
 

  2 از 1صفحه  

  بسمه تعالي
  
  

  دانشگاه علوم پزشكي تهران
  معاونت آموزشي

   سيستم شعاعبا استفاده ازدستورالعمل ترفيع اعضاي هيات علمي دانشگاه 
  

  : مقدمه
: شـعاع (دانشگاه علوم پزشكي تهران براي اولين بار در كشور سيستم جامع ارزيابي كمي فعاليت هاي اعـضاي هيـات علمـي                      

هدف اين سيستم كـه بـر اسـاس اصـول           . كرده است را طراحي و راه اندازي      ) و ارزشگذاري عيني آن   شناسايي عملكرد آكادميك    
مديريت مبتني بر رسالت و متناسب با وضعيت اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشـكي تهـران طراحـي شـده، ارج نهـادن بـه                          

مديريت سيستم در هر دانشكده به طور مستقل  .فعاليت هاي اعضاي هيات علمي از طريق شناسايي و ارزشگذاري عيني آن است       
شود و نتايج حاصله در تمامي دانشكده هاي تحت پوشش، در معاونت آموزشي دانشگاه جمع               و زير نظر رئيس دانشكده اعمال مي      

ر در ايـن    كه نحوه كا  است  يكي از كاربردهاي اين سيستم استفاده براي ترفيع ساالنه اعضاي هيات علمي             . گرددميبندي و آناليز    
در و پـژوهش    آمـوزش   بـيش از پـيش      ، زمينه براي اعـتالي      استفاده از اين سيستم   با  اميد است   . دستورالعمل مشخص شده است   

  . دانشگاه و احقاق حقوق اعضاي هيات علمي فراهم آيد
  

دميك خود را بر اسـاس      هاي آكا كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه موظفند تا اطالعات مربوط به فعاليت          : ورود اطالعات . 1ماده  
  . تعاريف و روند تصريح شده در سيستم وارد كنند

  
زمان هر دوره ارزيابي از ابتداي هر ماه شمسي تا پايان همان ماه بـوده و مهلـت ورود اطالعـات       :  زمان هر دوره ارزيابي    .2ماده  

رود اطالعـات دوره ارزيـابي يـك ماهـه      روز اضافه صـرفا بـراي و  ده.  ماه بعد خواهد بوددهمهر ماه از ابتداي آن ماه تا  
  .گذشته است

  
ها  روساي بخش  ،تاييدكنندگان اطالعات وارد شده در سيستم براي گروه هاي باليني دانشكده پزشكي           :  تاييد اطالعات  .3ماده  

هـاي آموزشـي     مـديران گـروه    ،هاي تحت پوشش  ساير دانشكده نيز  هاي آموزشي دانشكده پزشكي و      و براي ساير گروه   
ها تاييدكننده ديگري به جـز دو مـورد فـوق توسـط مـديريت دانـشكده                  در صورت لزوم براي بعضي از فعاليت       .تندهس

 در ضمن در مورد اعضاي هيات علمي پژوهشي دانشگاه تاييد كننده رئيس مركـز تحقيقـاتي مربوطـه                   .شودتعيين مي 
  .است

  
ا اطالعات اعضاي هيات علمي تحت پوشش خود را در هـر دوره            تاييد كنندگان محترم موظفند ت    :  زمان تاييد اطالعات   .4ماده  

-بعد از اين زمان اطالعات از دسترس ايشان خارج مي.  ماه بعد آن دوره بررسي و تاييد نمايندبيستم تا  دهمارزيابي از   

  .شود
نهـا را بـراي عـضو مـذكور     توانند در صورت وجود ابهام يا اشكال در اطالعات اعضاي هيات علمي، آ         تاييدكنندگان مي  .1تبصره  

توان فعاليت مورد نظر را     در صورت عدم توافق نهايي تاييدكننده مي      . برگشت دهند تا اصالح شده و مجددا ارسال شود        
  .تاييد نكرده و براي دانشكده ارسال نمايد



 

  2 از 2صفحه  

  . تاييدكنندگان بايد در طول دوره ارزيابي به عنوان عضو هيات علمي وارد سيستم شده و اطالعات خود را وارد كنند.2تبصره 
 از اعضاي هيـات علمـي تحـت پوشـش           ، تاييدكنندگان اطالعات مختارند تا براي اطالعات ثبت شده بنا بر صالحديد           .3تبصره  

  .خود توضيح يا مستندات بخواهند
ها توسط تاييدكننده، اطالعات به طور اتوماتيك در پايان مهلت تاييد بـراي دانـشكده               ت عدم بررسي فعاليت    در صور  .4تبصره  

يـا دفتـر همـاهنگي      (شود و دانشكده    ارسال مي )يا دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي براي اعضاي هيات علمي پژوهشي         (
  .طالعات مختار خواهد بوددر رد يا تاييد ا) مراكز تحقيقاتي براي اعضاي هيات علمي پژوهشي

  
 در سال اول راه اندازي سيستم در هر دانشكده ترفيع اعضاي هيات علمي بدون در نظر گـرفتن ميـزان امتيـاز كـسب                    .5ماده  

توانـد از   عضو هيـات علمـي مـي       سال اول    در طي  .شوداعطا مي  ماه ورود اطالعات در سيستم       9و صرفا بر اساس     شده  
  .اي ترفيع اقدام كندطريق سيستم كاغذي سنتي بر

  
صرفا بر مبناي آيين نامه و با اسـتفاده از اطالعـات جمـع شـده از          اندازي سيستم، ترفيع    بعد از گذشت سال اول از راه       .6ماده  

، كـسب حـداقل امتيـاز الزم در قـسمت پـژوهش و              مورد نياز كل  بر اساس كسب حداقل امتياز      طريق سيستم شعاع و     
   .استسمت آموزش كسب حداقل امتياز الزم در ق

 مـاه وارد  9در صورتي كه عضو هيات علمي اطالعات خـود را كمتـر از   اندازي سيستم در هر دانشكده   در سال اول راه    .1تبصره  
   . به تعويق خواهد افتاد، ماه كامل9كرده باشد تاريخ ترفيع وي تا پايان 

براي پژوهش و آمـوزش بـراي   داقل امتيازات مورد نياز  ح ،در آخرين جلسه كميته منتخب ترفيع دانشگاه      در هر سال     .2تبصره
  . شودسال بعد بر اساس توافق محاسبه و اعالم مي

توسط معاونت  اند   دانشگاه علوم پزشكي تهران استفاده نكرده      Affiliation در ابتداي هر ماه فهرست مقاالتي كه از          :3تبصره  
توسط هر دانشكده اين مقاالت از مجموع مقـاالت اعـالم            1389 از ابتداي مهرماه  شود و   اعالم مي آوري  تحقيقات و فن  

  .شودشده توسط اعضاي هيات علمي حذف مي
  

هايي كه هنوز وارد سيستم شعاع اعضاي هيات علمي دانشكدهسنجش كليه فعاليت هاي آموزشي،  پژوهشي و اجرايي  :7ماده 
ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهـشي علـوم پزشـكي            هنامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگا      ينيبر اساس آ  اند  نشده

  خواهد بود1387جمهوري اسالمي ايران مصوب 
  

كارهاي الزم براي تضمين روايـي و       هاي تحت پوشش راه    دانشگاه با همكاري دانشكده     و پژوهشي  آموزشيهاي   معاونت .8ماده  
  . بنددورت تصادفي و حضوري، را به كار ميپايايي اطالعات سيستم، مانند بررسي اطالعات اعضاي هيات علمي به ص

  
 1390 و در مردادماه     ه به تصويب رسيد   9/3/89مورخ  هيات رئيسه دانشگاه در      تبصره تدوين و در      هشت ماده و    هشتاين دستورالعمل در    

 .رفت مورد بازبيني قرار گ1391 ماه فروردين تبصره در 7 ماده و 8هم اينك در ه بود و مورد بازبيني قرار گرفت


