
 

 
 و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربیدانشگاه علوم پزشکی 

 دانشکده بهداشت

 فرم ترفیع پایة سالیانة اعضای هیأت علمی
 

 : مشخصات عضو هیأت علمی1جدول 

  سررسید پایه درخواستی:  نام و نام خانوادگی:

  ق آخرین حکم کارگزینی:طب فعلیپایه   گروه آموزشی:

  خدمتی: ةسابق  رشته تحصیلی:

 (    : سِمت:    ( بلی   خیرمسئولیت اجرایی:   مرتبه علمی:

 

 (خواهند نمودتکمیل آموزشی حاصله از فعالیتهای قابل قبول )مدیر گروه  : امتیازهای نهایی2جدول

 کسب شده امتیاز شرطیحداقل امتیاز  کثر امتیاز قابل قبولحدا فعالیت

  4 - (4 و 3 ول ا)بر اساس جدت فعالیتهای آموزشی کمیّ

  3 6 (5)بر اساس جدول ت فعالیتهای آموزشیکیفیّ

   3 - (7)بر اساس جدول فعالیتهای پژوهشی  

  11 - جمع کل امتیاز 
 25 تیاز فعالستهای آموزشی، از محل مازاد امتیاز  مقاالت پژوهشی قابل محاسبه می باشد.درصد حداقل ام 

 مازاد امتیاز پزوهشی 
  امتیاز از چاپ مقاالت

  امتیاز سایر فعالیتهای پژوهشی
 

    موافقت نمی شود                                              نظر نهایی:  موافقت می شود 

 معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه  دیر گروهم

 معاون آموزشی دانشگاه نماینده معاونت آموزشی دانشگاه

 رئیس دانشگاه پژوهشی دانشکده - معاون آموزشی

  رئیس دانشکده

 



 

 میمه کنید()لطفاٌ کپی ابالغ آموزشی مربوط به هر دو نیمسال را ض فهرست فعالیتهای آموزشی در دو نیمسال آخر: 3جدول 

د  نام درس نیمسال
اح

و
م

دل
عا

 

 *امتیاز خام
 (امتیاز 5/1  هر واحد،)  

 مقطع تحصیلی
 5/1کارشناسی ارشد ضریب 

 2ضریب دکترای تخصصی 

 دریافت حق التدریس شرایط تدریس
 تکراری امتیاز نهایی

 1ضریب 

 اولین بار

 5/1ضریب 

 بلی

 5/1ضریب 

 خیر

 1ضریب 

          
         
         
         
         
         

  - جمع
          

         
         
         
         
         

  - جمع
  از دو نیمسال امتیاز حاصله میانگین
 4 دو نیمسالامتیاز  میانگین حداقل

 واحد 5/3، دکترای تخصصی= واحد 3، کارشناسی ارشد= واحد 2مه پزشکی= راهنمایی پایان نامة دفاع شده:         راهنمایی پایان نا *

 واحد 2/1، دکترای تخصصی= واحد 1، کارشناسی ارشد= واحد 6/1مشاور پایان نامه دفاع شده:             مشاور پایان نامه پزشکی=  *

 ( تعلق می گیرد.واحد 2)حداکثر تا  واحد 1/1مشاوره ،  وی تحتبا تأیید مسئول اساتید مشاور و معاون آموزشی دانشکده، به ازای  هر دانشج *

ی مدیر گروهامضاء عضو هیأت علمی                                                                                                      امضا



 

 رایی(: فعالیتهای اجرایی )مخصوص اعضای هیأت علمی دارای سِمت اج4جدول 

 امتیاز مدیریت اجرایی سقف واحد موظفی  سِمت

 3 واحد در هر ترم 2 معاون دانشگاه

 2 واحد در هر ترم 4 مدیر ستادی

 5/2 واحد در هر ترم 3 رئیس دانشکده

 2 واحد در هر ترم 4 معاون دانشکده
جمعع   3جدول  واحدهای درسی مندرج در ا امتیازِبامتیاز حاصله از این بند، بدلیل پایین بودن تعداد واحدهای موظفی  مدیران اجرایی،  توجه:

 درج خواهد شد. 2فعالیتهای آموزشی، در سطر اول جدول  گردیده و نهایتاً بعنوان امتیاز کمیتِ

 

 

 پژوهشی دانشکده  -معاون آموزشی توسط کیفیت فعالیتهای آموزشیارزشیابی : 5جدول 

 کسب شده زامتیا حداقل امتیاز شرطی حداکثر امتیاز ارزشیابی آیتم
  (11)معادل  1 (21)معادل  2 (EDC)بر اساس گزارش  دانشجویان

  2 4 (6)طبق جدول پژوهشی  -آموزشی و معاون مدیر گروهمیانگین 

  3 6 جمع 

 

 

 دانشکده  پژوهشی -و معاون آموزشی: ارزشیابی توسط مدیر گروه 6جدول 

 خصوصیت

 امتیاز

 (1،  عالی=75/1،  خوب=5/1،  متوسط= 25/1)صعیف=

 میانگین پژوهشی -معاون آموزشی مدیر گروه

    کیفیت فعالیتهای آموزشی
    کیفیت فعالیتهای پژوهشی

     *و تعامل با گروه ولیت پذیری در امور محوله ئمس
    کدهدر دانش حضورکیفیت 

    جمع

 شارکت در کمیته ها و شوراهای غیرموظفم *

  دانشجویان کارآموزیمدیریت و ارزشیابی شارکت در م     

 امور محوله از سوی مدیر گروه و مدیریت دانشکده    

 اعضای گروه و دانشجویاناخالق حرفه ای در تعامل با     

 



 

 دریافتیلیانة ساآخرین پایه  زبعد ا پژوهشی: فعالیتهای 7دول ج

  امتیاز IF نفر چندم تعداد همکاران محل چاپ عنوان فعالیت

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 امتیاز ذخیره از سال قبل
   امتیاز از چاپ مقاالت

   امتیاز سایر فعالیتهای پزوهشی

      جمع
 را ضمیمه نمایید.  فعالیتهامل کا کپی و استخراج نموده 9و  8پژوهشی خود را بر اساس جداول  امتیازفعالیتهای 

 : امتیاز فعالیتهای پژوهشی8جدول 

 امتیاز نوع فعالیت پژوهشی ردیف

  ISI IF  +7مقاله چاپ شده  در مجالت نمایه شده در 1

 Pub Med 5مقاله چاپ شده  در مجالت نمایه شده در  2

  3تا  اله چاپ شده در مجالت علمی پژوهشیمق 3

 1 خالصه مقاالت ارائه شده در همایشهای بین المللی  4

 5/1 خالصه مقاالت ارائه شده در همایشهای کشوری  5

 15تا  تألیف کتاب 6

 3تا  ترجمه کتاب 7

 آیین نامه ارتقاء 3بر اساس ماده  سایر موارد پژوهشی  8
 کسب شود. 3تا  1درصد حداقل امتیازات پژوهشی بایستی از ردیفهای  61باالتر، در مرتبه استادیاری و 

 ،کسب شود. 3تا  1درصد حداقل امتیازات پژوهشی بایستی از ردیفهای  41در مرتبه مربی 

 



 

 :  نحوه توزیع فعالیتهای پژوهشی مشترک9جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 سهم هریک از همکاران از امتیازات مربوطه تعداد همکاران

 بقیه همکاران اول

 - درصد 111 1

 درصد 61 درصد 91 2

 درصد 51 درصد 81 3

 درصد 41 درصد 71 4

 درصد 31 درصد 61 و بیشتر 5


