها

ین فعالیت ها ضمن زمینه شده است. انجام اتعریف درمانی و ارتقای سالمت در طول سال  -اجرایی و مدیریتی، ارائه خدمات بهداشتی

سازی برای دستیابی دانشگاه به اهداف عالیه خود، متضمن دریافت ترفیع پایه سالیانه و ارتقای مرتبه علمی اعضای هیت علمی دانشگاه 

را  معین خواهد بود. بنابراین هر دانشگاه می بایست با سیاستگذاری هوشمندانه، فعالیت های اعضای هیات علمی خودطول مدتی در 

این آئین نامه به منظور تعیین ضوابط و نحوه ی اعطای پایه سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم  جهت دهی نماید. راستااین  در

 پزشکی البرز تهیه و به تصویب شورای دانشگاه رسیده است. 

 

 کلیات 

گانه در طول یکسال شمسی در قالب مندرجات این  هفتدر ازای حضور فعال و انجام وظایف محوله استناد به آئین های فوق الذکر  اب

منوط به کسب حداقل پایه ترفیع سالیانه دریافت عنوان ترفیع سالیانه به اعضای هیات علمی اعطاء خواهد شد. ه ب ؛آیین نامه، یک پایه

 د. می باش 1 نیز مجموع امتیازات بر اساس جدول و مولفهدر هر امتیاز 

گانه در یک بازه  های هفت امه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی، کسب حداقل امتیازات مربوط به فعالیتکه در آیین ناز آنجایی 

سال ضروری است، بدین منظور با هدف همسو نمودن ضوابط دریافت ترفیع سالیانه با ضوابط ارتقای مرتبه علمی، حداقل  8تا  4زمانی 

های  متوسط سالدر طی  پایه سالیانه به گونه ای تعیین شده که اعضای هیات علمی امتیاز الزم در هر حیطه برای دریافت ترفیع

  امتیاز الزم برای ارتقای مرتبه علمی را کسب نمایند. مذکور
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 81 از 4                                                                                                                                                                                         آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالیانه

 محاسبه ترفیع پایه سالیانهمولفه های  -8جدول

 توضیحات حداکثرامتیاز حداقل امتیاز مولفه ردیف

 نتقال و غیر قابل ذخیرهغیر قابل ا 7 2 فرهنگی و توسعه فردی 1

2  

 آموزشی

 5/2 کیفیت

 

 در صورت اعمال ضریب تشویقی 69/3قابل افزایش تا  3/3

 غیر قابل ذخیره و قابل انتقال به سایر مولفه ها 12 4 کمیت

 امتیاز لحاظ می گردد. 5/0هر واحد آموزشی معادل 

درصد جهت  50ه  تا قابل انتقال به سایر مولفه ها و ذخیر بدون سقف 9 پژوهشی 3

 سال آینده

 غیر قابل انتقال و غیر قابل ذخیره 9 2 های اجرایی فعالیت 4

 ،18ر استادیا ، 19مربی 1مجموع امتیازات

 20 ستادا ، 16ر دانشیا

 - بدون سقف

 

 درصد  25سب حداقل با ک ،کسب نشده باشد ترفیع سالیانهکه امتیازات الزم  استادیاران، در صورتی مربیان و در سال اول خدمت

 .امتیازات الزم پایه اعطاء می گردد

  ملزم  ،آموزشی امتیازاتبه شرط کسب حداقل مجموع  تدریس نمایند، سال هردر  درسی واحد 30اعضای هیات علمی که بیش از

 .نمی باشند ها مولفهسایر در امتیاز قل به کسب حدا

 مربوطه  واحدهای موظفی ضو هیات علمی در طول سال کمتر از حداقلبه عاز طرف دانشگاه واحدهای ارائه شده که  در صورتی

 های پژوهشی قابل جبران است. های آموزشی از طریق مازاد امتیاز فعالیت باشد، کسری امتیاز فعالیت

 ریس دمشروط به ت، دارندواحد در هر سال  8موظفی کمتر از ، دلیل مسئولیت های اجراییه دسته از اعضای هیات علمی که ب آن

 تعلق خواهد گرفت.به آنان حداقل امتیاز آموزشی  ،موظفیواحدهای 

 جهت  ،سه سال متوالی و یا چهار سال متناوب موفق به دریافت ترفیع سالیانه نگردنددر طی اعضای هیأت علمی که  در صورتی

 گردد.انشگاه منعکس می به رئیس دهمراه مستندات الزم  به اترئیس کمیته ترفیعتوسط مراتب  بررسی و تعیین تکلیف

 18ها براساس مقررات مادهها و انواع مرخصی، معذوریتمدت های کوتاهبورس های سالیانه در دوران مأموریت آموزشی،اعطای پایه 

 نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه خواهد بود.های ذیل آن از فصل سوم آیینو تبصره

  ترفیع تعلق نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق ترفیع به تعویق می افتد.به ایام تعلیق و مرخصی بدون حقوق 

  ماه ترفیع تعلق نمی گیرد و به همان  9سال و همچنین مرخصی زایمان بیش از  ماه در 4به ایام مرخصی استعالجی بیش از

 میزان تاریخ استحقاق ترفیع به تعویق می افتد.

 

 

                                                           
 ساعات حضور قابل قبول برای احتساب ترفیع سالیانه براساس ضوابط و مقررات جاری دانشگاه خواهد بود.  1
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 81 از 5                                                                                                                                                                                         آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالیانه

 دیهای فرهنگی و توسعه فر فعالیت (8
 جهتدر قالب موارد زیر، امتیازات الزم اجرای سیاست های فرهنگی دانشگاه رعایت و انتظار می رود اعضای هیات علمی عالوه بر 

موجب  قانونی، بدیهی است عدم رعایت موارد زیر به شرط مستنداتکسب نمایند.  2توسعه فرهنگی و فردی را بر اساس جدول شماره 

  آنان خواهد شد: محرومیت از ترفیع سالیانه

 جمهوری اسالمی ایرانمقدس نظام  اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه و 

 دانشجویان اسالمی و ملی در هویت تقویت 

 دانشجویان به بخشی امید و مثبت نگرش ایجاد 

 ای حرفه و آموزشی اخالق رعایت اصول 

 رعایت شئونات معلمی و استادی 

 شرح جدول زیر خواهد بود:های توسعه فردی به  امتیاز فعالیت

 فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی -2جدول 

 سقف امتیاز موضوع

 ،)تدوین کتاب( )مقاله( و )تولید اثر بدیع و ارزنده هنری( با رویکرد اسالالمی در حالوزه هالای فرهنگالی    

 اجتماعیو  تربیتی

1 

 5/0 تهیه و تدوین پیوست فرهنگی

 3/0 های قانونمند اری موثر با تشکلارائه مشاوره فرهنگی و یا همک

 1 دانشگاهفرهنگی  ،معاون دانشجوییو تایید استاد مشاور فرهنگی با حکم 

مسئولیت پذیری در اصالح و هدایت 

هالالای مطلالالوب فرهنگالالی و   نگالالرش

هالالای  مشالالارکت یالالا انجالالام فعالیالالت 

 اجتماعی  ، تربیتی وفرهنگی

 5/0 اجتماعی و تربیتی ،برنامه ریزی و طراحی در امور فرهنگی

 اجتماعی و تربیتی ،فرهنگیمشارکت در اجرای امور 

 های مرتبط سایر فعالیت

 5/1 ملی، انقالبی و صداقت و امانتداری  فرهنگی، های دینی، استمرار در تقید و پایبندی به ارزش

  2 دانشگاهی، استانی و ملیدر سطوح  کسب جوایر فرهنگی

 1 برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی طراحی و مشارکت فعاالنه در 
 

 های توسعه فردی فعالیت -3جدول

 امتیاز عنوان

 امتیاز5/0ساعت معادل  9هر  شرکت در کارگاه های توانمند سازی و دانش افزایی )آموزشی، پژوهشی و فرهنگی(

 مورد در سال 2ز تا امتیا 5/0هر مورد معادل  شرکت در کنگره ها، سمینارها و بازآموزی های آموزشی 

 مورد در سال 2امتیاز تا  5/0هر مورد معادل  شرکت در کنگره ها، سمینارها و بازآموزی های تخصصی رشته مربوطه

، گروههای کوچک CPC،Lab meetingشرکت در ژورنال کالب، کنفرانس داخلی، 

 )بالینی و غیر بالینی(، آموزش بالینی سرپایی، گزارش صبحگاهی

 امتیاز5/0معادل  ساعت 9هر 

 امتیاز  1 بررسی عملی و عینی مهارتهای تدریس اعضای هیات علمی در جمع همکاران

 متیاز 1 استاد منتخب آموزشی یا پژوهشی

 تامین کسر امتیاز تا یک سال ارتقاء مرتبه علمی 

 

 

 

 



 البرز درماني و علوم پزشكي و خدمات بهداشتي گاهدانش
 معاونت آموزشي

 

 81 از 6                                                                                                                                                                                         آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالیانه

 های آموزشی فعالیت (2

انتظار می رود هر یک از اعضای کمیت تدریس تعریف شده است. و یت کیفهای آموزشی در این دستورالعمل در قالب دو مولفه  فعالیت

از آنجایی که فعالیت آموزشی با کیفیت پایین مقبول سیستم  .هیات علمی تا سقف موظفی واحدهای آموزشی محوله را تدریس نمایند

ای هر واحد فعالیت آموزشی، به ازگردد. انتظار بر این است که هر نوع فعالیت آموزشی با حداکثر کیفیت ارائه  ،آموزشی نمی باشد

 .می گرددامتیاز آموزشی لحاظ  معادل نیم

 

 ( کیفیت تدریسالف

)کیفیت تدریس از طریق  می باشد 33/3امتیاز آن بدون اعمال ضریب تشویقی کیفیت تدریس بر مبنای جدول زیر محاسبه و حداکثر 

 آمد(. بدست خواهد 1مولفه های پیوست دانشکده در قالب نظرسنجی از دانشجویان، مدیر گروه و 

 کیفیت تدریس جهتامتیاز نظرسنجی از فراگیران و همکاران  -4جدول

 مرجع تایید حداکثر امتیاز  عنوان

مرکز مطالعات و توسعه آموزش  30 نظر سنجی از دانشجویان

توسعه  اتردفپزشکی دانشگاه و یا 

 دانشکده ها

 20 نظر سنجی از همکاران گروه

 25 سنجی از مدیر گروه نظر

 25 نظر سنجی از معاون آموزشی یا رئیس دانشکده

 100 مجموع

 30امتیاز مکتسبه تقسیم بر  امتیاز نهایی 

 

در محاسبه امتیاز نهایی  2/1در صورت بهبود میانگین امتیاز نظرسنجی از دانشجو و دانشکده نسبت به دوره قبل؛ ضریب  :8تبصره 

درصد نمره کل باشد امتیاز  60ظ می گردد )هم چنین در مواردی که امتیاز دوره قبلی و جدید مدرس بیش از کیفیت تدریس لحا

 این بند تخصیص می یابد(.

اعضای هیات علمی یک یا چند مورد از مولفه های را در ارزشیابی خود نداشته باشند، مالک ارزشیابی در آن چنانچه  :2تبصره 

مولفه ها خواهد بود. برای مثال چون مدیر گروه، مولفه ارزشیابی مدیر گروه را ندارد، از میانگین ارزشیابی مولفه ها، میانگین سایر 

 رئیس دانشکده، همکاران و دانشجویان برای آن مولفه استفاده خواهد شد.
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 81 از 7                                                                                                                                                                                         آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالیانه

 تدریسمیت ( کب

 :خواهد بودزیر  مختلف آموزشی به شرح جدولهای  فعالیتعناوین 

 های آموزشی ازی فعالیتمعادل س -5جدول

 واحد معادل عنوان

 معادل واحد هر واحد نظری دوره پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی، کارشناسی و کاردانی

 5/1  ضریب تدریس واحد هایی که برای اولین بار توسط مدرس در دانشگاه صورت گیرد

 افزایش 05/0نفر  10ی هر به ازا دانشجو 51تعداد بیش از  با های  نظری تدریس در کالس

 2/1ضریب  تدریس هر واحد  نظری دوره کارشناسی ارشد

 5/1ضریب  و دستیاری PhDتدریس هر واحد نظری دوره دکترای

دانشجو در هر گروه و برای  15هر واحد آزمایشگاهی، عملی و کارگاهی با حداقل تعداد 

 نفر در هر گروه  12های بالینی حداقل  کارگاه مهارت

 ساعت معادل یک واحد نظری 34ر ه 

  در صورتیکه دانشجویان یک کالس به بیش از یک گروه تقسیم گردند، واحد

 معادل بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد:

 

 
  در صورت تدریس بیش از یک استاد؛ واحدمعادل نهایی، بصورت قدرالسهم بین

 آنهاتقسیم می گردد.

 8ینی )پرستاری، مامایی و پیراپزشکی( و بهداشت حداقل کارآموزی و کارآموزی در عرصه بال

 8و حداکثر  9دانشجو در هر گروه و در اتاق های عمل و بخشهای ویژه حداقل  12و حداکثر 

 نفر قابل دانشجو در هر گروه

 مجموع ساعات حضور مدرس در عرصه بالینی

34 

 واحد درس مربوطه قدرالسهم بین مدرسین تقسیم می شودمعادل  زی در عرصه بالینی و بهداشتوسرپرستی کارآموزی و کار

تدوین طرح درس )برای باراول و یا تحول در محتوی(، الگ بوک و بارگذاری درسایت، به 

 تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 ساعت در هر ترم 3ساعت نظری تا سقف  1  به ازای هر مورد

 حداکثر تا سقف یک واحد در هر ترم وزشی دانشگاهنوآوری های آموزشی با تایید معاون آم

 واحد در هر ترم 2تا  EDCبا نظر کمیته های مربوطه در  تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی درقالب فیلم و نرم افزارهای چند رسانه ای آموزشی

ارائه فرایندهای آموزشی جهت شرکت در جشنواره شهید مطهری و مقاالت پژوهش در 

 همایش آموزش پزشکی به تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیآموزش در 

واحد(در هر ترم و  1و کشوری  5/0واحد )درون دانشگاهی 1به ازای هر مورد

 واحد در هر ترم 2حداکثر 

 تدریس در کارگاه ها، کنگره ها، سمینار ها و باز آموزی ها، کالسهای المپیاد کشوری
واحد و برای موارد 3واحد در هر ترم تا سقف  ساعت یک 10برای بار اول هر 

 ساعت نیم واحد 10تکراری برای هر 

 واحد در هر ترم 2ساعت موثر یک واحد تاسقف  94هر  پزشکیتوسعه آموزش مطالعات ومرکزبه تایید  EDOو EDCدرآموزشی  موثرخدمات 

ای کوچک ، کار در گروههCPC، Lab meetingارائه ژورنال کالب، کنفرانس داخلی، 

)بالینی و غیربالینی(، آموزش بالینی سرپایی، گزارش صبحگاهی،به شرط حضور حداقل دو 

 نفر دانشجو پزشکی یا دستیار به تایید معاون آموزشی بیمارستان

 ساعت نظری 1هر مورد در هر جلسه 

 ساعت نظری 1ساعت معادل  2هر  راند آموزشی در بخش بیماران بستری و آموزش در اتاق عمل برای دانشجویان پزشکی

 شب یک واحد  15 کشیک شب برای گروه های جراحی و بیهوشی به شرط حضور رزیدنت یا انترن

 شب یک واحد  30 کشیک شب برای گروه های داخلی به شرط حضور رزیدنت یا انترن )به صورت آنکال(

 معادل واحد مربوطه سرپرستی پایان نامه در هر مورد

 درصد واحد استاد راهنما 30معادل  امه در هر موردمشاوره پایان ن

 

های آموزشی خارج از دانشگاه از جمله سرپرستی و مشاوره پایان نامه، با هماهنگی معاونت آموزشی و تایید رئیس  لحاظ امتیاز فعالیت :8 تبصره

 دانشگاه ضمن رعایت حقوق مربوط به دانشگاه بالمانع است.

و معاونت آموزشی دانشگاه بررسی حوزه پس از پیشنهاد رئیس دانشکده، در تعریف نشده در جدول فوق، آموزشی  های فعالیت سایر :2 تبصره

  .واحد معادل اعالم خواهد شد
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 فعالیتهای پژوهشی (3

 می باشد:زیر  های پژوهشی به شرح جدول فعالیت امتیاز
 

 های پژوهشی معادل سازی فعالیت -6جدول

 توضیحات امتیاز محتوا عنوان

 مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده

 

 :1نمایه های نوع 
ISI (web of sciences), ISC, Pub Med/ Medline 

  7تا 

 
 :2نمایه های نوع 

BIOSIS,Chemical Abstract, Current Contents, 
Embase, Scopus 

 5/3تا 

  3تا  سایر نمایه های بین المللی

 2 تا سایر موارد و اندیکس نشده

 ارائه مقاله در همایشهای خارجی و بین المللی داخلی

 5/0 پوستر )حداکثر دو مورد در سال(

 

 2 سخنرانی 

 3 سخنران مدعو

 ارائه مقاله در همایشهای داخلی

 5/0 )حداکثر دو مورد در سال( پوستر

 1 سخنرانی 

 2 سخنران مدعو

 کتاب

 15تا  تالیف کامل یا بخشی از کتاب

 
 3تا  ترجمه کامل یا بخشی از کتاب

 1تا  ویراستاری کامل یا بخشی از کتاب

 2تا  تجدید چاپ کتب در قاب موارد باال

 5و سوم  9، دوم 7رتبه اول  7تا  کسب رتبه در جشنواره های معتبر علمی )مطهری، رازی و خوارزمی و ...(

ثبت  اکتشاف، اختراع، بومی سازی فن آوری های نوین،

 غیره ژن و

 10تا  ثبت داخلی
 مورد 3ثبت ژن تا 

 15تا  ثبت بین المللی

 ارجاع به مقاالت در کتب و مجالت معتبر

 1تا  به ازای هر مورد بین المللی عالوه بر امتیاز مقاله

 مورد  5تا سقف 

 خود استنادی قابل لحاظ 

 نمی باشد

 

 5/0 تا  هبه ازای هر مورد داخلی عالوه بر امتیاز مقال

 مورد 5تا سقف 

 خود استنادی قابل لحاظ 

 نمی باشد

 طرح پژوهشی

 3تا  مجری
 50درصد امتیاز تصویب و  50

 درصد پایان یافته باشد

 باید پایان یافته باشد 1تا  همکار به شرط فعالیت تعریف شده و مرتبط

 باید پایان یافته باشد 5/0تا  ناظر

 طرح دانشجویی
 1تا  استاد راهنما 

 50درصد امتیاز تصویب و  50

 درصد پایان یافته باشد

 باید پایان یافته باشد 5/0تا  استاد مشاور

 مازاد بر امتیاز طرح اصلی 1تا  به ازای هر ده میلیون ریال جذب بودجه طرح تحقیقاتی

 داوری

 مجالت ایندکس شده خارجی

 مورد در سال 4تا سقف  5/0تا 
 ژوهشی و پروپوزال طرح های پژوهشی مقاالت داخلی علمی پ

 پایان نامه )ارشد، دکترا و رزیدنتی(

 کتاب
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 محاسبه و توزیع امتیازات نهایی، چنانچه فعالیتی توسط چند نفر انجام شده باشد -7جدول

 (8ستون)
 (3) ستون (2) ستون

 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه )درصد(

 )درصد( مجموع ضرایب
 تعداد همکاران

اول و نویسنده 

 مسئول
 بقیه همکاران

1 100 -  

2 60 90 150 

3 80 50 180 

4 70 40 160 

5 90 30 180 

 175 و کمتر 25 50 و باالتر 9

 

  و یا درصد از امتیازهای پژوهشی برای ترفیع سالیانه از مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی  40و  90کسب حداقل

 الزامی است. مربینیز  و برای مرتبه استادیار به باالبه ترتیب  ؛علمی پژوهشی مصوب کمیسیون نشریات کشور

 منوط به لحاظ نام دانشگاه علوم پزشکی البرز در قالب ، 5کسب امتیاز برای مقاله، کتاب، اختراع و سایر موارد مندرج در جدول

 دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد.

 از طرف مجله مبنی بر پذیرش مقاله برای  برای مقاالتی که مورد پذیرش قرار گرفته و هنوز چاپ نشده است، تاییدیه مکتوب

 .ف دو مورد()تا سق ارائه گردد چاپ، می بایست به همراه پیشنویس مقاله

 ،آموزشی،  مدیریت و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، امتیاز طرح های مداخله ای که نتایج آن منجر به تغییر سیاست گذاری

 امتیاز قابل احتساب خواهد بود. 7پژوهشی یا تولید در صنایع علوم پزشکی و فرآورده های دارویی و غذایی شده باشد تا 

 مقاله محسوب  1ساعت داوری معادل  10 موردی در قالب فعالیت ساعتی لحاظ شده باشد، هر در صورتی که داوری به جای

 گردد.
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 های اجرایی و مدیریتی فعالیت (4

اخذ تاییدیه از مدیر مربوطه، برای هریک از موارد الزامی است.  خواهد بود.زیر  های اجرایی و مدیریتی به شرح جدول ساعات فعالیت

 اجراییی که عضو هیات علمی دارای مسئولیت های متعددی باشد که بابت آنان حق مسئولیتی دریافت نمی کند، امتیاز درصورت

 مسئولیت ها قابل احتساب می باشد.

 های اجرایی و مدیریتی امتیاز فعالیت -1جدول 

 امتیاز عنوان
 15 رئیس دانشگاه

 12 معاونین دانشگاه

 10 ان هاو بیمارست روسای دانشکده ها

 8 مدیران ستادی، معاونین دانشکده ها

مدیران شبکه ها و سرپرستان مراکز بهداشت و بیمارستان ها، روسای مراکز تحقیقاتی، معاونین مراکز تحقیقاتی، دبیر هیات 

 سرپرستی کمیته تحقیقات دانشجویی و مدیران گروه ها آموزشی، های اجرایی جذب، معاونین بیمارستان

9 

 4تا  دانشکده یا بیمارستان، سرپرست اساتید مشاور، مسئول ستاد شاهد و ایثارگرEDO ن مسئولی

 3 تا  ، دبیر یا سرپرست کمیته های تشکیل شده در دانشکده و دانشگاهمسئول المپیاد دانشجویی دانشگاه

  1ساعت  10هر  حقیقی عضو  عنوانه فعالیت در قالب عضویت در کمیته ها یا شوراهای سطح  دانشکده و دانشگاه ب

 آموزشی و پژوهشی، مسئول کارگاه در دانشکده ها،  ها، آزمایشگاههای درمانی، روسای بخش و معاونین گروههای آموزشی

 ، مسئول اساتید مشاور دانشکدهدبیر، مدیر اجرایی مجالت جانشین سر دبیر، سر

 2 تا

 5تا رئیس و دبیران علمی و اجرایی همایش ها

  1ساعت  20هر  هیات تحریریه و اجرایی مجله دانشگاه فعالیت در

 15تا  و موثر به تایید معاون آموزشی کمک در راه اندازی رشته جدید برای هریک از افراد دخیل

 15تا  برای هریک از افراد دخیل و موثر به تایید معاون آموزشی هر پروژه آموزشی جدید یا کمک در راه اندازی آزمایشگاه،

 10تا  م ارزیابی بیرونی و درونی هر رشته  برای هریک از افراد دخیلانجا

 3و  2 ،1به ترتیب  تدوین برنامه عملیاتی سالیانه گروه، دانشکده و دانشگاه

  1 موثر ساعت 5هر  همکاری اجرایی با آموزش مداوم 

  1ساعت موثر  5هر  طراحی برنامه های آموزش مداوم

 2تا  های علمی و فرهنگی  برای انجام فعالیت تشکیل تیم های دانشجویی

 1 هر مورد ارائه پیشنهادات سازنده و عملی در جهت رفع مشکل دانشجویان و مدیریت اجرایی آموزش

  2 موثر ساعت 5هر  EDOو  EDC مشارکت موثر در فعالیت ها و کمیته های علمی

  1 موثر ساعت 5ر ه همکاری در برگزاری آزمون ها و ارزیابی های انجام شده

 1ساعت  20هر  مشاوره دانشجویان به تایید مسئول اساتید مشاور دانشگاه 

 با نظر مسئول مربوطه سایر موارد با تایید رئیس دانشکده و معاون آموزشی دانشگاه
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 شیوه اجراء

 دول می باشد. برای سایر مبنای محاسبه واحد های موظفی در خصوص مسئولیت های مختلف مدیریتی و اجرایی به شرح ج

واحد معادل تعریف می به صورت فعالیت های اجرایی که در جدول زیر به آنها اشاره نشده است، توسط شورای آموزشی دانشگاه 

 شود.
 
 

 موظفی مسئولیت های مختلف مدیریتی و اجرایی -9جدول
 واحد موظفی عنوان

 1 رئیس دانشگاه

 2 کیمعاونین دانشگاه، رئیس دانشکده پزش

 3 روسای دانشکده ها 

 4 های آموزشی مدیران ستادی و معاونین دانشکده ها، روسای بیمارستان

روسای مراکز تحقیقاتی، معاون آموزشی بیمارستان، مدیران گروه های آموزشی، روسای ادارات ستادی و مشاورین 

 رئیس دانشگاه، دبیر هیات اجرایی جذب، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
6 

 

 ماه زودتر از زمان ترفیع سالیانه عضو هیأت علمی، نسبت به اطالع رسانی اقدام و عضو هیات  کارگزینی دانشکده موظف است یک

)الزم  پس از تایید مدیر گروه به کارگزینی دانشکده تحویل نماید تکمیل ورا این آیین نامه علمی باید فرم های خود اظهاری در 

 .ت ثبت گردد(تحویل مستندا زماناست 

 نماینده آموزشی و پژوهشی دانشکده، مدیر گروه آموزشی مربوطه،  یناعضای کمیته ترفیع دانشکده شامل: رئیس دانشکده، معاون

ت علمی از دانشکده به هیاعضو و یک نفر  (دانشکده EDOمسئول ) مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در دانشکده

 شد.نوان دبیر کمیته می باع

  کمیته ترفیع دانشکده پس از بررسی دقیق، درخواست هایی که حداقل امتیاز ترفیع سالیانه را کسب نموده باشند، ضمن تهیه

 صورتجلسه به کمیته منتخب ترفیعات دانشگاه ارجاع خواهد داد.

  ه، و یک نفر عضو هیات علمی با وری دانشگاآ فنتحقیقات و اعضای کمیته ترفیعات دانشگاه شامل معاون آموزشی دانشگاه، معاون

 مرتبه دانشیار به انتخاب رئیس دانشگاه می باشد.

 ،کسب حداقل  تائیددر صورت را بررسی و ارسالی از دانشکده  هیأت علمی عضوفرم و مستندات ترفیع  کمیته ترفیعات دانشگاه

از  ،زمان اجرای حکم ارتقاء نمود.بالغ خواهد مربوطه ابه دانشکده  حکمتنظیم و جهت صدور امتیازات الزم، صورتجلسه مربوطه 

 تاریخ سر رسید ارتقای سالیانه فرد متقاضی خواهد بود.

  ،براساس نظرات )در صورت تاخیر بیش از سه ماه از تاریخ سر رسید ترفیع سالیانه عضو هیات علمی جهت ارائه مستندات ترفیع

 . کمیته ترفیعات دانشگاه خواهد بود اعطای پایه درجرای حکم، از زمان تاریخ ا (امور هیات علمی وزارت متبوع مرکز کارشناسان

 ارائه شده توسط عضو هیات علمی حداقل امتیازات الزم احصاء نگردد، ترفیع سالیانه اعطا نخواهد مدارککه به استناد  در صورتی 

اعالم و رونوشت به معاونت آموزشی  یبه فرد متقاض دانشکدهترفیع  مراتب به صورت کتبی از طرف کمیتهصورت  در این .شد

 دانشگاه ارسال می گردد. 

 صورت  تواند اعتراض خود را بهدانشکده اعتراض داشته باشد می ترفیع که عضو هیأت علمی نسبت به تصمیم کمیتهدر مواردی

تر به کمیته منتخب بررسی دقیقمستدل به رئیس دانشکده ارائه نماید. در صورت تأیید رئیس دانشکده، این مورد برای ارزیابی و 

دانشگاه نیز، در صورت موافقت و درخواست  ترفیعات دانشگاه منعکس می شود. در موارد اعتراض به رأی کمیته منتخبترفیعات 

 دانشگاه با حضور رئیس دانشکده بررسی خواهد شد. ترفیعاترئیس دانشکده، موضوع برای یک نوبت دیگر در کمیته 

 دانشگاه به صورت طرح در شورای  و پیشنهادخصوص اجرای این آیین نامه در دانشکده های تابعه از طریق  هر گونه ابهام در

 پذیرد. میصورت 
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 مولفه ها و حیطه های سنجش کیفیت : 8 پیوست
 اخالق و رفتار معلمی 

o رعایت اصول و قوانین آموزشی 

 رعایت تقویم آموزشی 

 ها رعایت تعداد کالس 

 ع و پایان کالسرعایت دقیق زمان شرو 

 حضور در جلسه امتحان 

 رعایت دقیق مفاد آیین نامه های آموزشی 

 حضور و غیاب دقیق 

 دسترسی آسان دانشجویان به مدرس در غیرساعات تدریس 

o الگوی معلمی 

 های اسالمی  آراستگی ظاهر متناسب با ارزش 

 استفاده مطلوب از کالس 

 انتقادپذیری 

 حسن خلق 

 شئونات اسالمی و ملی خالق واحترام به مسائل فرهنگی، ا 

 دانشجو و احترام متقابل رعایت رفتاراجتماعی مناسب با 

 تقویت انگیزه دانشجویان نگرش مثبت به رشته و 

 توجه به ابعاد روحی و انسانی در کنار آموزش علمی 

 فن معلمی 

o طرح درس 

o های تدریس مهارت 

 قدرت انتقال و تفهیم 

o مشارکت دانشجو 

 پرسش و پاسخ مناسب 

 ین تکالیف مناسبتعی 

 فراهم سازی موقعیت تفکر برای دانشجو 

 استفاده از تمثیل 

o توانایی اداره کالس 

o جذاب بودن کالس 

o استفاده از وسایل کمک آموزشی 

o روشهای نوین تدریس 

o استفاده از وبالگ شخصی آموزشی 

o ارزشیابی متناسب 

 یابی پیش دانسته های دانشجویانارز 

 برگزاری آزمون های کالسی 

 پایان ترم ی آزمون جامع میان ترم وبرگزار 

 1های نوین ارزشیابی به تناسب موضوع درسی استفاده از روش 

 همکاری در تحلیل آزمون پایان ترم 

o اعالم به موقع نمرات 

 دانش معلمی 

o به روز بودن و تسلط بر موضوع درس 

o استفاده از منابع مشخص شده در کوریکولوم و به روز 

o رسمرتبط بودن رشته تحصیلی مد 

                                                           
، آزمون ثبت طوالنی (OSPE) ، آزمون هدفمند ساختار یافته عملی(OSCE) زمون هدفمند ساختار یافته بالینیهای نوین ارزشیابی به تناسب موضوع درسی، آ استفاده از روش1

 های روزانه و ... ، کارپوشه، گزارش همتایان، یادداشت های مرحله های، یادداشت(GOSCE) گروهی ، آزمون هدفمند ساختار یافته بالینی(OSLER) هدفمند ساختار یافته
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 گزارش عملکرد سالیانه اعضای هیات علمی: 2پیوست 

 

 :عضو محترم هیات علمی

تحویل فرمایید. از  کارگزینی دانشکدهحداکثر دو هفته پس از دریافت به مستندات با همراه  نموده،فرم ذیل را به طور کامل و با دقت تکمیل لطفا 

فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی شما از زمان آخرین ترفیع حاوی فعالیت های  باید و شوداطالعات این فرم برای ترفیع سالیانه استفاده می 

 باشد.تاکنون 

 ............................. ............................. لغایت: فعالیت های سالیانه از تاریخ:

 (13...../...../... )تاریخ ارتقای پیشین:

       محل خدمت:                  گروه آموزشی:                        دانشکده:                                      نام و نام خانوادگی:          

 

      سایر                 متعهد خدمت                              رسمی       پیمانی                              وضعیت استخدامی:        

 استاد                                      دانشیار        استادیار                                           مربی           مرتبه علمی:                      

 

 

هیات علمی گروه ............................ تکمیل و به  ...................... عضوتوسط اینجانب ........... ............................ فرم فعالیت های سالیانه در تاریخالف( 

 کارگزینی دانشکده تحویل گردید.

 امضاء: ..................................................تاریخ: .......................................                                                                                                  

 

 می باشد. ............................................................................. مدیر گروه ............... و مورد تایید اینجانب مشاهدههای ارائه شده  کلیات فعالیتب( 

 

 .................................................. :امضاء.................   ...................... :تاریخ                                                                                               

ه گردد. بدیهی فرم هایی که فاقد خواهشمند است فرم گزارش عملکرد بصورت تایپ شده همراه با مستندات مربوطه ارائ :توجه

  د بود.ننخواهمستندات باشند قابل بررسی 

 

 

 

    

    

 کمیته ترفیعات دانشگاه

 معاونت آموزشی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدامات بهداشتی درمانی البرز

 



 البرز درماني و علوم پزشكي و خدمات بهداشتي گاهدانش
 معاونت آموزشي

 

 81 از 84                                                                                                                                                                                         آیین نامه اجرایی نحوه ترفیع سالیانه

 فعالیتهای فرهنگی ( 8

 امتیاز ساعات فعالیت عنوان فعالیت تاریخ فعالیت 

    

    

    

    

 جمع: امضای معاونت فرهنگی دانشکاه:

 

 

 

 فعالیتهای توسعه فردی( 2

 امتیاز ت فعالیتساعا عنوان فعالیت تاریخ فعالیت

    

    

    

    

 جمع: امضای رئیس دانشکده:

 

 

 

  

 فعالیتهای آموزشی( 3

 

 کیفیت تدریس-الف

 امتیاز مکتسبه سقف امتیازات عنوان

  30 نظر سنجی از دانشجویان

  20 نظر سنجی از همکاران گروه

  25 نظر سنجی از مدیر گروه

  25 دانشکدهنظر سنجی از معاون آموزشی یا رئیس 

  100 مجموع

  30امتیاز مکتسبه تقسیم بر  امتیاز نهایی 

 تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه:
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 کمیت تدریس -ب

 نیمسال
عنوان 

 درس

مقطع 

 فراگیران

ضریب 

 تدریس

 ساعت تدریس 

جمع کل 

تدریس 

اساس  بر

ساعت 

  نظری

تدریس 

 مشمول حق

 الزحمه

تدریس 

 موظف

تدریس ساعت 

 ارتقاء مشمول

 کارآموزی عملی نظری

           

           

           

           

  جمع   امضاء مسئول آموزش دانشکده:

 

  )ویژه هیات علمی بالینی پزشکی( درمانی بیمارستانی –فعالیتهای آموزشی  -ج

آموزش 

 سرپایی

راند آموزشی 

در بخش 

 ری بیماران بست

آموزش دراتاق 

 عمل

مدیریت و تدریس 

درکارگاه، توموربرد، 

گراند راند، گزارش 

صبحگاهی، ژورنال 

، کنفرانس CPCکالب، 

 درون بخشی

کشیک شب 

با حضور 

دانشجو برای 

گروه های 

جراحی و 

 بیهوشی

کشیک شب با 

حضور دانشجو 

برای گروه های 

داخلی )بصورت 

 آنکال(

جمع 

فعالیت 

های 

 آموزشی 

 

 ازامتی

 

 ساعت  8

 ساعت نظری( 8)

 ساعت  2

 ساعت نظری( 8)

 ساعت  2

 (ساعت نظری 8)

 هر جلسه

 (ساعت نظری 8)

 شب 85

 ساعت نظری( 87)

 شب  31

 (ساعت نظری 87) 
 ساعت نظری

 

 

 :جمع

       

  امضاء معاون آموزشی بیمارستان:

 

 

 

 ی نشده است:پیش بیندر جداول  را که احتماالخود  )طرح درس، الگ بوک و...(های آموزشی  سایر فعالیت -د

8) 

2) 

3) 

 

 راهنمایی پایان نامه -ه

 عنوان پایان نامه
نام 

 دانشجو/دانشجویان

مقطع 

 تحصیلی

 /راهنما 

 مشاور
 امتیاز تاریخ دفاع

      

      

      

 :جمع امضای معاونت پژوهشی دانشکده:
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  های پژوهشی فعالیت( 4

 بررسی مروری و خالصه مقاله ،یقی،گزارش مواردمقاالت تحق -الف

 عنوان مقاله
نوع 

 مقاله

تاریخ چاپ یا 

 پذیرش

نام مجله یا کتابچه 

 ... شماره  کنگره،

مقاله کامل یا 

 خالصه مقاله

 نویسنده

/ اول 

/دوم مسئول

 به بعد

ضریب 

 (IF)تاثیر 

براساس امتیاز

 آیین نامه

        

        

 جمع: دانشکده:امضای معاونت پژوهشی 

 

 طرح های تحقیقاتی مصوب در دست اجرا و خاتمه یافته -ب

و  ثبت شماره عنوان طرح

 تاریخ تصویب

 /مجری

 /ناظر/همکار

 راهنما/مشاور

طرح پژوهشی/  تاریخ 

 دانشجویی

 امتیاز

 خاتمه شروع

       

       

 جمع: امضای معاونت پژوهشی دانشکده:

 

 استاری و چاپ مجدد کتاب، ویرترجمه،تالیف -ج

 عنوان فعالیت

 سال

انتشار/چاپ 

 مجدد

تعداد 

 صفحات

تعداد 

 همکاران

شماره شابک یا 

 فیپا
 امتیاز

      

      

      

 جمع: امضای معاونت پژوهشی دانشکده:

 

 فعالیت های پژوهشی )سخنرانی در کنگره ها، داوری، نوآوری و...(سایر 
8)  

2)  

3) 
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 اییرهای اج فعالیت  (5

 مشاوره دانشجویی -الف

 امتیاز ساعات مشاوره تعداد دانشجویان

   

 جمع: امضای رئیس دانشکده:

 

استانی و  دانشگاه و سطح گروه ،دانشکده،، EDO ،EDCنوان عضو حقیقی در راهای مختلف )به ععضویت در کمیته ها و شو -ب

 (و نیز مواردی شامل شرکت در جلسات طراحی سئوال و...کشوری 

 امتیاز ساعات همکاری و شماره ابالغتاریخ  عنوان کمیته

    

    

    

 جمع: امضای رئیس دانشکده:

 

 مسئولیت کمیته ها و...( دانشگاه، دانشکده، گروه،بخش،، EDO ،EDCدر وح مختلف )مسئولیت اجرایی در سط -ج

 امتیاز تاریخ  تاریخ و شماره ابالغ عنوان مسئولیت بطور کامل

 خاتمه روعش

     

     

 جمع: امضای رئیس دانشکده:

 

 سایر فعالیت های اجرایی -د

 امتیاز تعداد ساعات همکاری درماه تاریخ همکاری شماره ابالغتاریخ و  سمت عنوان فعالیت و

 خاتمه شروع

      

      

      

 جمع: امضای رئیس دانشکده:
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 رفیع منتخب در دانشکدهته تنتیجه بررسی و معادل سازی کمی 

 امتیاز نوع فعالیت 

  امتیاز فعالیت فرهنگی

  امتیاز فعالیت توسعه فردی

  امتیاز کمیت فعالیت آموزش

  امتیاز کیفیت فعالیت آموزش

  امتیاز فعالیت پژوهشی

  امتیاز فعالیت اجرایی

  مجموع امتیازات

 

 دانشکده خبتکمیته من نظریه* 

       .مخالفت می گردد موافقت می گردد                   جناب آقای/سرکار خانم ........................................ با ترفیع موارد فوقبا توجه به  

 

 امضاء رئیس دانشکده

 تاریخ                       

 

 * نظریه کمیته ترفیعات دانشگاه

فوق با اعطای یک پایه ترفیع ساالنه از زمان استحقاق به بحث و تبادل نظر پیرامون پرونده پس از  ............................... در جلسه مورخ

               .گرددمخالفت می                  موافقت می گرددجناب آقای/ سرکار خانم .......................................................................                         

 

 امضاء دبیر کمیته ترفیعات دانشگاه

 تاریخ                              

              

  

  


