دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني كاشان

دستور العمل معادل سازي فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و اجرايي
اعضاي هيأت علمي – بازنگري 3198
در تاريخ  89/4/33و  89/7/9بازنگري دستورالعمل معادل سازي فعاليتهاي آموزشي ،پژوهشي و اجرائي اعضاي هيأت علمي
( مصوب شوراي آموزشي دانشگاه ) توسط اعضاي محترم شوراي آموزشي دانشگاه به شرح زير مورد تصويب قرار
گرفت(.دستورالعمل شامل  31بند مي باشد كه در  31صفحه تنظيم گرديده ومستندات آن منطبق بادستورالعمل سال 3391
ميباشد).

( دستورالعمل سال 6831

بطور خالصه در متن زير به شكل دستور 91ذكر شده است) .

 – 3تدريس :
 (– 6 – 6اصالح ) دروس تئوري  :ميزان واحد كل يك درس مطابق با سر فصل ستاد انقالب فرهنگي ( هر واحد 37
ساعت نظري ) به نسبت تعداد مدرسين وجلسات درس  ،طبق ابالغ صادرشده در شروع ترم تقسيم ميشود و در پايان نيمسال
درصورت جابجايي ساعات ويا واگذاري به غير،به نسبت ساعات ارائه شده توسط هرمدرس،محاسبه وگواهي مي گردد.
تبصره  ( :پيوست ،دستور) 93
الف – واحد ارائه درس نظري براي اولين بار در رشته هاي تحصيالت تكميلي با ضريب  1و براي بقيه رشته ها با ضريب
 1/5محاسبه گردد  .ضريب اولين بار جهت دروس عملي يا كارآموزي كه در آن دانشجويان گروه بندي مي شوند فقط براي
ساعات صرف شده جهت آموزش يك گروه قابل محاسبه مي باشد.
ب – واحد ارائه دروس نظري تكراري براي كارشناسي ارشدناپيوسته ودكتراي تخصصي( ) Ph.Dدر هر نيمسال با ضريب
 1/5محاسبه شود.
ج -موسسه مي تواند در موارد خاص در مورد دروس تخصصي سال آخر كارشناسي ارشدد پيوسدته ( دكتدراي حرفده اي ،فدو
ليسانس ) ضريب  3/12را اعمال نمايد.
د -امتياز كل دروسي كه واحد مشخصي ندارند براساس اهداف آموزشي تعيين شده و طرح درس موجود كه به تائيد

EDC

رسيده باشد مشخص ميشودوسپس به نسبت جلسات درس برگزارشده توسط هرعضو قابل محاسبه خواهد بود.
هـ  -چنانچه با نظر مدرس و تائيد شوراي گروه آموزشي جلسات درس اضافه تر و يا حل تمرين جهت ارائه اهداف يك درس
نظري يا عملي نياز بود ،تا سقف حداكثر  2واحد قابل برنامه ريزي بوده و در پايان نيمسال پس از ارائه صورتجلسه گروه و
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اجراي برنامه ،با تائيد سرپرست دانشكده واحد معادل آن تعيين خواهد شد ( .ماده  5آئين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل
آموزشي از كتاب مجموعه قوانين و مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي صفحه ) 303
 (– 6 -2ابقاء) دروس عملي  :به استناد آئين نامه ستاد انقالب فرهنگي ،جهت ارائه هر واحد عملي ،موظف به  34ساعت
برنامه ريزي آموزشي بوده و  2ساعات تدريس عملي هر مدرس ،طبق برنامه به واحد نظري معادل سازي مي گردد .
3

1

مثال 3 :واحد درس عملي:

واحد معادل 11/11 : 37 =3/33

معادل ساعت نظري

34 × 1 =11/11
3

طبق بند  30صورتجلسه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ  98/8/13براي مسئول هر درس معادل  0/12واحد درسي از طرف
مدير گروه و دانشكده مربوطه به بانك اطالعات هيات علمي قابل گزارش است.
براي دروس تخصصي رشته پزشكي ضريب  3/1اعمال شود.
براي دروس تخصصي رشته دندانپزشكي ضريب  3/1اعمال شود.
 ( – 3 – 3اصالح ) كارآموزي و كارورزي ( :پيوست ،دستور)93
الف -حضور مدرس درفيلد صرفاًجهت آموزش وهدايت كارآموزي،هر 1ساعت معادل 3ساعت نظري محاسبه گردد .
ب -سرپرستي كارآموزي و كارورزي در مناطق روستايي به شرط حضور در فيلد دو سوم زمان صرف شده تدريس نظري
در نظر گرفته مي شود.
ج– سركشي به فيلدهاي كارآموزي ،كارورزي به منظور هماهنگي و هدايت اهداف آموزشي به شرط سركشي در كل
روزهاي كارآموزي از طريق فرمول زير محاسبه مي شود و در صورتي كه سركشي در كليه روزها انجام نشود به نسبت
روزهاي حضور ( طبق برنامه ) و با تائيد مدير گروه تقسيم گردد.

تعداد دانشجو × واحد كارآموزي
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=واحد معادل

د – هدايت كارآموزي و كارورزي در گروههاي باليني بيهوشي و راديولوژي به شرط حضور حداقل  1دانشجو در فيلد و
ارائه آموزش ( با تائيد دانشكده هاي مرتبط )  ،هر  1ساعت حضور در ساعات موظف صبح ( بدون احتساب
ساعات آنكالي ) به ميزان  3ساعت نظري محاسبه گردد .ضمناً مشمول بند هد نيز مي شوند.
هـ – هدايت كارآموزي و كارورزي در كليه گروههاي باليني به شرح زير است ) آموزش حداقل  1نفر فراگير در
فيلد و وجود برنامه از قبل تنظيم شده جهت صدور گواهي هاي زير الزاميست):
 -6هـ  -گزارش صبحگاهي :به ازاء هرساعت حضور معادل 3ساعت نظري محاسبه

گردد( هرجلسه 3ساعت درنظر گرفته شود).

 -2هـ  -مسئوليت ژورنال كالب و هر نوع كنفرانس به شرط ارائه يا نظارت بر اجرا و هدايت و پاسخگوئي ( بنا بر
ارتباط موضوع با متخصص مربوطه ) ،هر موضوع  3ساعت نظري محاسبه گردد .
 -8هـ – حضوردر ژورنال كالب وهر نوع كنفرانس علمي گروه هر 3ساعت معادل 3ساعت نظري محاسبه گردد .

(

هر جلسه  3ساعت در نظر گرفته شود ).

 -4هـ – راند آموزشي  :هر  1ساعت حضور  ،معادل  3ساعت نظري است و در صورت حضور و آموزش دستياران ،
هرساعت راند معادل3ساعت نظري مي باشد(هرراند آموزشي بايستي طبق برنامه ازقبل تنظيم شده وطي1ساعت
برگزارگردد ).
 -5هـ  -درمانگاه  :هر  1ساعت حضور معادل  3ساعت نظري ( هر جلسه حدود  3ساعت محاسبه شود ) .
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 -1هـ-اتا عمل يا هرگونه پروسيجر آموزشي در بخشهاي مختلف 3ساعت معادل 3ساعت نظري در نظر گرفته مي شود.
 -7هـ -خواندن فيلمهاي راديولوژي يا د يدن فيلم هاي آسيب شناسي به همراه آموزش به دانشجو  1ساعت معادل 3
ساعت نظري در نظر گرفته مي شود.
 -3هـ -آنكالي  (:كشيك شب ) به شرط حداقل حضور و آموزش 1دانشجو در فيلد و وجود برنامه آنكالي براي
گروههاي جراحي و بيهوشي هر  35شب معادل  3واحد و براي گروههاي داخلي هر  30شب  3واحد در نظر گرفته
شود ( براي گروههاي داراي دستيار عدد واحد نصف گردد) .براي گروه پاتولوژي طبق دويست و نهمين جلسه
شوراي آموزشي دانشگاه هر  10شب معادل  3واحد در نظر گرفته شود.
تبصره :امتياز آنكالي در مجموع  2واحد باشد.
 -6-4درس پروژه يا پايان نامه دوره كارداني ،كارشناسي از فرمول زير محاسبه مي شود:
تعداد دانشجو( براي هر عضو) × واحد پروژه يا پايان نامه

= واحد معادل

تعداد دانشجو 3+

چنانچه كل دانشجويان همزمان توسط چند مدرس هدايت شوند واحد معادل به تعداد مدرسين تقسيم مي شود.
تبصره  -3تدريس درس تئوري مربوط به پروژه ( در صورت وجود داشتن ) و سرپرستي پروژه به طور توام بايد توسط عضو
هيات علمي در يك ترم انجام گيرد.
 -6 – 5درس سمينار كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته :برابر يك سوم واحد معادل پروژه موضوع اين ماده
محسوب مي گردد و حداكثر  3واحد قابل احتساب است .
 -1-6درس سمينار كارشناسي ارشد ناپيوسته :برابر
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واحد درس س مينار در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته و حداكثر 1

واحد محسوب گردد .مشروط براينكه موضوعات ارائه شده همانند

نباشند(در صورت ارائه همزمان توسط چند مدرس واحد

معادل بر تعداد آنها تقسيم مي شود)

تبصره بند -6ارائه درس بصورت معرفي به استاد:به ازاي هردرس وحداقل 9ساعت آموزش براي دانشجو يا دانشجويان
 0/5واحد محاسبه شود .
*در خصوص معادل سازي درس پروژه  3و  1بهداشت مقرر شد به ازاي هر دانشجو معادل همان واحد درسي براي استاد درس
محسوب گردد.
*درخصوص درس سمينار مقطع  Ph.Dميكروب شناسي مقرر شد به ازاي هر دانشجو معادل همان واحد درس برابر  3واحد
نظري براي استاد محسوب شود.
*درخصوص درس سمينار مقطع  Ph.Dبهداشت محيط مقرر شد به ازاي هر دانشجو معادل همان واحد درس برابر  3واحد نظري براي
استاد محسوب شود.

* در خصوص مجازي سازي دروس تربيت بدني و كامپيوتر و زبان پيش دانشگاهي در صورت ارائه جهت سه ترم متوالي معادل
1برابر جهت اعضاي هيئت علمي محاسبه گردد.
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– ( اصالح بر طبق شرح وظايف استاد راهنما در سال  38پيوست  41الي 14

دستورالعمل  ) 38استاد راهنماي دانشجويان :

با توجه به شرايط موجود معادل سازي بر اساس يكي از موارد زير صورت مي گيرد:
الف -چنانچه استاد راهنما فقط در نحوه انتخاب واحددانشجو مشاركت و راهنمايي مي نمايد و در روزهاي ثبت نام و انتخاب
واحد در محل تعيين شده حضور دارد ،راهنمايي تا  30نفر دانشجو معادل  0/55واحد و بيش از  30نفر به نسبت نفرات معادل
سازي شود ( تا سقف  0/5واحد)  ( .پيوست دستور) 93
ب -در صورت انجام شرح وظايف استاد راهنما در جهت ارائه راهنمايي ومشاوره ،معرفي و هرگونه اقدام و پي گيري در طول
نيمسال وبه شرط تعيين ساعت مشاوره ودر دسترس بودن استاد راهنما طبق برنامه و همچنين برگزاري جلسات گروهي جهت
دانشجويان براساس اهداف مشاوره در دانشكده ،با نظر رئيس دانشكده به ازاي هر نفر معادل  0/3واحد درسي در هر نيمسال
ودر مجموع تا سقف  1واحد در نظر گرفته شود ( .پيوست دستور) 93
ج -عالوه برمواردفو ودرصورت ارائه گزارش مكتوب بصورت فرمهاي جلسات مشاوره براي كليه دانشجويان تحت راهنمايي
و بخصوص دانشجوياني كه دچارمشكالت خاصي گرديده اند و حداقل برگزاري 1جلسه اختصاصي در طول ترم براي هر
دانشجو و انتقال اهداف دانشكده ،به ازاي هر نفر معادل  0/1واحد ودر مجموع تا سقف  4واحد با نظر رئيس دانشكده واحد
معادل تعلق خواهد گرفت (.پيوست دستور) 93
استاد راهنماي دانشجويان شاهد
تبصره :مسئول نظارت بر اجراي دقيق موارد فو ،سرپرست دانشكده يا مسئول اساتيد راهنما( با انتخاب سرپرست دانشكده ) است.
به ازاي هر دانشجو  0/3و ساعات كار بر  20تقسيم مي شود.

 ( -3ابقاء )هدايت پايان نامه هاي دانشجوئي:

( از كتاب بازنويسي مجموعه قوانين استخدامي اعضاي هيأت علمي ص )301

 -8-6مقطع دكتراي عمومي:طبق ماده  3فصل اول آيين نامه نحوه محاسبه واحدهاي معادل آموزشي
( پيوست دستور) 93محاسبه مي شود.

واحد پايان نامه × تعداد دانشجو =
تعداد دانشجو3+

واحد معادل
استاد راهنما

 -8-2پايان نامه هاي سايرمقاطع تحصيلي(با الهام از بندهاي  3-5و  3-1آئين نامه ارتقاءو با در نظر گرفتن تصحيحات انجام
شده در كتاب بازنويسي مجموعه قوانين ..ص)301به شرح زير محاسبه ميشود ( :پيوست دستور) 93

 -8-2-6رشته دكتراي باليني،

تخصصي تا  3واحد و براي پايان نامه فو تخصصي تا  5واحد وهر پايان نامه دكترا( )Ph.D

تا  9واحد در نظر گرفته مي شود .در صورتيكه واحد رساله مشخص شده باشد واحد معادل مساوي واحد رساله مي باشد و
حداكثر  10واحد براي هر رساله در دوره دكتراي تخصصي و  ...قابل احتساب است ( .پيوست دستور)93
*درخصوص واحد پايان نامه هاي دانشجويان  Ph.Dمقرر گرديد حداكثر طبق آئين نامه معادل بيست واحد محاسبه گردد.
 -8-2-2راهنمايي پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته بر حسب نوع و كيفيت كار تا  0/2واحد به ازاي هر
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واحد پايان نامه

واحد پايان نامه ،يا از فرمول

0

= واحد معادل در نظرگرفته شود (.پيوست دستور ()93در هر حال براي يك پروژه

بيش از  1واحد معادل قابل احتساب نيست).

تبصره:
الف)

در صورتي كه تعداد اساتيد راهنما ( يا مدرس پروژه و  )....بيش از يك نفر باشد( كتاب بازنويسي قوانين....تبصره-1پيوست

دستور ) 93واحدمعادل راهنمايي پايان نامه به نسبت ميزان مشاركت اعضاكه خودشان تعيين كرده اند تقسيم مي شود يا در غير
اينصورت مطابق آئين نامه ارتقاء( در مورد مقاالت )عمل شود.
ب) واحد معادل استاد مشاور با توجه به ميزان مشاركت وي حداكثر
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واحد معادل استاد راهنما و حداقل 0/5واحد خواهد

بود ( .با فرض بر اينكه پايان نامه يك استاد راهنما دارد).براي هر رساله كارشناسي ارشد ناپيوسته  3نفر استاد مشاور و هر
رساله دكتراي تخصصي  1نفر استاد مشاور منظور مي گردد.
ج) حداكثر تعداد رساالتي كه يك عضو هيات علمي مي تواند سرپرستي كند توسط شوراي تحصيالت تكميلي موسسه تعيين مي
شود.
*براي اساتيد راهنما يا مشاور پايان نامه هاي خارج از دانشگاه نيز واحد معادل در نظر گرفته شود.
 (-4ابقاء )عضويت در كميته هاي علمي همايشهاي

علمي(:كارگاه،سمينار ،دوره آموزشي و....نيزدر اين قسمت منظور ميگردد)

ميزان فعاليت(بر حسب ساعت)بايستي توسط مديرهمايش يابرنامه مشخص گردد(.درصورتي كه فقط روزهاي فعاليت
فردگواهي شده باشد ،هر 3روز به ميزان 5ساعت درنظر گرفته شود).با الهام ازبند 3-7و 3-8آئين نامه ارتقاء و مصوبات
شوراي آموزشي دانشگاه ،هر  55ساعت فعاليت معادل  3واحد و تا سقف  5تا  7واحد محاسبه گردد ( .واحد بيشتر از  5با
نظر شوراي آموزشي دانشگاه در مورد همايشهاي بين المللي اعمال مي شود).

 ( -5اصالح )نگارش آثار علمي
با استناد به صورتجلسه شوراي پژوهشي دانشگاه (  ) 293 -91/3/3و با استفاده از راهنمايي انجام شده دربندهاي  1-1تا
1-30آئين نامه ارتقاءوبا نظر شوراي آموزشي دانشگاه به شرح ذيل تعيين گردد:
 -5-1به ازاي تأليف هر كتاب تا سقف  30واحد ،به ازاي تدوين كتاب تا سقف  7واحد و بده ازاي تـرجمه تا سقف  5واحد
در نظر گرفته شد و بر اساس فرم امتيازبندي  ،كه به تأئيد كميته تأليف و ترجمه خواهد رسيد در زمان انتشار كتداب محاسبه
مي شود .تقسيم بندي امتيازات به شرح زير مي باشد( حداكثرسقف واحد جهت كتابهايي كه بصورت گردآوري تهيه شده است معادل1
واحد و با نظر كميته تاليف وترجمه دانشگاه مي باشد).

آثار تأليف :امتياز  43-10معادل  4واحد ،امتياز  13-90معادل  5واحد ،امتياز  93-300معادل  1واحد ،امتياز 303-310
معادل  7واحد ،امتياز  313-340معادل  9واحد ،امتياز  343-310معادل  8واحد و امتياز  313و باالتر معادل  30واحد
آثار تدوين :امتياز  43-06معادل  4واحد 03-86 ،معادل  4/5واحد 83-366 ،معادل  5واحد 363-326 ،معادل  5/5واحد،
 323-346معادل  0واحد 343-306 ،معادل  0/5واحد و امتياز  303و باالتر معادل  7واحد
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آثار ترجمه:امتياز  43-10معادل  1واحد ،امتياز  13-90معادل  ،5/5امتياز  93-300معادل  3واحد ،امتياز  303-310معادل
 3/5واحد ،امتياز  313-340معادل  4واحد ،امتياز  343-310معادل  4/5واحد و امتياز  313و باالتر معادل  5واحد
 -5-2تحرير و تجديد چاپ كتاب و افزودن مطالب جديد معادل  3واحد در نظر گرفته مي شود.
 -5-3تدوين وتأليف جزوه درسي مدون (درسنامه ) كه شامل قسمت عمده از اهداف و مطالب يك درس باشد و
مورد استفاده دانشجويان نيز قرارگيرد به نسبت كيفيت و حجم مطلب به ازاي هر واحد درسي 0/3تا 5/5واحد
معادل،وحداكثرتا سقف1واحد(فقط براي يكبار)در نظر گرفته ميشود.درصورت تدوين وتنظيم مطالب جديد دردرسنامه در
هرسال0/3واحدمحاسبه

ميگردد(.تأئيد درسنامه به عهده كميته تأليف وترجمه دانشگاه بوده كه پس ازبررسي توسط كارشناس مرتبط انجام ميشود).

 -5-4نقد و بررسي كتاب معتبر همراه با مقدمه و شرح حداكثر تا  3واحد محاسبه مي شود.
 -5-5تأليف و ترجمه تحت نظر :معادل  0/2واحد در نظر گرفته مي شود ( .پيوست  11دستور )93
در صورتي ك ه فعاليتهاي فو

با مشاركت انجام شده باشد ،واحد معادل به نسبت نفرات محاسبه مي شود ( .براساس

درصدي كه خود تعيين مي كنند و در غير اينصورت براساس درصد مورد محاسبه آئين نامه ارتقاء در مورد فعاليتهاي پژوهشي مشترك )

 ( -0اصالح )انجام طرحهاي پژوهشي:
طبق بند ب جلسه  402شوراي پژوهشي دانشگاه ( پيوست 31و 32دستور ) 93و آيين نامه ارتقا سال (،3390پيوست )50
واحد معادل طرحهاي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه به شرح زير پس از دفاع در ترم مربوطه محاسبه مي گردد:
الف-طرحهاي چند مركزي با داخل كشور ،طرحهاي چند مركزي با خارج كشور ،طرحهاي ملي و بند الف ماده ،301
طرحهاي استاني كه حداقل  %30اعتبار آن از شوراي فناوري استان تامين شده است  ،طرحهايي كه حداقل  %30اعتبار آن
توسط سايرسازمانهاي دولتي تأمين شده است،طرحهايي كه حداقل  %30اعتبار آن توسط بخش خصوصي ويا نهادهاي مردمي
تأمين شده است،طرحهايي كه قسمتي يا كل اعتبارآنها ازمنابع خارج از كشور تأمين شده است،معادل3واحد تعيين گرديد.
ب -طرحهاي توليدي ،معادل  5/5واحد تعيين گرديد.
ج -طرحهاي علوم پايه ،كارآزمائي باليني ،اپيدميولوژيك تحليلي ،مداخله اي ،طرحهايي كه يكي از مجريان و يا همكار
اصلي آن دانشجويان ،نمايندگان مردم ،نهادها و  ...باشند  ،معادل  1واحد تعيين گرديد.
د -طرحهاي مبتني بر اطالعات بيمارستاني،درمانگاهي،اپيدميولوژيك توصيفي و انواع كيفي معادل  1/5واحد تعيين گرديد.
واحد معادل براي مجريان بر اساس درصد م شاركتي كه توسط خودشان تعيين گرديده است ودر غير اينصورت بر اساس
ضريب فعاليتهاي پژوهشي مشترك ( آئين نامه ارتقاء پيوست  12دستور  )93تعيين مي گردد.
جهت هر يك از همكاران طرح معادل  0/1واحد ( بدون كسر از واحد معادل كل طرح ) در نظر گرفته ميشود.

 ( -7اصالح )ارائه سخنراني:
الف-هر موضوع سخنراني( اولين بار )در سمينار ،همايش،دوره آموزشي پرسنلي يا دانشجويي و 3..ساعت نظري محاسبه شود.
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ب -هر ساعت تدريس در كالسهاي بازآموزي و دوره هاي آموزشي مستمر دانشجوئي يا پرسنلي ،كارگاهها و  ....در صورت
ارائه گواهي موضوع سخنراني معادل  3/2ساعت نظري است به نحوي كه هر موضوع حداقل  3ساعت در نظر گرفته شود.
ج -سخنراني در كنگره هاي بين المللي  0/3واحد مي باشد.
د -ساعات حضوردركارگروهي كارگاهها نيز بر اساس ميزان حضور هر ساعت معادل  3ساعت نظري معادل سازي شود.

 ( -8ابقاء) ارتقاء دانش فردي :
هر  3ساعت حضور اعضا در كارگاه ،دوره هاي آموزشي  ،سمينارها  ،همايش ها  ،گردهمايي و ......معادل 3ساعت نظري در
نظر گرفته شود .الزم به ذكر است  ،در صورتي كه در برنامه كارگاه ساعت برگزاري آن مشخص نشده باشد ،اجراي برنامه
فقط درصبح فرض ميشودوبه ميزان 5ساعت محاسبه مي

 ( -9اصالح ) مقاالت

گردد(.در گواهي هاي ارائه شده بايستي شركت فرد در آن برنامه قيد شده باشد).

( شامل كليه مقاالت حاصل از پژوهش  ،پايان نامه  ،بررسي و نقد كتاب يا مقاالت مروري و : ) ...

طبق بند،3جلسه293شوراي پژوهشي دانشگاه ومواردمصوب درشوراي آموزشي به شرح زيرمعادل سازي

شود (:پيوست ) 31

مقاالت چاپ شده در مجالت:
الف :مقاالت نوع ( ( )3در صورت داشتن  IFبه ازاي هر  0/3 IF 0/3اضافه مي شود).

 5واحد

ب :مقاالت نوع (Cochran - Pubmed- Index medicus - Medlin )1

 4واحد

ج :مقاالت نوع (Biological Abstract - Embase - Cinahal - Chemical Abs-Scopus)3

 3واحد

د -مقاالت نوع ( :)4مقاالت چاپ شده در مجالت ايندكس شده در ساير سايتهاي

تخصصي( ايندكس شده نوع )4

 1واحد

* مقاالت منتشرشده در مجالت علمي ايندكس نشده خارجي ( فقط از نوع كاغذي)

 3/2واحد

* مقاالت منتشر شده در مجالت علمي ايندكس نشده داخلي ( كاغذي -الكترونيك)

 3/2واحد

مقاالت چاپ شده در كنگره ها و مقاالت متفرقه:
الف :مقاالت چاپ شده در مجالت علمي ،ترويجي

 0/9واحد

ب :مقاالت چاپ شده در مجالت متفرقه علمي( مجالتي كه هنوز رتبه علمي پژوهشي دريافت نكرده اند)

 0/2واحد

ج :مقاالت چاپ شده در مجالت متفرقه

 0/1واحد

د :مقاالت ارائه شده در كنگره ها و سمينارهاي خارجي

 0/7واحد3-

ز -مقاالت ارائه شده در كنگره ها و سمينارهاي داخلي

 0/2واحد

* واحد معادل مقاالت مشترك بر اساس نظر نگارندگان ياضريب فعاليتهاي پژوهشي مشترك تعيين گردد(.دستور ) 93
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 ( -36اصالح با ارائه توضيحات )طراحي يا راه اندازي بخش يا آزمايشگاه يا هر فعاليت جديد( :پيوست دستور ) 93
پس ازتهيه مدارك

الزم(كه در پشت فرم مربوطه درج شده

است)واحدمعادل برحسب نوع فعاليت،تأثيرآن دربهبود فرآيندهاي

موجوددردانشگاه،تداوم فعاليت و....براساس صورتجلسه كميته بررسي طراحي راه اندازي دردانشگاه به شرح زيرتعيين گردد:

سقف واحد

نوع و سطح فعاليت
 .3راه اندازي دانشگاه

 32واحد

 .1راه اندازي معاونت

 31واحد

 .3راه اندازي دانشكده

 30واحد

 .4راه اندازي مديريت

 9واحد

 .2راه اندازي رشته آموزشي

 1واحد

 .1راه اندازي آزمايشگاه  ،بخش باليني با عملياتي

 4واحد

 .7راه اندازي روش عملي ياآزمايشگاهي يا فرايند

عملياتي( با ارائه كليه آموزشها و تهيه اهداف آموزشي و ملزومات)

 .9راه اندازي كارگاه علمي ( آموزشي ،پژوهشي و).....

 1واحد
 3واحد

تبصره :
الف -طراحي هريك از فعاليتهاي فو براي اولين بار در كشور معادل نصف واحدمنظور شده جهت راه اندازي آن ميباشد
ب -هريك از مجريان ميتوانددرخواست ثبت طراحي يا راه اندازي فعاليت انجام شده را باارائه كليه مدارك الزم بنمايد
( درخواست ثبت بايستي مدتي پس از راه اندازي كامل يك فعاليت و داشتن بازدهي قابل قبول و مؤثر درجهت اهداف دانشگاه وتعيين
كليه فرايندهاي جاري ،تأمين منابع ،آموزشهاي الزم و قطعاً پس از تداوم فعاليت و مشخص شدن ميزان اثربخشي آن صورت گيرد).

تذكر :فعاليتهايي كه در فرآيندهاي جاري دانشگاه اما به صورت محدود وجود داشته و توسط برخي اعضاي هيات علمي ( با
ابالغ مقام مافو گسترش و توسعه مي يابند ،مشمول اين بند نگرديده و مي توانند در قسمت فعاليتهاي جانبي ثبت شوند).

مدارك:
 گزارش كار شامل  :بيان م سأله حاوي ضرورت و هدف و سوابق اجراي طرح ،فرآيند راه اندازي  ،نتايج حاصل و فرآيندموجود ( نحوه نگهداري و ادامه فعاليت ) و ....
 توافقنامه همكاران با ذكر سهم مشاركت به ساعت يا درصد .ج -بديهي است درصورت تعيين ميزان مشاركت اعضا به همان نسبت و درغيراينصورت با توجه به ضريب فعاليتهاي
مشترك  ،واحد مربوط بين مجريان تقسيم خواهد شد.
د -واحد معادل جهت همكاران اصلي  0/3واحد اوليه تعيين شده جهت هر فعاليت است ،كه بدون كسر از سقف واحد تعيين
شده براي هر يك از همكاران قابل محاسبه مي باشد( سقف امتياز همكار از امتياز آخرين مجري بيشتر مي باشد).
هـ  -در صورتي كه هر زمان فعاليتي خارج از عناوين مذكور مطرح گردد تعيين واحد معادل با كميته مربوط خواهد بود.
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( كميته مي تواند سطح فعاليت را با موارد فو الذكر مطابقت نمايد).
و -ابداعات واختراعات دراين بندقابل ثبت ميباشند( تصميم گيري در مورد چگونگي بررسي و تعيين امتياز با معاون آموزشي دانشگاه است).

 (-33اصالح) فعاليتهاي جانبي (آموزشي-پژوهشي -اجرائي ) :
پس از ارائه گزارش از فعاليت انجام شده توسط عضوهيأت علمي ( و درج نام همكاران در صورت وجود همكار ) و تأئيد
مسئول مربوطه بر اساس شرح وظايف تعيين شده ،واحد معادل بر حسب نوع فعاليت يا شاخصهاي تأئيد شده در شوراي
آموزشي دانشگاه ( يا دانشكده و يا واحد مربوط براساس نوع فعاليت ) به ازاي هر  20ساعت معادل  3واحد تعيين مي گردد.
در صورتي كه دو يا چند فعاليت جانبي بطور كامالً همزمان انجام شده باشد ( بعنوان مثال مديريت علمي و اجرائي در
هنگام برگزاري يك كارگاه يا دوره آموزشي و ،) ......معادل سازي جهت يكي از آنها يا به نسبت انجام ميگردد.
فعاليتهاي جانبي شامل :امور كارشناسي ،مشاوره در مراكز مشاوره دانشگاه  ،سرپرستي يا عضويت در كميته ها ،همكاري در
برگزاري سمينارهاي دانشجوئي ،مديريت كارگاهها و شركت درجلسات گروه ،همراهي دانشجويان جهت بازديدهاي درسي ،
علمي،فرهنگي ،تجهيز و توسعه فرآيندهاي جاري دانشگاه  ،دبير ستاد شاهد ،مسئول ارزشيابي اساتيد ،مسئول پاراكلينيك در
بحران ،مدير كارگاه روش تحقيق دانشجويان ،سرپرست واحد حمايت از تحقيقات باليني و  ....مي باشد .
بعضي از فعاليتهاي جانبي با امتياز تعريف شده به شرح زير مي باشد:
 كارشناسي پايان نامه ومقاله معادل  0/1واحد ( پيوست  29و  28دستور )93 -كارشناسي پايان نامه و طرح هاي  Ph.Dمعادل  3واحد

 كارشناسي پروپوزال طرح تحقيقاتي ،گزارش پايان طرح ،ناظر طرح پژوهشي طبق ششصد و هشتادمين جلسه شورايپژوهشي دانشگاه به ميزان ساعت گواهي شده از معاونت پژوهشي واحد معادل تعلق مي گيرد ( .هر  20ساعت  3واحد )
 واحد كارشناسي كتاب به ميزان  0/1تا  3واحد قابل محاسبه است كه اين ميزان با توجه به كيفيت كارشناسي و حجم كتابكارشناسي شده توسط كميته تاليف و ترجمه و تائيد معاونت پژوهشي محاسبه خواهد شد.
 به ازاي كارشناسي پرسشنامه هاي مربوط به روائي پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي معادل  0/3واحد در نظر گرفته شود. -مديريت كارگاه براي اولين بار هر  20ساعت فعاليت در قبل و حين كارگاه معادل  3واحد

الف -واحد معادل به شرط عدم دريافت حق الزحمه  ،به فرد تعلق مي گيرد.
ب -چناچه فعاليت هاي مذكور خارج از دانشگاه بوده و عضو هيأت علمي بدون نظر دانشگاه و بطور اختصاصي دعوت به
همكاري شده است ،فعاليت مربوط ( بدون واحد معادل ) با نظر معاون آموزشي دانشگاه در بانك اطالعات ثبت مي گردد.
تبصره :واحد معادل جهت كارشناسي طرحها و پايان نامه ها و مقاله هاي خارج از دانشگاه معادل موارد داخل دانشگاهي
منظور گردد.

ج -همكاري هريك از اعضاي هيئت علمي دانشگاه با كنگره هاي خارج از دانشگاه صرفاً با معاونت آموزشي
دانشگاه يا رئيس دانشكده مربوطه هماهنگي صورت پذيرد و فعاليت مربوط به آن با ارائه گواهي معتبر حداكثر
تا  6واحد( معادل  55ساعت) محاسبه گردد.
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 -33-3فعاليتهاي دانشجويي فرهنگي:
 -3درصورت سخنراني عضو هيات علمي در كليه كالسها و دوره هاي آموزشي ويژه دانشجويان ،هر موضوع معادل يك
ساعت در نظر گرفته شود  .ضمناً گواهي مربوطه توسط معاون محترم دانشجويي براساس موضوع صادر وپيوست گردد.
-1درصورت تبديل فعاليت فرهنگي به طرح پژوهشي ،چاپ مقاله ،سخنراني و پوستر در كنگره هاي داراي مجوز
بازآموزي طبق آئين نامه معادل سازي اقدام شود .و در صورت ارائه مقاله در سمينارهاي دانشجويي مقرر شد طبق بند «و»
مقاالت چاپ شده و متفرقه آئين نامه معادل سازي ( بازنگري  ،) 91براي هر مقاله  0/2واحد در نظر گرفته شود كه به تناسب
بين اعضاء تقسيم امتياز خواهد شد.
 -3گواهي هايي كه براي معادل سازي فعاليتهاي فرهنگي براي عضو هيات علمي به بانك اطالعات ارائه مي شود حتماً
ممهور به مهر معاونت محترم دانشجويي فرهنگي باشد ،در غير اينصورت واحد قابل محاسبه و تائيد نخواهد بود.
 -4يك واحد معادل براي مدير مسئول نشريه و مجله فرهنگي علمي اجتماعي و  0/12واحد معادل براي سردبير آن در نظر
گرفته شود و عملكرد عضو هيات تحريريه برحسب ساعت گزارش شود.
-2در صورت شركت عضو هيات علمي در تمامي اردوهاي علمي -فرهنگي يكروزه ،حضور روزانه و برحسب ساعت و
در صورت حضور در اردوهاي چند روزه بصورت روزانه ( تا سقف  30ساعت براي هر روز )كه توسط معاون محترم
دانشجويي– فرهنگي گواهي ميگردد محاسبه شود.
 -1براي عضويت هيات علمي در كميته هاي شوراي فرهنگي و ...طبق دستورالعمل موجود معادل سازي اقدام شود.
 -7ساير فعاليتها از قبيل حضور در نمايشگاهها،داوري مقاالت دانشجويي  ،عضويت هيئت تحريره  ،داوري مسابقات ،
عضويت هيات داوري سمينار هاي فرهنگي و تخصصي  ،برگزاري كليه مسابقات( داوري ،ناظر ،برنامه ريزي ) گزارش
عملكرد بر حسب ساعت توسط معاونت محترم فرهنگي دانشجويي گواهي ،سپس هر  20ساعت معادل  3واحد نظري در نظر
گرفته شود.

 (-32اصالح ) فعاليتهاي اجرائي
به استناد آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ( فصل هفتم تكاليف عمومي) و آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي
( ماده  3-7تا  3-8از قسمت اول نحوه ارتقاء )( پيوست دستور ) 93وبااستفاده ازجدول فو العاده مديريت اعضاي هيأت
علمي ازكتاب بازنويسي مجموعه قوانين ومقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي

تيرماه(،3390پيوست دستور) 93

سقف واحدهاي معادل مربوط به هر نيمسال در جدول زير تعريف شده است و به ازاي هر  1ماه پس از تائيد مقام مافو
محاسبه مي شود  ( .مبناي محاسبه آخرين باري است كه عضو هيأت علمي فعاليت اجرايي خود را به ثبت رسانده است).
الزم به ذكر مي باشد كه برخي موارد بنابر شرايط درون دانشگاهي با نظر شوراي آموزشي دانشگاه تعديل يافته است.

تبصره:
الف -در صورتي كه هر يك از مسئولين اجرائي بخشي از وظايف خود را در مقطع زماني مشخص محول نمود ،از سقف
واحد منظور شده كسر و به فردي كه مسئوليت را تقبل نموده است تعلق مي گيرد.
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ب -در صورتي كه سمت اجرائي محول شده به عضو هيأت علمي در جدول فو به طور مشخص ذكر نگرديده است ،پس
از ارائه شرح وظايف فرد و گواهي مربوط به فهرست و ساعت فعاليتهاي انجام شده ،توسط مسئول مربوطه ،با نظر
معاون آموزشي يا شوراي آموزشي دانشگاه واحد معادل تعيين مي گردد.

جدول – فهرست سمتهاي اجرائي و واحد معادل تعيين شده به ازاي هر  0ماه – 3180
واحد معادل

رديف

سمت

3

رئيس دانشگاه

33

1

معاونين دانشگاه

01

( حداكثر سقف )

3

سرپرست شعبه بين الملل

8

4

رئيس دانشكده -رؤساي بيمارستانهاي آموزشي داراي بيش از  400تخت-قائم مقام و مشاور رئيس

9

دانشگاه -مدير امور آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

1

2

رئيس مركز تحقيقاتي مستقل -معاون آموزشي سرپرست شعبه بين الملل

1

قائم مقام رئيس دانشكده

7

معاون دانشكده -مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي -رؤساي بيمارستان هاي آموزشي

7
1/2
1

داراي 100- 400تخت -معاونين بيمارستانهاي آموزشي داراي بيش از  400تخت -معاون درمان
بيمارستانهاي آموزشي داراي بيش از  400تخت -سرپرست معاونت بهداشتي و رئيس مركز بهداشت
شهرستان

9

9

رئيس مركز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه -رؤساي پژوهشكده ها -رئيس مركز اورژانس دانشگاه -رؤساي

2

بيمارستانهاي آموزشي كمتراز 100تخت -مديران و معاونين بيمارستانهاي آموزشي  100-400تخت -مسئول
آموزش مداوم دانشگاه -سرپرست واحدهاي آمار و خدمات ماشيني دانشگاه و مدير فن آوري اطالعات دانشگاه-
معاون درمان بيمارستانهاي آموزشي  100-400تخت -سرپرست مركز امور هيات علمي -سرپرست دفتر رياست
دانشگاه -مدير دانشجويي معاونت دانشجويي فرهنگي -مدير برنامه ريزي بودجه و پايش عملكرد دانشگاه

8

مدير شبكه باالتر از  100هزار نفر جمعيت -رئيس مركز بهداشت شهرستان مركز استان -معاون فني و معاون

4/5

اجرايي معاونت بهداشتي دانشگاه -قائم مقام معاون درمان دانشگاه* -مدير گروه داراي تحصيالت تكميلي با مقطع
 Ph.Dو دستياري

30

مشاورين رئيس دانشگاه -مديران گروههاي آموزشي داراي تحصيالت تكميلي -رئيس كتابخانه مركزي-

4

معاونين مديران ستادي -مديران شبكه داراي كمتراز 100هزارنفر جمعيت -مدير امور آزمايشگاههاي دانشگاه-
معاونت دفتر نهاد معظم رهبري -مدير آموزش و پژوهش دانشكده پزشكي -مدير امور پژوهشي -مدير تحصيالت
تكميلي و آموزشي دانشكده پزشكي -معاون پژوهشي دانشكده پزشكي -سرپرست معاونت درمان شبكه

33

33
31

3/5

قائم مقام مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

مديران گروههاي آموزشي بدون تحصيالت تكميلي  -معاون مركز تحقيقاتي مستقل -معاونين
شبكه هاي كمتر از  100هزار نفر جمعيت -مديران و معاونين بيمارستانهاي آموزشي كمتر از 100
تخت -مسئول امور فرهنگي دانشجوئي دانشكده -رئيس بخش داراي تحصيالت تكميلي -مسئول
اساتيد راهنما در دانشكده پزشكي** -مدير درمان بيمارستانهاي آموزشي كمتر از  100تخت -مدير
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3

اجرايي نشريه تروما-سردبير نشريه هاي دانشگاه-مدير  ( EDOبا تائيد سرپرست مركز مطالعات و توسعه
آموزش پزشكي دانشگاه تا سقف  3واحد )-دبير شوراي پژوهشي و سرپرستي پايان نامه دانشكده پزشكي -مدير

آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده پرستاري و مامايي -سرپرست دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه-
سرپرست امور بين الملل معاونت آموزشي -مسئول دپارتمان مجازي دانشگاه -مدير پژوهشي دانشكده هاي
پيراپزشكي ،پرستاري و مامايي و بهداشت -مدير اطالع رساني پزشکي و منابع علمي

33ض-

مسئول دوره فيزيوپاتولوژي -مسئول فني كل آزمايشگاه بيمارستانهاي آموزشي بيش از  400تخت -مدير مجتمع مسكوني

5/5

دانشگاه -مسئول آموزش پزشكي عمومي -رئيس بخش بدون تحصيالت تكميلي  -سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي
دانشگاه -معاون آموزشي گروه هاي تحصيالت تكميلي در دانشكده پزشكي

34

مسئول فني آزمايشگاه بيمارستانهاي آموزشي  100 -400تخت -سرپرست واحد پايگاه تحقيقات جمعيتي-

2

مدير آموزش و پژوهش دانشكده -معاون اجرايي مركزتحقيقات تروما -دبير كميته تاليف و ترجمه -سرپرست
دبيرخانه كميته اخال در پژوهش هاي زيست پزشكي -دبير ستاد شاهد و ايثار گر دانشگاه -مدير پژوهش
دانشكده دندان پزشكي

32

مسئول آزمايشگاه در دانشكده ها  -مسئول مركز مهارتهاي باليني دانشكده -مسئول فني آزمايشگاه

1/5

بيمارستانهاي كمتر از  100تخت -مسئول خوابگاههاي معاونت دانشجويي -مسئول دستياران -سرپرست و مسئول
فني آزمايشگاه رفرانس*** -مسئول فني بخش  -MRIمسئول فني بخش  -IVFمسئول اساتيد راهنما در
دانشكده -دبير كميته ارتقاء دانشكده پزشكي -مدير داخلي مركز تحقيقات علوم تشريح -سرپرست آزمايشگاه
مرجع سالمت -سرپرست آزمايشگاه كنترل غذا -معاون مركز تحقيقات مديريت اطالعات سالمت – مديريت
كلينيك ويژه دندانپزشكي -مدير آزمايشگاه جامع تحقيقات معاونت پژوهشي -مدير توسعه فناوري
سالمت(رشد) -مدير نظارت بر مواد غذايي ،آرايشي و بهداشتي ،مدير امور بين الملل دانشكده پزشكي -مسئول
فني اورژانس -مدير نظارت و ارزيابي فرآورده هاي طبيعي ،سنتي و مكمل دانشگاه -رئيس مركز رشد دانشگاه

31

رئيس كتابخانه دانشكده و بيمارستان -دبير شوراها در سطح دانشگاه -مسئول مركز حيوانات آزمايشگاهي دانشگاه-

3

معاون گروههاي آموزشي -مسئول دفتر نظارت و ارزشيابي طرحهاي پژوهشي -سرپرست دفتر مشاوره دانشگاه-
سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده -مدير مسئول گاهنامه هاي داخل دانشگاه -مدير امور كارگاههاي
پژوهشي -مسئول بخشهاي آزمايشگاه -مسئول دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه -مسئول بخشهاي آزمايشگاه در
بيمارستان -مسئول گروه اينترنها -مسئول بسيج اساتيد دانشگاه -مسئول فني واحد تراكم استخوان  -دبير شوراي
پژوهشي دانشكده پزشكي**** -دبير كميته ارتقاء دانشكده ها( به جر پزشكي)-مدير دايره امتحانات دانشكده

* در صورتي كه مدير درمان ،قائم مقام نيز باشد واحد معادل  0/5واحد محاسبه مي شود.
** محاسبه واحد معادل مسئول اساتيد مشاور با پيشنهادمعاون آموزشي دانشکده و تائيد معاون آموزشي دانشگاه
انجام خواهد شد.
***در صورتيکه سرپرست ،وظيفه مسئول فني را نيز انجام بدهد  3/5واحد و در صورتيکه مسئول فني جداگانه تعيين
شده باشد  3واحد براي سرپرست و  6/5واحد براي مسئول فني قابل محاسبه مي باشد.
****دبير شوراي معين پژوهشي علوم پايه و باليني هر كدام  6/7واحد
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