
بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

معاونت آموزشی

دستورالعمل جایگزینی سیستم شعاع به جاي کارت زنی

: مقدمه

: شعاع(دانشگاه علوم پزشکی تهران براي اولین بار در کشور سیستم جامع ارزیابی کمی فعالیت هاي اعضاي هیات علمی 
هدف این سیستم که بر اساس اصول مدیریت . را طراحی و راه اندازي کرده است) شناسایی عملکرد آکادمیک و ارزشگذاري عینی آن

هیات علمی دانشاه علوم پزشکی تهران طراحی شده، ارج نهادن به فعالیت هاي اعضاي مبتنی بر رسالت و متناسب با وضعیت اعضاي
مدیریت سیستم در هر دانشکده به طور مستقل و زیر نظر رئیس . هیات علمی از طریق شناسایی و ارزشگذاري عینی آن است

ت آموزشی دانشگاه جمع بندي و آنالیز می دانشکده اعمال می شود و نتایج حاصله در تمامی دانشکده هاي تحت پوشش، در معاون
اعضاي هیات علمی به جاي بررسی صرف حضور حضور فیزیکی موثر یکی از کاربردهاي این سیستم، شناسایی میزان . گردد

فیزیکی ایشان و استفاده از آن به جاي کارت زنی دستی توسط اعضاي هیات علمی است، که نحوه کار در این دستورالعمل مشخص 
امید است با استفاده از این سیستم، زمینه براي اعتالي بیش از پیش آموزش و پژوهش در دانشگاه و احقاق حقوق اعضاي . استشده 

. هیات علمی فراهم آید

هایی که از زمان راه اندازي سیستم شعاع در آنها بیش از یک سال گذشته است در صورت دانشکدهاعضاي هیات علمی .1ماده 
. به جاي کارت زنی استفاده کنندشعاعتوانند از سیستممی4و 3وضوع ماده محصول شرایط 

ساعت کار اعضاي هیات علمی که بر اساس این دستورالعمل واجد شرایط هستند معادل میزان حضور مورد انتظار بر اساس . 2ماده 
.شودقوانین کشوري منظور می

هاي اعضاي شعاع به جاي کارت زنی دستی، باید سیستم کنترل تصادفی فعالیتدر دانشکده متقاضی استفاده از سیستم .3ماده 
. بر اساس دستورالعمل معاونت آموزشی مستقر شده باشد) درصد اعضاي هیات علمی در هر دوره5(در سیستم شعاع اعضاي هیات 

:اي کارت زنی استفاده کنندتوانند از این سیستم به جکه داراي شرایط زیر باشند میاعضاي هیات علمی . 4ماده 

. هاي ارزیابی تکمیل شده باشداطالعات سیستم در کلیه دوره) الف

-این امتیازات ساالنه توسط معاونت آموزشی دانشگاه ابالغ می(هاي زیر کسب شود حداقل امتیاز مورد انتظار در قسمت) ب
): شود

هاي پژوهشی فعالیت2حداقل امتیاز پژوهشی مورد انتظار در سال از جدول -1

هاي آموزشی فعالیت11تا 1حداقل امتیاز ماهانه مورد انتظار آموزشی از جداول -2

ها در هر گروه آموزش میزان حداقل مورد انتظار از مجموع فعالیت-3
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تاییدکننده مربوطه اطالعات اعضاي هیات علمی متقاضی استفاده از سیستم شعاع به جاي کارت زنی دستی، باید توسط ) ج
ها توسط مدیر سیستم به منظور اعطاي ترفیع ساالنه براي کارت زنی مورد قبول تایید فعالیت. مورد تایید قرار گرفته باشد

.نخواهد بود

تائید رئیس دانشکده مربوطه مبنی بر حصول شرایط و موافقت کتبی با جایگزینی سیستم شعاع با کارت زنی براي عضو ) د
)تواند حسب مورد نظر رئیس بیمارستان یا مدیر گروه مربوطه را اخذ نمایدرئیس دانشکده می(علمی متقاضیهیات 

- 92در هیات رئیسه دانشگاه به تصویب رسید و از ابتداي سال تحصیلی 14/8/91ماده در تاریخ5در این دستورالعمل . 5ماده 
. قابل اجرا است1391


