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  آئين انمه رپداخت حق تمام وقتي

هیات علمي ئاعضا    

 

 

 

  4931 ماه بهمن وریایش 
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 4931 بهمن ماهویرایش  ق تمام وقتي            آئين نامه پرداخت ح 

 زیر مي باشد: های پرداخت حق تمام وقتي اعضاء محترم هيئت علمي آموزشي مطابق یكي از روش

 روش اول : : (4ماده )

 متخصص باليني:همكاران 

ساعت در هفته در  41حضور  واضافي  %02 واحد موظف و  الف : شرط ورود به فرآیند دریافت حق تمام وقتي، داشتن

بره تایيرد رئري   تميتره هرا و .... ( –شروراها  –)شررتت در للارا  دانشگاه و انجام فعاليت تحت نظر مقام مافوق 

 تمام وقتي % 422 ←   .       است دانشكده

به شرط اینكه همكاران محترم باليني ثبت حضور و غياب داشته باشند و موضوع بره تصرویه هيرر  رئياره دانشرگاه 

 برسد.

 

 (  روش دوم :0ماده )

  ← مي باشد در هر ترم اضافي %02 واحد موظف وداشتن  الف : شرط ورود به فرآیند دریافت حق تمام وقتي،

 تمام وقتي %92تا 

) مطابق فرم شماره یک همكاران محترم باید از  تمام وقتي %02تا ← EDC   در عضو هيئت علمي های ليتعاف:   ب

 امتياز تاه نمایند. ( 42امتياز و از مابقي بندها هم حداتثر تا  42الزاماً تا  4تا  4مجموع بندهای 

) مطرابق فررم  وقتريتمرام  %44ترا ←  های آموزشي عضو هيئت علمي رضایتمندی رئي  دانشكده از فعاليت:  ج

 ( 0شماره

 ( 9) مطابق فرم شماره  تمام وقتي %42تا ←     های فرهنگي و تربيتي عضو هيئت علمي فعاليت:  د

 تمام وقتي %42تا ←     های الرایي و مائوليت فعاليت:  ه

 تمام وقتي. )محاسبه این بند اختياری است(. %92 تا ← واحد اضافه قبلي ( %02واحد اضافي ) علاوه بر  1تدری  :  و

 تمام وقتي %42تا ←     پژوهشي های فعاليتز : 

 

 شروط الباری :
 

عضرو  . ایرن روش اسرت ز، تحقق بندهای الرف و  0: شرط ورود به فرآیند دریافت حق تمام وقتي در روش  4تبصره 

یک فعاليت پژوهشي قابرل قبرول ) ارزارش پایران  رر   واحد اضافي مؤظف داشته و حداقل  %02هيئت علمي باید 

 .داشته باشدرا  سالدر هر (  و ... ارائه مقاله در همایش یا ثبت اختراع و اتتشاف ،تتاب  _مقاله  _پژوهشي 

مرابقي حتمراً بایرد از فعاليتهرای  %02مري باشرد و  %02تاه امتياز از بندهای الف تا ز این ماده  اتثر: حد 0تبصره 

 پژوهشي باشد.

 مي باشد. %422سقف پرداخت حق تمام وقتي از مجموع بندهای این ماده حد اتثر  هم  در این روش:  9تبصره 
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تعرداد واحردهای یكارال ) مجمروع دو نيمارال  ميرانگين حدهای آموزشي مي توانوا: برای محاسبه تعداد 1تبصره 

 واحدهای حق التدری  محاسبه نمي شود. اذشته( فرد محاسبه شود.

 

 روش سوم: ( :9ماده )
 

 در مورد اعضای هيئت علمي پژوهشي :

پ  از معادل سازی فعاليت های پژوهشي این افراد )برحاه تعداد ساعا  فعاليت پژوهشي صرف شرده بررای انجرام 

درصرد فرول ترایم  0روش بره  ر  های پژوهشي و نگارش و چاپ مقالا  علمي یا احياناً تدری  واحدهای آموزشي( 

 محاسبه خواهد شد.

 

 ( :1ماده )

 در مورد اعضای هيئت علمي باليني : 

) لدول زیر (  محاسبه و درصرد  واحد این همكاران بر  بق آئين نامه فعاليت اعضاء هيئت علمي باليني معادل سازی

اسرتخدامي اعضراء  –فول تایم بر مبنای آن محاسبه خواهد شد. واحد موظف این همكاران نيز مطابق آئين نامه اداری 

 یا 4هيئت علمي بر حاه مرتبه علمي آموزشي یا پژوهشي مي باشد و این همكاران محترم مطابق یكي از روش های 

 مي توانند حق تمام وقتي را دریافت نمایند. 0

 

يتهرای اعضاء هيئت علمري، فعالآموزشي ، الرایي ، فرهنگي و تربيتي و پژوهشي ملاك محاسبه فعاليتهای  ( :4ماده )

 مي باشد.و محاسبه بعد قابل ذخيره  سال تا یک و ان همپژوهشي  هایفعاليت مازادفقط . اذشته مي باشد یک سال

: همه همكاراني ته مطابق بند های فوق مشمول دریافت حق تمام وقتي مي باشند، در صور  تمبود امتياز  (6ماده ) 

امتيازا  پژوهشري را لرایگزین  از قامت اول )مربوط به  فعاليتهای آموزشي ، الرایي ، فرهنگي و تربيتي ( ميتوانند 

 ردد.ولي امتياز آموزشي لایگزین امتياز پژوهشي نمي ا آن نمایند.

 

بر حاه مرتبه علمي  و استخدامي اعضاء هيئت علمي –*واحدهای مؤظف اعضاء هيئت علمي مطابق آئين نامه اداری 

 مي باشد.

 

  EDC: جدول معادل سازی فعالیتهای آموزشي اعضاء هیأت علمي رد واحد  4جدول 

سقف  عنوان فعالیت ردیف

 امتیاز
امتیاز 

 کسب شده
 اجباری(الف: فعالیتهای آموزشی ) 
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  11 ميانگين نمره ارزشيابي آموزشي استاد باتوله به ميانگين نمره ارزشيابي دانشجو از استاد 1
  5 همكاری در ارزشيابي آموزشي استاد باتوله به ميانگين نمره همكار از همكار 2
  5 ميانگين نمره ارزشيابي آموزشي همكار از همكار 3
  11 استاد باتوله به ميانگين نمره ارزشيابي مدیر اروه /مافوق از استادميانگين نمره ارزشيابي آموزشي  4
  5 تهيه  ر  دوره دروس مختلف و ارائه آن به مرتز مطالعا  آموزش دانشگاه و دانشكده مربو ه 5

 ب: فعالیتهای آموزشی ) اختیاری(
لدید با بازنگری برنامه درسي یک رشته تحصيلي یا مشارتت در تدوین برنامه درسي ) توریكولوم های آموزشي ( یک رشته  6

 مشارتت در  راحي ابزارها، روشها و فرآیند ارزشيابي اساتيد

5  

مشارتت در  راحي سؤالا  لهت ماابقا  علمي دانشگاهي یا تشوری و یا المپياد دانشجویي یا تدری  در تلاس های  7

 تارااههای آموزشي ) داخل یا خارج از دانشگاه(آماداي المپياد علمي دانشجویي یا تدری  در 
5  

دارا بودن تتاب یا درسنامه آموزشي و یا سي دی های آموزشي و یا داشتن سایر محصولا  آموزشي و یا تهيه محتوای  8

 الكترونيک و تعامل با دانشجویان از  ریق الكترونيک

5  

 بار در تشورنوآوری و الرای یک یک روش نوین تدری  برای اولين  9

 ) اعم از نظری، عملي یا باليني و سایر عرصه های آموزش پاسخگو( 

5  

استاندارد بودن سؤالا  آزمونهای پایان ترم با استفاده از روشهای لدید نمره سازی یا آماده سازی داو لبان برای موفقيت در  11

 (EDCآزمون های استاندارد ) براساس ازارش 

5  

 پژوهش در آموزشج: فعالیتهای 
  11 تدوین  ر  تحقيقاتي در زمينه آموزش یا چاپ مقاله در مجلا  معتبر علمي پژوهشي داخلي یا خارلي در زمينه آموزش 11
  5 تدوین فرآیند آموزشي و ارائه آن به دبيرخانه لشنواره شهيد مطهری مرتز مطالعا  دانشگاه 12
  5 ها و لشنواره ها یا داوری مقالا  و  ر  های تحقيقاتي در زمينه پژوهش در آموزش ارائه مقاله مرتبط با آموزش در همایش 13

 د: فعالیتهای اجرایی در زمینه آموزش
  5 شرتت در تارااههای آموزشي ویژه اعضاء هير  علمي 14
  5 همكاری در  ر  تحول سلامت یا  ر  راد یا  ر  اعتباربخشي 15
  EDO   5 ها در دانشكده مربو ه ازارش مائولين  EDOهمكاری با نماینداان  16

 111 جمع کل 
 

 

 
 

 

 

 
 : رضایتمندی رئي  دانشكده از فعاليت های اعضای هير  علمي 0لدول 

 

 حضور منظم اساتيد در تلاس درس ) ارائه ازارش به صور  ماهيانه و نهایي در پایان ترم ( -4

 نمره غيرباليني 1نمره باليني         9 للاه            46ازآموزش (      الف: تعداد للاا  تشكيل شده ) ا لاعا  

نمره  9نمره باليني      0      ب: حضور منظم در تلاس ها و نيز ساعت ورود و خروج از تلاس ) ا لاعا  از آموزش 

 غير باليني
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دانشكده  –ن آموزشي بيمارستان ها معاوني –ج: حضور منظم در تارآموزی و تارورزی  ) توسط سوپروایزر آموزشي 

 نمره باليني          0                                                                                                       مربو ه (           

 

 رضایتمندی از خدما  مشاوره دانشجو -0

 نمره 9 ساعت در هفته حضور (       6ساعت یا  420واحد  9د ) برای واح 4/2الف: تعداد للاا  به ازای هر دانشجو 

 نمره 4/4                                 ب: پر تردن فرم مشاوره و تحویل به مائول اساتيد مشاور                            

 نمره 4/ 4                               ج: پيگيری مشكلا  دانشجویي برای این ته در پایان ترم بدون مشكل باشند      

 

 نمره 0                                                                     همكاری با دانشكده  و  شرتت در للاا  -9

 

                                            لمع تل                                                                                             

 نمره 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "معادل سازی فعاليت های اعضای هير  علمي باليني":  9لدول  "

 

نفرر دانشرجو یرا  0) به شرط حضور حرداقل  تعداد واحد معادل برای آموزش باليني و سایر فعاليت های آموزشي غير مدون -1

 دستيار بر حاه موضوع مربوط( به شر  زیر مي باشد:

 ساعت معادل یک ساعت نظری 4                                                  آموزش سرپایي -4

 ساعت معادل یک ساعت نظری 0                              راند )در بخش بيماران باتری(  -0

 ساعت معادل یک ساعت نظری 0                                                        اتاق عمل -9

 تنفران  پزشكي از لمله در برنامه های آموزشي ته امتياز بازآموزی  دارند و تارااه های توانمندسازی اعضای هير  علمي -1

 ساعت نظری 4)هر موضوع(                           

 ساعت نظری 4                                ر  درس )هر موضوع(تهيه  -4



6 
 

 ساعت نظری 4)هرللاه(     اداره برنامه های آموزشي شامل: ازارش صبحگاهي،ژورنال تلاب واراند راند -6

 ساعت نظری 4) هر موضوع(                                  اداره سمينار  -7

 شه یک واحد           44         شيتشيک شه برای ارو های لراحي و بيهو -0

 شه یک واحد        92    تشيک شه برای ارو های داخلي ) به صور  آنكال( -3

 امتياز مي باشد. 4تبصره: سقف امتياز آنكالي در مجموع 

دروس شامل مواد مكتوب یا الكترونيک، فيلم آموزشي و نرم افزار آموزشري بررای تهيه مواد آموزشي و تمک آموزشي  برای -2

 واحد محاسبه مي شود. 4واحد و حداتثر  4/2مربو ه بر حاه موضوع تا 

 
 

 

كهای مشتر امتياز فعاليت ضریه و سهم همكاران  برای محاسبه : 1لدول  

 3ستون  2ستون  1ستون 

تعدددددددداد 

 همکاران

سددهه هریدد  از همکدداران از 

 امتیاز مربوطه
 مجموع ضرایب

 نفرات بعدی نفر اول

1 422% - - 

2 32% 62% 442% 

3 02% 42% 402% 

4 72% 12% 432% 

5 62% 92% 402% 

 %474 ≤04 %42 و باالتر 6

 

 : آیین نامه معادل سازي فعالیت هاي فرهنگي اعضاي هیأت علمي دانشگاه

از تمام وقتي اعضرای هيرر  علمري دانشرگاه بره فعاليتهرای  %42پيرو مصوبه هير  امنای دانشگاه مبني براختصاص 

 4/44/34معاون محترم آموزشري دانشرگاه و برابرر مصروبه مورخره   43/3/34/آ مورخه 7197/400فرهنگي و مكاتبه 

 شورای فرهنگي دانشگاه، آیين نامه فعاليت های فرهنگي اساتيد به شر  ذیل الرا مي اردد.

( 9)لدول اليت های فرهنگيفع امتياز از لدول معادل سازی 02حداقل  الف( هر عضو هير  علمي مي تواند با ارفتن

  تمام وقتي را دریافت نماید. %42معادل 

ب( تليه فعاليت های مندرج در لدول فوق در راستای اهداف دانشگاهي بروده و بایرد مرورد تریيرد شرورای فرهنگري 

 دانشگاه باشد.

 ج( توضيحا  مربوط به بندهای مندرج در لدول مذتور :
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فوق برنامه شامل تليه دوره های فرهنگري و هنرری دانشرجویان، تارتنران و تدری  دوره های فرهنگي، هنری و  -4

 امتياز ( 42)  اساتيد مي باشد ته در  ول یک ترم برازار مي شود.

توليد نرم افزارهای فرهنگي و ارائه  ر  های تحول فرهنگي در دانشگاه با تریيد شورای فرهنگي، ارائره مقالرا  در  -0

 ه، یا ارائه مقاله، تتاب و پژوهش در لشنواره های قرآنري تارتنران و اسراتيد )سرط  همایش های تشوری قرآن و 

 امتياز( قابل محاسبه خواهد بود.  42امتياز و تشوری تا  0دانشگاهي هر عنوان 

 امتياز مي باشد.  7لزء به بالا معادل  42امتياز،  1لزء معادل  4امتياز،  0حفظ یک لزء معادل  -9

 امتياز است. 9امتياز و وزارتي یا ملي معادل  0ا  مرحله دانشگاهي معادل داوری ماابق - 1

 امتياز است. 0امتياز و ورود به مرحله تشوری معادل  4شرتت در رقابت های دانشگاهي معادل  - 4

 4مشاور فرهنگي با ابلاغ معاونت ماتلزم حضور در للاا  و ترسي هرا و .... برا همراهنگي معاونرت مري باشرد ) - 6

امتياز(. اعضای هير  علمي با حكم رئي  دانشكده و با تریيد معاونت دانشجویي فرهنگي مي تواننرد بره عنروان رابرط 

 امتياز(. 9فرهنگي دانشكده ها منصوب شده و براساس فعاليت مؤثر از امتياز مربو ه بهره مند مي شوند )

یا معاونت دانشرجویي فرهنگري متناسره برا برارزاری  ابلاغ های ویژه با نظر ریاست دانشگاه، مائول نهاد رهبری - 7

 امتياز ( 9)  رویدادها و لشنواره های تشوری صادر مي شود.

 امتياز( 4)سخنراني فرهنگي به پيشنهاد عضوهير  علمي و تریيد معاونت فرهنگي یا نهاد رهبری صور  مي ايرد. - 0

ادب، قرآن و عتر ، لنش نرم افزاری، فرهنگي، سياسري، همكاری با تانون ها شامل تانون نجوم آماتوری، شعر و - 3

التماعي، مهدویت و تشكل ها خواهد بود ته نشریا  مصوب تانون ناظر بر نشریا  را در چهارچوب آیين نامه مربو ه 

 امتياز ( 4)  در زمينه ترلمه و ترليف مقالا ، ویراستاری و سایر خدما  علمي را نيز شامل مي شود.

امتياز( براساس آیين نامه اردوها، با اعلام آماداي عضو هيرر  علمري و برا حكرم  4سرپرست اردوهای فرهنگي ) - 42

معاونت دانشجویي فرهنگي منصوب مي شود. حضور در اردوهای فرهنگي نيز شامل تليه اردوهایي است ته از  ریرق 

 امتياز ( 4) ی زیارتي و ...( شورای فرهنگي تصویه مي اردد )راهيان نور دانشجویان، اردوها

 9امتياز، ریاست دانشگاه، نهراد رهبرری و معاونرت فرهنگري معرادل  4تقدیر نامه های فرهنگي از وزار  معادل  -44

 امتياز خواهد بود.
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شرتت در مراسم های فرهنگي شامل تليه مراسم های دانشجویي و اسراتيد، دیردار برا خرانواده معظرم شرهدا،   - 40

دانشجویان به نماز لماعرت، ترسري هرای تلراو ، ترسري هرای آزاداندیشري، هرم اندیشري اسراتيد و  تشویق حضور

 امتياز ( 44)  و سایر موارد مورد تریيد شورای فرهنگي مي باشد. ، ضيافت اندیشه اساتيددانشجویان

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

و تربيتي نحوه محاسبه امتياز فعاليت های فرهنگي  : 4 لدول  

 

سقف  عنوان فعالیت ردیف

 امتیاز

 امتیاز كسب شده

  11 تدری  دوره های فرهنگي، هنری و فوق برنامه 1

  11 پژوهش های فرهنگي 2



9 
 

 

لزء( 92حفظ قرآن )یک الي  3  7  

  3 داوری ماابقا  قرآن دانشگاهي، وزا  و ملي 4

  2 شرتت در رقابت های قرآني دانشگاهي، وزار  و ملي 5

نگيو استاد مشاور فره معاونت و  رابط فرهنگي دانشكده هامشاور فرهنگي  6  5  

  3 ابلاغ های فرهنگي 7

  5 سخنراني فرهنگي در لمع دانشگاهيان 8

انون ها، تشكل ها و نشریا  فرهنگيهمكاری با ت 9  5  

  5 سرپرستي یا حضور در اردوهای فرهنگي 11

  5 تقدیرنامه های فرهنگي 11

ضيافت اندیشه –هم اندیشي اساتيد شرتت در مراسم  12  15  

  75 جمع امتیازات

امتیاز (  11) حداکثر   
 امتیاز کسب شده

𝟐
میزان درصد تمام 

 وقتی =

  

دانشگاه  -جدول معادل سازي فعالیت هاي فرهنگي اعضاي هیأت علمي               

 نام و نام خانوادگی:                   علوم پزشكي سبزوار


