باسمه تعالی

علم
شیوه انهم محاسبه امتیازات فعالیت اهی رفهنگی رتبیتی اجتماعی (ماده یک ارتقای) اعضای هیات ی
بی
دانش گاه علوم زپشکی ارد ل

به استناد ماده 1آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی موسسه های آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی مصوبه جلسه  777مورخ  1931/11/11شورای
عالی انقالب فرهنگی ؛ بدینوسیله دستورالعمل اجرایی آن با عنوان "دستورالعمل اجرایی کمیسیون ماده 1آئین نامه ارتقاء اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل" به
شرح ذیل تصویب گردید ،که در این دستورالعمل به اختصار کمیسیون نامیده می شود.
مطابق ماده یک آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه اعضاء هیأت علمی موظفند جهت کسب نمره ماده یک مستندات خود را (به جز بند  7ماده ) جهت بررسی و
اعطاء نمره به کمیسیون تخصص ماده یک ارایه نمایند .لذا جهت این امر دبیرخانه ای ( با مسئولیت پیشنهادی اعضاء کمیسیون و حکم رئیس دانشگاه) تشکیل می گردد .این
دبیرخانه مسئولیت بررسی اولیه و امتیاز دهی بندهای  1الی  ( 3به استثنای بند  )7را بعهده داشته و پس از بررسی و امتیاز دهی طبق آیین نامه نتایج حاصل را جهت تصمیم
گیری نهایی به کمیته تخصصی هیأت ممیزه موضوع ماده  1تقدیم می نماید.
بر اساس جلسه مورخه  1937/11/11اعضای کمسیون ماده یک ارتقای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل  ،مقرر گردید اعضای محترم هیات علمی دانشگاه بر اساس
جداول پیوستی هرگونه مستندات مربوط به امتیازات فرهنگی را از طریق معاونت آموزشی به دبیرخانه کمسیون (مستقر در معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه) ارائه نمایند.

جدول شماره - 1امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های فرهنگی ،تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی «مؤسسه»
حداکثر
امتیاز در

بند

واحد کار یا
نیم سال

حداکثر

نحوه محاسبه:

امتیاز در هر

مدرک مورد نیاز

موضوع

 مقاله علمی پژوهشی :نفر اول تا 1امتیاز ،نویسنده دوم یک امتیاز گواهی از مجله یا متن مقاله
و سوم به بعد نیم امتیاز
 مقاله در مجالت غیر پژوهشی :نفر اول تا 1امتیاز و نفرات بعد گواهی از مجله یا متن مقاله
نیم امتیاز
تدوین کتاب ،مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با

 تولید کتاب (با شابک)  :میانگین نمره اعضای کمیته ماده یک تصویر شابک و جلد و فهرست

رویکرد اسالمی در حوزه های فرهنگی ،تربیتی و

1

اجتماعی

تا 1

بر اساس محتوا به تنها نویسنده کتاب تا 1امتیاز و به  1نویسنده کتاب
مشترک تا 9امتیاز و بیشتر تا 1امتیاز
 در خصوص آثار بدیع و ارزنده میانگین نمره اعضای کمیته گواهی یا ارائه مستندات
ماده یک بر اساس محتوا تا 1امتیاز تعلق می گیرد.

 پیوست فرهنگی تهیه شده بایستی به اطالع وتایید یکی از مراکز
تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای فعالیت ها و
همکاری مؤثر در اجرای امور فرهنگی براساس

1

سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه و

تا 9

سیاست های شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و

تاییدیه مراکز اشاره شده

( نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،معاونت فرهنگی

و متن پیوست فرهنگی تهیه

دانشجویی) رسیده باشد:

شده

 ارائه پیوست فرهنگی در موضوع انطباق امورات دانشگاهی با
شرع مقدس مشمول این موضوع می باشد.

مراکز آموزشی

 مصادیق دیگر و میزان نمره بر اساس رای اعضای کمیته ماده
یک تعیین می شوند.
 همکاری فرهنگی با انجمنهای علمی دانشجویی (با مجوز کمیته
نظارت بر انجمن علمی) ،تشکلهای دانشجویی و کانونهای

نامه اعالم همکاری از
معاونت فرهنگی دانشجویی

فرهنگی دارای مجوز از شورای فرهنگی دانشگاه برای هر
مشاوره فرهنگی یا همکاری مؤثر با تشکل های

نیمسال بر اساس گواهی و یا اعالم نظر معاونت فرهنگی تا 1

قانونمند دانشجویان ،اعضای هیات علمی  ،طالب و

امتیاز تعلق می گیرد.

نهادهای فرهنگی فعال در مؤسسه و یا حوزه علمیه به
منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگی

9

تا1

 عضویت در کمیته نظارت بر انجمن علمی دانشکده و دانشگاه
برای هر نیمسال تا  1امتیاز محسوب می گردد.

ابالغ صادر شده و یا نامه ای
که مدت عضویت را تایید
کند

 عضویت در بسیج جامعه پزشکی (با گواهی معتبر) برای هر

گواهی از بسیج جامعه پزشکی

نیمسال در صورت عضویت عادی  1/5برای عضویت فعال 1و

با ذکر تاریخ شروع و پایان و

شورای مرکزی1امتیاز محسوب می گردد.

نوع همکاری

 عضویت در هیات کرسی آزاد اندیشی ،کمیته انطباق،
شورای فرهنگی ،کمیته ناظر بر نشریات ، ،تکریم ارباب

ادامه بند 3

رجوع ،ستاد صیانت از حقوق شهروندی و عفاف و

ابالغ عضویت ها

حجاب ،مدیر مسئول یا سردبیر نشریه فرهنگی و فعالیت در

و یا گواهی معاونت فرهنگی

دیگر نهادهای فرهنگی دانشگاه با گواهی

معاونت

دانشجویی فرهنگی تا  1امتیاز

تبصره :1برای اعضای حقوقی نهادهای فرهنگی نصف امتیاز (1
امتیاز) تعلق می گیرد.

تبصره :2با عنایت به امکان عضویت در نهادهای متعدد فرهنگی،
هر فرد برای هر نیمسال می تواند تا  1امتیاز کسب نماید.

دانشجویی

استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون فرهنگی

1

هر

موسسه یا معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان و تایید

نیمسال

موسسه محل خدمت

تا1/7
-1

5

طراحی  ،برنامه

ریزی و مشارکت در امور
فرهنگی ،تربیتی،

اصالح و هدایت
نگرش های مطلوب
فرهنگی و مشاوره یا
انجام فعالیت های
فرهنگی ،تربیتی،

5

اجتماعی و یا عناوین
مشابه برای کلیه اقشار
دانشگاهی
(دانشجویان ،اساتید و
کارکنان) با کسب
موافقت رسمی
مؤسسه محل خدمت

دانشجویی دانشگاه و نمره آن تا 1/7برای هر نیمسال می باشد.

دانشجویی با ذکر تاریخ

شرکت در دوره ها و جشنواره های فرهنگی و قرآنی برگزار شده

گواهی حضور با تایید

توسط وزارت بهداشت با تاییدیه معاونت فرهنگی دانشجویی.

معاونت فرهنگی دانشجویی

براساس میزان مشارکت و ارائه آثار و  ...تا  1امتیاز

اجتماعی ،علمی  ،طالب و
مسؤولیت پذیری در

مرجع صدور و تایید گواهی استاد مشاور فرهنگی معاونت فرهنگی

گواهی معاونت فرهنگی

کارکنان
 -2عضویت در کمیته های

برای هر نیمسال عضویت تا  1امتیاز

اخالق مراکز تحقیقاتی،

ابالغ با ذکر تاریخ

بیمارستان ها و دانشگاه ها
 )3سایر فعالیت های مرتبط
از قبیل:

الف )1استاد مشاور تحصیلی با رویکرد فرهنگی برای هر نیمسال
1

1

الف)1ابالغ (با تاریخ)

نیم امتیاز

الف)1

ای علمی ،فرهنگی ،تربیتی،

الف )1ارائه مشاوره روانشناختی بر اساس گواهی صادره از معاونت

فرهنگی دانشجویی

اجتماعی و آموزشی

فرهنگی دانشجویی برای هر نیمسال تا  1امتیاز

الف) عرضه خدمات مشاوره

ب) حضور مستمر و موثر در
ترویج علمی و فرهنگی
الگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت با تایید کمسیون
تخصصی ذیربط

ب) برای هر نیمسال تا  1امتیاز با گواهی معتبر

ب)تاییدیه کمسیون مربوطه

ج )1حضور به عنوان سخنران تا  1امتیاز و عوامل اجرایی با گواهی

ج)گواهی مورد تایید نهاد

دبیر هم اندیشی اساتید برای هر جلسه آموزشی  1امتیاز

رهبری

ج) مشارکت فعاالنه در

ج )1شرکت در جلسات هم اندیشی اساتید برگزار شده برای

تشکیل جلسات هم اندیشی

هر1ساعت  1امتیاز

اساتید

گواهی

معاونت

استمرار در تقلید و پای بندی به ارزش های دینی،

7

5

فرهنگی ،ملی ،انقالبی و صداقت و امانت داری با تایید
کمیسیون تخصصی ذی ربط

7

1

کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و
شهادت ،مسؤولیت های فرهنگی و..

طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسی های
نقد و نظریه پردازی با تایید مرجع ذی صالح

هرمورد
تا1

1تا1

1

7

بر اساس نظر اعضای کمیته و استعالم انجام شده از  1-9هیات
علمی معتمد تا  5امتیاز
تعیین مصادیق بر حسب گواهی ارائه شده تا  1نمره بر عهده

لوح تقدیر و گواهی جوایز

اعضای کمیته می باشد

فرهنگی مکتسبه

بر اساس گواهی ارائه شده و یا تایید هیات دانشگاهی کرسی آزاد

گواهی مورد تایید معاونت

اندیشی (مستقر در معاونت فرهنگی دانشجویی) برای عوامل اجرایی

فرهنگی دانشجویی

اصلی و سخنران ،منتقد و داور تا  1امتیاز برای هر برنامه و برای
شرکت در هر برنامه تا  1امتیاز

3

شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی

به ازای

اعضای هیات علمی در زمینه فرهنگی ،تربیتی

بر اساس آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیأت

گواهی مورد تایید نهاد

هر 17

علمی مصوب جلسه  191مورخه  31/11/15شورای اسالمی شدن

رهبری

واجتماعی با ارایه گواهی معتبر (ماده  3آیین نامه
طراح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات
علمی مصوب جلسه  171شورای اسالمی شدن
دانشگاه ها و مراکز آموزشی)

11

برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد
فرهنگی – اسالمی  -ایرانی

ساعت

11

آموزش
 1امتیاز
تا1

5

حضور به عنوان عوامل اجرایی نمایشگاه برای هر مورد تا 1امتیاز
حضور اثر در نمایشگاههای مورد تایید برای هر مورد تا  1امتیاز
حداقل امتیاز الزم از بندهای  1الی  11جمعاَ  11می باشد

حداقل امتیاز الزم از بندهای  1الی 11
حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهای  1الی 11

دانشگاهها و مراکز آموزشی (که به پیوست می باشد).

91

گواهی از مراجع ذیصالح

پیوست:
ماده 9آئین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیأت علمی مصوب جلسه  191مورخه  31/11/15شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی

