به وام خذاووذ جان آفریه

معبونت آموسشی
دانشگبه علوم پششکی و خدمبت بهداشتی درمبنی ایزان

معبدل سبسی فعبلیت اعضبء هیبت علمی
-

تعداد واحد موظف اعضبی هیبت علمی آموسشی
سمت

واحد موظف

مستندات

واحد معبدل

استاد ممتاز

6

استاد

8

ماده  111آیيه وامه اداري استخذامي اعضاي هيات

داوشيار

16

علمي

استادیار

11

ماده  :118سه باالي  66سال دو واحذ از موظفي كسر

مربي هيات علمي*

11

مي شود

مربي غير هيات علمي

11

رئيس داوشکذه

3

معاوويه داوشکذه

1

مذیران گروه ها

6

تبصره  3ماده  111آیيه وامه اداري استخذامي هيات
علمي مصوب خرداد 93

* ثٍ ازای َر  10ظبل یک ياحذ کبَػ می یبثذ.
 -معبدل سبسی واحدهبی آموسشی ،پژوهشی و اجزایی

 این جذول تا توجه ته ماده  2اجازه پرداخت حق محرومیت از مطة مصوب  57/10/12مجلس شورای اسالمی و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرائی (جذول ضمیمه تثصره  2ماده  101آئین نامه جذیذ اداری و استخذامی اردیثهشت  )11تهیه شذه است.
ردیف

فعبلیت

1

اظتبد راَىمبی رظبلٍی داوؽجًیبن PhD

واحد

16 -30

مستندات

ثر اظبض آئیه وبمٍ ديرٌ دکتری
مبدٌ  42ي ثروبمٍ درظی

1

اظتبد مؽبير رظبلٍی داوؽجًیبن PhD

 %20ياحذ مؼبدل
راَىمب

ثر اظبض تؼذاد رظبلٍ

3

اظتبد راَىمبی رظبلٍ ی تخفؿ ثبلیىی

8

ثر اظبض تؼذاد رظبلٍ

1

اظتبد مؽبير رظبلٍ ی تخفؿ ثبلیىی

4

ثر اظبض تؼذاد رظبلٍ

1

اظتبد راَىمبی رظبلٍی داوؽجًیبن دکتری پسؼکی ػمًمی

6

ثر اظبض تؼذاد رظبلٍ

6

اظتبد مؽبير رظبلٍی داوؽجًیبن دکترای پسؼکی ػمًمی

3

ثر اظبض تؼذاد رظبلٍ

7

اظتبد راَىمبی رظبلٍی داوؽجًیبن کبرؼىبظی ارؼذ حضًری

6

ثر اظبض تؼذاد رظبلٍ

8

اظتبد مؽبير رظبلٍی داوؽجًیبن کبرؼىبظی ارؼذ حضًری

3

ثر اظبض تؼذاد رظبلٍ

16

اظتبد راَىمبی رظبلٍی داوؽجًیبن کبرؼىبظی ارؼذ مجبزی

4

ثر اظبض تؼذاد رظبلٍ

11

اظتبد مؽبير رظبلٍی داوؽجًیبن کبرؼىبظی ارؼذ مجبزی

2

ثر اظبض تؼذاد رظبلٍ

11

تذریط در کبرگبٌَبی تًاومىذظبزی اػضبی َیبت ػلمی ي دظتیبری
( آمًزؼی ي پصيَؽی)

13

تذریط در کبرگبٌ َبی کؽًری

َرريز  0/25ياحذ
َرريز  0/5ياحذ

ثر اظبض گًاَی ـبدر ؼذٌ
ثر اظبض گًاَی ـبدر ؼذٌ

فعبلیت

ردیف

واحد

مستندات

11

داير رظبلٍ ی دکترای تخففی ي PhD

0/5

ثر اظبض تؼذاد

11

داير رظبلٍ دکترای پسؼکی ػمًمی

0/25

ثر اظبض تؼذاد

16

داير رظبلٍ کبرؼىبظی ارؼذ حضًری

0/25

ثر اظبض تؼذاد

17

داير رظبلٍ ی کبرؼىبظی ارؼذ مجبزی

0/25

ثر اظبض تؼذاد

18

داير یب وبظر طرح َبی پصيَؽی

0/ 5

ثر اظبض تؼذاد

19

دثیر اجرایی کىگرٌَبی کؽًری  /داوؽگبَی

1

ثر اظبض گًاَی ـبدر ؼذٌ

16

دثیر ػلمی کىگرٌَبی کؽًری /داوؽگبَی

1/5

ثر اظبض گًاَی ـبدر ؼذٌ

11

ؼرکت در جلعبت آمًزؼی ي پصيَؽی گريٌ (ثٍ ازای َر جلعٍ)

حذاکثر  0/25ياحذ

ثر اظبض گسارغ مذیر گريٌ

11

ؼرکت در جلعبت شيروبل کالة گريٌ (ثٍ ازای َر جلعٍ)

حذاکثر  0/25ياحذ

ثر اظبض گسارغ مذیر گريٌ

13

ؼرکت در جلعبت تحفیالت تکمیلی داوؽکذٌ /داوؽگبٌ (ثٍ ازای َر
جلعٍ)

حذاکثر  0/5ياحذ

ثر اظبض گسارغ

11

ػضًیت ؼًرای پصيَؽی یب آمًزؼی داوؽکذٌ

 0/5ياحذ

ثر اظبض گسارغ

11

ػضًیت در کمیتٍ اخالق داوؽگبٌ /مراکس تحمیمبتی

 0/5ياحذ

ثر اظبض گسارغ

16

ػضًیت کمیتٍ ارتمبء /ترفیغ داوؽکذٌ

 0/25ياحذ

ثر اظبض گسارغ

17

ػضًیت ؼًرای وظبرت ي ارزیبثی داوؽکذٌ

 0/25ياحذ

ثر اظباض اثالؽ

18

ظخىراوی /ػضً پىل در کىگرٌَبی داخلی ي خبرجی مرتجط

19

طراحی ظؤال امتحبن جبمغ داوؽگبَی ي کؽًری

حذاکثر  0/5ياحذ

ثر اظبض گًاَی ـبدر ؼذٌ

حذاکثر  1ياحذ

ثر اظبض گًاَی ـبدر ؼذٌ

36

مؼبين آمًزؼی  /پصيَؽی گريٌ

 1/5ياحذ

ثر اظبض اثالؽ

31

معئًل ثرگساری امتحبوبت

 0/5ياحذ

ثر اظبض گسارغ مذیر گريٌ

31

معئًل دريض آمًزؼی در گريٌ

33

مؽبرکت در آزمًن ؼفبَی جبمغ دکترای تخففی

حذاکثر  1ياحذ

ثر اظبض اثالؽ

 0/5ياحذ

ثر اظبض گسارغ

31

مؽبيرٌ تحفیلی داوؽجًیبن تحفیالت تکمیلی

حذاکثر  0/5ياحذ

ثر اظبض گسارغ

31

مؽبيرٌ داوؽجًیبن ؼبَذ ي ایثبرگر

حذاکثر  0/5ياحذ

ثر اظبض گسارغ

36

ومبیىذٌ تحفیالت تکمیلی درجلعٍ دفبع از رظبلٍ ی دکتری ي
کبرؼىبظی ارؼذ

 0/25ياحذ

ثر اظبض اثالؽ

37

ریبظت مراکس تحمیمبتی

 2ياحذ

ثر اظبض اثالؽ

38

مذیریت دفتر مطبلؼبت ي تًظؼٍ آمًزغ داوؽکذٌ ي ثیمبرظتبن (
)EDO

 6ياحذ

ثر اظبض اثالؽ

39

َمکبری ثب مرکس مطبلؼبت ي تًظؼٍی آمًزغ داوؽگبٌ ()EDC

 1ياحذ

ثر اظبض اثالؽ

16

َمکبری ثب دفتر تًظؼٍ آمًزغ داوؽکذٌ ()EDO

 0/5ياحذ

ثر اظبض گسارغ

11

َمکبری ثب کمیتٍ مىتخت اػضبء َیبت ػلمی (غیر از اػضبی َیئت
رئیعٍ)

 0/5ياحذ

ثر اظبض اثالؽ

11

ػضً َیئت مًظط /ؼًرای پصيَؽی مراکس تحمیمبتی

 0/5ياحذ

ثر اظبض اثالؽ

13

مجری طرح َبی پصيَؽی

َر طرح  2ياحذ

ثر اظبض تؼذاد لرارداد

11

َمکبر طرح َبی پصيَؽی

َر طرح  1ياحذ

ثر اظبض تؼذاد لرارداد

11

ثرگسیذٌ فرایىذَبی آمًزؼی ثرتر (مطُری) يجؽىًارٌ آمًزؼی
داوؽگبٌ

 2ياحذ

ثر اظبض گًاَط ـبدر ؼذٌ

16

ثرگسیذٌ فرایىذَبی آمًزؼی ثرتر (کؽًری)

 3ياحذ

ثر اظبض گًاَی ـبدر ؼذٌ

17

تُیٍ پًدمبن آمًزؼی /فیلم آمًزؼی /ثروبمٍ درظی ،طرح درض

 2ياحذ ثرای َر
مًرد

ثر اظباض گًاَی ـبدر ؼذٌ

18

تُیٍ دريض مجبزی

 2ياحذ

ثر اظباض گسارغ

19

ردیف

ظر دثیر  /يیراظتبر یب مذیر معئًل مجالت ػلمی پصيَؽی

فعبلیت

حذاکثر  1ياحذ

واحد

ثر اظباض اثالؽ

مستندات

16

ػضًیت در َیبت تحریریٍ  /مذیر داخلی مجلٍ ػلمی -پصيَؽی

حذاکثر  0/5ياحذ

ثر اظباض اثالؽ

11

ظردثیر/مذیر معتًل یب ػضً َیئت تحریریٍ مجلٍ ػلمی  -تريیجی

حذاکثر  0/25ياحذ

ثر اظباض اثالؽ

11

راٌ اوذازی آزمبیؽگبٌ تحمیمبتی

 1ياحذ

تأییذ مؼبين پصيَؽی داوؽگبٌ

13

ػضًیت در کمیعیًن ثروبمٍ ریسی درظی داوؽگبٌ

0/5

ثر اظباض اثالؽ

11

ػضًیت در ؼًرای اوتؽبرات داوؽگبٌ

0/25

ثر اظباض اثالؽ

11

ػضًیت در ؼًرای اطالع رظبوی ي رایبوٍ داوؽگبٌ

0/25

ثر اظباض اثالؽ

16

ػضًیت در َیبت ممیسٌ یب کمیعیًن تخففی آن در داوؽگبٌ

1

ثر اظباض اثالؽ

17

ػضًیت در َیبت گسیىػ اظتبد

0/5

ثر اظباض اثالؽ

18

ػضًیت در ؼًرای وظبرت ي ارزیبثی داوؽگبٌ

0/5

ثر اظباض اثالؽ

19

ػضًیت کمیتٍ فرَىگی داوؽگبٌ

0/5

ثر اظباض اثالؽ

66

ػضًیت ؼًرای آمًزؼی ،پصيَؽی ،یب اداری مبلی داوؽگبٌ

1

ثر اظباض اثالؽ

61

ػضًیت در َیبت ثذيی اوتظبمی اػضبی َیبت ػلمی

0/25

ثر اظباض اثالؽ

61

ػضًیت در َیبت تجذیذ وظر اوتظبمی َیبت ػلمی

0/25

ثر اظباض اثالؽ

63

ػضًیت در َیبت ثذيی رظیذگی ثٍ تخلفبت اداری

0/25

ثر اظباض اثالؽ

61

ػضًیت در َیبت تجذیذ وظر رظیذگی ثٍ تخلفبت اداری

0/25

ثر اظباض اثالؽ

61

ػضًیت در کمیتٍ اوضجبطی داوؽجًیبن (ثذيی ي تجذیذ وظر)

0/25

ثر اظباض اثالؽ

66

ػضًیت در کمیعیًن ثررظی مًارد خبؾ داوؽگبٌ

0/5

ثر اظباض اثالؽ

67

ػضًیت در ؼًراَب ،کمیعیًوُب  ،کمیتٍ َب  ،گريَُب ي َیئت َبی
معتمر در ظتبد يزارت ثُذاؼت ،درمبن ي آمًزغ پسؼکی

حذاکثر  2ياحذ

ثر اظباض اثالؽ

68

ػضًیت در کمیتٍ ػلمی ترجمبن ي تجبدل داوػ

 0/5ياحذ

ثر اظبض اثالؽ

69

ریبظت ياحذ مذیریت داوػ ثبلیىی

 1ياحذ

ثر اظبض اثالؽ

 *حداكثز واحد معبدل لببل محبسبه اس واحد موظف بزای هز یك اس اعضبی هیبت علمی  ،به شزح سیز است:مزتبه علمی

تعداد واحد معبدل

مربي  ،استادیار

 1واحذ معادل

داوشيار

 3واحذ معادل

استاد

 1واحذ معادل

*تنهب بزای اعضبی هیئت علمی كه واحد موظف آنهب تکمیل نشده است.

 حدالل سبعبت موظف تدریس اعضبی هیبت علمی پس اس كسز واحدهبی معبدل مذكور ،به شزح سیز خواهد بود:مزتبه علمی

حدالل سبعبت موظف

مربي

11

استادیار

16

داوشيار

7

استاد

1

** محبظجٍ ياحذ َبی مؼبدل ثٍ مىظًر پر ؼذن ياحذ مًظف ثًدٌ ي ؼبمل حك التذریط ومی ؼًد
ماده :111
تبصزه  :1كلیه فعبلیت هبی اعضبی هیأت علمی كه بز اسبس دستورالعمل مزبوطه لببل معبدل سبسی هستند ،ببید بب سبعبت موظف
منطبك گزدد و به صورت سبعبت موظف در نظز گزفته شود .مشزوط بز اینکه  %05اس واحدهبی موظفی اس دروس تئوری ببشد.
تبصزه  :2میشان واحدهبی موظف تدریس اعضبی هیأت علمی تمبم ولت جغزافیبیی  25درصد بیشتز اس واحد هبی موظف مندرج
در جدول فوق می ببشد.

