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 مقدمه
 اعضاء جغرافیایی وقت تمام خدمات از گیري بهره منظور بهدانشگاه و  علمی هیئت ءاستخدامی اعضانامه اداري،  آیین 49در اجراي ماده 

 برابر که دانشگاه جغرافیایی وقت تمام علمی هیئتء ، اعضادانشگاه درمانی و پژوهشی آموزشی، هاي فعالیت سطح ارتقاء و علمی هیئت
 این چارچوب در ،است علمی هیئت ءاستخدامی اعضااداري  نامه آیین 9ماده  راستاي در ها آن فعالیت و هستند دانشگاه استخدام در مقررات

 .شوند مند بهره جغرافیایی وقتی تمام العاده فوق از توانند می نامه شیوه
 

 :مؤثر فیزیکی حضور
وقت جغرافیایی  تمام علمی هیئتاعضاء  نامه آیین، مشمولین این علمی هیئت ءاداري استخدامی اعضا نامه آیین 3 ماده برابر :1ماده 

 سسه بوده و حق انجام کار انتفاعیؤدر اختیار مسسه ؤطبق برنامه تنظیمی مساعت در هفته  54 و کامل وقت تمام طور به هستند که
 ها فعالیت دیگر در ساعات مابقی وداشته  آموزشی واحد در مؤثر فیزیکی حضور ساعت 40 حداقلو سسه را ندارد ؤخارج از م تخصصی

 گانه هفت اصلی وظایف و دانشکده از خارج در آموزش و تدریس از قبل هاي فعالیت دانشگاهی، بین پژوهشی هاي طرح پیگیري همانند
 .نماید وظیفه انجام ،علمی هیئت ءنامه اداري استخدامی اعضا آیین 9موضوع ماده 

و تبصره  114جغرافیایی فقط برابر ماده  وقت تمام علمی هیئتخارج از مؤسسه عضو تخصصی انجام هرگونه کار انتفاعی  :1تبصره 
 .پذیر خواهد بود ، امکانعلمی هیئت ءنامه اداري استخدامی اعضا آیینمربوطه 
 .است دانشکده رئیس عهده به الزم مستندات ارائه و علمی هیئت اعضاء فیزیکی حضور بر نظارت :2 تبصره

امتیاز موضوع % 50در سال اول خدمت ضمن انجام امور محوله از سوي دانشگاه، کمتر از  علمی هیئتاعضاي  که درصورتی :3تبصره 
منظور  امتیاز، عیناً 50عملکرد باالي . داده خواهد شد العاده فوق% 50 ها آنرا کسب نمایند به  جغرافیایی وقتی تمام العاده فوقبرخورداري از 

 .هستدر دانشگاه، تحت هر عنوانی  ها آنمبناي شروع سال اول، ابتداي حضور  .شود می

 .است 40درمانی  و 50، پژوهشی 50 اجرایی -حیطه آموزشیدر سقف امتیاز قابل احتساب  :4تبصره 
و پژوهشی % 70آموزشی اجرایی ( .شود می توزیع ها فعالیتبین سایر  تساوي به، امتیاز آن درمانی  فعالیتدر صورت عدم وجود  :5تبصره 

70(% 
 
 

 :درمانی و پژوهشی ،اجرایی -آموزشی امتیاز همحاسب نحوه
 :آموزشی هاي فعالیت :الف

 مرتبه در وقت جغرافیایی تمام علمی هیئت ءواحد موظف اعضا علمی هیئتاداري استخدامی  نامه آیین 104ماده  3تبصره  برابر :2ماده 
 .است تحصیلی نیمسالهر  در واحد 12 استاد و واحد 4/14 دانشیار واحد، 8/16 استادیار واحد، 2/19 مربی

 .بود خواهد یفعالیت آموزشو کیفیت  کمیت بر اساسآموزشی  هاي فعالیتمحاسبه امتیاز متعلقه در : 3ماده 
به شرح  1شده برابر جدول شماره  سازي معادلبراي واحدهاي آموزشی و  3درصد امتیاز کمیت فعالیت آموزشی موضوع ماده  :1 تبصره

 .زیر محاسبه خواهد شد
ه که به تصویب شوراي آموزشی دانشگاه رسید است اي نامه شیوهبرابر  3درصد امتیاز کیفیت فعالیت آموزشی موضوع ماده  :2تبصره 

امتیازات ( 1براي برخورداري از امتیازات موضوع تبصره  علمی هیئتتوسط عضو  20از  14کسب حداقل نمره کیفیت آموزشی . است
 .الزامی است) کمیت آموزشی

آیین نامه اداري استخدامی اعضاي هیئت علمی  104ماده  5فعالیت هاي اجرایی اعضاي هیئت علمی بر مبناي تبصره : 3تبصره 
 . محاسبه می گردد
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. داشته باشند) معادل واحد موظف ریاست دانشگاه(مدیران اجرایی جهت محاسبه امتیاز آموزشی باید حداقل یک واحد تدریس : 4تبصره 
 .شود میامتیاز محاسبه  ،با در نظر گرفتن ضریب کیفیت ها آن تدریس شدهواحد براي 

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

 یک واحد آموزشی امتیاز علمی هیئتمرتبه 
 37/4 مربی

 5 استادیار
 83/5 دانشیار
 7 استاد

 
 

 :پژوهشی هاي فعالیت :ب
در  توانند می دهند می اختصاص پژوهشی امور به را خود هاي فعالیت از بخشی که جغرافیایی وقت تمام علمی هیئت اعضاء :4اده م

 .از امتیازات متعلقه برخوردار شوند نامه شیوهاین  چارچوب
 Data اعتبار درجه برحسب خارجی یا داخلی مجالت در شده چاپو مروري ) Original(اصیل تحقیقی  مقاالت امتیازات :5ماده 
Base شود می محاسبه 2شماره  جدول شرح به شده، نمایه آن در مجله که. 

 .است نویسنده متقاضی اول) آدرس وابستگی( affiliation عنوان بهذکر نام دانشگاه علوم پزشکی سمنان  ،شرط محاسبه مقاالت
دانشگاه  معاونت تحقیقات و فناورياز سوي  هرسالهاز وزارت بهداشت که  شده ارائهنشریات سیاه  فهرستدر مقاله بایستی همچنین 

 .قرار نگرفته باشد شود میاعالم 
 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 
 

 .شود میاضافه  امتیازبه  Thompsonسسه ؤتوسط م شده اعالم IF( Impact Factor( آخرین برابر دو :1 تبصره

 تعلق 7 ماده امتیاز سوم یک برابر ،در مجالت شده چاپچکیده مقاالت و  Research letter/Case Report به :2 تبصره
 گیرد می

 دوم یکبرابر  Short communication/Brief communication/Rapid communication به :3 تبصره
 .گیرد می تعلق 7ماده  امتیاز

 .گیرد می تعلق 7 ماده امتیاز چهارم یک برابر Letter to editorبه  :4 تبصره
برابر  ،ارزیابی عملکرد سال در 2شماره  جدول 2 و 1 هاي ردیف زبان انگلیسی مجالت طرف از مقاله به ارجاع هر ازاي به :5تبصره 

 .نباشد فرد خود طرف از ارجاع که این به مشروط .گیرد میتعلق  ماه 6مدت براي  5/2%
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 یک مقاله، چاپ پس از بالفاصله نویسنده است الزم ،شده چاپ مقاالت براي جغرافیایی وقتی تمام العاده فوق محاسبه براي :6 تبصره
 در صورت است بدیهی. ارائه نماید دانشگاه معاونت تحقیقات و فناوري به دانشگاه بندي رتبه در استفاده جهت را مقاله تصویر از نسخه
 تعلق جغرافیایی وقتی تمامالعاده  فوق درصدبه مقاله مربوطه  ،نباشد استفاده قابل دانشگاه بندي رتبه در که طوري به مقاله، ارائه در تأخیر

 .گرفت نخواهد
 نام هبمترجم ) affiliation(و آدرس وابستگی  آرم با درج آن چاپ و کتاب یک کامل ترجمه ازاي به :کتاب ترجمه :6ماده 
بستگی  کتاب کیفیت و حجم نوع، به که گیرد می تعلق سال یک مدت براي امتیاز پژوهشی %10تا  حداکثر سمنان پزشکی علوم دانشگاه

 .دارد
 نام هبلف ؤم) affiliation(و آدرس وابستگی  آرم درج با آن چاپ و )مرجع کتاب از فصلییا ( کتاب یک تألیف ازاي به: 7 ماده

 تعلق یک سال مدت براي جغرافیایی وقتی تمام العاده فوق %25 تاگزارش شود  Scopusکه در نمایه  سمنان پزشکی علوم دانشگاه
 .شود در نظر گرفته می Scopus( 12%بدون نمایه در ( براي سایر کتب .دارد بستگی کتاب کیفیت و نوع، حجم به که گیرد می

 به کتاب از نسخه یک است شده  چاپسال  آن در کتاب که خورشیدي سال پایان تا است الزم امتیاز پژوهشی اختصاص براي :1تبصره 
 .شود میدانشگاه تعیین و اعالم  انتشارات شورايمتعلقه به کتاب از سوي  امتیاز .باشد شده  ارائه دانشگاه معاونت تحقیقات و فناوري

 از %20 تا تغییرات بدون تجدید چاپ کتاب به و ماه 6 مدت به اولیه درصد از %30 تا تغییرات با شده چاپ تجدید کتاب به :2تبصره 
 .گیرد میتعلق  ماه 6 مدت به امتیاز پژوهشی اولیه،

 :گیرد می تعلق زیر شرح بهز پژوهشی امتیامعتبر  هاي کنگره در مقاله ارائه درازاي :8ماده 
 )ماه 6به مدت % 20(خارج از کشور   در همایش) با دعوت رسمی(سخنران مدعو  صورت بهارائه سخنرانی جامع  )الف
 )ماه 6به مدت % 10(المللی داخل کشور  بین  در همایش) با دعوت رسمی(سخنران مدعو  صورت بهارائه سخنرانی جامع  )ب
 )ماه 6به مدت % 5/7(باشد  شده چاپ  ISI نمایهسخنرانی که در مجالت با  صورت بهخارجی و داخلی   ارائه چکیده مقاله در همایش )ج
 )ماه 6به مدت % 5( باشد شده چاپ ISI نمایهبا  مجالت در که پوستر صورت به داخلی وخارجی   ارائه چکیده مقاله در همایش )د
 )ماه 6به مدت % 4(سخنرانی پوستر و  صورت بهخارجی   ارائه چکیده مقاله در همایش )ه
 )ماه 6به مدت % 2( سخنرانیپوستر و  صورت بهداخلی   ارائه چکیده مقاله در همایش )ز

سخنرانی در همایش داخلی و یا خارجی  صورت بهسخنران مدعو و یا با ارائه چکیده مقاله  صورت بهموارد که محقق  همگیدر  :1تبصره 
 .شرکت کرده باشد، باید تصویر گواهی شرکت در همایش ارائه گردد

 .مقاله خارجی است چکیده چهار مقاله داخلی و چکیده چهار، سال درحداکثر تعداد چکیده مقاله قابل احتساب براي هر فرد  :2تبصره 
ماه  12جغرافیایی براي مدت  وقت تمام %20که گرنت پژوهشی از نیماد دریافت کند معادل  مصوب پژوهشی طرح هر ازاي به :9ماده 
جغرافیایی براي مدت  وقت تمام %20داخلی و خارجی معادل  هاي دانشگاهبا همکاري  چندمرکزيپژوهشی  هاي طرحبراي  .گیرد میتعلق 

 .گیرد میماه تعلق  12
 %1، ها سازمان سایر ازبودجه  جذب میزان برحسب اند کرده جذب بودجه دانشگاه خارج منابع سایر پژوهشی که از هاي طرح: 1تبصره 

 .شود می محاسبه بودجه جذب ریال میلیون ده هر ازاي به ماه شش براي وقتی جغرافیایی العاده تمامفوق 
ي ها نامه پایانمصوب کمیته تحقیقات دانشجویی که جزء  پژوهشی هاي طرحو  کارشناسی دوره هاي پروژه سرپرستی درازاي :10ماده 

 .قابل محاسبه است ماه 6 مدت براي جغرافیاییوقتی  العاده تمامفوق  %5مورد،  هردانشجویی نیستند، در 
 .است مورد 4سال  در دانشجویی قابل احتساب هاي پروژه :1 تبصره
 .واحدهاي آموزشی محاسبه خواهد شد سرجمعواحد درسی در  صورت بههاي دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی  نامه پایان :2 تبصره
ماه  6 مدت براي وقتی جغرافیایی العاده تمامفوق %10 حداکثر بورد وزارت متبوع تأییدمورد  مرجع کتب در مقاله ارجاعازاي  به :11ماده 
 .شود می محاسبه
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 براي وقتی جغرافیایی العاده تمامفوق ،%25 خارجی حداکثر شده ثبت و %15 حداکثر داخلی شده ثبت اکتشافات و اختراعبراي  :12ماده 
 .قابل محاسبه است پژوهشی علمیاین امتیاز پس از چاپ مقاله در یکی از مجالت  .گیرد می تعلق ماه 6 مدت

 ازاي به نماید داوري را مجله آن ارسالی مقاالت و انتخاب داور عنوان بهدانشگاه  مجالت سوي از علمی هیئتعضو  چنانچه :13ماده 
سال بعد از صدور  2امتیاز داوري مقاالت تا  .گیرد می تعلق ماه 6 مدت براي وقتی جغرافیایی العاده تمامفوق %3 شده داوري مقاله هر

 .گواهی قابل محاسبه است
 .است احتساب قابل آن چاپ از پس تنها شده تألیف یا ترجمه هاي کتاب و چکیده کامل، مقاالت امتیاز  :14ماده 
زمان با چاپ یک نسخه از مقاله جهت کسب  سال از تاریخ چاپ است مشروط بر اینکه هم 2اعتبار محاسبه امتیاز مقاالت  :1 تبصره

 .ده باشدشدانشگاه ارائه  تحقیقات و فناوريمعاونت امتیاز ارزشیابی فعالیت پژوهشی دانشگاه به 
 .پیوسته از زمان ارائه مستندات خواهد بود صورت بهمحاسبه امتیاز مقاالت : 2تبصره 
 3 شماره اساس جدول بر باشد شده انجام علمی هیئتاعضاء  از نفر چند وسیله به که توزیع امتیازات فعالیت پژوهشی شیوه  :15ماده 
 .بود خواهد

 .شود می گرفته نظر در اول نفر امتیاز برابر مسئول نویسنده براي :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 مساوي  %100 نفر 5بیشتر از 
 

 .گردد می محاسبه مربوطه مدارك ارائه از و پس نیمسال هر پایان در پژوهشی هاي فعالیت تمام :16ماده 
هستند تا  Scopusبا ایندکس  مقاله دارايعلمی که   مجموع امتیازات آموزشی و پژوهشی قابل محاسبه براي اعضاء هیئت :1تبصره 

 سقف تا ISIو با ایندکس % 95تا سقف  PubMedدر صورت داشتن مقاله که نویسنده اول یا مسئول باشند با ایندکس  ،%90سقف 
 .تبصره مستثنی می باشنداز این  18افراد شمول ماده  .باشد می% 100

ابالغ درسی آموزشی ) مرداد و شهریور هاي ماه( تابستانکه در ایام  علمی هیئتسقف امتیازات آموزشی براي اعضاي  دوسوم :17ماده 
 .ندارند قابل محاسبه است

براي  3با ضریب از مقاله  شده کسبامتیاز  دهدبراي جبران امتیاز در دو ماه تابستان مقاله ارائه  علمی هیئتعضو  که درصورتی: 1تبصره 
 .دو ماه منظور خواهد شد

و پزشکان  )نامه این شیوه 20به تأیید کمیته ماده (که در طی ایام تابستان ابالغ آموزشی دارند، مدیران  علمی هیئتاعضاء  :2 تبصره
 .هستند یمستثن 17 ل مادهتابعه دانشگاه از اعما هاي بیمارستانبالینی شاغل در مراکز آموزشی درمانی و 
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 :درمانی هاي فعالیت) ج
در  توانند می دهند می اختصاص درمانی امور به را خود هاي فعالیت از بخشی که وقت جغرافیایی تمامبالینی  علمی هیئت اعضاء :18ماده 

جغرافیایی  وقت تمام علمی هیئتدرصد محرومیت از مطب حیطه درمانی اعضاي . از امتیازات متعلقه برخوردار شوند نامه شیوهاین  چارچوب
 .گردد میبر اساس زیر محاسبه % 40بالینی تا سقف 

 خواهد بود 20سقف امتیاز . گیرد میامتیاز تعلق  01/0 صد در 100به ازاي هر کا در ماه با کیفیت : ارزش نسبی خدمات -1
. مقیمی است سوم یکامتیاز آنکالی . گیرد میامتیاز تعلق  دودرصد در ماه  100به ازاي هر مقیمی با کیفیت : مقیمی و آنکالی -2

 خواهد بود 10بند  این امتیازسقف 
 خواهد بود 10سقف امتیاز . گیرد میامتیاز تعلق  2/0درصد  100به ازاي هر ساعت حضور در کلینیک با کیفیت : کلینیک -3

 
 :جغرافیایی وقتی تمام قرارداد انعقاد فرایند 

به  را وقتی جغرافیایی قرارداد تمام انعقاد جهت شرایط داراي علمی هیئت اعضاء فهرست دانشکده یسئر هرسال ماه فروردیندر  :19ماده 
 .شود میمنعقد  دانشکده مربوطه وسیله بهقرارداد  ،آن معاونت موافقت از پس و نماید می ارسال دانشگاه آموزشی معاونت

 گانه هفت هاي فعالیتیا بخشی از  همه که علمی هیئت ءاعضا قرارداد تواند می دانشگاه آموزشی معاونت تأیید با دانشکده یسئر :1 تبصره
رضایت از عملکرد  بعدي نیمسال دو در چنانچه که است بدیهی .کند لغونمایند  نمیرا رعایت  علمی هیئت ءنامه اعضا در آیین شده نوشته

 .گیرد می صورت مجدد عقد قرارداد افراد وجود داشته باشد،
تحقیقات و فناوري  معاون ،)نماینده ایشان(دانشگاه  آموزشی معاون از متشکل اي کمیته )ماه 6( تحصیلی نیمسالهر  پایان در :20ماده 

در ( ها دانشکدهپژوهشی  یا معاون EDOمسئولین  و دانشگاه علمی هیئتمدیر امور  ،دانشگاه EDC، مدیر )نماینده ایشان(دانشگاه 
متعلقه و  امتیازات و نموده اقدام علمی هیئت اعضاء هاي فعالیت بررسی به نسبت معاون آموزشی دانشگاه با مسئولیت )صورت ضرورت

 ربط ذي یس دانشکدهئرپرداخت به  منظور به و محاسبه علمی هیئت عضو هرجغرافیایی را براي  وقتی تمامالعاده  فوقدرصد برخورداري از 
 .نماید می اعالم

از طرف معاونت آموزشی دانشگاه بر اساس میانگین دوره  اول و سوم ماهه سه هاي دورهدر  جغرافیایی وقتی تماممیزان  :21ماده 
اصالح  ، مبلغ پرداختیماه 6بدیهی است با محاسبه قطعی در پایان هر . گردد الحساب جهت پرداخت اعالم می علی طور بهقبلی  ماهه شش

 .خواهد شد
را بر  هرسالهدانشگاه، دانشکده مربوطه قرارداد  علمی هیئتاداري، استخدامی اعضاي  نامه آئین 49ماده  1با توجه به تبصره  :22ماده 

ماهانه نسبت به پرداخت آن اقدام  طور بههمان سال منعقد نموده و  ماه فروردینحداکثر تا پایان  علمی هیئتاساس ارزیابی عملکرد عضو 
 .نماید می

 .خواهد بود اجرا قابل 1/1/1396تاریخ و از  رسید تصویب به 25/12/95مورخ شوراي دانشگاه در تبصره  29و ماده  22 در نامه شیوهاین 


