
   ياه هسسؤها و م دانشگاه  علمی  هیأت  اعضاي  مرتبه ارتقاي  نامه ینیآ

 و فناوري  پژوهشی ،عالی  آموزش
 ) 18/8/1387مصوب (

 کلیات
 مقدمه - 1

، ، پژوهشـی علمـی  و فنـاوري نشـانگر پویـایی     پژوهشـی  ،عـالی  آمـوزش   سساتؤو م ها دانشگاه  علمی  هیأت  اعضاي  ارتقاي
 .هاي تولید، انتقال و ترویج علم و فرهنگ است یکی از شاخصهربیتی و تو فرهنگی 
گیـري نظـام علمـی، فرهنگـی و تربیتـی کشـور را        ، جهتعلمی هیأتآنها در ارتقاء اعضاي  تأثیرهاي علمی و میزان  مؤلفه

اي برخـوردار   علمـی از اهمیـت ویـژه    هیـأت هاي مؤثر در ارتقاي مرتبه اعضـاي   کند و به این لحاظ توجه به مؤلفه مشخص می
 .است

 –ساز و دانشگاه بسترساز و پشتیبان تمدن نوین ایرانی  نامه حاضر با هدف تداوم تحول دانشگاه به سمت دانشگاه تمدن آیین
هـاي مختلـف آموزشـی، پژوهشـی،      هاي متنـوعی در حـوزه   نامه مؤلفه اسالمی تدوین شده است و به همین منظور در این آیین

، )رفتـاري  –علمـی  (هاي ارزیابی  به مواردي نظیر شاخصفرهنگی، تربیتی مورد توجه قرار گرفته و  ،اجرایی – فناوري، علمی
ي پژوهشـی رافـع   هـا  طـرح اجراي کیفیت علمی مقاالت، ، عضو هیأت علمی رفتار علمی و اجتماعیآموزشی و  –توان علمی 

 –فرهنگـی   هـاي  و فعالیـت  ان، ارائه نظریه جدیـد ، تصنیف کتاب، تولید دانش فنی، نقد نظرات دانشمندنیازهاي اساسی جامعه
 .است بینی شده تر شدن ساختار هیأت ممیزه پیش و ضوابطی براي تخصصی اهمیت خاص داده شده عضو هیأت علمی تربیتی

دولتی کشور وابسـته بـه وزارت    و فناوري  پژوهشی ،عالی آموزش  سساتؤو م ها دانشگاه  علمی  هیأت  اعضاي مرتبه  ارتقاي
 ،هـاي دولتـی   و سـازمان ) به استثناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی (ها  علوم، تحقیقات و فناوري، سایر وزارتخانه

هـاي   هـا و مؤسسـه   و اعضـاي هیـأت علمـی دانشـگاه     علـوم، تحقیقـات و فنـاوري    شاغل در ستاد وزارت   علمی  هیأت  اعضاي
ي هـا  تحقیقـات و فنـاوري بـا توجـه بـه میـزان فعالیـت       ، وزارت علـوم  غیردولتـی تحـت نظـر    پژوهشی و فناوريعالی،  آموزش

نامـه   آیـین تربیتی آنـان و براسـاس مفـاد ایـن      –فرهنگی  هاي فعالیتو  اجرایی –خدمات علمی آموزشی، پژوهشی و فناوري، 
 .پذیر است امکان
 تعاریف - 2
 :نامه ارتقا آییناصول حاکم بر  -1

، پژوهشـی و فنـاوري   عـالی  هـا و مؤسسـات آمـوزش    دانشـگاه رتقاي اعضاي هیأت علمی نامه ا آیینمنظور، اصول حاکم بر 
 .شوراي عالی انقالب فرهنگی است 20/9/86مورخ  616مصوب جلسه 

هاي علمی و نظریات پذیرفته شده اسـت کـه براسـاس تحلیـل جدیـد و یـا ترکیـب         اي از داده مجموعه :تألیف کتاب -2
 .والً توأم با نقد استشود و معم مبتکرانه ساماندهی می

هدفمند و منسجم است کـه از منـابع مختلـف تهیـه و در     ی یها داده مطالب یا :)به شیوه گردآوري( کتاب دوینت -3
 .شود یک مجموعه تدوین می

تـرین و   تشـخیص صـحیح    هـاي موجـود در جهـان،    بـدل  –عبارت اسـت از معرفـی نسـخه     :کتاب تصحیح انتقادي -4
شرح و توضیح مستندات متن، ذکر مأخذ و منابع مورد اسـتفاده بـا     ان حیات مؤلف، ارائه روش تحقیق،نزدیکترین نسخه به زم

شناسی آن، تکمیل نقایص چه در عبارت و چه در محتوي و داوري در بهتـرین برداشـت و نظـایر آن     استناد به شواهد و کتاب
 ).رشته تخصصی مصحح باید با موضوع کتاب منطبق باشد(

هـاي علمـی نویسـنده یـا نویسـندگان       ها و نوآوري اي است از پیام اصلی آن براساس دیدگاه مجموعه :تابتصنیف ک -5
اي که حداقل یک سوم کتاب را  باشد، به گونه هاي دیگران در یک موضوع مشخص می است و همراه با تحلیل یا نقد دیدگاه

 .ه آنها را قبالً در مقاالت خود منتشر کرده باشنددهد هر چند ک هاي جدید نویسنده یا نویسندگان تشکیل می دیدگاه
 .منظور شوراي عالی حوزه علمیه قم است :حوزه علمیه -6
خالقیت عبارت است از فرآیند شکسته شدن و دوباره ساخته شدن دانش موجـود فـرد خـالق دربـاره یـک       :خالقیت -7

و در جهت تشریح، برداشت، برقراري روابط، کشف موضوع و به دست آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن با رویکردي ن
 .ها به منظور پردازشی نو از آن موضوع نادانسته

هاي کاردانی  دورهاي است که از لحاظ میانگین کل در  آموخته نامه، منظور دانش آییندر این  :دانش آموخته ممتاز -8
آموختگـان   اول دانـش  %)25(درصـد  بیست و پنج   و در دوره تحصیالت تکمیلی، جزو %)20(درصد بیست   و کارشناسی جزو

 .هاي خود در رشته مربوط باشد  اي دوره هم



قـانون مـدیریت خـدمات کشـوري، مصـوب       5هاي اجرایی موضـوع مـاده    عبارت است از دستگاه :دستگاه اجرایی -9
1386, 
سـال   2قبـل، بـه تعـداد مقـاالت     سـال   2در  نشـریه علمـی  عبارتست از نسبت تعداد استنادها به یک  : 1تأثیرضریب  -10

 .المللی بینهاي  یا یکی از نمایه  ISC، براساس گزارش نمایه گذشته آن نشریه، در یک سال مشخص
آن رشته یا گـرایش علمـی بـه تعـداد     علمی ت نشریا تأثیرعبارت است از مجموع ضریب  :2 متوسط تأثیرضریب  -11

 .المللی بینهاي معتبر  یا یکی از نمایه  ISCارش نمایه ، براساس گزآن رشته یا گرایش علمیعلمی ت نشریا
 :پژوهشی  طرح -12

 .تجربی است که از نوآوري علمی برخوردار باشد توسعه و نوع بنیادي، کاربردي  پژوهشی شامل سه  طرح
  :طرح فناوري -13

راحـی تولیـد انبـوه اسـت و داراي     آزمایشگاهی و فرآیند ط نمونهبار، ساخت  طراحی مهندسی براي اولیني ها فعالیتشامل 
 .ستها فعالیتنوآوري در این 

 :رونید فناوري یاپژوهشی   طرح -14
بـیش   و کند می اجرارا  آن  علمی با پژوهانه خود هیأتعضو شود و یا  تصویب می »مؤسسه«طرحی است که توسط شوراي 

 .شود می  تأمین» مؤسسه«و منابع انسانی امکانات از اعتبارات،  هزینه آن% 50از
 :رونیبی فناوري یاپژوهشی   طرح -15

و با پرداخـت بـیش    )در بخش دولتی یا خصوصی(یا صنعت طرحی است که از طریق عقد قرارداد با یک دستگاه اجرایی، 
 .شود هزینه آن توسط طرف قرارداد، اجرا می% 50از 

 ):ملی(فناوري کاربردي کالن  یاپژوهشی   طرح -16
تصـویب شـده یـا    ) حـداقل معـاون وزیـر یـا همتـراز وي     (کی از مراجع مدیریتی مرتبه اول کشور طرحی است که توسط ی

هـاي پژوهشـی و    مشخصات کامل طرح. است) اعم از اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی(گذاري آن در سطح ملی تأثیرشود و  می
 .شود اعالم می "وزارت"توسط ) ملی(کاربردي کالن  فناوري
 :يپرداز کرسی نظریه -17

زیـر نظـر هیـأت    نشستی است که براي ارزیابی یک نظریه، نوآوري، نقد و مناظره در حوزه علوم انسانی و معارف اسـالمی  
 .گردد در مراکز علمی برگزار می "هیأت"پردازي، نقد و مناظره و براساس ضوابط و مقررات  هاي نظریه حمایت از کرسی

هاي  نمایهیکی از یا  ISC پایگاه استنادي علوم جهان اسالم بر گزارش نمایه اي است که بنا مقاله:  3 مقاله پراستناد -18
این مقدار در (سال قبل از سال مرجع داراي تعداد استنادهایی بیشتر از مقدار مشخصی در هر رشته باشد  10المللی در  معتبر بین

 ).متفاوت است  هاي مختلف، رشته
سال قبـل از سـال مرجـع     2المللی در  هاي معتبر بین یا نمایه ISCبر گزارش نمایه اي است که بنا  مقاله:  4 مقاله داغ -19

 ).هاي مختلف، متفاوت است این مقدار در رشته(داراي استنادهایی بیش از مقدار مشخصی در هر رشته باشد 
سته به وزارت علوم، عالی، پژوهشی و فناوري دولتی کشور واب هاي آموزش و مؤسسه ها از دانشگاه عبارتست: مؤسسه -20

و همچنین هاي دولتی  و سازمان) به استثناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(ها  تحقیقات و فناوري، سایر وزارتخانه
علمی غیردولتی تحت نظـر وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري      هیأتعالی، پژوهشی و فناوري و اعضاي  هاي آموزش مؤسسه

 .باشند سایر مراجع قانونی ذیربط مییا  "وزارت"عالی  آموزشاي گسترش که داراي مجوز از شور است
 مـدیریت  قـانون  3نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده  ه یاعبارتست از مؤسس: نهاد عمومی غیردولتی ه یامؤسس -21

 ,1386، مصوب يکشورخدمات 
 .لی و خارجی استمعتبر اعم از نشریه علمی معتبر داخ علمی نشریه: معتبرعلمی   نشریه -22

از  ترویجـی  –علمییا پژوهشی  – است که داراي درجه علمی) کاغذي یا الکترونیکی(اي  نشریه علمی معتبر داخلی نشریه
 .استیا حوزه علمیه   "وزارتین"

قضــایا و  definitions، تعــاریف (concepts)اي از مفــاهیم  عبــارت اســت از مجموعــه بــه هــم پیوســته: نظریــه -23
 .آورد اي از متغیرها را بوجود می یافته شود و نگاه نظام ها یا حقایق ارائه می بینی پدیده که به منظور تبیین و پیش پیشنهادها

1 - Impact Factor=IF 
2 - Middle Impact Factor = MIF  
3 - Highly cited paper 
4 - Hot paper 

                                                           



هـاي مختلـف مطـرح     ات علمـی و همـایش  نشـری هاي متعدد در یک موضوع کامالً تخصصی توسط دانشمندان در  نوآوري
افزایی تعداد زیادي از آنهـا، درمـدت    پس با انباشت، در هم کنش و همشود و با داوري، نقد و اصالح هر کدام از آنها و س می

گیـري آن   جـدي در جهـت   تـأثیر شـود کـه    زمان مناسب، به تدریج یک نظریه در میان دانشمندان یک جامعه علمی متولد می
 .گذارد گرایش تخصصی در مرزهاي دانش می

 .شوند دانشمندان آن جامعه علمی ثبت میها معموالً به نام یکی از پیشتازترین و فعالترین  نظریه
 ایـن . دهـد  مـی  ارائه اسالم جهان علوم استنادي پایگاه که اي نمایه از عبارتست نامه، ینیآ این در :ISC 5نمایه -24

 10/2/1387 مـورخ  623 جلسـه  مصـوبه » (ISC) اسـالم  جهـان  علوم استنادي پایگاه ضوابط و ها سیاست« براساس که پایگاه
 – علمـی  و پژوهشـی  – علمـی  نشـریات  تمامی است، شده اندازي راه و ایجاد "وزارت"در ،فرهنگی انقالب عالی شوراي

 ،تأثیر ضریب همچون نشریات هاي ویژگی علمی، نشریات استنادي محاسبه با و کند می نمایه را اسالم جهان معتبر ترویجی
 .دهد می هارائ را استنادها تعداد جمله از مقاالت هاي ویژگی و عمر نیمه
 ارزیـابی  و علمـی  هیـأت  اعضـاي  مرتبـه  ارتقـاي  براي المللی بین معتبر هاي نمایه همچون  ISCنمایه  شده، یاد مصوبه طبق

 .است معتبر نشریات، و مقاالت
هـاي خـاص علمـی کـه بنـا بـه        هـاي معتبـر عمـومی و گـرایش     عبـارت اسـت از نمایـه    :المللـی  نمایه معتبـر بـین   -25

 .المللی بینمعتبر علمی هاي انجمنتأییدمورد مجالت هاي نمایه دارندوهمچنین المللی مقبولیت بین ممیزه هیأت تشخیص
نوآوري عبارت است از تحقق بخشیدن، عینی کردن و ارائه نتایج خالقیت که بصورت ارائه یک مفهـوم،   :نوآوري -26

 .کند ی یک محصول یا خدمت جدید ظهور میو طراح) معموالً در قالب یک مقاله علمی(تعریف، قضیه یا پیشنهاد جدید 
 .منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوري است: وزارت -27
 .منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است :وزارتین -28

 
نقـد و    پس از ارائه هر مقاله،همایشی است که با داوري علمی مقاالت دریافتی همراه بوده و  :همایش علمی معتبر -29

بنیـادي،  (در این نوع همایش صرفاً مقاالت علمـی  . شود بررسی یا پرسش و پاسخ درخصوص آن مقاله توسط حضار انجام می
 .شود ارائه می) اي یا فناوري کاربردي، توسعه

 .سانی و معارف اسالمی استپردازي، نقد و مناظره ویژه علوم ان هاي نظریه منظور، هیأت حمایت از کرسی :یأته -30
   آموزشی  يها فعالیت -1 ماده
کـاردانی،  هـاي   بـه تفکیـک دوره  (یـا طـالب    دانشـجویان از   نظرخواهی باتدریس   کیفیتارزیابی   -تدریس  کیفیت) 1ـ 1

خـاص   آموختگان ممتاز به طور دانش، )حسب مورد( به طور عام) یا سطح حوزوي معادل آن کارشناسی و تحصیالت تکمیلی
 :شود هاي پیوست و به شرح زیر انجام می طبق کاربرگذیربط علمی گروه آموزشی یا پژوهشی  هیأتو همکاران 
 عضو هیأت علمی توسط دانشجویان یا طالب تدریس  کیفیتنحوه ارزیابی ) 1-1-1

گیرد و   ر میدر اختیار هر یک از دانشجویان و طالب هر درس قرا) الف(کاربرگ در پایان هر نیمسال تحصیلی 
هـاي ارزشـیابی منـدرج در     حاصـل از تمـامی شـاخص   ( امتیـاز کـل   -)الـف : (شـامل   در هر درس  شده  کسبامتیاز 

امتیاز رفتار علمی و اجتماعی، به شرح مندرج در کاربرگ  –) ج(آموزشی و  –امتیاز توان علمی  -)ب(، )کاربرگ
  شده  کسب هاي سه گانهامتیاز علمی هیأتي عضو ارتقا  ندر زما .گردد ضبط می  علمی  هیأتعضو   پروندهدر ) ب(

اعـداد    جمع  حاصل  از تقسیم  گردد و  می  ضرب  درس  آن تعداد واحد آموزشی در) امتیاز 20حداکثر (  در هر درس
کیفیـت تـدریس،    امتیاز کل، به ترتیب شده  تدریس  واحدهاي مجموع بر) ج(و ) ب(، )الف(هاي  هر یک از بخش

ضـبط  ) ج(عضو هیأت علمی استخراج و در کاربرگ  آموزشی و امتیاز رفتار علمی و اجتماعی –از توان علمی امتی
 .گردد می

 آموختگان ممتاز  عضو هیأت علمی توسط دانش تدریس  کیفیتنحوه ارزیابی ) 1-1-2
از تکمیـل و  گیـرد و پـس    آموختگـان ممتـاز قـرار مـی     در اختیار هر یـک از دانـش  براي هر درس ) د(کاربرگ 

گانـه   علمـی امتیازهـاي سـه    هیـأت در زمان ارتقاي عضـو  . گردد علمی ضبط می هیأتآوري، در پرونده عضو  جمع
) و(و  )هــ (هـاي   در کاربرگمحاسبه و  1-1-1مذکور در بند به شیوه ) امتیاز 20حداکثر (کسب شده در هر درس 

 .شود ضبط می
 علمی توسط همکاران گروه  عضو هیأت تدریس  کیفیتنحوه ارزیابی ) 1-1-3
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/ گروه آموزشی  علمی  هیأت  تن از اعضاي 3در اختیار حداکثر   )ز(علمی،کاربرگ   هیأت  عضو  در زمان ارتقاي
نتیجـه  گـردد و   علمی ضبط می هیأتآوري، در پرونده عضو  تکمیل و جمعگیرد و پس از  قرار میپژوهشی مربوط 

 .گردد درج می ،)ح(  استخراج و در کاربرگارزشیابی 
جـایگزین  ) ح(در قالب کاربرگ / ... پژوهشکده/ در شرایط استثنایی که مفاد این بند قابل اجرا نیست، نظر رئیس دانشکده

 .نظرخواهی از همکاران گروه خواهد شد
قـا  شـود کـه درس مربـوط را بـا متقاضـی ارت      آموختگـانی انجـام مـی    و دانشیا طالب نظرخواهی از دانشجویان  :1 تبصره

 .گذرانیده باشند
، )1-1-1بنـد  ( یـا طـالب   حاصـل از نظرخـواهی از دانشـجویان   ارزشیابی کیفیـت تـدریس    نتایج نهایی ضریب :2تبصره 

-1بنـد  (حسب مـورد  / ... پژوهشکده/ و همکاران گروه یا رئیس دانشکده) 2-1-1بند (آموختگان ممتاز  دانش
قابل اجرا نیسـت، ضـریب آن بـه     2-1-1استثنایی که بند در شرایط . درصد است 30و  30، 40به ترتیب ) 1-3

 .شود اضافه می 1-1-1ضریب امتیاز بند 
 بـه  اسـتادي  و دانشـیاري  اسـتادیاري،  مرتبـه  بـه  هاي آموزشـی »مؤسسه»  علمی  هیأت  مرتبه اعضاي  ارتقاي  براي :3تبصره 

) باال 2ل ضرایب مذکور در تبصره اعما از پس( تدریس کیفیت کل امتیاز از 16و  15، 14 حداقل کسب ترتیب
 .ضروري است

 و ممتـاز  آموختگان دانش طالب، یا دانشجویان از نظرخواهی از حاصل( تدریس کیفیت از شده کسب کل امتیاز اختالف
 و) اسـت  شـده  ضـبط » ح«و » و«، »ج« هـاي  کـاربرگ  در که)مورد حسب( ... پژوهشکده/دانشکده رئیس یا گروه همکاران

 هیـأت  اعضـاي  مرتبه ارتقاي براي الزم امتیازهاي حداقل( 2 شماره جدول 1-1 بند در که باال در مذکور ايامتیازه حداقل
 محاسبه) مورد حسب( 5و  4 شماره هاي جدول 1-1 بند امتیازهاي جزو است، شده درج نیز) آموزشی هاي "مؤسسه" علمی

 .است  4و  5، 6 ترتیب به دانشیار و اراستادی مربی، هاي مرتبه در امتیاز اختالف این حداکثر .شود می
هـاي آموزشـی بـه مرتبـه اسـتادیاري، دانشـیاري و اسـتادي بـه         »مؤسسه»  علمی  هیأت  مرتبه اعضاي  ارتقاي  براي :4تبصره 

از ) 20 از( 14و  14، 14آموزشی و کسب حداقل  –امتیاز توان علمی  )20 از( 16و  15، 14ترتیب کسب حداقل 
 .ضروري است) باال 2پس از اعمال ضرائب مذکور در تبصره (می و اجتماعی امتیاز رفتار عل

امتیـاز و در  % 5و % 25هـاي کـاردانی و کارشناسـی بـه ترتیـب       تدریس یک واحـد درس در دوره  –کمیت تدریس  -1-2
ر هـر نیمسـال   هـاي آموزشـی د  »مؤسسـه »  علمـی   هیـأت   امتیاز، حداکثر امتیاز بـراي اعضـاي  % 75هاي تحصیالت تکمیلی  دوره

  علمـی   هیـأت   سـقف امتیـاز ایـن بنـد بـراي اعضـاي      . باشد می 3  هاي پژوهشی»مؤسسه»  علمی  هیأت  و براي اعضاي 6تحصیلی 
 .است 15و  35هاي آموزشی و پژوهشی به ترتیب »مؤسسه«

شـده   کسـب  تیازامدرس را در چند کالس تدریس نمایـد، در یک نیمسال تحصیلی یک   علمی  هیأت  وعض  اگر :1 تبصره
 .شود می منظور 5/0هاي تکراري با ضریب و براي کالس 1براي اولین کالس با ضریب

آن درس بـین   امتیـاز یک درس را به طور مشترك در یک کالس تدریس نماینـد،    علمی  هیأت  وعضچند   اگر :2 تبصره
 .شود همکاران به میزان مشارکت آنان در تدریس تقسیم می

  هیـأت   پژوهشی در صورتی قابـل احتسـاب اسـت کـه عضـو     » مؤسسه»  علمی  هیأت  وعضمیت تدریس امتیاز ک :3 تبصره
 .هاي آن، کسب نموده باشد و تبصره 1-1علمی، حداقل امتیازهاي مربوط به کیفیت تدریس را طبق بند 

 کـاردانی،  دوره در تـدریس  معـادل  ترتیـب  بـه  علمیـه،  حـوزه  4و  3، 2، 1 سـطوح  از یـک  هـر  در تدریس :4 تبصره     
 .شود می محسوب دکتري و ارشد کارشاسی کارشناسی،

 .امتیاز براي هر واحد 25/0حوزه علمیه  2راهنمایی پروژه دانشجویان دوره کارشناسی یا سطح  -1-3
 
 

 و فناوري پژوهشی  يها فعالیت -2 ماده
 امتیاز 7تا  2پژوهشی کامل چاپ شده در نشریه علمی معتبر، از  –مقاله علمی  -2-1

پراستناد و یـا بسـیار   جزو مقاالت المللی  هاي معتبر بین نمایهیکی از یا  ISCهاي نمایه  که در گزارشاي  به مقاله :1تبصره 
 . دگیر تعلق می امتیاز 9تا  7اند  داغ بوده

کسب نموده باشـد،   7ر از آن، امتیازي کمتیا داغ بودن  استنادپرقاله بدون توجه به م  چنانچه در مرتبه قبلی ارتقاي متقاضی،
فاوت امتیاز کسب شده در مرتبه قبل و حداکثر امتیاز کسب شـده در ایـن مرحلـه،    تال در مرتبه بعدي ارتقاء، امتیازي معادل مابه

 .براي آن مقاله منظور خواهد شد



اراي هـر دو  داخلـی کـه د  پژوهشـی   –علمـی  چاپ شده در نشـریه  پژوهشی  –امتیاز کسب شده از مقاله علمی  :2تبصره 
 .یابد افزایش می%) 10(درصد  باشد، ده المللی معتبربین هاي نمایهیکی از و  ISCنمایه

معتبر کـه بـا تأییـد بـاالترین      پژوهشی –علمی چاپ شده در نشریه پژوهشی  –امتیاز کسب شده از مقاله علمی  :3تبصره 
ه حـل یکـی از مشـکالت اساسـی جامعـه شـده       منجر ب) یا نماینده مجاز وي(کننده  مقام دستگاه اجرایی استفاده

  .یابد افزایش می) امتیاز 5/10حداثر (برابر  5/1باشد، تا 
اي که از طرح پژوهشی محرمانه استخراج شده است و به لحاظ محرمانه بودن نبایـد چـاپ و منتشـر     امتیاز مقاله :4تبصره 

 وزیرعلـوم،  حکم با که ذیربط متخصصان و صاحبنظران از تن 5 تا 3 از متشکلاي  گردد، توسط کمیته ویژه
 . گردد میشود، تعیین  تشکیل می "وزارت"در  فناوري و تحقیقات

3(دو سوم  کسببراي ارتقا به مرتبه دانشیاري و یا استادي  :5تبصره 
 3یـا   2جدول شـماره   1-2از حداقل امتیاز بند ) 2

بـا   پژوهشی معتبـر –هاي علمی کامل چاپ شده در نشریه پژوهشی –لمی مقاالت عامتیاز از باید ) حسب مورد(
 . باشد شده کسب المللی معتبربین هاي نمایهیکی از یا  ISCنمایه 

 امتیاز حداقل از بخشی یا تواند تمام می ارتقا متقاضی دینی، معارف و هنر اجتماعی، و انسانی علوم هاي رشته در : 6 تبصره
 4-9-2، )هنـري  ارزنـده  و بدیع اثر( 8-2 بندهاي از را) مورد حسب( 3یا  2 شماره جدول) پژوهشی – علمی مقاله( 1-2 بند

 13-2، )کـالن  کـاربردي  فنـاوري  یـا  پژوهشـی  طـرح  مـدیریت  هاي گزارش مجموعه یا نهایی علمی هاي گزارش مجموعه(
 چـاپ  پژوهشی – علمی مقاله( 21-2، )... جدید نظریه ارائه( 20-2، )معتبر کتاب انتقادي تصحیح( 16-2، )تصنیفی کتاب(

 این که آن بر مشروط، )مورد چند یا یک از( کند تأمین...)  فنی، علمی، آثار( 22-2و  ...) معتبر هاي المعارف ه دائر در شده
 "مؤسسه" از خارج علمی هیأت اعضاي از آنان از تن 2 حداقل که( ذیربط متخصص نفري سه هیأت تصویب به جایگزینی

 .برسد "مؤسسه" ممیزة هیأت اعضاي سوم دو حداقل تأیید و) باشند دانشیاري، مرتبه حداقل با متقاضی، عمتبو
نظر باشد،  معتبر، که نویسنده در زمینه موضوع مقاله صاحب پژوهشی - مروري چاپ شده در نشریه علمی –مقاله علمی  -2-2

 امتیاز 5تا 
 امتیاز 3رویجی و نقد چاپ شده در نشریه علمی معتبر، تا ت –مقاله علمی چاپ شده در نشریه علمی  -2-3
هاي  مقاله علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش علمی معتبر یا بصورت الکترونیکی همراه با خالصه مقاله -2-4

 امتیاز 2تا   اند، دهنامه مطرح نش آیینبا نمایه معتبر که در این علمی  چاپ شده و یا سایر مستندات علمی چاپ شده در نشریه
 امتیاز 1تا  ،خالصه مقاله علمی چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش علمی معتبر -2-5
 علمی هاي نامه متقاضی ارتقا، چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله یا پایان -2-6

 امتیاز 1تیب اسامی و سهم همکاران تا گرفتن تر نظر معتبر، بدون در  علمی  معتبر یا نشریه
 .شود نامه نباشد، به عنوان مقاله مستقل محسوب می مقاله علمی که صددرصد مستخرج از رساله یا پایان :تبصره

نامه متقاضی ارتقا باشد، امتیـاز بخـش مربـوط بـه رسـاله یـا        در صورتی که بخشی از مطالب مستخرج از رساله یا پایان
 3-2و  2-2، 1-2دهاي ــــ و بخش دیگر مقاله، متناسب با کمیت و کیفیت آن در قالب بن 1ب با امتیاز نامه متناس پایان

 .قابل احتساب است
 تأییدو یا مراجع مورد  "وزارت"علمی و رسمی از  تأییداختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج از کشور داراي  -2-7
 امتیاز 10تا  "وزارت"

3(تواند تا یک سوم  تقا میمتقاضی ار :تبصره
 . تأمین کند 7-2را از بند   3یا  2جدول شماره  1-2از حداقل امتیاز بند ) 1

 امتیاز 8، تا با ارائه مبانی نظري آن به صورت مکتوب  ،گروه هنر علمی  هیأت  اعضاي اثر بدیع و ارزنده هنري -2-8
3(تواند تا یک سوم  می گروه هنر  علمی  هیأت وعض :تبصره

امتیاز را از  3یا  2جدول شماره  1-2از حداقل امتیاز بند ) 1
 .تأمین کند 8-2بند 

ي پژوهشـی و  هـا  طرحهاي مدیریت  ي پژوهشی و فناوري و مجموعه گزارشها طرحهاي علمی نهایی  مجموعه گزارش -2-9
، طول مدت انجام شده باشد متناسب با میزان کیفیت، نوآوري  علمی  هیأت  عضو محل خدمت» مؤسسه«فناوري که با موافقت 

داوران  هیـأت  تأییـد هـا بـه    تخصصی به شرط آن کـه مجموعـه گـزارش    و حل مشکالت اساسی جامعه با داورياجراي طرح 
 :یا کارفرما رسیده باشد، به شرح زیر» مؤسسه«شوراي پژوهشی 

امتیـاز و   2نهـایی طـرح پژوهشـی یـا فنـاوري مصـوب درون دانشـگاهی تـا         هاي علمـی   مجموعه گزارش -2-9-1
هاي پژوهشی و یـا   »مؤسسه«هاي علمی نهایی طرح پژوهشی یا فناوري درون پژوهشگاهی و یا درون  مجموعه گزارش

 امتیاز 4، تا ها دانشگاهدرون مراکز پژوهشی وابسته به 



و » مؤسسـه «ژوهشی و فناوري بیرونی که قـرارداد آن بـین   پ  هاي علمی نهایی طرح مجموعه گزارش: الف -2-9-2
 امتیاز 10کارفرما منعقد شده باشد، تا 

علمـی و    هیـأت  هاي علمی نهایی طرح پژوهشی و فناوري که قرارداد آن بـین عضـو   مجموعه گزارش: ب 
 کـه  نآ بـر  مشـروط ، منعقد شده باشـد،   علمی  هیأت  محل خدمت عضو» مؤسسه«کارفرما، بدون موافقت 

 انجـام  وي متبـوع  "مؤسسـه " امکانات از استفاده بدون و ارتقا متقاضی خدمت موظف ساعات از خارج
 امتیاز  2تا  باشد، شده

 پژوهشـی و فنـاوري درونـی یـا بیرونـی کـه حـداقل شـامل سـه طـرح            هاي مدیریت طـرح  مجموعه گزارش -2-9-3
 اصلی طرح  نهایی   ي علمیها جموعه گزارشامتیازمستقل از امتیاز م 2 باشد تا فرعی 

هـاي   مجموعه گـزارش  یا) ملی(پژوهشی یا فناوري کاربردي کالن   هاي علمی نهایی طرح مجموعه گزارش -2-9-4
 امتیاز 12متناسب با حجم طرح، تا ) ملی(کاربردي کالن پژوهشی یا فناوري مدیریت طرح 

لید نیمه صنعتی، تولید انبوه و یا اسـتفاده گسـترده رسـیده    پژوهشی با همکاري پژوهشگر به تو  در صورتی که طرح :1تبصره 
 .شود امتیاز به امتیاز طرح اضافه می 2تا ، براساس مدارك معتبر ارائه شده توسط متقاضی باشد

تـن از   5تـا   3متشکل از اي  پژوهشی محرمانه توسط کمیته ویژه  يها طرحنهایی   هاي علمی امتیاز مجموعه گزارش :2تبصره 
تعیین شود،  تشکیل می  "وزارت"در  علوم، تحقیقات و فناوريبا حکم وزیر  کهظران و متخصصان ذیربط صاحبن

 .گردد می
3(سوم  تا یکتواند  متقاضی ارتقا می :3تبصره 

مجموعـه   را از امتیـاز   3یـا   2جـدول شـماره    1-2از حـداقل امتیـاز بنـد    )1
  هـاي مـدیریت طـرح    یا مجموعه گـزارش ) ملی(ژوهشی یا فناوري کاربردي کالن پ  نهایی طرح  هاي علمی گزارش

براساس مدارك معتبر ارائه شده توسط متقاضی که ) 4-9-2موضوع بند () ملی(کاربردي کالن  ژوهشی یا فناوريپ
 .تأمین کند منجر به حل یکی از مشکالت اساسی جامعه شده باشد،

و یـا تبـدیل تولیـد    ) تولیـد کارگـاهی  (موفـق صـنعتی    نمونـه اولیه آزمایشـگاهی بـه    مونهنتولید دانش فنی براي تبدیل  -2-10
 امتیاز 20تا براساس مدارك معتبر ارائه شده توسط متقاضی، کارگاهی به تولید انبوه تجاري، 

شـده توسـط   براسـاس مـدارك معتبـر ارائـه     ي پژوهشی و فناوري به ترتیب قبل و حین اجرا، ها طرحارزیابی و نظارت  -2-11
 امتیاز 2تا  ،در هر مورد متقاضی

براساس مدارك معتبـر  ... تخصصی و تخصصی، مشاوره همچون مستندسازي، خدماتمصوب فناوري  يها فعالیتسایر  -2-12
 امتیاز 2،تا ارائه شده توسط متقاضی

یت اثر و اعتبار ناشر ت و کمبرحسب اعتبار محتوي، کیفی) کاغذي یا الکترونیکی(تألیف و تصنیف کتاب منتشر شده  -2-13
 امتیاز 15و  10، به ترتیب تا در چاپ اول

 تـا  و 15در صورتی که تألیف و تصنیف کتاب به زبان عربی یا زبان خارجی باشد، امتیازهاي مذکور به ترتیـب تـا    :1تبصره 
 .یابد میافزایش  20

 .گیرد تعلق می امتیاز 25 و 15 به ترتیب تا ،شود می مجلد و بیش از آن چاپ دو به کتاب تألیفی و تصنیفی که در :2تبصره 
باشـد،   عضو هیـأت علمـی  درسی براي وزارت آموزش و پرورش در صورتی که در زمینه تخصصی  کتاب ألیفت :3تبصره 

 .قابل محاسبه استامتیاز  5با ارائه گواهی از وزارت مذکور، تا 
 .شود داده میامتیاز بر چاپ از ناشر معتبر فقط به یک کتاب در مرحله چاپ با گواهی معت :4تبصره 
3(تا یک سوم تواند  متقاضی ارتقا می :5تبصره 

را از امتیاز کتاب تصنیفی  3یا  2جدول شماره  1-2از حداقل امتیاز بند ) 1
 .تأمین کند

 امتیاز 3اشد، تا لمی بهاي ع هتجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی در صورتی که همراه با افزود -2-14
رسـیده   چـاپ  مشروط بر اینکه نام ویراستار در شناسـنامه بـه  معتبر  ویرایش علمی هر کتاب یا هر شماره از نشریه علمی -2-15

 امتیاز2ارتقاباشد،تا اضیتوسط متقنشریه  باشد و یا همراه با گواهی معتبر مبنی بر ویراستاري کتاب یا
 امتیاز 10بر، تا تصحیح انتقادي کتاب معت -2-16
بـراي هـر    ، به ترتیـب حوزه علمیه 3یا سطح  اي ارشد یا دکتراي حرفه نامه دوره کارشناسی راهنمایی و مشاوره هر پایان -2-17

 نامه امتیاز براي هر پایان 1و  3و حداکثر به ترتیب  امتیاز 25/0و  5/0 واحد
در   علمـی   هیـأت   محـل خـدمت عضـو   » مؤسسـه «شود که با موافقـت   می اي امتیاز داده نامه به راهنمایی و مشاوره پایان :تبصره

 .انجام شده باشد "وزارتین" تأییدمورد » مؤسسه«



امتیـاز و   25/0و  5/0براي هـر واحـد    ، به ترتیبحوزه علمیه 4یا سطح  راهنمایی و مشاوره هر رساله دکتري تخصصی -2-18
 امتیاز  3و  8حداکثر به ترتیب 

در   علمـی   هیـأت   محـل خـدمت عضـو   » مؤسسـه «شـود کـه بـا موافقـت      اي امتیاز داده می ایی و مشاوره رسالهبه راهنم :تبصره
 .انجام شده باشد "وزارتین" تأییدمورد » مؤسسه«

از طریـق برگـزاري جلسـات و    و یـا  المللـی   بـین هـاي ملـی و    نقد نظرات اندیشمندان بصورت ارائـه مقالـه در همـایش    -2-19
 امتیاز 4، تا ر مراکز علمیمیزگردهاي علمی د

 "پـردازي  کرسـی نظریـه  "در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی بوده و از طریق مندان شاندنقد نظر در صورتی که  :تبصره
 امتیاز 8، تا "هیأت"برگزار گردد، با تأیید نهایی 

گیري آن گـرایش علمـی داشـته     جدي در جهت تأثیرارائه نظریه جدید در یک گرایش علمی که در مرزهاي دانش،  -2-20
هاي علمی مرتبط به عنوان یک نظریه جدید مقبول باشد و ایجاد سبک جدیـد   است و در سطح متخصصان موضوع در انجمن

 امتیاز 15 و تا 10، تا 5 تا اي، ملی و جهانی، به ترتیب در سه سطح منطقهفراگیر ادبی یا هنري مورد قبول دانشمندان ذیربط، 
در سـه   "هیـأت "رتی که ارائه نظریه جدید در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی باشد، با داوري و گـواهی  در صو :تبصره

 امتیاز 18، تا 12، تا 6اي، ملی و جهانی، به ترتیب تا  سطح منطقه
 امتیاز 4تا المللی  بینهاي معتبر داخلی یا  المعارف پژوهشی چاپ شده در دائره -علمی مقاله  -2-21
حسب  "وزارتین" تأییدالمللی مورد  بینهاي علمی معتبر داخلی و  آثار علمی، فنی، ادبی و هنري برگزیده در جشنواره -2-22

 مستقل از امتیاز اصلی اثر امتیاز 5مورد تا 
 خارجی به زبان فارسـی و یـا بـالعکس بـا در نظـر گـرفتن اعتبـار علمـی و         یاعربی از متن معتبر و ارزنده ترجمه کتاب  -2-23

، نمایـه،  هـا  از قبیل مقدمه، پـاورقی توضـیحی، پیوسـت   (ی علم هاي افزودهکمیت متن، اعتبار ناشر متن اصلی، کیفیت ترجمه و 
 .امتیاز 7 تااز مترجم، ...) و  نامه واژه

 .شود فقط به یک کتاب در مرحله چاپ با گواهی معتبر چاپ از ناشر معتبر امتیاز داده می :تبصره
زبان خارجی به زبان فارسی و یا بالعکس، چاپ شده در نشـریه علمـی    یاعربی یک مقاله علمی، از زبان کامل ترجمه  -2-24

 .امتیاز 1 تامعتبر با در نظر گرفتن اعتبار علمی و کمیت متن، اعتبار ناشر متن اصلی و کیفیت ترجمه با ذکر مأخذ، 
 :2هاي ماده  تبصرهسایر 

هـا در   براساس ضریب تأثیر نشریه نسبت به ضریب تأثیر متوسط نشریه(لی و خارجی کیفیت نشریه علمی معتبر داخ :1تبصره 
 .شود در امتیازدهی مقاالت در نظر گرفته می) آن گرایش علمی

ولی اعتبار آن هنـوز بـه تأییـد    تحریریه معتبر باشند  هیأتکه داراي  نشریه علمیهاي گروه هنر چاپ شده در  مقاله :2تبصره 
-2ممیزه، براي محاسبه در بنـدهاي   هیأتبه تشخیص کمیسیون تخصصی زه علمیه نرسیده است، یا حو "وزارتین"
 .شوند پذیرفته می 3-2و  2-2، 1

تحریریه معتبر باشد ولی اعتبار آن هنوز  هیأتبه مقاله چاپ شده در نشریه علمی، ادواري و غیرادواري که داراي  :3تبصره 
حسب مورد  3-2و  2-2، 1-2امتیاز در هر مورد براي محاسبه در بندهاي  2 تاتأیید مرجع ذیربط نرسیده است،  به

 .گیرد امتیاز تعلق می 5و حداکثر 
هاي علمی معتبر پذیرفته شده و داراي گـواهی چـاپ معتبـر باشـند امتیـاز       فقط به دو مقاله که براي چاپ در نشریه :4تبصره 

 .شود داده می
محل خدمت متقاضی ارتقا، در کنار نام نویسنده ذکـر نشـده باشـد، بـه تشـخیص      » مؤسسه«که نام و کتابی   به مقاله :5تبصره 

 .گیرد تعلق می مربوط، امتیاز امتیاز محل خدمت متقاضی ارتقا و با رعایت حداکثر» مؤسسه«ه ممیز هیأت
اسـتخدام رسـمی در    قبل ازحوزه علمیه  4یا سطح ي پژوهشی پس از اخذ درجه دکتري تخصصی ها فعالیتامتیاز  :6تبصره 

حسـب  ( 2مشروط بر اینکه مستخرج از رساله دکتري نباشد در جمع امتیازهاي هر یک از بندهاي مـاده  » مؤسسه«
 .براي ارتقا قابل احتساب است )مورد

 22-2و  18-2، 17-2و بنـدهاي   4-9-2، 2-9-2، بـه اسـتثناي بنـدهاي    2چنانچه فعالیتی از یکی از بنـدهاي مـاده    :7تبصره 
مقالـه، کتـاب،   (تواند از سایر بندهاي همین ماده کسـب امتیـاز نمایـد     تیاز کسب نماید همان فعالیت مجدداً نمیام

اختراع یا اکتشاف ثبت شده و یا اثر بدیع هنري بـا ارائـه مبـانی نظـري آن، کـه از یـک طـرح پژوهشـی موضـوع          
ز آن فعالیـت را عـالوه بـر امتیـاز طـرح      امتیـا % 50تواند تا سقف  استخراج شده است، می 4-9-2، 2-9-2بندهاي 

 ).پژوهشی، امتیاز کسب کند



اعم از مقاله، اختـراع، اکتشـاف، اثـر بـدیع و ارزنـده هنـري بـدیع،        ( و فناوري ي پژوهشیها فعالیتدر مواردي که  :8تبصره 
آن طبـق   بطور مشـترك انجـام شـده باشـد، امتیـاز     ...) و  ، تولید دانش فنیتألیف و تصنیف کتاب، طرح پژوهشی

 .ي در امتیازدهی داشته باشدتأثیر ،گردد، بدون آنکه نقش نویسنده مسؤول مقاله توزیع می 1جدول شماره 
 )1(  شماره  جدول

  مشترك  و فناوري پژوهشی  يها فعالیتامتیاز   توزیع  نحوه
 )3(ستون  )2(ستون  )1(ستون  

  مجموع مربوطامتیاز  یک از همکاران ازسهم هر  تعداد همکاران 
 هر یک از بقیه همکاران اول ضرایب

1 100%  100% 
2 85  % 45      % 130  % 
3 75     % 40        % 155% 
4 70% 35% 175  % 
5 60% 30% 180% 

 %190 %)140در مجموع ( > %28 %      50 و بیشتر 6
سـهم خـود    –باشند » مؤسسه«اینکه از یک، دو یا چند  اعم از –اند  که فعالیت مشترك انجام داده  همکارانیدر صورتی که 

ع وجمـ مفعالیت پژوهشی در از آن تعیین و اعالم کرده باشند، ابتدا امتیاز کسب شده  و کتبیشترك را به طور م فعالیتآن در 
ضـرب شـده و سـپس بـه نسـبت اعـالم شـده تقسـیم         ) در هر ردیف برحسب مـورد (جدول فوق ) 3(ستون ضرائب مندرج در 

 .شود یم
نامه یا رساله دانشجو باشد، در صورتی که نام دانشـجو بـه عنـوان همکـار      در مواردي که مقاله مستخرج از پایان :9 تبصره

بـه همکـار بعـد از دانشـجوي مـذکور در       1اول درج شده باشد، امتیاز مربوط به همکار اول در جـدول شـماره   
 .شود محاسبه می لمطابق معموگیرد و امتیاز سایر همکاران  ترتیب اسامی تعلق می

مشترکاً انجام شده باشد ) 18-2و  17-2موضوع بندهاي (نامه یا رساله  در صورتی که راهنمایی و مشاوره پایان :10 تبصره
 . شود تعیین می) ذیربط» مؤسسه«براساس گواهی (امتیاز هر یک از همکاران به نسبت مشارکت آنان 

پژوهشی مستقل داشته  –علمی مقاله  3و  2انشیاري و استادي، متقاضی ارتقا باید به ترتیب براي ارتقا به مرتبه د :11تبصره 
 .همکار اول تلقی شود  9با رعایت تبصره در تألیف آنها،  باشد و یا

باشد، براي ارتقا بـه   هاي پژوهشی جزو وظایف آن می پژوهشی که اجراي طرح» مؤسسه«هیأت علمی اعضاي  :12تبصره 
خاتمـه یافتـه   ) ملی(کاربردي کالن  طرح پژوهشیهاي دانشیاري و استادي باید حداقل یک  مرتبههر یک از 

یا دو طرح پژوهشی بیرونی خاتمه یافته یا یکی طرح پژوهشی بیرونی خاتمه یافته و دو طرح پژوهشی درونی 
ن مجـري اصـلی طـرح    متبوع خود به عنـوا » مؤسسه«خاتمه یافته و یا سه طرح پژوهشی درونی خاتمه یافته در 

داشته باشند، به استثناي اعضاي هیأت علمی که بیش از 
2
نامـه را   این آیین 3-6مدت اشتغال مذکور در بند  1

نامـه اسـتخدامی هیـأت     اصالحی آیـین  44یک یا چند شغل از مشاغل مذکور در ماده   در یک مرتبه از ارتقا،
 .را تصدي نموده باشند) 1348مصوب (علمی دانشگاه تهران 

 اجرایی -خدمات علمی  -3 ماده
مشتمل بـر حـداقل نصـف     تهیه، تدوین و تولید متن درس براي ارائه به شیوه مجازي به زبان فارسی مشروط بر آنکه -3-1

به حجـم  استفاده دانشجویان یا طالب باشد، با توجه  خذ بوده و موردأمطالب یک درس کامل و داراي فهرست مندرجات و م
 واحد درسی امتیاز به ازاي هر 1مطالب و کیفیت آن، تا 

برحسب اعتبار محتوي، کیفیت و کمیت اثـر  ) کاغذي یا الکترونیکی(منتشر شده ) به شیوه گردآوري(تدوین کتاب  -3-2
 امتیاز 5و اعتبار ناشر آن در چاپ اول ، تا 

 ر مجموعه چاپ شدهامتیاز براي ه 2تدوین و تنظیم مجموعه مقاالت ، تا  -3-3
سـطح اسـتانی، منـاطق     برپایی نمایشگاه هاي پژوهشی و فناوري و هنري و مـدیریت اجرائـی برنامـه هـاي هنـري در      -4- 3

 در هر مورد امتیاز 1کشوري، ملی، منطقه اي و بین المللی با ارائه مستندات مربوط ،تا 
بـا  (یـا کارگـاه    اي تخصصـی، شـبکه تخصصـی رایانـه     اندازي آزمایشـگاه، واحـد پژوهشـی، کتابخانـه     طراحی و راه -3-5
صنعتی و یا بخش درمانی و یا بـالینی جدیـد،    یا واحدهاي نیمه) هاي آموزشی و پژوهشی الزم براي تدریس و تحقیق نامه شیوه

 امتیاز در هر مورد 3تا 



 امتیاز در هر مورد 1هاي آموزشی و پژوهشی، تا  اندازي کارگاه طراحی و راه - 3-6
سـایر   8طبـق مفـاد تبصـره     فعالیت کرده باشند امتیاز مربـوط  6-3تا  1-3اگر چند تن همکار در موضوع بند هاي  :رهتبص
 .، تقسیم می شود2هاي ماده  تبصره

اثر بدیع و ارزنده هنري،  7پردازي،  نقد و مناظره در کرسی نظریه 7مقاله ارائه شده به همایش علمی معتبر،  7داوري  -3-7
پایان نامـه کارشناسـی ارشـد یـا دکتـري       3هاي علمی معتبر،  نشریه مقاله علمی براي3طرح پژوهشی،  3اکتشاف،  5 اختراع، 5

 امتیاز در هر مورد 1حوزه عملیه یا یک نظریه جدید،  4علمیه، یک رساله دکتري یا سطح  حوزه 3حرفه اي یا سطح 
 امتیاز  3فناوري، تا  -هاي علمی پاركمشارکت مؤثر در برنامه هاي کارآفرینی، مراکز رشد و  -3-8
 امتیاز براي هر سال کامل  3هاي علمی معتبر،  ولی نشریهؤمدیر مس -3-9
المللـی، بـه    داخلـی و بـین   هـاي علمـی   اجرایی همایش –هاي علمی  هاي علمی و مشارکت در کمیته دبیري همایش -3-10

 امتیاز در هر مورد 4و تا  2ترتیب تا 
هـاي علمـی    رؤسـاي قطـب   هـاي علمـی معتبـر،    هاي علمی معتبر، سردبیري نشریه أت تحریریه نشریهعضویت در هی -3-11

هاي علمـی رسـمی و عضـویت در هیـأت مؤسـس       انجمن هاي علمی رسمی، رؤساي رسمی، عضویت در هیأت مدیره انجمن
 سال کامل در هر مورد امتیاز براي هر 1انجمن هاي علمی رسمی، 

امتیـاز   25/0و  1به ترتیب  ها، یا شرکت در اینگونه کارگاه) تخصصی یا مهارتی(هاي آموزشی  تدریس در کارگاه -3-12
 در هر مورد 

شود برحسـب تسـلط و میـزان     زبان خارجی دوم و سوم، که از آن در مطالعه و تحقیق براي رشته تخصصی استفاده -3-13
 امتیاز 3آشنایی براي هر زبان، تا 

در تألیفـات خـویش مـی     زبان خارجی دوم و سوم منوط به استفاده متقاضی از زبان مورد نظرکسب امتیاز براي  :1تبصره 
 .باشد

 .به زبان خارجی دوم و سوم فقط در یک مرتبه ارتقا امتیاز تعلق می گیرد :2تبصره 
س بـر اسـاس گـواهی رئـی    ( اسی ارشد و المپیـاد هـاي دانشـجویی   طراحی سؤاالت آزمون سراسري، آزمون کارشن -3-14

 .امتیاز 5 امتیاز و حداکثر 1ساعت  50، به ازاي هر )سازمان سنجش آموزش کشور
 :باشد امتیاز همکاري در قواي سه گانه متناسب با حجم فعالیت به شرح ذیل می -3-15

 امتیاز براي هر سال کامل 14رؤساي قواي سه گانه،  -3-15-1
یه، نواب رئیس مجلس شوراي اسـالمی و دبیـر شـوراي عـالی     وزرا، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضائ -3-15-2

 امتیاز براي هر سال کامل 12انقالب فرهنگی، 
مصــلحت نظــام،  نماینــدگان مجلــس شــوراي اســالمی، اعضــاي شــوراي نگهبــان، اعضــاي مجمــع تشــخیص -3-15-3

م، تحقیقات و وزارت علو نمایندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی، معاونان
 امتیاز براي هر سال کامل 10فناوري و مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه، 

 تهـران  دانشـگاه  علمـی  هیـأت  اعضـاي  اسـتخدامی  نامـه  آئـین  اصالحی 44 ماده در مذکور والنؤمس سایر -3-15-4
 )فناوري و علوم،تحقیقات وزیر تشخیص به بنا( کامل سال هر براي امتیاز 10 تا ،)1348 مصوب(

 امتیـاز  10 تـا  ، هـا  فرهنگستان رؤساي و فناوري و پژوهشی عالی، آموزش هاي مؤسسه و ها دانشگاه رؤساي -3-15-5
 کامل سال هر براي

 بـراي  امتیـاز  6و تا  8تا  ترتیب به ،"وزارت"معاونان  مشاوران و فناوري و تحقیقات علوم، وزیر مشاوران -3-15-6 
 کامل سال هر

 فنـاوري  و علـم  هـاي  پـارك  رؤسـاي  و فناوري و پژوهشی عالی، آموزش هاي مؤسسه و ها گاهدانش معاونان -3-15-7
 کامل سال هر براي امتیاز 8 تا ، مستقل

 فناوري و علم هاي پارك رؤساي مستقل، فناوري و علم پارك معاون علمیه، حوزه مدیریت مرکز معاون -3-15-8
 کامل سال هر براي امتیاز 7 تا ، "وزارت" ادارات و دفاتر کل مدیران و دانشگاه به وابسته

 عامل مدیران فناوري، و علم رشد مرکز رئیس مستقل، پژوهشی واحدهاي و پژوهشکده دانشکده، رئیس -3-15-9
 و پژوهشـی  عـالی،  آمـوزش  مؤسسه یا دانشگاه به متعلق آنها سهام از درصدي که( دانشگاهی هاي شرکت
 و هـا  دانشـگاه  سـتادي  حـوزه  مـدیران  و دانشـگاه  به وابسته فناوريو علم هاي پارك معاون ،)باشد فناوري
 کامل سال هر براي امتیاز 6 تا فناوري، و پژوهشی عالی، آموزش هاي مؤسسه

 سـال  هـر  بـراي  متیازا 5 تا دانشکده، به وابسته مستقل پژوهشی دهاي واح و پژوهشکده دانشکده، معاون -3-15-10
 کامل



 کمیسـیون  دبیـر  کشـور،  علمـی  نشـریات  کمیسـیون  دبیر ،"وزارت" ادارات و دفاتر لک مدیران معاونان -3-15-11
 کامل سال هر در امتیاز 4 تا کشور، علمی هاي قطب شوراي دبیر و رسمی علمی هاي انجمن

 هـاي  گـروه  مـدیران  نظیـر  باشـند  علمی هیأت عضو باید آنها متصدیان مقررات طبق که هایی سمت سایر -3-15-12
 هـر  بـراي  امتیاز 4 تا مصوب، سازمانی هاي پست مجموعه در دار ستاره هاي پست و پژوهشی یا و آموزشی

 کامل سال
 حکـم  صـادرکننده ( بـاالتر  مقـام  توسـط  12-15-3 تـا  5-15-3 بندهاي اجرایی - علمی هاي فعالیت امتیاز میزان :1 تبصره

 .شود می تعیین) فرد انتصاب
 هیأت عضو خدمت محل" مؤسسه"از درخارج 12-15-3 تا 5-15-3 بندهاي اییاجر - علمی هاي فعالیت امتیاز :2 تبصره

 .باشد شده انجام متبوع "مؤسسه" رئیس موافقت با که است احتساب قابل صورتی در ،"وزارت" و علمی
 آموزشـی،  مشـاغل  زمینـه  در فعالیـت  چنانچـه  جدیـد  هـاي  سـمت  یا و است نشده ذکر که هایی سمت مورد در :3 تبصره

 کامـل  سـال  هـر  بـراي  15-3در بنـد    منـدرج  هاي فعالیت امتیاز به توجه با ممیزه هیأت باشد، فناوري و پژوهشی
 .نمود خواهد همطرازي

 .شود می محاسبه فعالیت مدت طول با متناسب ماده این در مذکور هاي فعالیت امتیاز  :4 تبصره
 : امتیاز 1 ساعت 50 هر ازاي به ذیل، شرح به اجرایی -علمی خدمات -3-16

 ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمایندگان شوراي و فناوري و تحقیقات علوم، عالی شوراي در عضویت -3-16-1 
 فرهنگی، انقالب عالی شوراي رسمی هاي هیأت و ها گروه ،ها کمیته ها، کمیسیون شوراها، در مؤثر فعالیت -3-16-2

 علمیه حوزه و "وزارت"به وابسته هاي"مؤسسه"و ها فرهنگستان
 و "وزارت" سـتاد  در مسـتقر  هـاي  هیـأت  و هـا  گـروه  هـا،  کمیتـه  هـا،  کمیسـیون  شـوراها،  در مؤثر فعالیت -3-16-3

 آن به وابسته مراکز و ها مؤسسه ها، سازمان
 شـده  انجام خدمت محل "مؤسسه " رسمی موافقت کسب با که درصورتی ذیل، شرح به اجرایی - علمی خدمات -3-17

 :امتیاز 1 ساعت 100 هر يازا به باشد،
 هنر و اجتماعی علوم انسانی، علوم پایه، علوم مهندسی، و فنی کشاورزي، پزشکی، خدمات -3-17-1
 غیردولتی عمومی نهادهاي یا ها مؤسسه و دولتی هاي مؤسسه و ها سازمان با فنی و علمی همکاري -3-17-2
 .شود واقع مؤثر ایران اسالمی جمهوري اهداف دپیشبر در که علمی هاي برنامه اجراي در همکاري -3-17-3
 هـاي  کـانون  فنـاوري،  و تحقیقـاتی  علمـی،  هاي شبکه و مراکز دانشگاهی، هاي شرکت ایجاد در همکاري -3-17-4

 کشور تحقیقاتی نظام انسجام براي کمک و هماهنگی ایجاد یا و تفکر
 ...)، معادن باستانی، آثار قبیل از( اکتشاف براي میدانی علمی هاي فعالیت در همکاري -3-17-5
 اجـرا  مرحلـه  بـه  و شـده  تصـویب  که پژوهشی و آموزشی هاي دوره جدید هاي برنامه تدوین در همکاري -3-17-6

 .اي رشته میان هاي رشته بر تأکید با باشد، درآمده
 تربیتی – فرهنگی هاي فعالیت - 4 ماده

 و دینـی  پرورش و تربیت منظور به شاگردپروري و پروري دانشجو زمینه در نوین و درخشان روشی ارائه و طراحی -4-1
 در متخصـص  و متعهـد  طـالب  و دانشـجویان  نمودن التحصیل فارغ یا علمیه حوزه و "مؤسسه" در طلبه و دانشجو فرهنگی

 امتیاز 4 تا دکترا، دوره در بویژه و تکمیلی تحصیالت دوره
 فوق صورت به آنها تدریس و اسالمی رویکرد با تربیتی و فرهنگی يها حوزه در درسی جزوه مقاله، کتاب، تدوین -4-2

 مورد هر در امتیاز 2 تا برنامه،
 هـاي  برنامـه  کلی هاي سیاست از " فناوري و علمی فرهنگی، امور" بخش از فرهنگی امور اجراي در مؤثر همکاري -4-3

 امتیاز 1 ساعت 50 هر ازاي به ایران، اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، توسعه ساله پنج
 مصـوب  آموزشـی،  مراکـز   شـدن  اسالمی اجرایی هاي سیاست عملیاتی هاي برنامه اجراي و ارائه تهیه، در مشارکت -4-4 

 امتیاز 1 ساعت 50هر ازاي به فرهنگی انقالب عالی شوراي 13/5/77مورخ  424 جلسه
 فعـال  فرهنگـی  نهادهـاي  و طـالب  و دانشـجویان  و علمـی  هیـأت  اعضـاي  قانونمند هاي تشکل به مؤثر مشاوره ارائه -4-5 

 رفـاهی،  ورزشـی،  علمـی،  اجتمـاعی،  هنري، فرهنگی، دینی، هاي فعالیت ترویج و تعمیق براي علمیه حوزه و  "مؤسسه"در
 امتیاز 1 ساعت 50 هر ازاي به طالب، و دانشجویان و علمی هیأت اعضاي اي رسانه و صنفی

 ازاي به ، "مؤسسه" فرهنگی– ییدانشجو معاون حکم با فرهنگی مشاور استاد عنوان به علمی تهیأ اعضاي فعالیت -4-6 
 امتیاز 1 ساعت 50 هر



 فرهنگی، اسالمی، هاي تشکل قبیل از( طالب و دانشجویان علمی، هیأت اعضاي قانونمند هاي تشکل با مؤثر همکاري -4-7
 هر ازاي به علمیه، حوزه و "مؤسسه" در فعال فرهنگی نهادهاي و )طالب و دانشجویان علمی هاي انجمن و ورزشی هنري،

 امتیاز 1 ساعت 50
 محـل  "مؤسسـه " رسـمی  موافقـت  کسـب  بـا  کـه  صورتی در ذیل، شرح به ورزشی و تربیتی – فرهنگی هاي فعالیت -4-8

 :امتیاز 1 ساعت 50 هر ازاي به باشد، شده انجام خدمت
 یا علمی هیأت اعضاي اردوهاي و دانشجویی علمی و ورزشی تربیتی، فرهنگی، اردوهاي اجراي و طراحی -4-8-1

 )موظف غیر فعالیت عنوان به( طالب
 بـا  ارتباط در سخنرانی جلسات مدیریت و برگزاري: قبیل از( ورزشی تربیتی، – فرهنگی امور در همکاري -4-8-2

 و) ورزشـی  و مـذهبی  و هنگیفر هاي جشنواره مدیریت و ریزي برنامه ورزشی، و مذهبی و فرهنگی مباحث
 .شود واقع مؤثر ایران اسالمی جمهوري تربیتی – فرهنگی اهداف پیشبرد در که اموري سایر

 ایثارگر و طالب شاهد و دانشجویان به ورزشی و آموزشی و فرهنگی علمی، اي مشاوره خدمات ارائه -4-8-3
 آموزش در سرآمدي -5 ماده

 سـال  7 حـداقل  داشـتن  صورت در دانشیاري به استادیاري از علمی هیأت عضو بهمرت ارتقاي آموزشی، هاي "مؤسسه" در
 و خلّاق دانشجویان پرورش و دانشجویان تعلیم و تدریس در تالش به اشتهار استادیاري، مرتبه در آموزشی درخشان سابقه

 ممیـزة  هیـأت  تصـویب  ارتقـا،  متقاضـی  درخواسـت  به بنا ارتقا، زمان به منتهی آخر سال 5 در زیر شرایط احراز و کارآمد
 :است مجاز "وزارت" مرکزي ممیزة هیأت تأیید و "مؤسسه"
 )نامه آیین 1-1 بند 3 تبصره موضوع( آموزشی کیفیت از )20از  ( 19  کل امتیاز حداقل داشتن -1
 )نامه آیین 1-1 بند 4 تبصره موضوع( آموزشی -توان علمی  از )20از  ( 17 امتیاز حداقل داشتن -2
 )نامه آیین 1-1 بند 3 تبصره موضوع(رفتار علمی و اجتماعی  از )20از  ( 16 امتیاز حداقل داشتن -3
 شماره جدول و نامه آیین 2-1 بند در مذکور امتیاز سقف محدودیت بدون( 1 مواد مجموع از امتیاز 120 حداقل کسب -4
 )ماده این از الزم امتیازهاي حداقل رعایت بدون 2و ) 4

 .باشد می 15) کارشناسی دوره دانشجویان پروژه راهنمایی( 3-1 بند از احتساب قابل امتیاز حداکثر: 1تبصره 
 پیوست مقررات و نامه آیین این ضوابط اساس بر ارتقا متقاضی فناوري و پژوهشی آموزشی، هاي فعالیت ارزیابی :2تبصره 

 .گیرد می صورت آن
 در خود یافته ارتقا آموزشی علمی هیأت اعضاي تعداد درصد 5 معادل رحداکث سال هر در تواند می "مؤسسه" :3تبصره 

 .شود می محسوب تن یک تن، یک کسر دهد ارتقا فوق، ضوابط رعایت با را قبل سال
 ممیزه هیأت در) مورد حسب(اداري مراحل طی از پس بعدي، مرتبه به مرتبه یک از علمی هیأت عضو ارتقاي  -6ماده 
 :گیرد می جامان زیر شرح به ذیربط

 متبـوع  "مؤسسـه " با موافقـت  و اند آمده در "مؤسسه "استخدام به نامه آئین این ابالغ تاریخ تا که آموزشیارانی مربی -6-1
تأییـد   مـورد  معتبر "مؤسسه"از) علمیه حوزه 3یا سطح (ارشد کارشناسی تحصیلی مدرك اخذ به موفق و داده تحصیل ادامه

 بـه  موفق و داده تحصیل ادامه متبوع "مؤسسه" موافقت با که مربیانی همچنین شوند و می یا شده علمیه حوزه یا "وزارتین"
 یا و شده حوزه علمیه یا"وزارتین"تأیید مورد و معتبر" مؤسسه" از ،)علمیه حوزه 4سطح  یا(دکتري  مدرك تحصیلی اخذ
 .یابند می ارتقا) دمور حسب(استادیاري  یا مربی مرتبه به ممیزه هیأت تأیید از پس شوند، می

 تحصـیلی  مـدرك  بـا  نامه آئین این شدن االجرا الزم تاریخ از که مربیانی براي استادیاري مرتبه به مربی مرتبه از ارتقا -6-2
 و پزشـکی  گـروه  بـه  وابسـته  هـاي  رشـته  در اي حرفـه  دکتـراي  یـا ( مربوط رشته در علمیه حوزه 3 سطح یا ارشد کارشناسی
 شماره هاي جدول در مندرج مرتبه، ارتقا براي الزم امتیازهاي حداقل کسب با آیند می در "مؤسسه "استخدام به) دامپزشکی

 .است پذیر امکان) مورد حسب( 3یا  2
 6-2تا  1-2 بندهاي مجموع و 1-2 بند از نیاز مورد امتیازهاي %)70( درصد هفتاد حداقل باید ارتقا متقاضی :تبصره

 .نماید کسب مستقل پژوهشی الیتفع از را) 3یا  2 شماره جدول(
 مرتبـه  در و سـال  4 اسـتادیاري  مرتبـه  در سـال،  5 مربـی  مرتبه در بعدي مرتبه به ارتقا منظور به اشتغال مدت حداقل -6-3

 هیـأت  اعضـاي  بـراي  .باشـد  مـی  ممیـزه  هیـأت  قبـول  مـورد  و معتبـر  "مؤسسـه " در وقـت  تمـام  صورت به سال 3 دانشیاري

 سوم دو اقلحد آموزشی  "مؤسسه"علمی
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 فنـاوري،  و پژوهشـی  عـالی،  آمـوزش  هـاي  مؤسسـه  و هـا  دانشـگاه  بـه  رسـمی،  حکـم  با که علمی هیأت اعضاي :1 تبصره
 به مأمور دولتی هاي شرکت و غیردولتی عمومی نهادهاي و ها مؤسسه دولتی، هاي مؤسسه و ها سازمان ها، وزارتخانه

 مـدت  متبـوع،  خـدمت  محـل " مؤسسـه "  با خود پژوهشی و آموزشی وظایف حفظ صورت در شوند، می خدمت
 .شود می محسوب آنان وقت تمام خدمت مدت جزو آنان مأموریت

 یا 2شماره  جدول 9تا  4هاي  ستون در مندرج امتیازهاي برابر نیم و یک حداقل علمی هیأت عضو صورتیکه در :2 تبصره
 اشـتغال  مـدت  حداقل نماید، کسب را )مورد حسب( 3شماره  جدول در مندرج امتیازهاي برابر نیم و یک حداقل

 کـاهش  سـال  یـک  تـا  تواند می مربوط مقررات سایر رعایت با ارتقا براي دانشیاري و استادیاري هاي مرتبه در وي
 .نباشد سال 6 از ترکم مذکور هاي مرتبه در اشتغال مدت مجموع اینکه بر مشروط یابد

 .شود می محسوب وقتی تمام خدمت سابقه مدت نصف علمی، هیأت عضو وقتی نیمه خدمت سابقه مدت :3 تبصره
 هیـأت  اعضـاي  بـراي  2 شـماره  جـدول  در مـذکور  امتیازهـاي  حداقل کسب بعدي مرتبه به مرتبه یک از ارتقا براي -6-4

 هاي"مؤسسه"علمی هیأت اعضاي براي 3 شماره جدول در ذکورم امتیازهاي حداقل کسب و آموزشی هاي"مؤسسه"علمی
ایـن   13-2بنـد   5و تبصـره   9-2بنـد   3، تبصـره  8-2، تبصـره بنـد   7-2، تبصره بنـد  1-2 بند 6 تبصره مفاد رعایت با پژوهشی،

 .است ضروري) آموزش در سرآمدي( 5 ماده در مذکور استثناي گرفتن نظرو با در  نامه آیین
 یـا  تمـام  تواننـد  می باشد، نمی  آن وظایف جزو پژوهشی طرح اجراي که پژوهشی "مؤسسه" علمی أتهی اعضاي :تبصره
 13-2، 8-2، 7-2، 3-2، 2-2، 1-2 بنـدهاي  از را) 3 شـماره  جـدول  در مـذکور ( 9-2 بنـد  از الزم امتیـاز  حـداقل  از بخشـی 

 )6-2تـا   1-2 بنـدهاي  از امتیاز حداقل( 3 هاي ستون در مذکور امتیازهاي، عالوه بر 22-2تا  20-2، 16-2 ،)تصنیفی کتاب(
 ).مورد چند یا یک از( کنند تأمین ،3 شماره جدول

 .شد خواهد محاسبه است شده کسب فعلی مرتبه در که امتیازهایی منحصراً بعدي مرتبه به مرتبه یک از ارتقا براي -6-5
 هـاي "مؤسسـه " علمـی  هیـأت  اعضـاي  براي ترتیب به 5و  4 شماره هاي جدول در مذکور امتیازهاي حداکثر رعایت -6-6

 که 5و  4 شماره هاي جدول از هایی ستون در. است الزامی مرتبه ارتقاي به مربوط امتیازهاي محاسبه در پژوهشی و آموزشی
 .است نشده گرفته نظر در امتیاز حداکثر نشده درج امتیازي

 بـا  مـرتبط  هـاي  زمینـه  در مسـتقیماً  بایـد  2و  1 مواد در شده کسب امتیازهاي %75 حداقل آموزشی، هاي"مؤسسه"در -6-7
 .باشد ارتقا متقاضی تخصص

 تخصـص  با مرتبط هاي زمینه در مستقیماً باید 2و  1 مواد در شده کسب امتیازهاي %75 حداقل پژوهشی، هاي"مؤسسه" در
 .باشد ارتقا متقاضی متبوع شیپژوه" مؤسسه"مأموریت زمینه در وي اشتغال محل" مؤسسه"تأیید با یا و ارتقا متقاضی

 رعایـت  بـا ( 1 مـاده  در ترتیـب  بـه  ،2و  1 مـواد  در متقاضی تخصص با مرتبط غیر زمینه یک از شده کسب امتیازهاي کلیه
 .شد خواهد محاسبه 2 ماده و) قبول قابل امتیاز حداکثر

 مـاده ( اجرایـی – علمـی  خدمات ،)2 ماده( فناوري و پژوهشی هاي فعالیت ،)1 ماده(آموزشی هاي فعالیت علمیه، حوزه -6-8 
 و بررسـی  است، گرفته انجام علمیه حوزه به وابسته نهادهاي در که را حوزویان) 4 ماده( تربیتی –فرهنگی هاي فعالیت و )3

 .کند می صادر متقاضی خدمت محل "مؤسسه" به ارائه براي را آن تأییدیه
 تأسـیس  علمـی،  نشریات به علمی امتیاز اعطاي نحوه و اعتبار"احده و ماده مشمول فناوري و پژوهشی هاي فعالیت :تبصره

 در اندیشی وآزاد مناظره و نقد پردازي نظریه هاي کرسی و پژوهشی واحدهاي علمی، هاي قطب علمی، هاي انجمن
 در مـذکور  امتیـازات  موجِد قم علمیه حوزه تأیید از پس فرهنگی،  انقالب عالی شوراي مصوب "قم علمیه حوزه

 .بود خواهد نامه ینیآ این 2 ادهم
 کمیتـه  به ارتقا متقاضی علمی هیأت عضو توسط پرونده تحویل و تکمیل تاریخ از مرتبه ارتقاي حکم اجراي تاریخ -6-9

 شده کسب زمان آن تا ممیزه هیأت تخصصی کمیسیون تشخیص به الزم امتیازهاي کلیه آنکه بر مشروط باشد، می منتخب
 .باشد

 کمیتـه  طـرف  از الزم امتیازهـاي  حـداقل  کسـب  عـدم  دلیـل  بـه  که هایی پرونده مرتبه ارتقاي حکم اجراي تاریخ :تبصره
 مربـوط  مرجـع  به پرونده مجدد تحویل و تکمیل تاریخ باشد، شده رد ممیزه هیأت یا تخصصی کمیسیون منتخب،

 کمیسـیون  یـا  منتخـب  میتـه ک تأییـد  بـه  الزم امتیازهـاي  حداقل کسب و پرونده تکمیل آنکه بر مشروط باشد، می
 .باشد رسیده ،)مورد حسب( ممیزه هیأت یا تخصصی

 هیـأت  اعضـاي  مرتبـه  ارتقاي و شود می تلقی پژوهشی "مؤسسه "حکم در نامه آئین این نظر از "وزارت "ستاد - 7 ماده
 "مرکزي ممیزة هیأت یتصالح در آنان مرتبه ارتقاي درخواست به نسبت اظهارنظر و باشد می نامه آئین این تابع آن علمی

 .است "وزارت



 1مـاده  ) هــ (و ) د( بنـدهاي  رعایت با مرکزي ممیزة هیأت وظایف و اختیارات و تشکیل طرز به مربوط مقررات -8 ماده
 .شود می ابالغ و تصویب فناوري و تحقیقات علوم، وزیر توسط، »ارتقا نامه آئین بر حاکم اصول«
 در  ،»ارتقا نامه آئین بر حاکم اصول« رعایت با آن پیوست مقررات و ها جدول نامه، آئین این مفاد تعبیر و تفسیر -9 ماده 

 .است فناوري و تحقیقات علوم، وزیر اختیارات از آن آزمایشی اجراي دوره طول
 شیآزمای اجراي دوره انقضاي از پس آن پیوست مقررات و ها جدول نامه، آئین این در تغییر و اصالح هرگونه -10 ماده

 وزیـر  تأییـد  از پـس  کـه  اسـت  "مؤسسـه  "امناي هیأت اختیارات از، »ارتقا نامه آئین بر حاکم اصول« 1 ماده رعایت با آن،
 .شد خواهد االجرا الزم فناوري و تحقیقات علوم،
 نامـه،  آئـین  ایـن  اجـراي  برحسن مورد حسب ،"وزارت"اجتماعی و فرهنگی و پژوهشی عالی، آموزش معاونان -11 ماده

 .کنند می نظارت "پژوهشی و آموزشی هاي مؤسسه"در آن پیوست مقررات و ها ولجد
 و تشـکیل  طـرز  بـه  مربـوط  مقـررات  موضـوع ( پیوسـت  2 و جـدول  5 تبصـره،  59 و ماده 12 در نامه آئین این  -12 ماده

 و اختیـارات  و تشـکیل  طـرز  بـه  مربـوط  مقـررات  و تبصـره  9 و مـاده  17 شامل "مؤسسه" ممیزة هیأت وظایف و اختیارات
 2 مـاده  موضـوع ( منتخب کمیته تصویب به 18/8/1387 تاریخ در تبصره 4 و ماده 9 شامل "مؤسسه"منتخب کمیته وظایف

 مصـوب  فنـاوري،  و پژوهشـی  عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه علمی هیأت اعضاي ارتقاي نامه آئین بر حاکم اصول
 مـدت  بـراي  آزمایشی صورت به 1/11/1387 تاریخ از و رسید )هنگیفر انقالب عالی شوراي  20/9/86 مورخ 616 جلسه

 آموزش هاي مؤسسه و ها دانشگاه علمی هیأت اعضاي ارتقاي به مربوط قبلی مقررات کلیه جایگزین و االجرا الزم سال دو
 وزارت اسـتثناي  بـه ( ها وزارتخانه سایر فناوري، و تحقیقات علوم، وزارت به وابسته کشور دولتی فناوري و پژوهشی عالی،

 و تحقیقـات  علـوم،  وزارت ستاد در شاغل علمی هیأت اعضاي دولتی، هاي سازمان و) پزشکی آموزش و درمان بهداشت،
 وزارت نظـر  تحـت  غیردولتـی  فنـاوري  و پزوهشـی  عـالی،  آموزش هاي مؤسسه و ها دانشگاه علمی هیأت اعضاي و فناوري

 .گردد می فناوري، و تحقیقات علمی هیات اعضاي علوم،
 
 

 زاهدي مهدي محمد
 فناوري و تحقیقات علوم، وزیر

 
 
 
 
 
 
 
 

  یآموزش  ياه" هسسؤم"  علمی  هیأت  اعضاي  ارتقاي  براي  الزم  ياهامتیاز  حداقل  جدول -2  شماره  جدول
 9ستون  8ستون  7ستون  6ستون  5ستون  4ستون 3ستون 2ستون  1ستون 

 مرتبه قبل
 از ارتقاء

مرتبه بعد 
 زا

 ارتقاء

حداقل 
 از امتیاز

 1-1بند 

حداقل 
 از امتیاز

 2-1بند 

حداقل 
از  امتیاز
 1ماده

حداقل 
از  امتیاز

 1-2 بند

حداقل 
 زا امتیاز

 بندهاي
 تا 2-1
 2-6 

حداقل 
 از امتیاز
 2ماده 

حداقل 
 از امتیاز

مجموع 
الی  1 مواد

4 
 110 50 30 20 45 20 14 استادیار مربی

 110 45 20 15 30 16 15 دانشیار استادیار
 120 60 5/27 5/22 25 10 16 استاد دانشیار

  

 بایـد  ارتقـا  متقاضـی . اسـت  نامـه  آئـین  1-1بنـد   3 تبصـره  در مذکور تدریس کیفیت کل امتیاز به مربوط امتیاز حداقل این :تذکر

 .کند کسب نیز را نامه آئین 1-1 بند 4 تبصره در مذکور حداقل امتیازهاي



 

 

 

  ياه" هسسؤم"  علمی  هیأت  اعضاي  ارتقاي  براي  الزم  ياهامتیاز  حداقل  جدول -3  شماره  جدول
  یشپژوه

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

 مرتبه قبل
 از ارتقاء

 مرتبه بعد از
 ارتقاء

 از حداقل امتیاز
 1-2بند 

حداقل 
بند  از امتیاز

 6-2تا  2-1
 حداقل امتیاز

 9-2بند از 
 داقل امتیازح

 2 از بند
 حداقل امتیاز

مجموع  زا
 4تا  1بندهاي

 110 100 30 40 30 استادیار مربی
 110 65 30 25 20 دانشیار استادیار
 120 80 40 35 5/27 استاد دانشیار

 

 

 

 

  ياه"هسسؤم"  علمی  هیأت  اعضاي  برايقابل محاسبه   ياهامتیاز  کثرحدا -4  شماره  جدول
 آموزشی

 وضوعم بند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار 

 با ترم
حداکثر امتیاز 
 در هر موضوع

حداکثر امتیاز 
 در ماده

 هاي آموزشی فعالیت -1ماده 

 4یا  5یا  6 20 کیفیت تدریس 1-1

 35 6 کمیت تدریس 1-2 40

 راهنمایی پروژه دوره کارشناسی 1-3
 5 25/0 حوزه2یا سطح

 وريهاي پژوهشی و فنا فعالیت -2ماده 

   )5/10( 7 مقاله علمی پژوهشی 2-1

 5 مقاله علمی مروري 2-2

20 
مقاله علمی ترویجی و نقد چاپ  2-3

 3 شده



2-4 
مقاله علمی کامل در مجموعه 

هاي علمی  هاي همایش مقاله
 معتبر

2 15 

2-5 
خالصه مقاله علمی در مجموعه 

هاي علمی  هاي همایش مقاله
 معتبر

1 15 

درصد مستخرج صد لمیع مقاله 2-6
 5  1 نامه  پایان/ازرساله

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در  2-7
  10 داخل یا خارج یا نوآوري

  8 اثر بدیع و ارزنده هنري 2-8

ي ها طرح علمی هاي گزارش 2-9
 30 )24( 12+2 فناوري تحقیقاتی،

2-
 25 20 ...تولید دانش فنی  10

2-
11 

ي ها ارزیابی و نظارت طرح
 8 2 پژوهش و فناوري

2-
 5 2 هاي فناوري سایر فعالیت 12

2-
  )25( 15یا  10 تألیف یا تصنیف کتاب 13

2-
14 

تجدید چاپ کتاب تألیفی یا 
 9 3 تصنیفی

2-
15 

–ونشریه علمی کتاب علمی ویرایش
 8 2 پژوهشی

2-
 20 10 تصحیح انتقادي کتاب معتبر 16

2-
17 

نامه  راهنمایی و مشاوره پایان
ارشد یا دکتري  کارشناسی

 حوزه 3اي یا سطح  حرفه
 20 35 1و  3



2-
18 

راهنمایی و مشاوره رساله دکتري 
 3و  8 حوزه 4تخصصی یا سطح 

2-
 )16( 8 )8( 4 ...نقد نظرات دانشمندان  19

2-
 ... ارائه نظریه جدید 20

 20 15یا  10یا  5

 30 18یا  12یا  6

2-
 12 4 المعارف ر دائرهمقاله پژوهشی د 21

2-
22 

اثر  علمی، فنی، ادبی و 
 10  5 ها جشنوارهدر هنري

2-
 21 7 ترجمه کتاب 23

2-
24 

ترجمه کامل یک مقاله علمی 
 6 1 چاپ شده

 4دنباله جدول شماره 

 موضوع بند
حداکثر 

امتیاز در 
واحد کار با 

 ترم

حداکثر 
امتیاز در 
 هر موضوع

حداکثر 
امتیاز در 

 ماده

 اجرایی -خدمات علمی  -3ماده 

 شیوه به ارائه براي درس متن تولید و تدوین تهیه، 3-1
 5 1 مجازي

30 

 10 5 )گردآوري(تدوین کتاب  3-2

 5 2 تدوین مجموعه مقاالت 3-3

 4 1 ...و  هاي پژوهشی، فناوري،هنري برپایی نمایشگاه 3-4

 6 3 غیرهاندازي آزمایشگاه یا کارگاه و طراحی و راه 3-5

 4 1 پژوهشیو آموزشی هاي کارگاه اندازي وراه طراحی 3-6



 6 1 ...مقاله  7داوري  3-7

 9 3 ...هاي کارآفرینی  مشارکت مؤثر در برنامه 3-8

 12 3 معتبر علمی هاي نشریه ولیؤمدیرمس 3-9

3-
 12 4و  2 ... و علمی هاي همایش دبیري 10

3-
 12 5 ...معتبرو علمی هاي شریهن تحریریه درهیأت عضویت 11

3-
 4و  6  25/0و  1 هاي آموزشی تدریس یا شرکت در کارگاه 12

3-
 6 3 سوم و دوم خارجی زبان 13

3-
 ... سراسري آزمون سؤاالت طراحی 14

 ساعت 50
5 

1 

3-
 گانه همکاري در قواي سه 15

 سال
 

 ...و  12و  14

3-
 اجرایی -خدمات علمی  16

 ساعت 50
20 

1 

3-
 اجرایی -خدمات علمی  17

 ساعت 100
20 

1 

 تربیتی -هاي فرهنگی  فعالیت -4ماده 

20 
زمینه ارائه روشی درخشان در طراحی و  4-1

 4 4 ...التحصیل نمودن  دانشجوپروري و فارغ

 هاي حوزه در درسی جزوه یا مقاله کتاب، تدوین 4-2
 4 2 آنها تدریس و تربیتی و فرهنگی

 3 ساعت 50 ... همکاري مؤثر در اجراي امور فرهنگی 



4-3 1 

هاي  مشارکت در تهیه، ارائه و اجراي برنامه 4-4
 ... اسالمی شدن

 ساعت 50
3 

1 

  هاي قانونمند اعضاي ارائه مشاوره مؤثر به تشکل 4-5
 ان، دانشجویان و طالبدانشجویو  علمی  هیأت

 ساعت 50
4 

1 

 ...فعالیت به عنوان استاد مشاور فرهنگی  4-6
 ساعت 50

4 
1 

هاي دانشگاهی که از  همکاري مؤثر با تشکل 4-7
 ...مراجع قانونی دانشگاه 

 ساعت 50
4 

1 

 تربیتی -فرهنگی هاي  فعالیتسایر  4-8
 ساعت 50

4 
1 

 پژوهشی هاي" مؤسسه"علمی هیأت اعضاي يبرا محاسبه قابل امتیازهاي حداکثر  -5 شماره جدول

 موضوع بند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار 

 با ترم
حداکثر امتیاز 
 در هر موضوع

حداکثر امتیاز 
 در ماده

 هاي آموزشی فعالیت -1ماده 

 4یا  5یا  6 20 کیفیت تدریس 1-1

 15 3 کمیت تدریس 1-2 20

 راهنمایی پروژه دوره کارشناسی 1-3
 5 25/0 حوزه2یا سطح

 هاي پژوهشی و فناوري فعالیت -2ماده 

   )5/10( 7 مقاله علمی پژوهشی 2-1

 5 مقاله علمی مروري 2-2
 

 3مقاله علمی ترویجی و نقد چاپ  2-3



 شده

2-4 
مقاله علمی کامل در مجموعه 

هاي علمی  هاي همایش مقاله
 معتبر

2 15 

2-5 
خالصه مقاله علمی در مجموعه 

هاي علمی  همایشهاي  مقاله
 معتبر

1 5 

درصد مستخرج صد علمی مقاله 2-6
 5  1 نامه  پایان/ازرساله

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در  2-7
  10 داخل یا خارج یا نوآوري

  8 اثر بدیع و ارزنده هنري 2-8

ي ها طرح علمی هاي گزارش 2-9
 60 )24( 12+2 فناوري تحقیقاتی،

2-
 35 20 ...تولید دانش فنی  10

2-
11 

هاي  ارزیابی و نظارت طرح
 10 2 پژوهش و فناوري

2-
 7 2 هاي فناوري سایر فعالیت 12

2-
  )25( 15یا  10 تألیف یا تصنیف کتاب 13

2-
14 

تجدید چاپ کتاب تألیفی یا 
 9 3 تصنیفی

2-
15 

–ونشریه علمی کتاب علمی ویرایش
 8 2 پژوهشی

2-
 20 10 رتصحیح انتقادي کتاب معتب 16

2-
17 

نامه  راهنمایی و مشاوره پایان
ارشد یا دکتري  کارشناسی

 حوزه 3اي یا سطح  حرفه
 35 1و  3



2-
18 

راهنمایی و مشاوره رساله دکتري 
 1و  6 حوزه 4تخصصی یا سطح 

2-
 )16( 8 )8( 4 ...نقد نظرات دانشمندان  19

2-
 ... ارائه نظریه جدید 20

 20 10یا  15یا  20

 30 18یا  12یا  6

2-
 12 4 المعارف مقاله پژوهشی در دائره 21

2-
22 

اثر  علمی، فنی، ادبی و 
 10  5 ها جشنوارهدر هنري

2-
 21 7 ترجمه کتاب 23

2-
24 

ترجمه کامل یک مقاله علمی 
 6 1 چاپ شده

 

 5دنباله جدول شماره 

 موضوع بند
حداکثر 

امتیاز در 
واحد کار با 

 ترم

حداکثر 
یاز در امت

 هر موضوع

حداکثر 
امتیاز در 

 ماده

 اجرایی -خدمات علمی  -3ماده 

 شیوه به ارائه براي درس متن تولید و تدوین تهیه، 3-1
 5 1 مجازي

30 

 10 5 )گردآوري(تدوین کتاب  3-2

 5 2 تدوین مجموعه مقاالت 3-3

 4 1 ...و  هاي پژوهشی، فناوري،هنري برپایی نمایشگاه 3-4

 6 3 اندازي آزمایشگاه یا کارگاه وغیره راحی و راهط 3-5

 4 1 پژوهشیو آموزشی هاي کارگاه اندازي وراه طراحی 3-6



 6 1 ...مقاله  7داوري  3-7

 9 3 ...هاي کارآفرینی  مشارکت مؤثر در برنامه 3-8

 12 3 معتبر علمی هاي نشریه ولیؤمدیرمس 3-9

3-
 12 4و  2 ... و علمی هاي همایش دبیري 10

3-
 12 5 ...معتبرو علمی هاي نشریه تحریریه درهیأت عضویت 11

3-
 4و  6  25/0و  1 هاي آموزشی تدریس یا شرکت در کارگاه 12

3-
 6 3 سوم و دوم خارجی زبان 13

3-
 ... سراسري آزمون سؤاالت طراحی 14

 ساعت 50
5 

1 

3-
 گانه همکاري در قواي سه 15

 سال
 

 ...و  12و  14

3-
 اجرایی -خدمات علمی  16

 ساعت 50
20 

1 

3-
 اجرایی -خدمات علمی  17

 ساعت 100
20 

1 

 تربیتی -هاي فرهنگی  فعالیت -4ماده 

20 

زمینه ارائه روشی درخشان در طراحی و  4-1
 4 4 ...التحصیل نمودن  دانشجوپروري و فارغ

 حوزه در سیدر جزوه یا مقاله کتاب، تدوین 4-2
 4 2 آنها تدریس و تربیتی و فرهنگی هاي

 3 ساعت 50 ... همکاري مؤثر در اجراي امور فرهنگی 



4-3 1 

هاي  مشارکت در تهیه، ارائه و اجراي برنامه 4-4
 ... اسالمی شدن

 ساعت 50
3 

1 

  هاي قانونمند اعضاي ارائه مشاوره مؤثر به تشکل 4-5
 ان، دانشجویان و طالبشجویدانو  علمی  هیأت

 ساعت 50
4 

1 

 ...فعالیت به عنوان استاد مشاور فرهنگی  4-6
 ساعت 50

4 
1 

هاي دانشگاهی که از  همکاري مؤثر با تشکل 4-7
 ...مراجع قانونی دانشگاه 

 ساعت 50
4 

1 

 تربیتی -فرهنگی هاي  فعالیتسایر  4-8
 ساعت 50

4 
1 

مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات و   علمی  هیأت  اعضاي مرتبه  ارتقاي  نامه ینیآاره یک پیوست شم
  "هسسؤم"وظایف هیأت ممیزه 

 )18/8/1387مصوب (

اعـم از داوطلبـان اسـتخدام، تبـدیل وضـع      (  داوطلبـان   علمـی   صـالحیت   بـه   اظهـارنظر نسـبت   و  منظور رسیدگی  به - 1 ماده
پیمانی به رسمی آزمایشـی و    علمی  هیأت  اعضاي  و تبدیل وضع استخدامی علمی   هیأتان رسمی دولت به کارمنداستخدامی 

 ، آموزشـی   وظـایف   انجـام   کیفیت  و ارزیابی  و استادي  ، دانشیاري استادیاري  مراتب  به، ارتقا )رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 هیـأت علمـی، رکـود علمـی آنـان و        اعضـاي و خـدمات علمـی و اجرایـی    تربیتـی   –فرهنگی هاي  فعالیتو فناوري،  پژوهشی
بـا  » مؤسسه«  ممیزه  هیأت، علمی  هیأت  اعضايمطالعاتی  احتساب سابقه خدمت، بورس تحصیلی و فرصت  به  رسیدگی  همچنین

 .گردد ترکیب وظایف و اختیارات زیر تشکیل می
   ممیزه  هیأت  اعضاي  ترکیب - 2 ماده

 )هیأت ممیزهرئیس (» مؤسسه«رئیس  -1
دانشـیاري بـه سـمت جانشـین خـود در      حداقل هیأت ممیزه با مرتبه تواند یکی از اعضاي  می» مؤسسه«رئیس  :تبصره

 .هیأت ممیزه منصوب کند
 »مؤسسه« آموزشی و پژوهشیمعاونان  -2
شود  تشکیل می/... پژوهشکده/ دانشکده اي که به ریاست رئیس در جلسه/ ... پژوهشکده/ استادان و دانشیاران هر دانشکده -3

براي عضویت » مؤسسه«تن دانشیار را انتخاب و بوسیله رئیس  1تن دانشیار  5تن استاد یک تن استاد و به ازاي هر  5به ازاي هر 
 .نمایند پیشنهاد می» مؤسسه«به رئیس » مؤسسه«هیأت ممیزه در 

 .شود تن محسوب می 5تن،  5کسر  :1تبصره 
 .است تن استاد بالمانع 5ازاي هر استاد به تن 1معرفی بیش از ممیزه هیأت اعضاي تکمیل ترکیب براي :2تبصره 

تن را که حداقل بیش از نصف آنـان در مرتبـه اسـتادي باشـند،      7اند حداقل  از بین افرادي که معرفی شده» مؤسسه«رئیس  -4
 .نماید انتخاب و به وزیر علوم، تحقیقات و فناوري معرفی می



ایـن   15تـا   12موضوع مـاده    تخصصیسیون هر کمیباید به نحوي انتخاب شود که براي  هیأت ممیزه  تعداد اعضاي :1تبصره 
 .وجود داشته باشد) این مقررات 13موضوع بند الف ماده (مرتبط   تخصصتن عضو م 1 ،)حسب مورد( مقررات

 .است ضروري یک تن حداقلشده باشند انتخاب  ییابیشترمعرف تن 2که/ ... کدهپژوهش/دانشکدهاز هر :2  تبصره
ترجیحـاً  ( پژوهشی یا خارج از آن/ آموزشی "مؤسسه"قطعی واجد شرایط  –علمی رسمی   هیأت  اعضايیک تا سه تن از  -5

ت به وزیر علوم، تحقیقا) حسب مورد( "وزارت" عالی یا معاون پژوهشی با معرفی معاون آموزش) با مرتبه دانشیاري یا استادي
 و فناوري 

با تأیید و حکم وزیر علوم، تحقیقـات و فنـاوري بـراي     2ماده  5و  4علمی معرفی شده طبق بندهاي   هیأت  اعضاي - 3 ماده
 .شوند منصوب می» مؤسسه«هیأت ممیزه سال به عضویت  2مدت 
  اعضايیأت ممیزه با عضویت باشند، تشکیل ه هیأت ممیزه میهایی که فاقد شرایط الزم براي تشکیل »مؤسسه«در  - 4 ماده
 .ها با تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوري بالمانع است»مؤسسه«متقاضی و سایر  »مؤسسه« علمی واجد شرایط  هیأت
اعضـا بـه وسـیله    دعـوت  . هیأت ممیزه در صورت وجود پرونده باید حداقل هر ماه یک بار تشـکیل شـود  جلسات  - 5 ماده

 .گیرد ین وي انجام میهیأت ممیزه و یا جانشرئیس 

( دو سومهیأت ممیزه با حضور حداقل جلسات  - 6 ماده
3
 . یابد اعضا رسمیت می )2

کـل اعضـاي   با اکثریـت آراي بـیش از نصـف    نامه،  آیین 1-2بند  6، به استثاي مورد مذکور در تبصره هیأت ممیزه تصمیمات
 .گردد هیأت ممیزه اتخاذ می

 از شـده  کسـب  امتیـازات  و پرونـده  محتویات اساس بر که( مرتبه ارتقاي هاي پرونده در ممیزه هیأت اعضاي رأي :تبصره
 همواره علمی، رکود هاي پرونده در همچنینو ) شود می صادر علمی هیأت مرتبه ارتقاي نامه آئین 4و  3، 2، 1 مواد

 .است مخفی
 .شود عنوان دبیر هیأت ممیزه انتخاب میهیأت ممیزه یکی از اعضا به در اولین جلسه  - 7ماده 
به مراجع ذیـربط  » مؤسسه«روز از تاریخ جلسه هیأت ممیزه، توسط رئیس   20هیأت ممیزه ظرف مدت تصمیمات  - 8ماده 

 .شود براي اجرا ابالغ می
وظـف اسـت بنـا بـه     هیأت ممیزه نرسـد، دبیـر هیـأت ممیـزه م    به تأیید   علمی  هیأت  در صورتی که ارتقاي مرتبه عضو :تبصره

بـه تفکیـک   ( 2، ماده )3-1و  2-1، 1-1به تفکیک بندهاي ( 1درخواست متقاضی ارتقا امتیازهاي کسب شده از ماده 
علمی را به تفکیک،   هیأت  نامه ارتقاي مرتبه اعضاي آیین 4و  3و مواد ) و سایر بندها 9-2، 6-2تا  1-2، 1-2بندهاي 

 .دکتباً به متقاضی ارتقا اعالم نمای
روز از تـاریخ ابـالغ    30توانـد ظـرف مـدت     هیأت ممیزه معترض باشد، مـی متقاضی ارتقا چنانچه نسبت به تصمیم  - 9ماده 

 .تصمیم هیأت ممیزه، اعتراض خود را به طور کتبی به دفتر هیأت ممیزه تسلیم نماید
ونده متقاضی رسیدگی و رأي خود ماه از تاریخ وصول اعتراض، یکبار دیگر به پر 2موظف است ظرف مدت  هیأت ممیزه
 .ابالغ خواهد شد 8این رأي طبق ماده . را اعالم نماید

روز از تـاریخ ابـالغ    30تواند ظرف مدت  هیأت ممیزه معترض باشد، میمتقاضی ارتقا چنانچه به رأي تجدیدنظر  - 10ماده 
تسلیم نماید تا پس از  "وزارت" أت ممیزه مرکزيهاي امنا و هی رأي هیأت ممیزه، اعتراض خود را به طور کتبی به دفتر هیأت

 :طی مراحل ذیل براي اخذ تصمیم نهایی در هیأت ممیزه مرکزي مطرح شود
هاي امنا و هیأت ممیزه مرکزي موظف است در صورت وصول اعتراض از متقاضی ارتقا نسـبت بـه رأي    دفتر هیأت -1

است متقاضی را جهت بررسی و اظهارنظر بـراي  روز از تاریخ وصول اعتراض، درخو 20هیأت ممیزه، ظرف مدت 
 .ارسال کند »مؤسسه«رئیس 

هاي امنا و هیأت ممیزه مرکـزي،   هیأتموظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول نامه دفتر » مؤسسه«رئیس  -2
 .را همراه با پرونده متقاضی و کلیه مستندات آن براي دفتر مذکور ارسال نماید »مؤسسه«نظر هیأت ممیزه 

روز از تـاریخ وصـول گـزارش کتبـی      20هاي امنا و هیأت ممیـزه مرکـزي موظـف اسـت ظـرف مـدت        فتر هیأتد -3
 .، پرونده متقاضی را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع نماید»مؤسسه«

هاي امنا و هیـأت ممیـزه    هیأتچنانچه کمیسیون تخصصی ذیربط رأي به ارتقاي مرتبه متقاضی دهد، مدیرکل دفتر  -4
رأي هیـأت ممیـزه   . دهد نده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی در دستور جلسه هیأت ممیزه مرکزي قرار میمرکزي، پرو

 .االجرا خواهد بود مرکزي در این مورد قطعی و الزم



در صورتی که رأي کمیسیون تخصصی ذیربط نسبت به ارتقـاي مرتبـه متقاضـی منفـی باشـد نتیجـه بررسـی کتبـاً بـه           :تبصره
 .شود تبوع وي اعالم و پرونده مختومه میم» مؤسسه«متقاضی و 

اگر یکی از اعضاي حقیقی هیأت ممیزه به هر علت سه جلسه متوالی یا جمعاً پنج جلسه غیبت نماید مستعفی تلقی  -11ماده 
این مقررات حسب مورد، فرد واجد شرایط دیگري به وزیـر علـوم، تحقیقـات و فنـاوري      2ماده  5و  4، 3شده و با رعایت بند 

 .عضو مستعفی منصوب شودبه جاي فعالیت هیأت ممیزه براي بقیه مدت تا  شود عرفی میم
وظـایف   هاي جامع، به منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به پرونده اعضاي هیأت علمی در چـارچوب  در دانشگاه -12ماده 

 :شود می زیر تشکیل شرح ممیزه به هاي تخصصی هیأت ، کمیسیون1و اختیارات مندرج در ماده 
  انسانی  علوم  گروهکمیسیون تخصصی  -1
 اجتماعی کمیسیون تخصصی گروه علوم -2
 کمیسیون تخصصی گروه زبان و ادبیات -3
 هنر  گروه کمیسیون تخصصی -4
 و شهرسازي معماري  گروه کمیسیون تخصصی -5
 هاي مرتبط کمیسیون تخصصی گروه مهندسی مکانیک، عمران و رشته -6
 هاي مرتبط ی گروه مهندسی برق و کامپیوتر و رشتهکمیسیون تخصص -7
 شناسی فیزیک و زمین  کمیسیون تخصصی گروه ریاضی، -8
 شناسی کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست -9

  کشاورزي  گروهکمیسیون تخصصی  -10
 کمیسیون تخصصی گروه منابع طبیعی -11
 دامپزشکیعلوم کمیسیون تخصصی گروه  -12
 پزشکیعلوم ی گروه کمیسیون تخصص -13

هیأت ممیزه با رعایت تخصص آنان از باشد که به شرح زیر توسط  تن می 5تعداد اعضاي هر کمیسیون تخصصی  -13ماده 
 :شوند انتخاب می» مؤسسه«میان اعضاي هیأت علمی 

 هیأت ممیزهمرتبط تن از اعضاي متخصص  1) الف
 )2پیوست شماره  2-2موضوع بند (تن از اعضاي متخصص کمیته منتخب  2) ب
 »مؤسسه»  علمی  هیأتتن از اعضاي متخصص  2) ج

در صورتی کـه هیـأت ممیـزه تخصصـی تشـکیل      . هیأت ممیزه تخصصی تشکیل دهندهاي جامع مجازند  دانشگاه -14ماده 
 .تخصصی هیأت ممیزه باید در یک یا دو رشته نزدیک به هم تشکیل شود هاي شود، کمیسیون

هاي تخصصی، به منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت بـه پرونـده اعضـاي هیـأت علمـی در چـارچوب        در دانشگاه -15ماده 
یک یا دو رشـته نزدیـک بـه هـم تشـکیل       باید درهیأت ممیزه هاي تخصصی  کمیسیون، 1وظایف و اختیارات مندرج در ماده 

 .شود
کمیسـیون تخصصـی ذیـربط ارسـال     صـی، بـه   دبیر هیأت ممیزه پرونده داوطلبان را براي بررسی و اظهارنظر تخص -16ماده 

 .نماید می
ماه از تاریخ وصول پرونده، آن را بررسی و نظر خود را به دبیـر هیـأت ممیـزه     2موظف است ظرف مدت  کمیسیون تخصصی

گیـري   آن را بـراي تصـمیم  » مؤسسـه «کمیسیون تخصصی و هماهنگی با رئیس دبیر هیأت ممیزه پس از اعالم نظر . اعالم نماید
 .دهد هیأت ممیزه قرار مییی در دستور جلسه نها

 و گزارش این به رسیدگی درخصوص تخصصی کمیسیون جلسه تشکیل علمی، هیأت عضو علمی رکود گزارش :تبصره
 .بود خواهد محرمانه طور به کمیسیون، در پرونده بررسی نتیجه اعالم

 بطـور  وي پرونـده  باشـد،  علمی هیأت عضو میعل رکورد از حاکی کمیسیون هاي بررسی نتیجه و گزارش که صورتی در
 .گیرد قرار " مؤسسه " ممیزه هیأت دستورجلسه در تا گردد می ارسال " مؤسسه " رئیس براي محرمانه

 گیري درخصوص ارتقاي مرتبه و رکورد علمـی اعضـاي هیـأت علمـی منحصـراً بـه عهـده هیـأت ممیـزه          تصمیم -17ماده 
هاي تخصصی تفویض اختیـار   کمیسیوناین مقررات به  1در سایر موارد مذکور در ماده  تواند هیأت ممیزه می. است» مؤسسه«

 .کند
 



 مقررات مربوط   علمی  هیأت  اعضاي مرتبه  ارتقاي  نامه ینیآپیوست شماره دو 

  / ...پژوهشکده/ به طرز تشکیل و اختیارات و وظایف کمیته منتخب دانشکده

 )18/8/1387مصوب (

اعـم از داوطلبـان اسـتخدام، تبـدیل وضـع      (  داوطلبان  علمی  صالحیت  به  نسبتاولیه اظهارنظر  و  ور رسیدگیمنظ  به - 1 ماده
پیمانی به رسمی آزمایشـی و    علمی  هیأت  اعضاي  و تبدیل وضع استخدامی علمی   هیأتکارمندان رسمی دولت به استخدامی 

 ، آموزشـی   وظـایف   انجـام   کیفیت  و ارزیابی  و استادي  ، دانشیاري دیارياستا  مراتب  به، ارتقا )رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 هیـأت علمـی، رکـود علمـی آنـان و        اعضـاي تربیتـی و خـدمات علمـی و اجرایـی      -فرهنگـی هاي  فعالیتو فناوري،  پژوهشی
/ در هـر دانشـکده  ، علمـی   هیـأت   اعضـاي احتساب سابقه خدمت، بـورس تحصـیلی و فرصـت مطالعـاتی       به  رسیدگی  همچنین

 .گردد با ترکیب وظایف و اختیارات زیر تشکیل می / ...پژوهشکده
  اعضا  ترکیب - 2 ماده

 :اعضاي ثابت عبارتند از -2-1
 یا نماینده واجد شرایط وي. / ..پژوهشکده/ رئیس دانشکده) الف

 مرتبه دانشیاري یا باالترمربوط به ...  /پژوهشکده/ دانشکدههیأت علمی نماینده منتخب اعضاي   علمی  هیأت  یک تن عضو) ب
توانـد از   نباشد در آن صورت نماینـده مزبـور مـی   / ... پژوهشکده/ دانشکدهدر صورتی که بیش از یک تن دانشیار یا باالتر در 

ی و پژوهشـ سال سابقه خدمت آموزشـی   3در مرتبه استادیاري و با حداقل / ... پژوهشکده/ دانشکدهاعضاي هیأت علمی میان 
 .نیز انتخاب شود

 :اعضاي متغیر عبارتند از -2-2
متخصـص در رشـته و گـرایش تخصصـی       علمـی   هیـأت   عضـو تـن   3براي رسیدگی به هر پرونده ارتقا و رکود علمـی،  ) الف

وي تحت بررسـی اسـت، بـا حـداقل مرتبـه دانشـیاري از میـان         )کیفیت و صالحیت علمی(  علمی  هیأت  متقاضی ارتقا و عضو
یـا خـارج از آن بـه انتخـاب شـوراي گـروه         علمـی   هیـأت   عضـو محل خـدمت  / ... پژوهشکده/ دانشکدههیأت علمی اعضاي 

 .آموزشی یا پژوهشی ذیربط
متخصص در رشته متقاضی با حداقل   علمی  هیأت  عضوتن  3  ،این مقررات 1براي رسیدگی به سایر موارد مذکور در ماده ) ب

شـوند   و مدیر گروه مربوط انتخاب می  علمی  هیأت  اعضايفرد منتخب / ... پژوهشکده/ شکدهدانمرتبه دانشیاري توسط رئیس 
 ).تن از این افراد براي انتخاب اعضاي متغیر مالك است 2رأي حداقل (

 / ... :پژوهشکده/ دانشکدهوظایف و اختیارات کمیته منتخب  - 3 ماده
ظـرف  ایـن مقـررات    1اجراي وظایف و اختیـارات مـذکور در مـاده    در موظف است / ... پژوهشکده/ دانشکدهکمیته منتخب 

پرونـده را بررسـی و   / ... پژوهشکده/ ماه از تاریخ وصول پرونده، با دریافت اطالعات الزم از منابع ذیربط در دانشکده 3مدت 
ند تا وي ظرف مدت یک داشته باشد به طور کتبی به متقاضی اعالم کنقص ارتقا تنظیم کند و در صورتی که پرونده متقاضی 

 .نمایدماه رفع نقص 
 را خـود  رأي پرونده، تحویل و تکمیل تاریخ از ماه 2 پایان یا مذکور ماه 3 مدت پایان از پس است موظف منتخب کمیته
 .دهد قرار... /ژوهشکدهپ/  دانشکده رئیس اختیار در را پرونده و کند اعالم کتبی طور به آن به نسبت

مشمول  خب، پیش از شروع رسیدگی به پرونده متقاضی ارتقا، باید اطمینان حاصل کند که متقاضی ارتقاکمیته منت :1 تبصره
عـالی و تحقیقـاتی کشـور،     هیأت علمی و مؤسسـات آمـوزش  قانون مقررات انتظامی  8ماده  5موضوع بند (تعلیق رتبه 

 .باشد نمی) 22/12/1364مصوب 
و اعالم رسیدگی به این گزارش  ، تشکیل جلسه کمیته منتخب در خصوص یعلم  هیأت  گزارش رکود علمی عضو :2 تبصره

به طور محرمانه خواهـد   و طی مراحل بعدي/ ... پژوهشکده/ رئیس دانشکدهنتیجه بررسی پرونده در کمیته منتخب به 
 .بود

در صورت تأییـد  (لمی ارتقاي مرتبه و رکود عموظف است نتیجه بررسی پرونده / ... پژوهشکده/ دانشکدهرئیس  - 4 ماده
 .اعالم نمایدعضو هیأت علمی نظر کمیته، کتباً به  روز از تاریخ اعالم 15در کمیته منتخب را ظرف مدت ) رکود علمی

/ دانشـکده روز از تـاریخ ابـالغ کتبـی نظـر کمیتـه، اعتـراض خـود را بـه رئـیس           10تواند ظـرف مـدت    می عضو هیأت علمی
 ).اگر قابل جریان باشد(یابد  صورت جریان پرونده ادامه می یر ایندر غ. تسلیم نماید/ ... پژوهشکده



در مهلت مقرر اعتـراض نمایـد، کمیتـه منتخـب موظـف اسـت مجـدداً بـه پرونـده متقاضـی            عضو هیأت علمیدر صورتی که 
اعـالم  ... / پژوهشکده/ رسیدگی و نظر خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول اعتراض، به طور کتبی به رئیس دانشکده

 ).اگر قابل جریان باشد(پس از اعالم نظر مجدد کمیته، جریان پرونده ادامه یابد . نماید
موظـف اسـت   / ... پژوهشکده/ دانشکدهکمیته منتخب نرسد، رئیس در صورتی که ارتقاي مرتبه متقاضی به تأیید  - 5 ماده

و  9-2، 6-2تـا   1-2، 1-2به تفکیک بندهاي ( 2، ماده )3-1و  2-1، 1-1به تفکیک بندهاي ( 1امتیازهاي کسب شده از ماده 
 .اعضاي هیأت علمی را به تفکیک، کتباً به متقاضی ارتقا اعالم نمایدنامه ارتقاي مرتبه  آیین 4و  3و مواد ) سایر بندها

و سایر مرتبه  ، ارتقايهاي مربوط به صالحیت علمی داوطلبان موظف است پرونده/ ... پژوهشکده/ دانشکدهرئیس  - 6 ماده
 15ظـرف مـدت   / ... پژوهشـکده / دانشـکده کمیته منتخـب  ، را پس از بررسی و تأیید در این مقررات 1موارد مذکور در ماده 

 3مـاده   2طی مراحل بعدي، با رعایت مفاد تبصره روز از تاریخ تأیید در کمیته منتخب طبق ضوابط مربوط تکمیل و به منظور 
 .ارسال نماید» سهمؤس«براي رئیس این مقررات 

گیـري نهـایی در هیـأت ممیـزه      پس از بررسی و اعالم نظر کمیسیون تخصصی مربوط، بـراي تصـمیم    مصوبات کمیته منتخب،
 .مطرح خواهد شد "مؤسسه"

، 1موظف است همزمان با ارسال پرونده متقاضی ارتقا امتیازهاي کسب شده از مـواد  / ... پژوهشکده/ دانشکدهرئیس  :تبصره
، کتبـاً بـه   )این مقـررات  5به شرح مذکور در ماده (اعضاي هیأت علمی را به تفکیک نامه ارتقاي مرتبه  آیین 4و  3، 2

 .متقضاي ارتقا اعالم نماید
به کمیته منتخـب، در    ويمتقاضی ارتقا به هر دلیلی تا سه ماه از تاریخ تکمیل و تحویل پرونده توسط اگر پرونده  - 7ماده 

درخواسـت نمایـد تـا پرونـده را بـه      » مؤسسـه «رئـیس  و به طور کتبی از تواند مستقیماً  می ارتقا شود متقاضیآن کمیته بررسی ن
 .ممیزه ارجاع دهد هیأت  تخصصی  کمیسیون

نامـه   آیـین  4موضـوع مـاده   (  تربیتی متقاضی ارتقـا،  –فرهنگی هاي  فعالیتبه منظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به  - 8ماده 
 :شود تشکیل می» مؤسسه«تربیتی متشکل از اشخاص زیر در هر  –تخصصی فرهنگی  کمیته، )ارتقا
 )رئیس کمیته(» مؤسسه«فرهنگی  –معاون دانشجویی ) الف

 یا نماینده وي »مؤسسه«معاون آموزشی ) ب
 یا نماینده وي» مؤسسه«مسؤول دفتر نهاد نمایندگی در ) ج
 / ...پژوهشکده/ دانشکدهکمیته منتخب در ...  /پژوهشکده/ دانشکدهاعضاي هیأت علمی نماینده ) د
 »مؤسسه«مدیر کل امور فرهنگی ) ـه
 »مؤسسه«فرهنگی  -تربیتی با حکم معاون دانشجویی  –نظر در امور فرهنگی  صاحب  علمی  هیأت  یک تن عضو) و

/ دانشـکده  ه منتخـب کمیتـ نامـه، بـه    آیـین  4مـذکور در مـاده    هـاي  فعالیـت نظر کمیته تخصصـی در خصـوص امتیـاز     :تبصره
را در مجموع امتیازهاي ) طبق نظر کمیته(کمیته منتخب امتیازهاي کسب شده شود تا  ذیربط ارسال می/ ... پژوهشکده

 .متقاضی ارتقا منظور کند
 هـاي  فعالیـت و  آموزشی، پژوهشـی و فنـاوري، خـدمات علمـی و اجرایـی     هاي  فعالیتمتقاضی ارتقا موظف است  - 9ماده 

نامـه   آیـین اي که متن آن با توجه به مـواد   را در قالب گزارشنامه) نامه ارتقا آیین 4تا  1مذکور در مواد (بیتی خود تر –فرهنگی 
پژوهشـی ذیـربط   / تهیه و ابالغ خواهد شـد، تنظـیم و بـه گـروه آموزشـی      "وزارت"علمی، توسط  اعضاي هیأتارتقاي مرتبه 

 .تسلیم کند
 

 طالب/ اننظرخواهی از دانشجوی -)الف(کاربرگ 
   علمی  هیأت  عضوبراي ارزشیابی کیفیت تدریس 
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 :تعداد واحد درس



وع
ن

 

 
1 19 20 شاخص ارزشیابی 

و  12 13 14 15 16 17 8
 کمتر

1- 
ی 

لم
ن ع

وا
ت

- 
ی

زش
مو

آ
 

          تسلط استاد بر موضوع درس -1
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کوشش بـراي طـرح مباحـث     -6
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 مباحث درس

         



ــت در   -10 ــزه و رغبــ ــاد انگیــ ایجــ
ــجویان ــق و  / دانش ــت تحقی ــالب جه ط

 مطالعه
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ــالس   -11 ــدیریت ک ــوه م ــم و (نح نظ
 )زمان

         

حضـــوري و (امکـــان ارتبـــاط   -12
ــوري ــارج ا ) غیرحض ــتاد در خ ــا اس ز ب

 کالس

         

ــاعی آداب -13 ــا   و رفتاراجتمــــ بــــ
 متقابل طالب  و احترام /  دانشجویان

         

واکــنش منطقــی و معقــول بــه     -14
ــدگاه  ــا و دی ــنهادها، انتقاده ــاي  پیش ه

 طالب/ دانشجویان

         

رویـــی اســـتاد و تکـــریم  گشـــاده -15
 طالب/ دانشجویان

         

 دکتر خانم سرکار / دکتر آقاي جناب
 ................مقطع در ................ رشته در..................درس ارزشیابی از آمده بدست نتایج بدینوسیله احترام، و سالم با

 :گردد می اعالم زیر شرح به طالب/دانشجویان توسط ................ تحصیلی سال ........... نیمسال در شده ارائه
  :اجتماعی و علمی رفتار-ج   :آموزشی- علمی توان –ب  ) 20 مبناي بر ( لک امتیاز- الف

 .گردد می ارزیابی ........................درس این در شما تدریس رتبه فوق نتایج به توجه با
 .مخواهانی متعال ایزد درگاه از " مؤسسه " پژوهشی و آموزشی سطح ارتقاي زمینه در را شما افزون روز موفقیت

 " مؤسسه"/.................................................... دفتر مدیرکل
 توسط دانشجویان  علمی  هیأت  عضونتایج ارزشیابی کیفیت تدریس -)ج(کاربرگ

 13....  - 13... دوم سال تحصیلی / نیمسال اول
 

 :پژوهشکده/ دانشکده   : علمی  هیأت  عضوخانوادگی  نام و نام
 :پژوهشی/ گروه آموزشی     :ها پاسختعداد 
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          تسلط استاد بر موضوع درس -1

دانــش عمــومی اســتاد در رشــته     -2
 تحصیلی

         

اندیشی اسـتاد در   نگري و ژرف جامع -3
 ارائه مباحث

         

          توانایی انتقال مطالب اساسی درس -4



ــب و   -5 ــرح درس مناسـ ــتن طـ داشـ
 جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب

         

کوشش براي طرح مباحث جدید و  -6
 استفاده از منابع روزآمد

         

7- 
بااهد آموزش هاي راهبردهاوشیوه تناسب

 درس اف

         

ــیوه -8 ــتفاده از ش ــاي اس ــیابی  ه ارزش
طالب با توجه به / مناسب از دانشجویان

 اهداف درس

         

طـالب در  / دانشجویان دادن شرکت -9
 مباحث درس

         

ــت در   -10 ــزه و رغبــ ــاد انگیــ ایجــ
ــجویان ــق و  / دانش ــت تحقی ــالب جه ط

 مطالعه
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ــالس   -11 ــدیریت ک ــوه م ــم و (نح نظ
 )زمان

         

حضـــوري و (امکـــان ارتبـــاط   -12
ــوري ــارج از  ) غیرحض ــتاد در خ ــا اس ب

 کالس

         

ــاعی آداب -13 ــا   و رفتاراجتمــــ بــــ
 متقابل طالب  و احترام /  دانشجویان

         

واکــنش منطقــی و معقــول بــه     -14
ــدگاه  ــا و دی ــنهادها، انتقاده ــاي  پیش ه

 طالب/ دانشجویان

         

اد و تکـــریم رویـــی اســـت گشـــاده -15
 طالب/ دانشجویان

         

 
 

 " مؤسسه"/.................................................... دفتر مدیرکل
 
 
 



  هیأت  عضوتدریس براي ارزشیابی کیفیت  آموختگان ممتاز دانشاز  ظرخواهین-)د(کاربرگ
 13....  - 13... دوم سال تحصیلی / نیمسال اول  علمی

 براي هر درس
 

 :پژوهشکده/ دانشکده   : علمی  هیأت  عضوخانوادگی  نام و نام
 :پژوهشی/ گروه آموزشی      :درسنام 

 :ها تعداد پاسخ
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          تسلط استاد بر موضوع درس -1

دانــش عمــومی اســتاد در رشــته     -2
 تحصیلی

         

اندیشی اسـتاد در   نگري و ژرف جامع -3
 ارائه مباحث

         

          توانایی انتقال مطالب اساسی درس -4

ــب و   -5 ــرح درس مناسـ ــتن طـ داشـ
 جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب

         

کوشش براي طرح مباحث جدید و  -6
 استفاده از منابع روزآمد

         

7- 
بااهد آموزش هاي راهبردهاوشیوه تناسب

 درس اف

         

ــیوه -8 ــتفاده از ش ــیابی   اس ــاي ارزش ه
طالب با توجه به / مناسب از دانشجویان

 اهداف درس

         

طـالب در  / دانشجویان دادن شرکت -9
 مباحث درس

         

ــت در   -10 ــزه و رغبــ ــاد انگیــ ایجــ
ــجویان ــق و  / دانش ــت تحقی ــالب جه ط

 همطالع
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ــالس   -11  ــدیریت ک ــوه م ــم و (نح نظ
 )زمان

         



حضـــوري و (امکـــان ارتبـــاط   -12
ــوري ــارج از  ) غیرحض ــتاد در خ ــا اس ب

 کالس

         

ــاعی آداب -13 ــا   و رفتاراجتمــــ بــــ
 متقابل طالب  و احترام /  دانشجویان

         

واکــنش منطقــی و معقــول بــه     -14
ــدگاه پی ــا و دی ــنهادها، انتقاده ــاي  ش ه

 طالب/ دانشجویان

         

رویـــی اســـتاد و تکـــریم  گشـــاده -15
 طالب/ دانشجویان

         

 

 »مؤسسه«................................ /مدیر کل دفتر 

 
/ آموختگان ممتاز نیمسال اول توسط دانش  علمی  هیأت  عضوارزشیابی تدریس نتایج  -)هـ(کاربرگ 

 13....  - 13... دوم سال تحصیلی 
 براي هر درس

 :پژوهشکده/ دانشکده   : علمی  هیأت  عضوخانوادگی  نام و نام
 :پژوهشی/ گروه آموزشی      :نام درس

 :ها تعداد پاسخ     :تعداد واحد درس
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          تسلط استاد بر موضوع درس -1

دانــش عمــومی اســتاد در رشــته     -2
 تحصیلی

         

اندیشی اسـتاد در   نگري و ژرف جامع -3
 ارائه مباحث

         

          توانایی انتقال مطالب اساسی درس -4

ــب و   -5 ــرح درس مناسـ ــتن طـ داشـ
 جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب

         

کوشش براي طرح مباحث جدید و  -6
 استفاده از منابع روزآمد

         

7-          



بااهد آموزش هاي راهبردهاوشیوه تناسب
 درس اف

ــیوه -8 ــتفاده از ش ــیابی   اس ــاي ارزش ه
طالب با توجه به / مناسب از دانشجویان

 اهداف درس

         

طـالب در  / دانشجویان دادن شرکت -9
 مباحث درس

         

ــت در   -10 ــزه و رغبــ ــاد انگیــ ایجــ
ــجویان ــق و  / دانش ــت تحقی ــالب جه ط

 مطالعه

         

2- 
ی

ماع
جت

و ا
ی 

لم
ر ع

فتا
ر

 

ــالس   -11 ــدیریت ک ــوه م ــم و (نح نظ
 )زمان

         

حضـــوري و (امکـــان ارتبـــاط   -12
ــوري ــارج از  ) غیرحض ــتاد در خ ــا اس ب

 کالس

         

ــاعی آداب -13 ــا   و رفتاراجتمــــ بــــ
 متقابل طالب  و احترام  / دانشجویان

         

واکــنش منطقــی و معقــول بــه     -14
ــدگاه  ــا و دی ــنهادها، انتقاده ــاي  پیش ه

 طالب/ دانشجویان

         

رویـــی اســـتاد و تکـــریم  گشـــاده -15
 طالب/ دانشجویان

         

 دکتر خانم سرکار / دکتر آقاي جناب
 ................مقطع در ................ رشته در..................درس ارزشیابی از آمده بدست نتایج بدینوسیله احترام، و سالم با

 :گردد می اعالم زیر شرح به طالب/دانشجویان توسط ................ تحصیلی سال ........... نیمسال در شده ارائه
  :اجتماعی و علمی رفتار-ج   :آموزشی- علمی توان –ب  ) 20 مبناي بر ( کل امتیاز- الف

 .گردد می ارزیابی ........................درس این در شما تدریس رتبه فوق نتایج به توجه با
 .خواهانیم متعال ایزد درگاه از " مؤسسه " پژوهشی و آموزشی سطح ارتقاي زمینه در را شما افزون روز موفقیت

 
 " مؤسسه"/.................................................... دفتر مدیرکل

/ آموختگان ممتاز نیمسال اول توسط دانش  علمی  هیأت  عضوارزشیابی تدریس نتایج  -)و(کاربرگ 
 13....  - 13... دوم سال تحصیلی 

 درس تمامبراي 
 :پژوهشکده/ دانشکده   : علمی  هیأت  عضوخانوادگی  نام و نام

 :پژوهشی/ گروه آموزشی     :ها تعداد پاسخ
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          تسلط استاد بر موضوع درس -1

دانــش عمــومی اســتاد در رشــته     -2
 تحصیلی

         

اندیشی اسـتاد در   نگري و ژرف جامع -3
 ارائه مباحث

         

          توانایی انتقال مطالب اساسی درس -4

ــب و   -5 ــرح درس مناسـ ــتن طـ داشـ
 جامعیت و پیوستگی در ارائه مطالب

         

کوشش براي طرح مباحث جدید و  -6
 استفاده از منابع روزآمد

         

7- 
بااهد آموزش هاي راهبردهاوشیوه تناسب

 درس اف

         

ــیوه -8 ــتفاده از ش ــیابی   اس ــاي ارزش ه
توجه به طالب با / مناسب از دانشجویان

 اهداف درس

         

طـالب در  / دانشجویان دادن شرکت -9
 مباحث درس

         

ــت در   -10 ــزه و رغبــ ــاد انگیــ ایجــ
ــجویان ــق و  / دانش ــت تحقی ــالب جه ط

 مطالعه
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ــالس   -11 ــدیریت ک ــوه م ــم و (نح نظ
 )زمان

         

حضـــوري و (امکـــان ارتبـــاط   -12
ــور ــارج از  ) يغیرحض ــتاد در خ ــا اس ب

 کالس

         

ــاعی آداب -13 ــا   و رفتاراجتمــــ بــــ
 متقابل طالب  و احترام /  دانشجویان

         

واکــنش منطقــی و معقــول بــه     -14
ــدگاه  ــا و دی ــنهادها، انتقاده ــاي  پیش ه

 طالب/ دانشجویان

         



رویـــی اســـتاد و تکـــریم  گشـــاده -15
 طالب/ دانشجویان

         

 
 
 

 " مؤسسه"/.................................................... دفتر مدیرکل
 
 

  عضوتدریس کیفیت ارزشیابی  پژوهشی براي/ نظرخواهی از همکاران گروه آموزشی -)ز(کاربرگ 
 13....  - 13... سال تحصیلی   علمی  هیأت

 علمی هیأتعضو خواهشمند است در ارتباط با ............................... ...........................خانم / همکار گرامی جناب آقاي
.............................. روز این برگه را تکمیل کرده، در پاکت محرمانه قرار دهید و بـه دفتـر    10زیر، ظرف مدت حداکثر 

 .برگردانید
 با سپاس

 " مؤسسه"/.................................................... دفتر مدیرکل
 
 
 

 :پژوهشکده/ دانشکده   : علمی  هیأت  عضوخانوادگی  نام و نام
 :پژوهشی/ گروه آموزشی     :ها تعداد پاسخ
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همکــــاري در ارائــــه دروس و   -1
اط با بازنگري همکاري با گروه در ارتب

 ها و سرفصل دروس در برنامه

         

ــروه    -2 ــوراي گ ــارکت در ش از (مش
ــه   ــري در زمین ــارکت فک ــدگاه مش دی

 )علمی و عملی

         

ــور    -3 ــام ام ــتکار در انج ــتن پش داش
 هاي محوله اجرایی و مسؤولیت

         

رعایت نظم در انجام امور اجرایی  -4
 هاي محوله و مسؤولیت

         

تالش براي ارتقاي کیفیـت علمـی    -5
 گروه
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آداب و رفتار اجتماعی با همکاران  -6
 گروه و احترام متقابل

         

واکــنش منطقــی و معقــول بــه     -7
ــدگاه ــاي  پیشــنهادها، انتقادهــا و دی ه

 همکاران گروه

         

 

 

 توسط همکاران  علمی  هیأت  عضوتدریس کیفیت نتایج ارزشیابی  -)ح(کاربرگ 
 13....  - 13... سال تحصیلی    ...)پژوهشکده و/ یا رئیس دانشکده(

 
 :پژوهشکده/ دانشکده   : علمی  هیأت  عضوخانوادگی  نام و نام

 :پژوهشی/ گروه آموزشی     :ها تعداد پاسخ
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همکــــاري در ارائــــه دروس و   -1
همکاري با گروه در ارتباط با بازنگري 

 ها و سرفصل دروس در برنامه

         

ــروه    -2 ــوراي گ ــارکت در ش از (مش
ــه   ــري در زمین ــارکت فک ــدگاه مش دی

 )علمی و عملی

         

ــور    -3 ــام ام ــتکار در انج ــتن پش داش
 ي محولهها اجرایی و مسؤولیت

         

رعایت نظم در انجام امور اجرایی  -4
 هاي محوله و مسؤولیت

         

تالش براي ارتقاي کیفیـت علمـی    -5
 گروه
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آداب و رفتار اجتماعی با همکاران  -6
 گروه و احترام متقابل

         

واکــنش منطقــی و معقــول بــه     -7
ــدگاهپیشــنهادها ــاي  ، انتقادهــا و دی ه

 همکاران گروه

         



 

  )20بر مبناي (  امتیاز کل –الف 

 آموزشی –توان علمی  –ب 

 رفتار علمی و اجتماعی  –ج 

 

 

 " مؤسسه"/.................................................... دفتر مدیرکل
 


