
  

  معادل سازي واحدهاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی  -

.  

  مستندات  واحد  فعالیت  ردیف

هاي توانمندسازي اعضاي هیات علمی و تدریس در کارگاه   .1

  )آموزشی و پژوهشی( دستیاري 

بر اساس گواهی صادر   1/0هر ساعت 

  و موافقت گروه شده

بر اساس گواهی صادر   1/0هر ساعت   به دعوت وزارت متبوعهاي کشوري تدریس در کارگاه    .2

  گروه موافقت و شده

ــی     .3 ــراي تخصصـ ــاله ي دکتـ ــی و داور رسـ ــوق تخصصـ و فـ

  داخل دانشگاه PhDو فلوشیب 

حداکثر تا بر اساس تعداد   5/0حداکثر  15/0هر داوري 

داوري و بر اساس  5

  گواهی

ــاله داور    .4 ــومی  رس ــکی عم ــراي پزش ــد  دکت ــی ارش ، کارشناس

  داخل دانشگاه حضوري و مجازي

 تا حداکثربر اساس تعداد   5/0حداکثر  1/0هر داوري 

 اساس بر و داوري 5

  گواهی

بـه ازاء هــر همــایش و یــا    25/0به ازاء هر دبیري   هاي دانشگاهی دبیر علمی کنگره   .5

ــا   ــان ب ــر همزم ــره غی کنگ

  صدور گواهی

منظـور همـایش   ( ملـی و بـین المللـی    کنگرههـاي  علمـی  دبیر

ــره  ــا و کنگـ ــا   هـ ــگاه و یـ ــانی دانشـ ــه میزبـ ــه بـ ــایی کـ هـ

  )وزارتبهداشت برگزار می شود

  5/0به ازاء هر دبیري 

ــا    .6 ــر ی ــدیر دبی / مســئول مجــالت علمــی پژوهشــی دانشــگاه م

  وزارت بهداشت

  بر اساس ابالغ  25/0

  

/ عضــو شــوراي تحریریــه مجــالت علمــی پژوهشــی دانشــگاه   .7

  بهداشت وزارت

  بر اساس ابالغ  1/0

 مجالت با نمایه عضو/ مسئولمدیر / دبیر    .8

 ISI/ Pub med/Scopus 

  بر اساس ابالغ  5/0

مدیر مسـتول یـا عضـو هیئـت تحریریـه مجلـه علمـی        /سردبیر   .9

  ترویجی -

  بر اساس ابالغ  1/0

ــا د    .10 ره هــاي ودبیــر علمــی دوره هــاي بــازآموزي دانشــگاه و ی

  و یا دوره هاي مهارتی حرفه اي کوتاه مدت 

ــا  ــر دوره تــ ــه ازاءهــ  5 بــ

  1/0روز

بـر اســاس گــواهی صــادر  

  شده

 5بــاالي   دوره هــر ازاء بــه

  15/0 روز

داوري مقــاالت بــه شــرطی کــه در موعــد مقــرر انجــام شــده     .11

  با تایید دبیر علمی مجله و باشد

بـر اســاس گــواهی صــادر    1/0داوري 5به ازاء هر 

  شده

 در کمیتــه اي فرهنگســتان علــوم)پیوســته/ وابســته( عضــویت    .12

ــا  پزشــکی و مجمــع تشــخیص / شــوراي انقــالب فرهنگــیی

  مصلحت نظام

  بر اساس ابالغ  25/0

  بر اساس ابالغ  3/0  بوردهاي تخصصیدبیر    .13

  بر اساس ابالغ  1/0  عضویت در بوردهاي تخصصی   .14

  بر اساس ابالغ  15/0  وزارت بهداشت ریاست انجمن هاي علمی مورد تایید   .15



  مستندات  واحد  فعالیت  ردیف

  ابالغ اساس بر  1/0  دبیران بسته هاي تحول مرکز مطالعات   .16

  1/0  دانشگاهی  فلوشیپ/ ارتقا/ جامع امتحان مسئول برگزاري   .17

  

بـر اســاس گــواهی صــادر  

  شده

حضــور در جلســات طراحــی ســوال در بــورد تخصصــی بــه  

  ازاء هر جلسه منوط به ارائه دعوتنامه

1/0  

  بر اساس ابالغ  15/0   پژوهشی گروه/ معاون آموزشی    .18

ــدرس    .19 ــوم   مســئول حیطــه و م ــی دانشــجویان عل ــاد علم المپی

  پزشکی

بـر اســاس گــواهی صــادر    15/0

  شده

ــئول    .20 ــتیاري  مسـ ــیپ/ دوره آموزشـــی دسـ فـــوق /  فلوشـ

  تخصص

  بر اساس ابالغ   5/0حداکثر  25/0 دورههر 

ــات     .21 ــزاري امتحان ــئول برگ ــی   مس ــراي تخصص ــفاهی دکت  ش

)MMI(   

  بر اساس ابالغ  5/0

 یتخصصــ يدکتــرا یشــفاه امتحانــات عضــو هیــات ممتحنــه   .22

)MMI(  ساعت در سال تحصیلی 6به ازاء هر  

بـر اســاس گــواهی صــادر    05/0

  شده

ــین    3  مشاور دانشکده اتیدمسئول اس   .23 ــالغ و آئ ــر اســاس اب ب

  نامه

تا 1/0به ازاي هر دانشجو   مشاوره تحصیلی دانشجویان استاد    .24

  واحد 2سقف 

ــزارش و   ــاس گـ ــر اسـ بـ

  آئین نامه

تا 15/0به ازاي هر دانشجو   شاهد و ایثارگرمشاوره دانشجویان استاد    .25

  واحد3سقف 

ــزارش و   ــاس گـ ــر اسـ بـ

  آئین نامه

در صـــورت عضـــو شـــوراي پژوهشـــی مراکـــز تحقیقـــاتی    .26

  حضور فعال

  بر اساس ابالغ  25/0

مـــــدیریت دفتـــــر    .27

مطالعــات و توســعه  

ــکده و  ــوزش دانش آم

  )EDO( بیمارستان 
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عضو هیات  100تا 

  علمی

  بر اساس ابالغ  75/0

عضو هیات  100بیش از 

 علمی
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75/0  

عضو هیات  100بیش از 

 علمی

1  

ــا مرکــز مطالعــات و توســعه    .28 ي آمــوزش دانشــگاه همکــاري ب

)EDC(  

بر اسـاس گـزارش رئـیس      25/0تا دو روز در هفته 

  مرکز مطالعات
   5/0باالي دو روز در هفته 

بر اسـاس گـزارش رئـیس      25/0تا دو روز در هفته   )EDO(همکاري با دفتر توسعه آموزش دانشکده    .29



  مستندات  واحد  فعالیت  ردیف

  دفاتر توسعه   5/0باالي دو روز در هفته 

ــی،       .30 ــنواره آموزش ــر وجش ــی برت ــدهاي آموزش ــده فراین برگزی

  پژوهشی دانشگاه

صــادر  یبـر اســاس گــواه   5/1

 کیـ  يرایـ و  کبـار ی(شده

  )ترم محاسبه گردد

بـر اســاس گــواهی صــادر    3  )کشوري(برگزیده فرایندهاي آموزشی و پژوهشی برتر    .31

یکبـار و یـراي یـک    (شده

  )ترم محاسبه گردد

 25/0به ازاي هر مورد   یا تهیه فیلم آموزشی هاي پودمانیمسئول برگزاري دوره    .32

  1حداکثر 

ــزارش و   ــاس گـ ــر اسـ بـ

ــوزش   ــد دفتـــر آمـ  تاییـ

 مجازي دانشگاه

ــاتی    .33 ــگاه تحقیق ــدازي آزمایش ــرداري و  ( راه ان ــره ب ــد از به بع

  )براي یک ترم

ــد معــاون پژوهشــی   ات  1 یی

  دانشگاه

  بر اساس ابالغ  1/0و  05/0  دبیر هسته هاي پژوهشی حوزه فناوري به ترتیب / مسول   .34

  :اعضاي حقیقی شوراها و یا کمیته هاي ذیل   .35

شــوراي آموزشــی و یــا  عضــو حقیقــیعضــویت بــه عنــوان 

ــگاه  ــی دانش ــه    /  پژوهش ــوقی کمیت ــی و حق ــویت حقیق عض

کمیســیون برنامــه ریــزي درســی /  ترفیــع و ارتقــاء دانشــکده

شـوراي اطـالع رسـانی    / شوراي انتشـارات دانشـگاه  / دانشگاه

هیــات ممیــزه یــا کمیســیون تخصصــی آن / و رایانــه دانشــگاه

شــوراي نظـــارت و  / هیــات گــزینش اســتاد   / در دانشــگاه 

ــگاه ــگاه/ ارزیـــابی دانشـ ــی دانشـ ــه فرهنگـ ــوراي / کمیتـ شـ

ــگاه    ــالی دانش ــا اداري م ــی، ی ــی، پژوهش ــیون / آموزش کمیس

ــی مــوارد خــاص دانشــگاه    ــور زنــان    /بررس کمیســیون ام

ــگاه ــا و      / دانش ــیونها ، کمیتــه هــا ، گروهه ــوراها، کمیس ش

ــان و      ــت، درم ــتاد وزارت بهداش ــتقر در س ــاي مس ــت ه هیئ

  آموزش پزشکی

 ابالغ اساسبر  25/0

ساعت  34به ازاي هر ( 5/0  سالمنديمدرسه تدریس در    .36

  )عملی/ تدریس اعم از نظري

  بر اساس ابالغ

  

  




