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 همقدم

و در دسااتیابی به اهدا   بخشاادبالندگی دانشااگاه را تسااری  می مساایر رشااد و یعلمئتیهارتقای اعضااای 

 راهبردی آن اثرگذار است.

فه تأثیر مؤل قا هاآنهای علمی و میزان  ظام علمی، فرهنگی و ، جهتیعلمئتیهاعضاااای  یدر ارت گیری ن

از  یعلمئتیهقای مرتبه اعضای های مؤثر در ارتتوجه به مؤلفه کند و از این رو،شور را مشخص میتربیتی ک

 ای برخوردار است.اهمیت ویژه

ارتقای ساااکح کیفی  دانشاااگاه خوارزمی  یالمللنیبجایگاه ملی و  ارتقایراساااتای دساااتیابی به اهدا  در

ارتقا از طریق  یهاپروندهو رعایت عدالت در بررسااای  یساااازشااافا  آموزشااای و پژوهشااای  هایفعالیت

سان ضائات پژ یهاحداقل یسازهم شی با توجه به اقت شتهوه  5اجرای مفاد ماده  منظوربهطور و همین هار

ستنادشیوه نامه اجرایی و  ارتقا نامهنیآئ ست کلیات آئین نامه «ه»آنچه در بند  به ا شده ا شاره  ، ارتقا به آن ا

ا، اعضای هیئت هی دانشکدهرؤسانظرخواهی به  معاونت آموزشی دانشگاه تهیه و برایدر  عملیاین راهنمای 

سیون سال گردید و پس از جم ممیزه و کمی صی ار ص سیون هابندی دیدگاههای تخ صی، در کمی ص های تخ

سه با حضور  2طی  ساجل سیونرؤ سه  ،های کمی شده و در جل به  30/10/99مورخ هیئت ممیزه  237نهایی 

محتوای راهنمای مذکور از  ،ای با حضور مدیریت حقوقی دانشگاهب رسید. پس از تصویب نیز در جلسهتصوی

در چهار بخش این راهنما  نظر عدم مغایرت با چارچوب مقررات حقوقی بررسااای و مورد تأیید قرار گرفت.

 تدوین و به شرح زیر ارائه شده است:

 متقاضی الف(

  ب( کمیته منتخب

  ج( کمیسیون تخصصی

 هیئت ممیزه د(

 

 توجه:

شود مفاد تأکید میطور کامل در این راهنما منعکس گردد، نامه بهشده است مواد آئین تالش کهبا وجود این

ده و ی انقالب فرهنگی مالک عمل بوشااورای عال 18/12/1394ارتقای مرتبه مصااوب جلسااه مورخ  نامهآئین

ست برای اطالع از هریک از ضی ا سهولت در مکالعه  نامهآئینندهای ب مقت شود. برای  صلی مراجعه  به متن ا

در هر مورد، به ماده مربوط به آن  ده در این راهنماشااهای درجمه، با کلیک روی لینک شااماره صاافحهناآئین

 شوید. نتقل میموضوع در آئین نامه ارتقای مرتبه م
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 فرایند ارتقای اعضای هیئت علمی 
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 متقاضی ارتقاالف( 

 فرایند زیر انجام دهد: صورتبهمرتبه خود را  یدرخواست ارتقا متقاضی ارتقا موظف است 

 (پژوهشی علمیهیئتآموزشی یا عضو  علمیهیئتکاربرگ مرتبط با وضعیت اشتغال خود )عضو  تکمیل -1

ااق -2 و رسالۀ دکتری  مصدّق مستندات و مدارک احکام، مانند) درخواست موضوع ازیموردن یهاوستیپ الص

 (متقاضی

 :3آموزشااای  ماده  هایفعالیت :2فرهنگی، ماده  هایفعالیت :1زم اسااات مساااتندات هر ماده )ماده ال - 

 لیساااتچکنه تهیه و جداگا یمجزا در فایل صاااورتبه( اجرایی هایفعالیت :4پژوهشااای  ماده  هایفعالیت

 هاآنمحتوای  لیسااتچک 1بندهای ماده  ، در موردمثالرای بمحتوای آن بر روی هر فایل ضاامیمه شااود. 

 زیر تهیه شود. صورتبه

 تعداد مستندات عناوین بندها ردیف

 عدد 4 1-1بند  1

 - 2-1بند  2

 عدد 5 3-1بند  3

 عدد 2 4-1بند  4

5 …………………… ………... 

........... …………………… ……….. 

.......... …………………… ..……… 

 

ست که ضیح این نکته الزم ا ستندات هرچنان تو شد )چه تعداد م ستندات  رای مثال،بیک از مواد حجیم با م

شده و در چند بخش ارائه گردد.  هاآن(، تعداد 3ماده  سب )کلربوک( متعادل  سور منا ستندات از کال برای م

شود  ستفاده  قرار گیرد. روی هر  بوکت هر ردیف در یک برگ مجزا از کلرمستندا .اجتناب گرددزونکن  و ازا

ستند به فرمت  سند درج  «xردیف  xبند  xماده »م صات  شخ سبه شود.م  (DIVIDER) جداکننده لهیو

ستندات شود.  بنداز  بندهر  م شود دیگر جدا  ضی ارتقا کتاب رازیغبهتوجه  ساله متقا ، کپی و پایان نامه و ر

 نیست.  آنهاکند و نیاز به اصل مدارک کفایت مییر سا

سنامه شنا ستندات مذکور ) ست کلیه م ضروری ا ستندات هر یک از مواد به ضمناً  تفکیک و ...( در علمی، م

 ارائه گردد. ( تهیه و همراه با مستندات فیزیکیCD) فشردهقالب لوح 



7 

 

سی به یکایک فایلی جداگانه لینک د درعالوه بر مسااتندات فوق الزم اساات   صورتبه هامقالهستر

سببندیشماره سنامه و در  شدهثبتشماره  با شده متنا ضمیمه پرونده  هافرمشنا نیز تهیه و 

 (1)طبق جدول پیوست شماره  گردد.

 3کمیل فرم و الصاق مستندات ماده ت نکات ضروری در -1 -2

رسااااله  /نامهانیپاهمپوشاااانی مقاالت با یکدیگر یا با   و همچنین شااادهارائه مقاالتیکایک اعتبار مجالت  -

های یا مسااتخرج از طرحها )اعم از کامل یا خالصااه مقاله( همایشدر  شاادهارائهمقاالت ، شااخص متقاضاای

 .شودمقاله  هر ضمیمه (2 )طبق فرم پیوست شمارهپژوهشی 

ستاد راهنمای  - ضی، ا ساله /نامهانیپاچنانچه متقا ست و  ر شجو ا سا /نامهبرگرفته از آن پایان مقالهدان له ر

 شود. مقاله دفاع ضمیمه جلسهصورت، است

آموزشی یا پژوهشی با تأکید بر موضوع یا موضوعات پژوهشی خود  هایفعالیتاز عمده  یاخالصهارائه -2-2

 (3)طبق فرم پیوست شمارهرجسته احتمالی پرونده با ذکر دالیل و بیان مورد یا موارد ب

و  تاریخ دقیق تحویلکلیه مراحل ارتقا،  زیآمتیموفقزمان اجرای حکم ارتقای مرتبه پس از طی  -1تبصاااره 

  دبیرخانه کمیته منتخب دانشکده است. درپرونده  ثبت

ارتقای مرتبه، هرگونه تغییر در پرونده  نامهنیآئاجرایی  نامهوهیشاا 7ماده  6بند  2تبصااره  طبق -2 تبصااره

رساامی پرونده را تحویل  یانامهالزم اساات متقاضاای طی  جر به تغییر تاریخ ثبت خواهد شااد. از این رو،من

   انجام دهد.یته منتخب فرایند ثبت آن را در دبیرخانه کم از ابتدا گرفته و پس از ایجاد تغییرات، مجدداً

 آئین نامه ارتقا( 38)صفحه                                                                                                

از حاظ تاریخ مربوط به قبل به ل شااناساانامه علمی متقاضاای شااده درهای درجفعالیتاز  کیچیه -3تبصااره 

برای متقاضیان ارتقا به استادی( و بعد )دانشیاری  مرتبه از و قبل (برای متقاضیان ارتقا به دانشیاری)دکتری 

 از تاریخ تحویل مدارک نباشد.
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ضروری در هنگام تکمیل، ارائه و ثبت پرونده ارتقای مرتبه در دبیرخانه کمیته منتخب  الحظاتم

 1دانشکده

  «ربطیذمراج   تأئیدفاقد »و  «اریخ ثبت دبیرخانه کمیته منتخبفاقد شاااماره و ت» یهابرگکار -

 .ستین یبررسقابل

و ...( فاقد اعتبار بوده و  یالک گرفتگ ،یخوردگخط یمخدوش )دارا ایو  سینودسااات یهابرگکار -

 .ستینمنتخب  تهیکم رخانهیقابل ثبت در دب

 .است یو ...( الزام هاهیدییتأ ،فاتتألی و آثار) هاکار برگمستندات موارد مندرج در  ارائه -

مورد  ،یاز طر  متقاضاا شاادهارائهرک و اطالعات اصااحت، اصااالت و اعتبار مد ایهر مرحله دراگر  -

 .شودیبه مراج  ذیصالح ارجاع م یموضوع برای بررس رد،یخدشه قرار گ

ود و بین ر داده شااجداگانه قرا یاپوشااههای مربوط به ارتقا( در متقاضاای )فرم شااناساانامه علمی -

 مستندات قرار داده نشود. محتویات پرونده و

ضاکنندگان در همه در انتهای همه فرم - شد و نام ام شته با ضاها وجود دا شود.  هاآنها محل ام تایپ 

دقت شااود که جدول به  حتماً زیاد اساات، شااودیمکه وارد  ییهافیردیک از بندها تعداد هراگر در 

 ن برگه قرار بگیرد.نحوی کپی شود که امضاها در پایی

شود. عنوان همه فرم - صفحه تکرار  شی در همه  یهامقالهدر بخش  ،مثالرای بها در هر  علمی پژوه

 ذیل درج گردد:است سر تیتر ابتدایی  شدهدرجصفحات که عناوین مقاالت 

 گروه: رشته تحصیلی: :یعلمئتیهنام و نام خانوادگی عضو  :مؤسسهنام  3ماده  یهاکار برگ

 

 پژوهشی معتبر داخلی و خارجی -در مجالت علمی منتشرشدهپژوهشی  –مقاله علمی -3-1

 

در ارتقاء به شاایوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقای مرتبه اعضااای هیئت علمی  7ماده  4اسااتناد تبصااره بند به  -

امتیاز کسب  واندتیمبعد از اخذ مدرک دکتری و قبل از استخدام  شدهانجامپژوهشی  یهاتیفعالدانشیاری 

                                           
 منظور از دبیرخانه کمیته منتخب دانشکده، دبیرخانه رسمی دفتر دانشکده است.  1
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 در شناسنامه علمی باید هافعالیتاین  د. از این رو،شوینممحسوب  ییوتوکند اما این امتیاز جزو امتیازهای 

 مشخص شود. )با ذکر توضیح انجام فعالیت مذکور بعد از اخذ مدرک دکتری و قبل از استخدام( 

 آئین نامه ارتقا( 37)صفحه                                                                                                  

 .سال چاپ به ترتیب از قدیم به جدید باشد اساسبرشیوه تنظیم مقاالت علمی پژوهشی  -

خاتمه  قرارداد پژوهشی و یهانامه، ارائه ی مرتبهتوسط متقاضی ارتقا شدهانجامپژوهشی  یهاطرحدر مورد  -

سوی معاونت  شی پآن )از  صل گزارش طرح پژوه شی( و ا شده و صورتبهژوه ضروری  PDFنیز فایل  جلد

 است.

صه(کنفرانسدر  شدهارائهکپی مقاالت صرفاً  - صفحات در مجموعه  ها )اعم از کامل یا خال شماره  که حاوی 

ارسااال گردد و از ، باشاادمذکور  اله همراه با گواهیو محتوای مقمشااخصااات مجله یا کنفرانس  ،آرم ،مقاالت

 مجموعه مقاالت خودداری شود. کتابکامل ارسال 

 هستند منگنه شده باشند. برگهکلیه مقاالت و مدارکی که مربوط به هم و بیش از یک  -
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 کمیته منتخبب(

 منتخب نمودار گردش عملیات )فلوچارت( بررسی پرونده در کمیته 
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 منتخب ترکیب اعضای کمیته 

 (کمیته یسرئ) مؤسسهدانشکده/ رئیس -

 2(دبیر کمیته) به تشخیص کمیته منتخب مؤسسه دانشکده/ یا معاون آموزشی معاون پژوهشی -

ضای سه تن  - شته علمییئتهاز اع صص در ر ضی یمتخ شیاری یهبا حداقل مرتب متقا ، به دان

ز داخل دانشگاه و دو ا هاآنکه یکی از  مؤسسه رئیس دانشکده/ تأئیدربط و ذی گروه یرمدپیشنهاد 

 تن دیگر خارج از دانشگاه باشد.

استادی  مرتبه فوق از اعضایتن  2 کمدست، استادی ارتقا به مرتبهبرای رسیدگی به درخواست  -

 داشته باشند.

گرایش مربوطه،  –در صااورت عدم دسااترساای به داور متخصااص خارج از دانشااگاه در رشااته  :1 تبصااره

 به عملداور خارجی دعوت  عنوانبهبازنشسته دانشگاه  علمیهیئتز اعضای حداکثر تا یک نفر ا توانیم

 آورد.

 شده در کمیته منتخب نباید با متقاضی کار پژوهشی مشترکی داشته باشند. تعیین  داوران: 2تبصره 

در ترکیب کمیته منتخب چنانچه رئیس و دبیر اسااتادیار باشااند، بدون داشااتن حق رأی در  :3تبصااره 

 یته منتخب شرکت می کنند. جلسات کم

صره  ضیانی پرونده: 4تب کسر یک  )با کمیته منتخب هستند بدون حضور ذینف  اعضای از خود که متقا

 شود. ص و یکی از اعضای حقوقی )رئیس و دبیر کمیته( تشکیل میداور متخص 3و با حضور  تن(

 

 

 

                                           
 مؤسسااه/معاااون پژوهشاای دانشکده دبیاار کمیتااه،بااا توجااه بااه اهمیاات بخااش پژوهشاای پرونااده، الزم اساات  2

شاته موزشای مسائولیت دبیاری را بار عهاده داباشد و در مواردی کاه ایان معاونات در دانشاکده نیسات، معااون آ

تواننااد از مشااورت معاااون آموزشاای و ماادیر باشااد و رئاایس کمیتااه منتخااب در مااواردی کااه ضاارورت بداننااد ماای

 گروه استفاده کنند.

 

 43صفحه 
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 وظایف و اختیارات

 نامه اجراییشیوهو  نامه ارتقاینآئمکالعه دقیق  -

 پرونده قبل از حضور در جلسه وصدر خصبررسی و کسب اطالعات کامل  -

سىب - ستندات مربوط به  و امتیازدهی ارزیابى، رر ضى سه هایفعالیتمدارک و م  3، 2مواد )گانه متقا

حداکثر ظرف  دانشگاه بط الحاقی هیئت ممیزهضواو  اجرایینامه شیوه ،نامه ارتقاینئآ بر اساس( 4 و

 روز از زمان ثبت پرونده 45مدت 

صورت نیاز به رف  نواقص عودت شناسنامه به متقاضی در -



 اهم مقررات مربوط به جلسات کمیته منتخب

 یابد.میرسمیت  با حضور حداقل دوسوم اعضا منتخب کمیته جلسات -1

ربط نف  در جلساات ذیبدون حضاور ذی هساتند، کمیته منتخب پرونده متقاضایانی که خود از اعضاای -2

 یابد.شده رسمیت مینصاب تعیینحدتن از با کسر یک جلسات، صورت شود و در اینرسیدگی می

حاکم بودن شرایط و  ازجملهحضوری به دالیلی  صورتبهعدم امکان برگزاری جلسات داوری  در صورت –3

صی در برگزاری  یهاتیمحدود سات، خا ستقیم به برخی شیوع ویروس کرونا،  ازجملهجل سی م ستر عدم د

 بررسی پرونده انجام شود:به روش ذیل مقتضی است ی جغرافیایی و ...  به لحاظ فاصلهداوران 

 های داوری برای بررسیفیزیکی و یا الکترونیکی به همراه فرم صورتبهارسال پرونده  - 

اعضا و بررسی پرونده با توجه به امتیازات داور یا داورانی که موفق به  تشکیل کمیته منتخب با حضور سایر -

 .اندشرکت در جلسه نشده

 

 فرایند بررسی پرونده در کمیته منتخب

: تکبیق مستندات مثالعنوانبهبررسی اولیه موارد وتویی و کلیات پرونده توسط دبیر کمیته منتخب ) -1

، فرم اعتبار یکایک با مرتبه ارتقاول متناسب د نویسندگان مسئدر شناسنامه، تعدا شدهثبتو محتوای 

 مقاالت و ...

 (44)صفحه  (43)صفحه 

 

file:///C:/Users/Alireza/AppData/Roaming/Microsoft/pdf/آئین%20نامه%20ارتقا.pdf
file:///C:/Users/Alireza/AppData/Roaming/Microsoft/pdf/شیوه%20نامه%20اجرایی%20آئین%20نامه.pdf
file:///C:/Users/Alireza/AppData/Roaming/Microsoft/pdf/آئین%20نامه%20ارتقا.pdf
file:///C:/Users/Alireza/AppData/Roaming/Microsoft/pdf/آئین%20نامه%20ارتقا.pdf
file:///C:/Users/Alireza/AppData/Roaming/Microsoft/pdf/شیوه%20نامه%20اجرایی%20آئین%20نامه.pdf
file:///C:/Users/Alireza/AppData/Roaming/Microsoft/ضوابط%20الحاقی/ضوابط%20الحاقی%20هیئت%20ممیزه.pdf


13 

 

مدیر گروه مربوطه جهت تفکیک و استعالم  با حضور رئیس کمیته، دبیر کمیته و شکیل کمیته اولیهت -2

 بر 2ماده  1ند های مربوط به بتعیین داور و ارزیابی شاخص ،مربوطه( بندهای در) 2و  1به مادهمربوط 

مخصوص  : رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی1-2 شماره کاربرگتکمیل  دستورالعمل اساس

)پیوست شماره  پژوهشی علمیهیئتمربوط به اعضای  1-3 شماره کاربرگو  آموزشی علمیهیئتاعضای 

6) 

 برای ارجاع و بررسی به کمیسیون فرهنگی دانشگاه و مستندات به معاونت آموزشی 1ارسال ماده  -3

 

ریزی و توسعه آموزشی دانشگاه پس از تجمی  اطالعات از گروه استعالم کیفیت آموزش از دفتر برنامه -4      

 و دانشکده

 

 بندیجم پرونده ارتقاء و  4و  3، 2 وادم جهت ارزیابی و امتیازدهیدانشکده تخب کمیته من تشکیل - 5

 ماده مذکور سهامتیازات 

صره ساس بر 4ماده  1امتیازات بند  -1تب شماره  ا ست  سبه و  7پیو ضی درج محا سنامه علمی متقا شنا در 

 . شودمی

صره ساس برتألیفی کتب  -2 تب صنیف، تألیف و تدوین کتاب کاربرگ ارزیابی ا شماره  ت ست  و امتیاز  (4)پیو

 .شودمیامتیازدهی  (5)پیوست شماره برگ ارزیابی ترجمه کتاب رکا اساس بر کتب ترجمه

 از کمیسیون فرهنگی توسط دبیر کمیته اخذشدهپس از دریافت امتیاز هار ماده بندی چجم  -3 تبصره

روز از زمان ثبت  45)حداکثر ظر  مدت در صاااورت تأیید پرونده مدارک ذیل تکمیل و بندی جم  -6

 نهایی پرونده(

 

 

سنامه علمی شنا ستندات ،عالوه بر  هم زیر  مواردست الزم ا 1-4و  1-3یا 1-2 هایبند کاربرگو  م

 گزارش گردد:

  صهتأیید شی هایفعالیت عمده از ایخال ضوع بر تأکید با پژوه ضوعات یا مو شی تخصصی مو  پژوه

 (3پیوست شماره ) احتمالی برجسته موارد یا مورد بیان و متقاضی

  (8ه)پیوست شمار بهنامه ارتقای مرتامتیازات وتویی آئینجدول احراز شرایط و 

  (9)پیوست شمارهفرم ارزیابی کیفی کلی پرونده  
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 اره )پیوست شم هاآن بندیجم و  دهی نتایج ارزیابی کیفی پرونده توسط یکایک داورانفرم گزارش

10) 

  جدولو    (11)پیوست شماره  آموزشی علمیهیئتارتقای مرتبه برای اعضای  نامهآئین 1-6جدول  

 (12ت شماره )پیوس پژوهشی علمیهیئتارتقای مرتبه برای اعضای  نامهآئین 6-2

  از  شدهتهیهگزارشMIF  مقاالت وH index  دانشگاه  5در  رشتهاساتید همدر مقایسه با متقاضی

 3و متوسط تعداد مقاالت در رشته مربوطهبرتر 

ارتقای مرتبه، ارجاع پرونده به دبیرخانه هیئت در صااورت کسااب حدنصاااب امتیاز و احراز شاارایط  -1

 ممیزه

مقتضی است ضوابط الحاقی هیئت ممیزه دانشگاه  علمیهیئتشرایط عضو در بررسی احراز  –1 تبصره

 (جدول الحاقیه)نیز مدنظر قرار گیرد 

صره شرایط -2 تب صورت عدم احراز  ضو در  سال یک با ذکر دالیل  یعلمئتیه، عودت پرونده به ع و ار

 (هفته 1یئت ممیزه دانشگاه )حداکثر ظر  مدت نسخه از نتایج به دبیرخانه ه

 

  بمنتخ اعتراض به رأی کمیته

ضى ارتقا شرایط  مبنى بر منتخب کمیته رأیبه  ءاگر متقا شتن  شد  ءارتقاندا مدت  ظر  تواندیممعترض با

تاریخ اعالم دبیر کمیته روز 15 با اعتراض خود را ،از  به رئ طوربهتوضااایحات و دالیل،  همراه  یس مکتوب 

سل ستیم نکمیته ت ست درخوا صورت، رئیس کمیته موظف ا ضیحات و و پرونده را همراه با  ماید. در این  تو

و کسب حداقل  طیاحراز شرا در صورتمورد رسیدگى و بازبینى قرار داده و  تهیدر کمدالیل متقاضى مجدداً 

ارزیابى به  ساااایر مراحلا براى طى ، پرونده رنامهشااایوهارتقاى مرتبه و  نامهینئآدر  شااادهتعیینامتیازهاى 

قکعى خواهد بود و نتیجه  «کمیته»عدم احراز شرایط، نظر  ارسال کند و در صورت «ممیزه هیئت»دبیرخانه 

دالیل عدم موافقت با مرتبه علمى به متقاضى اعالم خواهد  ای مبتنی بر توضیحجلسهصورتطریق تنظیم  از

 .شد

  

                                           
3MIF:  سط پایگاه تو شدهارائهآخرین فهرست  برحسبضریب تأثیر مجالت حوزه تخصصی مقاله است که به تشخیص کمیته تخصصی که  نیانگیم ISI 

 ها خواهد بود. ، میانگین تمام حوزهMIFشود و در صورت وجود چند حوزه تخصصی در مجله، استخراج می

 (45)صفحه  
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 کمیسیون تخصصی ج( 

 ش عملیات )فلوچارت( بررسی پرونده در کمیسیون تخصصیگرد نمودار
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 کمیسیون اعضایترکیب 

 و تأئید متناسب با موضوع تخصص به پیشنهاد رئیس ممیزه تن از اعضای هیئتیک

 رئیس کمیسیونعنوان به هیئت

تخاب انباشند به  دارای مرتبۀ علمی استادی هاآنتن از علمی که حداقل یکسه تن از اعضای هیئت -

 هیئت تأئیدعلمی، با معرفی رئیس و اعضای هیئت

 دانشکده متقاضی ارتقای مرتبه منتخب دبیر کمیته -

 وظایف و اختیارات

ضای  برایهیئت  ست ارتقای اع سیدگی به درخوا سایر موارد ارجاعی و علمیهیئتر صوصاظهارنظر  و   درخ

سیون»اختیارات مربوط،  وآن، در چارچوب وظایف  صیکمی ص سب با « های تخ شتهرا با ترکیبی متنا  هایر

 .نمایدمیدایر در دانشگاه تعیین 

ارتقای  نامهآئین 4و  3، 2 موادارتقای مرتبه علمی )متقاضاای  گانهسااه هایفعالیتکمیساایون موظف اساات 

ست منتخب را که کمیته (مرتبه سی و امتیازدهی کند ،ارزیابی کرده ا شرایط و کسب  صورت درو  برر احراز 

مربوط، پرونده را برای ارزیابی و اتخاذ  نامهشااایوهارتقای مرتبه و  نامهآئیندر  شااادهتعیینل امتیازهای حداق

هایی که شرایط مذکور را احراز نکنند، امکان طرح در جلسه . پروندهدهدارجاع  ممیزه تصمیم نهایی به هیئت

)دبیرخانه کمیته منتخب  مربوطه به واحدهیئت را نخواهد داشااات و الزم اسااات برای تحویل به متقاضااای 

 عودت داده شوند.دانشکده یا مؤسسه( 

 کمیسیونجلسات  مربوط بهمقررات اهم 

 .شودتشکیل میدر صورت وجود پرونده، بار حداقل هر یک ماه یککمیسیون لسات ج -1

 .یابدمی جلسات کمیسیون با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت -2

ربط رسیدگی نف  در جلسات ذیبدون حضور ذی هستند، کمیسیون از اعضایپرونده متقاضیانی که خود  -3

 .یابدشده رسمیت مینصاب تعیینحدتن از جلسات با کسر یک ،شود و در این صورتمی

 

 

 

 

 

 (43)صفحه 
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 بررسی پرونده در کمیسیون تخصصی فرایند

 ثبت پرونده ارجاعی از دانشکده در دبیرخانه هیئت ممیزه دانشگاه -1

بودن پرونده و تکمیل  ازسااوی کارشااناس دبیرخانه هیئت ممیزه برای اطمینان از بررساای پرونده -2

 گردد.ارجاع می مربوطه به کمیسیون پرونده ،کامل و بدون نقص بودن صورتدر کنترل موارد وتویی.

 تعیین داور متخصص برای مربوط «کمیسیون» ازسوی پروندهاولیه ررسى و ارزیابى ب -3

سه مشترک با داور  تشکیلصی حسب نظر کمیسیون تخص -4 شیاری  بامتخصص جل حداقل مرتبه دان

در آن  متناسب با تخصص گانی از اعضای کمیسیونه یا نمایند)حداقل نمایند ارزیابی و امتیازدهیهت ج

شاااده در  مورد اشاااارهمکابق  کلی پرونده از ساااوی داور ارزیابی کیفینمایند( و تکمیل فرم شااارکت 

  (10)پیوست شمارهو   (9)پیوست شماره  در کمیته منتخب دانشکدهداوری پرونده  بندیجم 

گیری و تهیه گزارش دقیق بندی و تصمیمجم  برایتشکیل جلسه کمیسیون با حضور کلیه اعضا  -5       

 :طبق روند ذیل یزهارائه به هیئت مم جهتاز پرونده 

  ازسااوی شاادهتعیینکمیته منتخب و داور  ازسااوی شاادهارائهبررساای و مقایسااه امتیازات 

 کمیسیون

  کیفی داوران هایبندی امتیازات حاصله و دیدگاهاستخراج و جم 

 بخصوصمیان امتیازات مکتسبه در کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی ) توجهقابلتفاوت صورت در -تبصره

 ارائه به هیئت ممیزه استخراج گردد. ی مربوط، برایلهاد موضوع بررسی و( 3 در ماده

ارسال شده از سوی کمیته متخب دانشکده مدارک تکمیل کمیسیون،  ازنظرصورت احراز شرایط در -6

 هیئت ممیزه برای قرارگیری در نوبت طرح در

  (8)پیوست شمارهارتقای مرتبه  نامهآئین وتوییجدول احراز شرایط و امتیازات 

 (9پیوست شماره ) فرم ارزیابی کیفی کلی پرونده 

  پیوست شماره  هاآن بندیجم و  ی کیفی پرونده توسط یکایک داوراندهی نتایج ارزیابفرم گزارش(

10) 

  پژوهشی  موضوعات یا موضوع بر تأکید با پژوهشی یا آموزشی هایفعالیت عمده از ایخالصهتأیید

 (3)پیوست شماره  احتمالی برجسته موارد یا مورد بیان و متقاضی تخصصی

 (43)صفحه 
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  از  شاادهتهیهگزارشMIF  مقاالت وH index  شااگاه برتر در رشااته مربوط و دان 5در مقایسااه با

 4همتوسط تعداد مقاالت در رشته مربوط

سیون،  -7 شرایط مذکور در محدوده اختیارات کمی صورت عدم احراز  حداکثر ظر  مدت یک هفته در 

سى سه( عودت ، پرونده پس از برر س شکده یا مؤ شکده )دبیرخانه کمیته منتخب دان با ذکر دالیل به دان

 داده می شود. 

 در دبیرخانه هیئت ممیزه در حداکثر یک ماه از زمان دریافت پروندهمذکور نجام کلیه مراحل ا -تبصره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
4MIF:  توسط پایگاه  شدهارائهآخرین فهرست  برحسبضریب تأثیر مجالت حوزه تخصصی مقاله است که به تشخیص کمیته تخصصی که  نیانگیم ISI 

 ها خواهد بود. ، میانگین تمام حوزهMIFوجود چند حوزه تخصصی در مجله،  شود و در صورتاستخراج می



19 

 

 ممیزه هیئتد( 

 هیئت ممیزه  نمودار گردش عملیات )فلوچارت( بررسی پرونده در
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  ممیزه ی هیئتترکیب اعضا

 ممیزه دانشگاه: رئیس هیئت یسرئ -

 دانشگاهپژوهشى معاونان آموزشى و  -

ضاى هیئت 21تا  13 - ست علمی با مرتبه علمى حداقلتن از اع شیارى که د صف دان در مرتبه  هاآنکم ن

 علوم، تحقیقات و فناوری رو حکم وزی تأئیدو با دانشگاه رئیس  باشند، به پیشنهاد علمى استادى

سه تن از  - ضاى هیئتیک تا  شیارى ب یعلمی داراى مرتبه علماع شنهاد مرکز و با حداقل دان و  تأئیده پی

 وزیر حکم

 .تعداد کل اعضای هیئت باید همواره عددی فرد باشد -

دبیر هیئت انتخاب  عنوانبهدر اولین جلساااه هیئت، یک تن از اعضاااا با پیشااانهاد رئیس و رأی هیئت  -

 شود.می

سای  - ست رؤ سهرئیس هیئت موظف ا س سهنف  را در ذی هایمؤ ضای  ایجل  علمیهیئتکه پرونده اع

 مکرح است، بدون داشتن حق رأی دعوت نماید. مؤسسه متبوع

 اصلی و جانبی وظایف و اختیارات

طریق ارزیابی کیفیت اسااات متقاضااای ارتقای مرتبه علمی ازمورد درخورسااایدگی و اظهارنظر در -1      

 جمی  جهاتاز  علمی برای ارتقای مرتبه و احراز شایستگی اوچهارگانه  هایفعالیت

از قبیل: رکود علمی، احتساااب سااابقه  های مربوطهنامهینرساای سااایر موارد ارجاعی بر اساااس آئبر -2     

 و ...خدمت 

راهنمایی چگونگی ارتقای مرتبه علمی به اعضااای  ها برایحضااور اعضااای هیئت ممیزه در دانشااکده -3     

 و پاسخ به ابهامات و سؤاالت احتمالی علمیهیئت

 

 

 (42)صفحه 
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 جلسات هیئت ممیزه همربوط بمقررات اهم 

 .شودپرونده، با دعوت رئیس یا دبیر تشکیل می بار در صورت وجودحداقل هر دو ماه یک هیئتجلسات  -1  

سات  -2   شین وى و دست هیئتجل سمیت  چهارمسه کمبا حضور رئیس یا جان ضاى حقیقى ر  ویابد میاع

 .شودجلسه اتخاذ می حاضر در یک اعضاى عالوهبهبا رأى موافق اکثریت نصف  آن هایتصمیم

ربط نف  در جلسات ذیبدون حضور ذی هستند، هیئت ممیزه پرونده متقاضیانی که خود از اعضای -1 تبصره

 یابد.می   شده رسمیت نصاب تعیینحدتن از جلسات با کسر یک ،شود و در این صورترسیدگی می

 .همواره مخفى است هیئت رأى اعضاى -2 تبصره

صره  ضو حقیقى در  -3تب سه متوالى یا  3غیبت ع سه 4جل ستعفا تلقى می جل سال ا شود و متناوب در یک 

 .دوره پیشنهاد و منصوب شود براى بقیه دیگرى الزم است عضو

 

 هیئت ممیزه بررسی پرونده در فرایند

ضای هیئت ممیزه مکابق برنامه  -1 سال شدهیبندزماندعوت از اع سط دبیرخانه هیئت ممیزه و ار  تو

 با دعوت از اعضا زمانهمموارد دستور جلسه به یکایک اعضای هیئت ممیزه  الزم واطالعات کلی و 

یا یکی از اعضای متخصص  نده متقاضی ارتقای مرتبه علمی ازسوی رئیس کمیسیون مربوططرح پرو -2

 علمی متقاضی مربوط به حوزه

شده)موارد  شدههیتهمحتویات کلیه مدارک  ارائه -3 سیون  6در بند  ذکر سی پرونده در کمی مراحل برر

 تخصصی( به اعضای هیئت ممیزه

 در جلسهخصوص محتویات پرونده ؤاالت و ابهامات احتمالی اعضا درطرح س -4

 )اعم از مخالف یا موافق( ممیزه نقد و بررسی پرونده متقاضی از سوی اعضای هیئت -5

سیون های اسؤاالت، ابهامات و دیدگاه خصوصدرتوضیحات تکمیلی  یارائه -6 سوی رئیس کمی ضا از ع

 مربوط

)موارد فوق طی یک جلسه از جلسات هیئت ممیزه اخذ آرای مخفی از کلیه اعضای حاضر در جلسه  -7

 شود(انجام می
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صره  صورتی امتیاز داده میفعالیت به -1تب شی تنها در  سمت علمی های پژوه سمت ارجاعات  شود که در ق

صورت صحیح آمده باشد. آدرس اشد و  آدرس پستی دانشگاه بهعلمی در دانشگاه خوارزمی آمده بعضو هیئت

 صحیح دانشگاه عبارت است از: 

  Department of ...........; Faculty of ...........; Kharazmi University,Tehran, 15719-

14911, Iran. 

 14911-15719ایران. کد پستی: دانشکده .......، دانشگاه خوارزمی، تهران، 

 

امتیاز تعلق های پژوهشاای که با دو آدرس )یک آدرس خارج از دانشااگاه( چاپ شااده اساات نصااف عالیتفبه 

 . گیردمی

 علمی در دانشگاه خوارزمی الزامی است.  ضمناً استفاده از نشانی پست الکترونیکی رسمی عضو هیئت

صره صمیم در مورد پرونده رح وط -2تب ارجاع  ماه از زمان 3ت حداکثر ظر  مد ممیزه ئتهی ازسوی اتخاذ ت

صویب، توسط روز از 20حداکثر ظر  مدت  هیئتو ابالغ مصوبات  سوى کمیسیوناز به  دبیر هیئت تاریخ ت

 .ربطذیمراج  

 

 مراحل و ضوابط بازبینی رأی هیئت ممیزه

 ظر  است مجاز باشد، معترض ارتقا شرایط احرازهیئت مبنی بر عدم  تصمیم به ارتقا متقاضى چنانچه

 این در .کند تسلیم هیئتخانه ربید به مکتوب طوربه را خود اعتراض رأى ابالغ تاریخ از روز 20 تمد

 شدهکسب امتیازهاى درخواست، تاریخ از روز 20 مدت ظر  است موظف اول وهلهدر  تئهی دبیر صورت،

 .نماید اعالم او به راهیئت  آراى ترکیب و 4 تا 1 مواد از وى

ضو انچهچن -1 شد معترض چنانهم خود امتیازهاى از اطالع رغمبه لمیعهیئت ع ست مجاز با  مدت ظر  ا

ضیحات با همراه مکتوب طوربه را خود اعتراض امتیازها اعالم تاریخ از ماه یک سلیمهیئت  دبیرخانه به تو  ت

 .کند

با حضااور رؤسااای  مشااورتی ایکمیتهدر  علمیهیئتدرخواساات بازنگری ارتقای مرتبه عضااو  -تبصااره

 گردد.تهیه میارائه به هیئت ممیزه  های تخصصی بررسی و گزارشی برایکمیسیون

 (45)صفحه 
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در کمیته  شدهتهیهو گزارش  متقاضی  توضیحات به توجه با را پرونده دیگر باریک جلسه، اولین درهیئت  -2

 .کندمی اعالم متقاضى به روز 10 مدت ظر  حداکثر را نتیجه و کرده بازبینى ر مذکو

ضى چنانچه -3 شد معترض بازبینى رأى به چنانهم ارتقا متقا ست مجاز با  تاریخ از ماه یک مدت ظر  ا

 تسلیم کند.« مرکز» به مکتوب طوربه را خود تجدیدنظر درخواست رأى، ابالغ
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 ارزیابی پرونده متقاضیان در هیئت ممیزه نکات ضروری در

شفا در ستای  سی پرورا ضیان ارتقای مرتبه علمی و همینسازی و رعایت عدالت در فرایند برر طور نده متقا

زیر الزم  نکاتهای متفاوت ماهیت رشااتهبا متناسااب  های مورد نظر در مواد چهارگانهسااازی حداقلیکسااان

گیری نهایی اتخاذ و براساس آن تصمیم قرارگیرددر هیئت ممیزه مورد توجه  است در هنگام ارزشیابی نهایی

 شود.

 (1ماده ) نگیفره هایفعالیتالف: 

 میزان اهمیت و فعالیت در امور  برخورداری از حساان شااهرت و فرهنگی  هایفعالیت میزان توجه به

 .و تخصصی ایحرفهرعایت اخالق  و تربیتی و فرهنگی دانشجویان

 

 (2آموزشی )ماده  هایفعالیت ب:

  تحصیلیدر سه مقک بودن فعالخدمات آموزشی  رعایت نظم و انضباط  و  یارائهکیفیت   

 

 (3پژوهشی )ماده  هایفعالیت: ج

  پژوهشی  هایفعالیتتنوع 

 کیفی داوران هایمکابق گزارش مکتوب متقاضی و دیدگاهبرجسته متقاضی  هایفعالیت 

  وضعیت علمی متقاضی ارتقای مرتبه باMIF و H index در سکح کشور و در رشته مربوط 

  مرجعیت  منتشرشده هایکتابدر دانشگاه، اعتبار  دهمنتشرش هایکتابکتاب، تعداد اعتبار ناشران(

 بودن در جامعه ملی(  پرمخاطبو 

 اثربخشی متقاضی در حل مسائل و مشکالت علمی کشور 

 المللی متقاضیعلمی مؤثر بین هایفعالیت 

  استادی(  یمرتبهاحراز مقبولیت و مرجعیت در سکح ملی )در کسب 

  به زبان خارجی  یالمللبینچاپ مقاله در مجالت معتبر 
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  سازمانیبرون هایطرحتعداد و اهمیت 

 

 (4اجرایی )ماده  هایفعالیتد: 

 دانشگاهگروه، دانشکده و متقاضی در انجام امور محوله و میزان مشارکت  پذیریمسئولیت 

 ایفای نقش مؤثر در دانشگاه و حضور 
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 میزه دانشگاهی مصوبه هیئت معلمئتیهارتقای مرتبه اعضای  نامهنیآئالحاقیه 

 شدهابالغهیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم تأیید و  در 12/6/1399مورخ  علمی کهنامه ارتقای مرتبه اعضای هیئتآئین 3ماده  در خصوصمصوبه هیئت ممیزه دانشگاه 

 .است 12/6/1400از تاریخ  وتوییبند  عنوانبهاجرای بند الحاقی مذکور  تاریخ .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نکات مهم:

 ی موضوع این مقررات شود.هامقالهیکی از  تواند جایگزینتوسط ناشر معتبر دانشگاهی، می شدهچاپرشته زبان و ادبیات انگلیسی(، یک کتاب تألیفی  جزبهعلوم انسانی ) هایرشتهدر کلیه  -1

 نیز باشد. بایست به زبان مربوطمی 1 بند موضوعزبان و ادبیات، کتاب  هایرشته در -2

 .دی موضوع این مقررات شوهامقالهتواند جایگزین معتبر فرانسوی می هاینشریهیی در هامقالهدر رشته حقوق، به تشخیص کمیسیون تخصصی چاپ  -3

  

 نسانی و اجتماعی و هنرعلوم ا هایرشتهکلیه 

 

 علوم پایه و فنی و مهندسی هایگروه

ریاضاای، علوم کامپیوتر، فیزیک، شاایمی، علوم زمین، علوم زیسااتی، 

 فنی و مهندسی هایرشته

 ارتقای مرتبه

 ISIو  Q2)-Scopus (Q1 ،JCR مقاله با نمایه معتبر 2

ست حداقل  که ضی ارتقا الزم ا س هاآناز  دریکیمتقا سنده م ئول نوی

 باشد.

 3Q-1JCR (Q( مقاله دارای نمایه 2حداقل 

 باشد Q1 *در چارک  هاآنکه حداقل یکی از 

)حداقل  نویسنده مسئول باشد. هامقالهمتقاضی ارتقا الزم است در این  

 امتیاز( 10

 استادیاری به دانشیاری

 ISIو  Q2)-Scopus (Q1 ،JCRمقاله با نمایه معتبر  3

ضی ارتقا الز ست حداقل در دو تا از که متقا سئول  هاآنم ا سنده م نوی

 باشد.

 Q3)-JCR (Q1مقاله دارای نمایه  4

 باشد Q1 *در چارک  هاآنکه حداقل دو تا از 

 نویسنده مسئول باشد. هامقالهمتقاضی ارتقا الزم است در این 

 امتیاز( 15)حداقل 

 دانشیاری به استادی

 شود. JCR(Q1تواند جایگزین مقاله دارای نمایه )می JCR(Q2آنالیز، جبر، هندسه و منکق( مقاله دارای نمایه )برای چهار گرایش رشته ریاضی ) * تذکر:
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:هاوستیپ 

علمی ( اعضای هیئت2-3علمی آموزشی  و بند )( اعضای هیئت1-3پژوهشی )بند  -های علمی:  جدول آدرس الکترونیکی  مقاله1پیوست شماره

 پژوهشی

 

 

 متقاضی ارتقانام و نام خانوادگی                                                                                                                                                                                                                                         

 تاریخ و امضاء                                                                                                                                                                                                                                                         

 
در اله شماره مق

 1-3 بند
 

 

 عنوان مقاله

 

 نام نشریه
 

ب
ری

ض
 

یر
تأث

 (
IF) 

 Quarutiles 
classific 

ی
لم
 ع
بر
عت
ه م
مای
ن

 

 
به  کاران  م ه می  اساااا

 (ترتیب)شامل نام متقاضی

 
 ( بازیابی الکترونیکی مقالهURL) آدرس وب

ن 
ما

ز
 

شا
انت

له
قا

ر م
ول 

جد
ل 

می
تک

ن 
ما

ز
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فرم ذیل تکمیل و ضمیمه  ،پوشانی مقاله )برای یکایک مقاالت: فرم اعتبار و هم2پیوست شماره 

 شود(مقاله 

 است، اما با توجه به خصوصی بودن این پایگاه، استخراجقابل  impactfactor.irتذکر: در حال حاضر اطالعات فوق در خصوص اعتبار مجالت از سایت 

 ی در خصوص آن متعاقباً انجام خواهد شد.رساناطالعمعرفی پایگاهی معتبر از سوی معاونت پژوهشی استعالم شده است که 

 ام و نام خانوادگی ن                                                                                                                                                  

  امضاء متقاضی                                                                                                                                                        

                                           
 میانگین ضریب تأثیر مجالت حوزه تخصصی مقاله  5

 

 عنوان مقاله:

 شماره ردیف مقاله در شناسنامه علمی:

 نام مجله:

 P-ISSN                                                                         ::E-ISSN      

 نوع مجله:
 ISC □پژوهشی            -علمی □

□ ISI           :IF       :مجله□ SCOPUS    :□ SJR     :         Q:                                        □ های معتبر:    نوع نمایه:  سایر نمایه 

              □    از مقاالت مطابق با بندهای الحاقی هیئت ممیزه است      □مقاله مستقل است

 (MIF) 5ضریب تأثیر میانگین مجله

 نفر      نفر           از      ترتیب همکاری نویسندگان

 Oخیر                     Oبلی   نامهانیپااستاد راهنمای 

 Oخیر                     Oبلی   مقاله مستخرج از رساله متقاضی

 مقاله مستخرج از طرح پژوهشی  

 است: شده استخراجعنوان طرحی که مقاله از آن 

 Oخیر                     Oبلی  

.......................................................................................................................... 

 Oخیر                     Oبلی   نویسنده مسئول 

 O یفیتألکتاب   Oطرح  Oمقاله  O نامهانیپا..... درصااد همپوشااانی با ... درصد همپوشانی

باااا عاااناااوان   Oیاااش در هاااماااا شااااادهارائاااهماااقاااالاااه 

..................................................................................................................... 

 شماره ردیف فعالیت دارای همپوشانی: 

ان مقاله را درج نمایید. آیا این مقاله با مقاله ای در دوران دانشاایاری شااما همپوشااانی داردچ چنانخه پاسااخ مثبت اساات عنو

 )مخصوص متقاضیان ارتقا به استادی(

 :در این مقاله  شدهانجامابداع و ابتکار عمل توضیح مختصر در خصوص 
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وضوعات با تأکید بر موضوع یا مهای پژوهشی ای از عمده فعالیت: خالصه3پیوست شماره

 و بیان مورد یا موارد برجسته احتمالی متقاضی ارتقای مرتبهپژوهشی تخصصی 

 نام و نام خانوادگی متقاضی:
 ذکر شود( پس از دانشیاریبرای ارتقاء به استادی فقط موارد  لطفاً)توضیح: 

 

 )کارشناسی، ارشد و دکتری(: یلیالتحصفارغرشته، محل تحصیل و سال  •
 

 تاریخ استخدام:  پایه فعلی:  قاء:تاریخ آخرین ارت

 رشته:    گرایش: :1زمینه تخصصی  :2زمینه تخصصی 

 نفر اصاالیژورنالی  تعداد کل مقاالت 

 :                )نویسنده مسئول(

عداد قاالت ت لی م نا  ژور

 فارسی:    

قاالت م عداد  لی  ت نا ژور

 گلیسی:      نا

 :ژورنالی تعداد کل مقاالت

 نفر اصلی: Q1 (JCR)ت االتعداد کل مق • 

 نفر اصلی: Q2 (JCR)تعداد کل مقاالت  • 

 نفر اصلی: Q3 (JCR)عداد کل مقاالت ت •  

 نفر اصلی: Q4 (JCR)تعداد کل مقاالت  •  

 :Q1 (JCR)تعداد کل مقاالت  •

  Q2 (JCR):تعداد کل مقاالت •

 Q3 (JCR):عداد کل مقاالتت •

 :Q4 (JCR)تعداد کل مقاالت  •

   :h-index (WOS):        • h- index (Scopus) • :/ ترجمه / گردآوری( یفتأل)کتاب داد تع •

 اسکپوس(: بر اساس)تعداد کل استنادات  •

 :(دستاوردهاو  هایتفعال)ذکر اهم   المللیینبدیپلماسی علمی و کار مشترک   •
 
 رجی::         داخلی:             خایکنفرانستعداد کل مقاالت   •
 تعداد سخنران کلیدی همایش:     داخلی:             خارجی:  •

 :(hot-highly cited) داغ پر استناد/ تمقاال •

 مقاله: یناستنادترتعداد ارجاع به پر  •

که دارای ابتکار، ده ارتقای مرتبه علمی، مواردی در پرون شاادهارائهعلمی و پژوهشاای  هایفعالیتاز مجموع 

صهبدیع انجام هایالیتفعنوآوری و  سترش مرزهای دانش و ورود به عر سئله، گ های جدید شده باهدف حل م

  علمی است، توضیح داده شود.
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                                    نام و نام خانوادگی متقاضی                

                                                                                                                                                                                                                 امضاء                                                                                                                        

 الذکر: موارد فوق درخصوصنظر کمیته منتخب 

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .............................................................. 

 تأیید اعضای کمیته منتخب  

 امضاء نام و نام خانوادگی امضاء نام و نام خانوادگی

    

    

    

 

 الذکر:موارد فوق درخصوصنظر کمیسیون 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

تخصصی خود را با ذکر دالیل مستند به  دهیجهتمتقاضی ارتقای مرتبه به استادی، فعالیت و  علمیهیئتاعضای 

 ذکر نمایند. شدهارائه هایفعالیت

 

 

 

 

 

 

  کمیسیون تخصصیاعضای تأیید 

 امضاء نام و نام خانوادگی امضاء نام و نام خانوادگی
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 تألیف، تدوین و تصحیح انتقادی کتاب کاربرگ ارزیابی تصنیف، :4شماره  پیوست 

 خیلی زیاد سؤال ردیف

 

 زیاد

 

 متوسط

 

 کم

 

 خیلی کم

 

تا چه میزان عنوان کتاب متناسااب با محتوای آن  1

 است؟

     

یا از واژه 2 ناسااااب آ عادل تخصاااصااای م های م

  است؟ شدهاستفاده

     

آیا رعایت اصاااول ویرایش علمی و ادبی، شاااده و  3

 نوشتار روان است؟

     

      آیا مکالب کتاب از صحت علمی برخوردار است؟ 4

آیا اصل تازگی و روزآمد بودن مکالب مراعات شده  5

 است؟

     

 شماره ردیف در شناسنامه علمی:  ................................                               نام و نام خانوادگی متقاضی:            

 عنوان کتاب: 

 گان(: ) سندهینو

 سال نشر:                          □ یردانشگاهیغدولتی               □خصوصی              □ناشر: دانشگاهی 

 تعداد 

     □( امتیاز:   4تدوین یا گردآوری تا )    □( امتیاز:   10تا ) فیتأل     □( امتیاز:   15نوع کتاب:  تصنیف تا )

    □( امتیاز:   7تصحیح انتقادی تا ) 

 □ یردرسیغ                 □یدرسکمک       □کاربری کتاب: درسی 

 :تصنیف، تألیف و تدوین کتاب براساس آئین نام ارتقای مرتبه وزارت علوم  موارد ذیل است در این کاربرگ مقصود از

 تصنیف کتاب:

های دیگران در نده/ نویسااااندگان تشکیل دهد و با تحلیل یا نقد دیدگاههای علمی نویسهای جدید و نوآوری% آن را دیدگاه20که حداقل  ایتدوین مجموعه

  های خود منتشر کرده باشد.در مقاله هاآنقابالً  اگرچهیک موضوع مشخص همراه باشد  

 تألیف کتاب: 

 همراه است. یریگجهینتالً با نقد یا شده بر اساس تحلیال یاا ترکیب مبتکرانه که معموهای علمی و نظریات پذیرفتهای از دادهساماندهی مجموعه

 تدوین کتاب:

 هایی هدفمند و منسجم از منااب  مختلاف در یک مجموعه.گردآوری مکالب یا داده   

 محاسبه شود. 4ماده  16امتیاز آن در بند  ستیبایمنظر داوران محترم ذیل گردآوری قرار گیرد  براساسچنانخه کتابی، 

 : تصحیح انتقادی کتاب      

روش تحقیق  شاارح و توضاایح  یریکارگبهنسااخه به زمان حیات مؤلف   نیترکینزدو  نیترحیصااحموجود در جهان  تشااخیص  یهابدلنسااخهمعرفی        

ستندات متن   ذکر مأخذ و مناب   ستفادهم شواهد و  شدها ستناد به  سکتاببا ا وری، در بهترین   تکمیل نواقص، چه در عبارت و چه در محتوا و داهاآن یشنا

 . برداشت و نظایر آن
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آیا نظم علمی و منکقی مکالب در کل متن رعایت  6

 شده است؟

     

آیا توزی ِ منکقیِ مکالب و جامعیت آن در کتاب  7

 رعایت شده است؟

     

آیا مکالب کتاب، عالقه به پیگیری را در خواننده  8

 کند؟ایجاد می

     

باعث فعال شدن خواننده  هافعالیتها و آیا پرسش 9

هااای تفکر در امر یااادگیری و تقویاات مهااارت

 گردد؟)استدالل، تشخیص، ...( می

     

آیا در ارائه مکالب به مناب  معتبر و متنوع ارجاع  10

 شده است؟

     

نه تحقیق و  11 با زمی تاب  چه میزان محتوای ک تا 

 بروندادهای پژوهشی متقاضی انکباق دارد؟

     

کیفیت محتوایی کتاب در مقایسه با آثار مشابه در  12

 کنید؟بازار را چگونه ارزیابی می

     

 ز کتاب با توجه به پاسخ سؤاالت:توضیحات و امتیا

 

 

 

 

 محل تأیید و امضای اعضای کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی
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 یابی ترجمه کتاب: کاربرگ ارز5پیوست شماره 

 

 

 شناسنامه علمی:  ................................:                                                                    شماره ردیف در شدهترجمهعنوان کتاب 

 )ان(:مترجم

 نوبت چاپ:           سال نشر:              تعداد صفحات:          □ یردانشگاهیغدولتی               □خصوصی              □ناشر: دانشگاهی 

 :یاصلزبانعنوان کتاب به 

 سال نشر:                                                                                                                  گان(:                     ) سندهینو 

                                                    امتیاز است. 7* حداکثر امتیاز قابل اعکاء به ترجمه کتاب 

ف
ردی

خیلی  سؤال 

 زیاد

 زیاد

 

 متوسط

 

 کم

 

خیلی 

 کم

      با عنوان کتاب اصلی مکابقت دارد؟ شدهترجمهآیا عنوان  1

با کتاب اصلی مکابقت دارد و باعث تسهیل  شدهترجمه در اثرآیا تنظیم فهرست مکالب  2

 دریافت مکالب کتاب شده است؟

     

      ند؟کآرایی کتاب به آرامش روانی و نظم فکری خواننده کمک میآیا صفحه 3

      آیا نثر کتاب ساده، صریح و شیوا است؟ 4

       است؟ شدهاستفادههای معادل تخصصی مناسب آیا از واژه 5

      آیا اصول ویرایش علمی و ادبی، رعایت شده است؟ 6

      آیا مترجم درک درستی از مکالب کتاب اصلی دارد؟ 7

      تاب اصلی به زبان ترجمه تسلط دارد؟آیا مترجم به ارائه مکالب و محتوای ک 8

      داری شده است؟آیا در فرآیند ترجمه کتاب، رعایت اصول اخالقی و امانت 9

      نماید؟آیا کیفیت ترجمه خواننده را ترغیب به مکالعه کتاب می 10

 توضیحات و امتیاز کتاب با توجه به پاسخ سؤاالت:

 
 

 

 محل امضای داور و اعضای کمیته منتخب / کمیسیون تخصصی

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی امضاء سمت نام و نام خانوادگی
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  رالعمل تکمیل کاربرگ مربوط به رعایت نظم و انضباط: دستو6پیوست شماره

علمی آموزشی( )ارائه شده در صفحه وزشی )مخصوص اعضای هیئترعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آم

: رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی مؤسسه و تخصیص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام 1 -3(  و بند 35

 (36) ارائه شده در صفحه  (علمی پژوهشیصحیح امور محوله )مخصوص اعضای هیئت

ست این کاربرگ در هر  ضو هیئت برای سالنیمضروری ا ضو هیئتهر ع علمی علمی تکمیل و در پرونده ع

صورت الکترونیکی و از طریق سامانه چارگون برای معاون آموزشی ارسال شود. در ای از آن بهشده، نسخهثبت

 تکمیل کاربرگ به نکات ذیل توجه شود:

 10را برای حداکثر در زمان بررسی پرونده ارتقای متقاضی، رئیس دانشکده / مؤسسه، امتیاز این بند  -1

 .نمایدمنتهی به زمان درخواست به دبیرخانه کمیته منتخب اعالم می سالنیم

 شاخص اصلی است که هر شاخص شامل چند زیر شاخص است. 6این کاربرگ شامل  -2

 شده است.وزن هر شاخص در کاربرگ مشخص -3

ها، نمره هر عامل اساات  که میانگین 20یافته به هر عامل در هر شاااخص بر مبنای نمره تخصاایص -4

 ( خواهد بود.20شاخص )بر مبنای 

 1ضرب ستون ، حاصل1-2کاربرگ شماره  2ها در ستون پس از ثبت نمره ارزیابی هر یک از شاخص -5

شده است، امتیاز کل در نوشته 1-2شود و بر اساس فرمولی که در کاربرگ ثبت می 3در ستون  2و 

 است. 7/0حداکثر  سالنیمامتیاز در هر آید. این تحصیلی به دست می سالنیمهر 

ضی دست  -6 شد، ارتقای مرتبه وی به  0.35تحصیلی از  سالنیمکم در دو چنانچه امتیاز متقا کمتر با

 افتد.مدت یک سال به تعویق می

 

 

 (34)صفحه 
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 سال  تحصیلی..........................  سالنیممربوط به  ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی 1 -2کاربرگ شماره 

 ریز شاخص نام شاخص ردیف
 2و  1ضرب ستون حاصل 20نمره ارزیابی از  وزن شاخص

 3ستون  2ستون  1ستون 

 میزان حضور 1

 ساعت حضور در دانشکده

شتغال به فعالیت   1.8 شتغال، دارا عدم ا صورت ا شگاه و وزارت متبوع )در  های علمی و اجرایی خارج از دان

 ودن مجوز قبل از شروع همکاری(ب

 رعایت شئونات آموزشی 2

 تشکیل به موق  کالس )عدم تأخیر در تشکیل و عدم تعجیل در اتمام کالس(

1.4   
 های تشکیل نشدهجبران کالس

 سالنیمارائه طرح درس در ابتدای هر 

 اهبر روی سایت دانشگ سالنیمثبت سرفصل دروس در ابتدای هر 

 حضور در جلسات گروه و شوراهای دانشکده و دانشگاه 3

 حضور مرتب در جلسات گروه

0.7   
 حضور مرتب در شوراها )در صورت عضویت(

 حضور در امتحان و اعالم نمرات 4
 موق  و مستمر در برگزاری جلسه امتحانحضور به

0.7   
 های امتحاننشگاه و تحویل برگهبندی داموق  نمرات طبق برنامه زماناعالم به

 نامه و رسالههدایت پایان 5

 های دانشجوییها / رسالهنامههای پیشنهادی دانشجویان و مکالعه پایانموق  به طرحپاسخ به

 های دانشجوییها/ رسالهنامهموق  پایانمکالعه به   1

 حضور در جلسات پیش دفاع و دفاع

 علمی قرعایت اخال 6

 دارا بودن حسن خلق و تعامل و رفتار منصفانه در محیط کار با همکاران، دانشجویان و کارکنان

روزرسااانی رزومه علمی بر روی سااایت دانشااگاه در هنگام ثبت درخواساات ترفی  )اعم از تکمیل و به   0.7

 فارسی و انگلیسی(

   0.7 شناسی و کارورزی، مشاوره علمی دانشجویانهای کارراهنمایی پروژه ارائه مشاوره علمی مؤثر 7

   7 جمع

   
 

  
= 

 3مجموع امتیازات ستون 
 

  200 
   

 نام و نام خانوادگی متقاضی

 مدیر گروه

 امضاء:

 معاون آموزشی دانشکده

 امضاء:

 رئیس دانشکده

 امضاء:

    

« سالامتیاز کل در هر نیم»

 «تحصیلی
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 1 -3کاربرگ شماره 
سه و   س شی مؤ ضوابط و مقررات پژوه صیص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام رعایت  تخ

 صحیح امور محوله
 ............... سال تحصیلی........... سالنیممربوط به 

 نام شاخص ردیف
 2و  1ضرب ستون حاصل 20نمره ارزیابی از  وزن شاخص ریز شاخص

 3ستون  2ستون  1ستون 

 میزان حضور 1

 ساعت حضور در مؤسسه

شتغ   1.8 شروع ال به فعالیتعدم ا شتغال، دارا بودن مجوز قبل از  صورت ا شگاه و وزارت متبوع )در  های علمی و اجرایی خارج از دان

 همکاری(

 رعایت شئونات پژوهشی 2

 رعایت اخالق پژوهشی

1.4   
 کاریهای پژوهشی در راستای تخصص و پرهیز از پراکندهانجام فعالیت

 و روش تحقیق در نگارش مقاله و تألیف کتاب پایبندی به اصول علمی

 های پژوهشیرعایت اصل بداعت و اصالت در فعالیت

3 

حضور در جلسات گروه و 

شوراهای دانشکده و 

 دانشگاه

 حضور مرتب در جلسات گروه

0.7   
 حضور مرتب در شوراها )در صورت عضویت(

4 
حضور در امتحان و اعالم 

 نمرات

 موق  و مستمر در برگزاری جلسه امتحانحضور به
0.7   

 های امتحانبندی دانشگاه و تحویل برگهموق  نمرات طبق برنامه زماناعالم به

 تعامل علمی 5

 (..تالش برای ارتقای کیفیت علمی مؤسسه و دانشگاه )پویایی علمی از طریق برگزاری همایش، سخنرانی علمی و.

 های علمی و آموزشی همکارانپیشنهادها، انتقادها و دیدگاهتعامل نسبت به    1

 های آموزشی و پژوهشی با سایر همکارانبه اشتراک گذاشتن توانمندی

 علمی رعایت اخالق 6
 دارا بودن حسن خلق و تعامل و رفتار منصفانه در محیط کار با همکاران، دانشجویان و کارکنان

0.7   
 سانی رزومه علمی بر روی سایت دانشگاه در هنگام ثبت درخواست ترفی  )اعم از فارسی و انگلیسی(روزرتکمیل و به

   0.7 های محولههمکاری در انجام فعالیت پذیریمسئولیت 7

   7 جم 

   
 

  
= 

 3مجموع امتیازات ستون                                              

   200                                                            

  
 

 نام و نام خانوادگی متقاضی

 

 مدیر گروه

 امضاء:

 معاون پژوهشی مؤسسه

 امضاء:

 رئیس مؤسسه پژوهشی

 امضاء:

  

« سالتیاز کل در هر نیمام»

 «تحصیلی
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  علمیوقت عضو هیئتحضور تمام 1-4: دستورالعمل تکمیل کاربرگ 7پیوست شماره

 

است( در )که در صفحه بعد ارائه شده  1-4مقتضی است کاربرگ  4ماده  1از بند منظور ارزیابی و اخذ امتیبه

رئیسه دانشکده / مؤسسه تکمیل و عالوه بر نگهداری از کاربرگ هر هیئت سال تحصیلی ازسویانتهای هر نیم

چارگون ی الکترونیکی از کاربرگ مذکور از طریق سامانه در دانشکده، نسخه سالنیمعلمی در هر عضو هیئت

چنین و هم 1-4ی امتیازات بند ها در هنگام محاسبهبرای معاون آموزشی دانشگاه ارسال شود. نتایج کاربرگ

 گیرد.در زمان بررسی پرونده ارتقای متقاضی مورد ارزیابی قرار می

 شاخص است. 6این کاربرگ شامل  -1

 ل شود.علمی تکمیبرای هر عضو هیئت سالنیمضروری است این کاربرگ در هر  -2

شده است، نوشته 1-4ها بر اساس روشی که در کاربرگ پس از ثبت نمره ارزیابی هر یک از شاخص -3

 است. 1حداکثر  سالنیمآید. این امتیاز در هر تحصیلی به دست می سالنیمامتیاز کل در هر 

دنصاب امتیاز است و در صورت عدم کسب ح 5حداقل امتیاز الزم در هر دوره ارتقای مرتبه علمی  -4

 بررسی نیست.امتیاز درخواست ارتقا قابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (37و  36)صفحه 
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 بندکاربرگ 

 علمیوقت اعضای هیئتکاربرگ ارزیابی حضور تمام 1 -4
 ............... سال  تحصیلی........... سالنیممربوط به 

 شاخص ارزشیابی ردیف
 بسیار خوب

5 

 خوب

4 

 متوسط

3 

 ضعیف

2 

 بسیار ضعیف

1 

1 
ش سایر برد فعالیتنقش مؤثر در پی شوراهای گروه و  شارکت منظم در  های گروه )م

 های آموزشی و پژوهشی(فعالیت
     

      اعالم برنامۀ هفتگی به دانشجویان و دانشکده و پایبندی به آن 2

3 
ضای هیئتآئین 21رعایت مادة  ستخدامی اع شگاهنامه ا ها مبنی بر خدمت علمی دان

 ساعت در هفته 40
     

4 
ها و ترم و عدم اشاااتباه مکرر در اعالم نمرهموق  نمرات پایانبت قکعی نمودن بهث

 نداشتن درخواست مکرر تغییر نمره
     

      ها جهت رسیدگی به اعتراضپاسخگویی به سؤاالت دانشجویان و دادن فرصت به آن 5

6 
موق  در و اقدام به های الکترونیکی دانشگاه )چارگون، گلستان و ...(استفاده از سامانه

 ارسال درخواست ترفی  پایه ساالنه، تبدیل وضعیت و ...
     

  در یک نیمسال شدهامتیاز کل کسب =  30 ÷ (6تا  1جمع امتیازات ردیف )                  
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 نامه ارتقای مرتبه: جدول احراز شرایط و امتیازات وتویی آئین8پیوست شماره 

 

                 مؤسسهمنتخب / ارتقاء دانشکده / براساس نظر کمیته 

 ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی                         بررسی پرونده: ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری

 علمی گروه آموزشی / پژوهشیخانم / آقای                    عضو محترم هیئت

 در دفتر دانشکده با حضور امضاء کنندگان زیر جلسه تشکیل گردید.               در روز              مورخ

 گیری شد.پس از بحث و بررسی در کمیته منتخب دانشکده، به شرح ذیل تصمیم

 احراز شرایط امتیاز های فرهنگی، تربیتی، اجتماعی()فعالیت 1ماده 

  امتیاز 5ها حداکثر استمرار در تقید و پایبندی به ارزش 6-1
 

   امتیاز 30امتیاز حداکثر  10حداقل  10-1تا  1-1مجموع بندهای 

   جمع کل ماده یک

   های آموزشی()فعالیت 2ماده 

   امتیاز 5رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی حداقل  2-1

   امتیاز 17امتیاز، استادی: حداقل  16کیفیت تدریس دانشیاری: حداقل  2-2

  امتیاز 30امتیاز، حداکثر  15کمیت تدریس حداقل  2-3
 

  راهنمایی و سرپرستی پروژه کارشناسی در پایان دوره 2-4
 

   امتیاز 40 حداکثرامتیاز،  20 حداقل 3-2تا  1-2مجموع بندهای 

   2جمع کل ماده 

   فناوری( –های پژوهشی )فعالیت3ماده 

 امتیاز 40امتیاز، استادی: حداقل  25دانشیاری: حداقل  ISI ،ISCپژوهشی،  –مقاله علمی  3-1

ست هر یک به ترتیب حداقل  ستادی می بای شیاری و ا ضی ارتقا به مراتب دان شرایط مندرج در  5و  3متقا مقاله با 

 مقاله به زبان فارسی در هر ارتقای مرتبه الزامی است.   1شیوه نامه ارتقا ارائه دهد. ضمناً چاپ حداقل 

  

   امتیاز 30امتیاز حداکثر مجموع  7مروری حداکثر در واحد کار  –مقاله علمی  -3-2

امتیاز،  3ترویجی داخلی حداکثر واحد کار  -های علمیشده در نشریهترویجی و تحشیه چاپ –مقاله علمی  -3-3

 امتیاز 9حداکثر مجموع 

  

شنامهمداخل چاپ -3-4  8امتیاز، حداکثر مجموع  2ها حداکثر واحد کار رهنگها و فالمعارفها، دائرهشده در دان

 امتیاز

  

ئه -3-5 کامل ارا له علمی  قا کار های معتبر ملی و بینشااده در همایشم یاز، حداکثر  2المللی حداکثر واحد  امت

 امتیاز 12مجموع 
  

 5ز حداکثر مجموع امتیا 1های علمی معتبر حداکثر واحد خالصااه مقاله علمی در مجموعه مقاالت همایش 3-6

 امتیاز

  

 مقاله 3قبول در هر همایش های قابلحداکثر تعداد مقاله

 امتیاز 5امتیاز، حداکثر مجموع  2نامه حداکثر واحد کار مقاله علمی صد درصد مستخرج از رساله/ پایان -3-7

عنوان نویسنده گیرد و یا متقاضی، بهشرایط مقاله: نویسنده اول باشد یا نام متقاضی، پس از نام استاد راهنما قرار 

 مسئول باشد.

  

 امتیاز  6:20تا  1سازی محصول یا فرآیند بند تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری -3-8

 امتیاز 30: 10تا  7بند                                                                                                                       

 امتیاز 50مجموع بندها: حداکثر                                                                                                                        

  

 های پژوهشی و فناوری دانشگاهیهای علمی طرحگزارش-3-9

 امتیاز 6امتیاز واحد، حداکثر مجموع  2: مؤسسهداخل  -

 امتیاز، حداکثر مجموع: سقف ندارد 15: حداکثر واحد مؤسسهخارج از  -

  

   امتیاز 30امتیاز حداکثر کل  10شده حداکثر واحد اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ -3-10
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را پوشااش  1-3% حداقل امتیاز بند 50تواند می 10-3های خارج از مؤسااسااه( و )بخش طرح 9-3، 8-3امتیاز بند 

 دهد.

  

 150المللی حداکثر واحد کار به ازای هر ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشاای )گرنت( داخلی یا بین -3-11

 امتیاز 12امتیاز حداکثر مجموع  1دالر گرنت خارجی  5000میلیون ریال گرنت داخلی و یا 

  

ترجمه انتقادی، ترجمه کتاب، دانشاانامه )حداکثر کل مجموع امتیاز تصااحیح انتقادی و  تصاانیف، تألیف، -3-12

 امتیاز است( 10ترجمه 

صنیف یا تألیف می صد حداقل امتیاز بند 50تواند تا امتیاز ت سانی و هنر و را برای گروه 1-3% در % 25های علوم ان

 ها را پوشش دهد.برای سایر گروه 1-3حداقل امتیاز بند 

  

شاوره پایان -3-13 شیاری: راهنمایی و م ستادی:  8نامه: حداقل دان  25امتیاز، حداکثر مجموع  18امتیاز حداقل ا

 امتیاز

 نامه کارشناسی ارشد )منوط به دایر بودن رشته(پایان 4برای ارتقا مرتبه به دانشیاری دارای حداقل 

ستادی دارای حداقل  ساله دکتری 3برای ارتقا مرتبه به ا شروط به دایر بودن و دانش ر صورت فقدان م شتن در  آموخته دا

 اتمام یک طرح ملی یا یک کتاب تصنیفی

نامه کارشناسی ارشد در صورت دایر نبودن این مقطع در رشته متقاضی پایان 4برای رشته معارف دارا بودن حداقل 

 ضیدارا بودن یک کتاب تألیفی یا یک طرح پژوهشی مصوب در رشته تخصصی متقا

  

 

 

 

   پردازیهای نظریهکرسی -3-14

ندهای  یاز ب یاری  14، 12، 10، 9، 8، 1-3مجموع امت به دانشاا به  قا مرت به  30حداقل مجموع الزم ارت قا  یاز، ارت امت

 امتیاز 50استادی 

  

   های داخلی و خارجیکسب رتبه در جشنواره -3-15
 امتیاز 10ر مجموع های پژوهشی حداکثداوری و نظارت بر فعالیت -3-16

 امتیاز 1پژوهشی مجالت معتبر و آثار بدیع و ارزنده هنری حداکثر واحد  –داوری مقاالت علمی  -

 امتیاز 2های پژوهشی یا فناوری حداکثر واحد داوری کتاب، داوری یا نظارت بر طرح -

  

   امتیاز است. 75متیاز، استادی: ا 65: دانشیاری:3: الزم به توضیح است که حداقل مجموع ماده 3جمع کل ماده 

   های اجرایی()فعالیت4ماده 

ها و نامه مدیریت دانشگاهشده در آئینو مشارکت بر اساس تکالیف تعیین مؤسسهوقت در حضور فعال و تمام -4-1

 مؤسسات آموزش عالی

 امتیاز 8امتیاز، حداکثر مجموع  1امتیاز، حداکثر واحد کار  5حداقل الزم -

  

   4-18الی  4-2جموع بندهای م

   امتیاز است. 35امتیاز، حداکثر:  10: 4: الزم به توضیح است که حداقل مجموع ماده 4جمع کل ماده 

شیاری:   ست که حداقل جمع مواد دان ضیح ا سه و چهار: الزم به تو ستادی:  120جمع کل ماده یک، دو،   130امتیاز، ا

 امتیاز است

  

  

 منتخب / کمیسیون تخصصی تأیید اعضای کمیته

 سمت امضاء نام و نام خانوادگی سمت امضاء نام و نام خانوادگی
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 )تکمیل توسط داوران پرونده(فرم ارزیابی کیفی کلی پرونده متقاضی 9: پیوست شماره

 نام و نام خانوادگی:                                       متقاضی ارتقاء به:

 

 
 :نام و نام خانوادگی داور 

 امضاء: 

 

 

 

 

  

 متوسط خوب عالی موضوع

 کیفیت کلی پژوهش متقاضی 
 

   

شی انجاممیزان ابتکار، عمل و نوآوری و در فعالیت سوی شدههای پژوه  از

ضی با صه متقا سترش مرزهای دانش و ورود به عر سئله، گ های هدف حل م

 جدید علمی
 

   

یت عال جام ف بهمیزان ان صااورت تخصااصاای و پرهیز از های پژوهشاای 

 کاریپراکنده

   

 ها مقاالتش را به چاپ رسانده استچاعتبار مجالتی که متقاضی در آن
 

   

 : بندی و نظر نهائی داورجمع
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 9 براساس پیوست شماره ی نتایج ارزیابی کیفی پروندهده:  فرم گزارش10پیوست شماره

 

 :                                       متقاضی ارتقاء به:  متقاضی  و نام خانوادگی نام

 

 :امضاء دبیر کمیته:                                                  امضاء  رئیس کمیسیون   

 متوسط خوب عالی موضوع

 بندی و نظر نهائی داور کمیته منتخب:جمع
 

   

    بندی و نظر نهائی داور کمیته منتخب:جمع

    بندی و نظر نهائی داور کمیته منتخب:جمع

    بندی پرونده در کمیته منتخب:نتایج جمع

    بندی و نظر نهائی داور کمیسیون تخصصی:جمع

    بندی پرونده در کمیسیون: نتایج جمع
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 زشیعلمی آمونامه ارتقای مرتبه برای اعضای هیئتآئین 1-6 شماره : جدول11پیوست شماره 

 حداقل امتیازهای الزم برای ارتقای به مرتبه....................... آقای / خانم......................

 یاز کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی در پایان جلسات در ستون مربوط درج شود.توجه: امت

 

 14ستون  13ستون  12ستون  11ستون  10ستون  9ستون  8ستون  7ستون  6ستون  5ستون  4ستون  3ستون  2ستون  1ستون 

 

 

 

 

 مرتبه قبل از ارتقا

 

 

 

 

 مرتبه بعد از ارتقا

 

 

 

 

 1ماده 

 

 

 

 

 1-2بند 

 

 

 

 

 2-2بند 

 

 

 

 

 3-2بند 

 

 

 

 

 2ماده 

 

 

 

 

 1-3بند 

 

 

 

 

 13-3بند 

مجموع 

 بندهای

3-1 

3-8 

3-9 

3-10 

3-12 

3-14 

 

 

 

 

 3ماده 

 

 

 

 

 1-4بند 

 

 

 

 

 4ماده 

 

 

 

 

موع  ج م

 مواد

مطابق با  5 10 دانشیاری استادیاری

شیوه نامه 

 پیوست

15 20 25 8 30 65 5 10 120 

 130 10 5 75 50 18 40 20 15 5 10 استادی دانشیاری

             امتیاز کمیته منتخب

             امتیاز کمیسیون تخصصی

 های پژوهشی بعد از دکتری و قبل از استخدامامتیاز فعالیت

 نامه صرفاً برای رتبه دانشیاریآئین 7ماده  4موضوع: تبصره بند 

       

 نام و نام خانوادگی:                  امضای دبیر کمیته منتخب دانشکده:

 

 نام و نام خانوادگی:                     امضای رئیس کمیسیون تخصصی:

 (29)صفحه 

file:///F:/دانشگاه/دستورالعمل%20ارتقا/راهنمای%20آئین%20نامه%20ارتقای%20مرتبه%2099.10.8.docx%23_شیوه_محاسبه_امتیاز
file:///F:/دانشگاه/دستورالعمل%20ارتقا/راهنمای%20آئین%20نامه%20ارتقای%20مرتبه%2099.10.8.docx%23_شیوه_محاسبه_امتیاز
file:///F:/دانشگاه/دستورالعمل%20ارتقا/راهنمای%20آئین%20نامه%20ارتقای%20مرتبه%2099.10.8.docx%23_شیوه_محاسبه_امتیاز
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            علمی پژوهشینامه ارتقای مرتبه برای اعضای هیئتآئین 2-6: جدول شماره 12پیوست شماره

 ...................... حداقل امتیازهای الزم برای ارتقای به مرتبه....................... آقای / خانم                

 .درج شود هتوجه: امتیاز کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی در پایان جلسات در ستون مربوط

 11ستون  10ستون  9ستون  8ستون  7ستون  6ستون  5ستون  4ستون  3ستون  2ستون  1ستون 

 

 

 مرتبه قبل از ارتقا

 

 

 مرتبه بعد از ارتقا

 

 

 1ماده 

 

 

 1-3بند 

 

 

 2-3بند 

 

 

 10-3بند 
 15-3و  13-3، 11-3، 10-3، 9-3، 2-3مجموع بندهای 

 

 

 3ماده 

 

 

 1-4بند 

 

 

 4ده ما

 

 

مجموع 

 مواد

 120 10 5 75 55 10 40 5 10 دانشیاری استادیاری

 130 10 5 85 80 15 60 5 10 استادی دانشیاری

          امتیاز کمیته منتخب

          امتیاز کمیسیون تخصصی

 های پژوهشی بعد از دکتری و قبل از استخدامامتیاز فعالیت

 مه صرفاً برای رتبه دانشیاریناآئین 7ماده  4موضوع: تبصره بند 

     

 نام و نام خانوادگی:                  امضای دبیر کمیته منتخب دانشکده:

 

 نام و نام خانوادگی:                     امضای رئیس کمیسیون تخصصی:

 (30)صفحه 
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 علمیاعضای هیئت ارتقای پرونده بررسی لیست: کاربرگ چک13ت شماره پیوس

  خیر   در پرونده موجود است؟ بلی  1گواهی کمیسیون فرهنگی دانشگاه برای ماده  -1

ضای هیئت برای 1-2کاربرگهای بند  -2 ضباط( و اع شی )رعایت نظم و ان ضای  1-3کاربرگهای بند  علمی آموز برای اع

صحیح هیئت سه و تخصیص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام  س شی مؤ ضوابط و مقررات پژوه شی )رعایت  علمی پژوه

  خیر   امور محوله( در پرونده موجود است؟ بلی 

سه صورت -3 ضو هیئت تأئیدگروه مبنی بر جل ست ارتقای ع شده درخوا ضمیمه پرونده  شورای گروه  ضی در  علمی متقا

 خیر     ؟ بلی است

 خیر     علمی در پرونده موجود است؟   بلی پرینت آخرین حکم عضو هیئت -4

 خیر     است؟ بلی شده رساله کارشناسی ارشد و دکتری متقاضی ارتقای مرتبه همراه پرونده ارسال -5

پژوهشی با تأکید بر موضوع یا موضوعات پژوهشی تخصصی خود و بیان مورد یا  هایای از عمده فعالیتتأیید خالصه -6

 خیر   ضمیمه پرونده شده است؟ بلی  (3)طبق فرم پیوست شمارهموارد برجسته احتمالی پرونده با ذکر دالیل 

 خیر  وقت( در پرونده وجود دارد؟ بلی )حضور تمام 1-4های بند سالنیمکاربرگ های مربوط به  -7

شده در شناسنامه همراه با درج نام و نام خانوادگی شده و کلیه امضاءها توسط افراد درججداول ارتقاء، تکمیل و تایپ -8

 خیر     ت؟ بلی ایشان امضاءشده اس

ستعالم کیفیت آموزش از دفتر برنامه -10 شگاه در پرونده وجود دارد؟  بلی نتایج ا شی دان سعه آموز خیر     ریزی و تو

   
شامل فایل -11 سی به  pdf فایل -ب  شده فرم ارتقاءتایپ word فایل -های ) الفسی دی  سی و فار کلیه مقاالت انگلی

)هر مقاله به همراه گزارش اعتبار در یک فولدر قرار  impactfactor.irی هر مقاله از ساااایت لههمراه گزارش اعتبار مج

جدول آدرس  حاوی (1پیوساات شااماره ) فایلی مکابق -گیرد و نام فولدر ردیف مقاله در شااناساانامه علمی اساات( جمی

شها ، طرح های پژوهشی، کتب  -د پژوهشی -های علمیالکترونیکی  مقاله شده در همای ستندات مربوط به مقاالت ارائه  م

یک قکعه عکس  -تألیفی و سااایر فعالیتهای پژوهشاای به صااورت فولدر بندی و شااماره گذاری شااده براساااس فرم ارتقا ه

 خیر     ( موجود است؟    بلی پرسنلی 

 خیر     موجود است؟ بلی  (2پیوست شماره االت )تک مقپوشانی تکمستندات مربوط به اعتبار و هم -12

  ( خیر     ایندکس )بلی  H indexپرینت -   ( خیر     پرینت مقاله کامل )بلی -13

   ر خی    شده است؟ بلی شده ضمیمهشده در صورت داشتن مقاله پذیرشنامه پذیرش و متن مقاله پذیرش -14

سه دفاع پایانصورت -15 صفحه اول پایاننامهجل ضی  همراه با  سط متقا شده تو شاوره  نامه در پرونده های راهنمایی یا م

 خیر  بلی موجود است؟ 

 

 متقاضی  ارتقا به: :دانشکده نام و نام خانوادگی متقاضی :
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 (4)پیوست شماره شده است؟ های تألیفی ضمیمهاصل کتاب به همراه کاربرگ ارزیابی کتابدر صورت تألیف کتاب،  -16

  خیر     بلی 

شده شده ضمیمههای ترجمهشده و  کاربرگ ارزیابی کتاباصل کتاب به همراه کتاب ترجمهدر صورت ترجمه کتاب،  -17

  خیر     بلی  (5)پیوست شماره است؟ 

ست؟ایی )کپی ابالغهای علمی اجرمستندات مربوط به فعالیت -18     بلی  ها از مراج  معتبر مربوطه( در پرونده موجود ا

 خیر 

شماره  -19 ضای هیئت 2-6یا  1-6جدول  شی حاوی حداقل امتیازهای الزم برای به ترتیب برای اع شی/ پژوه علمی آموز

شده تکمیل و همراه پرونده ارسال (12)پیوست شماره یا  (11پیوست شماره رتقای به مرتبه دانشیاری/ استادی براساس )ا

 خیر   است؟ بلی 

ن وسااط یکایک داوران کمیته منتخب و همچنی( ت10پیوساات شااماره فرم گزارش دهی نتایج ارزیابی کیفی پرونده ) -20

 خیر   بندی کمیته منتخب تکمیل و همراه پرونده ارسال شده است؟ بلی براساس جم 

 خیر   توسط داوران تکمیل و ارسال شده است؟ بلی  (9پیوست شماره فرم ارزیابی کیفی کلی پرونده متقاضی ) -21

شرایط و امتیازات وتویی آ -22 شماره نامه ارتقای مرتبه ئینجدول احراز  ست  شده  (8)پیو سال  تکمیل و همراه پرونده ار

 خیر   بلی  است؟

 خیر   بلی  عنوان مستند ضمیمه شده است؟شده بههای پژوهشی که توسط متقاضی انجامگواهی خاتمه طرح-23

     

 ننده:نام و نام خانوادگی تأییدک    

 امضاء:     

 شماره تماس:   
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 اجرایی نامهشیوهنکات مهم : 14یوست شماره پ

، توضیحاتی ارائه داردهر بند و برخی موارد که نیاز به تبیین بیشتر  وتوییامتیازات  درخصوص ر این قسمتد

 شده است.

 فرهنگی  هایفعالیت: 1ماده 

 نیچنهمو  برای هر یک از مراتب دانشااایاری و اساااتادی )ماده یک حداقل امتیاز الزم از مجموع بندهای 

امتیاز و حداکثر امتیاز قابل احتساااب برای هر یک از مراتب  10آموزشاای و پژوهشاای(  علمیهیئتاعضااای 

  امتیاز  است. 30علمی 

 آموزشی  هایفعالیت: 2ماده 

 آموزشی( یعلمئتیه)مخصوص اعضای  رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی -2-1

ض سهیرئئتیهمرکب از  یاتهیبند در کم نیا یهاشاخص - ازیامت شکده متقا ر پایان هر د گروه ریمدو  یدان

پرونده متقاضى رئیس  در زمان بررسى. شودمی ثبت علمیهیئتو در پرونده عضو تعیین  تحصیلى سالنیم

دبیرخانه کمیته  حصیلى منتهى به زمان درخواست بهسال ت مین 10حداکثر  دانشکده امتیاز این بند را براى

بر امتیازات این بند  .حداقل امتیاز در هر دوره ارتقا برای این بند الزامی اساات کسااب .کندیممنتخب اعالم 

 . شودیمتکمیل  1-2کاربرگ اساس 

ضى صره: چنانچه امتیاز متقا ست تب صیلی از  سال میدوندر  کمد شد، ارتقاى مرتبه وى به  کمتر 0/35تح با

 .افتدیمسال به تعویق  مدت یک

ند در ذیل ماده  علمیهیئت)برای اعضاااای  تذکر:  (پژوهشااای هایفعالیت) 3پژوهشااای جایگزین این ب

 است.( شدهینیبشیپ

 

 

 

 

 (33)صفحه 



48 

 

 کیفیت تدریس -2-2

ساس میانگین امتیازدهي دانشجویان در کیفیت تدریس  ارزیابي کیفیت تدریس متقاضي در چهار سال  یهار برگکابر ا

 شود.سنجیده ميو رئیس دانشکده  گروه ریمدقبل از دوره ارتقا و ارزیابي 

صره ضای برای  -تب شي نهاد، مالک ارزیابي  یهابرگکار معارف گروه يعلمئتیه اع شي و پژوه شیابي معاونت آموز ارز

 است. 

 زیر خواهد بود: صورتبه نتایج ارزیابی اخذشده از هایزبرحسب امتیا اعکاقابل هایامتیاز

  99/17 تا 16 مابین ارزیابی نتایج برای امتیاز  99/1تا  0

  99/18تا  18امتیاز برای نتایج ارزیابی مابین   99/3تا  2

 .20تا  19امتیاز برای نتایج ارزیابی مابین  8تا  4

 

  2-2بند  شیوه محاسبه امتیاز

تعیین و سااپس امتیاز فرد به روش  20بر مبنای  آمدهدسااتبهتیاز کیفیت تدریس میانگین برای محاساابه ام

 شود: زیر محاسبه می

 :برای ارتقا به مرتبه دانشیاری

 نمره    -16امتیاز =                :                  99/17تا  16برای نمرات 

 [                 )نمره -(18 *2 [+2امتیاز=         :                          99/18تا  18برای نمرات 

 [  )نمره -19) *4 [+4امتیاز=                                  : 20تا  19برای نمرات 

 برای ارتقا به مرتبه استادی:

 نمره             -17:                                  امتیاز = 99/17تا  17برای نمرات 

 [      )نمره -(18 *2 [+2:                                  امتیاز= 99/18تا  18رات برای نم

 [                  )نمره -19) *4 [+4امتیاز=                                       : 20تا  19برای نمرات 

            کمیت تدریس  -2-3

 یحضورمهینآموزشى رسمى مصوب، اعم از حضورى،  یهادورهبراى کلیه  «متقاضى»آموزشى  هایفعالیت

برای هر واحد تدریس در دوره  در احتساااب کمیت تدریس الکترونیکى برخط، یهاآموزش غیرحضااورى( و
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شد یا دکتری حرفه ای سی ار شنا سی، کار شنا ضرایب  و دکتری تخصصی کاردانی، کار  ،1، 5/0به ترتیب با 

 .شودمی محاسبه 5/1و  25/1

 امتیاز 5 حداکثر تحصیل دوره پایان در کارشناسی پروژه سرپرستی و راهنمایی -2-4

ضای  )وتویی ( امتیاز  20 (4 تا 1 یبندها ( 2ماده  بندهای از الزم امتیاز حداقل  علمیهیئتبرای اع

 آموزشی 

صره ضای : 1 تب شمول یعلمئتیه اع ستخدامی نامهنییآ 79 ماده م ضای ا  ظفمو واحد که علمیهیئت اع

 کمیت امتیاز حداکثر از و کیفیت امتیاز حداقل از مربوط مشاغل تصدی زمان در شدهنییتع واحد صفر آنان

 .شوندیم برخوردار تدریس

اما امتیازات این بند برای   امتیاز کسااب نمایند 2از ماده  توانندیموهشاای ژپ علمیهیئت: اعضااای 2تبصااره 

ی هشژوپ علمیهیئتبه عبارتی دیگر امتیاز این بند برای اعضای   تایشان در گروه حداقل امتیازات الزم نیس

ساب امتیاز مربوط به ماده  وتویی ضمناً احت ست.  ضو  2نی سه متبوع ع س و به  علمیهیئتصرفاً با تأییدیه مؤ

 است.  ریپذامکان 2-1جدول شماره  2-2شرط حداقل امتیاز کیفیت تدریس مندرج در بند 

 وهشی پژ هایفعالیت: 3ماده 

اساات. در درج  علمیهیئت عضااو فناوری و پژوهشاای یهاتیفعال بر ناظر مرتبه، ارتقای نامهنییآ سااۀ مادة

 نظر قرار گیرد: مد ستیبایمبندهای این ماده موارد زیر 

پژوهشی عبارت است از رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی مؤسسه و  علمیهیئتبرای اعضای  1-3بند تذکر: 

صیص اوقات م صحیح امور محوله  این بند مکابقتخ ضای  1-2 کاربرگ وظف به امر پژوهش و انجام  برای اع

شی در پایان هر  علمیهیئت سوی سالنیمآموز سه  از س ساس شورای مؤ ضای برای   1-3کاربرگ و برا اع

 علمیهیئتبرای اعضااای  3ذیل ماده که دلیل وجود بند مذکور . بهشااودیمتکمیل پژوهشاای (  علمیهیئت

آموزشاای و پژوهشاای دارای یک عدد  علمیهیئتاعضااای  3ماده  بندهای کلیه ، قرار گرفته اساات پژوهشاای

 علمی پژوهشی یهامقالهآموزشی به  علمیهیئتبرای اعضای  1-3بند  مثالعنوانبهاختال  با یکدیگر است. 

شاره دارد   ضای  کهیدرحالا شی بند  علمیهیئتهمین بند برای اع ست. 2-3پژوه عدم تکرار در  منظوربه ا

 آموزشی آمده است.  علمیهیئتکلیه بندها مکابق جداول اعضای  14عناوین بندها، در پیوست 
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 :علمی پژوهشی یهامقاله -1 -3

 .است موردقبول رتقاا مرتبه هر در قکعی پذیرش گواهی با مقاله دو حداکثر -

 .است شدهچاپ مقاله مثابهبه DOI درج به مشروط مقاله، چاپ نوبت در نسخه -

 در شاادهچاپ یا پذیرفته یهامقاله از تواندیم بند این از شاادهکسااب امتیازدرصااد  40 حداکثر -

 در متقاضی که باشد ییهاهینشر یا مقاله، چاپ زمان در متقاضی محل خدمت مؤسسه یهاهینشر

 .است بوده هاآن تحریریه ئتیه عضو یا ریسردب ،رمسئولیمد مقاله چاپ زمان

ض یمقاالت - ساله متقا ستخرج از ر ست با یکه م  1-3درج گردد. ارائه آن در بند  7-3در بند  یستیا

 لیالتحصفارغهستند که پس از  ی. منظور از مقاالت مستخرج از رساله مقاالتشودیتخلف محسوب م

 .اندشدهچاپدانشگاه محل خدمت  ایو  لیبنام دانشگاه محل تحص یترشدن از دوره دک

ستند ISCبه مجالتی که دارای نمایه  - صورتی امتیاز علمی ه شی تعلق  –، در  که در  ردیگیمپژوه

 باشند..  شدهنییتعپژوهشی  –مجله علمی  عنوانبهوزارتین یا حوزه علمیه  دشدهییتألیست مجالت 

 بند امتیازهای حداقل در  )ملی سند تولید به منجر ( طرح هر از مستخرج الهمق دو حداکثر ازیامت -

 .ردیگیم تعلق امتیاز هامقاله همه به هرچند ،شودیم محاسبه 1

صد  70 حداقل - ستق بایددر شته (تخصص با ارتباط در ماًیم صیلی ر شی گروه /تح ضی ) آموز  متقا

 .باشد

 همپوشانی با یهامقاله به و شوندیم تلقی مستقل قالهمدرصد  30 از کمتر همپوشانی با یهامقاله -

تا  30 همپوشااانی با یهامقاله به گرفتهتعلقد. امتیاز ریگینم امتیاز تعلقدرصااد   70 از بیشااتر

 نتایج چاپ به منجر نباید مقاله ،هرحال در د.بو خواهد همپوشااانی میزان نساابت هب درصااد،70

 .شود افتهیانتشار

 هاآنارائه دهد که در  مقاله 5 و 3 ترتیب به حداقل باید استادی و دانشیاری راتبم به ارتقا متقاضی -

 نویسنده مسئول باشد. 
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 محرمانه واسکهبه آنان انتشار و چاپ امکان که محرمانه پژوهشی یهاطرح از مستخرج مقاله ازیامت -

 برابر 2/1 تا مورد حساااب متبوع وزارتین منتخب ممیزه کمیته تأئید با ،نیسااات ممکن بودن

 .است شیافزاقابل

شترک مقاله امتیاز - ضای با م شور از خارج علمی معتبر مراکز علمیهیئت اع  طرح از برگرفته که ک

صت تحقیقاتی شترک، فر ضی مکالعاتی م شجوی /متقا ضی راهنمای تحت دان شجوی و متقا  دان

 .است شیافزاقابل برابر 2/1 تا باشد مشترک

 .است شیافزاقابل برابر 5/1 تا ممیزه هیئت تأئید با اغد و استناد پر مقاله امتیاز -

ستخرج مقاله امتیاز - صوب برنامه از م ضو دارجهت تحقیقاتی م  آن 50%حداقل  که علمیهیئت ع

 .است شیافزاقابل برابر 5/1 تا باشد کشور رف  مشکالت به معکو  برنامه

 است. شیافزاقابلدو برابر تا  Scienceو  Nature یهاهینشردر  شدهچاپمقاله  ازیامت -

 .است ازیامت 7تا  پژوهشی– یهر مقاله علم ازیامت حداکثر -

 چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی در هر مرتبه ارتقا الزامی است.  -

 است. ازیبند فاقد سقف امت نیا  تبصره:

  امتیاز 7معتبر هر مقاله تا  یهاهینشردر  منتشرشده یمرور - یمقاله علم -2-3بند 

 است. ازیامت 30بند  نیدر ا محاسبهقابل ازیحداکثر امت

 معتبر یداخل یجیترو-یعلم یهاهینشردر  شدهچاپ هیو تحش یعلم یهامقاله -3- 3بند 

 است.  قابل اعکا امتیاز 3هر مقاله تا به  

سبهقابل ازیحداکثر امت  ضای  ازیامت 9بند  نیادر  محا شی و  علمیهیئتبرای اع ضای امت 18آموز یاز برای اع

 .است پژوهشی علمیهیئت

 ،یداور ئتیبا نظر ه هافرهنگو  هاالمعارفدائرهو  هادانشاانامهدر  شاادهچاپمداخل  -4 – 3 بند

 ازیامت 2تا  زهیمم ئتیه تأئیدمورد 

 .است ازیامت 8بند  نیدر ا محاسبهقابل ازیحداکثر امت

 ازیامت 2تا  یالمللنیبو  یمعتبر مل یهاشیهمادر  شدهارائهکامل  یمقاله علم -5- 3 بند
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 .است ازیامت 12بند  نیدر ا محاسبهقابل ازیحداکثر امت -

با  تواندیم هامقاله نیمقاله اساات، ا 3 شیهما در هر یاز متقاضاا قبولقابل یهامقالهحداکثر تعداد  :تبصااره

 همکاران باشد ای انیدانشجو یهمکار

 ازیامت 1تا  یالمللنیبو  یمل معتبر یعلم یهاشیهمادر  شدهائهار یخالصه مقاله علم -6 – 3 بند

 .است ازیامت 5بند  نیدر ا محاسبهقابل ازیامتحداکثر  -

صره ض قبولقابل یهامقالهحداکثر تعداد  :تب سالدر  شیهما کیدر یاز متقا ست، ا 3 هر  هامقاله نیمقاله ا

 .همکاران باشد ای انیدانشجو یهمکار با تواندیم

 ازیامت 2تا  یمستخرج از رساله متقاض یپژوهش-یقاله علمم -7 – 3 بند

 .است ازیامت 5بند  نیدر ا محاسبهقابل ازیامت حداکثر

که نام  ردیگیمتعلق  یبه متقاضاا یدرصااورتبند  نیموضااوع ا یهامقالهاز  کیهر  ازیحداکثر امت :تبصااره

 سااندهینو عنوانبه ایدوم  سااندهینو عنوانبهاهنما پس از نام اسااتاد ر ای نخساات سااندهینو عنوانبه یمتقاضاا

 .باشد شده ثبتمسئول 

 و ... دیو اکتشاف منجر به تول اختراع و یدانش فن دیتول -8 – 3 بند

 .است ازیامت 50بند  نیدر ا محاسبهقابل ازیحداکثر امت

 

 یو فناور یپژوهش یهاطرحو  یعلم یهاگزارش-9 – 3 بند

معاون پژوهش و  تأئیدبا  مؤسااسااهداخل  افتهیخاتمه  یو فناور یپژوهشاا یهاحطر یعلم یهاگزارش -1

 .است ازیامت 6بند  نیدر ا محاسبهقابل ازیاست. حداکثر امت ازیامت 2تا  مؤسسه یفناور

نهاد  دشااادهییتأ مؤساااساااهبا طر  قرارداد خارج از  یو فناور یپژوهشااا یهاطرح یعلم یهاگزارش -2

 .ندارد ازیسقف امت بنداین . ازیامت 15 تا دهندهسفارش

شى و فناورى خارج از یهاطرحامتیازدهى به  - ساس  پژوه سه بر ا س میزان  از قبیل ییهاشاخصمؤ

ستره شى  دراثرگذارى و ... که  اعتبار، گ شگاهشوراى پژوه صویب دان هیئت ممیزه به  شود ومی ت

 .ردیگیمانجام  رسدیم
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و  هاوزارتخانهستاد  یهاتیمأموربراى انجام  ه حسب نیازپژوهشى و فناورى ک یهاطرحآن دسته از  -

 ربط انجااامپژوهشاااى ذی یهااامؤساااسااااهمربوط، در  یهااامعاااوناات ایاا ریوزبااه سااافااارش 

شى و فناورى که  یهاطرحچنین شود وهممی صد از اعتبار آن از خارج  50 حداقلپژوه شگاهدر  دان

صورتشود، تأمین می شگاهمأموریت  صصى فرد و یا در جهتدر حوزه تخ هاطرحموضوع  کهیدر  دان

 برسااد، دانشااگاه تأئیدفرآیند داورى را طى کرده و به  هاآن باشااد و گزارش نهایى اومحل خدمت 

 هاآنمربوط به  بند درتلقى شده و  دانشگاه ازعنوان طرح پژوهشى و فناورى با طر  قرارداد خارج به

 .شودامتیاز داده می

ش ییهاطرحبه  - سئولا یکه نا ض یحقوق فیو وظا ییاجرا تیز م شد  یمتقا صص او مرتبط  ایبا با تخ

 .ردیگینم تعلق ازینباشد امت

 امتیاز 10 تا شدهچاپ فلسفی و ادبی یا هنری ارزنده و بدیعاثر  -3-10

 .است امتیاز 30 بند این در محاسبهقابل امتیاز حداکثر

 میلیون 150 هر ازای به امتیاز 1 یالمللنیب یا داخلی گرنت جذب در فعال ظرفیت ایجاد -11-3 بند

 خارجی گرنت دالر 5000 یا و داخلی گرنت ریال

ضای  بند این در محاساابهقابل امتیاز حداکثر شی  علمیهیئتبرای اع ضای  12آموز امتیاز و برای اع

 .است امتیاز  20پژوهشی  علمیهیئت

ش شاعتبار پژ ،ی)گرنت( داخل یمنظور از جذب اعتبار پژوه شگاه  یوه شور و خارج از دان صله در داخل ک حا

  .ستین یازدهیبند قابل امت نیدر دانشگاه در ا اخذشدهساالنه  هایاست و گرنت

صنیف، -12-3 بند ص ،فیتأل ت شنامه کتاب، ترجمه انتقادی، یححت  این ذیل در مندرج موارد که دان

  .شود گرفته نظر در هاآن امتیاز محاسبه در بند

 7 تا تخصااص با مرتبط ترجمه ،امتیاز 7 تا انتقادی حیتصااح ،امتیاز 10 تا فیتأل ،امتیاز 15 تا تصاانیف

 ؛امتیاز
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ساب قابل امتیاز حداکثر صحیح انتقادی و ترجمه در احت  امتیاز 10 مجموعاً امتیاز و  7هریک  ت

 .است

 معتبر ناشااران توسااط که خارجی زبان به تصاانیفی یا یفیتأل کتاب برای بند این موضااوع امتیاز -

 .است شیافزاقابل برابر 5/1تا  باشد، شدهچاپ یالمللنیب

ضی امتیازهای - صنیف از متقا صد 25تا  تواندیم یفیتأل کتاب یا ت الزم از   امتیازهای حداقل از در

 .دهد پوشش راعلمی پژوهشی  یهامقاله

درصد  50 تا ندتوایم هنر و انسانی علوم یهاگروه برای کتاب فیتأل یا تصنیف از متقاضی امتیازهای -

 برعهده هارشااته صیتشااخ .علمی پژوهشاای را پوشااش دهد یهامقالهاز  الزم یازهایامت حداقل از

 .است ممیزه هیئت

براى ارتقا به مرتبه فعلى استفاده نکرده باشد،  چنانچه متقاضى از امتیاز پذیرش چاپ مقاله یا کتابى -

قا به مرتبه فعلىتاریخ چاپ آن مقاله یا کتاب بعد از تاریه کیدرصاااورت باشاااد، امتیاز آن  خ ارت

 است.  محاسبهقابل

شران معتبر، - سخه آماده چاپ، تنها براى  مشروط گواهى پذیرش چاپ و قرارداد از یکى از نا به ارائه ن

 .پذیرفتنى است یک کتاب

 30شاارایط امتیاز اساات که حداقل  واجد یصااورتیا رساااله متقاضااى در  نامهانیپاکتاب برگرفته از  -

امتیاز کتاب به آن  درصد 50تا  یا رساله داشته باشد. در این صورت نامهانیپا رصد تغییر نسبت بهد

 .ردیگیمتعلق 

 و رساله نامهانیپا مشاوره و راهنمایی -13-3 بند

 سی شنا شد کار  هر برای امتیاز 2 تا راهنما اسااتاد: حوزه 3 سطح یا یاحرفه دکتری یا ار

 نامهانیپا هر برای امتیاز 5/0تا  مشاور استاد و نامهانیپا

 شاوره و راهنمایی ساله م صی دکتری ر ص ستاد: حوزه 4 سطح یا تخ  برای امتیاز 6 تا راهنما ا

 رساله هر برای امتیاز 5/1 تا مشاور استاد و رساله هر
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 و دانشاایاری مراتب به ارتقا برای بند این از آموزشاای علمیهیئتبرای اعضااای  الزم امتیاز حداقل -

  (وتویی).است امتیاز 18 و 8 ترتیب به تادیاس

 پژوهشی کسب حداقل امتیاز این بند الزامی نیست.  علمیهیئتبرای اعضای  -

 .است امتیاز 25 ، 13 بند در محاسبهقابل امتیاز حداکثر

صره ضی امتیازهای مجموع -1 تب صد  50تا  تواندیم 10 و 9-2 ،8 بندهای در مندرج موارد از متقا  از در

 .دهد پوشش را 3ماده  1 بند الزم امتیازهای اقلحد

شبرای ارتقای مرتبه به  - س نامهانیپاحداقل چهار  ییراهنما ،یاریدان شنا شروط به دا یکار شد م  ریار

 (وتویی)است.  یمحل خدمت الزام مؤسسهدر  یارشد در رشته متقاض یکارشناس بودن دوره

 نامهانیپاحداقل چهار  ییگروه معار ، راهنما علمیهیئت یاعضااا یاریارتقا به مرتبه دانشاا یبرا -2 تبصااره

سسه محل ؤدر م یارشد رشته متقاض یداشتن در دوره کارشناس آموختهدانشو  رشته بودن ریمشروط به دا

س یخدمت الزام س صورت در ت )وتویی(.ا شنا ض یفقدان دوره کار شته متقا شد در ر کتاب  کیاتمام  یار

ش کی ای یفیتأل شتهصوب در م یطرح پژوه ص یر ص ض یتخ سناد مل یمتقا ست ای یدر چارچوب ا  یباالد

 .کندیم تیباشد، کفا شدهانجام

 آموختهدانشودن و ب ریمشروط به دا یرساله دکتر 3حداقل  یراهنما ،یارتقا به مرتبه استاد یبرا - 3 تبصره

شتن در دوره  یفقدان دوره دکتر تصور دراست   یمحل خدمت الزام مؤسسهدر  یرشته متقاض یدکتر دا

 .)وتویی) کندیم تیکفا یفیکتاب تصن کی ای یطرح مل کیاتمام  یدر رشته متقاض

صره ستاد یبرا - 4 تب سالم یارتقا به مرتبه ا ساله دکتر ییراهنما یگروه معار  ا سه ر شروط به  یحداقل  م

شتن در دوره دکتر آموختهدانشبودن و  ریدا ض یدا شته متقا ست و  یمت الزاممحل خد مؤسسهدر  یر  درا

مصوب در رشته  یطرح پژوهش کی ای یفیکتاب تصن کیاتمام  یمتقاض در رشته یفقدان دوره دکتر صورت

 .)وتویی) کندیم تیباشد، کفا شدهانجام یباالدست ای یمربوطه که در چارچوب اسناد مل یتخصص

 یپردازهینظر یهایکرس-14 – 3 بند

  یو خارج یداخل یهاجشنوارهکسب رتبه در -15 – 3 بند
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 .ازیامت 6گرفته شود تا  نظر در یمتقاض بند اعتبار جشنواره در رشته نیا ازیدر محاسبه امت -

 .است ازیامت 10بند  نیدر ا محاسبهقابل ازیحداکثر امت -

 پژوهشی هایفعالیت بر نظارت و داوری -16-3بند 

 امتیاز 1 تا مورد هر هنری ارزنده و بدی  آثار و معتبر مجالت پژوهشی -علمی یهامقاله داوری -

 .است امتیاز 2 طرح بر نظارت یا داوری کتاب، داوری -

 است. امتیاز 10حداکثر امتیاز قابل محاسبه در این بند  -

 .ندارد ازیسقف امت (یو فناور یپژوهش هایفعالیت)3 ماده -

لوح تقدیر، نظیر دریافت ) پژوهشرخورداری از برجسااتگی یا شاااخص بودن در امر ب -18-3بند 

 پژوهشگر برتر عنوانبهو  انجام فعالیت پژوهشی برای عناوین مشابه( از مراجع رسمی نشان یا

 امتیاز 4 حداکثرامتیاز  2 تامعاون پژوهشی هر مورد  تأئیدبا  مؤسسهسکح در  -

 8حداکثر  ازیامت 4معاون پژوهشااای وزارت متبوع هر مورد تا  تأئیدبا  یالمللنیبدر ساااکح ملی یا  -

 متیازا

 پژوهشی است.  علمیهیئتمخصوص اعضای  18-3بند  - تبصره

  ی(و فناور یپژوهش هایفعالیت) 3ماده  یبندها ( ازوتوییالزم ) یازهایامت حداقل

ش ارتقا به مرتبه یبرا ضای  یاریدان شی  علمیهیئتبرای اع ستاد یو برا ازیامت 65آموز   75 یارتقا به مرتبه ا

 .است ازیامت 85و  75ژوهشی این امتیازات به ترتیب پ علمیهیئتبرای اعضای 

 .)توییاست )و الزامی ارتقا مرتبه هر در فارسی زبان به مقاله یک حداقل چاپ -

)اجرای این بند از تاریخ   بند الحاقی مصاااوب هیئت ممیزه و تأیید وزارت عتف.موارد وتوئی رعایت  -

 (است 12/60/1400

ی موارد ذیل، امتیاز کساااب کند همان فعالیت مجدداً اساااتثنابهنامه آئینچنانچه فعالیتی از یکی از بندهای 

 از سایر بندهای همین ماده کسب امتیاز کند: تواندینم

 دانشجو رسالهیا  نامهانیپا( الف
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 المللیبینهای ملی و ب( کسب رتبه در جشنواره

 ج( ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت(

شگاه و تولید دانش فنی / اختراع  یهاطرحستخرج از ی مهامقالهد(  شی با طر  قرارداد خارج از دان         پژوه

 حصول یا فرایند.م یسازیتجارمنجر به تولید و 

مسااتخرج از آن( امتیاز کامل و به  یمقالهبه یک فعالیت )اصاال فعالیت یا  در مورد اسااتثنائات یادشااده،

 . ردیگیمفعالیت دیگر نصف امتیاز تعلق 

 

 علمی، اجرایی هایفعالیت: 4ماده  

 بند است. 18 یدارا (ییاجرا یعلم هایفعالیت)4ماده 

ضور :1بند   شارکت برؤدر م وقتتمامفعال و  ح سه و م ساس تکالس  نامهنییآدر  شدهنییتع فیا

 و دستورالعمل مربوطه( 2ماره پیوست شمطابق  این بند تکمیل)  هادانشگاه تیریمد

 است ازیامت 5، 1بند ( وتوییالزم ) ازیحداقل امت -

 ازیامت 8 ،1قابل کسب از بند  ازیحداکثر امت -

 است. ازیامت 10 ،4ماده  18تا  1 یاز بندها (وتوییالزم ) ازیحداقل امت -

 است.  ازیامت 35 ،4ماده  18تا  1 یقابل احتساب از بندها ازیحداکثر امت -

 5مندرج در جدول شااماره  یبند فرع 12 یدارا گانهسااه یدر قوا تیمساائول یفایا 9شااماره بند  -

 .ارتقای مرتبه است نامهآئین

 است. یو پژوهش یآموزش یو استاد یاریارتقا به مراتب دانش یماده برا نیا یازهایامت -
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 ترکهای پژوهشی مشمحاسبه سهم پدیدآورندگان فعالیت :جدول نحوه 15پیوست شماره 
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