
 بسمه تعالی

 معادل سازي فعالیت اعضاء هیات علمی پژوهشی

  : واحد موظفی اعضاي هیئت علمی پژوهشی1جدول 

موظف   واحد  سمت

 پژوهشی

  سایر مستندات  مستندات

 9  مربی پژوهش
  

  

  

  

 یاستخدام ينامه ادار نئیآ 116ماده 

 اتیمصوب ه یعلم تیه ياعضا

 1/5/93مورخ  یامناء دانشگاه ابالغ

  .دانشگاه یمعاون آموزش ياز سو

  

  

  

  

  

 یاستخدام ينامه ادار نییآ :115ماده  1تبصره 

 .امناء دانشگاه  اتیمصوب ه یعلم تیه ياعضا

 یپژوهش یعلم اتیه ياعضا يها تیفعال هیکل

ساعات موظف  عنوانبه  دیباي قابل معادل ساز

% از واحد 50 نکهیمشروط بر ا در نظر گرفته شود

  باشد. یموظف يها

  

 تیه يموظف اعضا يواحدها: 116ماده  1 تبصره

 شتری% ب20 ییایتمام وقت جغراف یپژوهش یعلم

  باشد. یموظف مندرج در جدول م ياز واحد ها

  

: فعالیت اعضاي هیئت علمی 116ماده  2تبصره 

پژوهشی بر اساس واحد پژوهشی (مانند واحد 

  درسی در دانشگاه).

 یم ازیدانشگاه در صورت ن: 116ماده 4تبصره 

در امر  یپژوهش یعلم أتیتواند از اعضاي ه

صورت  نیا استفاده کند که در سیآموزش و تدر

کاسته خواهد  شانیبه تناسب، از واحد موظف ا

  شد.

سال دو واحد از موظفی  60: سن باالي 118 ماده

  .می شود کم

  

 8  پژوهش اریاستاد

 7  پژوهش دانشیار

 6  پژوهش استاد

 4  پژوهش استاد ممتاز

 3  و مراکز رشد پژوهشکده ها  روساي

ها و مراکز رشد،   پژوهشکده معاونین

  روساي مراکز تحقیقاتی

4 

معاونین مراکز تحقیقاتی، مشاورین 

پژوهشگاه، معاونان کل ادارات وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی مدیران 

رده میانی دانشگاه، اطالع رسانی و امور 

  اداري

5 

 6  پژوهشی هاي بخش و ها گروه مدیران

بر اساس  واحد 4  رییس مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی

 مستندات

 7زیر نویس جدول مربوط به تبصره 

ماده  3و زیر نویس تبصره  116ماده 

 یاستخدام ينامه ادار نییآ 115

 اتیمصوب هی علم تیه ياعضا

دانشگاه موضوع تصمیم گیري  امناء

هیئت رئیسه در مورد سمت هایی که 

  در آئین نامه نیامده است.

بر اساس  واحد 5  معاون مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی

 سییر يابالغ از سو

 مرکز

  

  

آیین نامه ها و مجلس شوراي اسالمی و  12/10/75اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب  2این جدول با توجه به ماده 

  ) تهیه شده است.91آیین نامه جدید اداري استخدامی اردیبهشت  104ماده  2دستورالعمل هاي اجرایی (جدول ضمیمه تبصره 

  

  



  پژوهشیپژوهشی اعضاي هیات علمی  یموظف معادل سازي واحدهاي: 2جدول 

  

  ردیف فعالیت واحد پژوهشی  

آئین نامه اداري  116ماده  6بر اساس تبصره 

استخدامی اعضا هیآت علمی مصوب هیآت 

 امناي دانشگاه / بر اساس تعداد قرارداد

  1 مجري طرح پژوهشی 2

  2  دانشگاه خارج هاي سازمان با مشترك طرح مجري  2  بر اساس تعداد قرارداد

آئین نامه اداري  116ماده  6بر اساس تبصره 

استخدامی اعضا هیآت علمی مصوب هیآت 

 امناي دانشگاه / بر اساس تعداد قرارداد

  3 * همکار طرح پژوهشی 1

  4  * دانشگاه خارج هاي سازمان با مشترك طرح همکار  1  بر اساس تعداد قرارداد

  (به انتخاب مجري طرح) نفر 2تعداد همکارهاي طرح پژوهشی حداکثر *

  معادل سازي فعالیت هاي پژوهشی اعضاي هیات علمی  پژوهشی:  3جدول 

  ردیف فعالیت واحد پژوهشی   

  5  آورنده گرانت هاي تحقیقاتی  واحد 1  میلیون تومان سیبه ازاي هر 

  NIMAD 6تصویب طرح تحقیقاتی در   واحد 4حداقل   گرنتبر اساس 

براي هر  واحد 0/ 25 بر اساس تعداد

 مورد داوري

  7 هاي پژوهشیداوري طرح 

واحد  براي هر 25/0  بر اساس تعداد

 مورد داوري

  8 نظارت طرح هاي پژوهشی

واحد براي هر  1  

  مورد

  9  ثبت اختراع

واحد براي هر  5/0 بر اساس تعداد

 مورد داوري

  10 داوري ثبت اختراع

واحد  0/ 25 حداکثر  تآیید مجالت مربوطه

  مورد 2براي هر 

  11  فارسی مجالتجهت مقاالت  داوري

  0/ 25 حداکثر  تآیید مجالت مربوطه

  واحد براي هر مورد

  12  جهت مجالت انگلیسی مقاالت داوري

  13  برگزیده فرآیند هاي پژوهشی و جشنواره پژوهشی دانشگاه واحد 2 بر اساس گواهی صادر شده

  14  برگزیده فرآیند هاي پژوهشی برتر کشوري واحد 3 بر اساس گواهی صادر شده

  



 

  پژوهشیاعضاي هیات علمی هاي آموزشی  معادل سازي فعالیت : 4جدول 

  ردیف فعالیت واحد پژوهشی   

آئین نامه دوره دکتري  4بر اساس ماده 

پژوهشی مصوب پنجاه و هشتمین جلسه 

شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

14/10/93  

 4واحد براي هر  12

 سال

 پژوهشیتخصصی  استاد راهنماي رساله دانشجویان دوره دکتري 

(PhD by Research) 

15  

آئین نامه دوره دکتري  4بر اساس ماده 

پژوهشی مصوب پنجاه و هشتمین جلسه 

شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی مورخ 

14/10/93  

% واحد معادل 20

  استاد راهنما

  16 دکتري پژوهشیاستاد مشاور رساله دانشجویان دوره 

و  42بر اساس آئین نامه دوره دکتري  ماده 

 برنامه درسی

 PhD by) استاد راهنماي رساله دانشجویان دوره دکتري  12

course)   

17  

و  42بر اساس آئین نامه دوره دکتري  ماده 

 برنامه درسی

% واحد معادل 20

  استاد راهنما

  18  (PhD by course)استاد مشاور رساله دانشجویان دوره دکتري 

  19  استاد راهنماي رساله دانشجویان دوره تخصص بالینی  10 بر اساس تعداد رساله

  20  استاد مشاور رساله دانشجویان دوره تخصص بالینی  5 بر اساس تعداد رساله

  21 استاد راهنماي رساله دانشجویان دوره دکتري عمومی 8 بر اساس تعداد رساله

  22 استاد مشاور رساله دانشجویان دوره دکتري عمومی  4 رسالهبر اساس تعداد 

  23 استاد راهنما رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد 6 بر اساس تعداد رساله

  24  استاد مشاور رساله دانشجویان دوره کارشناسی ارشد  3 بر اساس تعداد رساله

ساعت  4هر  براي  بر اساس گواهی صادر شده

 واحد25/0

تدریس در کارگاه هاي توانمندسازي اعضا هیآت علمی و 

 دستیاري (آموزشی و پژوهشی)

25  

ساعت  4هر  براي بر اساس گواهی صادر شده

 واحد5/0

  26 تدریس در کارگاه هاي کشوري

  27 دکتري حرفه اي / کارشناسی ارشد   پایان نامه داوري پروپوزال / 25/0  بر اساس تعداد 

واحد براي هر  25/0 صادر شدهبر اساس گواهی 

 مورد 

  28  سخنرانی/عضویت در پنل کنگره هاي داخلی

واحد براي هر  5/0 بر اساس گواهی صادر شده

 مورد 

  29  سخنرانی/عضویت در پنل کنگره هاي خارجی

واحد براي هر  5/0 بر اساس گزارش مدیر گروه / ریاست مرکز

 مورد 

  30  ژورنال کالب گروه/ مرکز تحقیقات برگزاري یا ارائه

  



  :  معادل سازي فعالیت هاي اجرایی اعضاي هیات علمی  پژوهشی5جدول 

  ردیف فعالیت واحد پژوهشی   

  31  پژوهشی -مدیر مسئول/ سردبیر/ ویراستار مجالت علمی  ساالنهواحد  1حداکثر   بر اساس ابالغ

 واحد 0/ 5 حداکثر  بر اساس ابالغ

   ساالنه

  32  ترویجی –مجالت علمی /ویراستار مدیر مسئول/ سردبیر 

  33 دبیر اجرایی کنگره هاي کشوري /مراکز تحقیقاتی واحد براي هر مورد 1 بر اساس گواهی صادر شده

واحد براي هر 25/0 بر اساس گواهی صادر شده

 مورد گواهی

  34 دبیر اجرایی کارگاه در مرکز تحقیقات

  35 دبیر علمی کنگره هاي کشوري /مراکز تحقیقاتی واحد براي هر مورد 1 بر اساس گواهی صادر شده

  36  * عضویت در شوراي هاي آموزشی/ پژوهشی دانشگاه واحد  1  بر اساس ابالغ

  37  *عضویت در شوراي پژوهشی مرکز تحقیقات  واحد  1  بر اساس ابالغ

عضویت در شوراها، کمیسیونها، کمیته ها، گروه ها و هیآت هاي  واحد  5/0  بر اساس ابالغ

  *دانشگاهمستقر در ستاد 

38  

عضویت در شوراها، کمیسیونها، کمیته ها، گروه ها و هیآت هاي  واحد  1 حداکثر  بر اساس ابالغ

  *مستقر در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

39  

  40  عضویت در کمیته علمی ترجمان  و تبادل دانش   واحد 5/0  بر اساس ابالغ

  41  عضویت در کمیته اخالق دانشگاه/ مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) واحد  5/0 براي یکسال بر اساس گزارش

  42  عضویت در شوراي پژوهشی/آموزشی در دانشکده / مرکز تحقیقات  واحد  5/0 براي یکسال بر اساس گزارش

واحد  0/ 5 حداکثر  بر اساس ابالغ

 ساالنه

  43 پژوهشی -عضویت در هیآت تحریریه/مدیر داخلی مجالت علمی 

واحد براي  درصد 25 بر اساس گزارش مدیر گروه / ریاست مرکز

 هر مورد گواهی

  44 شرکت در جلسات آموزشی/پژوهشی گروه/ مرکز تحقیقات

  45  / شرکتهاي دانش بنیان آزمایشگاه تحقیقاتیراه اندازي  واحد براي هر مورد 1  تآیید معاونت تحقیقاتی دانشگاه

واحد براي هر  5/0 بر اساس گزارش

 مورد 

  46  راه اندازي روش هاي آزمایشگاهی / درمانی جدید 

  *بجز افرادي که به واسطه پست در شورا موظف هستند

  


