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 مقدمه

 اعضاء جغرافیایی وقتتمام خدمات از گیریبهره منظوربهدانشگاه و  علمیهیئت ءاستخدامی اعضانامه اداری، آیین 49در اجرای ماده 
 ربراب که دانشگاه جغرافیایی وقتتمام علمیهیئتء ، اعضادانشگاه درمانی و پژوهشی آموزشی، هایفعالیت سطح ارتقاء و علمیهیئت

 نای چارچوب در ،است علمیهیئت ءمی اعضااستخدااداری  نامهآیین 9ماده  راستای در هاآن فعالیت و هستند دانشگاه استخدام در مقررات

 .شوند مندبهره جغرافیایی وقتیتمام العادهفوق از توانندمی نامهشیوه
 

 :مؤثر فیزیکی حضور

وقت جغرافیایی تمام علمیهیئتاعضاء  نامهآیین، مشمولین این علمیهیئت ءاداری استخدامی اعضا نامهآیین 3 ماده برابر :1ماده 
 تفاعیسه بوده و حق انجام کار انسؤدر اختیار مسسه ؤطبق برنامه تنظیمی مساعت در هفته  54 و کامل وقتتمام طوربه هستند که
 هافعالیت دیگر در اعاتس مابقی وداشته  آموزشی واحد در مؤثر فیزیکی حضور ساعت 40 حداقلو سسه را ندارد ؤخارج از م تخصصی

 گانههفت اصلی وظایف و انشکدهد از خارج در آموزش و تدریس از قبل هایفعالیت دانشگاهی، بین پژوهشی هایطرح پیگیری همانند
 نماید. وظیفهانجام ،علمیهیئت ءنامه اداری استخدامی اعضاآیین 9موضوع ماده 

و تبصره  114جغرافیایی فقط برابر ماده  وقتتمام علمیهیئتخارج از مؤسسه عضو تخصصی انجام هرگونه کار انتفاعی  :1تبصره 

 پذیر خواهد بود.، امکانعلمیهیئت ءنامه اداری استخدامی اعضاآیینمربوطه 

 .ستا دانشکده رئیس عهده به الزم مستندات ارائه و علمیهیئت اعضاء فیزیکی حضور بر نظارت :2 تبصره

ع امتیاز موضو %50گاه، کمتر از در سال اول خدمت ضمن انجام امور محوله از سوی دانش علمیهیئتاعضای  کهدرصورتی :3تبصره 

از، امتی 50داده خواهد شد. عملکرد باالی  تمام وقتی العادهفوق %50 هاآنرا کسب نمایند به  جغرافیایی وقتیتمام العادهفوقبرخورداری از 
 .استدر دانشگاه، تحت هر عنوانی  هاآنمبنای شروع سال اول، ابتدای حضور  .شودمنظور می عیناً

 .تاس 40درمانی  و 50، پژوهشی 50 اجرایی -حیطه آموزشیدر سقف امتیاز قابل احتساب  :4تبصره 

هشی و پژو %70جرایی ا)آموزشی  .شودمی توزیع هافعالیتبین سایر  تساویبه، امتیاز آن درمانی فعالیتدر صورت عدم وجود  :5تبصره 

70%) 
 

 

 :درمانی و پژوهشی ،اجرایی -آموزشی امتیاز همحاسب نحوه

 :آموزشی هایفعالیت :الف

 مرتبه در وقت جغرافیاییتمام علمییئته ءواحد موظف اعضا علمیهیئتاداری استخدامی  نامهآیین 104ماده  3تبصره  برابر :2ماده 

 .تاس تحصیلی نیمسالهر  در واحد 12 استاد و واحد 4/14 دانشیار واحد، 8/16 استادیار واحد، 2/19 مربی

 .بود هدخوا یفعالیت آموزشو کیفیت  کمیت بر اساسآموزشی  هایفعالیتمحاسبه امتیاز متعلقه در : 3ماده 

به شرح  1شده برابر جدول شماره  سازیمعادلبرای واحدهای آموزشی و  3درصد امتیاز کمیت فعالیت آموزشی موضوع ماده  :1 تبصره

 زیر محاسبه خواهد شد.

ه که به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسید است اینامهشیوهبرابر  3درصد امتیاز کیفیت فعالیت آموزشی موضوع ماده  :2تبصره 

 )امتیازات 1ت موضوع تبصره برای برخورداری از امتیازا علمیهیئتتوسط عضو  20از  14. کسب حداقل نمره کیفیت آموزشی است
 کمیت آموزشی( الزامی است.

امی اعضای هیئت علمی آیین نامه اداری استخد 104ماده  5فعالیت های اجرایی اعضای هیئت علمی بر مبنای تبصره : 3تبصره 

 محاسبه می گردد. 
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ته باشند. شگاه( داشیاست دانرمدیران اجرایی جهت محاسبه امتیاز آموزشی باید حداقل یک واحد تدریس )معادل واحد موظف : 4تبصره 

 .شودمیامتیاز محاسبه  ،با در نظر گرفتن ضریب کیفیت هاآن تدریس شدهواحد برای 

ود بر خ پژوهشی( )واحدشیمی توانند از فعالیت های پژوه ،در صورت تدریس حداقل دو واحد ،اعضای هیئت علمی پژوهشی :5تبصره 

 به عنوان امتیاز آموزشی استفاده نمایند.اساس جدول شماره یک 
 

 علمیهیئت عضو مرتبه برحسب امتیاز فعالیت آموزشی درصد محاسبه شیوه: 1 جدول

 پژوهشي/يک واحد آموزشي امتیاز علميهیئتمرتبه 

 37/4 مربی

 5 استادیار

 83/5 دانشیار

 7 استاد
 

 

 :پژوهشی هایفعالیت :ب

در  توانندمی دهندمی اختصاص وهشیپژ امور به را خود هایفعالیت از بخشی که جغرافیایی وقتتمام علمیهیئت اعضاء :4اده م
 .از امتیازات متعلقه برخوردار شوند نامهشیوهاین  چارچوب

 Data اعتبار درجه برحسب خارجی یا داخلی مجالت در شدهچاپو مروری ( Originalاصیل )تحقیقی  مقاالت امتیازات :5ماده 

Base شودمی محاسبه 2شماره  جدول شرح به شده، نمایه آن در مجله که. 

 .است نویسنده متقاضی اول( )آدرس وابستگی affiliation عنوانبهذکر نام دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،شرط محاسبه مقاالت
اه دانشگ اورینت تحقیقات و فنمعاواز سوی  هرسالهاز وزارت بهداشت که  شدهارائهنشریات سیاه  فهرستدر مقاله بایستی همچنین 

 قرار نگرفته باشد. شودمیاعالم 

 مجالت در همقال چاپ امتیاز محاسبه شیوه :2 جدول

 نام ردیف
Data Base 

 درصد

 امتیاز

 مدت امتیاز

 )ماه(

1 ISI 20 12 

2 PubMed 15 12 

3 Scopus 10 12 

 

 .شودمیاضافه  امتیازبه  Thompsonسسه ؤتوسط م شدهاعالم Impact Factor (IF) آخرین برابر دو :1 تبصره

 تعلق 5 ماده امتیاز سومیک برابر ،در مجالت شدهچاپچکیده مقاالت و  Research letter/Case Report  به :2 تبصره

 گیردمی

 دومیکبرابر  Short communication/Brief communication/Rapid communication  به :3 تبصره

 .گیردمی تعلق 5ماده  امتیاز

 .گیردمی تعلق 5 ماده امتیاز چهارمیک برابر Letter to editorبه  :4 تبصره
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برابر  ،ارزیابی عملکرد سال در 2ه شمار جدول 2 و 1 هایردیف زبانانگلیسی مجالت طرف از مقاله به ارجاع هر ازای به :5تبصره 

یاز این مورد حداکثر تا امتیاز یک سقف امت .نباشد فرد خود طرف از ارجاع کهاین به مشروط ،گیرمیتعلق  ماه 6مدت برای  درصد5/2
 مقاله اسکوپوس می باشد.

 یک مقاله، چاپ پس از بالفاصله نویسنده است الزم ،شدهچاپ مقاالت برای جغرافیایی وقتیتمام العادهفوق محاسبه برای :6 تبصره

 در صورت است بدیهی. ارائه نماید اهدانشگ معاونت تحقیقات و فناوری به دانشگاه بندیرتبه در استفاده جهت را مقاله تصویر از نسخه

 تعلق جغرافیایی وقتیتمامالعاده فوق درصدبه مقاله مربوطه  ،نباشد استفادهقابل دانشگاه بندیرتبه در کهطوریبه مقاله، ارائه در تأخیر

 .گرفت نخواهد

 نام هب( مترجم affiliationو آدرس وابستگی ) آرم با درج آن چاپ و کتاب یک کامل ترجمه ازای به :کتاب ترجمه :6ماده 

بستگی  کتاب کیفیت و حجم نوع، به که گیردمی تعلق سال یک مدت برای امتیاز پژوهشی %10تا  حداکثر سمنان پزشکی علوم دانشگاه

 .دارد

 نام هبلف ؤ( مaffiliationو آدرس وابستگی ) آرم درج با آن چاپ و مرجع( کتاب از فصلییا ) کتاب یک تألیف ازای به: 7 ماده

 تعلق یک سال مدت برای جغرافیایی وقتیتمام العادهفوق %25 تاگزارش شود  Scopusکه در نمایه  سمنان پزشکی علوم دانشگاه

 شود.ه میدر نظر گرفت 12% (Scopus)بدون نمایه در  برای سایر کتب .دارد بستگی کتاب کیفیت و نوع، حجم به که گیردمی

 به کتاب از نسخه یک است شده چاپسال  آن در کتاب که خورشیدی سال پایان تا است الزم امتیاز پژوهشی اختصاص برای :1تبصره 

 .شودمیدانشگاه تعیین و اعالم  انتشارات شورایمتعلقه به کتاب از سوی  امتیاز .باشد شده ارائه دانشگاه تحقیقات و فناوریمعاونت 

 از %20 تا تغییرات بدون ید چاپتجد کتاب به و ماه 6 مدت به اولیه درصد از %30 تا تغییرات با شدهچاپ تجدید کتاب به :2تبصره 

 .گیردمیتعلق  ماه 6 مدت به امتیاز پژوهشی اولیه،

 :گیردمی تعلق زیر شرح بهز پژوهشی امتیامعتبر  هایکنگره در مقاله ارائه درازای :8ماده 

 ه(ما 6به مدت  %20خارج از کشور ) سخنران مدعو )با دعوت رسمی( در همایش صورتبهارائه سخنرانی جامع  (الف

 ماه( 6به مدت  %10المللی داخل کشور )بین سخنران مدعو )با دعوت رسمی( در همایش صورتبهارائه سخنرانی جامع  (ب

 ماه( 6به مدت  %5/7باشد ) شدهچاپ  ISI نمایهت با سخنرانی که در مجال صورتبهخارجی و داخلی  ارائه چکیده مقاله در همایش (ج

 ماه( 6به مدت  %5) باشد شدهچاپ ISI نمایهبا  مجالت در که پوستر صورتبه داخلی وخارجی  ارائه چکیده مقاله در همایش (د

 ماه( 6به مدت  %4سخنرانی )پوستر و  صورتبهخارجی  ارائه چکیده مقاله در همایش (ه

 ماه( 6به مدت  %2) سخنرانیپوستر و  صورتبهداخلی  ارائه چکیده مقاله در همایش (ز

ارجی خاخلی و یا دسخنرانی در همایش  صورتبهسخنران مدعو و یا با ارائه چکیده مقاله  صورتبهموارد که محقق  همگیدر  :1تبصره 

 شرکت کرده باشد، باید تصویر گواهی شرکت در همایش ارائه گردد.

 ت.ساقاله خارجی م چکیده چهار مقاله داخلی و چکیده چهار، سال درحداکثر تعداد چکیده مقاله قابل احتساب برای هر فرد  :2تبصره 

ماه  12جغرافیایی برای مدت  وقتتمام %20که گرنت پژوهشی از نیماد دریافت کند معادل  مصوب پژوهشی طرح هر ازای به :9ماده 
جغرافیایی برای مدت  وقتتمام %20عادل داخلی و خارجی م هایدانشگاهبا همکاری  چندمرکزیپژوهشی  هایطرحبرای  .گیردمیتعلق 

 .گیردمیماه تعلق  12

 %1، هاسازمان سایر ازبودجه  ذبج میزان برحسب اندکرده جذب بودجه دانشگاه خارج منابع سایر پژوهشی که از هایطرح: 1تبصره 

 .شودمی محاسبه بودجه جذب ریال میلیون ده هر ازای به ماه شش برای وقتی جغرافیاییالعاده تمامفوق

ی هانامهپایانانشجویی که جزء دمصوب کمیته تحقیقات  پژوهشی هایطرحو  کارشناسی دوره هایپروژه سرپرستی درازای :10ماده 
 محاسبه است. قابل ماه 6 مدت برای جغرافیاییوقتی العاده تمامفوق %5مورد،  هردانشجویی نیستند، در 

 .است مورد 4سال  در دانشجویی قابل احتساب هایپروژه :1 تبصره

 خواهد شد. آموزشی محاسبه واحدهای سرجمعواحد درسی در  صورتبههای دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی نامهپایان :2 تبصره
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ماه  6 مدت برای وقتی جغرافیاییمامتالعاده فوق %10 حداکثر بورد وزارت متبوع تأییدمورد  مرجع کتب در مقاله ارجاعازای  به :11ماده 

 .شودمی محاسبه

 برای ییوقتی جغرافیاالعاده تماموقف ،%25 خارجی حداکثر شدهثبت و %15 حداکثر داخلی شدهثبت اکتشافات و اختراعبرای  :12ماده 

 قابل محاسبه است. پژوهشیعلمیاین امتیاز پس از چاپ مقاله در یکی از مجالت  .گیردمی تعلق ماه 6 مدت

 ازای به نماید داوری را مجله آن سالیار مقاالت و انتخاب داور عنوانبهدانشگاه  مجالت سوی از علمیهیئتعضو  چنانچه :13ماده 

سال بعد از صدور  2امتیاز داوری مقاالت تا  .گیردمی تعلق ماه 6 مدت برای وقتی جغرافیاییالعاده تمامفوق %3 شده داوری مقاله هر
 گواهی قابل محاسبه است.

 .است حتسابا قابل آن چاپ از پس تنها شده تألیف یا ترجمه هایکتاب و چکیده کامل، مقاالت امتیاز :14ماده 

سب کک نسخه از مقاله جهت زمان با چاپ یسال از تاریخ چاپ است مشروط بر اینکه هم 2اعتبار محاسبه امتیاز مقاالت  :1 تبصره

 باشد.ده شدانشگاه ارائه  معاونت تحقیقات و فناوریامتیاز ارزشیابی فعالیت پژوهشی دانشگاه به 

 پیوسته از زمان ارائه مستندات خواهد بود. صورتبهمحاسبه امتیاز مقاالت : 2تبصره 

 3 شماره اساس جدول بر باشد شده انجام علمیهیئتاعضاء  از نفر چند وسیلهبه که توزیع امتیازات فعالیت پژوهشی شیوه :15ماده 

 .بود خواهد

 .شودمی گرفته نظر در اول نفر امتیاز برابر مسئول نویسنده برای :1 تبصره

 

 تعداد افرادس بر اسا پژوهشی امتیازاتتوزیع  شیوه :3جدول 

 همکاران نفر تعداد
 اولیه % امتیاز پایه بر امتیاز از نفر هر سهم

 پنجم چهارم سوم دوم اول

1 100%     

2 100% 60%    

3 100% 50% 50%   

4 100% 40% 40% 40%  

5 100% 30% 30% 30% 30% 

 %25نفر دوم به بعد امتیاز به نسبت مساوی  %100 نفر 5بیشتر از 

 
 .گرددمی محاسبه مربوطه مدارك ارائه از و پس نیمسال هر پایان در پژوهشی هایفعالیت تمام :16ماده 

هستند تا  Scopusبا ایندکس  مقاله دارایعلمی که  مجموع امتیازات آموزشی و پژوهشی قابل محاسبه برای اعضاء هیئت :1تبصره 

 سقف تا ISIا ایندکس و ب %95تا سقف  PubMedدر صورت داشتن مقاله که نویسنده اول یا مسئول باشند با ایندکس  ،%90سقف 
  باشد.می 100%

وزشی غ درسی آممرداد و شهریور( ابال هایماه) تابستانکه در ایام  علمیهیئتسقف امتیازات آموزشی برای اعضای  دوسوم :17ماده 
 ندارند قابل محاسبه است.

برای  3ریب با ضاز مقاله  شدهکسبامتیاز  دهدبرای جبران امتیاز در دو ماه تابستان مقاله ارائه  علمیهیئتعضو  کهدرصورتی: 1تبصره 

 .دو ماه منظور خواهد شد
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ین شیوه ا 1س جدول می کنند بر اسانو حق التدریس دریافت  که در طی ایام تابستان ابالغ آموزشی دارند علمیهیئتاعضاء  :2 تبصره

  اضافه می شود. های مرداد و شهریور(ماه)به دو سوم امتیاز آموزشی آنها در تابستان  2با ضریب نامه 
 

 .هستند یتثنمس 17 ل مادهاتابعه دانشگاه از اعم هایبیمارستانپزشکان بالینی شاغل در مراکز آموزشی درمانی و  :3 تبصره

موزشی آ، امتیاز نامه( به نسبت ایام برخوردار از تعطیالت تابستانیاین شیوه 20مدیران دانشگاه )به تأیید کمیته ماده برای  :4 تبصره

   مرداد و شهریور تعیین می گردد.

 

 :درمانی هایفعالیتج( 

در  توانندمی دهندمی اختصاص درمانی امور به را خود هایفعالیت از بخشی که وقت جغرافیاییتمامبالینی  علمیهیئت اعضاء :18ماده 

جغرافیایی  وقتتمام علمیهیئتاعضای  درصد محرومیت از مطب حیطه درمانیاز امتیازات متعلقه برخوردار شوند.  نامهشیوهاین  چارچوب

 .گرددمیبر اساس زیر محاسبه  %40بالینی تا سقف 

 خواهد بود 20. سقف امتیاز گیردمیامتیاز تعلق  01/0 صد در 100ارزش نسبی خدمات: به ازای هر کا در ماه با کیفیت  -1

مقیمی است.  سومیک. امتیاز آنکالی گیردمیامتیاز تعلق  دودرصد در ماه  100مقیمی و آنکالی: به ازای هر مقیمی با کیفیت  -2
 خواهد بود 10بند  این امتیازسقف 

 خواهد بود 10. سقف امتیاز گیردمیامتیاز تعلق  2/0درصد  100کلینیک: به ازای هر ساعت حضور در کلینیک با کیفیت  -3

 

 :جغرافیایی وقتیتمام قرارداد انعقاد فرایند 

ومیت از محردانشگاه، دانشکده مربوطه قرارداد  علمیهیئتاداری، استخدامی اعضای  نامهآئین 49ماده  1با توجه به تبصره  :19ماده 
 ماید.می ننعقد مهمان سال  ماهفروردینحداکثر تا پایان  علمیهیئتبر اساس ارزیابی عملکرد عضو هر ساله  را مطب )تمام وقتی(

 گانههفت هایفعالیتیا بخشی از  همه که علمیهیئت ءاعضا قرارداد تواندمی دانشگاه آموزشی معاونت تأیید با دانشکده یسئر :1 تبصره

 رضایت از عملکرد افراد وجود داشته باشد، یبعد نیمسال دو در چنانچه که است بدیهی کند. لغونمایند نمیرا رعایت  علمیهیئت ءاعضا

 .گیردمی صورت مجدد عقد قرارداد

تحقیقات و  معاون ،ینده ایشان(نمایا )دانشگاه  آموزشی معاون از متشکل ایکمیته ماه( 6) تحصیلی نیمسالهر  پایان در :20ماده 

 با ایشان( دانشکده مربوطه )یا نماینده و رئیس دانشگاه علمیهیئتمدیر امور  ،دانشگاه EDC، مدیر نماینده ایشان(یا )فناوری دانشگاه 
متعلقه و درصد برخورداری از  متیازاتا و نموده اقدام علمیهیئت اعضاء هایفعالیت بررسی به نسبت معاون آموزشی دانشگاه مسئولیت

 .نمایدمی اعالم ربطذی یس دانشکدهئرپرداخت به  منظوربه و محاسبه علمیهیئت عضو هرجغرافیایی را برای  وقتیتمامالعاده فوق

گین ر اساس میانمعاونت آموزشی دانشگاه ب از طرف می تواند اول و سوم ماههسه هایدورهدر  جغرافیایی وقتیتماممیزان  :21ماده 
 بلغ پرداختیم، ماه 6ر پایان هر دگردد. بدیهی است با محاسبه قطعی الحساب جهت پرداخت اعالم علی طوربهقبلی  ماههششدوره 

 اصالح خواهد شد.

ذار خواهد گتاثیر  ،بمیت از مطدر میزان محروبر مبنای دستورالعمل مصوب شورای دانشگاه  امتیاز اخالق و رفتار حرفه ای :22ماده 
 بود.    

می  اجرا قابل 99ابتدای سال ز او  رسید تصویب به 10/3/99مورخ شورای دانشگاه در تبصره  31و ماده  22 در (اصالحیه) نامهشیوهاین 
 .باشد


