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 غيرقابل استناد

 
14/5/86 مورخ ويراست  

   اعضاي هيأت علمي مرتبهارتقاي آئين نامه 

  ) و پژوهشي عاليها و موسسات آموزش  استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاهآئين نامه پيوست (

  

  كليات

  مقدمه - 1

 نشانگر پويايي  و فناوري  پژوهشي،ارتقاي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالي

  . انتقال و ترويج علم است،يكي از شاخصه هاي توليدعلمي و 

جهت گيري نظام علمي كشور را آنها در ارتقاي اعضاي هيات علمي، ثير أميزان تعلمي و  هاي مؤلفه

ي از اعضاي هيات علم مرتبه يارتقاوثر در هاي م مشخص مي كند و به اين لحاظ توجه به مولفه

  .اهميت ويژه اي برخوردار است

و   بسترساز تداوم تحول دانشگاه به سمت دانشگاه تمدن ساز و دانشگاهفحاضر با هده آئين نام

مولفه هاي آئين نامه اين است و به همين منظور در   اسالمي تدوين شدهـپشتيبان تمدن نوين ايراني 

ار رمورد توجه ق اجراييفرهنگي و علمي، متنوعي در حوزه هاي مختلف آموزشي، پژوهشي، فناوري، 

معلمي، تصنيف كتاب، اخالق و رفتار فته و عالوه بر توجه به كيفيت علمي مقاالت به مواردي نظير گر

  .فع نيازهاي اساسي جامعه و فعاليت فرهنگي اهميت خاص داده شده استار اجراي طرحهاي پژوهشي

  مهنا اين آئين كه از اين پس در/... پژوهشگاه/     ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاه

هاي آموزشي، پژوهشي و  فناوري و  شود، با توجه به ميزان فعاليت ناميده مي» /... پژوهشگاه/ دانشگاه  «

  .نامه امكان پذير است  علمي، فرهنگي و  اجرايي آنان و بر اساس مفاد اين آئينتخدما
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  تعاريف -2

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري :  وزارت - 1

  تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت علوم، :  وزارتين - 2

مطالب يا داده هايي هدفمند و منسجم است كه از منابع مختلف تهيه  و دريك  :  گردآوري كتاب - 3

  .مجموعه تدوين مي شود 

كه براساس تحليل است  پذيرفته شدهمجموعه اي از داده هاي علمي و نظريات : ليف كتابتأ -4

  . توام با نقد است معموالً تركيب مبتكرانه ساماندهي مي شود و جديد و يا

 و نوآوري هاي علمي ديدگاههامجموعه اي است كه پيام اصلي آن بر اساس :  تصنيف كتاب- 5

  ص خ ديگران در يك موضوع مشيديدگاههانويسنده يا نويسندگان است و همراه با تحليل يا نقد 

 جديد نويسنده يا نويسندگان ديدگاههاي سوم كتاب را  حداقل يككه، به گونه اي مي باشد 

  .تشكيل مي دهد هرچند كه آنها را قبالً در مقاالت خود منتشر كرده باشند 

 بدل هاي موجود در جهان ، تشخيص صحيح ترين - عبارتست از معرفي نسخه :  تصحيح انتقادي -6

رح و توضيح مستندات متن، ذكر و نزديكترين نسخه به زمان حيات مؤلف، ارائه روش تحقيق،  ش

مĤخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و كتاب شناسي آن، تكميل نقايص چه در عبارت و 

رشته تخصصي مصحح بايد با موضوع  ( .چه در محتوي و داوري در بهترين برداشت و نظاير آن

  ).كتاب منطبق باشد 

تعاريف مورد نظر توسط كميسيون نشريات :  ترويجي– پژوهشي و علمي - علميمجله هاي -7

  . ارائه شده است "وزارتين"
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 است كه با داوري علمي مقاالت دريافتي همراه بوده و پس از همايشي : علمي معتبرهمايش  - 8

در . شود نقد و بررسي يا پرسش و پاسخ در خصوص آن مقاله توسط حضار انجام مي،ارائه هر مقاله

  .ارائه مي شود) بنيادي، كاربردي، توسعه اي يا فناوري (ت علمي صرفاً مقاالهمايش اين 

  :  خالقيت و نوآوري - 9

الق فرد خّدانش موجود خالقيت عبارت است از فرآيند شكسته شدن و دوباره ساخته شدن  – الف

در جهت با رويكردي نو و به دست آوردن بينش جديد نسبت به ماهيت آن درباره يك موضوع 

  .موضوعت، برقراري روابط، كشف نادانسته ها به منظور پردازشي نو از آن تشريح، برداش

 بصورت ارائه يك كه تحقق بخشيدن، عيني كردن و ارائه نتايج خالقيتعبارت است از  نوآوري – ب

و طراحي يك )  در قالب يك مقاله علمي "معموال( مفهوم ، تعريف، قضيه يا پيشنهاد جديد 

  .ر مي كند محصول يا خدمت جديد ظهو

، تعاريف )Concepts(عبارت است از مجموعه به هم پيوسته اي از مفاهيم : نظريه-10

)definitions( قضايا و پيشنهادها كه به منظور تبيين و پيش بيني پديده ها يا حقايق ارائه ،  

  .مي شود و نگاه نظام يافته اي از متغيرها را بوجود مي آورد 

هاي همايش وع كامآل تخصصي توسط دانشمندان در مجالت علمي و نوآوري هاي متعدد دريك موض

  مختلف مطرح مي شود و با داوري، نقد و اصالح هركدام از آنها و سپس با انباشت، در هم كنش و 

هم افزائي تعداد زيادي از آنها، در مدت زمان مناسب، به تدريج يك نظريه در ميان دانشمندان يك 

  ه تأثير جدي در جهت گيري آن گرايش تخصصي در مرز دانشجامعه علمي متولد مي شودك

  . مي گذارد 

  نظريه ها معموآل به نام يكي از پيشتازترين و فعالترين دانشمندان آن جامعه علمي ثبت 

  .مي شوند
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  : طرحهاي پژوهشي و فناوري -11

   نوآوري علمي   كه از نوع بنيادي ، كاربردي و توسعه تجربي است شامل سه  طرحهاي پژوهشي –الف 

   .برخوردار باشد

 طرحهاي فناوري شامل فعاليتهاي طراحي مهندسي براي اولين بار ، ساخت نمونه آزمايشگاهي و –ب 

  .فرآيند طراحي توليد انبوه است و داراي نوآوري دراين فعاليتهاست 

   طرحهاي دروني موسسات آموزشي و پژوهشي و طرحهاي بيروني -12

  ب يصوت كه توسط شوراهاي موسسات آموزشي و پژوهشي است طرحهائي  طرحهاي دروني–الف 

  از % 50ت علمي با پژوهانه خود طرح را انجام مي دهد و بيش از امي شوند و يا عضو هي

  . از امكانات مادي و معنوي داخلي مؤسسات  تأمين مي شود  آنها هزينه

با يك دستگاه اجرائي، وزارتخانه يا  كه از طريق عقد قرارداد است طرحهاي بيروني طرحهائي –ب 

 ، توسط طرف قراردادهزينه آنها % 50صنعت در بخش دولتي يا خصوصي و با پرداخت بيش از 

  .انجام مي شوند 

ب يصوت كه توسط يكي از مراجع مديريتي مرتبه اول كشور طرحي): ملي ( كاربردي كالن  طرح-13

  طرح كاربردي كالنمشخصات كامل . استو تاثير گذاري آن در سطح ملي يا مي شود شده 

   .شود اعالم مي " وزارت "توسط ) ملي (  

14-) ISC Islamic World Science Citation Center   (:  پايگاه استنادي علوم جهان

اسالم كه در محل كتابخانه منطقه اي علوم و تكنولوژي راه اندازي شده است و تمامي مجالت 

 ترويجي معتبر كشور و نيز جهان اسالم را نمايه مي كند و با محاسبه – پژوهشي و علمي –علمي 

، نيمه عمر و ويژگيهاي مقاالت )IF(استنادي مقاالت ويژگي هاي مجالت همچون ضريب تاثير 

  ).WWW.isc.gov.ir.( همچون تعداد استنادها را ارائه مي دهد
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  مومي و گرايش هاي خاص علمي كه  هاي معتبر عنمايهاز عبارتست : بين الملليمعتبر نمايه -15

بنا به تشخيص هيات مميزه مقبوليت بين المللي دارند و نمايه هاي مجالت مورد تاييد انجمن هاي 

  .معتبر بين الملليعلمي 

 2عبارتست از نسبت تعداد استنادها به يك مجله در : ) Impact Factor=IF( ضريب تأثير -  16

  .گذشته آن نشريه، در يك سال مشخص  سال 2سال قبل، به تعداد مقاالت 

مجموع ضريب تأثير مجالت : ) Middle Impact Factor=MIF(متوسط تأثير  ضريب -17

  .آن رشته يا گرايش علمي به تعداد مجالت آن رشته يا گرايش علمي 

 يا ISCبنا بر گزارش نمايه مقاله اي است كه ) : Highly cited paper( مقاله پر استناد-18

 سال قبل از سال مرجع داراي تعداد استنادهايي بيشتر 10در  هاي معتبر بين المللي نمايه

  ).اين مقدار دررشته هاي مختلف، متفاوت است ( .از مقدار مشخصي در هر رشته باشد

   يا ISCبنا بر گزارش نمايه مقاله اي است كه  : )Hot paper( مقاله بسيار پر استناد 19 

 سال قبل از سال مرجع داراي استنادهايي بيش از مقدار 2در  لمللينمايه هاي معتبر بين ا

  ).اين مقدار در رشته هاي مختلف، متقاوت است.(مشخصي در هر رشته باشد

دانش آموخته اي است كه از لحاظ منظور ، يين نامه آدر اين :  دانش آموخته ممتاز -20

ول دانش آموختگان ا%) 20( بيست درصدءميانگين كل در يك مقطع تحصيلي ، جز

  . اي هاي خود باشد هم دوره

عبارت است از موسسات و نهادهاي عمومي : موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي -21

  . 1366 قانون محاسبات عمومي كشور ، مصوب 5غير دولتي موضوع ماده 
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  هاي آموزشي  ـ فعاليت1ماده 
 از به طور عام و دانشجويان هي ازبا نظرخوا ـ ارزيابي كيفيت تدريسكيفيت تدريس  ـ1ـ1

 در آخر هر نيمسال .شود  انجام مي پيوستكاربرگهاي طبق  به طور خاصآموختگان ممتاز دانش

  آموزشي – امتياز توان علمي -ب،  امتياز كل -الف: شامل تحصيلي امتياز كسب شده در هر درس

در زمان . گردد أت علمي ضبط مي در پرونده عضو هي  رفتار و سلوك علمي و اجتماعي امتياز -ج و

در تعداد )  امتياز20حداكثر (كسب شده در هر درس هاي سه گانه  امتياز عضو هيات علمي يارتقا

و ) ب(، )الف(هر يك از بخشهاي گردد و از تقسيم حاصل جمع اعداد  واحد آموزشي آن درس ضرب مي

 –امتياز توان علمي ، كيفيت تدريسكل امتياز به ترتيب  ،هاي تدريس شده بر تعداد كل واحد )ج(

كسب شده از  كلامتياز  اختالف .آيد به دست مي رفتار و سلوك علمي و اجتماعياموزشي و امتياز 

هاي الزم  جدول حداقل امتياز( 2 جدول شماره 1ـ1هاي مندرج در بند  كيفيت تدريس و حداقل امتياز

. شود  محاسبه مي1ـ1هاي بند  جزء امتياز)براي ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي

  . است4 و 5،6 هاي مربي، استاديار و دانشيار به ترتيب حداكثر اين اختالف امتياز در مرتبه

 نظر خواهي از دانشجويان و دانش آموختگاني انجام مي شود كه درس مربوط را با متقاضي :1تبصره 

  .ارتقا گذرانيده باشند

كيفيت  كلامتياز  اعضاي هيات علمي موسسات آموزشي، كسب حداقل تبه مر براي ارتقاي :2تبصره

  .  ضروري است2 جدول شماره 1- 1تدريس مندرج در بند 

 و دانشياري، استاديارياعضاي هيات علمي موسسات آموزشي به مرتبه مرتبه  براي ارتقاي -3تبصره 

 آموزشي و كسب حداقل ـان علمي تو امتياز  از 16 و 15، 14 ميانگيناستادي به ترتيب كسب حداقل 

 .ضروري است رفتار و سلوك علمي و اجتماعي امتياز  از 14 و 14، 14 ميانگين 
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و /. 25تدريس يك واحد درس در دوره هاي كارداني و كارشناسي به ترتيب  -كميت تدريس-2- 1

ي هيأت علمي حداكثر امتياز براي اعضا. امتياز75/0امتياز و در دوره هاي تحصيالت تكميلي  /.5

. باشد  مي3 و براي اعضاي هيأت علمي موسسات پژوهشي 6مؤسسات آموزشي در هر نيمسال تحصيلي 

  . است15 و 35سقف امتياز اين بند براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي به ترتيب 

نمايد،  اگر عضو هيأت علمي در يك نيمسال تحصيلي يك درس را در چند كالس تدريس −1تبصره 

 منظور 5/0هاي تكراري با ضريب   و براي كالس1امتياز كسب شده براي اولين كالس با ضريب 

  .شود مي

 اگر چند عضو هيأت علمي يك درس را به طور مشترك در يك كالس تدريس نمايند، -2تبصره 

  .شود امتياز آن درس بين همكاران به ميزان مشاركت آنان در تدريس تقسيم مي

متياز كميت تدريس اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي در صورتي قابل احتساب است  ا-3تبصره 

ازهاي توان ي و حداقل امت2 جدول شماره 1ـ1كيفيت تدريس مندرج در  بند  كلكه حداقل امتياز 

را )  باال-1- 1 بند 3به شرح مذكور در تبصره ( رفتار و سلوك علمي و اجتماعيآموزشي و  –علمي 

  .شندكسب نموده با

  . امتياز براي هر واحد25/0 راهنمايي پروژه دانشجويان دوره كارشناسي  ـ3 ـ1
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   فعاليتهاي پژوهشي و فناوري-2ماده 

   امتياز 7 تا 2 پژوهشي كامل چاپ شده در نشريه علمي معتبر، از  ـ مقاله علمي-2-1

سبت به ضريب تأثير متوسط  ننشريهبر اساس ضريب تأثير (خارجي  معتبر نشريه علمي  كيفيت -1تبصره 

 در امتياز دهي هيات مميزهبا تشخيص  نشريه علمي معتبر داخلي و كيفيت ) در آن گرايش علمي هانشريه

  .شود مي مقاالت در نظرگرفته 

 در سالهاي گذشته پر ISC نمايه بين المللي يا  معتبر نمايه هاي  گزارشهايبه مقاالتي كه در  -2تبصره 

  .امتياز تعلق مي گيرد  7  ر پر استناد بوده انداستناد و يا بسيا

 كسب 7ن امتيازي كمتر از مقاله بدون توجه به استناد آچنانچه در مرتبه قبلي ارتقاي متقاضي، 

نموده باشد، در مرتبه بعدي ارتقاء، امتيازي معادل مابه التفاوت امتياز كسب شده در مرتبه قبل و 

  . ظور خواهد شد براي آن مقاله من7حداكثر امتياز 

 داراي هر دو نمايه ، كه پژوهشي  داخليـمقاله چاپ شده در مجله علمي  از كسب شده  امتياز - 3تبصره

ISC  برابر مي شود2/1 امتياز فوق الذكر 7 با رعايت سقف ، باشدمعتبر بين المللي و نمايه.  

 4/8حداكثر (" تحذف شود و عبار "  امتياز فوق الذكر7با رعايت سقف  "عبارت: پيشنهاد

  . اضافه شود پس از كلمه برابر ") امتياز

 شده جامعهاساسي از مشكالت  كه منجر به حل يكياي مقاله چاپ شده امتياز كسب شده از   -4تبصره 

  .افزايش مي يابد )  امتياز 5/10داكثر ح (  برابر5/1تا  باشد،

 محرمانه بودن به لحاظ و  استراج شده  پژوهشي محرمانه استخه اي كه از طرحامتياز مقال -5تبصره 

  . تشكيل مي شود، تعيين مي گردد" وزارت" توسط كميته ويژه اي كه در، نبايد چاپ و منتشر گردد

 1- 2بند امتياز از حداقل )  3/2  (دوسوم براي ارتقا به مرتبه دانشياري و يا استادي دارا بودن حداقل-6تبصره 

الزامي المللي بين معتبر يا نمايه  ISCنمايه با  پژوهشي - نشريات علميدر از مقاالت چاپ شده  3 يا 2جدول 

   .است
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 پژوهشي – مقاله علمي  را از امتياز3 يا 2 جدول 1-2 بايد باقيمانده حداقل امتياز بند ارتقامتقاضي 

ثبت ، اختراع يا اكتشاف ) اعم از نمايه شده يا نمايه نشده ( كامل چاپ شده در نشريه علمي معتبر 

  فناوري كاربردييا پژوهشي علمي نهايي طرحهاي گزارش مجموعه ه هنري ، شده، اثر بديع و ارزند

كه منجر به حل يكي از )ملي(  كاربردي كالن مديريت طرحيا مجموعه گزارشهاي و ) ملي( كالن

 يك از( مين كندأ ت تصنيفيكتاب و يا )9- 2 بند 1موضوع تبصره ( مشكالت اساسي جامعه شده باشد

   ).يا چند مورد 

 :   اضافه شود6 تبصره 3عبارت زير به انتهاي سطر : پيشنهاد

  . در بعضي از رشته ها، بنا به تشخيص هيات مميزه ، حداقل مذكور ممكن است كاهش يابد

مقاله   كه نويسنده در زمينة موضوع، مقاله علمي مروري چاپ شده در نشريه علمي معتبر- 2- 2

   امتياز5راي مقاالت متعدد باشد، تا صاحب نظر بوده و دا

 3 علمي معتبر تا همي ترويجي و نقد چاپ شده در نشريعله چاپ شده در مجلعلمي مقاله  -  3- 2

  امتياز

بصورت الكترونيكي يا  علمي معتبرهمايش االت در مجموعه مق اپ شدهكامل چ يمقاله علم- 4- 2

 با نمايه ه هايات علمي چاپ شده در مجلساير مستنديا و   چاپ شدهه هايهمراه با خالصه مقال

  امتياز 2تا ، معتبر كه در اين آئين نامه مطرح نشده اند

    امتياز25/0 علمي معتبر تا همايش علمي چاپ شده در مجموعه مقاالت  خالصه مقاله-2-5

االت عه مقمجموچاپ شده در، ارتقاصد مستخرج از رساله يا پايان نامه متقاضي صددر يمقاله علم -2-6

 2و 1تا به ترتيب  اسامي و سهم همكاران  ترتيب ، بدون در نظر گرفتن معتبري علمهينشر ياهمايشهاي معتبر 

  امتياز
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تقا باشد، امتياز بخش ردر صورتيكه بخشي از مطالب مقاله مستخرج از رساله يا پايان نامه متقاضي ا

 آن در  و كيفيتديگر مقاله ، متناسب با كميت خش و ب1مربوط به رساله يا پايان نامه متناسب با امتياز 

  .  قابل احتساب است3-2، 2-2، 1-2قالب بندهاي 

   اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج از كشور داراي تأييد علمي و رسمي از- 7- 2

   امتياز10 تا ،"وزارت" و يا مراجع مورد تأييد "وزارت "

 3 يا 2جدول  1- 2از حداقل امتياز بند )   3/1(ده تا  يك سوم امتياز اختراع يا اكتشاف ثبت ش -تبصره

  . قابل احتساب است

 اثر بديع و ارزنده هنري با ارائه مباني نظري آن به صورت مكتوب براي اعضاي هيات علمي - 8- 2

   امتياز8 تا ،گروه هنر

 جدول 1-2ياز  بنداز حداقل امت) 3/1( اعضاي هيات علمي گروه هنر مي توانند  تا يك سوم -تبصره 

  . كسب نمايند3-2از بند   را3 يا 2

 مديريت و مجموعه گزارشهاي  فناوري  وپژوهشيطرحهاي نهايي گزارشهاي علمي مجموعه   -9- 2

ي انجام شده باشد علم هيات كه با موافقت مؤسسه محل خدمت عضوپژوهشي و فناوري طرحهاي 

 با داوري تخصصي به شرط آن كهجامعه اسي اسمشكالت نوآوري و حل كيفيت، متناسب با ميزان 

  : هشي مؤسسه يا كارفرما رسيده باشد، به شرح زيرداوران شوراي پژو هيات گزارشها به تأييد مجموعه 

و  2 يا فناوري مصوب درون دانشگاهي تا پژوهشي طرح  نهاييعلمي هايگزارشمجموعه  -1- 9- 2

 يا فناوري درون پژوهشگاهي و يا درون يپژوهش  علمي نهايي طرحهايگزارشمجموعه امتياز و 

   امتياز5تا ، وابسته به دانشگاهها پژوهشيمراكز يا درون و  پژوهشي  مؤسسات

 قرارداد آن بين يا فناوري بيروني كه پژوهشينهايي طرح علمي هاي گزارشمجموعه  - 2 - 9- 2

   امتياز 10 تا ،باشدشده و كار فرما منعقد  /... دانشگاه يا پژوهشگاه



 

 11 

 غيرقابل استناد

  : تبصره زير اضافه شود: يشنهادپ

به مجموعه گزارشهاي علمي نهايي طرح پژوهشي يا فناوري كه قرارداد آن بين عضو : تبصره

عضو هيات علمي، منعقده شده هيات علمي و كارفرما، بدون موافقت موسسه محل خدمت 

  . امتياز تعلق مي گيرد2باشد ، تا 

شي يا فناوري دروني يا بيروني كه حداقل شامل  پژوه طرحهاي مديريتگزارش مجموعه – 3- 9- 2

  طرح اصلي نهايي علمي هاي گزارشمجموعه  امتياز مستقل از امتياز 2سه طرح فرعي باشد حداكثر تا 

مجموعه و ) ملي(ن كالكاربردي يا فناوري  پژوهشي نهايي طرحعلمي هاي زارشگمجموعه  -4 - 9- 2

   امتياز  15 تا تناسب با حجم طرحم) ملي(  طرح كاربردي كالنهاي مديريتگزارش

 12 و 8، 4 به ترتيب به  4-9-2 و 2-9-2، 1-9-2مذكور در بندهاي  15 و 10، 5اعداد : پيشنهاد

  . كاهش يابد

) ملي( كالنكاربردي پژوهشي يا  فناوري  هاي علمي نهايي طرحش امتياز  مجموعه گزار - 1تبصره 

يكي از مشكالت اساسي  جر به حلكه من)ملي ( نكاربردي كالمجموعه گزارشهاي مديريت طرح  يا

  . قابل احتساب است3 يا 2 جدول 1- 2 از حداقل امتياز بند)   3/1(يك سوم  تا ،باشدجامعه شده 

وه و يا  توليد انب،به توليد نيمه صنعتيپژوهشگر  با همكاري پژوهشيدر صورتيكه طرح  -2تبصره

  . طرح اضافه مي شودبه امتيازتياز  ام2شد حداكثر تا استفاده گسترده رسيده با

طرحهاي پژوهشي محرمانه توسط كميته ويژه اي  علمي نهايي  هايگزارشامتياز مجموعه  -3تبصره

  .  تشكيل مي شود، تعيين مي گردد"وزارت"كه در 

و ) توليد كارگاهي( توليد دانش فني براي تبديل نمونه اوليه آزمايشگاهي به نمونه موفق صنعتي -2-10

   امتياز10 تبديل توليد كارگاهي به توليد انبوه تجاري حداكثر تا يا
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 3 ارزيابي، نظارت و داوري طرحهاي پژوهشي و فناوري به ترتيب قبل، حين و بعد از اجرا تا -2-11

  امتياز

  . كاهش يابد2 به 3 حذف شود و عدد " داوري": پيشنهاد

 ،مصوب... و تخصصي مشاوره تخصصي، ات  ساير فعاليتهاي فناوري همچون مستندسازي، خدم-2-12

   امتياز2تا 

حسب اعتبار محتوي، كيفيت و بر ) كاغذي يا الكترونيكي( ه شدمنتشر تصنيف كتاب  و تأليف- 13- 2

   امتياز15 و 10با داوري تخصصي به ترتيب تا كميت اثر و اعتبار ناشر در چاپ اول 

  :  اضافه شود 1متن زير به عنوان تبصره : پيشنهاد

يف كتاب به زبان عربي يا زبان خارجي باشد، امتيازهاي نتصوليف أتدرصورتيكه : 1تبصره

  .  افزايش خواهد يافت20 و 15مذكور به ترتيب تا 

 مجلد و بيش از آن چاپ مي شود از قبيل 3تصنيفي كه در   وتأليفي كتاب به -1تبصره 

تا به ترتيب شخيص هيات مميزه با داوري تخصصي بنا به ت...) تفسير قرآن و نهج البالغه و

  . امتياز تعلق مي گيرد 30 و 20

  . كاهش يابد 25 و 17 به ترتيب به 30 و 20عدد : پيشنهاد

 تصنيف يك يا چند فصل از كتاب تصنيفي چاپ شده با داوري تخصصي مي تواند به نسبت -2تبصره 

  . كل فصول و حجم كتاب امتياز كسب نمايد

قابل  3 يا 2 جدول 1-2از حداقل امتياز بند  )3/1(يك سوم  نيفي، تاامتياز كتاب تص - 3تبصره 

  .احتساب است
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ليف كتاب درسي براي وزارت آموزش و پرورش در صورتي كه در زمينه تخصصي عضو أ ت-4تبصره 

  .  امتياز قابل محاسبه است5هيأت علمي باشد، با ارائه گواهي از وزارت مذكور، حداكثر تا 

  .امتياز داده مي شود چاپ از ناشر معتبريك كتاب در مرحله چاپ با گواهي  فقط به - 5تبصره 

 3باشد تا  ي كه همراه با افزودن مطالب جديدتجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در صورت -14- 2

   امتياز

مشروط بر اينكه نام ويراستار   پژوهشيـمجله علمي هر شماره از يا  ويرايش علمي هر كتاب -15- 2

 به چاپ رسيده باشد و يا همراه با گواهي معتبر مبني بر ويراستاري كتاب يا مجلهاسنامه كتاب در شن

   امتياز2توسط متقاضي ارتقا باشد، تا  يا مجله 

    امتياز10تصحيح انتقادي كتاب معتبر تا  -16- 2

و  2 تيب  به ترحرفه ايپايان نامه دوره كارشناسي ارشد يا دكتري  هر مشاورهو  راهنمايي -17- 2

   امتياز 5/0

   امتياز  1 و 6  به ترتيب رساله دكتري تخصصي هر مشاورهو  راهنمايي -18- 2

در صورتيكه راهنمايي پايان نامه يا رساله مشتركاً انجام شده باشد امتياز هر يك از - 1تبصره 

) بر اساس گواهي موسسه آموزشي يا پژوهشي ذيربط ( همكاران به نسبت مشاركت آنان 

  . ين مي شودتعي

خدمت عضو  ه مي شود كه با موافقت مؤسسه محل به پايان نامه يا رساله اي امتياز داد-2تبصره 

  .انجام شده باشد "ينوزارت"مؤسسات آموزشي يا پژوهشي مورد تأييد  درعلمي  هيات

ي و يا  ملي و بين المللهمايشهاي نقد نظرات و نوآوري هاي دانشمندان بصورت ارائه مقاله در - 19- 2

   امتياز7 و حداكثر  براي هر مورد  امتياز3كرسي هاي نوآوري و نظريه پردازي تا 
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ارائه نظرية جديد در يك گرايش علمي كه در مرز دانش، تأثير جدي در جهت گيري آن  -20- 2

گرايش علمي داشته است و در سطح متخصصان موضوع در انجمنهاي علمي مرتبط به عنوان يك 

    امتياز 20 مربوطه تا هيات مميزهول باشد، با داوري كميته ويژه موضوع در نظريه جديد مقب

  .  كاهش يابد15 به 20عدد : پيشنهاد

المعارفهاي معتبر داخلي يا بين المللي با داوري كميته ة  پژوهشي چاپ شده در دائرهمقال - 21- 2

   امتياز3ون تخصصي ذيربط حداكثر تا يتخصصي كميس

 5 تا "ين وزارت"فني و هنري برگزيده در جشنواره هاي علمي معتبر مورد تأييد علمي، آثار  - 22- 2 

  امتياز

  . متن زير اضافه شود:پيشنهاد

از زبان عربي و زبان (در يكي از رشته هاي تخصصي دانشگاهي علمي ه كتاب م ترج- 23- 2

بيل مقدمه، از ق( كه حاوي افزوده هايي از مترجم باشد )بالعكسخارجي به زبان فارسي و يا 

   امتياز5 ، با داوري تخصصي تا ...) ست ها و وپاورقي توضيحي، پي

   :2ساير تبصره هاي ماده 

برحسب ( وزراتين داخلي، )كاغذي و الكترونيكي( مرجع تعيين اعتبار علمي مجله هاي-1تبصره 

  . استهيات مميزه ،خارجي )كاغذي و الكترونيكي(مجله هاي و ) مورد

معتبر باشند به  تحريريه هيات مجله ها، كه داراي اي گروه هنر چاپ شده در ساير مقاله ه-2تبصره 

    پذيرفته3-2  و2-2، 1-2، براي محاسبه در بندهاي هيات مميزهتشخيص كميسيون تخصصي 

  .مي شوند
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گواهي چاپ   علمي معتبر پذيرفته شده و داراي فقط به دو مقاله كه براي چاپ در نشريات- 3تبصره 

  .اشند امتياز داده مي شودمعتبر ب

تحريريه معتبر  هيات كه داراي ،واري و غير ادواري علمي، ادشريه به مقاله چاپ شده در ن- 4تبصره 

 امتياز 2 تا هيات مميزهقرار نگرفته است، به تشخيص  "وزارتين" هنوز مورد تأييد د ولي اعتبار آنباش

  .تعلق مي گيرد امتياز 5و حداكثر مورد  حسب 3- 2 و 2- 2براي محاسبه در بندهاي در هر مورد 

 توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي منتشر شده يا مي "عبارت: پيشنهاد

  . اضافه شود )داراي هيات تحريريه  ( ل از عبارتب به ق". شود

 به مقاله هايي امتياز داده مي شود كه نام موسسه محل خدمت متقاضي ارتقا، در - 5تبصره 

ردي كه هيات مميزه موسسه محل خدمت ا نام نويسنده ذكر شده باشد، مگر در موكنار

  .متقاضي ارتقا ذكر آن را ضروري نداند

مورد گروه  تخصص در( اخذ درجة دكتري تخصصي  امتياز فعاليت هاي پژوهشي پس از- 6تبصره 

كتري نباشد در جمع و قبل از احراز مرتبه استادياري مشروط بر اينكه مستخرج از رساله د) پزشكي

براي حسب مورد  ) 1-2ي حداقل امتياز الزم از بند تثنابه اس (2امتيازهاي هر يك از بندهاي ماده 

  .ارتقا قابل احتساب است

و ، 4-9-2 ، 2-9-2  بندهاي به استثناي،2 چنانچه فعاليتي از يكي از بندهاي ماده -7تبصره 

دهاي  همان فعاليت مجدداً نمي تواند از ساير بنامتياز كسب نمايد 22-2  و18- 2، 17-2بندهاي 

مقاله، كتاب، اختراع يا اكتشاف ثبت شده و يا اثر بديع هنري با ارائه (همين ماده كسب امتياز نمايد

  است ، استخراج شده  4-9-2 و 2-9-2هاي مباني نظري آن، كه از يك طرح پژوهشي موضوع بند 

  . )كسب كندامتياز  ،ت را عالوه بر امتياز طرح پژوهشيفعاليامتياز آن % 50 تا سقف مي تواند 
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اعم از مقاله، اختراع، اكتشاف، اثر ( هيات علمي اعضاي فعاليتهاي پژوهشي  در مواردي كه -8تبصره 

بطور مشترك انجام شده باشد، ... ) ليف و تصنيف كتاب ، طرح پژوهشي، أبديع و ارزنده هنري بديع ، ت

 ، )در مورد مقاله( نويسنده مسئول نكه نقش آ بدون . توزيع مي گردد1ره طبق جدول شماامتياز آن 

  . ثيري در امتياز دهي داشته باشدأت

   نحوه توزيع امتياز فعاليت هاي پژوهشي مشترك-1جدول شماره 
  

  )2(ستون   )1(ستون
  تعداد همكاران  سهم هريك از همكاران از امتياز مربوط

  هر يك از بقيه همكاران  اول
1  100%  -  
2  85%  45%  
3  75%  40%  
4  70%  35%  
5  60%  30%  
  %)140درمجموع %(28  50% 6

  

ين و اعالم كرده ي صورتيكه اعضاي هيات علمي سهم خود در فعاليتهاي پژوهشي مشترك را تعدر

بر در هر رديف (  ضرائب مندرج در جدول فوق در جمعپژوهشي فعاليت كسب شده  امتياز  ابتداباشند،

  .  و سپس به نسبت اعالم شده تقسيم مي شودضرب شده  ) وردحسب م

ا رساله دانشجو باشد، در صورتيكه نام دانشجو  مستخرج از پايان نامه ي در مواردي كه مقاله-9تبصره 

  به همكار بعد1 امتياز هاي مربوط به همكار اول در جدول شماره شده باشد،عنوان همكار اول درج  به

  در ترتيب اسامي تعلق مي گيرد و امتياز ساير همكاران مطابق معمول محاسبه از دانشجوي مذكور 

  .مي شود

  : تبصره اضافه شود متن زير به عنوان :پيشنهاد
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 مقاله 3 و 2حداقل به ترتيب  بايد  ارتقا  متقاضي،براي ارتقا به مرتبه دانشياري و استادي: 10تبصره 

نسبت به ، مشترك مقاله 3 و 2در به ترتيب اقل حد و يا  پژوهشي مستقل داشته باشد –علمي 

  . همكار اول تلقي شود ،ساير همكاران

اثر بديع  (8-2، )اختراع و اكتشاف (7-2  ، )مقاله( 1-2 كميته هاي منتخب براي بندهاياعضاي  -10تبصره 

  . در گرايش علمي موضوع باشندمتخصص ، بايد )كتاب (13-2 و) طرحهاي  ( 9-2،)هنريو ارزنده 

 كميته ، توسط امتياز نويسنده همكار يك مقاله كه موضوع مقاله در تخصص وي نمي باشد-11تبصره 

  . پيشنهاد مي شودتخصصي در موضوع مقاله 

يكي از موارد كتاب تصنيفي، ثبت از بايد متقاضي  ،براي بررسي پرونده،  به مرتبه استاديارتقا در -12ه تبصر

، اثر بديع هنري با ارائه مباني جامعه اساسي دي در راستاي حل مشكالت اختراع و اكتشاف، طرحهاي كاربر

 6 دكتري يا راهنمايي ي دانشجو2 راهنمايي ياو )  فعاليت%50 حداقل مشتركاً با سهممنفردا يا (نظري 

پس از  ،)در گروههاي آموزشي كه مجري دوره دكتري رشته متقاضي ارتقا نباشد(  دانشجوي كارشناسي ارشد

ليكن .شروع شده باشد مي تواند قبل از اخذ درجه دانشياري  دانشجوراهنمايي (ياري امتياز كسب كنددانش

  ). رساله و يا پايان نامه خود دفاع كرده باشدبايد از دانشجو 

راهنمايي دانشجوي دكتري و كارشناسي ارشد و عبارت داخل پرانتز حذف و بجاي ان : پيشنهاد

  :عبارت زير نوشته شود

كه فعاليت مستقل متقاضي ارتقا ( قاله چاپ شده در نشريه علمي معتبر با نمايه بين المللي دو م

  )تلفي شودهمكار اول ، در تاليف آنها باشد يا متقاضي ارتقا 

 حداقل يك طرح  بايد اعضاي هيات علمي موسسات پژوهشي براي ارتقا به مرتبه دانشياري -13تبصره 

ي خاتمه يافته و يا سه طرح دروني خاتمه يافته در نته يا دو طرح پژوهشي بيرو خاتمه ياف)ملي(  كالنپژوهشي

موسسه متبوع خود به عنوان مجري اصلي و براي ارتقا به استادي يكي از اين موارد را عالوه بر يكي از موارد 
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ني خاتمه دو طرح دروني خاتمه يافته مي تواند جايگزين يك طرح بيرو. دن داشته باش12صره بمذكور در ت

   .يافته تلقي شود
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  : اجرايي، فرهنگي و ـ خدمات علمي3ماده  

 با در نظر گرفتن بالعكسخارجي به زبان فارسي و يا عربي يا ـ ترجمه كتاب از متن معتبر و ارزنده 1ـ3

   امتياز 12اعتبار علمي و كميت متن اصلي و كيفيت ترجمه و اعتبار ناشر تا 

 مرحله چاپ با گواهي معتبر چاپ از يكي از ناشران معتبر امتياز داده فقط به يك كتاب در: 1تبصره

  .شود مي

تحصيالت دوره هاي  فاقد يهاي آموزش امتياز ترجمه كتاب براي اعضاي هيأت علمي گروه: 2تبصره 

  .قابل احتساب است 18ـ2 و 17ـ2هاي بندهاي  تكميلي به جاي امتياز

   امتياز5/0ده در نشريه علمي معتبر، با ذكر مأخذ ـ ترجمه كامل يك مقاله علمي، چاپ ش2ـ3

مشروط برآنكه مشتمل بر قسمت و درسنامه هاي موقت چاپ شده ليف جزوه درسي أ تدوين و ت- 3- 3

عمده مطالب يك درس كامل و داراي فهرست مندرجات و مĤخذ بوده و مورد استفاده دانشجويان 

  متياز به ازاي هر درس  ا2 با توجه به حجم مطالب و كيفيت آن تا ،باشد

  .  حذف شود3- 3بند : پيشنهاد 

مشروط بر آنكه  زبان فارسيبه و توليد متن درس براي ارائه به شيوه مجازي دوين تهيه، ت- 4ـ3

خذ Ĥمطالب يك درس كامل و داراي فهرست مندرجات و م )حداقل نصف( مشتمل بر قسمت عمده 

به ازاي هر  امتياز 1ه به حجم مطالب و كيفيت آن تا  با توج،بوده و مورد استفاده دانشجويان باشد

   واحد درسي 

 ،برحسب اعتبار محتوي) كاغذي يا الكترونيكي( منتشر شده) به شيوه گردآوري(  تدوين كتاب - 5- 3

   امتياز 5كيفيت و كميت اثر و اعتبار ناشر آن در چاپ اول تا 
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  امتياز به ازاي هر 2شار آن، تا تو انفان توسط مولف يا مولتدوين و تنظيم مجموعه مقاالت   -6- 3

  مجموعه 

 شامل 6- 3در اين صورت بند .( حذف شود" توسط مولف يا مولفان "عبارت : پيشنهاد 

  . )مولف و غير مولف خواهد شد

هاي پژوهشي و فناوري و هنري و مديريت اجرائي برنامه هاي هنري در سطح    برپايي نمايشگاه- 7ـ3

هر مورد   امتياز در1ري، ملي، منطقه اي و بين المللي  با ارائه مستندات مربوط تا استاني، مناطق كشو

   امتياز4و حداكثر 

  اي يا كارگاه  كتابخانه تخصصي، شبكه تخصصي رايانه،اندازي آزمايشگاه  طراحي و راه- 8- 3

نعتي و يا  يا واحدهاي نيمه ص) الزم براي تدريس و تحقيق  و پژوهشيهاي آموزشي بادستورالعمل(

   امتياز6 امتياز در هر مورد و حداكثر 3 تا بخش درماني و يا باليني جديد

  . راه اندازي واحد ها و مراكز پژوهشي اضافه شود: پيشنهاد

 فرهنگي دانشجويي، – طراحي و راه اندازي كارگاههاي آموزشي و پژوهشي، اردوهاي علمي - 9- 3

  امتياز 4تياز در هر مورد و حداكثر  ام1مشاوره دانشجويي، فناوري، فرهنگي تا 

 3 اختراع و اكتشاف، 5 اثر بديع هنري و ادبي، 7علمي معتبر، همايش  مقاله ارائه شده به 7داوري  - 10- 3

   امتياز1 پايان نامه كارشناسي ارشد و يا  يك  رساله دكتري، 3 معتبر، ه هايمقاله علمي براي مجل

  . منتقل شود)  امتياز 1 ساعت 50به ازاي هر  ( 15-3 به بند اين بند حذف شود يا :پيشنهاد

 كرده باشند امتياز مربوط طبق   فعاليت10ـ3 تا 3ـ3هاي   اگر چندتن همكار در موضوع بند:تبصره

  .شود ،  تقسيم مي2 ساير تبصره هاي ماده 7تبصره 

   امتياز3ري  تا  فناو- مشاركت مؤثر در برنامه هاي كارآفريني، مراكز رشد و پاركهاي علمي - 11- 3

  . منتقل شود) امتياز1 ساعت 50به ازاي هر  ( 15-3به بند : پيشنهاد



 

 21 

 غيرقابل استناد

  عضويت ،نجمن هاي علمي رسميروساي ا ،  عضويت درهيات مديره انجمن هاي علمي رسمي- 12- 3

 5 قطبهاي علمي رسمي تا روساي علمي و ه هايسردبيري مجلمجله هاي علمي، در  هيات تحريريه 

   امتياز12 مورد و حداكثر امتياز در هر

  .  به نحو زير اصالح شود12- 3بند : پيشنهاد

   امتياز 6 امتياز در هر مورد و حداكثر 5/0اي هر سال تا زبه ا

و يا شركت در اينگونه كارگاهها  به ) تخصصي يا مهارتي (  تدريس در كارگاههاي آموزشي - 13- 3

   امتياز4 و 6داكثر  امتياز در هر مورد و به ترتيب ح25/0 و 1ترتيب 

  :  امتياز همكاري در قواي سه گانه متناسب با حجم فعاليت به شرح ذيل مي باشد- 14- 3

   امتياز براي هر سال كامل14 روساي قواي سه گانه – 1- 14- 3

   امتياز براي هر سال كامل 12ا و معاونان روساي قواي سه گانه، ر وز- 2- 14- 3

   امتياز براي هر سال كامل 10 ،مي نمايندگان مجلس شوراي اسال- 3- 14- 3

   امتياز براي هر سال كامل 10 ، معاونان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري- 4- 14- 3

استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاهها، تا آئين نامه  44 ساير مسئوالن مذكور در ماده - 5- 14- 3

  ) فناوريبنا به تشخيص وزير علوم، تحقيقات و (  امتياز براي هر سال كامل 10

 وزراي فقط 2-14-3در بند .  حذف شود5-14-3  و 3-14- 3، 1-14-3بندهاي : پيشنهاد

  . علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ذكر شود

 فناوريو روساي پاركهاي علم و   آموزش عالي و پژوهشي هايمؤسسهو   دانشگاهها روسايـ 6ـ14ـ3

  راي هر سال كامل امتياز ب10 تا   مستقل 
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مستقل ، ، معاون پارك علم و فناوري ـ معاون دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي7ـ14ـ3

 امتياز 7 تا "وزارت"مديران كل دفاتر و ادارات  و روساي پارك هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه

  براي هر سال كامل

   امتياز در هر سال كامل 5  مشاوران وزير علوم، تحقيقات و فناوري تا- 8- 14- 3

  . كاهش يابد4 به عدد 5: پيشنهاد

   كامل لهر سا امتياز در 4 تا " وزارت" مشاوران معاونان- 9- 14- 3

  . كاهش يابد3 به عدد 4: پيشنهاد

رئيس مركز رشد علم و ، هاي پژوهشي مستقل ـ رئيس دانشكده، پژوهشكده و يا رئيس واحد10ـ14ـ3

كه درصدي از سهام آنها متعلق به دانشگاه يا موسسه ( ت هاي دانشگاهي، مديران عامل شركفناوري

و مديران حوزه به دانشگاه ، معاون پارك هاي علم و فناوري وابسته .)باشد آموزش عالي و پژوهشي

   امتياز براي هر سال كامل 5تا ، ستادي دانشگاهها و موسسات پژوهشي

به دانشكده  وابسته هاي پژوهشي  رئيس مراكز و واحد ومعاون پژوهشكده ،معاون دانشكده  -11-14ـ3

   امتياز براي هر سال كامل4تا 

هايي كه طبق مقررات متصديان آنها بايد عضو هيأت علمي باشند نظير مديران  ـ ساير سمت12ـ14ـ3

 4هاي سازماني مصوب تا  هاي ستاره دار در مجموعه پست هاي آموزشي و يا پژوهشي و پست گروه

  راي هر سال كاملامتياز ب

 توسط مقام باالتر12ـ14ـ3تا  6ـ14ـ3بندهاي اجرايي - علمي هاي  ميزان امتياز فعاليت: 1تبصره 

  .شود تعيين مي)صادر كننده حكم انتصاب فرد(
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 خارج از مؤسسه محل  در 12- 14-3 تا 6-14-3بندهاي  اجرايي -  علمي هاي ـ امتياز فعاليت2تبصره 

 انجام شده باشد موافقت رئيس مؤسسه متبوع  با، در صورتي كه  "ارتوز" و خدمت عضو هيأت علمي

  .قابل احتساب است

هاي جديد چنانچه فعاليت در زمينه  هايي كه ذكر نشده است و يا سمت در مورد سمت: 3تبصره 

هاي مندرج در بند   هيأت مميزه با توجه به امتياز فعاليت، باشد و فناوري پژوهشي،مشاغل آموزشي 

  . براي هر سال كامل همطرازي خواهد نمود14- 3

  .شود با طول مدت فعاليت محاسبه مي متناسب در اين ماده هاي مذكور    فعاليتامتياز: 4تبصره 

   امتياز 1 ساعت 50اجرايي به شرح ذيل به ازاي هر ، فرهنگي و  علميخدمات ـ15ـ3

اوري و شوراي عالي انقالب فن عضويت در فرهنگستانها، شوراي عالي علوم، تحقيقات و - 1- 15- 3

   شوراي نگهبان و شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها فرهنگي،

  .  حذف شود"شوراي نگهبان"عبارت : پيشنهاد

 ، عالي آموزش فعاليت موثر در كميسيونها و شوراهاي رسمي دانشگاهها و موسسات - 2- 15- 3

  قيقات و فناوري وابسته به وزارت علوم، تحو فناوري پژوهشي 

، كميته ها، گروهها و هيات هاي مستقر در ستاد وزارت ا فعاليت موثر در شوراها، كميسيونه- 3- 15- 3

   آن وابسته بهعلوم، تحقيقات و فناوري و سازمانها، موسسات و مراكز 

  علمي له هاي و مدير مسئولي مج انجمن هاي علمي رسمي عضويت در هيات موسس - 4- 15- 3

   اجرايي همايشهاي علمي –يري همايش هاي علمي و مشاركت در كميته هاي علمي  دب- 5- 15- 3

بر  ( و المپياد هاي دانشجوييزمون كارشناسي ارشدآ الت آزمون سراسري، طراحي سوا-6- 15- 3

   امتياز 4حداكثر تا )  كشور موزشآاساس گواهي سازمان سنجش 
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 ،قت رسمي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عاليموافكه با كسب علمي، فرهنگي و اجرايي ـ خدمات 16ـ3

   امتياز1 ساعت 100 محل خدمت انجام گيرد به ازاي هرو فناوري پژوهشي 

  :اينگونه خدمات عبارتند از

   و هنروم انساني، علوم اجتماعي مهندسي، علوم پايه، عل و  فني ، كشاورزي  پزشكي،ـ خدمات1ـ16ـ3

  عمومي و نهادهاي  و موسسات  و مؤسسات دولتيها  سازمانـ همكاري علمي و فني با2ـ16ـ3

  غيردولتي 

از قبيل برگزاري و مديريت جلسات نقد و نظريه پردازي، (ـ همكاري در امور فرهنگي 3ـ16ـ3

  .و ساير اموري كه در پيشبرد اهداف جمهوري اسالمي ايران مؤثر واقع شود ...)

  علميهاي  مكاري در تشكيل جلسات سخنرانيـ ه4ـ16ـ3

  .حذف شوداين بند : نهادپيش

و  و فناوري تحقيقاتي و شبكه هاي علمي، مراكز شركت هاي دانشگاهي ،ـ همكاري در ايجاد 5ـ16ـ3

   كشوريا ايجاد هماهنگي و كمك براي انسجام نظام تحقيقاتي

  ...)، معادن ، آثار باستانياز قبيل (  ميداني براي اكتشاف  علميهاي ـ همكاري در فعاليت6ـ16ـ3

  با تاكيد بر رشته هاي ميان رشته ايهاي جديد  ـ همكاري در ايجاد رشته7ـ16ـ3

شته ر با تاكيد بر " حذف و عبارت " همكاري در ايجاد رشته هاي جديد"عبارت : پيشنهاد

  .  اضافه شود8- 16- 3 به انتهاي بند "هاي ميان رشته اي 

 پژوهشي كه تصويب شده و به  وهاي آموزشي هاي جديد دوره ـ همكاري در تدوين برنامه8ـ16ـ3

  .مرحله اجرا درآمده باشد

 و مشاوره رايثارگ مشاوره علمي انجمن علمي دانشجويان، مشاوره علمي دانشجويان شاهد و -9- 16- 3

   فرهنگي –دانشجويي 
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ـ زبان خارجي دوم و سوم، كه از آن در مطالعه و تحقيق براي رشته تخصصي استفاده شود بر 17ـ3

   امتياز3ميزان آشنايي براي هر زبان تا حسب تسلط و 

كسب امتياز براي زبان خارجي دوم و سوم منوط به استفاده متقاضي از زبان مورد نظر در : 1تبصره

  .باشد تأليفات خويش مي

  .گيرد  امتياز تعلق ميارتقابه زبان خارجي دوم و سوم فقط در يك مرتبه : 2تبصره 

، پس از طي مراحل اداري حسب مورد بعدي   به مرتبهيك مرتبه عضو هيأت علمي از ي ارتقا:4ماده 

  :گيرد در هيأت مميزه ذيربط به شرح زير انجام مي

همچنين  ي كه تا تاريخ ابالغ اين آئين نامه به استخدام دانشگاه در آمده اند و ـ مربي آموزشياران1ـ4

، از دكتريي متبوع موفق به اخذ مدرك تحصيلي مربياني كه با موافقت مؤسسه آموزشي يا پژوهش

 پس ،مي شوندشده و يا  "ينوزارت"ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي معتبر و مورد تأييد  دانشگاه

  .يابند  ميارتقا به مرتبه باالتر از تاييد هيات مميزه

  .  گرددذفح ، زائد است " پس از تاييد هيات مميزه "عبارت .حذف شودسطر اول : پيشنهاد

 به مرتبه استادياري براي مربياني كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مربي از مرتبه ارتقاـ 2ـ4

باشند با  مي)  دامپزشكي پزشكي وهاي وابسته به گروه اي در رشته يادكتراي حرفه(در رشته مربوط 

  :پذير است  امكان) بر حسب مورد ( شرايط زيريكي از احراز 

مندرج در  1از ماده  مرتبه، يهاي الزم براي ارتقا امتياز برابر يك و نيم اقل الف ـ كسب حد

  6-2 تا 1- 2  بندهاي و1-2 برابر امتيازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه از بند 2و حداقل  2شماره  جدول

  توسط عضو هيات علمي موسسات آموزشي عالوه بر داشتن ساير شرايط الزم، 

عالوه  6- 2تا 1- 2 و بندهاي 1-2 امتيازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه از بند  برابردو  كسب حداقل -ب

  هيات علمي موسسات پژوهشي  عضو توسط ساير شرايط الزم، بر داشتن 
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در مرتبه استادياري ، سال 5 در مرتبه مربي بعديـ حداقل مدت اشتغال به منظور ارتقا به مرتبه 3ـ4

و فناوري  پژوهشي ،صورت تمام وقت در مؤسسات آموزشيسال به 3 سال و در مرتبه دانشياري 4

اقل دوسوم  براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي ال. باشد هاي مميزه مي معتبر ومورد قبول هيأت

  .اين مدت بايد در مؤسسات آموزشي باشد  ) 3/2(

  .  سال باشد4مدت توقف در تمام مرتبه ها، : پيشنهاد

رسمي ، به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي و  مبا حك اعضاي هيات علمي كه: 1تبصره

مومي غيردولتي و شركتهاي نهادهاي عموسسات و  موسسات دولتي،  و وزارتخانه ها، سازمانها،فناوري 

موسسه محل مور به خدمت مي شوند، در صورت حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي خود با دولتي مأ

  .ن جزء مدت خدمت تمام وقت آنان محسوب مي شود متبوع ، مدت ماموريت آناخدمت

 مرتبه، يبرابر امتيازهاي الزم براي ارتقايك و نيم   در صورتيكه عضو هيات علمي حداقل  :2 تبصره

هاي  در مرتبه وي حداقل مدت اشتغال ،را كسب نمايد) حسب مورد (3 يا 2مندرج در جدول شماره 

تواند تا يك سال كاهش يابد  ايت ساير مقررات مربوط مي با رعارتقااستادياري و دانشياري براي 

  . سال نباشد6هاي مذكور كمتر از  مشروط بر اينكه مجموع مدت اشتغال در مرتبه

 6 سال افزايش يابد و عدد 4 سال به 3حداقل مدت توقف در مرتبه دانشياري از : پيشنهاد

  .  سال افزايش يابد7، به 2در سطر آخر تبصره 

تمام خدمت نيمه وقتي عضو هيات علمي ، نصف مدت سابقه خدمت ت سابقه مد: 3تبصره

  . وقتي محسوب مي شود

 را در يك 3-4 مدت اشتغال مذكور در بند 2/1 در صورتي كه عضو هيات علمي بيش از - 4تبصره 

صدي استخدامي دانشگاهها را تآئين نامه  44مرتبه از ارتقا، يك يا چند مورد از مشاغل مذكور در ماده 

  .   خارج است2 ساير تبصره هاي ماده 13 و 12نموده باشد از شمول تبصره هاي 
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 براي 2هاي مذكور در جدول شماره   كسب حداقل امتيازبعدي مرتبه از يك مرتبه به ارتقاـ براي 4ـ4

 براي اعضاي 3هاي مذكور در جدول شماره  اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و حداقل امتياز

  . مؤسسات پژوهشي ضروري استهيأت علمي

هايي كه در مرتبه فعلي كسب شده است   منحصراً امتيازبعدي به مرتبه  يك مرتبه از ارتقاـ براي 5ـ4 

  .محاسبه خواهد شد

 به ترتيب براي اعضاي هيأت 5 و 4هاي شماره  هاي مذكور در جدول  رعايت حداكثر امتياز-1تبصره 

 در .هاي مربوط به ارتقاي مرتبه الزامي است حاسبه امتياز پژوهشي در موعلمي مؤسسات آموزشي 

  . كه امتيازي درج نشده حداكثر امتياز در نظر گرفته نشده است5 و 4 هايهايي از جدول ستون

  و حداكثر با حفظ حداقل بنا به پيشنهاد هيات مميزه و مي تواند / .... پژوهشگاه/ دانشگاه  - 2تبصره 

 مقررات خاصي را پيشنهاد و ،)بر حسب مورد(  5 و 4 ، 3 ، 2 هاي شماره امتيازهاي مندرج در جدول

  .به اجرا بگذاردتحقيقات و فناوري ،  وزير علوم تاييد  و امناپس از تصويب هيات 

 بايد مستقيماً در 2و  1 وادامتيازهاي كسب شده در م % 80حداقل  ، در موسسات آموزشي -3تبصره 

  .تقاضي ارتقا باشدم تخصص  هاي مرتبط با زمينه
 بايد مستقيما در زمينه هاي 2 و 1 وادامتيازهاي كسب شده در م% 80 در موسسات پژوهشي، حداقل 

در زمينه ماموريت موسسه يد موسسه محل اشتغال وي أي با تمرتبط با تخصص متقاضي ارتقا و يا 

  .باشد پژوهشي متبوع متقاضي ارتقا 

ر دبه ترتيب ، 2 و 1 با تخصص متقاضي در مواد ه غير مرتبطزمينيك از كليه امتيازهاي كسب شده 

  . محاسبه خواهد شد 2ماده و ) با رعايت حداكثر امتياز قابل قبول ( 1ماده 

   .كاهش يابد% 75در هر دو مورد باال به % 80: پيشنهاد
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  يهاي قابل محاسبه براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزش  ـ حداكثر امتياز4جدول شماره  

 موضوع بند
  زحداكثر امتيا
  در واحد كار

 با ترم

  زحداكثر امتيا
  در هر موضوع

 

  زحداكثر امتيا
  هر ماده

 
 هاي آموزشي  ـ فعاليت1ماده 
 6 تا 4 20 كيفيت تدريس 1ـ1
 35 6 كميت تدريس 1-2
 5 25/0 راهنمايي پروژه دوره كارشناسي 3ـ1

40 

 هاي پژوهشي ـ فعاليت2ماده 
  )5/10( 7 لمي پژوهشيمقاله ع 1ـ2
  5 مقاله علمي مروري 2-2
  3 مقاله علمي ترويجي و نقد چاپ شده 2-3
 15 2 هاي علمي معتبر هاي كنفرانس مقاله كامل در مجموعه مقاله 2-4
 3  25/0 هاي علمي معتبر هاي كنفرانس خالصه مقاله در مجموعه مقاله 2-5
 5 2 يا 1 )پايان نامه(ز رساله مقاله علمي صد در صد مستخرج ا 2-6
  10 اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج  2-7
  8 اثر بديع و ارزنده هنري 2-8
  30 )30 (15+2 ...هاي تحقيقاتي ، فناوري هاي علمي طرح گزارش 2-9
 25  10  ...توليد دانش فني  2-10
 8  3  ...ارزيابي، نظارت و داوري طرحها  2-11
 5  2  ساير فعاليتهاي فناوري  2-12
  )30(15يا 10 تأليف يا تصنيف كتاب 2-13
 9 3 تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي 2-14
 8 2 ويرايش علمي  كتاب و مجله  2-15
 20 10 تصحيح انتقادي كتاب معتبر 2-16
 20 5/0و 2 نامه كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي  مشاوره پايانوراهنمايي  2-17
 25 1 و 6 راهنمايي و مشاوره رساله دكتري تخصصي 2-18
 7 3 نقد نظريات 2-19
 20 20 نظريه جديد 2-20

35 

 9 3 مقاله پژوهشي در دائره المعارف  2-21
 8 5 آثار علمي، فني و هنري  در جشنواره ها  2-22
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در  زحداكثر امتيا  موضوع  بند
  ترم با واحد كار

در  زحداكثر امتيا
  هر موضوع

 زحداكثر امتيا
  هر ماده

   اجراييفرهنگي و ، علميخدمات ـ 3ماده 
    12  ترجمه كتاب  3-1
  3  5/0  ترجمه كامل يك مقاله علمي  3-2
  4  2  ...تاليف جزوه درسي،  3-3
  9  3  توليد متن درس  3-4
  10  5  )ريگردآو(تدوين كتاب   3-5
  5  2  تدوين مجموعه مقاالت  3-6
  4  1  ...هاي پژوهشي، فناوري، هنري و  برپايي نمايشگاه  3-7
  6  3  اندازي آزمايشگاه يا كارگاه و غيره طراحي و راه  3-8
  4  1  ...طراحي و راه اندازي كارگاههاي آموزشي ،  3-9
  6  1  ...داوري مقاله،  3-10
  9  3  ...مه هاي كار آفريني،مشاركت موثر در برنا  3-11
  12  5  …عضويت در هيات مديره انجمن هاي علمي رسمي  3-12
  4 و 6  25/0 و 1  تدريس و شركت در كارگاههاي آموزشي  3-13

    ... و 12و 14  همكاري در قواي سه گانه  14-3  سال

    1  خدمات علمي، فرهنگي و اجرايي  15-3   ساعت50

    1  علمي، فرهنگي و اجراييساير خدمات   16-3   ساعت100

  6  3  زبان خارجي دوم و سوم  3-17

28  

  

  هاي الزم براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي موسسات آموزشي جدول حداقل امتياز* ـ 1-4جدول شماره 
مرتبه قبل از 

 ارتقاء
مرتبه بعد از 

 ارتقاء
 1-2از بند  1از ماده  2 - 1از بند  1-1از بند 

هاي  نداز مجموع ب
    تا4-2 و 2-1

 3-8 
 2از ماده

از مجموع مواد 
 3 الي 1

 110 45 15 10 30 20 14 استاديار مربي
 110 45 20 15 30 16 15 دانشيار استاديار
 120 60 5/27 5/22 25 10 16 استاد دانشيار

  

ارتقا در اين جا درج گرديده  است كه به منظور تسهيل در بررسي پرونده 2 همان جدول شماره 1- 4جدول شماره : توضيح*
  .است
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  هاي قابل محاسبه براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي  ـ حداكثر امتياز5جدول شماره 

  
 بند

 موضوع
  زحداكثر امتيا
  در واحد كار

 با ترم

  زحداكثر امتيا
  در هر موضوع

 

حداكثر 
  زامتيا

  هر ماده
 

 هاي آموزشي  ـ فعاليت1ماده 
 6 تا 4 20 كيفيت تدريس 1ـ1
 15 3 كميت تدريس 1-2
 5 25/0 راهنمايي پروژه دوره كارشناسي 3ـ1

20 

 هاي پژوهشي ـ فعاليت2ماده 
  )5/10(7 مقاله علمي پژوهشي 1ـ2
  5 مقاله علمي مروري 2-2
  3 مقاله علمي ترويجي و نقد چاپ شده 2-3
 15 2 برهاي علمي معت هاي كنفرانس مقاله كامل در مجموعه مقاله 2-4
 3  5/0 هاي علمي معتبر هاي كنفرانس خالصه مقاله در محموعه مقاله 2-5
 5 2 يا 1 )پايان نامه(مقاله علمي صد در صد مستخرج از رساله  2-6
  10 اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج  2-7

  8 اثر بديع و ارزنده هنري 2-8
 60 )30(15+2 ...يقاتي ، فناوريهاي تحق هاي علمي طرح گزارش 2-9
 35   10  ...توليد دانش فني  2-10
 10  3  ...ارزيابي، نظارت و داوري طرحها  2-11
 7  2  ساير فعاليتهاي فناوري  2-12
 ) 30(15يا 10 تأليف يا تصنيف كتاب 2-13
 9 3 تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي 2-14
 8 2 ويرايش علمي  كتاب و مجله  2-15
 20 10 تصحيح انتقادي كتاب معتبر 2-16
 20 5/0 و 2 نامه كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي راهنمايي و مشاوره پايان 2-17
 25 1 و 6 راهنمايي و مشاوره رساله دكتري تخصصي 2-18

35 

 7 3 نقد نظريات 2-19
 20 20 نظريه جديد 2-20
  6 3 رف مقاله پژوهشي در دائره المعا 2-21
 8 5 آثار علمي، فني و هنري در جشنواره ها  2-22
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  موضوع  بند
 زحداكثر امتيا

در واحد كار با 
  ترم

 زحداكثر امتيا
  در هر موضوع

حداكثر 
 هر زامتيا

  ماده
   ـ خدمات علمي، فرهنگي و اجرايي3ماده 
    12  ترجمه كتاب  3-1
  3  5/0   مقاله علميترجمه كامل يك  3-2
  4  2  ...تاليف جزوه درسي،  3-3
  9  3  توليد متن درس  3-4
  10  5  )گردآوري(تدوين كتاب   3-5
  5  2  تدوين مجموعه مقاالت  3-6
  4  1  ...هاي پژوهشي، فناوري، هنري و  برپايي نمايشگاه  3-7
  6  3  اندازي آزمايشگاه يا كارگاه و غيره طراحي و راه  3-8
  4  1  ...حي و راه اندازي كارگاههاي آموزشي ،طرا  3-9
  6  1  ...داوري مقاله،  3-10
  9  3  ....هاي كارآفريني مشاركت موثر در برنامه  3-11
  12  5  …عضويت در هيات مديره انجمن هاي علمي  رسمي  3-12
  4 و 6  25/0 و 1  تدريس و شركت در كارگاههاي آموزشي  3-13

  7  … و12و 14  نههمكاري در قواي سه گا  14-3  سال

     ساعت50
    1  خدمات علمي، فرهنگي و اجرايي  3-15

     ساعت100
    1  ساير خدمات علمي، فرهنگي و اجرايي  3-16

  6  3  زبان خارجي دوم و سوم  3-17

28  

  
  هاي الزم براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي موسسات پژوهشي جدول حداقل امتياز*  ـ1-5جدول شماره 

مرتبه قبل از 
 ارتقاء

 1-2از بند  مرتبه بعد از ارتقاء
از مجموع 

 و 1-2هاي  بند
 8-2 تا 2-4

 2از ماده  9-2از بند 
از مجموع مواد 

 3 الي 1

 110 65 30 15 10 استاديار مربي
 110 65 30 20 15 دانشيار استاديار
 120 80 40 30 5/22 استاد دانشيار

  

 است كه به منظور تسهيل در بررسي پرونده ارتقا در اين جا درج 3جدول شماره  همان 1-5جدول شماره : توضيح*

  .گرديده است
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 مرتبه از تاريخ تكميل و تحويل پرونده توسط عضو هيأت علمي يارتقاـ تاريخ اجراي حكم 6ـ4

باشد، مشروط بر آنكه كليه امتيازهاي الزم به تشخيص كميسيون   به كميته منتخب ميارتقامتقاضي 

  . تخصصي هيأت مميزه تا آن زمان كسب شده باشد

دليل عدم كسب حداقل امتيازهاي الزم از ه هايي كه ب تاريخ اجراي حكم ارتقاي مرتبه پرونده: تبصره

طرف كميته منتخب، كميسيون تخصصي و يا هيأت مميزه رد شده باشد، تاريخ تكميل و تحويل مجدد 

ر آنكه تكميل و تحويل پرونده به تأييد كميته منتخب يا پرونده به مرجع مربوط مي باشد، مشروط ب

  . رسيده باشد،كميسيون تخصصي  يا هيأت مميزه حسب مورد 

  

موضوع مقررات (  پيوست 2 جدول و 5 تبصره، -- --- بند، ----  ماده، --- ين نامه در ئ اين آ- 5ماده 

و مقررات مربوط به /... شگاه پژوه/ دانشگاههيات مميزه وظايف و مربوط به طرز تشكيل و اختيارات 

در تاريخ ) تبصره----  بند و ----  ماده،15 شامل /... پژوهشكده / طرز تشكيل كميته منتخب دانشكده

--/-- مصوب ( .... قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و 49به استناد بند الف ماده  1386/--- /--- - 

و ييد أپس از ت و  رسيد/... پژوهشگاه /نشگاه هيات امناي دا به تصويب  ) مجلس شوراي اسالمي1383

مقررات قبلي مربوط به كليه جايگزين  و االجرا الزم ---- وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ  غابال

  .  مي گردد/... پژوهشگاه/ دانشگاه هيات علمي اعضاي يارتقا
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 ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علميآئين نامه پيوست شماره يك 
 

  /...پژوهشگاه/ رات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات و وظايف  هيات مميزه دانشگاهمقر

 

اعم از داوطلبان ( به منظور رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صالحيت علمي داوطلبان -1ماده 

 وضع استخدامي  لو تبدياستخدام، تبديل وضع استخدامي كارمندان رسمي دولت  به هيات علمي 

، ارتقا به مراتب )قطعيرسمي ي پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به اعضاي هيات علم

خدمات استادياري، دانشياري و استادي و ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي ، پژوهشي و فناوري و 

 اجرايي  اعضاي هيات علمي و همچنين رسيدگي به احتساب سابقه خدمت، بورس  ، فرهنگي و علمي 

با تركيب، وظايف /... پژوهشگاه/ صت مطالعاتي اعضاي هيات علمي، هيات مميزه دانشگاهتحصيلي و فر

  . و اختيارات زير  تشكيل مي گردد

   تركيب اعضاي هيات مميزه -2ماده 

 ) رئيس هيات مميزه/...( پژوهشگاه/  رئيس دانشگاه- 1

 با مرتبه مي تواند يكي از اعضاي هيات مميزه/...پژوهشگاه/  رئيس دانشگاه-تبصره

  . دانشياري به باال را به سمت جانشين خود در هيات مميزه منصوب كند

  /... پژوهشگاه/  معاونان آموزشي و پژوهشي دانشگاه- 2

/ در جلسه اي كه به رياست رئيس دانشكده/... پژوهشكده/ استادان و دانشياران هر دانشكده- 3

 تن 1تن دانشيار  5يك تن و به ازاي هر  تن استاد 5تشكيل مي شود به ازاي هر /... پژوهشكده

/ براي عضويت در هيات مميزه دانشگاه/...  پژوهشكده/ دانشيار را انتخاب و بوسيله رئيس دانشكده

 . پيشنهاد مي نمايد/... پژوهشگاه/ به رئيس دانشگاه/...  پژوهشگاه
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  . تن محسوب مي شود5 تن، 5 كسر -1تبصره 

 5 تن استاد به ازاي هر 1ي هيات مميزه معرفي بيش از  براي تكميل تركيب اعضا- 2تبصره

  . تن استاد بالمانع است

 تن را كه الاقل بيش 7از بين افرادي كه معرفي شده اند حداقل /... پژوهشگاه/  رئيس دانشگاه- 4

از نصف تعداد آن ها در مرتبه استادي باشند، انتخاب و به وزير علوم، تحقيقات و فناوري معرفي 

  . دمي نماي

 كه براي هر كميسيون تخصصي ات مميزه بايد به نحوي انتخاب شود تعداد اعضاي هي- 1تبصره 

  .  تن عضو متخصص مرتبط وجود داشته باشد2 يا 1 اين مقررات 10موضوع ماده 

 تن يا بيشتر معرفي شده باشند انتخاب الاقل يك 2كه /...  پژوهشكده/  از هر دانشكده-2تبصره 

  . تن ضروري است

 با مرتبه دانشياري يا ترجيحا( قطعي واجد شرايط ـيك تا سه تن از اعضاي هيات علمي رسمي -1 - 5

 به وزير علوم، تحقيقات و " وزارت "با معرفي معاون آموزشي ) و از خارج موسسه آموزشي استادي

  ، در موسسات آموزشيفناوري

ترجيحا با مرتبه دانشياري يا (يط يك تا سه تن از اعضاي هيات علمي رسمي ـ قطعي واجد شرا -2- 5

 به وزير علوم، تحقيقات و " وزارت "پژوهشيبا معرفي معاون )  و از خارج موسسه پژوهشياستادي

  ، در موسسات پژوهشيفناوري

 با تأييد و حكم  وزير علوم، 2 ماده 5 و 4  اعضاي هيات علمي معرفي شده طبق بند هاي  -3ماده 

 .  منصوب مي شوند/... پژوهشگاه/  سال به عضويت هيات مميزه دانشگاه2 تحقيقات و فناوري براي مدت

 اعضادعوت .  يك بار تشكيل شودهر ماهحداقل بايد  جلسات هيات مميزه در صورت وجود پرونده -4ماده 

  . به وسيله رئيس هيات مميزه و يا جانشين وي انجام مي گيرد
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هيات اعضاي  راي .ا رسميت مي يابداعض)  4/3(هارم  سه چجلسات هيات مميزه با حضور حداقل  - 5ماده

 آيين نامه ارتقاي مرتبه هيات 3 و 2 ، 1كه بر اساس محتويات پرونده و امتيازات كسب شده از مواد مميزه 

 هيات مميزه  همواره مخفي است و تصميمات ؛صادر مي شود) در مورد پرونده هاي ارتقاي مرتبه( علمي 

  . هيات مميزه  اتخاذ مي گرددحاضر در جلسه رسمي نصف اعضاي بيش ازآراي با اكثريت 

  . مي شود در اولين جلسه هيات مميزه يكي از اعضا به عنوان دبير هيات مميزه انتخاب- 6ماده 

/ توسط رئيس دانشگاه ، از تاريخ جلسه هيات مميزه روز20مدت ظرف  مصوبات هيات مميزه -7ماده 

  . اي اجرا ابالغ مي شودبه مراجع ذيربط بر/...پژوهشگاه

 نرسد ، دبير همميزدرصورتيكه ارتقاي مرتبه عضو هيات علمي به تاييد هيات : تبصره

 1ماده  ارتقا امتيازهاي كسب شده از متقاضيهيات مميزه موظف است بنا به درخواست 

- 2 ، 6-2 تا 1-2، 1-2به تفكيك بند هاي  (2ماده  ) 3-1 و 2-1، 1-1به تفكيك بند هاي ( 

 آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي را به تفكيك ، كتباً به 3ماده  و )  و ساير بند ها 9

  . متقاضي ارتقا اعالم نمايد

 30 باشد، مي تواند ظرف مدت رضتمع به تصميم هيات مميزه نسبتچنانچه  ارتقامتقاضي  -8ماده 

  . طور كتبي به دفتر هيات مميزه تسليم نمايد اعتراض خود را به ، تاريخ ابالغ مصوبه هيات مميزهزروز ا

 تاريخ وصول اعتراض، يكبار ديگر به پرونده متقاضي ز ماه ا2هيات مميزه موظف است ظرف مدت 

  .  ابالغ خواهد شد7ي طبق ماده أاين ر. رسيدگي و راي خود را اعالم نمايد

 روز 30 مي تواند ظرف ، باشد هيات مميزه معترضتجديد نظري أبه رچنانچه متقاضي ارتقا  -9ماده 

 هيات مميزه هيات هاي امنا و هيات مميزه اعتراض خود را به طور كتبي به دفتر هاز تاريخ ابالغ مصوب

  ي در براي اخذ تصميم نهايذيل تسليم نمايد تا پس از طي مراحل "وزارت"مركزي مستقر در 

  : هيات مميزه مركزي مطرح شود
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 مميزه مركزي موظف است در صورت وصول اعتراض از متقاضيان ارتقا هياتو هاي امنا ياتهدفتر  - 1

 روز از تاريخ وصول اعتراض ، درخواست متقاضي را 20نسبت به مصوبات هيات مميزه ، ظرف مدت 

  . ارسال كند/... پژوهشگاه/ جهت بررسي و اظهار نظر براي رئيس دانشگاه

هياتهاي امنا وصول نامه دفتر ت يكماه از تاريخ موظف است ظرف مد/... پژوهشگاه/ رئيس دانشگاه  - 2

همراه با پرونده متقاضي و كليه را  / ...پژوهشگاه/  دانشگاه، نظر هيات مميزه مركزي هيات مميزهو 

  .  ارسال نمايدمذكورت آن براي دفتر مستندا

گزارش  روز از تاريخ وصول 20مدت ظرف موظف است مركزي  هيات مميزه هياتهاي امنا ودفتر  - 3

  .  تخصصي ذيربط ارجاع نمايدنپرونده متقاضي را به كميسيو/... پژوهشگاه/ كتبي دانشگاه 

  هياتهاي امنا و ، مديركل دفتردهد ارتقاي مرتبه متقاضي راي بهچنانچه كميسيون تخصصي ذيربط  - 4

 قراركزي هيات مميزه مردر دستور جلسه  ، پرونده را جهت اتخاذ تصميم نهايي هيات مميزه مركزي

  . ي هيات مميزه مركزي در اين مورد قطعي و الزم االجرا خواهد بودأر. مي دهد

ذيربط نسبت به ارتقاي مرتبه متقاضي منفي باشد تخصصي در صورتي كه راي كميسيون  -تبصره

   . نتيجه بررسي كتباً  به متقاضي و موسسه متبوع وي اعالم و پرونده مختومه مي شود

از اعضاي هيات مميزه به هر علت سه جلسه متوالي يا جمعاً پنج جلسه غيبت نمايد  اگر يكي -9ماده 

 حسب مورد ،فرد واجد شرايط ديگري براي بقيه مدت 2 ماده 5 و 4و با رعايت بند مستعفي تلقي شده 

  . مي شودبه جاي وي به وزير علوم، تحقيقات و فناوري معرفي 

ر رسيدگي و اظهار نظر نسبت به پرونده اعضاي هيات علمي به منظودانشگاههاي جامع،  در  -10ماده 

 ،كميسيون هاي تخصصي هيات مميزه به شرح زير 1در چارچوب وظايف و اختيارت مندرج در ماده 

  : تشكيل مي شود

  تخصصي گروه علوم انساني نكميسيو -1
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 كميسيون تخصصي گروه علوم اجتماعي -2

  زبان و ادبيات  گروه تخصصيكميسيون -3

 تخصصي گروه هنر  نكميسيو -4

 كميسيون تخصصي گروه معماري و شهر سازي  - 5

 مكانيك ، عمران و رشته هاي مرتبط  مهندسي  تخصصي گروهنكميسيو -6

  و رشته هاي مرتبطرگروه مهندسي برق و كامپيوت تخصصي نكميسيو -7

  تخصصي گروه رياضي، فيزيك و زمين شناسي نكميسيو -8

 كميسيون تخصصي گروه شيمي و زيست شناسي  -9

  تخصصي گروه كشاورزينميسيوك -10

   منابع طبيعي تخصصي گروهنكميسيو -11

 گروه دامپزشكي  تخصصي نكميسيو -12

توسط هيات مميزه با به شرح زير  تن مي باشد كه 5 تعداد اعضاي هر كميسيون تخصصي - 11ماده 

   :انتخاب مي شوند/...پژوهشگاه/ رعايت تخصص آنان از ميان اعضاي هيات علمي دانشگاه

   تن از اعضاي متخصص هيات مميزه 2يا  1 - الف

  ) 2 پيوست شماره 2-2موضوع جزء ب بند (  تن از اعضاي متخصص كميته منتخب 2 -ب

  /... پژوهشگاه/  تن از اعضاي متخصص هيات علمي دانشگاه2 ا يا -ج

 در دانشگاههاي تخصصي ، به منظور رسيدگي و اظهار نظر نسبت به پرونده اعضاي هيات -12ماده 

در يك يا  مميزه كميسيونهاي تخصصي هيات ،1مي در چارچوب وظايف و اختيارات مندرج در ماده عل

  . دو رشته نزديك بهم به شرح زير تشكيل مي شود

  .....  كميسيون تخصصي - 1

  ....كميسيون تخصصي  - 2
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  ......كميسيون تخصصي  - 3

  ......كميسيون تخصصي  - 4

  ......كميسيون تخصصي - 5

.....  

......  

در صورتيكه هيات مميزه . دانشگاههاي جامع مجازند هيات مميزه تخصصي تشكيل دهند  - 13ماده 

تخصصي تشكيل شود، كميسيونهاي تخصصي هيات مميزه بايد در يك يا دو رشته نزديك بهم تشكيل 

  . شود

سيون كميبه ر هيات مميزه پرونده داوطلبان را براي بررسي و اظهار نظر تخصصي ، بي د- 14ماده 

   .تخصصي ذيربط ارسال مي نمايد

ونده، آن را بررسي و نظر  ماه از تاريخ وصول پر2كميسيون تخصصي موظف است است ظرف مدت 

پس از اعالم نظر كميسيون تخصصي و دبير هيات مميزه  . خود را به دبير هيات مميزه اعالم نمايد

يم گيري نهايي در دستور جلسه هيات آن را براي تصم/... پژوهشگاه/ هماهنگي با رئيس دانشگاه 

  . مي دهدمميزه قرار 

 تصميم گيري در خصوص ارتقاي مرتبه و ركود علمي اعضاي هيات علمي منحصراً به عهده -15ماده

 اين 1مذكور در ماده هيات مميزه مي تواند در ساير موارد  .است/... پژوهشگاه/هيات مميزه دانشگاه

  . كنداختيار فويض  به كميسيونهاي تخصصي تمقررات

فاقد شرايط وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري /... پژوهشگاه/  در صورتي كه دانشگاه-16ماده 

الزم براي تشكيل هيات مميزه  باشد، تشكيل هيات مميزه با عضويت اعضاي هيات علمي واجد شرايط 
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 تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري با/... پژوهشگاهها / و ساير دانشگاهها/... پژوهشگاه/ دانشگاه

  . بالمانع است
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   آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي2پيوست شماره 
 /...پژوهشكده/ مقررات مربوط به طرز تشكيل كميته منتخب دانشكده

  

اعم از داوطلبان ( به منظور رسيدگي و اظهار نظر  اوليه نسبت به صالحيت علمي داوطلبان - 1ماده 

تخدام ،تبديل وضع استخدامي كارمندان رسمي دولت  به هيات علمي و تبديل وضع استخدامي اس

،ارتقا به مراتب ) قطعي رسمي به به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي اعضاي هيات علمي پيماني 

خدمات استادياري ، دانشياري و استادي و ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي ، پژوهشي و فناوري و 

و همچنين رسيدگي به احتساب سابقه ركود علمي آنان  ،اجرايي اعضاي هيات علميفرهنگي و  ،علمي 

كميته /... پژوهشكده/ خدمت، بورس تحصيلي و فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي، در هر دانشكده

  : اي با تركيب، وظايف  و اختيارات زير تشكيل مي شود

 

  تركيب اعضا-2ماده 

  : عبارتند از اعضاي ثابت- 1- 2

  يا نماينده واجد شرايط وي /... پژوهشكده/  رئيس دانشكده–الف 

/  يك تن عضو هيات علمي  نماينده منتخب اعضاي هيات علمي دانشكده-ب

  . مربوط با مرتبه دانشياري يا باالتر/...  پژوهشكده

اشد در آن نب/... پژوهشكده/ در صورتيكه بيش از يك تن  دانشيار يا باالتر در دانشكده

در /... پژوهشكده/ صورت نماينده مزبور مي تواند از ميان اعضاي هيات علمي دانشكده

  .  سال سابقه خدمت آموزشي و پژوهشي نيز انتخاب شود3مرتبه استادياري وباحداقل 

 : اعضاي متغير عبارتند از -2-2



 

 42 

 غيرقابل استناد

 متخصص در  هيات علمي تن عضو4 و ركود علمي ،  براي رسيدگي به هر پرونده ارتقا–الف 

رشته و گرايش تخصصي متقاضي ارتقا و عضو هيات علمي كه كيفيت و صالحيت علمي وي 

خدمت  دانشياري از ميان اعضاي هيات علمي موسسه محل مرتبهتحت بررسي است ، با حداقل 

  . آن به انتخاب شوراي گروه آموزشي يا پژوهشي ذيربط عضو هيات علمي  يا خارج از

 متخصص در  تن عضو هيات علمي 3 ، 1ساير موارد مذكور در ماده براي رسيدگي به -ب 

، فرد منتخب /...پژوهشكده/ با حداقل مرتبه دانشياري توسط رئيس دانشكدهرشته متقاضي 

 تن از اين افراد براي 2راي حداقل ( اعضاي هيات علمي و مدير گروه مربوط انتخاب مي شوند 

  ) .انتخاب اعضاي متغير مالك است

  /...: پژوهشكده/  وظايف و اختيارات كميته منتخب دانشكده-3 ماده

  ماه از تاريخ وصول پرونده، 3 ظرف مدت موظف است/... پژوهشكده/ كميته منتخب دانشكده

بررسي و پرونده متقاضي را /... پژوهشگاه/ با دريافت اطالعات الزم از منابع ذيربط در دانشگاه

پرونده را در اختيار رئيس پرونده به طور كتبي اعالم و ي خود را نسبت به أرو  كند تنظيم

طور كتبي به  داشته باشد به نقص در صورتي كه پرونده  ، قرار دهد/... پژوهشكده/ دانشكده

  . رفع نقص نمايد ويتاكند متقاضي اعالم 

 كميته منتخب براي ارزيابي كيفيت تدريس عضو هيات علمي متقاضي ارتقا، از طريق - تبصره

 آئين نامه 1-1به شرح مذكور در بند (  خواهي  از دانشجويان و دانش آموختگان ممتازنظر

كه درس يا دروس مربوط را با متقاضي ارتقا گذرانيده اند با )ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي 

  . استفاده از گزارشنامه پيوست اقدام مي نمايد

 نتيجه بررسي پرونده در كميته منتخب موظفند /... پژوهشكده ها/ روساي دانشكده ها- 4ماده 

 روز از تاريخ اعالم نظر كميته ، كتباً به متقاضي 15ظرف مدت را ) به استثناي ركود علمي(

  .اعالم نمايند



 

 43 

 غيرقابل استناد

 روز از تاريخ ابالغ كتبي نظر كميته ، اعتراض خود را به 10متقاضي مي تواند ظرف مدت 

   د غير اين صورت جريان پرونده ادامه مي يابدر. تسليم نمايد/... پژوهشكده/ رئيس دانشكده 

  .)اگر قابل جريان باشد( 

به در صورتي كه متقاضي در مهلت مقرر اعتراض نمايد، كميته منتخب موظف است مجدداً 

ده متقاضي رسيدگي و نظر خود را ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول اعتراض ، به طور پرون

 پس از اعالم نظر مجدد كميته ، جريان . اعالم نمايد000/پژوهشكده / كتبي به رئيس دانشكده

  .)اگر قابل جريان باشد( ادامه يابد پرونده 

/  در صورتيكه ارتقاي مرتبه متقاضي به تاييد كميته منتخب نرسد، رئيس دانشكده -5ماده 

 و 2-1، 1-1به تفكيك بند هاي  ( 1 كسب شده از ماده هايموظف است امتياز /... پژوهشكده 

 آيين 3ماده و )  و ساير بند ها 9-2 ، 6-2 تا 1-2، 1-2به تفكيك بند هاي  (2ماده  ) 1-3

  . نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي را به تفكيك ، كتباً به متقاضي ارتقا اعالم نمايد

موظفند پرونده هاي مربوط به تأييد صالحيت /... پژوهشكده ها / روساي دانشكده ها- 6ماده 

ييد در كميته منتخب را پس از بررسي و تأ، 1و ساير موارد مذكور در ماده طلبان داوعلمي 

طبق ضوابط  روز از تاريخ تاييد در كميته منتخب 15 ظرف مدت /... پژوهشكده/ دانشكده

/ مربوط تكميل و به منظور قرار دادن در دستور جلسه هيات مميزه براي رئيس دانشگاه

  . ارسال نمايند/...پژوهشگاه

موظفند همزمان با ارسال پرونده متقاضي ارتقا اميتاز هاي /...  ها پژوهشكده/ ها دانشكدهروساي   -تبصره

به شرح مذكور در ماده (  آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي را به تفكيك 3 و 2، 1كسب شده از مواد 

  . دن، كتباً به متقاضي ارتقا اعالم نماي) 5

 متقاضي ارتقا به هر دليلي تا سه ماه از تاريخ تكميل و تحويل پرونده توسط عضو هيأت  اگر پرونده-7ماده 

تواند پرونده خود را  علمي به كميته منتخب، در آن كميته بررسي نشود عضو هيأت علمي متقاضي مي
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 غيرقابل استناد

يسيون كمبه  رادرخواست نمايد تا پرونده ارسال و از وي  000/پژوهشگاه/  رئيس دانشگاهبراي مستقيماً 

  . دهدتخصصي هيأت مميزه ارجاع 

 ، فرهنگي و  علمي خدمات نحوه تكميل گزارشنامه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و فناوري و-8ماده 

  : اجرايي عضو هيات علمي متقاضي ارتقا

قسمتهايي از اين گزارشنامه توسط عضو هيات علمي تكميل و امضا مي شود و پس از تأييد و امضاي 

/ ، گزارشنامه تكميل شده براي كميته منتخب دانشكده)در قسمت هاي مربوط( ذيربط مدير گروه 

در تمام صفحات گزارشنامه ستون امتياز توسط كميته منتخب تكميل . ارسال مي گردد/...پژوهشكده

خواهد شد و توسط عضو هيات علمي متقاضي و مدير گروه مربوط در اين ستون امتيازي ذكر نخواهد 

/  گزارشنامه منحصراً توسط كميته منتخب دانشكده23و 7 و 5 جدولهاي شماره همچنين. شد

  . و هيات مميزه تكميل خواهد شد/...پژوهشكده 

مراه گزارشنامه  تكميل شده كه براي كميته منتخب و هيات مميزه ارسال مي شود بايد يك  هبه

ه ها، جزوات، مقاالت، كتب و ساير برگ تصوير از كليه مدارك تحصيلي، احكام، توافق نامه ها، تاييدي

  . مدارك الزم ارسال گردد

، گزارشنامه مربوط را  اين مقررات 1 هيات مميزه مي تواند براي ساير موارد مذكور در ماده :تبصره

 . طراحي و به اجرا بگذارد
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 غيرقابل استناد

   نظرخواهي از دانشجويان –) الف(كاربرگ 
   عضو هيات علمي عضو هيات علميبراي ارزشيابي كيفيت تدريسبراي ارزشيابي كيفيت تدريس

  1313----------    --  1313------  سال تحصيلي   سال تحصيلي دومدوم/ / ال اولال اولنيمسنيمس
  
  

  :دانشكده  :نام و نام خانوادگي عضو هيات علمي 
  :گروه آموزشي   :درس 

    
  

نوع 
  خيلي خوب  شاخص ارزشيابي  شاخص

)20-18(  
  خوب

)99/17-16(  
  متوسط

)99/15-14(  
  قابل قبول

)99/13-12(  
  ضعيف

  )12كمتر از(

             موضوع درس ستاد برا  تسلط  -1
            دانش عمومي استاد در رشته تحصيلي -2
             جامع نگري و ژرف انديشي استاد در ارائه مباحث - 3
             توانايي انتقال مطالب اساسي درس-4
              داشتن طرح درس مناسب و جامعيت و پيوستگي در ارائه مطالب-5
             و استفاده از منابع روزآمدكوشش براي طرح مباحث جديد– 6
            تناسب راهبردها و شيوه هاي آموزش با اهداف درس   -7
             استفاده از شيوه هاي ارزشيابي مناسب از دانشجو با توجه به اهداف درس -8
             شركت دادن دانشجو در مباحث درس -9

1-
ي 
علم

ان 
تو

-
شي

موز
 آ

  

            طالعه  ايجاد انگيزه و رغبت در دانشجو جهت تحقيق و م- 10
            )نظم و زمان( نحوه مديريت كالس  -11
            با استاد در خارج از كالس  ) حضوري و غير حضوري (  امكان ارتباط -12
             با دانشجويان و احترام متقابل آداب و  رفتار اجتماعي-13
            ها، انتقادها و  ديدگاههاي دانشجويان   واكنش منطقي و معقول به پيشنهاد-14

2-  
ي و 

علم
ك 

سلو
ر و 

فتا
ر

ي 
ماع

جت
ا

  

             گشاده روئي استاد و تكريم دانشجو-15
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   دانش آموختگان ممتاز نظرخواهي از   -)ب(كاربرگ 
  عضو هيات علميعضو هيات علمي  براي ارزشيابي كيفيت تدريسبراي ارزشيابي كيفيت تدريس

  1313----------    --  1313------  سال تحصيلي   سال تحصيلي دومدوم/ / نيمسال اولنيمسال اول
  
  

  :دانشكده   :نام و نام خانوادگي عضو هيات علمي
  :گروه آموزشي   :درس 

    
  

نوع 
  خيلي خوب  شاخص ارزشيابي  شاخص

)20-18(  
  خوب

)99/17-16(  
  متوسط

)99/15-14(  
  قابل قبول

)99/13-12(  
  ضعيف

  )12كمتر از(

             موضوع درس استاد بر  تسلط  -1
            دانش عمومي استاد در رشته تحصيلي -2
             نگري و ژرف انديشي استاد در ارائه مباحث  جامع- 3
             توانايي انتقال مطالب اساسي درس-4
              داشتن طرح درس مناسب و جامعيت و پيوستگي در ارائه مطالب-5
            كوشش براي طرح مباحث جديد و استفاده از منابع روزآمد– 6
            داف درس تناسب راهبردها و شيوه هاي آموزش با اه  -7
             استفاده از شيوه هاي ارزشيابي مناسب از دانشجو با توجه به اهداف درس -8
             شركت دادن دانشجو در مباحث درس -9

1-
ي 
علم

ان 
تو

-
شي

موز
 آ

  

             ايجاد انگيزه و رغبت در دانشجو جهت تحقيق و مطالعه - 10
            )ماننظم و ز( نحوه مديريت كالس  -11
            با استاد در خارج از كالس  ) حضوري و غير حضوري (  امكان ارتباط -12
             با دانشجويان و احترام متقابل آداب و  رفتار اجتماعي-13
             واكنش منطقي و معقول به پيشنهادها، انتقادها و  ديدگاههاي دانشجويان  -14

2-  
ي و 

علم
ك 

سلو
ر و 

فتا
ر

ي 
ماع

جت
ا

  

            انشجو گشاده روئي استاد و تكريم د-15
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   توسط دانجشويان توسط دانجشويان ارزشيابي تدريس عضو هيات علمي ارزشيابي تدريس عضو هيات علميججنتاينتاي   ––) ) جج((كاربرگ كاربرگ 
  1313----------    --  1313------  سال تحصيلي   سال تحصيلي دومدوم/ / نيمسال اولنيمسال اول

  
  

  :دانشكده  :نام و نام خانوادگي عضو هيات علمي 
  :گروه آموزشي   :درس 

    :تعداد پاسخها 
  

نوع 
  خيلي خوب  شاخص ارزشيابي  شاخص

)20-18(  
  خوب

)99/17-16(  
  متوسط

)99/15-14(  
  قابل قبول

)99/13-12(  
  ضعيف

  )12كمتر از(

             موضوع درس استاد بر  تسلط  -1
            دانش عمومي استاد در رشته تحصيلي -2
             جامع نگري و ژرف انديشي استاد در ارائه مباحث - 3
             توانايي انتقال مطالب اساسي درس-4
              داشتن طرح درس مناسب و جامعيت و پيوستگي در ارائه مطالب-5
            كوشش براي طرح مباحث جديد و استفاده از منابع روزآمد– 6
            تناسب راهبردها و شيوه هاي آموزش با اهداف درس   -7
             استفاده از شيوه هاي ارزشيابي مناسب از دانشجو با توجه به اهداف درس -8
             شركت دادن دانشجو در مباحث درس -9

1-
ي 
علم

ان 
تو

-
شي

موز
 آ

  

             ايجاد انگيزه و رغبت در دانشجو جهت تحقيق و مطالعه - 10
            )نظم و زمان( نحوه مديريت كالس  -11
            با استاد در خارج از كالس  ) حضوري و غير حضوري (  امكان ارتباط -12
             با دانشجويان و احترام متقابل آداب و  رفتار اجتماعي-13
             واكنش منطقي و معقول به پيشنهادها، انتقادها و  ديدگاههاي دانشجويان  -14

2-  
ي و 

علم
ك 

سلو
ر و 

فتا
ر

ي 
ماع

جت
ا

  
             گشاده روئي استاد و تكريم دانشجو-15

  

  سركار خانم دكتر / جناب آقاي دكتر 
--------در مقطع---------- در رشته ---------- آمده از ارزشيابي درس با سالم و احترام، بدينوسيله نتايج بدست

  : به شرح زير اعالم مي گردد توسط دانشجويان -------- سال تحصيلي -----ارائه شده در نيمسال 
  

   :فتار و سلوك علمي و اجتماعير- ج    : آموزشي- توان علمي-ب    ) 20بر مبناي (  امتياز كل - الف
  

  .  ارزيابي مي گردد-- - --- --- - تايج فوق رتبه تدريس شما در اين درسبا توجه به ن
  . موفقيت روز افزون شما را در زمينه ارتقاي سطح آموزشي دانشگاه از درگاه ايزد متعال خواهانيم

  
  التوفيق ... و من ا   
  دانشگاه......................../  مديركل دفتر 
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 غيرقابل استناد

   
  توسط دانش آموختگان ممتازتوسط دانش آموختگان ممتازريس عضو هيات علمي ريس عضو هيات علمي  ارزشيابي تد ارزشيابي تدججنتاينتاي    --))دد((كاربرگ كاربرگ 

  1313----------    --  1313------  سال تحصيلي   سال تحصيلي دومدوم/ / نيمسال اولنيمسال اول
  
  

  :دانشكده  :نام و نام خانوادگي عضو هيات علمي 
  :گروه آموزشي   :درس 

    :تعداد پاسخها 
  

نوع 
  خيلي خوب  شاخص ارزشيابي  شاخص

)20-18(  
  خوب

)99/17-16(  
  متوسط

)99/15-14(  
  قابل قبول

)99/13-12(  
  ضعيف

  )12كمتر از(

             موضوع درس استاد بر  تسلط  -1
            دانش عمومي استاد در رشته تحصيلي -2
             جامع نگري و ژرف انديشي استاد در ارائه مباحث - 3
             توانايي انتقال مطالب اساسي درس-4
              و پيوستگي در ارائه مطالب داشتن طرح درس مناسب و جامعيت-5
            كوشش براي طرح مباحث جديد و استفاده از منابع روزآمد– 6
            تناسب راهبردها و شيوه هاي آموزش با اهداف درس   -7
             استفاده از شيوه هاي ارزشيابي مناسب از دانشجو با توجه به اهداف درس -8
            ث درس  شركت دادن دانشجو در مباح-9

1-
ي 
علم

ان 
تو

-
شي

موز
 آ

  

             ايجاد انگيزه و رغبت در دانشجو جهت تحقيق و مطالعه - 10
            )نظم و زمان( نحوه مديريت كالس  -11
            با استاد در خارج از كالس  ) حضوري و غير حضوري (  امكان ارتباط -12
            ان و احترام متقابل  با دانشجويآداب و  رفتار اجتماعي-13
             واكنش منطقي و معقول به پيشنهادها، انتقادها و  ديدگاههاي دانشجويان  -14

2-  
ي و 

علم
ك 

سلو
ر و 

فتا
ر

ي 
ماع

جت
ا

  

             گشاده روئي استاد و تكريم دانشجو-15
  

  سركار خانم دكتر / جناب آقاي دكتر 
--------در مقطع---------- رشته  در----------با سالم و احترام، بدينوسيله نتايج بدست آمده از ارزشيابي درس 

  :به شرح زير اعالم مي گردد ممتاز توسط دانش آموختگان  -------- سال تحصيلي -----ارائه شده در نيمسال 
  

   :فتار و سلوك علمي و اجتماعير- ج    : آموزشي- توان علمي-ب    ) 20بر مبناي (  امتياز كل - الف
  

  .  ارزيابي مي گردد-- - --- --- - ر اين درسبا توجه به نتايج فوق رتبه تدريس شما د
  . موفقيت روز افزون شما را در زمينه ارتقاي سطح آموزشي دانشگاه از درگاه ايزد متعال خواهانيم

  التوفيق ... و من ا   
 دانشگاه......................../  مديركل دفتر 

 
 



 

 49 

  غيرقابل استناد
  

  عضاي هيات علمي موسسات آموزشي  جدول حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي ا-2جدول شماره 
  

  9ستون    8ستون    7ستون    6ستون    5ستون    4ستون    3ستون    2ستون    1ستون  

مرتبه قبل از 
  ارتقا

مرتبه بعد از 
  ارتقا

حداقل امتياز 
  از
  1-1بند 

حداقل امتياز 
  از
  2-1بند 

حداقل امتياز 
  از

  1ماده 

حداقل امتياز 
  از
  1-2بند 

حداقل امتياز 
  از

-2 تا 1-2بند 
6  

حداقل امتياز 
  از

  2ماده 

حداقل امتياز 
ازمجموع 

 3 الي 1مواد 

  110  45  15  10  30  20  14  استاديار  مربي
  110  45  20  15  30  16  15  دانشيار  استاد يار
  120  60  5/27  5/22  25  10  16  استاد  دانشيار

  
  ي موسسات پژوهشي  جدول حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي اعضاي هيات علم-3جدول شماره 

  7ستون    6ستون   5ستون    4ستون    3ستون    2ستون    1ستون  

  مرتبه بعد از ارتقا  مرتبه قبل از ارتقا
  حداقل امتياز از

  1-2بند 
  حداقل امتياز از

  6-2 تا 1-2بند 
  حداقل امتياز از 

  9-2بند 
  حداقل امتياز از

  2ماده 

حداقل امتياز از  
 الي 1مجموع مواد 

3  
  110  65  30  20  15  ستاديارا  مربي

  110  65  30  25  20  دانشيار  استاد يار
  120  80  40  35  5/27  استاد  دانشيار

   
28  


