
 قوانين مرتبط با امتياز ارزيابي عملکردِ آموزشيِ پزشکان

( براي اِعمال 10به صورت يک عدد )از صفر تا هاي آموزشي و پژوهشي هر فرد را واحد آموزش و پژوهش در پايان هر فصل، فعاليت

ي پزشکان محاسبه خواهد نمايد. بر اساس اين نمره، ده در صد امتياز عملکرد کارانهدر فصل آتي به خدمات پشتيباني گزارش مي

شده در همان هاي پژوهشي انجام هاي آموزشي و فعاليتشد. واحد آموزش و پژوهش اين نمره را بر اساس ساعات حضور در دوره

نمايد. فصل که مستندات آن توسط فرد به واحد آموزش و پژوهش ارائه شده است، طبق جدول پيوست محاسبه و گزارش مي

 هاي آموزشي/پژوهشي و ... است. است که شامل حضور فيزيکي, کيفيت کار, فعاليت 100ي پزشکان حداکثر امتياز عملکرد کارانه

بي فعاليت آموزشي/پژوهشي جهت امتيازبندي پزشکان رسمي, قرارداد موقت و طرح پِرکِيس است. فرم پيوست حاوي جدول ارزشيا

ي امتيازدهي مشخص است. مثالً براي تأليف کتاب در مجموع در جدول پيوست مقدار امتياز متعلقه به هر فعاليتي و همچنين نحوه

امتياز از  8منظور خواهد شد و براي فصل چهارم  10امل آموزشيِ گردد، که در واقع براي سه فصل امتياز کامتياز محاسبه مي 38

 امتياز محاسبه خواهد شد. 10

اي چاپ شده است، امتيازها ي مقاله است و مقاله در چه نشريهبراي چاپ مقاله به نسبت اينکه فردِ متقاضي, چندمين نويسنده

شود, چاپ شده باشد و ايندکس مي EMBASEمعتبر خارجي که در  يي در يک نشريهامتفاوت خواهد بود. مثالً، اگر مقاله

ي مقاله و خواهد بود. به همين ترتيب براي ارائه 29ي دوم باشد امتياز مصوب ايشان از اين مقاله شخص ارائه دهنده, نويسنده

شود. براي شرکت در ر نظر گرفته ميها, سخنراني يا عضويت در پانل هر کدام امتيازهايي دها, تدريس در کارگاهپوستر در کنگره

هاي بازآموزي دانشگاه علوم پزشکي هم به ازاي هر پنج امتياز بازآموزي, دو امتياز آموزشي محاسبه خواهد شد. شرکت به دوره

 6/1, امتياز و به عنوان مدرس دوره 8/0هاي برگزار شده توسط واحد آموزش و پژوهش, به ازاي هر ساعت, عنوان شنونده در کالس

بايد حداکثر مربوط  يتاريخ مدارک و مستندات ارائه شده به واحد آموزش و پژوهش جهت محاسبه امتياز عملکرد آموزشامتياز دارد. 

 به سه ماه اخير باشد.

ي جدول امتيازات درج شده است، اين محاسبات براي پزشکان متخصص است و براي پزشکان همانگونه که در توضيح پايين صفحه

هاي مختلف در يک فصل بايد از فعاليت 10محاسبه خواهد شد. براي کسبِ امتياز  2/1مي و دندانپزشکان امتياز نهايي با ضريب عمو

 ها نباشد. آموزشي و پژوهشي, امتيازها گردآوري شود. مثالً امتيازها فقط از شرکت در بازآموزي

امتياز بازآموزي در  125گيرد. تا سقف قراردادِ موقت تعلق مي تنها به پزشکان رسمي و هاي آموزشيمرخصي آموزشي و هزينه

ي بازآموزي )در حال حاضر تا سقف روزي سي هزار امتياز بازآموزي در يک سال, شامل دريافت هزينه 50پنج سال و حداکثر 

امتياز  125نج سال بيش از تومان( و احتساب مرخصي به صورت آموزشي خواهد بود. در صورتي که امتياز بازآموزي کسب شده در پ

هاي امتياز باشد )هر کدام که زودتر اتفاق بيافتد(, جهت شرکت در دوره 50يا امتياز بازآموزي کسب شده در يکسال بيش از 

ها به فرد پرداخت نخواهد شد، ولي اي نيز بابت شرکت در اين دورههاي استحقاقي فرد کسر خواهد شد و هزينهبازآموزي از مرخصي

ارائه گواهي شرکت در دوره بازآموزي، امتياز عملکرد آموزشي براي فرد، مطابق جدول امتيازات، محاسبه خواهد شد. دوره پنج  با

 است. 1399تا انتهاي  1395ساله، از ابتداي سال 

ي ديگر )در هاي مربوط به تخصص هر شخص در شهرهاهاي اياب و ذهاب براي شرکت در کنگرهاستفاده از حق مأموريت, هزينه

هاي مشابه وجود نداشته باشد(، تنها سالي يکبار براساس تقاضاي مکتوب که از صورتي که در شهر محل سکونت يا کار فرد دوره

پذير گردد، پس از تأييد رئيس آموزش و پژوهش و مديريت، امکانطرف شخص متقاضي به واحد آموزش و پژوهش ارسال مي

کند، از اين رويه مستثني است و به دفعات اي شرکت ميي سخنراني يا پوستر در کنگرههت ارائهخواهد بود. در صورتي که فرد ج

 ها جهت ارائه مقاله شرکت کند.تواند در کنگرهمي

در صورتي که تمايل به انجام پژوهش داريد، بايستي پيشنهاد طرح تحقيقاتي خود را به واحد آموزش و پژوهش ارائه نماييد. در 

يد، در حين مدت زمان تحقيق، طبق گزارش پژوهشگر مسئول، مطابق با کار انجام شده امتياز عملکرد آموزشي محاسبه صورت تأي

هاي پژوهشي در سايت جديد آموزش و پژوهش سازمان بارگذاري هاي پيشنهاد طرح تحقيقاتي و عناوين اولويتخواهد شد. فرم

 خواهد شد.

 آموزش و پژوهش

 نفت فارس و هرمزگانبهداشت و درمان صنعت 



 …و  Per Caseپژوهشي جهت امتيازبندي طرح جدول ارزشيابي فعاليت آموزشي/

 (فارس و هرمزگان)مصوبه شوراي آموزش بهداشت و درمان صنعت نفت 
 امتياز سه ماهه  

 4 3 2 1 نوع فعـاليـت 

  (بيش از صد صفحهچاپ كتاب ) رديف

 8 10 10 10 تأليف  1

 6 8 10 10 ترجمه 2

  شريات:چاپ مقاله در ن 

3 

ي معتبر داخلي يا خارجي )نشرياتي ي اول تا چهارم در يک نشريهبه عنوان نويسنده

 Excerpta Medica /EMBASEيا   Index Medicusکه در سيستم فهرست نگاري 

 شوند.(تلخيص مي

10 8 6 5 

4 

ي معتبر داخلي يا خارجي )نشرياتي ي پنجم به بعد در يک نشريهبه عنوان نويسنده

 Excerpta Medica /EMBASEيا   Index Medicusکه در سيستم فهرست نگاري 

 شوند.(تلخيص مي

8 6 4 2 

 2 4 6 8 ي داخليي اول تا چهارم در يک نشريهبه عنوان نويسنده 5

 – 2 4 6 ي داخليي پنجم به بعد در يک نشريهبه عنوان نويسنده 6

  ي سخنراني يا پوستر:ارائه 

 – 2 4 6 الملليره / کنفرانس بيندر يک کنگ 7

 – – 3 5 در يک کنگره / کنفرانس داخل کشور 8

 – – – 3 هاي دانشگاهدر کنفرانس 9

 – – – 2 هاي داخلي )سخنران يا عضو پانل(در کنفرانس 10

 – – 3 5 ساعت( 5ها )به ازاء هر ها / کارگاهبه عنوان مدرس دوره 11

  به عنوان شنونده: …شركت در 

 – – – 4 امتياز( 5هاي بازآموزي )به ازاء هر دوره 12

 – – - 4 ساعت( 5ها )به ازاء هر کارگاه /هاي داخليدوره 13

 – – – 3 ساعت( 5هاي مرتبط خارج از سازمان )به ازاء هر دوره 14

  هاي آموزشي / پژوهشي:شركت در فعاليت 

 – – – 4 به عنوان عضو فعال از گروه تحقيق 15

 – – – 2 همکاري با مراکز تحقيقاتي خارج از سازمان 16

 توضيح:
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