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 مجموع امتیازات

  امتیاز آموزشی 1
   پژوهشی امتیاز 2

  امتیاز مقاله 3

  اجرایی امتیاز 4

  امتیاز کل *

 اعضاء کمیته منتخب دانشکده
 ءامضا سمت نام و نام خانوادگی

  کمیته منتخب)رئیس دانشکده(رئیس  

  معاون آموزشی دانشکده(دبیر کمیته منتخب)  

  عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار 

  عضو هیات علمی گروه پایه 

  عضو هیات علمی گروه بالین 
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 2امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي آموزشی ماده   

   
 موضوع

امتیاز کسب  واحد کار یا ترم
شده در کمیته 

  منتخب

  2 رعایت نظم و انضباط و شئونات آموزشی و درسی ۱

   کیفیت تدریس ۲

  6 کمیت تدریس ۳

٤ 

 –سرپرستی پایان نامه هاي دکتري عمومی گروه پزشکی 
 کارشناسی  –دندانپزشکی 

3  

  MPH 5/3سرپرستی دوره کارشناسی ارشد و داروسازي و 
پزشکی و فوق  سرپرستی تخصصی دکتري گروه

 تخصصی
4  

  PhD 8سرپرستی دکتري تخصصی 

  4تا  1  جوایز آموزشی ٥

  15تا  5/0 دانش پژوهی آموزشی ٦
   جمع امتیاز کسب شده  *

۲
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 )3فناوري (ماده  –امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي پژوهشی  

1 
  7تا  2 مقاالت تحقیقی اصل

   مقاالت متفرقه (سردبیر....)case reportگزارش موارد نادر
   7تا 2 مقاالت علمی مروري 2
  3تا  ترویجی داخلی معتبر-مقاالت علمی و تحشیه چاپ شده در نشریه هاي علمی 3
  2تا  مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دایره المعارف ها و فرهنگ ها بانظر هیات داوري مورد تایید هیات ممیزه موسسه 4
  2تا  مقاالت علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانسها 5
  1تا  خالصه مقاالت علمی در کنفرانس ها 6
 

 

7 

 

  6تا 1 طراحی سیستم ،روش ها و خدمات جدید در سطح کشور 7-1
 4تا  5/0 طراحی سیستم ... در منطقه تحت پوشش دانشگاه7-2
 4تا  5/0 کار جدید 7-3
 3تا  1 سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهیمدل  7-4
 6تا  1 تولید مواد آزمایشی و دارویی 7-5
 5تا  5/0 تدوین راهنماي طبابت بالینی کشور 7-6

  10تا 5/0 خارج) –اختراع یا اکتشاف ثبت شده (داخل  8 

 
 15تا  1 شرکت دانش بنیان / تجاري سازياختراع و اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردي ثبت شده در قالب  1-9 9

 15تا  ثبت مالکیت فکري (پتنت)   2-9
 2تا  5/0 تعیین توالی ژن ثبت شده  3-9

میلیون  150(به ازاي هر 1 بین المللی –ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی ((گرنت)) داخلی  10

ریال گرنت داخل و یا 
 دالرگرنت خارج5000

 

11 

  15تا   تالیف یا تصنیف کتاب  (مرتبط)  11-11
  5/1تا  (غیر مرتبط)2-11

 تالیف یا تدوین کتب چاپی یا الکترونیکی 3-11
  3تا درسطح ملی

   5/1تا درسطح موسسه
  2تا  5/0 تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی  4-11
  5 تصحیح انتقادي کتاب معتبر 5-11
   2تا 5/0 کتابویرایش علمی   6-11

  6تا کسب رتبه در جشنواره هاي ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی 12
  1تا داوري مقاله هاي علمی و پژوهشی 13-1 رزیابی ،داوري ،نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی ،فناوري و نوع آوريا 

13  
  2تا داوري کتاب 2-13
  2تا و فنآوريداوري یا  نظارت بر طرح هاي پژوهشی  3-13

    جمع امتیاز کسب شده *

۳
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 )4امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي آموزشی (ماده 

  1 حضور فعال تمام وقت در موسسه 1

برپایی نمایشگاههاو اردوها یا سایر فعالیتهاي فوق برنامه پژوهشی ،فناوري، آموزشی ، هنري و مدیریت اجرایی آن با توجه  2
 به سطح برگزاري

  2 تا

طراحی و راه اندازي آزمایشکاه یا کارگاه. یا واحدهاي نیمه صنعتی و پژوهشی، کتابخانه هاي تخصصی ، شبکه هاي  3
 تخصصی مجازي

  4تا 

همکاري موثر در تاسیس دانشگاه و ،مراکز تحقیقاتی،موسسه هاس آموزش عالی ، پژوهشی و فن آوري ، شهرکها و  4
 رشد و شرکت هاي دانش بنیان پارکها علم و فن آوري ، مراکز

4  

به ازاي  3تا همکاري موثر در مجالت علمی(مدیرمسیولی  سردببیري عضو هیات تحریریه) و ریاست قطب هاي علمی کشور 5
 هرسال

 

  به ازاي هر سال 1 عضویت دریکی از هسته هاي قطب هاي علمی رسمی کشور/عضویت در هیات مدیره و بازرسی انجمن هاي علمی 6
 50به ازاي هر  1 عضویت در شوراي پارك ها / مراکز رشد 7

 ساعت حضور
 

  2تا دبیري همایشهاي علمی /ملی /منطقه اي / بین المللی با تایید شوراي پژوهشی موسسه و یا نهادهاي ذي ربط 8
  14تا  4هر سال   ایفاي مسئولیت قواي سه گانه مطابق جدول 9

به ازاي  2تا  مذکور باید براساس حکم رسمی باشدشرکت در شورا ، کمیته ها و ...*عضویت هاي  10
  هرسال

 

  5تا ایجاد رشته هاي جدید و میان رشته اي با رویکرد رفع نیازهاي اساسی کشور و ترویج کارآفرینی 11
  4تا تایید شوراي پژوهشی موسسهراهبري پروژه هاي بزرگ تحقیقاتی بین رشته اي (مدیریت پروژه) با  12
  5تا طراحی،تدوین و اجراي برنامه ها و فعالیت با هدف افزایش کارآیی و اثربخشی نظام آموزش عالی 13
امتیاز به ازاي هر  1 طراحی سوال آزمونهاي سراسري با تایید سازمان سنجش آموزش کشور /وزارت بهداشت/دانشگاه آزاد اسالمی 14

 ساعت 25
 

طراحی سوال آزمون هاي جامع منطقه اي و درون دانشگاهی(جامع علوم پایه و پیش کارورزي)ارتقاي دستیاران  15
 ) و نظایر آن PhD( ،امتحانهاي جامع دکتري تخصصی

امتیاز به ازاي هر  1
  ساعت 50

  4تا تدوین کتاب به شیوه گردآوري 16
  2تا تدوین مجموعه مقاله هاي همایش هاي علمی معتبر 17
به ازاي هر  1 ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی با تایید رییس موسسه 18

 دانشجو 10
 

   جمع امتیاز کسب شده  *
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 مجموع امتیازات

  امتیاز آموزشی 1

2 
  پژوهشی امتیاز

  امتیاز مقاله

  اجرایی امتیاز 3

  امتیاز کل *

 اعضاء کمیته منتخب دانشکده
 امضا سمت نام خانوادگینام و 

  رئیس دانشکده(رئیس کمیته منتخب) 

  معاون آموزشی دانشکده(دبیر کمیته منتخب)  

  عضو هیات علمی با مرتبه دانشیار 
  عضو هیات علمی گروه پایه 
  عضو هیات علمی گروه بالین 
   
   

   

 

 

 


