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علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم هیأتشیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء اعضاي 
پزشکی جمهوري اسالمی ایران

آنهافعالیتمیزانبهتوجهباپزشکیگروهپژوهشیمؤسساتوعالیآموزشمؤسساتها،دانشگاهعلمیهیأتاعضايارتقاء
فرهنگیوتخصصیايمشاورهدرمانی،-بهداشتیخدماتارایه. باشدمینوآوريوفناوريتحقیقات،آموزش،هايزمینهدر
. باشندمیمؤثرفردارتقايدروباشندمیاهمیتدارايجامعهوکشوريدانشگاهی،سطحدر

. بودخواهدپذیرامکاننامهآییناینمفاداساسبرعلمیهیأتاعضايارتقاي

:ارتقاءضوابطوشرایط
عمومیشرایط) الف

مربوطهدانشکدهرئیستائیدوگروهمدیرگواهیبهدانشگاهتنظیمیبرنامهطبقمحولهوظایفانجام-1
و روش تدریس مقدماتیدوره هاي روش تحقیق مقدماتی /ارائه گواهی شرکت در کارگاهها-2
دانشگاهتوسطشدهبرگزار) آموزشی(دانشگاهیتوانمندسازيهايدورهدرشرکت-3
مطلبارائهوعلمیمداركآثار،ازاستفادهبرايمربوطهرشتهتناسببهخارجیزبانیکبهتسلط-4
الکترونیکمنابعازاستفادهنحوهبویژهآنپژوهشیوآموزشیکاربردهايورایانهباکارتوانایی-5
علمیهیأتاعضايجذباجراییهیأتارزیابیاساسبرايحرفهرفتارواستاديشؤوناخالقی،صالحیتتأیید- 6

دانشگاه
:اختصاصیشرایط) ب
پژوهشیموسسهیاعالیآموزشمؤسسهیادانشگاهموافقت-1
.استالزامیداوطلب پروندهبررسیشروعبراياء ارتقعمومیشرایط6بنداحراز-2
:استالزمزیربنددوازیکیدرمندرجشروطیاشرطداشتناستادیاري،بهمربیمرتبهازارتقاءبراي-3

بهوابستههايرشتهدر) تخصصیبورد(دانشنامهیاومربوطرشتهدر(PhD)تخصصیدکتريمدركتحصیل- 1-3
. برسدمرکزي/ دانشگاهممیزههیأتتاییدبهکهپزشکی،گروه

: زیرشرایطاحراز- 2-3
علمیهیأتدرعضویتسابقهسال10حداقل- 
وبندهرحداقلوحداکثرسقفرعایتبا(نامهآییناینضوابطاساسبراستادیاريبهارتقاءامتیازکسب- 

موردحسبمنتخبکمیتهیادانشگاهممیزههیأتتأییدبه) ماده
استادیاريبهارتقاءازپسمربوطهدانشگاهدرخدمتسال5حداقلتعهد- 
نامهپایانحددربوردهیأتتائیدبراساسکهاصلیمجريعنوانبهمصوبتحقیقاتیپروژهیکاتماموانجام- 

PhDشوددادهتشخیصمربوطهرشته .
مرکزيممیزههیأتنهاییأییدت- 
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هايرشتهدر) تخصصیبورد(دانشنامهیاوPhDمدركداشتنباالتر،ودانشیاريبهاستادیاريمرتبهازارتقاءبراي-4
. استالزامیمربوطه

وقتتمامبصورتسال4دانشیاريواستادیاريمرتبهازباالترمرتبهبهارتقاءمنظوربهاشتغالمدتحداقل-5
ممیزههايهیأتقبولموردومعتبرپژوهشییاوآموزشیمراکزدر) خصوصیانتفاعیکاربهاشتغالبدون(جغرافیایی

. باشدمیسالشش) جغرافیاییغیر(وقتتمامعلمیهیأتاعضايبرايوبوده
آنازبیشبرايومحسوباشتغالمدتجزوسالیکازمترکعلمیهايمأموریتومطالعاتیهايفرصتمدت: 1تبصره

. بودخواهدبه عنوان مدت اشتغال محاسبهقابلمأموریتزمان%50حداکثرپیمانیورسمیعلمیهیأتاعضايمورددر
. استبندایندرمذکورسنواتبرابردواشتغالمدتحداقلوقت،نیمهعلمیهیأتاعضايمورددر: 2تبصره
محکومیت کمیسیون وعلمی هیأتهاي انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضاي هیأتهر گونه محکومیت در صورت در: 3تبصره

شش ماه تا سه سال از ازمرکزي / ممیزه دانشگاه هیأتشخیص تبه،هاي انتظامی نظام پزشکیهیأتو یا محکومیت در 11ماده 
. افتدیمریفرد به تاخيزمان صدور حکم، ارتقا

براي ارتقاي مرتبه از 155،استادیاربهمربیمرتبهازيبه منظور ارتقا4الی 1امتیاز از جمع مواد 140کسب حداقل - 6
کل . علمی آموزشی و پژوهشی ضروري استهیأتبراي ارتقاي دانشیاري به استادي براي اعضاي 170و ،استادیار به دانشیار

. ردیگیممورد استفاده قرار نيشود و در ارتقاء مرتبه بعدیضبط میدر پرونده متقاض4تا 1امتیازات کسب شده از مواد 

بررسی پرونده هاي ارتقاء نحوه
پژوهشی محلمؤسسهیاوعالیآموزشمؤسسهیادانشگاهتشخیصبهکهعلمیهیأتاعضايازعدهآنپرونده-1

بررسی و جهتنامهآییناینعمومیشرایطتأییدازپس،هستندارتقاءشرایطواجدمربوطضوابطبراساسخدمت
. دشخواهدارسالمربوطهدانشگاهممیزه هیأتهبتصویب 

هیأت. ممیزه مرکزي ارجاع خواهد شدهیأتممیزه نیستند به هیأتعلمی دانشگاه هایی که داراي هیأتپرونده اعضاي :1تبصره
تواند این پرونده ها را رأسا بررسی نموده و یا جهت بررسی به یکی از یمممیزه مرکزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

. هاي ممیزه مستقر در دیگر دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور تفویض اختیار نمایدهیأت
هاي ممیزه دانشگاه ها و رسیدگی به شکایات و اعتراضات هیأتممیزه مرکزي مرجع نظارت و ارزیابی عملکرد هیأت:2تبصره

هاي ممیزه دانشگاه هیأتتأیید شده توسط ممیزه مرکزي موظف به بررسی تصادفی پرونده هاي رسیدگی وهیأت. دواصله می باش
. هاي ممیزه دانشگاه ها شرکت نمایندهیأتممیزه مرکزي می توانند در جلسات هیأتها می باشد و همچنین نمایندگانی از اعضا 

ممیزه است که بر اساس آیین نامه مربوطههیأتراي گیري در ،علمیهیأتارتقاء عضو درخواستمالك نهایی پذیرش -2
ممیزه موظف است ظرف هیأت. استمرکزي / ممیزه دانشگاههیأتتاریخ اجراي حکم ارتقاء از تاریخ تصویب . انجام می گیرد

هیأتکه يدر موارد. اعالم نمایدیعلمهیأتخود را در خصوص عضو يرا،مدت سه ماه از تاریخ وصول پرونده تکمیل شده
. استماه دیگر قابل تمدید سهمدت مذکور تا ،دهبیشتر را تشخیص دییزه به دالیل موجه ضرورت بررسمم

. مالك دستورالعمل مورد اجرا براي بررسی پرونده ارتقا،، تاریخ وصول پرونده به کمیته منتخب ارتقاي دانشکده است:بصرهت
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بادانشکدههردرمنتخبتهیکمعنوانتحتايکمیتهارتقاء،متقاضیعلمیهیأتاعضاءپروندهبررسیمنظوربه-3
:شودمیتشکیلزیروظایفوترکیب
. استمتغیرنفر2وثابتعضونفر3شاملعضونفر5دارايدانشکدههرمنتخبکمیته: اعضاءترکیب- 1-3
: ازعبارتندکمیته منتخب دانشکده ثابتاعضاء -3- 1-1

)منتخبکمیتهرئیس (دانشکدهرئیس:الف
)منتخبکمیتهدبیر (دانشکدهآموزشیمعاون: ب

دانشکده به نیاز معاونگرینفر دکییعلمهیأتنفر عضو 150از شیبا بيدانشکده هاایو یپزشکيدر دانشکده ها: تبصره
. شودیمنتخب افزوده متهیکميبه اعضازیندانشکده مربوطه سییانتخاب ر

حکم رئیس پیشنهاد رئیس دانشکده و با کهباالتریادانشیاريمرتبهبادانشکدهعلمیهیأتاعضاءمنتخبنفریک: ج
.می شوددانشگاه منصوب 

در بیبه ترتینیبالیعلمهیأتينفر از اعضاکیو هیپایعلمهیأتينفر از اعضاکییپزشکيدر دانشکده ها:تبصره
.کنندیشرکت مینیبالایهیپايپرونده هایجلسات مرتبط با بررس

ربطیذآموزشیگروهازدانشکدهرئیستوسطکهبودخواهندنفر4- 2موردحسبپروندههربرايمتغیراعضاء-3- 2-1
در. شوندیمانتخابارتقاء،متقاضیعضوعلمیمرتبهازباالترعلمیمرتبهدراالمکانحتیومشابهرشتهیا

. شدخواهندانتخابمشابهرشتهازباشدنداشتهوجودربطیذآموزشیگروهکهدانشگاههایی
: باشندزیرشرایطداراياستالزمهادانشکدهمنتخبکمیتهاعضاي: تبصره
آموزشیبرجستهسابقهبهشهرتحسن-
ايحرفهاخالقاصولرعایتبهشهرتحسن-
کمیتهجلساتدرمنظمومستمرشرکتبرايکافیوقتصرف-

دانشکدهمنتخبکمیتهوظائف - 2-3
ازراپروندهسپسوتنظیمراارتقاءمتقاضیپرونده، دانشگاهدرذیربطمنابعازالزماطالعاتدریافتبامنتخبکمیته
. نمایدمیارسالمرکزيممیزههیأتبهدانشگاهآموزشیمعاونطریق

. گرددتشکیلمنتخبکمیتهاجراییاقداماتيبراالزمهايهماهنگیمنظوربهدفتريدانشکدههردراستالزم: تبصره

امضاءوتکمیلعلمیهیأتعضوتوسطفرماینازقسمتهایی: علمیهیأتعضوفعالیتهايارزشیابیفرمتکمیلنحوه -4
دانشکدهمنتخبکمیتهبرايشدهتکمیلفرم، )شدهبینیپیشمحلدر(ذیربطگروهمدیرامضاءوتائیدازپسوشودمی

علمیهیأتعضوتوسطوشدخواهدتکمیلمنتخبکمیتهتوسطامتیازستونفرم،صفحاتتمامدر. گرددمیارسال
. شدنخواهدذکرامتیازيستونایندرمربوطگروهمدیرومتقاضی

نسخهیکاستالزم. شودمیارسالمرکزي/ دانشگاهممیزههیأتومنتخبکمیتهبرايکهشدهتکمیلفرمهمراهبه
الزممداركسایروکتب، مقاالت، جزوات، هاتائیدیه، هانامهتوافق، احکام، تحصیلیمداركکلیهاز)کیالکتروناییچاپ(

هیأتتشکیلشرایطواجدارتقاء،نامهآئین5شمارهپیوستمفادبراساسکهیموسساتودانشگاههادر. گرددارسال
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دانشگاهآموزشیمعاونطریقازالزممداركباهمراهراآنفرمتکمیلازپسبایددانشکدهمنتخبکمیتهستند،ینممیزه
. کندارسالوزارتمرکزيممیزههیأتدفتربهبررسیجهتعالیآموزشموسسهیا

اجرایی هیأتتوسطيوعمومیشرایطحصولاستالزمدانشکده،منتخبتهیکمدریمتقاضپروندهیبررسازشیپ: 1تبصره
. شده باشددییتادانشگاهجذب

ی آموزشعملکردتیفیکیابیارزشدستورالعملاساس بردیبا) 2مادهازدومبندموضوع(آموزشیکیفیتارزیابی :2تبصره
.شودانجام)نامهوهیشنیا7وستیپ(اعضاي هیأت علمی

دانشکدهدرمنتخبهايکمیتهدفتربهوصولتاریخازشدهتکمیلهايپروندهبررسیقابل قبول براي زمانحداکثر: 3تبصره
. می باشدماه3ها

هیأتامتیازات مندرج در مواد چهارگانه این آئین نامه به عنوان حداقل امتیازات الزم براي ارتقاء مرتبه اعضاي حداقل- 5
علمی در نظر گرفته شده است و با توجه به اهداف و ماموریتهاي آموزشی، پژوهشی و درمانی دانشگاهها و موسسات آموزش 

ممیزه هیأتعالی و در راستاي افزایش کیفیت و دستیابی به اهداف مورد نظر، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داراي 
هیأتیش امتیاز حداقل در بندها و یا مواد مختلف این آئین نامه، با تصویب مستقل اجازه داده می شود که در مورد افزا

. ممیزه خود اقدام نمایند

ممیزه دانشگاه می تواند به مواردي از فعالیتهاي فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی که در این آئین نامه پیش هیأت- 6
بینی نشده است، در صورت عدم مغایرت با دیگر قوانین و بندها، بدون احتساب در بندهاي شرطی و با رعایت سقف موارد 

. مشابه در بند مرتبط، امتیاز دهی نماید

علمی مطابق ماده سه آئین نامه طرح دانش هیأتاجتماعی اعضاي –تربیتی –فعالیتهاي فرهنگی : ماده یک9بند –7
شوراي اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی مورخ 174علمی مصوب جلسه هیأتافزایی و توانمند سازي اعضاي 

.بررسی و کسب امتیاز گردد29/11/1387

)ساعت(زمان دوره عناوین دوره هاردیف
1

تی
هار

ه م
16ضوابط و مقررات دانشگاهیدور

16روش ها و فنون تدریس2
16روش و مدیریت تحقیق3
16روش ارزیابی فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی4
16اطالعات علمی و منابع الکترونیکی مدیریت 5
6

تی
عرف

ه م
16اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی دور

16حرفه اي علمی و اخالق 7
16معرفت شناسی اسالمی 8
16اصول تعلیم و تربیت اسالمی 9

32فلسفه علم معرفت شناسی اسالمی و 10
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علمی از طریق روشهاي ذیل به تناسب وضعیت اعضاي هیأتفرآیند توانمند سازي اعضاي :روشهاي اجرایی دوره ها
.علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی انجام خواهد پذیرفتهیأت

ترمهابینیاتابستاندر(آموزشیکارگاههايبرگزاري(
علمیراهنمايوآموزشیهايبسته، افزارنرم، کتابتهیه)Handbook(
توجیهیسمیناربرگزاري
اندیشیهمجلساتبرگزاري

ماده یک آئین ) به جز بند شش(متقاضیان عضو بنیاد ملی نخبگان می توانند از فعالیتهاي مرتبط با بندهاي یک الی ده –8
.نامه ارتقاء با توجه به زمینه فعالیت انجام شده با تائید معاون فرهنگی بنیاد کسب امتیاز نمایند

امکانمرکزي /ممیزه دانشگاههیأتمتقاضیان رشته هایی که با تائید و سایراسالمیمعارفگروهعلمیهیأتاعضاي–9
علمی هیأتبند سه ماده دو اعضاي –علمی آموزشی هیأتبند چهار ماده دو اعضاي (کسب امتیاز شرطی پایان نامه

دبیرمحترم شوراي اسالمی شدن دانشگاهها 14/10/95دش مورخ /5610/95مطابق بخشنامه می توانند ،ندارندرا ) پژوهشی
:اقدام نمایند)  تبصره یک و دو(و مراکز آموزشی کشور  

هیات علمی گروه معارف، راهنمایی حداقل چهارپایان نامه کارشناسی ارشد براي ارتقا به مرتبه دانشیاري اعضاي :تبصره یک
رشد رشته متقاضی در موسسه محل خدمت الزامی است و مشروط یه دایر بودن و دانش آموخته داشتن در دوره کارشناسی ا

درصورت فقدان دوره کارشناسی ارشد در رشته متقاضی ، اتمام یک طرح پژوهشی مصوب در رشته تخصصی متقاضی که 
.کفایت می کند،اسنادملی یا باالدستی انجام شده باشددرچارچوب 
رساله دکتري مشروط به 3ی گروه معارف، راهنمایی حداقل براي ارتقا به مرتبه استادي اعضاي هیات علم: تبصره دو

دایربودن و دانش آموخته داشتن در دوره دکتري رشته متقاضی در موسسه محل خدمت الزامی است و درصورت فقدان دوره 
دکتري در رشته متقاضی اتمام یک کتاب تصنیفی یا یک طرح پژوهشی مصوب در رشته تخصصی مربوطه که درچارچوب 

.ادملی یا باالدستی انجام شده باشد، کفایت می نمایداسن

شوراي اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور و مصوبه 1/2/1393مورخ 267به استناد تصمیمات جلسه –10
شرط داشتن مقاله تحقیقی اصیل در نمایه هاي "31/2/1393ممیزه مرکزي مورخ هیأتیکصد و پنجاه و هشتمین جلسه 

براي ارتقاء اساتید معارف اسالمی دانشگاههاي علوم )ISC(بین المللی نوع یک حذف و ارائه مقاله تحقیقی اصیل در نمایه 
.جایگزین گردید"پزشکی کشور 
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3عالیتهاي ماده میزان امتیازات و نحوه امتیازدهی به ف- 11
:امتیاز مقاالت چاپ شده با توجه به اعتبار علمی مقاله و مجله به شرح ذیل است: مقاالت) الف

امتیاز 7تا 1از : در مجالتی که در نمایه هاي بین المللی معتبر ایندکس می شوند)Original(مقاله تحقیقی اصیل- 1
. آئین نامه4مطابق جدول پیوست 

5/0از ) بیمار7تا 4(Case Seriesامتیاز و گزارش 3تا 5/0از ) بیمار3تا Case Report ،)1، موارد نادرگزارش -2
Brief Reportمورد، امتیازي مشابه مقاله تحقیقی اصیل یا 7بیش از به گزارش شامل. امتیاز بسته به نوع مجله5تا 

. تعلق می گیرد
7تا 2قاله از نویسنده در نمایه هاي بین المللی معتبر در منابع مقاله مروري از م3با داشتن حداقل مقاالت مروري- 3

10امتیاز و حداکثر تا 3تا 5/0از ) مقاله از نویسنده در منابع3نبودن (صورت امتیاز، در غیر این30امتیاز تا حداکثر 
. امتیاز

امتیاز30امتیاز حداکثر 7تا 2در صورت چاپ در مجالت بین المللی معتبر از مروري نظام مند و متاآنالیزمقاالت-4
:نامه به سردبیر- 5

شود براي نمیPeer Reviewکه این گروه ) موافق یا مخالف(نامه به سردبیر براي ارائه دیدگاه نسبت به یک مقاله : الف
. باشدمی5/0- 1المللی و براي بین25/0-5/0مقاالت داخلی 

Case Reportامتیاز بخش باید ،شودمیPeer Reviewاست که Case Reportنامه به سردبیر که در حقیقت : ب
. را بگیرد

:شود و یک کار تحقیقاتی استمیPeer Reviewاست که Research Letterنامه به سردبیر که در حقیقت : ج
امتیاز 5/1- 3المللی و براي مجالت بین1- 5/1براي مجالت داخلی 

6 -Short Communication-Rapid Communication-Brief Report : براي این گروه در مجالت داخلی
براي ارتقا به مرتبه امتیازات متعلقه به این دسته مقاالت. امتیاز تعلق می گیرد5المللی تا امتیاز و براي مجالت بین3تا 5/1

3، براي ارتقا به مرتبه استادي یکی از )معادل مقاالت تحقیقی اصیل(احتساب استقابل 3دانشیاري در بند شرطی ماده 
-Rapid Communication-Brief Reportمقاله بند شرطی می تواند  Short Communicationباشد .

7-Commentary1-5/1المللی و در مجالت بین5/0-1در مجالت داخلی : شودکه معموالً بصورت مدعو نوشته می
امتیاز

ممیزه می تواند با هیأتمی باشند 2باالتر از Impact Factor (IF)براي انواع مقاالت در مجالتی که داراي : 1تبصره 
نامه به سردبیر این امر شامل. امتیاز اضافه نمایدبه ) 25/0(بیست و پنج صدم، IFتوجه به کیفیت مقاله، به ازاء هر یک نمره 

. نخواهد شد) موافق یا مخالف(براي ارائه دیدگاه نسبت به یک مقاله 
) ترویجی- مانند مجالت دانشجویی(پژوهشی نمی باشند - در مجالتی که علمی) مرتبط با رشته(به مقاالت علمی :2تبصره 

. یردامتیاز تعلق می گ2حداکثر تا ) ممیزههیأتبسته به نظر (امتیاز 1از صفر تا 
. اگر چند مقاله یا اثر داراي محتواي یکسان ولی ظاهر متفاوت باشد فقط به یکی از آنها امتیاز تعلق می گیرد: 3تبصره 
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معاونت تحقیقات و توسطاعتبار علمی و رتبه مجالت داخلی توسط کمیسیون تعیین اعتبار مجالت پزشکی : 4تبصره 
. می گرددو اعالم ی تعیین فنآوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

با توجه به نوبت چاپ طوالنی مقاالت پذیرفته شده در بعضی از مجالت داخلی و به منظور جلوگیري از ضایع : 5تبصره 
. شدن حق نویسندگان، مالك ارزیابی یک مقاله وضعیت اعتبار مجله در زمان پذیرش مقاله خواهد بود

شود و به میالت جدید بر اساس مقاالت معتبر ارائه شده در سه شماره آخر آن داده با توجه به اینکه اعتبار مج: 6تبصره 
منظور تشویق نویسندگان براي ارائه مقاالت به این مجالت، به مقاالت مندرج در سه شماره آخر قبل از تأیید، امتیازي معادل 

. امتیاز مجله تأیید شده تعلق می گیرد
:کتابها) ب
به کتاب چاپ شده که با تایید شوراي انتشارات دانشگاه مربوطه تألیف و حاوي قسمتی از تجربیات نویسنده یا -1

پژوهشی و رشته تخصصی نویسندگان باشد طبق -نویسندگان بوده و بر حسب موضوع متناسب با برنامه آموزشی
. امتیاز داده می شود) 2پیوست 2و 1فرم شماره (دستورالعمل 

حداکثر به دو کتاب که توسط شوراي انتشارات یا موسسه انتشاراتی یکی از دانشگاههاي علوم پزشکی تأیید شده :1ره تبص
ولی مراحل چاپ آن تا زمان درخواست بررسی پرونده ارتقاء به پایان نرسیده باشد به شرط ارائه پیش نویس تأیید شده و 

. دانشگاه امتیاز کامل تعلق خواهد گرفتارائه اصل قرارداد و با تأیید معاونت پژوهشی 
. Elsiever ،Springer،Wielyمانند (کتاب توسط ناشرهاي معتبر بین المللی )chapter(فصلتالیف هر: 2تبصره 

امتیاز15تا )و یا انجمن ها ي معتبر بین المللی..... 
معاونت تحقیقات و فناوري وزارت براي هر سال لیست ناشرهاي معتبر و یا انحمن هاي معتبر بین المللی توسط: 3تبصره 

. از معاونت فوق الذکر استعالم گردد، اعالم می گردد و درخصوص موارد ذکر نشده
.نمی باشد2مشمول تبصره Intechو Nova ،Lanbertناشرهاي : تذکر



8

آموزشیعلمیهیأتاعضاء3شروط الزم جهت ارتقاء از ماده - 12
):مندرج در این آیین نامه"3میزان امتیازات و نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي ماده "لحاظبا(

امتیاز، استادیاري به 30براي مربی به استادیاري 3اخذ حداقل امتیاز از انواع فعالیت هاي پژوهشی ذکر شده در ماده - الف
. امتیاز45امتیاز و دانشیاري به استادي 35دانشیاري 

به عنوان نویسنده اول و یا ) و در ارتباط با تخصص فرد3- 1بند (وجود حداقل یک مقاله انگلیسی تحقیقی اصیل - ب
. جهت اخذ مرتبه دانشیاري1نویسنده مسئول در مجالت نمایه شده در نمایه هاي بین المللی معتبر نوع 

به عنوان نویسنده اول و یا مسئول ) ط با تخصص فردو در ارتبا3- 1(مقاله انگلیسی تحقیقی اصیل بند 3وجود حداقل - ج
جهت اخذ مرتبه استادي1لمللی معتبر نوع ادر مجالت نمایه شده در نمایه هاي بین 

مقاالت تهیه شده از پایان نامه فرد (براي مرتبه استادیاري 3-1امتیاز از مقاالت به زبان خارجی بند 5کسب حداقل - د
)ر نمی شودمتقاضی در این امتیاز منظو

مقاله به زبان 5امتیاز از 15در مرتبه دانشیاري و کسب 3-1امتیاز از سه مقاله به زبان خارجی بند 5/7کسب حداقل - هـ 
خارجی براي مرتبه استادي

مقاله براي اخذ مرتبه استادي8مقاله براي اخذ مرتبه دانشیاري و حداقل 6مشارکت در انتشار حداقل -و
اول و نویسنده مسئول یکسان می باشد و در صورت تعدد نفرات اول یا مسئول در یک مقاله، تصمیم گیري به امتیاز نفر- ز

. مرکزي می باشد/ ممیزه دانشگاه هیأتعهده 
. براي مرتبه استادي داشتن یکی از شروط زیر الزامی است-ح 

. چاپ شده باشدIF≤2در مجالت با ) ئولبه عنوان نویسنده اول یا مس(یکی از سه مقاله شرطی فرد متقاضی، - 
. داشته باشدScopusارجاع در نمایه نامه 20یکی از مقاالت بند شرطی حداقل - 
 -H-Index امتیاز در نمایه نامه 6فرد متقاضی حداقلScopusباشد .
. چاپ شده باشد5/1حداقل IFسه مقاله بند شرطی که متقاضی نویسنده اول و یا مسئول آن است در مجالت - 
آیین نامه ارتقا از کسب حداقل 2-2ذیل جدول شماره 2اعضاي هیات علمی سرآمد در آموزش که بر اساس تبصره :1تبصره 

. ارتقا معاف می شوند3امتیازات شرطی ماده 
ز کسب نموده و نمره کیفیت امتیا160حداقل ) آموزش(2اعضاي هیأت علمی آموزشی که از مجموع بندهاي ماده :2تبصره 

.کمتر نشده باشد، براي ارتقا به استادي از شرط  بند ح معاف خواهند بود18تدریس ایشان در طول دوره دانشیاري از 

.چاپ حداقل یک مقاله فارسی در هر مرتبه ارتقاء الزامی است-ط
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پژوهشیعلمیهیأتاعضاء3شروط الزم جهت ارتقاء از ماده -13
):مندرج در این آیین نامه"3متیازدهی به فعالیتهاي ماده امیزان امتیازات و نحوه "لحاظبا(

امتیاز، 45براي مربی به استادیار پژوهشی 3اخذ حداقل امتیاز از انواع فعالیت هاي پژوهشی ذکر شده در ماده - الف
. امتیاز70امتیاز و دانشیار پژوهشی به استاد پژوهشی 55استادیار پژوهشی به دانشیار پژوهشی 

به عنوان نویسنده اول و یا ) ا تخصص فردو در ارتباط ب3- 2بند (وجود حداقل سه مقاله انگلیسی تحقیقی اصیل - ب
. جهت اخذ مرتبه دانشیاري1نویسنده مسئول در مجالت نمایه شده در نمایه هاي بین المللی معتبر نوع 

به عنوان نویسنده اول و یا ) و در ارتباط با تخصص فرد3- 2(وجود حداقل شش مقاله انگلیسی تحقیقی اصیل بند - ج
جهت اخذ مرتبه استادي1شده در نمایه هاي بین آلمللی معتبر نوع مسئول در مجالت نمایه 

مقاالت تهیه شده از پایان نامه فرد (براي مرتبه استادیاري 3-2یاز از مقاالت به زبان خارجی بندکسب حداقل ده امت- د
)متقاضی در این امتیاز منظور نمی شود

امتیاز براي مرتبه 30در مرتبه دانشیاري و کسب 3-2جی بند کسب حداقل پانزده امتیاز از مقاالت به زبان خار- هـ
استادي

مقاله براي اخذ مرتبه استادي8مقاله براي اخذ مرتبه دانشیاري و حداقل 6مشارکت در انتشار حداقل -و
امتیاز نفر اول و نویسنده مسئول یکسان می باشد و در صورت تعدد نفرات اول یا مسئول در یک مقاله - ز

. مرکزي می باشد/ ممیزه دانشگاه هیأتتصمیم گیري به عهده 
. براي مرتبه استادي داشتن یکی از شروط زیر الزامی است- ح

.چاپ شده باشدIF≤2در مجالت با ) به عنوان نویسنده اول یا مسئول(دو مقاله از سه مقاله شرطی فرد متقاضی، - 
. داشته باشدScopusدر نمایه نامه ارجاع25یکی از مقاالت بند شرطی حداقل - 
 -H-Index امتیاز در نمایه نامه 8فرد متقاضی حداقلScopusباشد .
. چاپ شده باشد5/1حداقل IFمقاله بند شرطی که متقاضی نویسنده اول و یا مسئول آن است در مجالت شش- 

.چاپ حداقل یک مقاله فارسی در هر مرتبه ارتقاء الزامی است-ط
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علمی آموزشیهیأتحداقل امتیازهاي الزم براي ارتقا مرتبه اعضاي 
ستون

1
ستون 2ستون 

3
ستون

4
ستون 

5
ستون 

6
ستون 

7
ستون 

8
ستون 

9
ستون 

10
ستون 

11
ستون 

12
ستون

13
مرتبه قبل از 

ارتقا
مرتبه بعد از 

ارتقا
ماده 
یک 

بند
2 -1

بند
2 -2

بند3-2بند
2 -4

بندماده دو
3-1

بندماده سه
4-1

ماده 
چهار

مجموع 
مواد

75530510140- 10151535استادیاريمربی
1015163010855/735510155دانشیارياستادیاري
1015172015801545510170استاديدانشیاري

علمی پژوهشیهیأتحداقل امتیازهاي الزم براي ارتقا مرتبه اعضاي 
ستون

1
ستون 2ستون 

3
ستون

4
ستون 

5
ستون 

6
ستون 

7
ستون 

8
ستون 

9
ستون 

10
ستون 

11
ستون 

12
ستون 

13
ستون

14
مرتبه قبل از 

ارتقا
مرتبه بعد از 

ارتقا
ماده 
یک 

بند
2 -1

بند
2 -2

-2بند
3

بند
2 -5

ماده 
دو

بند
3-1

بند
3-2

ماده 
سه

بند
4-1

ماده 
چهار

مجموع 
مواد

525151045510140- 10155استادیاريمربی
1016510540151555510155دانشیارياستادیاري
1017515550153070510170استاديدانشیاري
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پیوست شماره یک

دستورالعمل معادل سازي فعالیت هاي آموزشی
نفر دانشجو یا 2به شرط حضور حداقل (آموزشی غیرمدون تعداد واحد معادل براي آموزش بالینی و سایر فعالیت هاي-1

:به شرح زیر می باشد) دستیار بر حسب موضوع
ساعت معادل یک ساعت نظري1آموزش سرپایی- 1-1
ساعت معادل یک ساعت نظري2)در بخش بیماران بستري (راند - 2-1
ساعت معادل یک ساعت نظري2اتاق عمل- 3-1
کنفرانس پزشکی از جمله در برنامه هاي آموزشی که امتیاز باز - 4-1

هیأتآموزي دارند و تدریس در کارگاه هاي توانمندسازي اعضاي 
)هر موضوع (علمی و دیگر کارگاههاي آموزشی 

ساعت نظري 1

ساعت نظري1)هر موضوع(تهیه طرح درس - 5-1
بحگاهی، ژورنال کالب هاي آموزشی شامل گزارش صاداره برنامه- 1- 6

)هر جلسه(و گراند راند 
ساعت نظري1

ساعت نظري1)هر موضوع(اداره سمینار - 7-1
شب یک واحد 15کشیک شب براي گروه هاي جراحی و بیهوشی- 8-1
شب یک واحد30)به صورت آنکال(کشیک شب براي گروه هاي داخلی - 9-1

شب یک واحد10)صورت مقیمبه (کشیک شب براي همه گروهها - 10-1
. باشدمیامتیاز 10و براي مجموع آنکال و مقیم ،امتیاز5سقف امتیاز آنکالی در مجموع :تبصره

براي دروس ار آموزشیمواد مکتوب یا الکترونیک، فیلم آموزشی و نرم افزآموزشی شاملبراي تهیه مواد آموزشی و کمک-2
چنانچه این . شودمحاسبه می2براي کمیت تدریس در ماده امتیاز 10امتیاز و حداکثر 5/0مربوطه بر حسب موضوع تا 

2ماده 6فعالیت با تحقق معیارهاي گالسیک مصداق آموزش دانشورانه یا دانش پژوهی آموزشی شناخته شود، در بند 
. انجام می شود2شماره ارزیابی شده و امتیازدهی بر مبناي جدول 
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دوپیوست شماره 
1فرم شماره 

)تالیف(نحوه ارزشیابی کتب 
:عنوان اثر

حداکثر نحوه امتیاز بنديموردردیف
امتیاز

درصد کل 
امتیاز

امتیاز 
کسب شده

عالیشیوایی نثر و سهولت درك متن1
75/3

خوب
3

متوسط
2

ضعیف
1

بسیار ضعیف
5/0

75/325%

و واژه نامه Index(واژه یاب وجود 2
Glossaryدر پایان کتاب(

بلی
75/0

خیر
0

75/05%

عالیتناسب مطالب کتاب با گروه مخاطب3
75/0

خوب
5/0

متوسط
25/0

ضعیف
0

75/05%

اعتبار علمی و تازگی و صحت و دقت 4
منابع مورد استفاده

عالی
5/1

خوب
1

متوسط
5/0

ضعیف
25/0

بدون منبع
0

5/110%

میزان هماهنگی و تناسب محتواي مطالب 5
با عناوین و فصو ل کتاب

عالی
75/0

خوب
5/0

متوسط
25/0

ضعیف
0

75/05%

قوت استدالل در پروراندن مطالب با توجه 6
به هدف نگارش کتاب

عالی
5/1

خوب
1

متوسط
5/0

ضعیف
25/0

5/110%

میزان صحت و دقت در معادل یابی 7
اصطالحات بیگانه و رعایت هماهنگی

عالی
75/0

خوب
5/0

متوسط
25/0

ضعیف
0

75/05%

مرجع–درسی کاربرد اثردر گروه مخاطب8
5/1

کمک درسی
1

عمومی
5/0

5/110%

انتشارات دانشگاه یا ناشران معتبر 9
دانشگاهی کشور

بلی
5/1

خیر
0

5/110%

100بیشتر از حجم کتاب10
صفحه حداکثر تا 

25/2

صفحه حداکثر تا 200کمتر از 
5/1

25/215%

15100جمع کل
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دوپیوست شماره 
2فرم شماره 

)ترجمه(نحوه ارزشیابی کتب 
:عنوان اثر

حداکثر مالحظاتنحوه امتیاز بنديموردردیف
امتیاز

درصد کل 
امتیاز

امتیاز 
کسب شده

شیوایی نثر و سهولت درك1
متن

عالی
6/0

خوب
4/0

متوسط
2/0

ضعیف
1/0

6/020%

و واژه Index(وجود واژه یاب 2
)در پایان کتابGlossaryنامه 

بلی 
15/0

خیر 
0

15/05%

استفاده از آخرین ویرایش 3
تازگی کتاب–کتاب 

بلی 
15/0

خیر
0

15/05%

مرجع–درسی کاربرد اثر 4
3/0

کمک 
درسی

2/0

عمومی
1/0

3/010%

معادل یابی واژگان بیگانه به 5
فارسی و رعایت هماهنگی و 

یکنواختی در کل کتاب

عالی
3/0

خوب 
2/0

متوسط
1/0

ضعیف
0

3/010%

ضرورت ترجمه اثر با توجه به 6
منابع موجود در زبان فارسی

بسیار زیاد
3/0

زیاد
2/0

متوسط
1/0

کم
0

5/110%

اصالت و مطابقت ترجمه با حفظ 7
ترجمه کتاب به (متن اصلی 

)صورت کامل

بسیار زیاد
3/0

زیاد
2/0

متوسط
1/0

کم
0

.3/010%

انتشارات دانشگاه یا ناشران 8
معتبر دانشگاهی کشور

بلی 
3/0

خیر
0

3/010%

صفحه200بیشتر از حجم کتاب9
6/0حداکثر تا 

صفحه200کمتر از 
3/0حداکثر تا 

6/020%

3100جمع کل
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سه پیوست شماره 

نحوه محاسبه و توزیع امتیاز براي فعالیتهاي پژوهشی و آموزشی مشترك
)3(ستون )2(ستون )1(ستون 

مجموع ضرایبسهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطهتعداد همکاران
بقیه همکاراناول

190%__________

280%55%135%
370%40%150%
460%35%165%
555%30%175%
%180≥%٢٥%950تا 6

%200بھ نسبت مساوی%45نفر و بیشتر 10
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چهار پیوست شماره 

المللی هاي بینپزشکی بر حسب نمایه) علمی پژوهشیمصوب( در مجالت )Original(سقف امتیازدهی مقاالت تحقیقی اصیل 
وامتیاز بندي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سقف امتیازکه در نمایه هاي بین المللی ذیل ثبت می شوندامتیاز مجالت علمی پژوهشی

نوع یکهاينمایه
ISI Web Of Science (ISI), Medline (Pubmed)

امتیازپنجتا 

دونوعهاينمایه
Scopus

چهارامتیازتا 

نوع سههاي نمایه
BIOSIS , Chemical Abstracts, Current

Contents, EMBASE,
تا سه و نیم امتیاز

تا سه امتیازالمللیهاي بینسایر نمایه

تا دو امتیازاي ثبت نشوددر صورتیکه مجله در هیچ نمایه

درمان و آموزش ، توسط وزارت بهداشتیکبار ارزیابی کیفی وساختاري بر اساسسال2هر داخلیرتبه بندي مجالت:1تبصره 
.پزشکی اعالم میشود

ممیزه می تواند با هیأتمی باشند 2باالتر از Impact Factor (IF)براي انواع مقاالت در مجالتی که داراي : 2تبصره 
نامه به سردبیر امر شاملاین . امتیاز اضافه نمایدبه ) 25/0(، بیست و پنج صدمIFتوجه به کیفیت مقاله، به ازاء هر یک نمره 

. نخواهد شد) موافق یا مخالف(براي ارائه دیدگاه نسبت به یک مقاله 
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پنجپیوست شماره 

پزشکیدانشگاههاي علومممیزههیأتاختیاراتوتشکیلبهمربوطمقررات

استادي وودانشیاري، استادیاريمراتببهعلمیهیأتاعضاءارتقاءبهنسبتنظراظهارورسیدگیمنظوربه)1ماده
آئین نامهدرکهموارديسایربهرسیدگیهمچنینوعلمیهیأتاعضاءپژوهشیوآموزشیوظایفانجامکیفیتارزیابی

موسسات آموزشیاودانشگاههاازیکهردرممیزههیأتاستشدهاشارهآنبهعلمیهیأتاعضاءجذبواستخدامی
.گرددمیتشکیلشرایطواجدپزشکیعلومپژوهشیوعالی
:استزیرشرحبهممیزههیأتاعضاءانتخابنحوه)2ماده

: زیرشرحبهدانشگاهبهوابستهپژوهشیوآموزشیموسساتوهادانشکدهنمایندگان1-2
نیزدانشیارنفرچهارهرازاءبهواستادنفرچهارهرازاءبهپژوهشییاوآموزشیموسسهیادانشکدههرمدیریت2- 1-1

.نمایدمیمعرفیمدیریت دانشگاهبهوانتخابعلمیهیأتاعضاءمشورتبامتعهدومومندانشیاریکواستادیک
.گرددمعرفینفریکحداقلباشدنفرچهارازکمتردانشیارواستادتعدادکهصورتیدر:تبصره

بیشالاقلکهومومنمتعهدعلمیهیأتاعضاءازنفر7حداقلاندشدهمعرفیکهافراديبینازدانشگاهمدیریت2- 2-1
وزیربهوانتخابممیزههیأتعضویت برايسال2مدتبهراشدخواهندانتخاباساتیدبینازآنهاتعدادنصفاز

پزشکیآموزشودرمان، بهداشتتائید وزیرازپسممیزههیأت.نمایدمیمعرفیپزشکیآموزشودرمان، بهداشت
.گرددمیتشکیل
ودانشگاهرئیسبا پیشنهادهستندممیزههیأتتشکیلشرایطواجدکهعالیآموزشموسساتودانشگاههادر: 1تبصره
.شوندانتخابممیزههیأتعضویتبهتوانندمیان استادیارازنفر1حداکثرپزشکیآموزشودرمان، بهداشتوزیرتصویب
انتخاباستشدهدانشگاه تشکیلآندرکه7مادهموضوعتخصصیکمیتههرازبایداعضاءازنفریکحداقل:2تبصره 

.شوند
الاقلانتخاباندمعرفی شدهبیشتریانفر2کهدانشگاهبهوابستهپژوهشییاآموزشیموسسهیادانشکدههراز:3تبصره

.استضرورينفریک
دانشگاهآناین صورتدرنباشدمیسرفوقشرحبهنفراتتعدادحداقلانتخابدانشگاهشرایطبهتوجهبااگر:4تبصره

.شدخواهدانجاممرکزيممیزههیأتتوسط یکمادهدرمندرجوظایفونبودهممیزههیأتتشکیلشرایطواجد
شناختهنمایدمستعفیغیبتجلسهپنججمعاًیامتوالیجلسهسهعلتهربهممیزههیأتاعضاءازیکیاگر:5تبصره
.نمایدمنصوبويجايبهمدتبقیهرا برايدیگريعضوشدگانمعرفیسایرمیانازتواندمیدانشگاهرئیسوشدخواهد

بهاستثناییموارددرپذیر وامکانسالهدووقفهیکبامتوالیدورهسهازبیشهیأتقبلیاعضاءمجددانتخاب:6تبصره 
.بودخواهدانجامقابلوزیرتشخیص

.گردندمیمحسوبحقوقیاعضاءعنوانبهدانشگاهفناوريوتحقیقاتوآموزشیمعاونانورئیس2-2
سمترا بهدانشگاهآناستادانازیکیتواندمیدانشگاهرئیس. استدانشگاهرئیسباممیزههیأتریاست:3ماده

.کندمنصوبممیزههیأتدرخودجانشین
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را هیأتاز صورتجلساتنسخهیکوشودتشکیلبایدباریکماهیحداقلپروندهوجودصورتدرممیزههیأتجلسات
.نمایندارسالمرکزيممیزههیأتبهارزیابیبراي
ابالغهیأتامضاءرئیسبهدبیرحکموگرددمیانتخابممیزههیأتدبیرعنوانبهاعضاءازیکیجلسهاولیندر)4ماده

.گرددمی
انجاموسیله دبیربهجلساتدعوتوشودمیارائهدانشگاهآموزشیمعاونبهوتنظیمدبیرتوسطممیزههیأتمصوبات

.گیردمی
ومخفی استهموارهممیزههیأترايیابدمیرسمیتاعضاء%60حداقلحضورباممیزههیأتجلسات)5ماده

.گرددمیاتخاذحاضراعضاء3/2اکثریتباتصمیمات
ارتقاءضوابطرا طبقعلمیهیأتاعضاءارتقاءبهمربوطهايپروندهمکلفندمربوطموسساتوهادانشکدهروساي)6ماده

.نمایندارسالدانشگاهرئیسبرايممیزههیأتجلسهدستوردردادنقراربرايوتکمیل
وومقرراتضوابطرعایتلحاظازمربوطتخصصیکمیتهدرممیزههیأتعمومیجلسهدرطرحازقبلپیشنهادهااین

.شودمیبررسیمداركبودنکامل
:بودخواهدزیرشرحبهمربوطهايرشتهدرتخصصیهايکمیته)7ماده

بالینی، پزشکیگروهتخصصیکمیته1-7
دندانپزشکیگروهتخصصیکمیته2-7
داروسازيگروهتخصصیکمیته3-7
پزشکیپیراوتغذیه، بهداشت، پزشکیپایهعلومگروهتخصصیکمیته4-7

میانازتخصص آنانرعایتباممیزههیأتتوسطکهبودخواهدنفرسهحداقلتخصصیکمیتههراعضاءتعداد)8ماده 
.شوندمیانتخابدانشگاهمتعهدومومنعلمیهیأتاعضاء

.باشدداشتهعضویتممیزههیأتاعضاءازنفریکبایدحداقلتخصصیکمیتههردر: تبصره
وداردمستردموسسات مربوطودانشگاههابهتکمیلبرايراداوطلبانپروندهلزومصورتدرتواندمیممیزههیأت)9ماده

داوطلبتحقیقاتیوآموزشیفعالیتهاي مورددرراآنازخارجبادانشگاهآناستادانوکارشناسانسایرنظرهمچنین
.نمایداستفسار

تشکیلهیأتاجرایی اقداماتوالزمهايهماهنگیمنظوربهدانشگاهآموزشیمعاونتدرممیزههیأتدبیرخانه) 10ماده
.گرددمی
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ششپیوست شماره 

پزشکیآموزشودرمان، وزارت بهداشتممیزههیأتاختیاراتوتشکیلبهمربوطمقررات

منظوربهواصله وشکایاتبهرسیدگیوهیأتعملکردارزیابیودانشگاههاممیزههايهیأتبرنظارتمنظوربه: 1ماده
پژوهشیوعالیموسسات آموزشوپزشکیعلومدانشگاههايدرعلمیهیأتاعضاءارتقاءبهنسبتنظراظهارورسیدگی

.گرددمیتشکیلباشندمیممیزههیأتفاقدکهپزشکیعلوم
:استزیرشرحبههیأتاعضاءترکیب: 2ماده

پژوهشیوموسساتعالیآموزشموسساتودانشگاههامتعهدومومنوعلمیهیأتاعضايمیانازهیأتاعضاي2- 1- 
یکبرايتخصصیهايتعداد کمیتهبهتوجهبادانشگاهیمختلفهايرشتهدرباالبهدانشیاريمرتبهازپزشکیگروه
شوندمیمنصوبوتعیینپزشکیآموزشودرمان، بهداشتوزیرانتخابباساله2دوره

.باشندمیهیأتعضوپزشکیآموزشودرمان، بهداشتوزارتپژوهشیوآموزشیمعاونین2-2
رااستخدامیوادارياموردرنظرصاحبنفریکضرورتحسبتواندمیپزشکیآموزشودرمان، بهداشتوزیر: تبصره

.کردخواهدشرکترايحقبدونهیأتهاي جلسهدرمشاور. نمایدمنصوبوانتخابهیأتمشاورعنوانبه
بودخواهد10مادهموضوعهايکمیتهبهتوجهباتخصصیکمیتههربراينفرچهارتادوبینهیأتاعضايتعداد:3ماده

.باشنداستاديمرتبهدربایدآنانازنیمیحداقلکه
یکتواندمیآموزش پزشکیودرمان، بهداشتوزیر. استپزشکیآموزشودرمان، بهداشتوزیرباهیأتریاست: 4ماده

.نمایدانتخابخودجانشینیبهرانفر
.شودمیتشکیلیکبارماههرحداقلهیأتهايجلسه:5ماده
.آمدخواهدعملبهاوجانشینیاهیأترئیسطرفازدعوتهیأتهايجلسهتشکیلبراي: 6ماده

برايتشکیل جلسهازقبلهفتهیکشودرسیدگیبایدکهموارديوجلسهدستوروپیشینصورتجلسهدعوتهمراه
.شدخواهدارسالهیأتاعضاي

اکثریت باو تصمیماتاستمخفیهموارههیأتراي. یابدمیرسمیتاعضاء%60حداقلحضورباهیأتجلسات: 7ماده
.گرددمیاتخاذحاضراعضاء3/2

میآموزش پزشکیودرمان، بهداشتوزیرنباشدمیسرهاجلسهدرهیأتعضوحضورجهاتیبهصورتیکهدر;8ماده
.نمایدانتخابمدتبقیهبرايدیگريعضوتواند
براييدیگرعضووشودمیتلقیاستعفاءمتناوبجلسهپنجیامتوالیجلسهدودرعضوموجهعذربدونغیبت:9ماده
.شدخواهدمنصوبوانتخابمدتبقیه
:بودخواهدزیرشرحبهمربوطرشتهدرتخصصیهايکمیتهدارايهیأت: 10ماده

پزشکیپیراوتغذیه، بهداشت، پزشکیپایهعلومتخصصیکمیته1-10
بالینیپزشکیتخصصیکمیته2-10
دندانپزشکیتخصصیکمیته3-10
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داروسازيتخصصیکمیته4-10
تخصصیهايکمیتهازیاواقدام نمایندتخصصیفرعیهايکمیتهتشکیلبهلزومصورتدرتوانندمیهايکمیته: تبصره
.نمایندخواهینظردانشگاههاممیزههیأت
.می باشندممیزههیأتاعضايازآنهانفر2حداقلکهبودخواهدنفرپنجحداکثرکمیتههراعضايتعداد: 11ماده

کمیتهمخبردیگرنفریکوکمیتهرئیسهیأتاعضاءنفردوازیکیممیزههیأترئیستعیینوتشخیصبا:1تبصره
.بودخواهد
اشخاصنظران وصاحبمیانازتخصصبهتوجهبامرکزيممیزههیأترئیستوسطتخصصیکمیتهاعضاء: 2تبصره

.میشوندانتخابمتعهدومومنذیصالح
.آمدخواهدعملبهدعوتمربوطکمیتهاعضايازهیأتدبیرهاکمیتهجلسهتشکیلبراي:12:ماده

موسسهعالی،موسسه آموزش، دانشگاهاالختیارتامنمایندهیارئیسکمیتههرتشخیصبهولزومصورتدر: تبصره
در. شدخواهددعوتمربوطکمیتهجلسهتوضیحات بهادايجهتعلمیمرتبهاحرازداوطلبیاودهندهپیشنهادپژوهشی

.آیدمیعملبههیأتو دبیرکمیتهاعضايحضورباتنهاتصمیماتخاذحالهر
نامه مربوط به آئینموادمستند بهبایدپژوهشییاوعالیآموزشموسساتودانشگاههاازرسیدهپیشنهادهاي: 13ماده

درشدهبینیپیشیا پژوهشیوعالیآموزشموسسهیادانشگاهمربوطمقامهاينظرمتضمنوعلمیهیأتارتقاي اعضاي 
ازپسپیشنهادهااین. باشدپژوهشیعالی یاآموزشموسسهیارئیسصریحنظرهمچنینجذبواستخدامینامهآئین
.شودمیارائههیأتبهنهاییرايصدوربراينظر کمیتهوپروندهخالصهباهمراهتخصصیهايکمیتهدربررسیوطرح

وشدهتلقیمتناوب استعفاءجلسهسهیامتوالیجلسهدودرموجهعذربدونتخصصیهايکمیتهاعضايغیبت:14ماده
.شدخواهندانتخابدیگرياشخاصآنانجايبه
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هفتپیوست شماره 

علمیهیأتارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضاي دستورالعمل

مقدمه
انجامجدیتودقتبابایدآنارتقايوارزشیابیبراینبناوبودهعلمیهیأتاعضايمهمواساسیوظایفازیکیآموزش

مستمرارتقايدرمهمینقشمناسب،بازخوردروشهايازاستفادهو(formative)عملکردسازندهارزشیابیچهاگر. شود
علمی،هیأتاعضايمرتبهارتقايجملهازنهاییگیریهايتصمیمبرايامادارد،علمیهیأتاعضايآموزشیفعالیتهاي

اطمینانواعتمادقابلاطالعات(Summative)تجمعیارزشیابیبرايمناسبابزارهايوروشهاازگیريبهرهبابایستی
. شودمیارائهعلمیهیأتاعضايآموزشیعملکردکیفیتتجمعیارزشیابیضوابطصرفادستورالعمل،ایندر. نمودفراهم

ارزشیابیاهداف
:نمایداستفادهزیرموارددرگیريتصمیمامکانکردنفراهممنظوربهارزشیابیازحاصلنتایجازتواندمیدانشگاه
یعلمهیأتياعضایاستخدامتیوضعلیتبد-1
یعلمهیأتيساالنه اعضاعیترف-2
یعلمهیأتياعضایعلممرتبهيارتقا-3
یعلمهیأتيآموزش به اعضاییاجرايهاتیمسئولضیتفو-4
موفقیعلمهیأتياعضابهژهیوازاتیامتياعطا-5
دانشگاهولیاست؛شدهتدوینعلمیهیأتاعضايعلمیمرتبهارتقايرونددراستفادهجهتحاضرنامهآیین: تبصره

آنهابهباالدرکهعلمیهیأتاعضايبامرتبطهايگیريتصمیممواردسایردرارزشیابینتایجازضرورتبرحسبمیتواند
علمیهیأتاعضاياطالعبه) اجراازقبلماهششحداقل(قبالمذکورموردآنکهبرمنوطنمایداستفادهاستشدهاشاره

متناسبجداگانهدستورالعملالذکرفوقمواردسایردرارزشیابینتایجازاستفادهبراياستالزمحالتایندر. باشدرسیده
.گرددتهیهموضوعبا

ارزشیابیموردهايحوزه
درمعمولبطوریعلمهیأتياعضاازکیهر. باشندیممتنوعاریبسیعلمهیأتياعضایآموزشيهاتیفعال-1

یآموزشعملکردتیفیکیابیارزشهنگامدراستالزملحاظنیابه. باشدیمریدرگتهایفعالنیاازیعیوسفیط
موردباشدیمتیفعالمشغولآندرکه يوآموزشیيتهایفعالازیعیوسفیط،یعلمهیأتياعضاازکیهر

نیمخاطبسهمزینوتهایفعالازکیهرسهمبامتناسبدیبایابیارزشجینتایینهايبندجمع. ردیگقراریابیارزش
.ردیگصورتتیفعالآن

:استيبنددستهقابلریزحوزه5دریعلمهیأتياعضایآموزشيهاتیفعال-2
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وبالینی(کوچکگروههايدرآموزشعملی،دروسآموزشیسخنرانی،ارایهشامل):تدریس(دادنآموزش) الف
گزارشدرمشارکت،)بالینیآموزشهايسایرعرصهوعملاتاقبستري،سرپایی،(بالینیآموزش،)بالینیغیر

دروسارائهبرايآموزشیکمکوآموزشیموادتهیهوآموزشی،کنفرانسهايوسمینارهادرمشارکتصبحگاهی،
مربوطه

درسی،واحدریزيبرنامهمانند(درسی و طرح درسبرنامهاجرايوطراحیجملهاز:آموزشیریزيبرنامه) ب
قوتوضعفنقاطیاونیازسنجیازحاصلنتایجبرحسب(موجودآموزشیهايبرنامهاصالح،...). وبالینیچرخش

درسطرحبازنگري،)برنامه
فعالیتهايدرآنهابازدهیافزایشبرايمختلفسطوحدرگیرندگانآموزشراهنماییشامل:مشاورهوراهنمایی) ج

بدونتحقیقاتیطرحیانامهپایانبامرتبطمقالهوگزارشپروپوزال،نوشتنمهارتها،بهتریادگیرياز جملهیادگیري
مذکورموارددرعلمیهیأتعضوحقوقیجایگاهبهتوجه

اقداماتمستمرارزیابیسازمانی،تعالیفعالومستمرپیگیريریزي،برنامهنظیر:آموزشیرهبريومدیریت) د
مدیریتهايحیطهسایرونیازموردمنابعجذبوآمدهبعملفعالیتهاينتایجانتشارشده،انجام

روشهااجرايوطراحیآزمون،برگزاريدرهمکاري، مختلفسطوحبرايآزمونطراحیشامل:فراگیرانارزیابی) هـ
)موجودروشهايقوتوضعفنقاطبهباتوجه(مختلفسطوحدرآزمونیاارزیابیابزارهايو

ارزشیابیابزارهايوفرآیند
اعضايتجمعیارزشیابیفرآیندتبیینواجراییمتولیتعیینپزشکی،علومدانشگاههايامکاناتوساختارتنوعبهتوجهبا

وتصویبرافرایندایندانشگاه،شورايمصوبدانشگاهینامهشیوهقالبدرتااستدانشگاهشورايعهدهبرعلمیهیأت
عنوانبههادانشکدهآموزشتوسعهدفاتریا/ودانشگاهآموزشتوسعهومطالعاتمرکزکهدانشگاههاییدر. نماینداعالم
دانشگاهینامهشیوهحسببرکنند،میعملعلمیهیأتاعضايارزشیابیفرآیندبرايدانشگاهاجراییوعلمیبازوي

محولآموزشتوسعهدفتر/مرکزبهشدهذکرواحد ارزشیابی استاد برايدستورالعملایندرکهفعالیتهاییبخشی از مصوب،
ذکر شده می تواند بنا به تصویب و تشخیص "واحد ارزشیابی استاد"بنابراین انچه در این دستورالعمل  به عنوان . گرددمی

شکده ها، و یا به عنوان شوراي دانشگاه در ذیل مجموعه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه، یا دفتر توسعه آموزش دان
این واحد وظیفه اجراي فرآیند ارزشیابی استاد . دانشکده فعالیت نماید/واحدي مستقل در مجموعه معاونت آموزشی دانشگاه

را در دانشکده ها بر عهده دارد و نهایتا بایستی گزارشهاي ارزشیابی را به عضو هیات علمی ارزشیابی شده، و نیز مسووالن 
نماید و یک نسخه از مجموعه کارنامه هاي ارزشیابی هیات علمی را در هنگام بررسی پرونده ارتقا در اختیار ذیربط ارائه 

.   کمیته منتخب قرار دهد
بهنسبتدانشگاههااستالزمهمچنین آموزشی،مختلفگروههايآموزشیفعالیتهايبافتاردرزیادبسیارتفاوتدلیلبه

بهآموزشیگروهودانشکدهآموزشیفضايبامتناسبمسووالنوفراگیرانمختلفهايردهازنظرخواهیفرمهايطراحی
مهارتهاي(استادآموزشکیفیتاصلیهايحیطهدادنپوششضمنفرمها،درموجودهايگویهکهنماینداقدامنحوي

فراگیران،بهبازخوردوآموزشبرايمناسبوموثرروشهايازاستفادهعلمی،محتوايبرتسلطاي،حرفهاخالقوارتباطی
قابلمصادیقبیانگر) ، و استفاده از روشها و آزمونهاي مناسب براي ارزیابی فراگیرانآموزشتیماعضايسایرباموثرهمکاري
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تصویببهشده،طراحینظرخواهیفرمهايمجموعهاستالزم. باشدایشانآموزشخاصشرایطدرهاحیطهاینازفهم
. برسددانشگاهآموزشیشوراي

ارزشیابیدراستفادهموردمنابع
ران،یفراگازینظرخواهازحاصلجینتاازموردحسبدیبایعلمهیأتعضویآموزشيهاتیفعالیابیارزشيبرا-1

.گردداستفادهربطیذمسئوالنورانیمد
يتهایفعالنوعبامتناسبومناسبصورتبهمنابعنیاتمامازکهردیگصورتياگونهبهيزیربرنامهاستالزم-2

يتهایفعالدامنهیلیتحصمسالینهريابتدااستيضرورمنظورنیابه. شوداستفادهیعلمهیأتعضویآموزش
وشودنییتعیعلمهیأتياعضاخودمشارکتباویآموزشگروهدریعلمهیأتياعضاهر یک ازیآموزش

. آن مشخص گرددیابینحوه ارزش،یعلمهیأتبه عضو تهایفعالنیضمن ابالغ ا

ارزشیابیروشهاي
و یبا استفاده از منابع چندگانه فوق الذکر، و براساس روش نظرخواهیعلمهیأتعضو یآموزشتیفیکیابیارز-1

.ردیگیصورت میآموزشيتهایو مدارك مربوط به فعالمستنداتیابیارز
يبراکیالکترونيدستورالعمل، از پرسشنامه هانیضوابط مندرج در اریتواند با حفظ سایمواحد ارزشیابی-2

. دیاستفاده نمایابیاز منابع ارزشینظرخواه

فراگیرانازنظرخواهی
تحصیالتوتخصصیفوقتخصصی،عمومی،دکترايکارشناسی،کاردانی،هايدورهدانشجویانشاملفراگیران-1

.داردمشارکتآنهاآموزشدرعلمیهیأتعضوکهاستمداومآموزشهايدورهدرکنندگانشرکتیاتکمیلی
فواصلدرنظرخواهیایناستبهتر. آیدبعملیکبارسالهردرحداقلمستمربطوربایدفراگیرانازنظرخواهی-2

.گرددانجامبالینیچرخشیاترمهرپایانمانندنزدیکتري
نامطلوبی تاثیرشرایط زمان و مکان کهايگونهبهشودانجاممناسبمکانوزماندربایدفراگیرانازنظرخواهی-3

.شودپرهیزآزمونبرگزاريزماندرنظرسنجیانجاماز.باشدداشتهنشدهگردآورياطالعاتدقتوصحتبر
ایندر. شودانجاماستدرگیرآنهاآموزشفرآینددرعلمیهیأتعضوکهفراگیرانیکلیهبینازبایدگیرينمونه-4

مواجههعلمیهیأتعضوباکافیمیزانبه) خوداظهاربهبنا(کهفراگیرانازدستهآننظراتبایدنظرسنجی
. گیردقرارتحلیلمورداندداشتهآموزشیمستقیم

لیتحلويگردآور،ینظرخواهانجاممسئولیآموزشيمارستانهایبوگروههايهمکاربااستاد یابیارزشواحد -5
.دنباشیمیعلمهیأتياعضابهینظرخواهجینتاهیاراواطالعات

.شودیماخذاستشدهدییتاآنییرواوییایپاکهیابیارزيهاپرسشنامهقیطرازرانیفراگبازخورد- 6
قابلوشفافبصورتهاپرسشنامهلیتکمیچگونگوکاربردتیاهممورددرالزمحاتیتوضاستيضرور- 1- 6

.شودارائهرانیفراگبهفهم
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قیطرازبازخوردهايگردآور. باشدنفر5ازکمتریابیارزشدورههردررانیفراگتعدادکهیصورتدر- 2- 6
و دانشکدهسیرئانتخاببهیعلمهیأتياعضاازیکیمنظورنیابه. شودیمانجاممجزابصورتويفردمصاحبه

وانیدانشجوبامصاحبهانجامبهنسبتبا در نظر گرفتن معیارهاي مصوب شیوه نامه ارزشیابی استاد دانشگاه، 
.دینمایماقدامشانیانظراتبراساسینظرخواهپرسشنامهلیتکم

10دیباجمعایعلمهیأتعضوهريبرایابیارزشکسالهیدورههردرشدهلیتکميهاپرسشنامهتعدادحداقل -7
.باشدرانیفراگگروهکلازپرسشنامه

کهیرانیفراگکلتعدادبودنکمجملهازو مورد تایید واحد ارزشیابی استاد، موجهلیدالبهکهيموارددر: تبصره
کمتریعلمهیأتعضويبراشدهلیتکميهاپرسشنامهتعداداستبودهتماسدرآنهابابالقوهیعلمهیأتعضو

.دینمااتخاذنهیزمنیادررایمقتضماتیتصمتواندیمدانشکدهمنتخبتهیکمباشدتعدادنیااز
دینمااتخاذیداتیتمهاستموظفدانشکده. شوديگردآوروعیتوزنامیببصورتدیباینظرخواهيهاپرسشنامه -8

يرازداراصولتیرعاباومحرمانه"کامالبصورت) رمخدوشیغومخدوشازاعم (مربوطهيهاپرسشنامهتا
.ردیگقراراستفادهموردوشودينگهدار

اطالعبهیعلمهیأتياعضایشخصمیحرويرازدارتیرعاباومناسببطوردیبارانیفراگازینظرخواهجینتا-9
جینتانیاکهاندموظفوهررگیمدوبخشسیرئ. برسدرگروهیمدوبخشاستیر،یابیارزشموردیعلمهیأتعضو

.نگهدارندمحرمانهکامالبصورترا
جینتاآنهایارزشباببرشدهارائهنظراتریتاثعدمازرانیفراگنانیاطمونظراتحداکثرکسبيبرااستزمال-10

.برسدیعلمهیأتعضواطالعبهرانیفراگیینهانمراتاعالمازپسرانیفراگازینظرخواهازحاصل

ذیربطآموزشیمسئوالنومدیرانازنظرخواهی
عضویآموزشيتهایفعالبرنظارتويزیربرنامهتیمسئولکههستنديافرادشاملیآموزشمسئوالنورانیمد-1

درمختلفيهاردهیآموزشيهابرنامهمسئوالنافرادنیاجملهاز. دارندبرعهدهرایابیارزشموردیعلمهیأت
ویآموزشمعاوننظرنیهمچن. باشندیممارستانیبیآموزشمعاونوگروه،ریمدبخش،سیرئگروه،وبخش

الزم. بودخواهدلیدخآموزشتیفیکیابیارزشیدانشگاهنامهوهیشبهتوجهباوموردحسبدانشکدهسیرئ
.باشدماهسهنظرموردیعلمهیأتعضوبایفعلسمتدرشانیاارتباطمدتحداقلاست

.شودانجامسالدربارکییعلمهیأتعضوهريبرایآموزشمسئوالنورانیمدتوسطیابیارزشاستالزم-2
یآموزشمسئوالنورانیمدشودیماخذیابیارزيهاپرسشنامهقیطرازیآموزشمسئوالنورانیمديبازخوردها-3

صورتدریقبلموجودمستنداتوسوابقبرعالوهتوانندیمهاپرسشنامهدرموجودسواالتبهییپاسخگويبرا
.ندینمااستفادهزینيوبامصاحبهانجامایویعلمهیأتعضویآموزشيتهایفعالمشاهدهازلزوم

واحد ارزشیابی استاد. شودگنجاندهکنندهلیتکمفردتیمسئولونامینظرخواهيهاپرسشنامهدراستالزم-4
ينگهداريرازداراصولتیرعاباومحرمانه"کامالبصورتشدهارائهنظراتتادینمااتخاذیهداتیتماستموظف

.ردیگقراراستفادهموردوشود
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ياعضایشخصمیحرويرازدارتیرعاباومناسببطوردیبا) مسئولنامذکربدون (رانیمدازینظرخواهجینتا-5
.برسدشانیااطالعبهیعلمهیأت

:فراگیرانازنظرخواهیازحاصلنتایجتحلیلروند
قراراستفادهمورديبندجمعدروبودهاعتباريداراهمکارانورانیفراگتوسطشدهلیتکميهاپرسشنامههیکل-1

يومورددرییآشناایمواجههمدتحداقلشرطکهيفردتوسطپرسشنامهلیتکم: ریزموارددرمگرگرفتخواهند
واحدمهرفاقديهاپرسشنامه، )ندینمااجتنابابتداازپرسشنامهلیتکمازافرادنیااستبهتراگرچه (نباشدمحقق

نوشتنها،فیردهیکلدرستونکیدردنیکشخطفرم،کیدرقبولقابلحدازشیبیخوردگخطمشاهده،یابیارزش
.فرمدراخالقباریمغامطالب

هايپرسشنامهکلیهوباشدمیاستادارزشیابیواحدمسئولعدهبرمخدوشهايپرسشنامهتشخیصمسئولیت:تبصره
.گردارزشیابیواحدمسئولمهربهممهوربایدمخدوش

. باشدفراگیرانگروهکلازپرسشنامهدهبایدعلمیهیأتعضوهربرايغیرمخدوشهايپرسشنامهتعدادحداقل-2
:باشدزیرمواردشاملحداقلبایدنتایجآنالیز-3

علمیهیأتعضوهرمورددرنظرخواهیموردبرنامهیادرسهردرنمرهمعیارانحرافو میانگین،- 3-1
علمیهیأتعضوهرمورددرآموزشیفعالیتهاينمرهکلمیانگین- 3-2
مربوطهگروهوبخشعلمیهیأتاعضايمورددرآموزشیفعالیتهاينمرهکلمیانگین- 3-3

:شدخواهدعملزیربصورتعلمی،هیأتعضوارزشیابیبرايمتناوبهايخواهینظرازحاصلنتایجبنديجمعبراي-4
)نمرهدراختالفدرصددهازکمتر(داريمعنیاختالفارزشیابینوبتهردرنمراتمیانگینکهصورتیدر- 4-1

.شدخواهداستفادهنمراتکلیهمیانگینازباشدنداشته
نمرهترینپایینارزشیابی،نتایجدر) نمرهدرافزایشدرصددهحداقل(توجهقابلصعوديروندوجودصورتدر- 4-2

شودنمیواردکلنمرهمیانگینمحاسبهدروحذف
:ارتقاءمتقاضیعلمیهیأتعضوآموزشیعملکردکیفیتبررسیروند

پروندهدرمندرجاطالعاتبنديجمعبا حسب درخواست عضو هیات علمی متقاضی ارتقا مرتبه، واحد ارزشیابی استاد-1
درعلمیهیأتعضوتوقفسالهايدرشدهانجامهايارزشیابیمکتوبنتایجگزارشبهاستنادباو،متقاضیارزشیابی

منتخبکمیتهاختیاردرنیمسالهاي انجام ارزشیابی /و به تفکیک سالتفصیلیبصورترازیرمواردکنونی،مرتبه
:میدهدقراردانشکده

مرهن20سقفازخامنمرهیکبصورتفراگیرانازنظرخواهینتایج
نمره20سقفازخامنمرهیکبصورتذیربطمسئوالنومدیرانازنظرخواهینتایج
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ریزبشرحفردیآموزشيتهایفعالتیفیکیکلیابیارزشدردستورالعملنیايبندهادرشدهاشارهياجزاازکیهرسهم-2
:باشدیم

ارزشیابیاطالعاتمنابع 
درصد40حداقل *فراگیرانمختلفهايردهازنظرخواهی
درصد40حداقل ذیربطمسئوالنومدیرانتوسطنظرخواهی

متناسب با دستورالعمل دانشگاهی ارتقا (بررسی مستندات، نظرخواهی از سایر ذینفعان 
) است

درصد20حداکثر 

20نمرهجمع

از ینظرخواهجیدر بخش مربوط به نتا... ) . وارانیدستان؛یاعم از دانشجو(رانیفراگياهردهازکیهرازیامتسهم*
گروه به آموزش رده مورد نظر ریمددییو تاياست که بنا بر اظهار ویعلمهیأتاز وقت عضو یبراساس سهمرانیفراگ

. دهدیاختصاص م

.شودرساندهیابیارزشموردیعلمهیأتعضواطالعبه"کتبادیبامنتخبتهیکمنظر-3
نقدبرآنکهمشروط (باشدداشتهخودازشدهانجامیابیارزشجینتابرينقدکهیصورتدرتواندیمیعلمهیأتعضو-4

دومدتظرفرامراتب) باشدیابیارزشنامهنییآباسهیمقادریابیارزشستمیسياجرانحوهمورددرصرفامذکور
.دینمامنعکسدانشکدهبهمکتوببطورمنتخبتهیکمنظراعالمازپسهفته

عضوبهحاتیتوضهیاراایراي کمیته اصالحبهنسبتاعتراض عضو هیأت علمییبررسضمندیبامنتخبتهیکم-5
.دینمااقداممکتوببصورتیعلمهیأت

هیأتایدانشگاهزهیممهیأتاریاختدریعلمهیأتعضویابیارزشجینتاخالصههمراهبهمنتخبتهیکميبندجمع- 6
.ردیگیمقراريمرکززهیمم
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هشتپیوست شماره 

دانش پژوهی آموزشی ارزشیابی فعالیتهاي شیوه نامه 
)دانشگاههاعلمیهیأتاعضايارتقاينامهآئین2ماده6بند(

:مقدمه
سـه هـر انجـام جهـت درعـالی آموزشمؤسساتجایگاهحفظمستلزمبالندهوپویاپژوهشیوآموزشینظامیکبودندارا

رسـالت ازمهمـی بخـش آموزشـی هـاي فعالیـت کـه آنجااز. استخدمتارائهوپژوهشآموزش،شاملآنهافعالیتحیطه
کوشـش وتالشاستضروريدهند،میتشکیلراعلمیهیأتاعضايعملکردازايعمدهقسمتوعالیآموزشمؤسسات

وبـدیع هـاي ارزشخلقسببکاريوسازچنینوجود. شودگذاريارزشوارزیابیمناسبنحوبهنیزعرصهایندرایشان
خردصاحبانتالشوخالقیتوابتکارتجربه،وعلماخالص،وایمانآنجوهرهکهشدخواهدآموزشحیطهدرمفیديآثار

. باشدمیآموزشهايعرصهتالشگرانواندیشمندانو
هیـأت اعضايارتقاينامهآئین2ماده6بند( آموزشیپژوهیدانشارزشیابی فعالیتهايبهینهاجرايبمنظورنامهشیوهاین

.تدوین شده است) دانشگاههاعلمی

:هدف. 1ماده
ازدسـته آندهـی امتیـاز ومنصـفانه ودقیـق جـامع، ارزیابیساختن،مستندچگونگیتعییننامهشیوهاینتدوینازهدف

انجـام کشـور پزشـکی علـوم دانشـگاههاي درکهاستپزشکیعلومآموزشزمینهدرپژوهیدانشودانشورانه هايفعالیت
. استشده

:تعاریف. 2ماده
بـر مبتنـی مشـخص، متـدولوژي شفاف،اهدافداراي کهاستنوآورانهآموزشیفرایند: آموزشیدانشورانهفعالیتهاي-1

استمشخصنتایجدارايو) مناسبسازيآماده(موجودشواهد
دروشـده منتشـر مناسـبی نحـو بـه فوقمعیارچهاربرعالوهکهاستايدانشورانهفعالیتهاي: آموزشیپژوهیدانش-2

. باشدگرفتهقراردیگراننقدمعرض

: ارزیابیساختار. 3ماده
دانشورانه و دانش هايفعالیتارزیابیمرجع اصلی تأیید کننده فعالیتهاي دانش پژوهی آموزشی در کشور، کمیته کشوري 

. است که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی تشکیل می گرددپزشکیعلومآموزشپژوهی 
:شودمیسازماندهیزیرشرحه بکشوريودانشگاهیسطحدودرارزیابیساختار

کشوريدر سطح دانشورانه و دانش پژوهی آموزشی فعالیتهاي یبررس:الف
ارزیـابی کشوريکمیته"آیین نامه ارتقا،2د ششم از ماده هاي موضوع بنفعالیتامتیازتعیینوارزشیابیاصلی مرجع)1-الف

"دانش پژوهیکشوريکمیته"اختصاربهپساینازکه(است"پزشکیعلومآموزشدانشورانه و دانش پژوهی هايفعالیت

). شودمینامیده
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مرکـز رئـیس ،)کمیتـه رئـیس (وياالختیارتامنمایندهیامتبوعوزارتآموزشیمعاونازمرکبکمیتهایناعضاي) 2-الف
هیـأت ازنماینـده نفـر دو،)کمیتـه دبیـر (پزشـکی آموزشودرمانبهداشت،وزارتپزشکیعلومآموزشتوسعهومطالعات

وزارتپزشـکی علـوم آموزشتوسعهومطالعاتمرکزرئیسپیشنهادبهپزشکیعلومآموزشصاحبنظرانازنفرسهوممیزه
بـه کمیتـه رئـیس صالحدیدبربناولزومصورتدرتواندمیمذکورکمیته.باشدمیوزارتآموزشیمعاونتائیدوبهداشت،

تـا آوردعمـل بـه دعوتبررسیموردموضوعحسبمربوطهدبیرخانهدبیرجملهازدیگرنظرصاحبیامطلعافرادازتناسب
.نمایندشرکتجلساتدررأيحقبدون
کمیتـه دبیرخانـه عنـوان بهپزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتپزشکیعلومآموزشتوسعهومطالعاتمرکز)3-الف

. نمایداعالممربوطهدانشگاهبهرامستنداتبررسینتایجاستموظفپژوهیدانشکشوري
به منظور تسریع در فرإیند ارزشیابی و تعیین امتیاز فعالیتهاي دانشورانه و دانش پژوهـی آموزشـی در دانشـگاههاي    )4-الف

شـهریور  تـا پایـان   وهـی دانش پژکمیته هاي دانشگاهی بهفرآیند ارزشیابی و تعیین امتیاز داراي هیات ممیزه مستقل، انجام 
، بر اساس نحـوه عملکـرد   به هر دانشگاهتصمیم گیري در خصوص تمدید مدت تفویض اختیار. می شودتفویض 1397سال 

. و توسط کمیته کشوري دانش پژوهی انجام می شودکمیته دانشگاهی دانش پژوهی 

دانشگاهیسطحدردانشورانه و دانش پژوهی آموزشیفعالیتهاي بررسی: ب
دانشودانشورانههايفعالیتارزیابیدانشگاهیکمیته"،ي داراي هیأت ممیزه مستقلهادانشگاهازیکهردر) 1-ب

بهنامهشیوهاینپساینازوشدهتلقیممیزههیأتتخصصیکمیتهکهتشکیل می شود "پزشکیعلومآموزشپژوهی
محدوده اختیار این کمیته در هر دانشگاه بر اساس اختیارات . شودمینامیده"دانشگاهی دانش پژوهیکمیته"اختصار

.تفویض شده از سوي کمیته کشوري دانش پژوهی تعیین می شود
توسعهومطالعاتمرکزمدیر،)کمیتهرئیس(دانشگاهآموزشیمعاون: ازعبارتنددانشگاهی دانش پژوهی کمیتهاعضاي
ازنفردوودانشگاه،ممیزههیأتنمایندگیبهعلمیهیأتاعضايازنفریک،)کمیتهدبیر(دانشگاهپزشکیعلومآموزش

تائیدودانشگاهپزشکیعلومآموزشتوسعهومطالعاتمدیرپیشنهادبهپزشکیعلومآموزشکارشناسانوصاحبنظران
برصاحبنظرانبرخینیزوذیربطدانشکدهآموزشتوسعهدفترمدیرودانشکدهرئیسازتواندمیکمیته. ممیزههیأت
. کنددعوت) رايحقبدون(جلسهدرشرکتبرايموضوعحسب

: ازاستعبارتکمیتهحقیقیاعضايشرایط:1تبصره
آموزشیبرجستهسابقهداشتن
پزشکیعلومآموزشدانشباآشنایی
داوريدراخالقاصولرعایتبهالتزام
علمیهیأتعضوعنوانبهکارسال5حداقلسابقهترجیحا
ًاستاديیادانشیاريرتبهبودنداراترجیحا

در دانشگاههایی که هیات ممیزه مستقل ندارنـد، نیـز کمیتـه دانشـگاهی دانـش پژوهـی بـا ترکیـب مشـابهی جهـت           :2تبصره
ا راي این کمیته پس از بررسی ام. آیین نامه ارتقا تشکیل می شود2کارشناسی اولیه و داوري فعالیتهاي موضوع بند ششم ماده 

. و تایید در کمیته کشوري دانش پژوهی قابل احتساب در پرونده ارتقاي متقاضی خواهد بود
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: 2فرآیند ارائه و ارزشیابی فعالیتهاي موضوع بند ششم ماده . 4ماده

سامانه ملـی فعالیتهـاي   دررانظرموردهايفعالیتخصوصدرالزممداركوشواهددات،تنمسمتقاضیفرداستالزم.1
. ثبت نماید) http://meded.behdasht.gov.irبه آدرس ( آموزشی نوآورانه 

فعالیـت کیفیتوکمیتبهمربوطاطالعاتبرعالوهبایدآموزشیپژوهیدانشفعالیتهايبخشدرشدهارائهمستندات.2
آننتـایج گـزارش خصـوص درپزشـکی علومآموزشیجامعهمختلفسطوحباتعاملبردالشواهديدارايشده،انجام

فعالیـت نتـایج مـورد درسـخنرانی ایـراد وآموزشـی هـاي کارگـاه برگزاريازعبارتندتعاملاینمصادیق. باشدفعالیت
،)دانشـگاهها / هـا دانشکده/ دپارتمانهاسایر(وسیعترهايحوزهدرمدعوصورتبهآنمحصولیاگرفتهصورتآموزشی

مـرتبط ) website(ي نماهاتاردرهافعالیتثبتپژوهشی،-علمیمجالتدرانتشارعلمی،هايکنگرهدرنتایجارائه
. مشابهمواردیاو،AAMC ،MedEdPORTALجملهازآموزشینوآوريبا

: باشدحائز تمام شرایط زیر کهشودداوريفرآیندواردتواندمیفعالیتی. 4
جامعـه مـداوم آموزشاران،یدستان،یدانشجو(یعلوم پزشکرانیفراگيهاردهازیکیآموزشحوزهبامرتبط-4-1

.باشدیعلمهیأتياعضاای) یپزشک
هیـ نظرتیـ که صـرفا ماه ییطرح هانیبنابرا. آموزش منجر شده باشدتیفیبهبود کيبرایعمل به اقدامدر-4-2

فعالیتهاي دانشـورانه یـا   (آیین نامه ارتقا 2بند ششم ماده بدون انجام مداخله دارند مشمول شنهادیو ارائه پيپرداز
بـا همـراه ودارنـد علـم دیتولتیماهصرفاکهیآموزشيهاپژوهشنیهمچن.نخواهند بود) یآموزشدانش پژوهی

نامـه ارتقـا   نیـی آ2در بند ششم از مـاده  یقابل بررسزینبوده اند نهادانشگاهیآموزشيروندهااصالحيبرایاقدام
. ستندین

:باشدکردهدایپیکافاستقراردانشگاهآموزشدریکافاندازهبهباید -4-3
حد اقل بـه مـدت   محصول آن ایافتهیبه مدت شش ماه ادامه دیمستمر دارند حداقل بايکه اجراییتهایفعال-

. مورد استفاده قرار گرفته باشدشش ماه 
.باشدگرفتهقراراستفادهموردایشدهانجامباردوحداقلدیباشوداجرامکررطوربهتواندیمکهییتهایفعال-
بارکیکهاستدستورالعملونامهنییآایيگذاراستیسسندایبرنامهنیتدوصورتبهت،یفعالجنساگر-

.باشددهیرسصالحیذمراجعبیتصوبهدیباداشت،خواهدمستمرریتاثب،یتصوازبعداماشودیمانجام
یآموزشـ یپژوهـ دانـش گانـه شـش يارهـا یمعوجودیبررسپس از اطمینان در خصوص احراز شرایط ورود به داوري، . 5

)Glassick (شودیانجام می پژوهدانش کشوري/دانشگاهیتهیتوسط کمریبه شرح ز:
مشخصاهداف.1
کافیسازيآماده.2
مناسبهايروشازاستفاده.3
مهمنتایجارائه.4
برنامهموثرمعرفی.5
نقادانهبرخورد.6
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استآیین نامه ارتقا 2ششم ماده بنددرمندرج يهاتیفعالازکیهرازازیامتکسبيبراالزمشرطاول،معیارچهاروجود
گالسیکمعیار6تمامیتحققصورتدر. شودمیمحسوب(Scholarly Education)فعالیت دانشورانه صورتایندرکه
1Educational(آموزشی پژوهیدانشمصداقتیفعالآنفعالیت،یکدر Scholarship)تواندمیآنامتیازواست

. لحاظ شود) حداکثر تا پنجاه درصد امتیاز الزم اعم از شرطی و غیر شرطی(3در ماده 
.ردیگیتعلق نميازیبند امتنیمورد نظر از اتیوجود نداشته باشد، به فعال4تا 1مواردازکیهراگر

را داشـته  یدانـش پژوهـ  يارهـا یتمـام مع دینشده و بایتلقیخود دانش پژوهيبار به خودنیاوليموضوع براسیتدر:تبصره
.باشد

. نمایـد تعیـین دانشـگاه سـطح تاحداکثر راگرفتهصورتهايفعالیتنوآوريتواندمیپژوهیدانشدانشگاهیکمیته.6
درگرفتـه صورتفعالیتنوآوري) آندهندهارائهافرادیافرددرخواستبدونیابا(مزبورکمیتهتشخیصبهبناچنانچه

درمـان بهداشـت، وزارتپژوهیدانشکشوريکمیتهدر مربوطهمستنداتاستالزمباشد،المللیبینیاکشوريسطح
مـرتبط بـا اعضـاي هیـات علمـی متقاضـی از       فعالیتهـاي امتیـاز تایید نهـایی  مسئولیت. گرددبررسیپزشکیآموزشو

. استکمیتهاینعهدهبرنیزممیزههیأتفاقددانشگاههاي
، "تولیـد وسـایل آموزشـی   "بـراي  ) ارتقا شـود 3که می تواند جایگزین امتیازات ماده ( براي کسب امتیاز دانش پژوهی .7

در بخش یادگیري الکترونیک، تایید کمیته کشوري "سایر موارد"و "تولید لوح فشرده آموزشی با رعایت ساختار علمی"
. روري استکشوري ضدانش پژوهی مبنی بر نوآوري فعالیت در سطح

: ارتقاءنامهآئیندوماده6بندامتیازاتمحاسبه. 6ماده
عـالی شـوراي مصـوب ارتقـا نامـه آئیندومادهششبنددرمندرجگانهششبندهايازیکهردرشدهذکرامتیازحداکثر
. اسـت کشوريسطحدر) سهمادهبهانتقالقابل(آموزشی پژوهیدانشیادانشورانهفرایندهايامتیازمعرففرهنگیانقالب

اعـم الزمامتیـاز درصد50تاحداکثر(3مادهدرتواندمیآنامتیازباشد،داشتهراگالسیکمعیارهايتمامفعالیتیچنانچه
سـطح حسـب بـر ارتقـا نامـه آیین2مادهششبنددرمندرجفعالیتهايامتیازحداکثر. شودلحاظ) شرطیغیروشرطیاز

. گرددمیمحاسبهزیرجدولشرحبهنوآوري

scholarship of teachingمعادل  و scholarship of teaching and learning
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کشوري دانشگاه دانشکده گروه حداکثر امتیاز 
موضوع

معیار اول 4به شرط احراز شرایط ورود به فرآیند داوري و وجود حداقل  ( مصداق فعالیتها 
)از معیارهاي ششگانه گالسیک

نوع فعالیت

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

15 -5 مقطعرشتهبازنگريیاودرسیریزيبرنامهدرمشارکت
تدوین و بازنگري 

5/0-5برنامه هاي آموزشی 4-5/0 5/3 -5/0 3-5/0 5-5/0 جدیددرسیاآموزشیدورهبازنگريیاودرسیریزيدربرنامهمشارکت
5-5/0 4-5/0 5/3 -5/0 3-5/0 5-5/0 سالمتحوزهکارکنانخدمتضمنآموزشاساتید،آموزشمداوم،آموزشبرنامهاجرايوطراحی
5-2/0 4-2/0 5/3 -2/0 3-2/0

10

5-2/0 دانشجوارزشیابینوینروشهاياجرايوطراحی

ارزشیابی
5-2/0 4-2/0 5/3 -2/0 3-2/0 5-2/0 استادارزشیابیفرایندوروشهاها،ابزاراجرايوحیطرا

10-1 8 -1 7-1 6-1 10-1
ها،برنامهوگروههابیرونیودرونیارزشیابیمانندبرنامهارزشیابیانجاموطراحیدرمشارکت

واستانداردهاایناساسبرموسسهوبرنامهارزشیابیاعتباربخشی،شاخصهايواستانداردهاتدوین
آزمونهاارزشیابی

4-1 2/3-1 8/2-1 4/2-1 8 4-1 تدریسنوینروشیکاجرايوطراحی
1- 2یادگیريیاددهی و  8/1-1 5/1-1 2/1-1 2 -1 گوناگونهايعرصهدرتدریسجدیدهايروشبکارگیري

7-1 5-1 4-1 3-1 7-1 آموزشیوسایل مشارکت در طراحی 
و تولید محصوالت 

آموزشی
)1تبصره. ك.ر(

7-1 5-1 4-1 3-1 7-1 علمیساختاررعایتباآموزشیفشردهلوح
5-1 4-1 5/3 -1 3-1 5-1 مطالعهراهنماي
7-1 7-1 پژوهیدانشدانشگاهی و تایید کمیته کشوري کمیتهپیشنهادبهمحصوالتسایر

5-2/0 4-2/0 5/3 -2/0 3-2/0 10
5-2/0 کهآموزشیدستورالعملهايوهانامهآئینمقررات،فرایندها،ساختنعملیاتیوطراحیدرمشارکت

باشدآموزشیخدماتوآموزشارتقاءکیفیتجهتدر مدیریت و رهبري 
5/0-10آموزشی 8 -5/0 7-5/0 6-5/0 10-5/0 دانشگاهممیزههیأتتشخیصبهاولویتدارايکلیديودرازمدتهايبرنامهدرتدوینمشارکت

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

سازيآمادهشاملدانشگاه،درسطحآناجرايوالکترونیکآموزشسیتمطراحیدرمشارکت
) 2تبصره. ك.ر(مرتبطمواردسایرومجازيکالسهايهدایتالکترونیک،آزمونطراحیمحتوا، یادگیري الکترونیک

سیک به عنوان فعالیت دانش تولید وسایل آموزشی، لوح فشرده آموزشی و سایر محصوالت تنها در شرایط نوآوري در سطح کشوري و به شرط احراز تمام شش معیار گال:1تبصره 
. امتیاز دارد، و اخذ این امتیاز منوط به تائید کمیته کشوري دانش پژوهی است) آیین نامه ارتقا شود3که می تواند جایگزین امتیازات ماده (پژوهی 
.در بخش یادگیري الکترونیک نیز تنها در صورت تائید کمیته کشوري دانش پژوهی امتیاز تعلق می گیرد"سایر موارد"به :2تبصره 
.الزامی است) حداقل به مدت دو دوره(براي اخذ امتیاز محصوالت آموزشی، ارائه گواهی مبنی بر استفاده از این محصوالت و ارزشیابی آن توسط گروه هدف آن :3تبصره 
زیع امتیاز براي فعالیتهاي چنانچه در هر یک از موضوعات این بند بیش از یک نفر مشارکت داشته باشند، امتیاز متعلقه پس از اعمال ضریب طبق جدول نحوه محاسبه و تو: 4تبصره 

.محاسبه خواهد شد) این شیوه نامه3پیوست شماره (پژوهشی و آموزشی مشترك 
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: بسترسازي براي انجام فعالیت هاي نوآورانه آموزشی. 7ماده 
مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها موظفند برنامه هاي مشخصی براي توسعه کمی و کیفی فعالیت هاي نوآورانـه  

منظور الزم است معاونت آموزشی دانشگاهها زمینه و بستر مناسب براي انجام ایـن گونـه فعالیـت    اینداشته باشند که به 
ها، و راهکارهایی را جهت حمایت و رفع موانع موجود در سطوح مختلف مصوب و اجراي آنها را از طریق مرکـز مطالعـات   

.دانشگاه پیگیري نمایند
:موزشیروند نظارت بر فعالیت هاي نوآورانه آ. 8ماده 

علمـی دانشـگاهها بـر عهـده کمیتـه      هیأتمسئولیت نظارت بر روند ارزشیابی فعالیت هاي دانش پژوهی آموزشی اعضاي 
ادواري از نحـوه عملکـرد دانشـگاهها در ارزیـابی     ارزشـیابی گـزارش ضمن بررسی این کمیته . کشوري دانش پژوهی است

ممیـزه  هیـأت ممیزه دانشگاه و هیأتبه رئیس بهبود فرآیند راجهت ، بازخوردهاي الزمفعالیتهاي دانش پژوهی آموزشی
دانـش  اصالحات الزم در عملکرد کمیتـه و گزارشممیزه دانشگاه باید نسبت به اعمالهیأترئیس . مرکزي ارائه می کند

ررسـی و  بدیهی است در صورت عدم مراعات کامـل ضـوابط در ب  . متناسب با بازخوردهاي دریافت شده اقدام نمایدوهی ژپ
اختیارات تفویض شده به کمیتـه  می توانددانش پژوهی تعیین امتیاز فعالیتهاي موضوع این دستورالعمل، کمیته کشوري 

. را سلب نمایددانش پژوهیدانشگاهی




