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مامائی دانشکده پرستاري و 

دستورالعمل اجرایی تخصیص امتیازات تمام وقت جغرافیایی

1396

به عنوان پیش شرط هاي هاي درسی و تأیید مدیر محترم گروهپیش شرط ها: تکمیل طرح-
محاسبه فولتایمی می باشد.

فعالیتهاي آموزشی.1
:تدریسکمیت .1.1

امتیاز1به ازاي هر واحد تئوري: -
امتیاز2به ازاي هر واحد بالینی: -

امتیاز1به ازاي هر واحد عملی -
به ازاي واحدهاي حق التدریس: نصف امتیازات -

امتیاز 0.2فرد آموزشی به ازاي هر سال سابقه کاري به امتیازات در مورد اساتید با مرتبه مربی::1تبصره -
میشود.افزوده 

: در ارتباط با امتیاز مسئولین:2تبصره -
به اندازه  دو برابر کسر واحدهاي موظفی بنا به مسئولیت فرد، امتیاز اضافه خواهد شد. به طور مثال:-

امتیاز ) و مسئول دفتر توسعه 6امتیاز )، مدیران گروه ها ( 16امتیاز )، معاونین ( 18ریاست دانشکده ( -
EDO )4.امتیاز ) اضافه خواهد شد

:هاي دانشجویی نامهپایان.1.2
مالك امتیازدهی براي اساتید راهنما و مشاور تاریخ تصویب اساتید پایاننامه در شوراي پژوهشی یا تحصیالت 

ننامه باشد (کپی ابالغ باید پیوست گردد).  براي اساتید ناظر ارائه کپی صورتجلسه دفاع از پایاتکمیلی دانشکده می
باشد.ضروري می

(در صورت داشتن دو استاد راهنما PhDامتیاز براي 4.5امتیاز براي کارشناسی ارشد و 3استاد راهنما-
امتیاز بطور مساوي بین آنان تقسیم میشود)یا مشاور 

( در مورد استاد مشاور امتیاز نصف PhDامتیاز براي 1.5امتیاز براي کارشناسی ارشد و 1استاد مشاور-
شود )

براي دوره دکترا دو بار و براي دوره ارشد یک بار امتیاز مذکور قابل استفاده است.
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امتیاز و 1ساعت تدریس اگر موضوع جدید باشد 2به ازاي هر تدریس در کارگاههاي آموزش مداوم:
امتیاز تعلق خواهد گرفت. 0.5براي موضوعات تکراري 

دریافت جوایز آموزشی، طراحی یا بازنگري دوره یا کوریکولوم، پیاده سازي به :سایر فعالیتهاي آموزشی
آئین نامه) امتیاز داده آموزشی یا ارزیابی مطابق آئین نامه ارتقا (دو برابر امتیاز ذکر شده در روشهاي نوین 

خواهد شد ( به طور مثال: جوایز جشنواره مطهري )

وهشی:فعالیتهاي پژ.2
خواهد شد.به شرح زیربرابر آئین نامه ارتقاء توزیع امتیاز 
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چاپ ) امتیازهاي زیر تعلق قبل ازدر مورد مقاالت پذیرفته شده به شرط ارائه گواهی پذیرش (:مقاالت.2.1
خواهد یافت.

امتیازنوع ایندکس
ISI وMedline(IF*2)+7

Pubmed -6
Scopus -CINAHL5

Embase, Chemical, Abstract, Biological Abstract, Psychinfo,
Current Contents5/3و علمی پژوهشی هاي همراه با ایندکس

3سایر

( با توجھ بھ آیین نامھ ارتقاء محاسبھ شود ):کتاب.2.2

:و سمینارهاهاارائه مقاله در کنگره.2.3
امتیاز )1امتیاز و غیر بین المللی: 2در ارتباط با سخنرانی ها: ( بین المللی: -
امتیاز )0.5امتیاز و غیر بین المللی: 1در ارتباط با پوستر: ( بین المللی: -

(براي امتیاز) 3(حداکثر تا ساعت یک امتیاز 50هر :اينامهغیرپایانطرح هاي پژوهشی مصوب .2.4
. گیرد)تعلق نمیاي امتیازي نامهطرح هاي پژوهشی مصوب پایان

در صورت بین دانشگاه علوم پزشکی تبریزغیر مصوب اي نامهغیرپایانبراي طرحهاي پژوهشی : 1تبصره -
خواهد داشت . دانشگاه امتیازي همانند سایر طرحهاي پژوهشی مصوب ،بخشی بودن طرح

براي هر از منابع دانشگاهی:و بررسی روائی ابزارهاي پژوهشی طرحهاي پژوهشی و مقاالت و نظارت داوري .2.5
بررسی ز و امتیا1، انگلیسی امتیاز0.5فارسی مقاالت و داوري طرحهاي پژوهشی نظارت پایان نامه و مورد 

%50تواند (امتیاز اخذ شده از این قسمت حداکثر میامتیاز 0.25ارهاي پژوهشی از منابع دانشگاهی روائی ابز
باشد)."مقاله"امتیازات اخذ شده از فعالیتهاي پژوهشی

امتیاز و 1(از منابع خارج دانشگاهی)کشوريبه ازاء هر یک میلیون تومان گرانت داخل:خذ گرانتا.2.6
.گیردمیامتیاز تعلق 2خارجی 
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اجراییفعالیتهاي.3
:کنندمینالعاده مدیریت دریافت افرادي که فوقبراي .3.1

امتیاز30معاونت دانشکده با ابالغ داخلی .1
امتیاز20با ابالغ داخلیسرپرست گروه.2
امتیاز15مدیر تحصیالت تکمیلی با ابالغ داخلی.3
امتیاز10،، نظام استاد راهنماIT، مسئول EDOمعاون گروه و مسئول .4
امتیاز5،، پراتیکLogbook ،SP ،Rankingمسئولین ارتقاء ، امتحانات، .5

لیت اضافی دارند و از ئواما مسکنندنمیکرده یا العاده مدیریت دریافت براي کلیه افراد اعم از افرادي که فوق.4.2
: گیرندنیز از بابت این مسئولیت اضافی امتیازي نمی4-1بند 

امتیاز10معاونت دانشکده با ابالغ داخلی .1
امتیاز5رئیس آموزش.2
امتیاز1واحد تحت پوشش ساالنه گروه10سرپرست گروه با ابالغ داخلی به ازاي هر .3
دهند به ازاي هر واحد درسی را پوشش می150بیش از مدیران گروههایی که ساالنه  .4

امتیاز1واحد اضافی تحت پوشش ساالنه10

امتیاز3همایشها به ازاء هر روزدبیر علمی و دبیر اجرایی همایش.5
صورت تکراري بودن (در بازآموزي ها به ازاء هر روز دبیر علمی و دبیر اجرایی بازآموزي.6

نصف این امتیاز تعلق خواهد گرفت)
امتیاز1

در صورت عضویت ) و ...(اعم از جلسات گروه، دانشکدهداخل دانشکدهشرکت در جلسات.7
ساعت 15هر (فرد مدعو) و در غیر آن ساعت 30هر در شورا *فرد

امتیاز1

در شورا هر *صورت عضویت فرددر:با مجوز دانشکدهدانشکدهخارج از شرکت در جلسات .8
ساعت 10هر (فرد مدعو) ساعت و در غیر آن 20

امتیاز1

10در شورا هر *در صورت عضویت فرد:شرکت در جلسات خارج از شهر با مجوز دانشکده.9
ساعت5هر (فرد مدعو) ساعت و در غیر آن 

امتیاز1

0.3ساعت) 6شرکت در کارگاه بعنوان یادگیرنده براي هر روز (.10
امتیاز

0.2(دو ساعته)ژورنال کالپ شرکت در  هر برنامه.11
امتیاز

5/0بازدید از روستا به ازاء هر روز .12
امتیاز
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امتیاز20تصویب مقطع جدید و رشته جدید به ازاء هر مورد در یک دوره.13
، عضو هیأت ، جانشین سردبیر مجله، مدیر اجرائی مجله†دمدیر مسئول مجله، عضو بر.14

تحریریه
امتیاز4

0.1هاي آموزشی از بودجه و تشکیالت هر مورد بستهداوری.15
امتیاز

در صورتیکه حضور  فرد جز وظایف تعریف شده فرد بخاطر مسئولیتی نباشد که بخاطر آن حق مدیریت دریافت کرده و 
امتیازي براي وي در قسمتهاي دیگر این دستورالعمل در نظر گرفته شده است، امتیازي مشابه فرد مدعو در این 

قسمت براي وي در نظر گرفته خواهد شد. 
رد باشد) امتیاز اضافی تعلق نخواهد گرفت.ومربوط به عضویت در بت (هر نوع جلسه اي کهسالبراي حضور در ج†

حضور فعال در دانشکده طبق برنامه هفتگی رعایت قوانین مربوط به ساعات حضور در .4
امتیاز با نظر کمیته منتخب )8( حداکثر دانشکده: 

نیامده ولی در آیین نامه ارتقا براي آنها امتیازي در نظر گرفته براي فعالیتهایی که در این راهنما : سایر فعالیتها.5
ز ذکر شده در آئین نامه ارتقا تعلق گرفته به آن دو برابر امتیاشده است، مطابق آیین نامه ارتقا عمل نموده و امتیاز

خواهد بود.

امتیاز به مجموع امتیازات آنان افزوده 20. در ارتباط با اساتید محترم فولتایم که در سال آخر خدمت خود می باشند 6
خواهد شد.

. کلیه بخش ها فاقد سقف امتیاز است.7


