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 مقدمه 

جایگاه و اهمیت دانشگاهها در توسعه و پیشرفت جامعه از طریق تربیت انسانی متعهد و متخصص و تولید  

علم و دانش بر کسی پوشیده نیست . در این میان نقش اعضای هیات علمی هر دانشگاه در دستیابی به این  

اعضای هیات علمی دانشگاهها و  اهداف، غیر قابل انکار است. لذا تصویب و ابالغ آیین نامه اداری و استخدامی

موسسات آموزش عالی و آیین نامه ارتقای علمی اعضای هیات علمی دانشگاهها از طرف شورای عالی انقالب  

نامه های مذکور،   آئین  بر اساس  به این اهداف صورت گرفته است.  فرهنگی و وزارت متبوع به منظور نیل 

فعال قالب  در  دانشگاه  علمی  هیات  اعضای  توسعه  وظایف  فرهنگی،  پژوهشی،  آموزشی،  گانه  هفت  های  یت 

درمانی و ارتقای سالمت در طول سال تعریف شده است.    _فردی، اجرایی و مدیریتی، ارائه خدمات بهداشتی  

انجام این فعالیت ها ضمن زمینه سازی برای دستیابی دانشگاه به اهداف عالیه خود، متضمن دریافت ترفیع  

مرتبه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه در طول مدتی معیت خواهد بود. بنابراین هر    پایه سالیانه و ارتقای 

دانشگاه می بایست با سیاستگذاری هوشمندانه، فعالیت های اعضای هیات علمی خود را در این راستا جهت  

می دانشگاه  دهی نماید. این آئین نامه به منظور تعیین ضوابط و نحوه ی اعطای پایه سالیانه اعضای هیات عل

 علوم پزشکی البرز تهیه و به تصویب شورای دانشگاه رسیده است.

 

 کلیات 

یکسال   در طول  گانه  هفت  محوله  وظایف  انجام  و  فعال  ازای حضور  در  الذکر  فوق  های  آئین  به  استناد  با 

اعضای هیات علمی   به  سالیانه  ترفیع  به عنوان  پایه؛  نامه، یک  آیین  این  مندرجات  قالب  در  اعطاء  شمسی 

خواهد شد. دریافت پایه ترفیع سالیانه منوط به کسب حداقل امتیاز در هر مولفه و نیز مجموع امتیازات بر  

 می باشد. 1اساس جدول

از آنجایی که در آئین نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات علمی، کسب حداقل امتیازات مربوط به فعالیت  

زمانی   بازه  گانه در یک  نمودن ضوابط    8تا    4های هفت  با هدف همسو  منظور  بدین  است،  سال ضروری 



دریافت ترفیع سالیانه با ضوابط ارتقای مرتبه علمی، حداقل امتیاز الزم در هر حیطه برای دریافت ترفیع پایه  

برای   امتیاز الزم  سالیانه به گونه ای تعیین شده که اعضای هیات علمی در طی متوسط سال های مذکور 

 لمی را کسب نمایند. ارتقای مرتبه ع

 

 ـ مولفه های محاسبه ترفیع پایه سالیانه 1جدول 

 توضیحات  حداکثر امتیاز  حداقل امتیاز  مولفه  ردیف

 غیرقابل انتقال و غیرقابل ذخیره 7 2 فرهنگی و توسعه فردی 1

2  

 آموزشی 
در صورت اعمال ضریب  96/3قابل افزایش تا  3/3 5/2 کیفیت 

 تشویقی

قابل انتقال به سایر مولفه ها و غیرقابل ذخیره هر   8 4 کمیت

 امتیاز لحاظ می گردد.  5/0واحد آموزشی معادل 

 درصد جهت 50قابل ذخیره تا  بدون سقف 6 پژوهشی  3

 سال آینده 

 غیر قابل انتقال و غیرقابل ذخیره 6 2 فعالیت های اجرایی 4

 ،18، استادیار16مربی  مجموع امتیازات 

 20، استاد19دانشیار

 ـ بدون سقف

 

در سال اول خدمت مربیان واستادیاران، در صورتی که امتیازات الزم ترفیع سالیانه کسب نشده باشد، با   •

 درصد امتیازات الزم پایه اعطاء می گردد. 25کسب حداقل 

از   • بیش  که  به شرط کسب    30اعضای هیات علمی  نمایند،  تدریس  حدواقل  واحد درسی در هر سال 

 مجموع امتیازات آموزشی، ملزم به کسب حداقل امتیاز در سایر مولفه ها نمی باشند.



در صورتی که واحدهای ارائه شده از طرف دانشگاه به عضو هیات علمی در طول سال کمتر از حداقل   •

های    واحدهای موظفی مربوطه باشد، کسری امتیازات فعالیت های آموزشی از طریق مازاد امتیاز فعالیت

 پژوهشی قابل جبران است. 

در هر سال  واحد    8آن دسته از اعضای هیات علمی که به دلیل مسئولیت های اجرایی، موظفی کمتر از   •

 دارند، مشروط به تدریس واحدهای موظفی، حداقل امتیاز آموزشی به آنان تعلق خواهد گرفت. 

سال متناوب وفق به دریافت ترفیع    در صورتی که اعضای هیات علمی در طی سه سال متوالی و یا چهار •

سالیانه نگردند، جهت بررسی و تعیین تکلیف مراتب توسط رئیس کمیته ترفیعات به همراه مستندات  

 الزم به رئیس دانشگاه منعکس می گردد. 

انواع   • و  ها  معذوریت  مدت،  کوتاه  های  بورس  آموزشی،  ماموریت  دوران  در  سالیانه  های  پایه  اعطای 

 اس مقررات و تبصره های آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه خواهد بود. مرخصی ها بر اس 

به ایام تعلیق و مرخصی بدون حقوق ترفیع تعلق نمی گیرد و به همان میزات تاریخ استحقاق ترفیع به   •

 تعویق می افتد.

ماه ترفیع تعلق    6ماه در سال و همچنین مرخصی زایمان بیش از    4به ایام مرخصی استعالجی بیش از   •

 نمی گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق ترفیع به تعویق می افتد. 

 

 فعالیت های فرهنگی و توسعه فردی  (1

قالب    انتظار در  دانشگاه  فرهنگی  های  سیاست  اجرای  و  رعایت  بر  عالوه  علمی  هیات  اعضای  رود  می 

کسب نمایند. بدیهی   2جدول شماره  موارد زیر، امتیازات الزم جهت توسعه فرهنگی و فردی را بر اساس  

آنان خواهد   ترفیع سالیانه  از  قانونی، موجب محرومیت  به شرط مستندات  زیر  موارد  رعایت  است عدم 

 شد: 

 ایران اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسالمی  •



 تقویت هویت اسالمی و ملی در دانشجویان  •

 بخشی به دانشجویان ایجاد نگرش مثبت و امید  •

 رعایت اصول اخالق آموزشی و حرفه ای  •

 رعایت شئونات معلمی و استادی  •

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

 ـ فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی 2جدول 

 سقف امتیاز  موضوع 

هنری( با رویکرد اسالمی در حوزه های فرهنگی،  )تدوین کتاب( )مقاله( و )تولید اثر بدیع و ارزنده  

 تربیتی و اجتماعی 

1 

 5/0 تهیه و تدوین پیوست فرهنگی 

 3/0 ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکل های قانونمند 

 1 استاد مشاور فرهنگی با حکم و تایید معاون دانشجویی، فرهنگی دانشگاه 

 مسئولیت پذیری در اصالح و هدایت

 نگـرش های مطلوب فرهنگـی و 

مشارکت یا انجام فعالیت های  

 فرهنگی، تربیتی و اجتماعی 

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

 مشارکت در اجرای امور فرهنگی، تربیتی و اجتماعی 

 سایر فعالیت های مرتبط

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

 2 کسب جوایز فرهنگی در سطوح دانشگاهی، استانی و ملی 

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

 

 

 



 

 لیت های توسعه فردی ـ فعا3جدول 

 امتیاز عنوان

امتیاز تا   5/0ساعت معادل  6هر  شرکت در کارگاه های توانمندسازی و دانش افزایی )آموزشی، پژوهشی و فرهنگی( 

 مورد در سال2

مورد  2امتیاز تا  5/0هر مورد معادل  شرکت در گنگره ها، سمینارها و بازآموزی های آموزشی

 در سال

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

 در سال

، گروههای   Lab meeting, CPCشرکت در ژورنال کالب، کنفرانس داخلی، 

 کوچک )بالینی و غیربالینی(، آموزش بالینی سرپایی، گزارش صبحگاهی 

 امتیاز  5/0ساعت معادل  6هر 

 امتیاز 1 ریس اعضای هیات علمی در جمع همکارانبررسی عملی و عینی مهارتهای تد 

 امتیاز 1 استاد منتخب آموزشی یا پژهشی 

 تامین کسر امتیاز تا یک سال ارتقاء مرتبه علمی

 

 فعالیت های آموزشی  (2

در در این دستورالعمل در قالب دو مولفه کیفیت و کمیت تدریس تعریف شده است.  فعالیت های آموزشی  

یک از اعضای هیات علمی تا سقف موظفی واحدهای آموزشی محوله را تدریس نمایند. از  انتظار می رود هر  

آنجایی که فعالیت آموزشی با کیفیت پایین مقبول سیستم آموزشی نمی باشد، انتظار بر این است که هر نوع  

متیاز آموزشی  فعالیت آموزشی با حداکثر کیفیت ارائه گردد. به ازای هر واحد فعالیت آموزشی، معادل نیم ا

 لحاظ می گردد.

 



 

 الف( کیفیت تدریس 

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

مولفه قالب  در  دانشکده  و  گروه  مدیر  دانشجویان،  از  نظرسنجی  از طریق  تدریس  پیوست    )کیفیت    1های 

 بدست خواهد آمد(.

 ـ امتیاز نظرسنجی از فراگیران و همکاران جهت کیفیت تدریس  4جدول 

 مرجع تایید  حداکثر امتیاز  عنوان

مرکز مطالعات و توسعه   30 نظرسنجی از دانشجویان 

آموزش پزشکی دانشگاه و  

 یا دفاتر توسعه دانشکده ها 

 20 نظرسنجی از همکاران گروه 

 25 نظرسنجی از مدیر گروه

 25 معاون آموزشی یا رئیس دانشکده نظرسنجی از 

 100 مجموع

 30امتیاز مکتسبه تقسیم بر امتیاز نهایی 

 

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

امتیاز دوره قبلی و جدید  در محاسبه امتیاز نهایی کیفیت تدریس لحاظ می گردد )هم چنین در مواردی که  

 درصد نمره کل باشد امتیاز این بند تخصیص می یابد(.  90مدرس بیش از 

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

چون مثال  برای  خواهدبود.  ها  مولفه  سایر  میانگین  ها،  مولفه  آن  در  ارزشیابی  مولفه    مالک  گروه،  مدیر 

مولفه   آن  برای  دانشجویان  و  دانشکده، همکاران  رئیس  ارزشیابی  میانگین  از  ندارد،  را  مدیر گروه  ارزشیابی 

 استفاده خواهد شد. 



 

 ب( کمیت تدریس 

 عناوین فعالیت های مختلف آموزشی به شرح جدول زیر خواهد بود: 

 معادل سازی فعالیت های آموزشی  ـ 5جدول 

 معادل واحد  عنوان 

  هر واحد نظری 

  تدریس واحدهایی که برای اولین بار توسط مدرس در دانشگاه صورت گیرد 

  دانشجو  51تدریس در کالس های نظری با تعداد بیش از 

  تدریس هر واحد نظری دوره کارشناسی ارشد 

  تدریس در سایر دانشکده ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور 

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

 نفر در هر گروه  12گروه و برای کارگاه مهارت های بالینی حداقل 

 

 ساعت معادل یک واحد نظری  24هر  •

تقسیم   در صورتیکه دانشجویان یک کالس به بیش از یک گروه •

 گردند، واحد معادل بر اساس فرمول زیر محاسبه خواهد شد. 

=(
1−تعداد گروهها 

2
) ×  واحد معادل تعداد  واحد

درصورت تدریس بیش از یک استاد ، واحد معادل نهایی، بصورت   •

 قدرالسهیم بین آنها تقسیم می گردد.

پیراپرشکی( و  عرصه بالینی )پرستاری، مامایی و کارآموزی و کارآموزی در 

دانشجو در هر گروه و در اتاق های عمل و   12و حداکثر  8بهداشت حداقل 

 نفر قابل دانشجو در هر گروه   8و حداکثر  6بخشهای ویژه حداقل 

 

  کارآموزی و کارورزی در عرصه بالینی و بهداشت سرپرستی 

تدوین طرح درس ) برای باراول و یا تحول در محتوی(، الک بوک و  

 بارگذاری در سایت، به تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 

نوآوری های آموزشی و کمک آموزشی در قالب فیلم و نرم افزارهای  

 چندرسانه ای آموزشی 

 

ارائه فرآیندهای آموزشی جهت شرکت در جشنواره شهید مطهری و مقاالت  

طالعات و  پژوهش در آموزش در همایش آموزش پزشکی به تایید مرکز م

 توسعه آموزش پزشکی

 

کنگره ها، سمینارها و بازآموزی ها، کالسهای المپیاد   تدریس در کارگاه ها،  

 کشوری  

 

، به تایید مرکز مطالعات و توسعه آموزش  EDOخدمات موثر آموزشی ، 

 پزشکی

 

، کار در   CPC  ،Lab meetingارائه ژورنال کالب، کنفرانس داخلی،  

گروههای کوچک )بالینی و غیر بالینی(، آموزشی بالینی سرپایی، گزارش  

صبحگاهی، به شرط حضور حداقل دو نفر دانشجو پزشکی یا دستیار به تایید  

 



 معاون آموزشی 

با  1تبصره   نامه،  پایان  مشاوره  و  سرپرستی  جمله  از  دانشگاه  از  خارج  آموزشی  های  فعالیت  امتیاز  لحاظ   :

 هماهنگی معاونت آموزشی و تایید رئیس دانشگاه ضمن رعایت حقوق مربوط به دانشگاه بالمانع است.

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

 معاونت آموزشی دانشگاه بررسی و واحد معادل اعالم خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای پژوهشی فعالیته (3

 امتیاز فعالیت های پژوهشی به شرح جدول زیر می باشد:



 هشی ومعادل سازی فعالیت های پژ   ـ 6جدول 

 توضیحات امتیاز  محتوا  عنوان 

 

 

 مقاالت چاپ شده در مجالت نمایه شده 

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

  7تا  

 : 2نمایه های نوع  
BIOSIS, Chemical Abstract, Current Contents, 
Embase, Scopus  

 5/3تا  

 3تا   سایر نمایه های بین المللی

 2تا   سایر موارد و اندیکس نشده 

 

 ارائه مقاله در همایشهای خارجی و بین المللی داخلی 

  5/0 پوستر ) حداکثر دو مورد در سال( 

  1 مورد در سال(   2سخنرانی ) حداکثر  

  3 سخنران مدعو 

 

 ارائه مقاله در همایشهای داخلی

  5/0 پوستر ) حداکثر دو مورد در سال( 

 1 سخنرانی ) حداکثر دومورد در سال( 

 1 سخنران مدعو 
 

 

 کتاب

 15تا   تالیف کامل یا بخشی از کتاب

  3تا   ترجمه کامل کتاب ، تالیف بخشی از کتاب  

  1تا   ویراستاری کامل کتاب

  2تا   تجدید چاپ کتب در قاب موارد باال 

 5و سوم  6، دوم 7رتبه اول 7تا   کسب رتبه در جشنواره های معتبر علمی ) مطهری، رازی و خوارزمی و...( 

اکتشاف اختراع، بومی سازی فن آوری های نوین، ثبت  

 ژن و غیره 

  10تا   ثبت داخلی

 مورد  3ثبت ژن تا  
 15تا   ثبت بین المللی

 

 
 ارجاع به مقاالت در کتب و مجالت معتبر

 

 به ازای هر مورد بین المللی عالوه بر امتیاز مقاله 

 

 

 1تا  

 مورد   5تا سقف  

 خود استنادی قابل لحاظ 

 نمی باشد 

 

 به ازای هر مورد داخلی عالوه بر امتیاز مقاله 

 

 

 5/0تا  

 مورد   5تا سقف  

 خود استنادی قابل لحاظ 

 نمی باشد 

 

 پژوهشی طرح  

 

 مجری 
 

 3تا  
درصد امتیاز تصویب و    50

 درصد پایان یافته باشد   50

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

 باید پایان یافته باشد  5/0تا   ناظر 
 

 طرح دانشجویی 
 

 استاد راهنما 
 

 1تا  
درصد امتیاز تصویب و    50

 درصد پایان یافته باشد   50

 باید پایان یابد  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 

 

 5/0تا  

 

 

 مورد در سال   4تا سقف  
مقاالت داخلی علمی پژوهشی و پروپوزال طرح  

 های پژوهشی 

 )ارشد، دکترا و رزیدنتی(پایان نامه  

 کتاب



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

 

 ( 1ستون )
 ( 3ستون ) ( 2ستون )

  سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه )درصد( 
 

  مجموع ضرایب)درصد( 

 تعداد همکاران
 اول و نویسنده 

 مسئول 

 

 بقیه همکاران

  ـ 100 1

2 90 60 150 

3 80 50 180 

4 70 40 190 

5 60 30 180 

 175 و کمتر   25 50 و باالتر  6
 

درصد از امتیازهای پژوهشی برای ترفیع سالیانه از مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر  50کسب حداقل   •

برای مرتبه استادیار به باال و نیز مربی  بین المللی و یا علمی پژوهشی مصوب کمیسیون نشریات کشور ؛  

 الزامی است. 

برای مقاله، کتاب، اختراع و سایر موارد مندرج در جدول   • امتیاز  نام دانشکده  5کسب  به لحاظ  ، منوط 

 خلخال در قالب دستورالعمل معاونت پژوهشی می باشد.

مکتوب از طرف مجله مبنی    برای مقاالتی که مورد پذیرش قرار گرفته و هنور چاپ نشده است، تاییدیه •

 بر پذیرش مقاله برای چاپ، می بایست به همراه پیشنویس مقاله ارائه گردد ) تا سقف دو مورد(. 

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

ی و فرآورده های دارویی و غذایی  بهداشتی و درمانی، آموزشی، پژوهشی یا تولید در صنایع علوم پزشک

 امتیاز قابل احتساب خواهد بود.  7شد باشد تا 

باشد، هر   • لحاظ شده  قالب فعالیت ساعتی  به جای موردی در  داوری    10در صورتی که داوری  ساعت 

 معادل داوری یک مقاله محسوب گردد. 

 



 فعالیت های اجرایی و مدیریتی  (4

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

یک از موارد الزامی است. در صورتی که عضو هیات علمی دارای مسئولیت های متعددی باشد که بابت آنان  

 حق مسئولیتی دریافت نمی کند، امتیاز اجرایی مسئولیت ها قابل احتساب می باشد.

 الیت های اجرایی و مدیریتی ـ امتیاز فع 8جدول 

 امتیاز عنوان

 15 رئیس دانشکده و بیمارستان 

 12 معاونین دانشکده 

تحقیقاتی، ی مراکز تحقیقاتی، معاونین مراکز مدیران و معاونت ها ، مدیر شبکه و سرپرستاران مراکز بهداشت و بیمارستان ها، روسا

 آموزش، سرپرستی کمیته تحقیقات دانشجویی و مدیران گروه ها دبیر هیات اجرایی جذب، معاونین بیمارستان های 

6 

 4تا  اساتید مشاور، مسئول ستاد شاهد و ایثارگر دانشکده یا بیمارستان، سرپرست  EDOمسئولین 

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

 ساعت   10هر  فعالیت در قالب عضویت در کمیته ها یا شوراهای سطح دانشکده و دانشگاه به عنوان عضو حقیقی 

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

 ، مدیر اجرایی مجالت، مسئول اساتید مشاور دانشکده جانشین سردبیر

 2تا 

 5تا  رئیس و دبیران علمی و اجرایی همایش ها

 1ساعت   20هر  فعالیت در هیات تحریریه و اجراییمجله دانشگاه 

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

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

 10تا  انجام ارزیابی بیرونی و درونی هر رشته برای هر یک از افراد دخیل

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

 1ساعت موثر 5هر  همکاری اجرایی با آموزش مداوم 

 1ساعت موثر 5هر  طراحی برنامه های آموزش مداوم 

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

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

 2ساعت موثر 5هر  EDC  ،EDOمشارکت موثر در فعالیت ها و کمیته های علمی 

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

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

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



 شیوه اجراء 

مبنای محاسبه واحدهای موظفی در خصوص مسئولیت های مختلف مدیریتی و اجرایی به شرح جدول می  

آموزشی   شورای  توسط  است،  نشده  اشاره  آنها  به  زیر  جدول  در  که  اجرایی  های  فعالیت  سایر  برای  باشد. 

 دانشگاه به صورت واحد معادل تعریف می شود. 

 ـ موظفی مسئولیت های مختلف مدیریتی و اجرایی9جدول 

 واحد موظفی  عنوان 

 2 رئیس دانشکده مستقل

 3 معاونین دانشکده 

 4 مدیران ستادی ، روسای بیمارستان های آموزشی  

ان گروههای آموزشی، روسای ادارات ستادی و  تی، معاون آموزشی بیمارستان، مدیرروسای مراکز تحقیقا

 مشاورین رئیس دانشگاه، دبیر هیات اجرایی جذب، سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی 
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ترفیع سالیانه عضو هیات علمی،   • از زمان  زودتر  ماه  دانشکده موظف است یک  ترفیع  کارشناس کمیته 

تکمیل و  نسبت به اطالع رسانی اقدام و عضو هیات علمی باید فرم های خوداظهاری در این آیین نامه را  

ثبت   مستندات  تحویل  زمان  است  ) الزم  نماید  تحویل  دانشکده  به کارگزینی  گروه  مدیر  تایید  از  پس 

 گردد(. 

و   • آموزش  مدیر  پژوهشی،  و  آموزشی  معاون  دانشکده،  رئیس  شامل:  دانشکده  ترفیع  کمیته  اعضای 

م  ( دانشکده  در  دانشگاه  پزشکی  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  مسئول   ،   EDOسئول  تحقیقات 

 دانشکده ( به عنوان دبیر کمیته می باشد.

کمیته ترفیع، فرم و مستندات ترفیع عضو هیات علمی ارسالی را بررسی و در صورت تائید کسب حداقل   •

زمان   نمود.  خواهد  ابالغ  کارگزینی  به  حکم  صدور  جهت  و  تنظیم  مربوطه  صورتجلسه  الزم،  امتیازات 

 د ارتقای سالیانه فرد متقاضی خواهد بود. اجرای حکم ارتقاء، از تاریخ سررسی



سه ماه از تاریخ سر رسید ترفیع سالیانه عضو هیات لمی جهت ارائه مستندات  در صورت تاخیر بیش از   •

ترفیع، ) بر اساس نظرات کارشناسان مرکز امور هیات علمی وزارت متبوع( تاریخ اجرای حکم، از زمان  

 خواهد بود.   اعطای پایه در کمیته ترفیع 

در صورتی که به استناد مدارک ارائه شده توسط عضو هیات علمی حداقل امتیازات الزم احصاء نگردد،   •

ترفیع سالیانه اعطا نخواهد شد. در این صورت مراتب به صورت کتبی از طرف کمیته ترفیع دانشکده به  

 فرد متقاضی اعالم و رونوشت به معاونت آموزشی ارسال می گردد. 

عضو هیات علمی نسبت به تصمیم کمیته ترفیع دانشکده اعتراض داشته باشد می تواند  در مواردی که   •

تایید رئیس دانشکده، این   ارائه نماید. در صورت  به رئیس دانشکده  اعتراض خود را به صورت مستدل 

مورد برای ارزیابی و بررسی دقیق تر به کمیته ترفیع پایه منعکس می شود. در موارد اعتراض به رای  

میته ترفیع نیز، در صورت موافقت و درخواست رئیس دانشکده، موضوع برای یک نوبت دیگر در کمیته  ک

 ترفیع پایه بررسی خواهد شد. 

هر گونه ابهام درخصوص اجرای این آیین نامه از طریق پیشنهاد و به صورت طرح در شورای دانشکده   •

 صورت می پذیرد. 

 

 

 

 

 

 

 



 سنجش کیفیت : مولفه ها و حیطه های 1پیوست

 اخالق و رفتار معلمی  •

o اصول و قوانین آموزشی رعایت 

 رعایت تقویم آموزشی  ▪

 رعایت تعداد کالس ها  ❖

 رعایت دقیق زمان شروع و پایان کالس  ❖

 حضور در جلسه امتحان  ❖

 رعایت دقیق مفاد آیین نامه های آموزشی  ▪

 حضور و غیاب دقیق  ❖

 دسترسی آسان دانشجویان به مدرس در غیر ساعات تدریس ▪

o گوی معلمی ال 

 ظاهر متناسب با ارزش های اسالمی آراستگی  ▪

 استفاده مطلوب از کالس  ▪

 انتقاد پذیری  ▪

 حسن اخالق ▪

 احترام به مسائل فرهنگی، اخالق و شئونات اسالمی و ملی  ▪

 رعایت رفتار اجتماعی مناسب با دانشجو و احترام متقابل  ▪

 نگرش مثبت به رشته و تقویت انگیزه دانشجویان  ▪

 ابعاد روحی و انسانی در کنار آموزش علمی توجه به  ▪

 فن معلمی  •

o  طرح درس 

o  مهارت های تدریس 



 قدرت انتقال و تفهیم  ▪

o  مشارکت دانشجو 

 پرسش و پاسخ مناسب ▪

 تعیین تکالیف مناسب  ▪

 فراهم سازی موقعیت تفکر برای دانشجو  ▪

 استفاده از تمثیل  ▪

o  توانایی اداره کالس 

o  جذاب بودن کالس 

o  آموزشیاستفاده از وسایل کمک 

o  روشهای نوین تدریس 

o استفاده از وبالگ شخصی آموزشی 

o ارزشیابی متناسب 

 یش دانسته های دانشجویانارزیابی پ ▪

 برگزاری آزمون های کالسی  ▪

 برگزاری آزمون جامع میان ترم و پایان ترم  ▪

 استفاده از روش های نوین ارزشیابی به تناسب موضوع درسی ▪

 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  مرتبط بودن رشته تحصیلی مدرس 



 فرم گزارش عملکرد سالیانه اعضلی هیات علمی 

 

 عضو محترم هیات علمی: 

نموده، همراه با مستندات حداکثر دو هفته پس از دریافت به  لطفا فرم ذیل را به طور کامل و با دقت تکمیل  

مسئول کمیته ترفیع پایه دانشکده تحویل فرمایید. از اطالعات این فرم برای ترفیع سالیانه استفاده می شود  

از زمان آخرین   از زمان آخرین شما  و اجرایی شما  آموزشی، پژوهشی  فعالیت های فرهنگی،  باید حاوی  و 

 ن باشد.ترفیع تاکنو

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

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

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

 

 سایر     متعهد خدمت              رسمی                وضعیت استخدامی:                 پیمانی             

 استاد       ر              دانشیا    استادیار             مربی                  مرتبه علمی:                       

 

 

...........  ..... .......... عضو هیات علمی گروه ......................... توسط اینجانب............الف( فرم فعالیت های سالیانه در تاریخ......

 مسئول کمیته ترفیع پایه تحویل گردید.  تکمیل و به

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

 

    

    



.............................. مدیر اینجانب  تایید  و مورد  ارائه شده مشاهده  فعالیت های  ............................. می    ب( کلیات  گروه 

 باشد.

                  

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

توجه: خواهشمند است فرم گزارش عملکرد بصورت تایپ شده همراه با مستندات مربوطه ارائه گردد. بدیهی فرم  

 هایی که فاقد مستندات باشند قابل بررسی نخواهند بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کمیته ترفیعات دانشگاه

 موزشیمعاونت آ

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خلخال



 

 (فعالیتهای فرهنگی1

 امتیاز  ساعات فعالیت  عنوان فعالیت  تاریخ فعالیت 

    

    

    

    

 جمع: امضای معاونت فرهنگی دانشگاه:
 

 

 (فعالیت های توسعه فردی 2

 امتیاز  ساعات فعالیت  عنوان فعالیت  تاریخ فعالیت 

    

    

    

    

 جمع: معاونت آموزشی ـ دانشجویی دانشکده: 
 

 

 (فعالیتهای آموزشی 3

 کیفیت تدریس الف ـ 

 امتیاز مکتسبه  سقف امتیازات  عنوان 

  30 نظرسنجی از دانشجویان

  20 نظرسنجی از همکاران گروه

  25 نظرسنجی از مدیر گروه 

  25 نظرسنجی از معاون آموزشی یا رئیس دانشکده 

  100 مجموع 



  30امتیاز مکتسبه تقسیم بر  امتیاز نهایی 

 آموزش پزشکی دانشکده: تایید مرکز مطالعات و توسعه 

 ب ـ کمیته تدریس 

 

 نیمسال 

 

 عنوان 

 درس 

 

 مقطع 

 فراگیران 

 

 ضریب

 تدریس

 

 ساعت تدریس 
 جمع کل

 تدریس

 بر اساس 

 ساعت نظری 

 

 تدریس

 مشمول حق 

 الزحمه 

 

 تدریس

 موظف 

 

 ساعت تدریس 

 مشمول ارتقاء 
 کارآموزی  عملی نظری 

           

           

           

           

 جمع  مدیر آموزش: 

 

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

 

 آموزش 

 سرپایی

 

 راند آموزشی

 در بخش

 بیمارستان بستری 

 

 آموزش در اتاق 

 عمل

 مدیریت و تدریس 

 در کارگاه، 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 

 

 امتیاز 

 ساعت1

 ساعت نظری(1)

 ساعت2

 ساعت نظری(1)

 ساعت1

 ساعت نظری(1)

 هر جلسه

 ساعت نظری(1)

 شب 15

 ساعت نظری(17)

 شب  30

 ساعت نظری(17)

  ساعت نظری

 جمع: 
       

 مدیر آموزش: 

 

 د ـ سایر فعالیت های آموزشی ) طرح درس، الگ بوک و ...( خود را که احتماال در جداول پیش بینی نشده است:

1) 

2) 



3) 

 (فعالیت های پژوهشی 4

 خالصه مقاله الف ـ مقاالت تحقیقی، گزارش موارد، بررسی مروری و 

 

 عنوان مقاله

 

 نوع

 مقاله

 

 تاریخ چاپ یا 

 پذیرش

 

 نام مجله یا کتابچه

 کنگره ، شماره ... 

 

 مقاله کامل یا 

 خالصه مقاله

 نویسنده

 اول/ 

 مسئول /دوم 

 به بعد 

 

 ضریب 

 ( IFتاثیر )

 

 امتیاز بر اساس

 آیین نامه

        

        

 جمع: پژوهشی دانشکده :   مدیر امضای

 

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

 و  شماره ثبت عنوان طرح 

 تاریخ تصویب

 مجری/ 

 همکار / ناظر / 

 راهنما / مشاور

 طرح پژوهشی /  تاریخ

 دانشجویی 

 امتیاز

 خاتمه شروع

       

       

  جمع: امضای مدیریت پژوهشی دانشکده: 

 

 ـ تالیف، ترجمه، ویراستاری و چاپ مجدد کتابج 

 

 عنوان فعالیت

 سال

 انتشار/چاپ 

 مجدد 

 تعداد 

 صفحات 

 تعداد 

 همکاران 

 شماره شابک یا 

 فیپا

 امتیاز

      

      



      

 جمع: امضای مدیر پژوهشی دانشکده: 

 

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

1) 

2) 

3) 

 

 

 

 (فعالیت های اجرایی 5

 الف ـ مشاوره دانشجویی 

 امتیاز ساعات مشاوره  تعداد دانشجویان

   

 جمع : 

 

در   حقیقی  عضو  عنوان  به   ( مختلف  شوراهای  و  ها  کمیته  در  عضویت  ـ  گروه،  EDO    ،EDCب  سطح   ،

 طراحی سئوال و...( دانشکده، دانشگاه و استانی و کشوری و نیز مواردی شامل شرکت در جلسات 

 امتیاز ساعات همکاری تاریخ و شماره ابالغ  عنوان کمیته 

    

    

    



 جمع: :EDCامضای معاون آموزشی:                                         امضای مدیر 

 

 

، بخش، گروه، دانشکده، مسئولیت کمیته ها    EDO    ،EDCج ـ مسئولیت اجرایی در سطوح مختلف ) در  

 و...( 

 امتیاز تاریخ تاریخ و شماره ابالغ  عنوان مسئولیت بطور کامل

 خاتمه شروع

     

     

 جمع: امضای معاون آموزشی:

   

 د ـ سایر فعالیت های اجرایی 

 امتیاز همکاری در ماه تعداد ساعات   تاریخ همکاری  تاریخ و شماره ابالغ  عنوان فعالیت و سمت

 خاتمه شروع

      

      

      

 جمع: امضای معاون آموزشی:

 

 

 

 

 

 



 و معادل سازی کمیته ترفیع منتخب در دانشکده:نتیجه بررسی  

 امتیاز نوع فعالیت 

  امتیاز فعالیت فرهنگی 

  فعالیت توسعه فردی امتیاز 

  امتیاز کمیت فعالیت آموزش 

  کیفیت فعالیت آموزش امتیاز 

  امتیاز فعالیت پژوهشی 

  امتیاز فعالیت اجرایی 

  مجموع امتیازات 
 

 *نظریه کمیته منتخب دانشکده

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

 مخالفت می گردد.        

 امضای رئیس دانشکده                                               

 تاریخ                                                          

 

 *نظریه کمیته ترفیعات دانشگاه

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

 .........               موافقت می گردد                              ساالنه از زمان استحقاق به جناب آقای / سرکار خانم .....................................

 مخالفت می گردد.           

 امضاء دبیر کمیته ترفیعات دانشگاه                                                     

 اریخت                                                                       

 

 

 

 



 

 در کمیته ترفیعات دانشکده براساس

 آیین نامه ارتقاء هیئت علمی

 فرمهای مربوطه تکمیل می گردد 

 ماه قبل از  2

 تاریخ ترفیع

 

 روز  20به مدت 

 

 روز  10فرصت : 

 

 در کمیته ترفیعات دانشکده براساس

 اعالم دانشکده و آیین نامه های  

 مربوطه تصمیم گیری می شود. 

 

 ه فرصت یک ما

 

 اعالم از طرف معاونت آموزشی به گروهها 

 اعالم به عضو هیئت علمی توسط دانشکده 

 

 ترفیع دانشکده بررسی در کمیته 

 

 روز  20فرصت : 

 

 

 شرایط 

 احراز 

 

 اعالم به کمیته ترفیع دانشکده

 

 

 بررسی در کمیته ترفیع دانشکده 

 

 

 شرایط 

 احراز 

 

 

 اعالم به کمیته ترفیع دانشکده

 

 

 صدور حکم ترفیع سالیانه  

 

 خیر 

 

 بلی 

 

 خیر 

 


