
آئين نامه ارتقاء اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات 
پيوست آئين نامه استخدامي (پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و دانشگاههاي تابعه 

 )اعضای هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
   نحوه ارتقاء–قسمت اول 

سات آموزش عالي و موسسات پژوهشي مربوط با ارتقاء اعضا هيات علمي دانشگاهها و موس
توجه به ميزان فعاليت آنان در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي و تاليف و ترجمه امور اجرائي آموزشي و 

  پژوهشي خدمات درماني و براساس مفاد اين آئين نامه امكان پذير خواهد بود 
ده يا موسسه آموزش عالي مربوط و با  فعاليت آموزشي اعضاء هيات علمي به پيشنهاد دانشك-١ماده 
  .به ترتيب زير ارزيابي و براي آنان امتياز تعيين مي شود) قسمتهاي دوم و سوم (  هيات مميزه تصويب

ارزيابي اين فعاليت توسط رئيس دانشكده يا .  امتياز مي باشد٢٠آيفيت تدريس داراي صفر تا  -١-١
 فارغ التحصيالن و نظاير آن انجام مي شود و ,موسسه علمي از نحوه آار و نظرخواهي از همكاران

 امتياز آسب شده در هر درسي در پرونده عضو هيات علمي مربوط ضبط ،در آخر هر ترم تحصيلي
در تعداد واحد آموزشي آن ) ٢٠حداآثر (در زمان ارتقاء امتياز آسب شده در هر درس . مي گردد

 از تقسيم حاصل جمع اين اعداد بر تعداد آل  درس ضرب مي گردد و امتياز مورد نظر در اين فعاليت
  .واحدهاي تدريس شده به دست مي آيد

ن نامه مربوط در يك ياه و آيگشناگر چند مدرس يك درس مشترك را با نظر دا,  براي تعيين ميانگين-١تبصره 
رآت در س نمايند در آن صورت تعداد واحد آموزشي آن درس بر تعداد مدرسين و به ميزان مشايآالس تدر

با توجه به اينكه اصوال هر درس تئوري دانشگاهي بايد بوسيله يك نفر مدرس . تدريس تقسيم مي شود
در صورتيكه تدريس تئوري يك درس به وسيله چند مدرس الزم باشد لزوم آن را بايد شوراي , تدريس شود

  .گروه و شوراي دانشكده تائيد نمايد
 تدريس شده و قابل بررسي نيست ١/٧/۶٢د از دروسي آه قبل از  امتياز آيفيت تدريس آن تعدا-٢تبصره 

  . تا زمان ارتقاء تدريس شده است ملحوظ مي گردد١/٧/۶٢برابر با معدل امتياز دروسي آه از تاريخ 
  . مي باشد۵ براي اعضاء هيات علمي پژوهشي حداآثر امتياز آيفيت تدريس -٣تبصره 

 ٢/١ ،براي هر واحد نيمسالي يا معدل آن. ز براي هر ترم مي باشد امتيا۶ آميت تدريس حداآثر داراي -١-٢
  .امتياز در نظر گرفته شده است

امتياز ,  اگر عضو هيات علمي در يك ترم تحصيلي يك درس را تكرارا در چند آالس تدريس نمايد-١تبصره 
  .نظور خواهد شد دو سوم مآسب شده براي اولين آالس با ضريب

در محاسبه يك و يك دوم  هر درس براي اولين بار توسط يك عضو هيات علمي ضريب  براي تدريس-٢تبصره 
  .امتياز آن درس منظور خواهد شد

 ۴٠امتياز آن درس براي آالس يا بيشتر از ,  براي آسب امتياز آامل در هر درس اختصاصي نظري-٣تبصره 
  .داد دانشجويان آن آالس است تعnضريب خواهد شد آه ) يك و يك دومحداآثر (n/٤٠دانشجو در ضريب 

 تدريس شده در سه تبصره فوق ١/٧/۶٢ تعداد دروسي آه قبل از يس ضريب امتياز آميت تدر-۴تبصره 
  .برابر يك مي باشد

 اگر چند مدرس يك درس مشترك را در يك آالس تدريس نمايند تعداد امتياز آن درس به تعداد -۵تبصره 
  .قسيم مي شودمدرسين به ميزان مشارآت در تدريس ت

درس صحرائي , آارهاي تشيخصي و درماني, باليني,  امتياز آسب شده در دروس درمانگاهي-۶تبصره 
ضرب خواهد شد آه ) ١حداآثر ضريب  (n/٤آالسهاي گرافيك و تمرين در عدد, آارورزيها, )عمليات آشاورزي(
n ده است معادل آن توسط در موارديكه واحد درسي تعيين نش. ك درس استي تعداد دانشجويان در

  .دانشگاه مربوطه بر طبق آئين نامه تعيين واحدهاي معادل آموزشي تعيين مي گردد
  به دروسي آه حق التدريس پرداخت مي شود امتيازي معادل نصف امتياز تدريس موظف تعلق -٧تبصره 
 تحصيلي مطابق ولي مجموع امتيازات آسب  شده از دروس موظف و حق التدريسي در هر ترم, مي گيرد

  . امتياز بيشتر نخواهد شد۶ از ٢-١بند 
 حداآثر امتياز آميت تدريس و در هر ترم تحصيلي براي اعضاء هيات علمي پژوهشي آه به امر -٨تبصره 

  . امتياز مي باشديك و يك دومتدريس نيز اشتغال دارند 
ژوهشي و يا بخش درماني و يا باليني آزمايشگاه يا آارگاه آموزشي و يا پ) طرح و راه اندازي( ايجاد -١-٣

العملهاي آموزشي الزم براي تدريس آه از طرف شوراي گروه رنبوده با دستوموجود جديد آه در آن واحد 
  . امتياز مي باشد۵تائيد شده باشد در هر مورد داراي صفر تا 

الزم آه در آن واحد موجود آزمايش يا درس آارگاهي با دستورالعمل آموزشي ) طرح و راه اندازي( ايجاد -١-۴
 -١-٣ امتياز است مشروط بر اينكه از بند يك چهارمنبوده و از طرف شوراي گروه تائيد باشد داراي صفر تا 

  .امتيازي آسب نكرده باشد
 فعاليت آرده باشند امتياز  مربوط به تعداد نفرات و به ١-۴ و -١-٣ اگر چند همكار در موضوع بندهاي -تبصره

  .آت تقسيم مي شودميزان مشار



آه به ) ليسانس(پايان نامه يا آارهاي تحقيقاتي  دانشجويان دوره آارشناسي ,  سرپرستي پروژه-١-۵
  . امتياز براي هر واحد پروژه مي باشد يك چهارم نتيجه آامل رسيده باشد داراي صفر تا

امل رسيده باشد بر حسب نوع ي باالتر از آارشناسي آه به نتيجه آاهاي دوره ه راهنمائي پايان نامه-١-٦
  :آار داراي امتيازاتي به شرح زير مي باشد و آيفيت
امتياز بازاء هر واحد تا يك دوم داراي صفر ) فوق ليسانس( هر پايان نامه دوره آارشناسي ارشد -١-۶-١

  امتياز۵و با توجه به ميزان واحد پايان نامه حداآثر 
امتياز و هر پايان نامه يك و نيم ه پزشكي داراي صفر تا  هر پايان نامه دآتراي عمومي گرو-١-۶-٢

  . امتياز٣تخصصي دآتراي گروه پزشكي داراي صفر تا 
  . امتياز٨ هر پايان نامه دآتراي تخصصي داراي صفر تا -١-۶-٣

 تحت نظر چند عضو هيات علمي انجام شده ١-۶ در صورتيكه راهنمائي پايان نامه موضوع بند -تبصره
 مربوط به نسبت ميزان مشارآت آنان در راهنمائي آه توسط خودشان اعالم خواهد شد باشد امتياز

امتياز و براي ساير همكاران % ٧٠تعيين مي گردد و در غير اين صورت براي راهنمائي اصلي پايان نامه 
  .امتياز منظور خواهد شد% ٣٠به ميزان مشارآت جمعا 

خاصه در رابطه با مشكالت ,  توجه به نتايجي آه از آن فعاليت پژوهشي اعضاء هيات علمي با-٢ماده 
, الي آشور به دست مي آيد اعم از اينكه به صورت اختراع و يا اآتشافات ثبت شدهتو مسائل مورد اب

مقاله و يا گزارشهاي علمي فني و ابتكار آثار هنري باشد با پيشنهاد دانشگاه يا موسسه , چاپ آتاب
   هيات مميزه  دانشگاهها يا  هيات مميزه ي مربوط و با تصويبآموزش عالي يا موسسه پژوهش

مرآزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي حسب مورد به ترتيبي آه در  اين ماده ارائه مي گردد ارزيابي 
  . خواهد شد

در آليه موارد مربوط به اين ماده چنانچه فعاليتي توسط چند نفر انجام شده باشد امتياز اوليه آن 
براساس مواد اين آئين نامه تعيين و سپس در ضريبي آه در ستون دوم جدول شماره يك  ،فعاليت

 براي هر نفر به نسبت ، آه امتياز نهائي است،آمده است ضرب و حاصل آن) ضريب مربوط به نفرات(
محاسبه مي گردد و در غير اين صورت سهم هر نفر فعاليت آنان آه توسط خودشان اعالم خواهد شد 

بر اساس سهم تعيين شده در ستون سوم جدول شماره يك بر مبناي امتياز اوليه تعيين و محاسبه 
  .مي شود
تواند از   امتياز آسب نمايد همان فعاليت مجددا نمي٢ چنانچه فعاليتي از يكي از بندهاي ماده -تبصره

  . امتياز نمايدساير بندهاي همين ماده آسب
  
  

   نحوه محاسبه و توزيع امتياز براي فعاليتهاي پژوهشي مشترك-١جدول شماره   
سهم هر نفر از امتياز بر مبناي 
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تعداد 

همكاران 
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 ٥بيشتر از 
يه قب% ١٠٠ ،نفر دوم به بعد% ۵٠/١۵٠ نفر

امتياز به نسبت مساوي
: داراي امتيازاتي به شرح زير است٢ماده   
 از تائيد شوراي پژوهشهاي علمي  هر اختراع و يا هر اآتشاف ثبت شده در داخل آشور پس-٢-١

  . امتياز٨آشور داراي صفر تا 
 امتياز ديگر به آن ٢ اگر اختراع و يا اآتشاف مذآور در سطح بين المللي نيز ثبت شود صفر تا -تبصره

  .اضافه مي گردد
  . امتياز٨ابتكار و ارائه هر اثر بديع و ارزنده هنري داراي صفر تا -٢-٢

ه براي اولين بار در ايران انجام گرفته باشد و در جهت خودآفائي آشور آمك موثر  هر فعاليتي آ-٢-٣     
تشخيص انجام فعاليت براي اولين بار در ايران پس از اظهار نظر .  امتياز مي باشد۴نمايد داراي صفر تا 
  . مرآزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي باشد  هيات مميزه دانشگاه به عهده
  :فعاليتها عبارتند ازبخشي از اينگونه 



  . اآتشاف معدن و يا منبع آب در هر يك از نقاط آشور آه مورد بهره برداري قرار گيرد-٢-٣-١
   . انجام هر عمل جراحي  يا فعاليت پزشكي عمده-٢-٣-٢
  . مدل سازي و ارائه طرح اجرائي جهت ساخت هر قطعه آه منجر به ساخت آن شود-٢-٣-٣
   تهيه مواد-٢-٣-۴
  .بكارگيري سيستمها و روشها و خدمات جديد در جهت حل معضالت پژوهشي آشور -٢-٣-۵
 شوراي دجانوري و ميكروارگانيزمهاي جديد پس از تائي, معدني,  گياهي هاي آشف و معرفي گونه-٢-٣-۶

  .پژوهشي علمي آشور
مي مجله و مقاله  هر مقاله چاپ شده در مجالت معتبر علمي داخلي و يا خارجي با توجه به اعتبار عل-٢-۴

  :مربوط حداآثر داراي امتيازاتي به شرح زير مي باشد
 مقاله تحقيقي مبتني بر آار پژوهشهاي اصيل آه موثر در گسترش دانش در سطح جهاني باشد -٢-۴-١

  . امتياز٧داراي صفر تا 
  . امتياز۵ل داراي صفر تا ي مقاله تحقيقي و يا تحليلي اص-٢-۴-٢

 امتياز ديگر به آن اضافه ٢االت اصيل در ارتباط با جنگ تحميلي باشد حداآثر صفر تا  اگر اينگونه مق-تبصره
  .مي شود

 امتياز و ۵ امتياز حداآثر ١در يك زمينه علمي داراي صفر تا “ با هدف“گردآوري ,  مقاله مبتني بر تاليف-٢-۴-٣
   .تياز ام١ امتياز حداآثر ١ داراي صفر تا ،مقاله علمي صد در صد مستخرج ازتز

  . امتياز٢امتياز حداآثر يك چهارم  ترجمه آامل يك مقاله علمي چاپ شده داراي صفر تا -٢-۴-۴
  . امتياز١ خالصه مقاالت علمي داراي صفر تا -٢-۵-۴

 جزء امتيازات الزم براي ارتقاء مندرج در ستون ٢-۴-۵ و ٢-۴-۴ و ٢-۴-٣ امتيازات حاصله از بندهاي – ١تبصره 
  . محسوب نخواهد شد۴ جدول شماره ۴ و ستون ٢ جدول شماره ۶

و ) تخصص در مورد گروه پزشكي( احتساب امتياز مقاالت چاپ شده پس از اخذ دآتراي تخصصي -٢تبصرة 
 ٢-٤بموجب بند . قبل از احراز مرتبه استادياري، مشروط براينكه مرتبط با  رساله دآتري تخصصي وي نباشد

 ٤ و ستون شماره ٢ جدول شماره ٦ت الزم براي ارتقاء مندرج در ستون بالمانع است و جزء حداقل امتيازا
  .محسوب نخواهد شد

 اعتبار علمي مجالت داخلي بايد حداآثر هر دو سال يكبار به تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي -٣تبصره 
  .برسد

  . مرآزي برسد زه هيات ممي  اعتبار علمي مجالت خارجي بايد به تائيد آميته هاي تخصصي در-۴تبصره 
 اگر چند مقاله يا اثر داراي محتواي يكسان ولي فرم متفاوت باشد فقط به يكي از آنها امتياز تعلق -۵تبصره 
  .مي گيرد
 ارزيابي مقاالت علمي تحقيقي يا تحليلي چاپ شده در بولتن هاي غير ادواري و مجالت غير -۶تبصره 

آشور وجود نداشته است منحصرا در اختيار آميته تخصصي در زمينه هائيكه مجالت تخصصي در سطح 
  . مرآزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي است  هيات مميزه هاي تخصصي

 انتشار آامل يا خالصه مقاله در مجموعه مقاالت آنفرانسهاي معتبر بين المللي و داخلي آه پس از -٢-۵
  . امتياز٢بررسي براساس مقاله آامل انتخاب مي شود داراي صفر تا 

 جدول ۴و ستون ٢دول ج ۶ جزء امتيازات الزم براي ارتقاء مندرج در ستون ٢-۵ در صورتي امتياز بند -تبصره
  . محسوب خواهد شد آه مقاله اصيل و بديع باشد۴شماره 

فرهنگي و يا هنري در , علوم, آشاورزي, پزشكي و دامپزشكي, گزارشهاي علمي در زمينه هاي فني-١-٦
له يا ارتقاء سطح علمي و فرهنگي أد ابتالي آشور آه منجر به شناخت يا حل موثر مسرابطه با مسائل مور

  . امتياز٣جامعه گرديده با نظر آميته تخصصي مربوط داراي صفر تا 
,  تاليف يا تصنيف چاپ شده آه حاوي قسمتي از تجربيات نويسنده يا نويسندگان باشد بر حسب نوع-٢-٧

  . امتياز٢٠ چاپ اول داراي صفر تا آيفيت نگارش و آميت در, موضوع
در صورتيكه توام با تجديدنظر و افزودن مطالب و نكات مهم جديد باشد ,  تحرير و تجديد چاپ آتاب-١تبصره 

   امتياز٣داراي صفر تا 
, موضوع, ر گرفتن نوعظ چاپ شده باشد با در نو آتابي آه از متن خارجي به زبان فارسي برگردانده -٢-٨

  . امتياز١٠راي صفر تا اد) با در نظر گرفتن رجحاني براي آتابهاي علمي(يت ترجمه آيفيت و آم
 آسب امتياز آرده باشد به ميزان امتياز ،ليفي آه بخشي از آن به عنوان جزوه درسيأ ترجمه يا ت-١تبصره 

  .آسب شده از امتيازش آسر مي شود
 ولي مراحل چاپ آنها به پايان نرسيده است با  فقط به يكي از آتابهائي آه براي چاپ آماده شده-٢تبصره 

گواهي معتبر از يكي از موسسات انتشاراتي دانشگاهي يا وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي امتياز 
در مورد اعضاء هيات علمي پژوهشي اين  . خواهد گرفتق حسب مورد تعل٢-٨ و ٢-٧هاي دمربوط به بن

  .يابدتعداد مي تواند به دو آتاب افزايش 



درسي به صورت منظم و مدون مشروط بر آنكه مشتمل بر قسمت عمده مطالب جزوه  تدوين و تاليف -٢-٩
يك درس آامل باشد و مورد استفاده دانشجويان قرار گيرد با توجه به حجم مطالب و آيفيت آن داراي صفر 

  . امتياز١ امتياز داراي صفر تا ٣بازاء هر واحد درس و حداآثر 
   . امتياز١سي و نقد آتاب آه در يكي از مجالت معتبر علمي چاپ شده باشد داراي صفر تا  برر-٢-١٠
  . امتياز١٠ تصحيح آتاب معتبر همراه با مقدمه و شرح داراي صفر تا -٢-١١

 


