نبخش
يس
ن
دا ش گاه علوم بهز تي وتوا ي

فرم ترفیع پایه ی سالیانه ی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

نام و نام خانوادگی:

تاریخ تحویل فرم:

گروه آموزشی /مرکز تحقیقات:

هیأت علمی آموزشی□  /هیأت علمی پژوهشی □

این قسمت الزاما توسط عضو هیات علمی تکمیل می گردد

دانشیار□

استادیار□

رتبه علمی:

استاد□

وضعیت استخدامی

رسمی  -قطعی□ رسمی  -آزمایشی□ پیمانی□

مربی□
ضریب کا□

نظریه مدیر گروه:

با استناد به ماده  81اصالحی آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،با توجه به
اشتغال به خدمت نامبرده از تاریخ  ....................................لغایت  ....................................به مدت یک سال در این دانشگاه ،با ترفیع پایه
ایشان موافقت □ /مخالفت □ می گردد.
مدیر گروه:
امضاء:
نظریه کمیته منتخب ترفیع پایه اعضاء هیات علمی دانشگاه:
در جلسه مورخ …………… سوابق آموزشی ،تحقیقاتی ،بالینی و اجرایی نامبرده در مدت مورد نظر مورد بررسی قرار
گرفت و با امتیاز کل ……………… با اعطای ترفیع پایه به ایشان موافقت□ /مخالفت□ شد.
دکتر آرش میراب زاده
معاون آموزشی
امضاء:

دکتر محمد رضا خدایی

دکتر محمد رضا خدایی

دبیر هیات ممیزه

معاون تحقیقات و فناوری
امضاء:

امضاء

نظریه رییس دانشگاه:
با توجه به بررسی به عمل آمده با صدور حکم ترفیع نامبرده موافقت □ /مخالفت □ می گردد.
دکتر امیرمسعود عرب لودریچه
رییس دانشگاه
امضاء:

-1حضور عضو هیات علمی در دانشگاه

8-8

ساعت حضور عضو هیأت علمی در گروه آموزشی یا مرکز تحقیقات

 -2فعالیت های فرهنگی ،آموزشی و اجتماعی

سقف

امتیاز در سال (بااحتساب ساعات

امتیاز

ثبت شده درسامانه حضور غیاب)

01
امتیاز

 8تا 81ساعت در هفته  5امتیاز
 88تا 01ساعت درهفته  81امتیاز
 08تا01ساعت درهفته  85امتیاز
 08تا 01ساعت درهفته  01امتیاز

امتیازمدیر گروه/
رئیس مرکز
تحقیقات*

امتیازکمیته
ترفیع پایه

سقف

امتیاز عضو

امتیازکمیته

امتیاز

هیئت علمی

ترفیع پایه

8-0

شرکت در کارگاه های معرفت افزایی اعضای هیأت علمی

تا1امتیاز

هر  81ساعت  0امتیاز

0-0

شرکت در جلسات هم اندیشی اعضا هیأت علمی

تا1امتیاز

هر  81ساعت  0امتیاز

0-0

موارد ذکر شده در آیین نامه ارتقا

مطابق امتیاز ایین نامه ارتقا
امتیاز نهایی بند 2
سقف

 -3فعالیت های آموزشی

امتیاز

امتیاز در واحد کار یا سال

تا0امتیاز

هر نیمسال حداکثر  0امتیاز

8-0

رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی

هر واحد درسی 1/5امتیاز

0-0

تدریس نظری دکتری

-

0-0

تدریس نظری کارشناسی ارشدMPH،

-

هر واحد درسی  1/25امتیاز

0-0

تدریس نظری کارشناسی

-

هر واحد درسی  1امتیاز

5-0

تدریس عملی /آزمایشگاهی /کارآموزی /کارورزی

-

هر واحد درسی  8/0امتیاز

1-0

آموزش در بالین بیماران بستری

-

هر  00ساعت  8امتیاز

1-0

تدریس نظری دستیاری

-

هر  81ساعت  8امتیاز

1-0

شرکت در برنامه ی کشیک شب برای متخصصین پزشکی به صورت آنکال

تا0امتیاز

هر  01شب 8امتیاز

9-0

راهنمایی پایان نامه ی تکمیل شده ی فوق تخصصی پزشکی

-

هر پایان نامه  0امتیاز

81-0

راهنمایی پایان نامه ی تکمیل شده ی دکتری

-

هر پایان نامه  1امتیاز

88-0

راهنمایی پایان نامه ی تکمیل شده ی کارشناسی ارشد و دستیاری

-

هر پایان نامه  0/5امتیاز

80-0

راهنمایی پایان نامه ی تکمیل شده ی کارشناسی (در صورت پیش بینی در
کوریکولوم)

-

هر پایان نامه  8امتیاز

80-0

مشاوره ی پایان نامه تکمیل شده

-

هر پایان نامه  %01امتیاز راهنمایی

80-0

داوری پایان نامه تکمیل شده دکتری

-

هر پایان نامه  0امتیاز

85-0

داوری پایان نامه تکمیل شده کارشناسی،کارشناسی ارشدMPH ،و دستیاری

-

هر پایان نامه  8امتیاز

81-0

داوری پروپوزال دکتری ،فوق تخصصی پزشکی

-

هر پروپوزال  8امتیاز

81-0

داوری پروپوزال کارشناسی ،کارشناسی ارشد MPH ،و دستیاری

-

هر پروپوزال  1/5امتیاز

81-0

برخورداری از ابر برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش و یا
کسب عنوان معلم برجسته

-

هر مورد کشوری  0امتیاز
هر مورد دانشگاهی  0امتیاز

امتیاز عضو

امتیازکمیته

هیئت علمی

ترفیع پایه

امتیاز نهایی بند 3

 -4نظریه دفتر نظارت و ارزشیابی آموزشی
0-8
0-0

نتیجه ارزشیابی از فرم الف

(نظرخواهی از نحوه تدریس توسط دانشجو ودستیار)

نتیجه ارزشیابی از فرم ب

(نظرخواهی از نحوه تدریس وفعالیت آموزشی توسط

مدیر گروه)

سقف

مقدار امتیاز

امتیاز

در واحد سال

تا 01
تا 01

امتیاز مدیر گروه/
رئیس مرکزتحقیقات
--

امتیازکمیته
ترفیع پایه

 -5فعالیت های توسعه آموزش

سقف

مقدار امتیاز در واحد

امتیاز

کار یا سال

-

مطابق امتیاز آیین نامه ارتقا
هر واحد درسی  0/55امتیاز

1-5

موارد ذکر شده در قسمت دانش پژوهی آموزشی آیین نامه ارتقا اعضای هیات علمی

5-5

تهیه طرح درس و ارائه به واحد EDC

تا 5امتیاز

3-5

تدریس در کارگاه های توانمندسازی و یا آموزش مداوم

تا 4امتیاز

هر  8ساعت  0/5امتیاز

4-5

ارائه مطلب علمی در جلسه های گزارش صبح گاهی و یا ژورنال کالب

تا 5امتیاز

هر جلسه  0/55امتیاز

5-5

سخنرانی در مجامع علمی/رسانه های عمومی متناسب با سیاست های سالمت کشور

تا 5امتیاز

هر جلسه  0/55امتیاز

امتیاز عضو هیأت

امتیاز کمیته
ترفیع پایه

امتیاز نهایی بند 5

سقف

مقدار امتیاز در واحد کار یا

امتیاز عضو هیأت

امتیازکمیته

امتیاز

سال

علمی

ترفیع پایه

1-1

شركت در كنگره ،سمینار و  ...علمی

تا 5امتیاز

هر  11ساعت  0/55امتیاز

5-1

شركت در كارگاه های توانمندسازی اعضا هیئت علمی

تا 4امتیاز

هر  11ساعت  0/55امتیاز

3-1

شركت در دوره های كوتاه مدت داخل و خارج كشور

تا 1امتیاز

هر  50ساعت  1امتیاز

4-1

شركت در دوره های بلند مدت داخل و خارج كشور

تا 1امتیاز

هر  50ساعت  1امتیاز

 -6فعالیت های توسعه فردی

امتیاز نهایی بند 6

 -7فعالیت های پژوهشی ،فناوری

سقف

مقدار امتیاز در واحد کار

امتیاز عضو هیأت

امتیازکمیته

امتیاز

یا سال

علمی

ترفیع پایه

-

تا  1امتیاز
 8تا  0امتیاز

1-7

مقاالت علمی منتشر شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی

5-7

مقاله علمی كامل داوری شده در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش های معتبر

تا5امتیاز

3-7

خالصه مقاله علمی یا پوستر پذیرفته شده همایش های علمی معتبر

تا0امتیاز

هر مورد  1/5امتیاز

4-7

تالیف  /گردآوری كتاب مرتبط با رشته تخصصی یا حوزه فعالیت علمی نویسنده در
چاپ اول

تا 85
امتیاز

 1/05تا  85امتیاز

5-7

تألیف /گردآوری كتاب دررشته ی غیرمرتبط بارشته تخصصی یا فعالیت علمی
نویسنده چاپ اول

تا0امتیاز

 1/05تا  0امتیاز

1-7

ترجمه ی كتاب به زبان فارسی متناسب با برنامه ی آموزشی و رشته ی تخصصی نویسنده

تا1امتیاز

 1/5تا  0امتیاز

7-7

ویرایش علمی کتاب

تا0امتیاز

 1/5تا  8امتیاز

8-7

داوری کتاب

تا 0
امتیاز

باالتر از  011صفحه  0امتیاز
 811تا  011صفحه  8امتیاز
تا  811صفحه  1/5امتیاز

9-7

داوری مقاله های علمی – پژوهشی

تا 81
امتیاز

هر مورد  1/5امتیاز

10-7

داوری پروپوزال طرح های پژوهشی /اختراعات /فعالیت فناوری

تا 81
امتیاز

هر مورد  1/5امتیاز

تا 81امتیاز

هر مورد  0امتیاز

تا 80
امتیاز

هر 81میلیون تومان 8تا  0امتیاز
هر مورد  8تا  0امتیاز

11-7

ارزیابی و نظارت بر طرح های تحقیقاتی اتمام یافته

15-7

ایجادظرفیت فعال درجذب اعتبار پژوهشی(گرنت)داخلی یابین المللی
درطرح اسنادی اتمام یافته

13-7

ارائه گزارش نهایی طرح تحقیقاتی درون گروهی /مرکز تحقیقاتی

-

14-7

ارائه ی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی بین گروهی /با مراکز تحقیقات داخل دانشگاه

-

هر مورد  0تا  1امتیاز

15-7

ارائه ی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه و سایر مراکز
علمی با تائید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

-

هر مورد  0تا  80امتیاز

11-7

ارائه هرگونه گزارش علمی طرح های پژوهشی منجر به حل مشکالت و
معضالت کشور

-

هر مورد  8تا  80امتیاز

17-7

هرگونه تولیددانش فنی ،اختراع یااکتشاف ونوآوری منجربه حل مشکالت ومعضالت کشور

-

هر مورد تا  01امتیاز

18-7

کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی

تا 81امتیاز

رتبه اول ،5رتبه دوم 0و رتبه سوم 8امتیاز

19-7

برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در حوزه پژوهش یا به عنوان
پژوهشگر برتر  /فناور برتر

تا 0امتیاز

هر مورد کشوری  0امتیاز
هر مورد دانشگاهی  0امتیاز

امتیاز نهایی بند 7

سقف

مقدار امتیاز در

امتیاز عضو هیئت

امتیازکمیته

امتیاز

واحد کار یاهرسال

علمی

ترفیع پایه

8-1

رئیس دانشگاه

-

 80امتیاز

0-1

معاونان دانشگاه

-

 81امتیاز

0-1

مدیران حوزه ستادی دانشگاه

-

 1امتیاز

0-1

مدیران گروه های آموزشی /روسای مراکز تحقیقات

-

 5امتیاز

5-1

معاونان دانشکده ها ،پژوهشکده ها

-

 0امتیاز

1-1

رؤسای بیمارستان ها

-

 5امتیاز

1-1

معاونین بیمارستان ها

-

 0امتیاز

1-1

رؤسای بخش ها و آزمایشگاه ها ی آموزشی و پژوهشی ،رؤسای درمانگاه
های بیمارستان های آموزشی

-

 8امتیاز

9-1

معاونان آموزشی بخش ها و گروه های آموزشی

تا 0
امتیاز

 0امتیاز

81-1

عضویت فعال در یکی از هیئت های بورد گروه های آموزشی وزارت خانه

-

 0امتیاز

88-1

مدیر مسئول ،سر دبیر مجله علمی – پژوهشی

تا 0
امتیاز

هر مجله  0امتیاز

80-1

عضویت در هیئت تحریریه ی مجله

تا 0
امتیاز

هر مجله  8امتیاز

80-1

عضویت فعال در هیئت مدیره های انجمن های علمی و تخصصی

تا 8
امتیاز

هر انجمن  8امتیاز

80-1

طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی ،واحد پژوهشی ،کتابخانه
تخصصی و یا شبکه تخصصی رایانه

تا 0
امتیاز

هر مورد  8امتیاز

85-1

دبیری همایش های علمی دانشگاهی

تا 0
امتیاز

هر مورد  8امتیاز

81-1

دبیری همایش های علمی ملی و بین المللی

تا 0
امتیاز

هر مورد  0امتیاز

81-1

طراحی سؤاالت آزمون های سراسری با تایید وزارت بهداشت درمان و
آموزش پزشکی ،سازمان سنجش و آموزش کشور ،دانشگاه آزاد

تا 0
امتیاز

 8امتیاز به ازای هر  51ساعت

81-1

شرکت فعال در کمیته ها و شوراهای مختلف دانشگاه

تا 0
امتیاز

 8امتیاز به ازای هر 51ساعت

89-1

دبیری کمیته ها و شوراهای مختلف دانشگاه

تا 0
امتیاز

هر کمیته  0امتیاز

01-1

راهنمایی موثرتحصیلی (مشاور دوره)

تا 0
امتیاز

هر دوره  0امتیاز

08-1

همکاری موثر با واحدهای مختلف دانشگاه

تا 81
امتیاز

بر اساس جدول معادل سازی

 -8فعالیت های علمی ،اجرایی

امتیاز نهایی بند 8

 -9ارائه خدمات بهداشتی درمانی
8-9

ارائه خدمات بهداشتی درمانی در مراکز تابعه دانشگاه

سقف

مقدار امتیاز

امتیاز عضو هیئت

امتیازکمیته

امتیاز

در واحد کار یا ترم

علمی

ترفیع پایه

01

به ازای یک روز حضور در هفته
 0/5امتیاز برای هر ترم

