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 مقدمه

ت سرشته پزشکی و رشته های مرتبط با آن از دیر باز به عنوان حرفه های حساس شناخته شده که افرادی که قصد پرداختن به آن را دارند لازم ا

دی نت و نگرش برخوردار باشند. جهت تربیت اینچنین نیروهائی لازم است که اساتید و مدرسان صاحب نام و توانمسطح مشخصی از دانش، مهار زا

ین رشته ماهیت خاص احضور داشته باشند تا با توان علمی ، اخلاقی و رفتاری خود بتوانند نیروی بسیار موثری را تربیت نمایند. لذا با توجه به 

ح ارتقاء سط-هائی که در حیطه های مختلف نظیر اهمیت خاصی برخوردار است تا پاسخ گوی چالش ارزشیابی اساتید ازها، برنامه ریزی، اجرا و 

ن، و ... ر نیاز های دانشجویادتغییر در توقعات بیماران، تغییر در دانش پزشکی ، تغییر سلامت و تغییر در دانش سلامت و بهداشت و  بهداشت و

جذب و ارزیابی اساتید و مدرسان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با رعایت اصول اداری، قوانین بالا ستا برنامه فراخوان، روبروست، باشد. در این را

نایت به منابع مشروحه در انتهای برنامه در قالب چارچوب ذیل تنظیم شده است. امید است با به کارگیری این عدستی و نیازهای دانشگاه و با 

 نی فرهیخته و توانمند از تمامی لحاظ مطابق رسالت دانشگاه و رشته تحویل جامعه دهیم.اساتید دانش آموختگا

 

 تاریخچه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

با عنوان آموزشگاه بهیاری از طرف جمعیت هلال احمر تاسیس گردید.  1351دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود ،در سال 

پس از استقبال از دانشگاه علوم  1371به دانشکده پرستاری و مامائی شهید با هنر، در سال  1361سه عالی مامائی، سال به مدر 1352در سال 

، ارتقای دانشکده به دانشگاه اعلام گردید. 1386پزشکی سمنان با عنوان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، در هفتم اسفند ماه 

 یت استان سمنان را بر عهده دارد.جمع %41وسعت و  %57ر سلامت در شهرستان شاهرود و میامی و حدود این دانشگاه تولیت امو

داروئی، توسعه و مدیریت و منابع، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود با حوزه های معاونتی )آموزشی ، پژوهشی، درمانی، 

پژوهشی و بهداشتی درمانی فعالیت مینماید. که معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود یکی  بهداشت و ...( در راستای خدمات آموزشی و

زیر مجموعه دانشگاه می باشد که رهبری و نظارت در امر آموزش، فرایند، یاددهی و یادگیری و تعالی و رشد اساتید اعضای هیات  از معاونت های

 می نماید. علمی و دانشجویان رشته های وابسته فعالیت

 

 رسالت و اهداف برنامه فراخوان، جذب و به کار گیری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

در چارجوب سیاست های کلان جمهوری اسلامی ایران، خطوط کلی برنامه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

کند. معاونت محترم آموزشی دانشگاه رای ارتقاء آموزش،  های فدراسیون جهانی آموزش فعالیت میپزشکی و همچنین توجه به استاندارد 

مسئولیت پذیری و مشارکت صاحبان منافع در دسترسی به هدف های سازمانی، حفظ ارزش های انسانی و عدالت در راستای حفظ و ارتقاء 

ساتید ذی صلاح هیات علمی، دانشجویانی تربیت نماید که در موقعیت حرفه ای کند تا با جذب و نظارت بر عملکرد ا سلامت جامعه کوشش می

ی تحصیل ی با آمادگاز اساتید خود برتر باشند. رسالت ما جذب و به کارگیری اساتید و مدرسانی است که بتوانند در تربیت و پرورش دانشجویان

علمی و ارزشیابی  و ا نجام پژوهش در آموزش، آموزش مداوم اعضای هیاتدر مقاطع بعدی که از طریق فعالیت های برنامه ریزی شده، هدایت 

نماید که در محیطی علمی و پویا که زمینه ساز ایجاد رابطه منطقی و  اهد شد، انجام وظیفه نمایند. این دانشگاه تلاش میمستمر انجام خو

تحقیق در شاخه های مرتبط با رشته وابسته جهت اساتید و مدرسان صمیمی بین دانشجو، استاد و جامعه است، تسهیلات لازم را برای مطالعه و 
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گذار  رمستعد فراهم سازد تا آن ها ضمن فراگیری مهارتها، توانائی فعالیت در عرصه های آموزشی ، پژوهشی و درمانی را برای  تربیت افرادی تاثی

 در جامعه کسب نموده و فردی مسئولیت پذیر را تربیت نمایند.

وزشی دانشگاه به عنوان متولی اولین رسالت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، یعنی آموزش نقش مهم و حیاتی در پیشبرد اهداف دانشگاه معاونت آم

انش آموختگان را در حوزه های ددر سطوح ملی و بین المللی دارد. این حوزه با فعالیتی گسترده در سطوح متنوع تحصیلی، خیل عظیمی از 

قاطع و م دی های عظیم موجود در دانشگاهنین دانش آموختگان با استفاده از منابع غنی و توانماکند.  به جامعه تقدیم می مختلف علوم سلامت

یک با اندوخته ای از دانش و تجربه دانشگاه را به قصد ارائه خدمت در جامعه ویا ادامه تحصیل در مقاطع  رشته های گوناگون تحصیل نموده و هر

 مایند.بالاتر ترک می ن

 

 چشم انداز برنامه فراخوان، جذب و به کار گیری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 

اساتیدی را جذب  1414ما برآنیم تا بر اساس برنامه فراخوان، جذب و به کار گیری اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود تا سال 

، حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه سرآمد اساتید و مدرسان کشور باشد. با یریانش روز در حیطه پیشگنماید که متعهد، خلاق و برخوردار از د

بر استانداردهای مورد قبول فراخوان، جذب و به کار گیری اعضای هیات علمی در ایران، دیدگاه سلامت محوری، محوریت اخلاق حرفه ای د تاکی

های  دینخلاق، مدیر و دارای توانم ده از بهترین شواهد، دانش آموختگانیفاعلم و خلاقیت و است ، تفکر انتقادی و استدلالی، پژوهش، تولید

 د در ارتباط با سایر سطوح نظام سلامت و پاسخگو را تحویل جامعه دهد.نرهبری تیم سلامت، توانم

 

 شاهرود ارزش های حاکم بر فراخوان، جذب و به کار گیری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 معتقد به اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران -1

 حفظ و کرامت ارزش های انسانی -2

 در نظر گرفتن تعهد حرفه ای و اخلاقی در برنامه -3

 آموزش رعایت اصول عدالت آموزشی -4

 کنار ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی آن رآموزش در نظر گرفتن ابعاد معنوی آموزش حوزه سلامت د -5

 ش در نظر گرفتن اولویت های آموزش حوزه سلامت و خدمات مرتبط با پزشکی عمومیآموز -6

 رعایت و آموزش اصول اخلاق در پژوهش، آموزش و ارائه خدمات -7

 

 اهعلاوه بر آن دوره فراخوان، جذب و به کارگیری اعضای هیات علمی شاهرود، به ارزش ها و باور های کوریکولوم مصوب رشته و ارزش های دانشگ

 علوم پزشکی شاهرود که در همسو با ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد، نیز همخوانی کامل دارد.
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 اهداف کلان دوره فراخوان، جذب و به کار گیری اعضای هیات علمی:

ای حاکم بر برنامه و در راستای برنامه دوره فراخوان، جذب و به کار گیری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در چارچوب ارزش ه

 یرسالت و اهداف دانشگاه علوم پزشکی شاهرود که آموزش، پژوهش و ارائه خدماات سلامت می باشد، اهداف کلان زیر را برای جذب و به کار گیز

 اعضای هیات علمی دنبال می کند:

 کمک به تربیت دانشجویانی با بینش سلامت محور در زندگی حرفه ای-1

 م به تربیت دانشجویانی برخوردار از دانش روز و توانمند در استفاده از بهترین شواهد در تصمیم گیریاقدا -2

 اقدام به تربیت  دانشجویانی که مبانی اخلاق حرفه ای را در عملکرد خود رعایت فرمایند. -3

 از فن آوری مناسب مند در استفادهاقدام به تربیت دانشجویان توان -4

 ربیت دانشجویان توانمند در تفکر انتقادی و خلاقیت اقدام به ت -5

 اقدام به تربیت دانشجویان توانمند در ارائه خدمات پیشگیرانه در حوزه سلامت -6

 و کمک به دانشجویانی که از کارآمدی بالینی در تشخیص، درمان و پیشگیری مشکلات بیماران برخوردار باشنداقدام  -7

 نی که دارای مهارت های تصمیم گیی و استدلال باشنداقدام و کمک به دانشجویا -8

 اقدام به تربیت دانشجویانی که توانمندی مدیریت و رهبری اثر بخش تیم سلامت را داشته باشند -9

 یادگیری مادامالعمر را داشته باشند نشجویانی که توانمندی خود آموزی وقدام به تربیت  دا -11

 ه توانمندی های پژوهش  بر اساس نیاز های سلامت را داشته باشند.اقدام به تربیت دانشجویانی ک -11

 اقدام به تربیت دانشجویانی که توانائی رهبری علمی نظام آموزش پزشکی را برای افزایش کیفیت آموزش داشته باشند -12

 اسائی و رفع مشکلات را داشته باشنداقدام به تربیت دانشجویانی که توانائی سازماندهی و اجرای پژوهش های آموزشی به منظور شن -13

 

 توانمندی ها و مهارت های مورد انتظار از اساتید:

 مطابق سند حداقل توانمندی های مورد انتظار از اساتید و مدرسان دانشگاه علوم پزشکی به شرح ذیل می باشد:

 مهارت های کامل و جامع آموزش بالینی -1

 مهارت های کامل آموزش برقراری ارتباط -2

 ت  آموزش مراقبت و درمان بیمارمهار -3

 در نظام سلامت مهارت آموزش ارتقای سلامت و پیشگیری -4

 مهارت آموزش تعهد حرفه ای،اخلاق و حقوق پزشکی -5

 ستدلال و حل مسئلهمهارت های آموزش تصمیم گیری ،ا -6

 مهارت آموزش همکاری بین رشته ای و تیمی -7
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 علمیقوانین فراخوان،جذب و به کار گیری اعضای هیات 

 صویب آیین نامه ایبا تغییر شیوه جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور با ت 1386شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 

های جدیدی را برای جذب هیات علمی تعریف و تعیین کرد. هدف شورا از این اقدام ضمن بهره گیری از توان تحصیل کردگان ایجاد ساختار

ته ، کارآمد، مومن و انقلابی و جذب نیروهای جوان و متعهد داخل و خارج از کشور، ایجاد وحدت رویه در شیوه جذب اعضاء هیات علمی فرهیخ

 و کاهش دیوان سالاری است.

فرهنگی . درر اس این ساختار، شورای عالی اتقلاب در ساختار جدید سه سطح برای جذب هیات علمی زیر مجموعه یکدیگر ایجاد شده است

هیاتی به نام هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها  مراکز تحقیقات کشور تشکیل داده است  که مستقیما زیر نظر این شورا فعالیت 

و  کرده و در دبیرخانه آن مستقر می باشد. زیر مجوعه این هیات دو هیات دیگر در دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری  و بهداشت، درمان

آموزش پزشکی با عنوان هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وجود دارد که وظیفه نظارت و هماهنگی در جذب اعضای هیات علمی داانشگاه 

ها و مراکز تحقیقاتی را بر عهده دارند. هیات های اجرائی جذب اعضاء هیات علمی هم که زیر مجموعه هیات مرکزی می باشند در هر مجموعه 

 موسسه تحقیقاتی را عهده دار جذب متقاضیان جذب هیات علمی می باشند. دانشگاهی و

 

 

 جذب و به کارگیری  اعضای هیات علمیتشکیل هیات اجرائی 

به منظور انتخاب اعضای هیات اصلح از بین متقاضیان جذب و همچنین تبدیل وضعیت استخدامی و ایجاد وحدت رویه در امور 

 می ، هیات اجرائی جذب در موسسه  تشکیل می گردد.استخدام اعضای هیات عل

 موسسه: هر یک از دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی اعم از آموزشی و پژوهشی می باشد.

 

 

 ترکیب اعضای هیات اجرائی جذب دانشگاه

 رئیس دانشگاه )رئیس هیات(-

 رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه-

 دبیر هیات (ه )معاون آموزشی دانشگا -

 و انتخاب هیات عالی جذب  با معرفی رئیس دانشگاه  هفت عضو هیات علمی دانشگاه اپنج ت -

 

 

 

 جذباجرایی هیات و اختیارات وظایف 

 

 شناسائی و تعیین نیاز های جذب اعضای هیات علمی در گروه های آموزشی و پژوهشی 

 هیات علمی دانشگاه اعضای انجام فراخوان عمومی برای جذب 

 آزمایشی ، رسمی  -میم گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیات علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمیتص–

 آیین نامه ها و مقررات مربوطهب قطعی، هیات علمی طرح سربازی ،ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی در چارچو 



8 
 

  در دانشگاه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانائی های علمی اعلام نظر در خصوص جذب اعضای هیات علمی متقاضی استخدام

 و صلاحیت عمومی

 نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیات علمی 

 موزش پزشکیآ بهداشت و درمان وحسب مورد به هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی وزارت  ارائه گزارشات مستمر سالیانه 

 

 

 هیات اجرایی جذب بیرخانهد

هیات اجرائی جذب از قبیل اعلام فراخوان عمومی جذب، دریافت تقاضای همکاری، تشکیل پرونده، پاسخگوئی به متقاضیان و کلیه امور اجرائی 

... توسط دبیرخانه هیات اجرائی جذب که دارای امکانات و تجهیزات مناسب و مکانیزه است انجام خواهد شد. رئیس دبیرخانه را رئیس هیات 

 د. رئیس دبیرخانه زیر نظر دبیر هیات اجرائی جذب فعالیت می نماید.اجرائی جذب تعیین می نمای

 

 

 کارگروه ها

 هیات اجرائی جذب جهت تسریع در روند بررسی جذب، کارگروه های بررسی علمی و عمومی زیر نظر خود تشکیل می دهد.

 

 

 کارگروه بررسی توانائی علمی اعضای هیات علمی

زمایشی ی آبررسی توانائی علمی متقاضیان جذب )استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت از پیمانی به  رسمی آزمایشی، از رسم به منظور

های  در تخصص چنین متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی توانائی علمیبازی و ...( و همبه رسمی قطعی و طرح سر

 مختلف زیر نظر هیات اجرائی جذب حسب مورد تشکیل خواهند شد. تشکیل کارگروه بررسی توانائی علمی الزام نمی باشد.

 ود.ترکیب اعضای هر کار گروه به شرح زیر خواهد ب 

 ذیربط رئیس دانشکده، رئیس پژوهشکده 

 مدیر گروه آموزشی، پژوهشی ذیربط 

  حداقل دو نفر از اعضای هیات علمی مرتبط با زمینه تخصصی متقاضی با انتخاب هیات اجرائی جذب که حسب پرونده برای حضور

 در جلسه کارگروه دعوت می شوند.

  علمی رسمی دانشگاه باشد.. جرائی جذب و یا نماینده ی آن هیات که بایستی از اعضای هیاتایک نفر از اعضای هیات 

 

سال منصوب می  2با نظر و تایید هیات اجرائی جذب و حکم رئیس هیات به مدت  بررسی توانایی علمی اعضای هر کارگروه **             

 شوند.

 

اعضای کارگروه پس از بررسی های لازم، نتیجه بررسی توانائی علمی متقاضیان را در فرم های مربوطه تکمیل نموده و آنها را توسط 

 جذب جهت اتخاذ تصمیم به صورت محرمانه به هیات اجرائی جذب ارائه خواهد نمود. نماینده هیات اجرائی
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 کارگروه بررسی صلاحیت عمومی

به منظور بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان جذب )حق التدریس، استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی 

ربازی و ...( و متقاضیان استفاده از راتبه تحصیلی، کارگروه بررسی صلاحیت آزمایشی، از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، طرح س

 عمومی با ترکیب ذیل زیر نظر هیات اجرائی جذب تشکیل خواهد شد.

  نماینده رئیس دانشگاهدانشگاه / رئیس 

 نماینده مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 

  هیات  با حکم دبیر انقلاب فرهنگی پیشنهاد هیات اجرائی جذب و با تایید هیات عالیعضو هیات علمی رسمی با تا پنج نفر سه نفر

 سال منصوب می شوند. 4مرکزی جذب برای مدت 

 

 مسئول کارگروه بررسی صلاحیت عمومی بدون حق رای بنا به تشخیص رئیس هیات در جلسات می تواند شرکت کند.

وطه به گزینش بشورای عالی انقلاب فرهنگی کلیه هیات های مر 11/2/87و  19/4/86مورخ  623و  618بر اساس مصوبه جلسات 

استاد به هیات های جذب تغییر عنوان یافته که دستورالعمل اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی 

 الاجرا می باشد. لازم 1/11/87و پژوهشی از تاریخ 

 

 

 

 

لازم الاجرا می باشد. تهیه گردیده و    0077/ 70/ 70مورخ   هیات اجرایی جذب  دانشگاه در  مصوبهدر اجرای  برنامهاین   
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سمه تعالیب  

دانشگاه ها  و مراکز آموزش عالی گشور  هیأت علمی عضویت درعلمی داوطلب  تواناییفرم مربوط به امتیازات   

 

 آخرین مدرک تحصیلی:  شماره ملی:        شماره شناسنامه:  تاریخ تولد:  نام و نام خانوادگی:

  

 دانشکده:                    رشته تحصیلی:

 

 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات لازم **امتیاز پایه نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب 

 شده

 02 توانایی تدریس، تهیه طرح درس 1

                              مفاهیم تخصصی )مصاحبه( در کمیته                 انتقال 

      کیفیت تدریس مستقل)در صورت ارائه مدرک ارزیابی آموزشی( 

                           طرح ایده های نو برای ارائه دروس                        

  Microteachingمصاحبه و ارزیابی 

دقت در گزینش علمی  وسط  اعضطای هیات علمی هم رشته )از نظرداوطلب ت

 (قدرت بیان و...مطالب، 

 استفاده از توانمندی فناوریهای نوین در ارائه                                      

 امتیاز 8

 امتیاز 3

 امتیاز 0

 

 

 امتیاز 5

 امتیاز 0

مصاحبه و ارزیابی 

Microteaching 

) بر اساس رشته در 

زمایشگاه یا محی  آ

 بالینی نیز انجام شود(

 

 5 سوابق تدریس 0

 هر واحد تدریس دانشگاهی 

ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان و  52* برای متخصصین بالینی، هر 

 کارورزان )ویژه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(

ت ساعت مشارکت در آموزش دانشجویان و مهار 52برای متقاضیانی که ، هر 

 آموزان 

 

 امتیاز 5/2

 امتیاز 5/2

 

 امتیاز 5/2

 

 

   گواهی نامه معتبر

3 

چاپ مقالات در مجلات علمی، 

پژوهشی،علمی،ترویجی و سایر 

دارای مجوز از کمسیون  مجلات

 نشریات علوم پزشکی کشور

15 

                     ISI یالملل نیب یپژوهش-یمقالات علم

                                                                         یداخل یپژوهش-یعلم    و  ISCیالملل نیب  مقالات

                                                       یجیترو-یعلم مقالات

                     مقالات                                               ریسا

 ازیامت 4

 ازیامت3

 ازیامت5/2

 ازیامت 05/2

  مقالات مربوطه
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 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات لازم **امتیاز پایه نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب 

 شده

نویسنده اول، دوم و دوم به بعد بر اساس آئین نامه ارتقا  تبصره: امتیازات

 محاسبه می گردد.

4 
ارائه مقالات در کنگره های داخلی و 

 بین المللی
5 

                             مقالات کامل در کنگره های بین المللی    

 

                            در کنگره های بین المللی  خلاصه مقالات

                             مقالات کامل در کنگره های داخلی       

                              خلاصه مقالات در کنگره های داخلی    

 امتیاز1-5/2

 

 امتیاز05/2

 امتیاز5/2-05/2

 امتیاز15/2

  مقالات مربوطه

5 
در زمینه  ف و ترجمه کتابتألی

 تخصصی فرد
15 

 . تولید اثر بدیع هنری با تأیید هیأت ممیزه                    1

 . تألیف کتاب تصنیفی و مرجع                                 0

                     . تألیف کتاب)انتشارات معتبر خارجی(     3

                            . تألیف کتاب)انتشارات دانشگاهی(  4

                    . تألیف کتاب)انتشارات غیر دانشگاهی(     5

 .تألیف کتاب  حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود                 6

 .تألیف مجموعه کتابهایی همانند دائره المعارف                       7

 تخصصی نویسنده   .تألیف کتاب در رشته غیر مرتب  با رشته8

 .تدوین کتاب چاپی به عنوان منبع آموزشی                             9

 .ویرایش علمی کتاب                                                                12

 .تألیف بخشی از کتاب                                                              11

در محتوای آن  %02.تجدید چاپ کتاب تألیفی در صورتیکه حداقل به میزان 10 

 اصلاح یا اضافه صورت پذیرفته باشد 

 ترجمه کتاب       .13

این بند  13،10،11،12،9،8،7،6،5،4،3،0،1 مولفه های: امتیازات 1تبصره 

 وبراساس فرم ارتقاء امتیازات تغییر خواهدکرد.

  بارشته متقاضی  امتیاز بسته به نوع انتشارات ، :  به کتب غیر مرتب0تبصره 

 ترجمه و تألیف تعلق می گیرد

 امتیاز تعلق می گیرد. 4تا  0: به گردآورنده و تدوینگر کتب3تبصره

 امتیاز 15

 امتیاز 12

 امتیاز 8

 امتیاز  6

 امتیاز 4

 امتیاز 3

 امتیاز 3

 امتیاز 1.5

 امتیاز 1.5

 امتیاز     1

 امتیاز     1

 امتیاز 5/2

 

 امتیاز  1

 

 

 

  مربوطه ابتک
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 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات لازم **امتیاز پایه نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب 

 شده

صورتیکه متقاضی آثار خودرادر ،11،12،9،8،7،6،5،4،3،0،1:  بندهای4تبصره

 ه نماید حداکثرراستای تحقق اولویتهای مصرح در نقشه جامع علمی کشور تهی

 می گیرند. 0امتیاز ضریب   15تا سقف 

متقاضی  نویسنده اول بود  با ضریب اگر 9،8،7،6،5،4،3،0،1: بندهای 5تبصره

                                                                                    .             تعلق خواهد گرفتحداکثر تا سقف تعیین شده   1.5

 

 

 

 

 

 

 

6 
مجری و یا همکاری در پروژه های 

 پژوهشی
12 

  طرح ملی پژوهشی: مجری

  طرح ملی پژوهشی: همکار اصلی

  طرح پژوهشی: مجری

  طرح پژوهشی: همکار اصلی

 امتیاز 4

 امتیاز 0

 امتیاز1

 امتیاز 2.5

 

  نامه معتبر گواهی

7 

و یا داوری عضویت در هیأت تحریریه 

و یا هیأت   مجله معتبر علمیدر 

 علمی کنگره

5 

  جلههرم                                                             مقالات  یابیداوروارز

( دو سال  impact factorاثر) بیضرعضویت در هیات تحریریه مجلاتی که 

 جله هرم       باشد    2.6 یبالا SCOPUS ،ISI,ISCبراساس  یالملل نیمجلات ب

 قاتیوزارت علوم، تحق دییمورد تأ  یداخل مجلاتعضویت در هیأت تحریریه 

                              یو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشک یوفناور

                                             کنگره                   یعلم أتیهعضویت در

 ازیامت 2.5

 

 ازیامت 0

 

 ازیامت1

 ازیامت 2.5

  مستندات معتبر

8 
نخبگان و دفاتر ملی عضویت در بنیاد 

  درخشانهای استعداد 
11 

                     خبگان با ارائه مدرک معتبرعضو تحت حمایت بنیاد ملی ن

 عضویت در دفتر استعدادهای درخشان 

 

 امتیاز 12

  مستندات معتبر امتیاز 4

9 

اخطذ جطایزه از جشططنواره یا الم یاد 

 معتبر علمی

افتخطارات علمی مطانند دانشططجوی  

های ملی، نمونه کشططوری، جشططنواره

های اول تا سوم آزمون ورودی در رتبه

15 

 جشنواره های دانشگاهی، ملی وبین المللی  

جشططنواره هطای بین المللی از قبیطل)خوارزمی، فطارابی، امام خمینی، پیامبر 

 ر، موسیقی فجر (   اعظم،مخترعان و مبتکران،فیلم فجر، تئاتر فج

 امتیاز12

 

 امتیاز 5

 مستندات معتبر
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 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات لازم **امتیاز پایه نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب 

 شده

ته و فارغ التحصیل رتبه اول دوره رش

 کارشناسی ارشد و دکتری و

و رتبطه اول، دوم و سططوم امتحططان 

 تخصصی و فوق تخصصی

 

 

ابن خوارزمی ، فارابی ، مطهری ، جشنواره های ملی و دانشگاهی مانند)رازی،    

سطینا، ابوریحان،شطیب بهایی ،قرآن، مطهری، فارابی ،جشنواره های پژوهشی 

 داخلی ملی و الم یادهای داخلی ملی(  

 ( قیوتشو ری) شامل تقد گرید موارد

 ند تقسیم می شود.تبصره: امتیاز بین صاحبان فرآی

 مسابقات علمی دانشجویی ملی و بین المللی               

 رتبه اول                                      رتبه اول آزمون ورودی در رشته     

 فارغ التحصیل رتبه اول دوره ارشد و دکتری   

                                 دانشجوی نمونه کشوری                  

 

 مدال الم یاد دانش آموزی جهانی                         )برای هر رنگ مدال(

 فق  برای مدال طلا                         مدال الم یاد دانش آموزی کشوری

 طلا     مدال الم یاد دانشجویی کشوری                                           

امتیاز، پنج نفر  4امتیاز، پنج نفر بعد  5نج نفر اول رتبه های آزمون سطراسری:پ

امتیاز) در هر مقطع قابل  1امتیطاز، پنج نفر بعد  0امتیطاز، پنج نفر بعطد  3بعطد 

 محاسبه می باشد(

                      جایزه برای دانشجویان خارج از کشور                     

ر باید با تأیید وزارتین علوم، تبصره: جایزه برای دانشجویان خارج از کشو

 تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی باشد.

 *رتبه اول، دوم و سوم بورد تخصصی به ترتیب  

 *رتبه اول، دوم و سوم بورد فوق تخصصی به ترتیب

رتبه های کشوری اول، دوم و سوم دانشنامه تخصصی و آزمون ورودی کشوری 

 ( به ترتیب Ph.Dدکترای تخصصی) 

 

 

 

 ازیامت 1

 امتیاز 3

 امتیاز 5

3  

  امتیاز         

 امتیاز 5

 

 

 

 امتیاز 5

 امتیاز 3

 امتیاز 4

 

 

 

 امتیاز 3

 

 

 امتیاز 5و  7، 12

 امتیاز3 و  5، 7

 

 امتیاز3 و  5، 7
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 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات لازم **امتیاز پایه نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب 

 شده

12 
توانمندیهای نوین توانایی اسططتفاده از 

 بانک های اطلاعاتیالکترونیک و 
  مشاهده عینی عملکرد داوطلب 5

ارزیابی مستقیم توس  

کارگروه بررسی توانایی 

 علمی

 

11 

 تسل  به زبان رایج در مجامع علمی

ی آلمان -فرانسوی -انگلیسی -)عربی

 و ...(

12 

IELTS  9- 8  ،TOFEL 677-652  وMCHE 122-92  :   

IELTS  7  ،TOFEL 652- 622  وMCHE 92-72    :       

IELTS  6  ،TOFEL 622- 522  وMCHE 72-52          :   

                                   زبان ها با ارائه مدرک معتبر : ریسا

ارزیابی مستقیم مهارتهای خواندن، درک مطلب، تکلم و نوشتن به زبان های 

 مزبور : 

                                                                

 ازیامت 5

 ازیامت 4

 ازیامت   3

 ازیامت 0

 امتیاز 3

گواهی نامه معتبر یا 

ارزیابی مستقیم توس  

کارگروه بررسی توانایی 

 علمی

 

10 

معدل نمرات کارشناسی، کارشناسی 

ارشد و دکتری و نمره پایان نامه 

 کارشناسی ارشد  و دکتری

5 

 معدل کارشناسی          

             امتیاز         75/2      17-18                                                 

 امتیاز       1           18-19                                                   

                         امتیاز                1.5          19-02                                                  

 معدل کارشناسی ارشد          

 امتیاز     5/2       17-18                                                 

 امتیاز  1        18-19                                                

 امتیاز     1.5          19-02                                                

           امتیاز              2.05                    02تا  32/18پایان نامه از      

 معدل دکتری

 امتیاز 1              17-18

                                         18 -19           1.5 

 0               02-19                                                        امتیاز                     

 2.05                       02تا  32/18پایان نامه از                  امتیاز                        

 امتیاز

   

10 
در  لیدانشگاه محل تحص تیفیک

 یلیمقطع تحص نیآخر
5 

 دانشگاه برخوردار : 

 دار: برخور ریغ دانشگاه

 ازیامت 5

 ازیامت 3
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 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات لازم **امتیاز پایه نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب 

 شده

مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،  یخارج دانشگاه

 :  درمان و آموزش پزشکی

 

 ازیامت5-1

13 
در  لیدانشگاه محل تحص تیفیک

 یقبل یلیمقطع تحص
5 

 دانشگاه برخوردار : 

 برخوردار:  ریغ دانشگاه

، تحقیقات و فناوری و بهداشت، مورد تأیید وزارتین علوم یخارج دانشگاه

 :  درمان و آموزش پزشکی

 ازیامت 5

 ازیامت 3

 

 ازیامت5-1

  

 10 فعالیتهای فناوری 14

                                               یعلم هیدییبا تأ یثبت اختراع داخل

سابقه یکسال پسا دکترای صنعتی با تأیید وزارت صنایع و وزارت 

 در تحقیق و توسعه(علوم)مشارکت 

        ( US pattentو  (Euro patent یمطابق استانداردها یاختراع جهان ثبت

     یجمهور استیر یمعاونت علم و فناور دییبا تأ یفناور یساز یتجار

      یجمهور استیر یمعاونت علم وفناور دییبا تأ یو فروش دانش فن یابیدست

 ازیامت 0

 امتیاز 5 

    ازیامت 6

    ازیامت 5

                                                          ازیامت 4

  

        ازیامت 3 هرمورد  یرشته جد ،یدانشکده، گروه آموزش شگاه،یبخش، آزما جادیا 5 راه اندازی فعالیتهای آموزشی 15

16 
به عنوان  یسابقه خدمت تخصص*

 یعلم اتیعضو ه
   ازیامت 0 ر هرسال  حداکث یبه ازا 4

17 

 گواهی علمی اضافه بر مدرک

 و شرکت در کارگاه های تخصصی 

12 

  MPH:دوره  یگواه*

 : MS مدرک *ارائه

 خارج از کشور :  کسالهیماهه تا  6 یدوره ها یگواه

در  ی) علاوه بر مدرک تخصص ینیبال یرشته ها یبرا phDمدرک  داشتن*

                                                                            ( :  یرشته اصل

         : هیعلوم پا یرشته ها یبرا MDمدرک  داشتن

      :  و کارگاه های تخصصی قیروش تحق س،یروش تدر یکارگاهها یگواه

 :                                       EDC*گواهی عضویت در 

                            :           EDo *گواهی عضویت در

 ازیامت 3

 ازیامت 4

 ازیامت 4

 

 ازیامت 7

   ازیامت5

 ازیامت 0    

 امتیاز 0   

 امتیاز 0   

  گواهی نامه معتبر
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 موضوع ردیف
حداکثر 

 امتیاز
 مستندات لازم **امتیاز پایه نحوه امتیازدهی

امتیاز کسب 

 شده

 0 یآموزش یبسته ها یطراح 18
و یا نرم افزار  راهنمای یادگیری، ،های آموزشیتهیه مواد آموزشی شامل پوستر

                                                                                             آموزشی 
  مواد آموزشی تهیه شده  امتیاز 2.5

19 
مهارت فنی/بالینی ویژه در رشته 

 تخصصی
02 

این امتیاز  بر اساس توصیه نامه از استادان مستقیم داوطلب در دوره تخصصی 

 روه آموزشی ذیرب  تخصیص می یابد.یا گواهی نامه معتبر و ارزیابی توس  گ

تبصره: کارگروه بررسی توانایی علمی می تواند  از کارگروه بررسی صلاحیت 

 عمومی نیز دراین خصوص بهره بگیرد.

   

جمع کل ویژه حوزه  وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری
175     

جمع کل ویژه حوزه وزارت بهداشت، درمان 

 وآموزش پزشکی
183     

 ه داوطلب عضویت هیات علمی در دانشگاههای علوم پزشکی *ویژ

 ** امتیاز پایه: به معنای به ازاء هر مورد حداکثر نمره می باشد.

 /گز1.11-191681ق/
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 بسمه تعالی
 هیأت اجرایی جذب هیأت علمی : ...........................................

 فرم بررسی صلاحیت عمومی می : .........................................         کارگروه بررسی صلاحیت عمو

 اسلام /شیعهدین / مذهب:                   وضعیت تاهل:                          تاریخ تولد:                    نام پدر:             نام و نام خانوادگی:

       

   تاریخ معرفی:      رتبه علمی:         رشته تحصیلی :                        مدرک تحصیلی:            موضوع پرونده:
  : تاریخ جلسه   شماره جلسه:

درج  ملاکهای شرایط عمومی بند

 امتیاز

  کاهل          عامل                مقید         التزام داوطلب به انجام واجبات و ترک محرمات 1

    معتقد      معتقد و ملتزم   مدافع اعتقاد و التزام داوطلب به اصل ولایت فقیه  2

    معتقد      معتقد و ملتزم   مدافع یاعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساس 3

  ضعیف       متوسط             خوب         سعه صدر و صبور بودن –توانایی مواجه با ناملایمات  4

  ضعیف       متوسط                    مقید   و امانتداری و صداقتتعهدات اخلاقی  5

  ضعیف       متوسط             خوب         مسئولیت پذیری و تعهدات کاری 6

  ضعیف       متوسط            مقید          شخصیت فرد درفضای مجازیبه ویژه  برخورد اجتماعیو حسن شهرت  7

  نامتناسب      متوسط            مقید          و حسن ظاهرپوشش  8

      به ندرت    گاهی           دارد           اجتماعی از قبیل فعالیت در مساجد ، هیأت های مذهبی سوابق فرهنگی و 9

      3درجه          2درجه           1درجه   سابقه ایثارگری ، طرح شاهد 11

   به ندرت     متوسط         خوب          دفاع عملی از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی 11

   به ندرت             متوسط خوب          توانایی واهتمام درجهت ارتقاءغرور ملی و دینی نسل جوان  12

  ضعیف       متوسط            خوب          داشتن آگاهی درشناسایی جریانهای سیاسی و فرهنگی کشور و جهان 13

  ضعیف       متوسط         خوب          وترویج آن بین نسل دانشجو داشتن روحیه خلاقیت و نوآوری وگسترش  14

  ضعیف       متوسط         خوب          به شغل هیأت علمی فرد علاقه مندی  15

  ضعیف       متوسط         خوب          ت بیان و انتقال مفاهیم قدر 16

  جمع امتیاز توس  عضو کار گروه بررسی صلاحیت عمومی -0
  با توجه به کسب امتیاز کار گروه بررسی صلاحیت عمومی انشاءرای توس  عضو-3

 نام و نام خانوادگی 

  نمی باشد     می باشد       با توجه به کسب امتیاز                     داوطلب واجد شرای  عمومی       -4
 استناد عدم احراز شرای  

 سایر توضیحات
 

 


