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  سازي فعالیت هاي پژوهشی اعضاي هیات علمی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد معادل آیین نامه

  
هیأت علمی آموزشی (اعم از تمام وقت، تمام وقت  يهاي پژوهشی اعضا سازي و ارزشیابی فعالیت به منظور کمی آیین نامهاین 

هاي علوم  هاي/دانشکده هیأت علمی دانشگاه ياستخدامی اعضانامه اداري  آیین 104ماده  2جغرافیایی) و به استناد تبصره 
  پزشکی تدوین گردیده است.

  
عاونت تحقیقات م اولویت ها و نظارت با توجه به ي تحقیقاتی عضو هیات علمی آموزشی مشمول این شیوه نامه،ها فعالیت :1بند 

  دیرگروه مربوطه تعیین می شود.اعالم نیاز مراکزتحقیقات/دانشکده ها و موافقت م ،و فناوري دانشگاه 
  

  بپردازند. تحقیقاتیهاي  موظفی خود را به فعالیت درصد 50توانند تا حداکثر  هیأت علمی آموزشی دانشگاه می ياعضا :2بند 
براي تکمیل واحدهاي موظف عضو هیأت  بر اساس این شیوه نامه هاي پژوهشی واحدهاي معادل فعالیت :1تبصره 

شوند پژوهانه و تشویقی مقاالت  که جزء واحدهاي موظف محسوب می واحدهاي پژوهشی معادلبه و  باشد علمی می
الزحمه در تعهد معاونت  ، پرداخت حقبیشتر گرددچنانچه این واحدها از سقف واحدهاي موظف  .گیرد تعلق نمی

  تحقیقات و فناوري خواهد بود.
این شیوه نامه است و این امتیازات و  1شماره  جدول براساس امتیازات پژوهشی مکتسبهمعادل سازي فعالیت ها و  :3بند 

  نمی گردد.ذخیره فعالیت ها براي هر نیمسال قابل محاسبه است و براي نیمسال هاي آتی 
از محل  ازیدرصد امت 50حداقل واحد باشد، کسب  2در صورتی که معادل فعالیت هاي پژوهشی بیش از  :1تبصره 

 الزامی است.  چاپ مقاالت
رسد، به عهده ن(سال تحصیلی) به اتمام هایی که در طول نیمسال تحصیلی  ارزشیابی و نحوه ادامه فعالیت  :2بصرت

   بود.گروه مربوطه خواهد مدیر  و تحقیقاتی کزمر ییسمدیر پژوهش، ر کارگروهی متشکل از
  

 ،اونت تحقیقات و فناوري خواهد بودیابی معنامه به عهده کارگروه ارزش هاي پژوهشی موضوع این شیوه ارزشیابی فعالیت :4بند
  این کارگروه هر نیمسال یک بار توسط معاونت تحقیقات و فناوري تشکیل خواهد شد.
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 به واحد هاي آموزشیهاي پژوهشی  سازي فعالیت معادل - 1جدول

سقف فعالیت در 
  نیمسال تحصیلی

واحد  معادل
 آموزشی*

 فعالیت پژوهشی  واحد فعالیت

 سقف بدون

1 
 ISIنمایه  از مقاالت **یک امتیاز پژوهشی

  IFداراي 

 نمایه  یک امتیاز پژوهشی از مقاالت  8/0 چاپ مقاله
PubMed  وISI  بدونIF   

6/0  
یک امتیاز پژوهشی از مقاالت نمایه 

Scopus  
  

 طرح پژوهشی مجري اول یک طرح پژوهشی 1 واحد 1

 به بعد/همکار طرح مجري دوم یک طرح پژوهشی 75/0 واحد 1

 داوري/نظارت طرح پژوهشی یک طرح پژوهشی 2/0 واحد 1
  کتاب  یک کتاب  2/0  واحد 1
  مقاالت  یک مقاله  1/0 واحد 5/0

پایان نامه دکتري حرفه اي/کارشناسی   پایان نامه هر  6/0  واحد 2/1
  ارشد

    یمدیر اجرایی کارگاه آموزش  ساعت) 4-8روز کارگاه (هر   2/0 واحد 4/0
  مدرس کارگاه آموزشی  ساعت 8هر   5/0  واحد 1
  پژوهشی -عضویت در هیآت تحریریه/مدیر داخلی مجالت علمی   مجله در هر نیمسالهر   2/0  واحد 4/0
  عضویت در شوراي پژوهشی دانشگاه/ دانشکده / مرکز تحقیقات  هر شورا در هر نیمسال  3/0  واحد 9/0

  پژوهشی –یر مسئول/ سردبیر/ ویراستار مجالت علمی مد  مجله در هر نیمسالهر   5/0  واحد 1
  علمی یا اجرایی همایش منطقه اي و کشوري دبیر  همایشهر   1 واحد 1
  دریافت گرانت هاي تحقیقاتی از سازمان هاي خارج دانشگاه  میلیون تومان 30هر   1 واحد  2
  ثبت اختراع  هر اختراع  1 واحد 3

  به تایید هیات رییسه دانشگاهحل مشکل منطقه/جامعه   هر مورد  2  4

کمک به بهبود ارایه خدمات دانشگاه/کمک به سیاستگزاران سالمت به تایید   هر مورد  2  4
  هیات رییسه دانشگاه

گسترش زیرساخت هاي پژوهشی دانشگاه (طراحی مطالعات منطقه و....) به   هر مورد  2  4
  تایید شوراي پژوهشی مراکز تحقیقاتی

  واحد 1
معاونت پژوهشی و مراکز  به تشخیص  

  تحقیقاتی
 سایر فعالیت ها

  باشد. ساعت آموزش می 17*هر واحد آموزشی برابر با 
  

  در شوراي پژوهشی دانشگاه مطرح و مصوب گردید.  24/07/1397بند و در تاریخ  4در  شیوه نامهاین 

                                                                                                                      


