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  دستورالعمل نحوه معادل سازي فعاليت هاي اعضاي هيات علمي پژوهشي

ظور بهره ايين نامه اداري، استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي سمنان و به من ١٠٥در اجراي ماده   
ن اي اعضاي هيات علمي پژوهشي، كه برابر مقررات در خدمت دانشگاه علوم پزشكي سمنان هستندگيري از خدمات 

  به تصويب شوراي دانشگاه رسيد.  ١٠/٣/٩٩در تاريخ  تدوين و  تبصره ٧و  ماده ١٠در دستورالعمل 

 گانههفت هايفعاليت امر به نامه آيين اين ٥ ماده طبق كه دانشگاه پژوهشي خدمات شاغلين به: علمي هيأت. ١ماده
  .شودمي گفته علمي دانشگاه هيأت عضو پردازند،مي

 قطب هفته در ساعت ٥٤و كامل وقت تمام طور به كه است فردي:  جغرافيايي وقت تمام علمي هيأت عضو. ٢ ماده
  دندار را ازدانشگاه خارج تخصصي انتفاعي كار انجام حق و بوده اختياردانشگاه در دانشگاه تنظيمي برنامه

 هبرنام طبق ساعت چهل اي هفته كه است فردي): جغرافيايي وقت تمام غير( وقت تمام علمي هيأت عضو. ٣ ماده
  نمايدمي خدمت دانشگاه تنظيمي

فردي،  رهنگي، توسعهفآموزشي، پژوهشي،  هايفعاليتاز علمي عبارتند هيأت عضو گانههفت هايفعاليت.   ٤ماده 

 رجدرخا تخصصي هايفعاليتسالمت،  ارتقاء و درماني بهداشتي، خدمات ارائهمديريتي،  و اجرايي هايفعاليت
  شودمي محول وي به دانشگاه طريق از كه ازدانشگاه

 در شركت و گانههفت هايفعاليت اجراي و در دانشگاه علمي هيأت عضو فعال حضور به: قبول قابل خدمت. ٥ ماده
  .گرددمي اطالق شود،مي محول وي به دانشگاه طرف از كه اجرايي امور ساير يا و دانشگاه شوراهاي و هاكميته

ي گردد متعيين در هر نيمسال تحصيلي  واحد پژوهشي ٩تا  ٦عداد واحد موظف اعضاي هيأت علمي پژوهشي ت -٦ ماده
  باشد:كه اين ميزان با توجه به مراتب علمي به شرح زير مي

واحد موظفمرتبه دانشگاهي هيأت  علمي پژوهشيرديف

واحد ٩مربي پژوهش١

واحد ٨استاديار پژوهش٢

واحد ٧پژوهشدانشيار ٣

واحد ٦استاد پژوهش٤

هاي درصد بيشتر از واحد ٢٠. ميزان واحدهاي موظف پژوهشي اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي ١تبصره 
  باشد.موظف مندرج در جدول فوق مي

ي صيلدر هر نيمسال تح: اعضاي هيات علمي پژوهشي عالوه بر واحد موظف پژوهشي مندرج در جدول فوق، ٢تبصره 
   .تقبل نمايندآموزشي واحد  ٣موظف هستند تا 
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فعاليت  ساعت ٤هر واحد پژوهشي معادل  ،آيين نامه استخدام اعضاي هيات علمي ٦ماده تناد به اس با -٧ماده 
  پژوهشي در هفته است.

 ده كند كه درتواند از اعضاي هيأت علمي پژوهشي در امر آموزش و تدريس استفادانشگاه در صورت نياز مي .١تبصره 
د (به ازاي هر دو واحد آموزشي يك واح اين صورت به تناسب، از واحد موظف پژوهشي ايشان كاسته خواهد شد.

   پژوهشي كسر مي شود)

  معادل سازي فعاليت هاي عضو هيات علمي پژوهشي به شرح ذيل است: شيوه - ٨ ماده

ده از سوي شيمسال تحصيلي برابر ابالغ صادر در هر ن و كارآموزي عملي ،تئوريدروس تدريس در صورت  -الف
  د.شخواهد واحد آموزشي منظور  ،دانشكده

ر تحقيقاتي د از سوي دانشكده/ مركز راهنمايي/ مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي برابر ابالغ صادر شده براي -ب 
  واحد آموزشي منظور خواهد شد.هر نيمسال تحصيلي 

  است: زير ر طرح هاي تحقيقاتي به شرحواحد معادل براي مشاركت د  -ج 

ساعت برابر با  ٦٨مشاور) به ازاي هر مصوب به عنوان مجري و يا همكار (داخلي فعاليت در طرح هاي پژوهشي  - ١ج

ميزان همكاري عضو هيات علمي در پروپوزال نهايي طرح  ضروري است يك واحد پژوهشي محسوب مي گردد.

   .برسددانشگاه  EDC ي پژوهشي وپژوهشي درج شده و به تاييد شورا

 از آن ودجهب و يا دانشگاه) رسيده( مركز /پژوهشي پژوهشكده شوراي تصويب به كه) اي توسعه يا كاربردي بنيادي،( است پژوهشي طرح: داخلي پژوهشي طرح (

   ).باشد شده تأمين دانشگاه يا مركز /پژوهشكده اعتباري منابع

ساعت برابر  ٦٨رح هاي پژوهشي خارجي مصوب به عنوان مجري و يا همكار (مشاور) به ازاي هر فعاليت در ط - ٢ ج
با يك واحد پژوهشي محسوب مي گردد. ضروري است ميزان همكاري عضو هيات علمي در پروپوزال نهايي طرح 

 يا يروز معاون داره كل/ سازمان/اقام باالترين مو دانشگاه  EDC و پژوهشي درج شده و به تاييد شوراي پژوهشي
  رسيده باشد.آن  معادل

 و رماكارف عنوان دانشگاه به زا نهادي خارج ميان آن اجراي قرار داد كه) اي سعه تو يا كاربردي بنيادي،( است اي پژوهشي طرح: خارجي پژوهشي (طرح

 :اند تهدس سه طرحها نوع اين. باشد شده تأمين رفرمااعتباري كا منابع از آن بودجه و امضا مجري عنوان به مركز /پژوهشكده

 نهاد: (المللي بين/ملي/كالن - -٣، )اي منطقه مؤسسه يا سازمان: كننده تأييد نهاد: (توسطم - -٢، )استاني آن معادل يا كل اداره: كننده تأييد نهاد: (خرد -١

  )آن معادل يا وزير معاون /وزير: كننده تأييد

ري در طرح پژوهشي ( به زي ميزان فعاليت در هر نيمسال تحصيلي بر اساس نسبت ميزان همكامعادل سا -١تبصره 
  .خواهد شد لحاظمدت اجراي طرح (ماه)  بهساعت) 

  حوه معادل سازي فعاليت اعضاي هيات علمي پژوهشي:ن -١جدول 



٣ 

 

  توضيحات  واحد پژوهشي  نوع فعاليت  رديف

واحد آموزشي معادل يك  ٢هر   الغ صادرهمعادل با اب  تدريس واحد هاي تئوري/عملي  ١
  واحد پژوهشي منظور مي شود

واحد آموزشي معادل يك  ٢هر   معادل با ابالغ صادره  راهنمايي / مشاوره پايان نامه هاي دانشجويي  ٢
  واحد پژوهشي منظور مي شود

٣  
 هاي همكاري در طرح

پژوهشي به عنوان 
  مجري يا همكار

  يا خارجي طرح هاي داخلي
ساعت برابر با يك  ٦٨هر 

  واحد پژوهشي
  

٤  
  كتاب

  تاليف
   واحد ٤تا   صفحه ٢٠٠تا 

بر اساس امتياز شوراي 
  انتشارات

  واحد ٦تا   فحهص ٤٠٠-٢٠١
  واحد ٧تا   صفحه ٤٠١بيشتر از 

  كتاب مشابه تاليفي %٢٠تا   تجديد چاپ
    كتاب مشابه تاليفي %٧٠تا   ترجمه  

٥  
حقيقاتي در خارج مقاله منتج از طرح ت

  دانشگاه يا مقاالت مروري
  با تاييد معاونت پژوهشي  معادل امتياز داده شده در ارتقاء 

    واحد به ازاي هر يك ميليون تومان ١/٠  جذب اعتبار پژوهشي   ٦
    واحد به ازاي هر مورد ١  دبير اجرايي كنگره هاي كشوري  ٧

٨  
راه اندازي آزمايشگاه تحقيقاتي، شركت 

  ياندانش بن
    واحد به ازاي هر مورد ١

٩  
راه اندازي روشهاي آزمايشگاهي، درماني 

  جديد با تاييد معاونت مربوطه
    واحد به ازاي هر مورد ٥/٠

    واحد به ازاي هر مورد ١  ثبت اختراع  ١٠
  

طرح  ندر پايان نامه هاي دانشجويي كه بعنوا ٣و٢براي رديف هاي محاسبه واحد معادل بطور همزمان  -٢تبصره 
ند بكي از يتحقيقاتي مورد تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه قرار گرفته امكان پذير نبوده و احتساب معادل سازي براي 

  با پيشنهاد عضو هيات علمي صورت خواهد گرفت.  ٣يا ٢هاي 

ت مركز تحقيقا /پژوهشكدهميزان فعاليت عضو هيات علمي در پايان هر نيمسال تحصيلي توسط رييس   -٩ماده 
ضو عدانشگاه بعنوان فعاليت  EDCو مربوطه معادل سازي شده و پس از تاييد توسط معاونت تحقيقات و فن آوري 

خواهد شد.  گزارش هيات علمي پژوهشي 

از  كه ... وبه فعاليت هايي مانند عضويت در كميته ها، شركت در جلسات، داوري مقاله، داوري پروپوزال  -١٠ماده 

  واحد معادل به آن تعلق نمي گيرد. مي باشدلمي آموزشي و پژوهشي وظايف ذاتي هيات ع


