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تبصره   ،9و7و4و3و به استناد مواد 1391اردیبهشت  علمی مصوب هیأتدراجرای مفاد آئین نامه ادارای و استخدامی اعضاء 

معاون محترم هماهنگی    17/5/88/ ه  مورخ   2032دستورالعمل ابالغی شماره  آئین نامه مذکور و    127و     105  و  104های ماده  

استخدامی اعضاء  و آئین نامه اداری 112ماده  و  105و 104وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر بر تبصره یک ماده 

، ازی فعالیت های آنان می پردازدعلمی و معادل س هیأتعلمی که به تعریف وظایف و احصاء مناسبات مربوط به اعضاء  هیأت

و علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تدوین  هیأتدستورالعمل نحوه محاسبه واحدهای معادل آموزشی اعضاء سوم  ویرایش 

  شورای دانشگاه قرار گرفت. مورد تصویب 

 یاستخدامو  یادار نامه نییآ( یعلم هیأتهفت گانه عضو  یها تی) فعال 9 بر اساس ماده  علمی هیأت اعضای های فعالیت●

 .دیگرد  سازی معادل (1391سال  شیرایو)کشور  یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یدانشگاه ها یعلم هیأت اعضاء

 نمی  ذخیره آتی  های  نیمسال  جهت  و  باشد  می  محاسبه  قابل نیمسال  همان  در فقط نیمسال  هر شده  سازی  معادل  های  واحد●

 .گردد

به میزان واحد معادل شده در این آیین نامه بابت  دقیقا   یو پژوهش یکلیه ی فعالیت های معادل سازی شده در حوزه آموزش●

 حق التدریس، ترفیع سالیانه و حق تمام وقت جغرافیایی قابل استفاده می باشد.

 اعضاء یبرا موظف واحد تعداد دانشگاهها، یعلم هیأت اعضاء یاستخدامو  یادار نامه نیآئ 105 و 104استناد ماده  به:  1ماده 

  در آن یعلم مرتبه یمبنا بر ندارند یتیریمد فیوظا که ییایجغراف  وقت تمام ووقت  تمام یو پژوهش یآموزش یعلم هیأت

 .باشد یم لیذ شرح به یلیتحص مسالیهرن

 1جدول شماره 
 رتبه فیرد

 یعلم
 موظف واحد تعداد

 ی آموزش
 وقت تمام

 موظف واحد تعداد
 ی آموزش

 ییایجغراف وقت تمام

 موظف واحد تعداد
 یپژوهش

 تمام وقت

 موظف واحد تعداد
 یپژوهش

 تمام وقت جغرافیایی
 واحد   10.8 واحد   9 واحد   16.8 واحد   14 مربی  1
 واحد   9.6 واحد   8 واحد   14.4 واحد   12 استادیار  2
 واحد   8.4 واحد   7 واحد   12 واحد   10 دانشیار  3

 واحد   7.2 واحد   6 واحد   9.6 واحد   8 استاد  4

 شود. یاز واحد موظف آنان کسر م واحد  2سال،  20و سابقه کار بیشتر از  سال 60 یباال یعلم هیأت اعضاء:1بصره ت

 کاهش واحد موظف به معنای کاهش ساعت کار نمی باشد. : 2تبصره 
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 علمی  هیأتمعادلسازی فعالیتهای اعضای  دستورالعمل :2ماده 

 معاون محترم هماهنگی وزارت متبوع(  17/5/88/ه مورخ 2032)موضوع نامه شماره 

و  1کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته با رعایت شرایط تبصره های  ا پایان نامه دوره کاردانی،یواحد معادل برای هر پروژه *
 :شود این ماده به طریق زیر محاسبه می  2

 =واحد معادلواحد پروژه یا پایان نامه     ×تعداد انشجو

 3تعداد دانشجو +

 هیأتتدریس درس تئوری مربوط به پروژه )در صورت وجود داشتن( و سرپرستی پروژه بطور توأم باید توسط عضو -1تبصره 

 علمی در یک ترم انجام گیرد.

 ق بر تعداد مدرسین تقسیم می شود. تعداد واحد معادل فوباشد،   یش از یک نفرسرپرستی ببه  یا پایان نامه    اگر پروژه و-2تبصره  

و  دکتری  0.3 پیوسته ناو کارشناسی ارشد  واحد 0.15 کارشناسی به ازای هر دانشجوی واحد معادل درس سمینار- 3تبصره 

 .واحد قابل احتساب است 3محسوب می گردد و حداکثر واحد  0.5تخصصی 

 علمی راهنما  هیأتبرای عضو  2ماده  2و 1ناپیوسته با رعایت تبصره های ارشد  یکارشناسواحد معادل برای هر پایان نامه *

 )استاد راهنما( به طریق زیر محاسبه می شود. 

 2واحد معادل= واحد پایان نامه تقسیم بر 

 واحد معادل قابل احتساب نیست. 6بیشتر از  پایان نامهدر هر حال برای یک *

واحد برای هر رساله در کل دوره  20تخصصی مساوی واحد رساله بوده و حداکثر واحد معادل رساله های دوره های دکترای *

  دکتری قابل احتساب است.

 راهنما  اینکه استاد  به  منوط  ،گردد محاسبه  ترم  4  در  تواند  می  استاد راهنمابرای    (Ph. D)   تخصصی  دکترای  نامه  پایان  واحد  *

 از دانشکده، تحصیالت تکمیلی شورای در تائید از بعد مراتب. نماید اعالم را کار درصد 75یا  50 ،25 پیشرفت گزارشی طی

 .گردد ارسال می وقتی تمام و التدریس حق کمیته به مقرر زمان در دانشکده آموزشی معاونت طریق

 بعد از دفاع پایان نامه قابل محاسبه خواهد بود. Ph. D))درصد واحد پایان نامه دکتری تخصصی 25الزم به ذکر است که *

تأیید  و پس از دفاع از پایان نامهپایان نامه  ورانمشا یا ورمشا دستاابرای  )Ph.D)واحد معادل پایان نامه دکترای تخصصی*

 توسط دانشکده قابل محاسبه است .
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  می باشد. 1.75عمومی  پزشکیدندان دوره یو برای پایان نامه  1.5عمومی  پزشکی دوره یواحد معادل پایان نامه  *

واحد معادل است و برای پایان نامه دکترای فوق  5واحد معادل پایان نامه دکترای تخصصی پزشکی و دندانپزشکی حداکثر  *

  واحد معادل می باشد. 7تخصصی پزشکی حداکثر 

تخصصی پزشکی و دندانپزشکی و دکترای فوق تخصصی پزشکی پس از دفاع از پایان عمومی و  واحد معادل پایان نامه دکترای    *

 تأیید توسط دانشکده قابل محاسبه است. نامه و

راهنما به نسبت در صورت وجود بیش از یک استاد راهنما واحد معادل پایان نامه بین اساتید و  کامل زمتیاا هنمارا دستاا به* 

  مساوی تقسیم میشود.

 به  علمی ( هیأت)مطابق ایین نامه ارتقا اعضای  هنمارا دستاا %30دلاـمع رذکوـم یها نامه نپایا ورانمشا یا ورمشا دستاا به*

  تقسیم می گردد. ویمسا نسبت

که )که با مجوز معاونت آموزشی دانشگاه انجام شده است( *واحدهای تدریس شده در واحد بین الملل یا دانشگاه های دیگر 

ورده آموزشی آدر فرم عملکرد  دریافت نمودهبابت تدریس، حق التدریس  )تمام وقت جغرافیایی/تمام وقت( علمی هیأتعضو 

و برای فرم های  ،محاسبه حق التدریس در دانشکده محل کار غیر قابل محاسبه خواهد بود. بدیهی است این واحدها جهت شود

 .خواهد گرفت( مورد محاسبه قرار ضریب یک دوم /درصد 50تمام وقت جغرافیایی و ترفیع )به میزان حق 
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برابر واحد درس به شرح جدول  5/1حداکثر تعداد واحد معادل هر درس بر اساس تعداد دانشجویان کالس  :2جدول شماره 

پیوست می باشد .

 ضریب واحد معادل دروس نظری عمومی  دروس نظری پایه  دروس نظری اصلی تخصصی 

 واحد درس   ×  00/1 و کمتر  100 و کمتر  75 و کمتر  50

 واحد درس   ×05/1 130-101 95-76 60-51

 واحد درس   ×10/1 160-131 115-96 70-61

 واحد درس   ×15/1 190-161 135-116 80-71

 واحد درس   ×20/1 220-191 155-136 90-81

 واحد درس   ×25/1 250-221 175-156 100-91

 واحد درس   ×30/1 280-251 195-176 110-101

 واحد درس   ×35/1 310-281 215-196 120-111

 واحد درس   ×40/1 320-311 235-216 130-121

 واحد درس   ×45/1 370-321 255-236 140-131

 واحد درس   ×50/1 و بیشتر  371 و بیشتر  256 و بیشتر  141

 
 

 می( باشند نداشته یا و داشته اجرایی سمت اینکه از اعم) شاغل علمی هیأت اعضای آیین نامه اداری استخدامی:108 ماده*

 دانشکده  رؤسای  پیشنهاد  به  استثنایی  موارد  در  و  نمایند  تدریس  التدریسی  حق  صورت  به  آن  عملی  معادل  یا  نظری  واحد  8  توانند،

 پایان برای التدریس حق پرداختی میزان  وحداکثر نمایند تدریس نیز اضافی واحد 4 تا توانند می مؤسسه شورای تصویب و ها

 قابل  التدریسی حق میزان حال هر  به. بود خواهد ترم هر دردانشیار و استاد  ،یاراستاد  برای ترتیب به واحد 12 و 10 ،8نامه ها 

 د بود.نخواه نامه پایان یا عملی معادل یا نظری واحد 12 از بیشتر ترم هر در پرداخت
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 :یآموزش یها  تیفعال  یساز  معادل :3جدول شماره 

  در هرنیمسال تحصیلی معادل واحد عنوان  ردیف

  و  یکارشناس  ،یداروساز   ،یدندانپزشک  ، یعموم  یپزشک  دوره  ینظر  واحد  هر 1
 ی کاردان

 واحد   معادل

 1/ 5  بیضر ی اریدست  و PhD ی دکترا   ارشد،  یکارشناس   دوره  ینظر   واحد  هر  سیتدر 2

 واحد   1  ساعت  34  هر یا آزمایشگاهی   یعمل  واحد 3

 2  بیضر )کارشناسی ارشد و دکتری( علمی هیأتتوسط عضو  تدریس دروس برای اولین بار 4

 واحد   1حداکثر  و    واحد0.1  دانشجو  به ازای هر   استاد   به  معرفی  دروس 5

عضو کمیته  /)اعضای بورد تخصصی(  وزارت  یابیارزش  و  ممتحنه  هیأت  اعضاء  6
 های وزارتخانه 

    واحد  1  و  2   تا  بیترت  به

  یعموم و دندان پزشکی    ینامه پزشک  انیدر جلسه دفاع پا  یداور داخل  استاد 7

 ارشد     ینامه کارشناس  انیدر جلسه دفاع پا  یداور داخل  استاد

 فوق تخصصو تخصص و    Ph.Dنامه    انیدر جلسه دفاع پا  یداور داخل  استاد

 تعداد داوران پایان نامه بر اساس آیین نامه های دفاع از پایان نامه در هر مقطع میباشد. *

 واحد   0.3  تا  نامه  انیپا  هر

 واحد   2  تا  حداکثر     واحد  4/0  تا  نامه  انیپا  هر

 واحد 5/0  تا  نامه  انیپا  هر

8 

9 

  یندها ی)در قالب فرآ   EDC  دییو تا  رگروهیبا نظر مد  یآموزش  محتوای  دیتول 10
 ( یکمک  آموزش

 واحد    2و حداکثر تا  واحد    1عنوان تا    هر

متبوع  وزارت  دییتأ  ای  دانشگاه  یآموزش  معاونت  دییتأبا    یآموزش  ندیفرآ 11  واحد   2  تا  حداکثر   واحد  1  و  0.5   تا  بیترت  به 

   واحد  1  معادل  ساعت  17  هر  ازای  به با تایید معاونت مربوطه     یپژوهش  و  یآموزش  های  کارگاه    مدرس 12

 واحد   2  تا  حداکثر  یآموزش  یعلم  هیأت  اعضا

 واحد   3حداکثر تا    یپژوهش  یعلم  هیأتاعضا    

 مقاالت   و  یپژوه  دانش   ،یآموزش  های  تیفعال  داوری 13

 

 قبول   قابل  و  کامل  داوری

 واحد   2و حداکثر تا    واحد  1  معادل  یداور  10  هر

 واحد   1.5  ساعت  51  هر ی عرصه و کارورز   در  یکارآموز 14

 واحد   1.5  ساعت  51  هر ی کارآموز 15

بر اساس ساعات تدریس    ،به تدریس زبان تخصصی می پردازندبه مدرسین درس زبان تخصصی که خارج از وظیفه و رشته تخصصی خود    :1تبصره  

 گردد.می    شده حق التدریس پرداخت  

 .سازی حذف خواهد شداز جدول معادل   حق الزحمه دریافت میکندآن    قبال  هیأت علمی درعضو  هرگونه فعالیتی که    :2تبصره  
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  حداقل   حضور  شرط  به  رشته  حسب  بر  شب  و  روز  در  مارستانهایب  در  ینیبال  آموزش  یمعادل براواحد    تعداد:4جدول شماره  

 :باشد  یم  ریز  شرح  به  اریدست  ای  کارورز ،  دانشجو  نفر  2

 در هر نیمسال معادل واحد ساعت تیفعال نوع ردیف

 ی نظر   واحد  ا ساعت 51 هر                                                                                   یآموزش  درمانگاه 1

 ی نظر   واحد  ا ساعت    34  هر (                                                                یبستر   مارانی)در بخش ب  راند 2

 ی نظر   واحد  ا ساعت     17هر                                                                                 CPC  گزارش صبحگاهی//  ناریسم  /  کنفرانسارائه   3

  یها  بخش  در  یآموزش   جریپروس  هرگونه  ای  عمل  اتاق 5

 مختلف

 ی نظر   واحد  ا ساعت   51  هر

  بیآس  یالمها  دنید  ای  یولوژ یراد  یها  لمیف  خواندن 6

 به همراه آموزش به دانشجو           یشناس

 ی نظر   واحد  ا ساعت 34 هر

 واحد   5  معادل  حداکثر  ینظر   واحد  کی شب    15  هر    یهوشیو ب  یجراح  یگروه ها  یشب برا   کیکش 7

 واحد   5  معادل  حداکثر  ینظر   واحد  کی شب  30  هر )بصورت آنکال(                                     یداخل  یگروه ها  یشب برا   کیکش 8

 ینظر واحد کی ساعت 85 هر اریدست  با  یعلم  هیأت  حضور  ساعات 9

  مسالیواحد در ن  3 حداکثر

 

 خواهد داشت.   1.5راند در صورت حضور رزیدنت ضریب    و  یآموزش  درمانگاه  :1تبصره

 علمی متخصص مقیم( مقیمی شامل ساعات موظف نمی باشد و قابلیت معادل سازی ندارد .  هیأتبرابرآئین نامه طرح تحول سالمت )اعضاء    :2تبصره
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 ی ها سمت ایبوده و  ی اسیمقامات س جز که ی آموزش علمی تهیأ یعضاا یسرتد موظف حدوا : 5جدول شماره 

 :باشد می  یرز حشر به علمی(  هیأت)مطابق آیین نامه اداری استخدامی اعضای  نددار ییاجرا
موظف   حدوا ییاجرا  سمت یف رد

تدریس تمام 

 وقت

موظف   حدوا

تدریس تمام 

وقت  

 جغرافیایی

  شورای  مجلس  رییس  نواب  ،جمهور  رییس  اول  معاون  ،قوه  سه  روسای:سیاسی  مقامات 1

  رییس  معاونین  و   اسالمی  شورای  مجلس  نمایندگان  ،وزرا   ،نگهبان   شورای  اعضای  و  اسالمی

 وزرا   معاونین  ،سفرا  و  استانداران  ،جمهور

0 0.2 

 1.2 1 وزیر  مشاورین   و  مستقل  های  سازمان  روسای   پزشکی  علوم  های  دانشگاه  روسای 2

  کل  مدیران  و  وزیر  معاونین  مشاورین.ها  دانشگاه  معاونین  ،مستقل  های  دانشکده  روسای 3

 پزشکی  دانشکده  رییس  و   پزشکی  آموزش  و  درمان   ،بهداشت  وزارت  ستادی

2 2.4 

 3.6 3   مستقل  پزشکی  علوم   های  دانشکده  معاونین  و  ها  دانشکده  سایر  روسای 4

 4.8 4   دانشگاه  ستاد  مدیران  ،ها  بیمارستان  روسای،    ها  دانشکده  معاونین 5

 6 5 پزشکی   آموزش  و  درمان   ،بهداشت   وزارت  کل  ادارات  معاونان  و  دانشگاه  رییس  مشاورین 6

  واحد 9   دانشگاه  مدیران  معاونین 7

 

 در خصوص مدیران گروه های آموزشی دانشگاه به شرح ذیل از واحدهای موظف هیأت علمی کسر می شود :*

 واحد 4تا  رشته/مقطع کیاز  شیب یلیتکم التیتحص یدارا یآموزش یها گروه الف(

 واحد 3تا  مقطع/رشته کی یلیتکم التیتحص  یدارا یآموزش یها گروه(ب

 واحد 2 تا های ی آموزش یگروه ها ریسا (گروهج
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معادل سازی ی    آئین انمه    
هیأت علمی   ی  فعالیت اهی اعضا     

 مدرییت امور هیأت علمی  

 فعالیت های اجرایی: -3ماده 

 به شرح جدول زیر میباشد. اجرایینحوه محاسبه واحد معادل فعالیت های 

 :سازی فعالیت های اجراییمعادل    جدول  :6جدول شماره 
 در  معادل واحد  تعداد تیمسئولعنوان   ردیف 

 یلیتحص مسالیهرن

 یرسم  یگواه  با  یق یحق  عضو  بعنوان  جلسات  در  شرکت 1

  یدرون  یابیارز   و  یسراسر   ی ها   ازمون  سواالت  یطراح  ،یقاتیتحق  مراکز  مختلف،  یها  تهیکم   شورا،)  
 ( ی ا  منطقه

  0.1  جلسه  هر  یازا  به
 تا   حداکثر  واحد

 واحد   2  

 واحد  4  تا سیرئ ی اصول  موافقت  با  یقاتیتحق  مراکز 2

 واحد 3  تا ی پژوهش  معاون

 واحد  3  تا سیرئ یداخل  مصوب  ینیبال  قاتیتوسعه تحق  ی/واحدها  یقاتیتحق  مراکز 3

 واحد 2  تا ی پژوهش  معاون

4  

 ییدانشجو  قاتیتحق  تهیکم

 واحد   2  تا دانشگاه   در  سرپرست

 واحد   1  تا دانشکده   در  سرپرست

 ریدب ،یعلم ریدب ،سیرئ یاستان   ،  یمل  یها  شیهما  و  ها  کنگره 5
 یی اجرا

 واحد   1.5  تا  یمل

 واحد   0.75  یاستان

 واحد 2  تا ترجمه  و  فیتأل  تهیکم  ریدب 6

 واحد  2  تا ی مرکز  کتابخانه  سرپرست 7

 دانشگاه    یت معاونت هااادار  یرؤسا  8

 ...(   و  /یعلم  هیأت  امور  /دانشگاه  سالمت  یفناور )حوزه  

 واحد   3تا  

 واحد   2تا   دانشگاه   درخشان  استعداد  واحد  مسئول 9

 واحد   3تا   ی درمان  یآموزش  مراکز  ینیبال  آموزش  معاون 10

 واحد   2تا   ی درمان  یآموزش  مراکز  پژوهش  معاون 11

 واحد   1تا   / رئیس بخش بالینی  /یکارورز  / یکارآموز   /یار یدست  آموزش  مسئول 12

 واحد   1تا   دانشگاه   ی آموزشیمسئول امور آزمایشگاه ها 13

 هیأتنفر عضو    8تحصیالت تکمیلی با حداقل    /)دارای دستیار    یآموزش  گروه  یپژوهش/    یآموزش  معاون 14
   (علمی

 واحد   2تا  

 واحد   2تا   مجالت   یاجرائ  انریمد  و  دانشگاه  مجالت  ر ی سردب  دانشگاه،  مجالت  مسئول  ریمد 15

 واحد   1تا   د یاسات  یشیاند  هم  ریدب 16

 واناتیح  ینگهدار مرکز  /قاتیتحق  جامع  /رفرانس  شگاهیآزما  یا مسئول  سیرئ 17

 

 واحد   2تا  



 

9 
 

معادل سازی ی    آئین انمه    
هیأت علمی   ی  فعالیت اهی اعضا     

 مدرییت امور هیأت علمی  

 در  معادل واحد  تعداد تیمسئولعنوان   ردیف 
 یلیتحص مسالیهرن

  ر ی دب /دبیر آموزش مداوم/دانشگاه زهیمم هیأت ری دب/ دانشگاه جذب ی اجرائ هیأت ریدب /عیترف تهیکم ریدب 18
دبیر شورای  /اجرایی جذب دانشگاه هیأتمسئول دبیرخانه /یعلم هیأتی اعضای رفاهکمیته امور 

 دانشگاه/دبیر هیات امنای دانشگاه 

 واحد   2تا  

 واحد   1  تا واحد(   0.2)به ازای هر پرونده     ارتقا دانشکده  رخانهیدب  مسئول 19

 واحد    2  تا دانشگاه   رشد  مرکز  ریمد 20

 واحد   1  تا پزشکی  دانشکده  امتحانات  رهی دا  مسئول  /یآموزش  تحول  یها  بسته  مسئول 21

 واحد   2تا   ی مجاز  یها   رگروهیمد/  EDO  /دانشگاه EDC دفاتر  مسئول 22

 واحد   2تا    پزشکی  دانشکده  آموزش  مسئول 23

 واحد   2تا     یدندانپزشک  ژهیو  کینیکل  مسئول 24

 واحد   1 ی آور   فن  قاتیتحق  معاونت  آموزش  مسئول 25

 واحد   2 یپژوهش  یواحدها   یسامانده  و  یابیارز  واحد  مسئول 26

 
 . باشد نمي  محاسبه قابل نامه آئين از خارج هاي فعاليت و گيرد مي تعلق دستورالعمل اين در مندرج موارد به فقط معادل واحد :1تبصره
 .نيست سازي معادل قابل متبوع دانشگاه از خارج هاي كميته و شوراها يا و اجرايي هاي فعاليت :2تبصره

خواهد   محاسبه  نیمسال  معادل برای هر  واحد  باالترین  تنها    ،  علمی  هیأت  عضو  توسط  اجرایی  سمت  یک  از  بیش  احرازصورت    در  :3تبصره
 شد.
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معادل سازی ی    آئین انمه    
هیأت علمی   ی  فعالیت اهی اعضا     

 مدرییت امور هیأت علمی  

)مطابق آیین نامه  نددار ییاجرا سمت که هشیوپژ علمی  تهیای عضاا هشیوپژ موظف حدوا :7جدول شماره 

 :باشد می  یرز حشر به علمی( هیأتاداری استخدامی اعضای 
 موظف  حدوا ییاجرا  سمت یف رد

تمام   یپژوهش

 وقت

 موظف  حدوا

 یپژوهش

 وقت  تمام

 ییایجغراف

  اسالمی   شورای  مجلس  رییس  نواب  ،جمهور   رییس  اول  معاون  ،قوه   سه  روسای:  سیاسی  مقامات 1

  ، جمهور رییس معاونین و اسالمی شورای مجلس نمایندگان ،وزرا  ،نگهبان  شورای اعضای و

 وزرا   معاونین  ،سفرا  و  استانداران

0 0.2 

 1.2 1 وزیر   مشاورین  و  ها  پژوهشگاه  روسای 2

 و درمان  ،بهداشت  وزارت ستادی کل مدیران و وزیر معاونین مشاورین ،پژوهشگاه معاونین 3

 پزشکی   آموزش

2 2.4 

 3.6 3 رشد   مراکز  و  ها  پژوهشکده  روسای 4

 4.8 4 ، پژوهشگاه  ستادی  مدیران  و  تحقیقاتی  مراکز  روسای  ،رشد  مراکز  و  ها  پژوهشکده  معاونین 5

 و درمان  ،بهداشت  وزارت کل ادارات معاونان ،پژوهشگاه مشاورین، تحقیقاتی مراکز معاونین 6

 پزشکی   آموزش

5 6 

 7.2 6 پژوهشی های بخش و گروه مدیران 7
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معادل سازی ی    آئین انمه    
هیأت علمی   ی  فعالیت اهی اعضا     

 مدرییت امور هیأت علمی  

 فعالیت های پژوهشی:  -4ماده 

 نحوه محاسبه واحد معادل فعالیت های پژوهشی به شرح جدول زیر میباشد.

 هشیوپژ  علمی  تهیای عضاا  پژوهشیمعادل سازی فعالیت های  :8جدول شماره 

  یلیتحص  مسالیهرن  در  معادل  واحد عنوان ردیف 

 فن  قاتیتحق  معاونت  دییتا  با دانشگاه  نامه  انیپا  ریغ  افتهی  اتمام  مصوب  پروژه  مجری 1

   دانشگاه  یاور 

 (واحد 3حداکثر  )  واحد  1.5  تا  طرح  هر

 (واحد 1 حداکثر)واحد  0.25هر کنگره    ها  کنگره  در  مقاالت 2

 واحد  2مقاله حداکثر  هر وزارت یآور فن قاتیتحق معاونت دییتا مورد 1 سطح ندکسیادر مجالت با  شده چاپ مقاالت 3

 (واحد 2 حداکثر)  واحد 1 حداکثر مقاله هر مجالت ریسا در شده چاپ مقاالت 4

  معاونت دییترجمه دانشگاه با تا فیتال تهیکم بیصورت تصودر و گردآوری ترجمه  ای فیتال کتب 5

 دانشگاه   یاور  فن  قاتیتحق

 5 حداکثر)  واحد 3 و  5به ترتیب  کتاب هر

 (واحد

 1و حداکثر تا    واحد  1  معادل  نظارت  5  هر  یقاتیتحق یبر طرح ها نظارت 6

 واحد 

  واحد 2حداکثر  پتنت یک ثبت پتنت داخلی  7

 واحد 10حداکثر  پتنت یک خارجیثبت پتنت  8

 

 . گيرد نمي تعلق معادل واحد دانشگاه از خارج پژوهشي هاي فعاليت به:   1 تبصره

 بر اساس ايين نامه ارتقا توسط معاونت تحقيقات فن اوري فرد هر سهم درصد تعيين   بيش از يک مجري باشدداراي  طرح كه  درصورتي:  2 تبصره

 . بود خواهد

 سهم نويسندگان بر اساس ايين نامه ارتقا ميباشد.   : 3 تبصره

 واحد معادل 5حداكثر  4و  3حداكثر واحد قابل محاسبه دو بند  :4 تبصره

 در دو جدول  استفاده نشود.  تيفعال کياز  :5 تبصره

 شود.  ي بررس  و فن آوري قاتيدر معاونت تحق يپژوهش يها تيفعال يمعادل ساز: 6 تبصره
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معادل سازی ی    آئین انمه    
هیأت علمی   ی  فعالیت اهی اعضا     

 مدرییت امور هیأت علمی  

 : یساز معادل مصوبه یکاربردها -5ماده 

 :ی علم هیأت یاعضا ساالنه عیترف در -1

 یساز  معادل  یموظف  آموزش  بر  ازادخود را  از واحد م  یپژوهش  ازاتیدرصد امت  40تا    توانندیم  یآموزش  یهیأت علم  یاعضا*  

 (یپژوهش ازیامت 1 برابر یآموزش ازیامت 1 هر). کنند

 یساز معادل یپژوهشبر موظف  مازاد واحدخود را از  یآموزش ازاتیدرصد امت 40تا  توانندیم یپژوهش یعلم هیأت یاعضا* 

 ( یآموزش ازیامت 1 برابر یپژوهش ازیامت 1 هر. )کنند

 کنند.  نیتام  یا اجرایی  یآموزش  معادل  یواحد مازاد موظف   از  را  خود  یپژوهش  ازاتیامت  درصد  60تا    دانشگاه  اعضای هیات رئیسه*

در صورت انجام فعالیت های خاص در حیطه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه، درخواست *

 اخذ امتیاز و معادل سازی آن در شورای دانشگاه، با تایید و امضای باالترین مقام آن واحد به رئیس دانشگاه ارسال گردد.

 

 سیالتدر حق زانیم نییتع و یعلم هیأت عملکرد فرم لیتکم -2

 : یی ایجغراف ی تمام وقت حق نییتع یبرا -3

 یساز معادل یموظف  آموزش بر ازادخود را  از واحد م یپژوهش ازاتیدرصد امت 40تا  توانندیم یآموزش یهیأت علم یاعضا* 

 (یپژوهش ازیامت 1 برابر یآموزش ازیامت 1 هر) کنند

 یساز معادل یپژوهشبر موظف  مازاد واحدخود را از  یآموزش ازاتیدرصد امت 40تا  توانندیم یپژوهش یعلم هیأت یاعضا *

 (یآموزش ازیامت 1 برابر یپژوهش ازیامت 1 هر. )کنند

 

تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت    دانشگاه و  معاونت آموزشی  نظارت  تحتنظر،    تجدید  و  بازنگری  از  پس  دستورالعمل  این

در امور هیأت علمی دانشگاه   تبصره،  19و    جدول  8  و  ماده  5  بر  مشتمل  ،  صفحه  12  در  دانشگاه و روسای محترم دانشکده ها  

 . باشد  اجرا می  قابل  و  رسیده  تصویب  بهدانشگاه    شورای  06/02/1400   مورخ جلسه  درتنظیم و  
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معادل سازی ی    آئین انمه    
هیأت علمی   ی  فعالیت اهی اعضا     

 مدرییت امور هیأت علمی  

 

                      


