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 3 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

 های آموزشی نامه مقررات و آیین  -2

های مربوط به حقوق و تکالیف  نامه در این فصل مقررات و آیین

 هیأتای اعضای  سازی حرفهعلمی، توانمند هیأتآموزشی اعضای 

های مربوط  علمی و فرم هیأتعلمی، همچنین  آیین نامه ارتقاء اعضا 

در پایان . نامه آورده شده است نامه اجرایی این آیین و شیوه  ارتقاء به

ممیزه دانشگاه تهران ـ از  هیأتترین مصوبات  این فصل هم مهم

 .شوند تا کنون ـ معرفی می 9731سال 
 

 [علمی هیأتاعضای ]حقوق و تکالیف  2-1

نامه استخدامی  آیین "از  12تا  19های  این بخش در بردارنده ماده

حقوق و  آن دسته از  و مربوط به "علمی دانشگاه تهران هیأتی اعضا

است، که در ارتباط  علمی دانشگاه تهران هیأتتکالیف اعضای 

 9. باشد مستقیم با آموزش و فرایند تدریس می
 

باشد كه ساعات حضور آنان مطابق با  ساعت در هفته می 65ساعت خدمت اعضا  -21ماده 

 .گردد طول روزهای كاری هفته توزیع میبرنامه ابالغی دانشگاه در 

تواند در موارد  دانشگاه می. توانند وظایف محول را به دیگری واگذار نمایند اعضا نمی -1تبصره 

 .طور موقت به سایر اعضا ارجاع نماید وظایف محول عضو را به... مرخصی، مأموریت و بیماری و

دانشگاه با رعایت سقف ساعات  ساعت شروع و خاتمه خدمت اعضا و واحدهای -2تبصره 

 .گردد خدمت، حسب مورد از سوی هیأت رئیسه در چارچوب ضوابط مصوب هیأت امنا تعیین می

اعضا مکلفند در ساعات خدمت تعیین شده خود، متناسب با وضعیت خدمتی  -3تبصره 

حسب مورد در ( ساعت 25وقت  ساعت و یا نیمه 25حضوری  ساعت، نیمه 65وقت  تمام)خود 

عدم رعایت این تبصره تخلف . محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محول را انجام دهند

دستورالعمل خدمت اعضا « 2»ذیل ماده « 1»شود و با متخلفین با رعایت تبصره  محسوب می

______________________________________________________________ 
 36تا  35، صفحات 1392 انتشارات دانشگاه تهران،  تشکیالتی و مالی دانشگاه تهران،  های استخدامی، نامه آیین  -1



، براساس قانون مقررات انتظامی اعظای هیأت علمی (1پیوست شماره )به شیوه نیمه حضوری 

 .رفتار خواهد شد

نامه بر شش فعالیت  این آیین« 21»تکالیف و وظایف عضو با رعایت مفاد ماده  -22 ماده

 .ذیل استوار است

 فعالیت فرهنگی، تربیتی و اجتماعی؛ -22-1

 ؛(نظری و عملی)فعالیت آموزشی  -22-2

 فعالیت پژوهشی و فناوری؛ -22-3

 فعالیت علمی و اجرایی؛ -22-6

 ت دانشگاهی؛راهنمایی دانشجو و سایر خدما -22-5

 .همکاری تخصصی با حوزه كاربردی مرتبط -22-4

 :اهم وظایف عضو آموزشی كه وظایف مدیریت به عهده ندارد، عبارت است از -23ماده 

واحد  13الی  7حضوری به میزان  وقت و نیمه تدریس در دانشگاه، برای اعضای تمام -23-1

، 12، مربی آموزشی 13مربی آموزشیار )و موظف تدریس در هفته با توجه به مراتب دانشگاهی عض

 .گردد تعیین می( واحد موظف 7و استاد آموزشی  9، دانشیار آموزشی 15استادیار آموزشی 

 .پژوهش و فناوری -23-2

 .به عهده گرفتن مسئولیت راهنمایی و پاسخگویی به سؤاالت دانشجویان -23-3

 .ی دانشجوییها ها و رساله نامه راهنمایی و مشاوره پایان -23-6

 .سازی آنها یا عملیات صحرایی خدمات آزمایشگاهی و كارگاهی و آماده -23-5

 .های ممتحنه ذیربط ها و هیأت حضور در شوراها و كمیته -23-4

 .افزایی های آموزشی و فرهنگی و دانش ها و كارگاه مشاركت و حضور در فعالیت -23-7

 .های كاربردی تبدیل آن به پروژههای كاربردی و  شناسایی مسائل و چالش -23-8

انجام سایر وظایفی كه از طرف مدیر گروه و رئیس دانشکده و یا رئیس دانشگاه به  -23-9

 .شود عضو محول می

تعیین میزان واحد موظف اعضای آموزشی در دانشکده به نحوی صورت  -1تبصره 

از متوسط واحد پذیرد كه متوسط واحد موظف تدریس مجموع اعضای دانشکده، كمتر  می

 .این ماده نباشد« 1»موظف مراتب تعیین شده در بند 

نامه و  این آیین« 21»تعیین میزان واحد موظف اعضای آموزشی نافی مفاد ماده  -2تبصره 

 .های آن نخواهد بود تبصره



 5 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

های پژوهشی ارزنده در دست اجرا دارند و  وقت آموزشی كه طرح اعضای تمام -3تبصره 

ری را صرف امور پژوهشی نمایند، بنا به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس باید وقت بیشت

توانند قسمتی از ساعات مربوط به آموزش را  دانشکده و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه می

مشروط به اینکه ساعات موظف تدریس آنان از نصف میزان حداقل . صرف امور پژوهشی نمایند

 .ر نباشدمندرج در بند یك این ماده كمت

 :اهم وظایف عضو پژوهشی كه وظایف مدیریت به عهده ندارد، عبارت است از -26ماده 

ساعت تحقیق در  37الی  26وقت به میزان  پژوهش در دانشگاه، برای اعضای تمام -26-1

، استادیار 34، مربی پژوهشی 37مربی پژوهشیار )هفته با توجه به مراتب دانشگاهی عضو 

 .گردد تعیین می( ساعت تحقیق 26و استاد پژوهشی  27ار پژوهشی ، دانشی32پژوهشی 

ارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی به دانشگاه و خارج از دانشگاه براساس مصوبات  -26-2

 .هیأت رئیسه دانشگاه

های پژوهشی و  انجام امور كارشناسی و مشاوره علمی و هدایت و نظارت بر پروژه -26-3

 .تکمیلی های تحصیالت نامه پایان

 .ها و مجامع علمی و تخصصی شركت در سمینارها، كنفرانس -26-6

 .شركت در شوراهای داخل و خارج از دانشگاه به تشخیص مقام مافوق -26-5

 .افزایی های آموزشی و فرهنگی و دانش ها و كارگاه مشاركت و حضور در فعالیت -26-4

 .های كاربردی آن به پروژههای كاربردی و تبدیل  شناسایی مسائل و چالش -26-7

انجام سایر وظایفی كه از طرف مدیر گروه و رئیس دانشکده و یا رئیس دانشگاه به  -26-8

 .شود عضو محول می

ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی با موافقت  تواند در دانشگاه عضو پژوهشی می -1تبصره 

واحد نظری « 6»به میزان  گروه و تأیید رئیس دانشگاه یا مقام مجاز از طرف وی حداكثر

 .تدریس نماید

پذیرد كه  تعیین ساعات موظف اعضای پژوهشی در دانشگاه به نحوی صورت می -2تبصره 

میانگین محصول تحقیقات عضو در یك سال عالوه بر ارائه یك مقاله علمی پژوهشی پذیرش 

صصی و یا صفحه ترجمه، تصحیح متون تخ 255تا  105صفحه تألیف یا  105تا  155شده، 

نحوه ارائه تحقیقات بر حسب ماهیت . تعلیق بر آن و یا ارائه یك طرح پژوهشی كاربردی باشد

 .گردد موضوع توسط شورای پژوهشی دانشگاه تعیین و ابالغ می



این « 21»وقت پژوهشی نافی ماده  تعیین میزان ساعت موظف اعضای تمام -3تبصره 

 .های آن نخواهد بود نامه و تبصره آیین

های تحصیالت تکمیلی دروس خاص و  وقت پژوهشی كه در دوره اعضای تمام -6تبصره 

نمایند، به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رئیس دانشگاه و تصویب شورای  مؤثری را تدریس می

 .توانند قسمتی از ساعات مربوط به تحقیق را صرف امور آموزشی نمایند پژوهشی دانشگاه می

دریس و ساعت موظف تحقیق اعضای هیأت علمی آموزشی و واحد موظف ت -25ماده 

باشند،  دار دانشگاه می های سازمانی مصوب ستاره های اجرایی پست پژوهشی كه دارای سمت

 :گردد براساس جدول ذیل تعیین می

 
 واحدهای موظف تدریس: 25جدول ماده 

 سمت اجرایی ردیف
واحد موظف 

 عضو آموزشی

ساعت موظف 

 عضو پژوهشی

 5 5 1نامه این آیین« 79»امات موضوع ماده مق 1

 3 1 ها ها و پژوهشگاه روسای دانشگاه 2

 4 2 ها ها و پژوهشگاه معاونان دانشگاه 3

6 
های علمی و  های آموزش عالی، شهرک رؤسای مجتمع

 تحقیقاتی و مؤسسات پژوهشی مستقل
2 4 

0 
های علمی و  های آموزش عالی، شهرک معاونان مجتمع

 ی و مؤسسات پژوهشی مستقلتحقیقات
3 9 

4 
ها و مراكز آموزشی و پژوهشی  ها، دانشکده رؤسای پژوهشکده

 های علم وفناوری مستقل و پارک
3 9 

7 
ها، و مراكز آموزشی و پژوهشی مستقل و  معاونان پژوهشکده

 های علم و فناوری پارک
6 12 

 12 6 های وابسته ها و پژوهشکده رؤسای دانشکده 7

 10 0 های وابسته ها و پژوهشکده ان دانشکدهمعاون 9

15 
 مدیران بالفصل وزیر با تأیید وزیر

 معاونان و مدیران معاون وزیر با تأیید معاون ذیربط وزیر
 9الی  4 3الی  2

11 

های بالفصل وزیر با تأیید مدیر بالفصل ذیربط  معاونان مدیریت

 وزیر

 معاون ذیربط وزیرهای وزارت با تأیید  معاونان مدیران معاونت

 10الی  9 0الی  3
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 .شود



 7 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

های  میزان كسر واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق سایر سمت -24ماده 

دار مصوب دانشگاه مندرج در تشکیالت تفصیلی مصوب، با توجه به واحد  اجرایی مصوب ستاره

أت موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق رئیس و معاونان دانشگاه حسب مورد توسط هی

شود و در هر صورت میزان واحد موظف تدریس یا ساعت موظف تحقیق سمت  امنا تعیین می

بایست از واحد موظف تدریس و یا ساعت موظف تحقیق تعیین شده برای  اجرایی مورد نظر نمی

 .سمت اجرایی مافوق آن، كمتر باشد

 

مان های تحت راهنمایی همز نامه ها و پایان دستورالعمل تعداد رساله 2-2

 علمی دانشگاه تهران هیأتاعضای 

آنچه که در ذیل آمده است، آخرین دستورالعمل مربوط به شرایط 

و ضوابط مربوط به تعداد رساله های همزمان تحت راهنمایی اعضای 

 .علمی دانشگاه تهران می باشد هیأت

 

 بسمه تعالی

ها و  نامه یینمجموعه آ( 23/12/76مصوب ) 114دستورالعمل جایگزین بخشنامه شماره 

 های مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهران بخشنامه

 "های تحت راهنمایی همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه تهران نامه ها و پایان تعداد رساله"

 :مقدمه

به موجب این دستورالعمل، بر اساس مرتبه علمی، توان آموزشی پژوهشی و حضور تمام 

های  های كارشناسی ارشد و رساله نامه علمی، تعداد پایان وقت یا غیرتمام وقت اعضای هیات

طور همزمان راهنمایی آن را به عهده داشته باشد به  تواند به دكتری كه هر عضو هیات علمی می

 :گردد شرح ذیل تعیین می

های كارشناسی ارشد تحت راهنمایی همزمان هر عضو هیات  نامه حداكثر تعداد پایان -1ماده 

 .نامه كارشناسی ارشد است پایان 16و استادی تا  12دانشیاری  ،15به استاد یاری علمی با مرت

نامه اعضاء هیات علمی غیر تمام وقت با حفظ شرایط معادل  حداكثر تعداد پایان -تبصره

 . باشد می 1نصف تعداد مذكور در ماده 



شود و به قید  هر رساله دكتری معادل دو پایان نامه كارشناسی ارشد محسوب می -2ماده 

نامه كارشناسی ارشد، رساله دكتری و  رعایت سقف و مراتب علمی مذكور امکان راهنمایی پایان

 .یا تركیبی از هر دو وجود دارد

علمی در  هیأتنامه كارشناسی ارشد بر اساس فعالیت عضو  پایان 4اكثر تعداد حد -3ماده 

 .ددگر های كاربردی به شرح جدول ذیل اضافه می بخش پژوهش

 
میزان اعتبار جذب شده از محل قراردادهای پژوه  ها زیرگروه

 کاربردی

 ها نامه تعداد پایان

 2 میلیون تومان 05قراردادهای تا  كمیسیون فنی

 3 میلیون تومان 155تا  05قراردادهای 

 6 میلیون تومان 205تا 155قراردادهای 

 0 میلیون تومان 055تا  205قراردادهای 

 4 میلیون تومان 055ادهای باالی قرارد

 2 میلیون تومان 20قراردادهای تا  كمیسیون علوم انسانی

 3 میلیون تومان 45تا  20قراردادهای 

 6 میلیون تومان 155تا 45قراردادهای 

 0 میلیون تومان 255تا  155قراردادهای 

 4 میلیون تومان 255قراردادهای باالی 

 2 میلیون تومان 35دادهای تا قرار سایر كمیسیون ها

 3 میلیون تومان 75تا  35قراردادهای 

 6 میلیون تومان 105تا  75قراردادهای 

 0 میلیون تومان 355تا  105قراردادهای 

 4 میلیون تومان 355قراردادهای باالی 

 

ای توانند به شرط تایید شور اعضا هیات علمی دانشیار و استاد بازنشسته می -6ماده 

دانشکده مشابه اعضای هیات علمی شاغل، راهنمائی / آموزشی و تحصیالت تکمیلی پردیس

 .دار شوند ی كارشناسی ارشد و دكتری را عهدهها نامه پایان

های آموزشی با اعضای هیات علمی  نامه در گروه گذاری راهنمایی پایان اولویت: تبصره

 .باشد شاغل می



 9 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

نامه دانشجویی برای هر عضو هیات علمی بعد از  یانتخصیص سهمیه رساله و پا -5ماده 

 .گردد وی حوزه معاونت آموزشی محاسبه میصدور حکم و ابالغ مربوط از س

ای باشد كه  علمی به گونه هیأتدر صورتیکه راهبری و هدایت مستمر عضو  -4ماده 

شجویی ایجاد دانشجویان به موقع دفاع نموده و فارغ التحصیل گردند به نحوی كه انباشت دان

تحقق )نامه استاد اضافه نمود  را به ظرفیت پذیرش همزمان پایان توان یك ظرفیت نگردد، می

 (.باشد ساله قابل احراز می 2هدف فوق در یك ظرف زمانی 

نامه دانشجو توسط استاد انباشت دانشجویی ایجاد  چنانچه در لیست راهبری پایان :تبصره

ای در این ارتباط  الزحمه م سنوات تحصیلی دانشجو حقشود، پس از سپری شدن نیمسال شش

مرجع . به عضو هیئیت علمی پرداخت نشود مگر اینکه قصور از حیطه استاد خارج باشد

 . باشد دانشکده می /تشخیص شورای تحصیالت تکمیلی پردیس

های ارشد و دكتری دانشجویان خارجی و همچنین راهنمایی  نامه راهنمایی پایان -7ماده 

مازاد بر ضوابط ( كیش، ارس، البرز) های خودگردان دانشگاه های دانشجویان پردیس نامه ایانپ

 .باشد می 3و  1مواد 

های موضوع این ماده برای هر عضو هیات علمی  نامه مجموع تعداد كل پایان: تبصره

 .باشد 1تواند معادل حداكثر تعیین شده در ماده  می

به  21/4/91تبصره تنظیم و در تاریخ  3ماده و  7 دمه،نامه در یك مق این آئین -8ماده 

های قبلی برای  تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسید و از تاریخ تصویب، جایگزین بخشنامه

های قبلی  االجرا است و سایر بخشنامه شود و الزم مقاطع تحصیلی كارشناسی ارشد و دكتری می

 .شود ملغی اعالم می

 

 توانمندسازی-2-3

نامه استخدامی  آیین "از  05تا  62های  ش در بردارنده مادهاین بخ

است، که مربوط به توانمندسازی  "علمی دانشگاه تهران هیأتاعضای 

الزم به ذکر  .باشد علمی  دانشگاه تهران، می هیأتای اعضای  حرفه

های  فصل اول در بخش مقررات و بخشنامهاست که این مواد قبال در 

های لزوم  در این بخش به منظور تاکید بر جنبه .اداری نیز آمده است



  تقویت کیفیت آموزش و همچنین تمهیدات دانشگاه در راستای ارتقاء

 9.مجددا آورد شده است  علمی، هیأتای اعضای  حرفه

 

دانشگاه موظف است بر مبنای نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد ساالنه عضو و به  -64ماده 

ها و توانمندسازی وی در ایفای هرچه بهتر  و اثربخشی فعالیت منظور ارتقای سطح كارآیی

های آموزشی الزم را جهت متناسب ساختن نگرش، دانش و مهارت عضو  تکالیف محول، برنامه

 .با شغل مورد نظر، طراحی و به مورد اجرا گذارد

عضو موظف است براساس ضوابط و مقررات مربوط، همواره نسبت به  -67ماده 

 .های شغلی خود اقدام نماید ها و توانایی زی و افزایش مهارتتوانمندسا

دانشگاه موظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ترفیع سالیانه،  -68ماده 

های تکمیل شده توسط وی، ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را  عملکرد عضو را با توجه به فرم

 .به كمیته ترفیعات دانشگاه ارسال نماید

دانشگاه موظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ارتقا مرتبه،  -69ماده 

نامه ارتقا مرتبه  های تکمیل شده توسط وی در چارچوب آیین های عضو را با توجه به فرم فعالیت

های مربوط، ارزیابی نموده و نتایج این ارزیابی را به مراجع  اعضای هیأت علمی و دستورالعمل

 .ال نمایدذی صالح ارس

این  «69»و « 67»موضوع مواد )های مورد استفاده در ارزیابی عضو  عوامل و شاخص -55ماده 

و « دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی»براساس ( نامه آیین

 .ددگر ابالغی از سوی وزارت تعیین می« نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی آیین»همچنین 

 

های  ها و موسسه نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه آیین 2-6

 آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

نامه  آخرین آیین  گردد، ه که در ذیل این عنوان مشاهده میآنچ

باشد که به صورت مبسوط در  می علمی هیأتمربوط به ارتقاء اعضای 

 2.این دفترچه با شرح کامل آورده شده است

______________________________________________________________ 
 62، صفحه 1392 انتشارات دانشگاه تهران،  تشکیالتی و مالی دانشگاه تهران، های استخدامی، آیین نامه -1

 1395تحقیقات و فناوری، شورای عالی انقالب فرهنگی،  وزارت علوم، -2
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 های آموزشی و پژوهشی مرتبه اعضای هیات علمی مؤسسه ءنامه ارتقا آئین

 

 :شرح

كه در  "های آموزشی و پژوهشی مرتبه اعضای هیات علمی مؤسسه ارتقاءنامه  آئین" مصوبه

شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل  16/15/79مورخ  479جلسه 

 :شود برای اجرا ابالغ می

 

 یاتکل

 سیاسی و -نیست كه امروزه رقابت بین كشورها برای كسب جایگاه برتر فرهنگی تردیدی

پرشتاب  مآالً تصاحب سهم اقتصادی بیشتر نسبت به یکدیگر در مناسبات متکثر، متنوع و

و توسعه توان علمی و  جهانی، آنان را ناگزیر به گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملی از طریق بسط

این رقابت نفس گیر، ایران  است و درست به همین خاطر است كه در پهنه فناوری نموده

و پر افتخار خویش در عرصه جهانی،  اسالمی نیز به منظور بازیابی منزلت علمی شکوهمند

های موجود و به ویژه  ها و فرصت ظرفیت ای جز مصروف داشتن تمامی امکانات، چاره

قله   نظیر اندیشمندان و نخبگان خود در فتح كم های الهی هوش و استعداد ذاتی و موهبت

بدیل اعضای هیات علمی  در چنین شرایطی نقش بی. ندارد های ترقی و شکستن مرزهای دانش

های علمیه و دیگر مراكز فرهنگی در نیل به این  علمی و تحقیقاتی، حوزه ها، مراكز دانشگاه

رهگذر  انی كه تحقق آن تنها ازآرم. توان و نباید از نظر دور داشت مقدس را نمی آرمان

های  ایران و برنامه انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ریزی جامع و همسو با سند چشم برنامه

در راستای پویایی و حفظ سطح  پنج ساله توسعه كشور و نیز ارزشیابی مستمر و مداوم آنان

 .باشد فرهنگی امکان پذیر می -مطلوب علمی

 میت و ضرورت اتخاذ چنین رویکردی كه به خودی خود ازاست قطع نظر از اه گفتنی

احساس نیاز به  قابلیت بسترسازی در امر توسعه پایدار و همه جانبه برخوردار بوده است، نفس

ها و مؤسسات آموزش عالی و  دانشگاه بازنگری اساسی در نظام ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی

ای مشحون از  نامه كرد تا تدوین آئین لب میط ای در خور و عزمی جدی را پژوهشی انگیزه

فعالیتهای اعضای هیات علمی از سوی شورای عالی انقالب  ها و هدایت بهینه گیری جهت

در تدوین . نیاز بنیادین جامعه دانشگاهی كشور، مورد توجه قرار گیرد فرهنگی، به عنوان یك

 :جه بوده استنامه دستیابی به اهداف مهم زیر مورد تأكید و تو آئین این



آموزشی، پژوهشی و )تقویت و توسعه توأمان فرهنگ اسالمی و توان علمی  حفظ، .1

 ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری كشور دانشگاه( فناوری

نیازهای علمی و فناوری كشور در جهت حفظ و ارتقاء دستاوردهای انقالب  تأمین .2

 ارت، صنعت و كشاورزیهای مختلف فرهنگ، اقتصاد، تج در حوزه اسالمی

ای و  های توسعه تربیت و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز كشور براساس اهداف برنامه .3

 آمایش سرزمینی

 :اصالح و تغییر بنیادین در نظام ارزشیابی اعضای هیات علمی براساس اصول زیر .6

تحقق  تایتأكید بر تزكیه و تربیت قبل از تعلیم در نظام آموزش عالی كشور و در راس .الف

 ساز و تکریم جایگاه علم و عالم ساز و تمدن دانشگاه انسان

ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش و تقویت نظم و انضباط در محیط آموزشی در جهت . ب

 تربیت نیروی انسانی منضبط، متعهد و متخصص

ربردی و كا های بنیادین، تقویت و توسعه امر تحقیق و پژوهش، با ارج نهادن به پژوهش .ج

پژوهانه  با نگاهی آینده ای كه در راستای تأمین نیازهای علمی، فناوری و صنعتی كشور، توسعه

 .تنظیم شده باشد

های مدیران و دلسوزان نظام علمی كشور كه با مشاركت در  تالش حمایت و تقدیر از. د

 نمایند گسترش نظام آموزش عالی كشور خدمت می امور، به توسعه و

نامه نه تنها غنای محتوایی محصول كار مورد نظر بوده بلکه از حیث  آئین یندر تدوین ا

احصاء  های قابل الوصول، تمامی فعالیت نیز سعی بر آن بوده تا در قالبی نوین و سهل شکلی

علمی پیش از  آنجا كه اعضای هیأت  بندی گردد تا عضو هیات علمی به طور شایسته دسته

قادر به خود ارزیابی  های ذیربط، خود نیز به سادگی سیونارزشیابی برونی از سوی كمی

آموزشی و )مرتبه اعضای هیات علمی  نامه نظام ارتقاء در این آئین. های خویش باشند فعالیت

فناوری و  –اجتماعی، آموزشی، پژوهشی  -تربیتی -در قالب چهار فعالیت فرهنگی( پژوهشی

 .در جداول ذیل تبیین و تنظیم گردیده است بندهای مندرج اجرایی براساس مواد و –علمی 

 اختصارات

 :نامه عبارتند از اختصارات مورد استفاده در این آئین

 های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارتخانه: وزارتین  -الف

ش عالی و آموز های ها، مؤسسه ها، دانشکده ها، مراكز، مجتمع هر یك از دانشگاه: مؤسسه -ب

پژوهشی و فناوری كه به موجب  های ها و به طور كلی مؤسسه ها، پژوهشکده همچنین پژوهشگاه
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اسالمی، شورای گسترش آموزش عالی  مجوز شورای عالی انقالب فرهنگی، مجلس شورای

 .مراجع ذیصالح تأسیس شده باشند های تخصصی یا سایر وزارتین، فرهنگستان

 رتقا مرتبه اعضای هیات علمینامه ا آئین: نامه آئین -ج

 

 مؤسسات آموزشی: بخش اول

 اجتماعی -تربیتی  -فعالیتهای فرهنگی  -1ماده 

اخالق  گردد كه مؤید آمیختگی علم و های عضو هیات علمی اطالق می مجموعه فعالیت به

با قانون اساسی و  اسالمی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی منطبق

نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان  های انقالب اسالمی درمیان خانواده دانشگاهیان بوده و ارزش

 .داشته باشد را به عنوان عناصر سازنده و پیشرو در پی

 
اجتماعی اعضای هیات علمی  -تربیتی -فعالیتهای فرهنگی امتیازهای قابل محاسبه از -1جدول شماره 

 مؤسسه

 موضوع بند

حداکثرامتیاز 

 در واحد کار

 یا ترم

حداکثر 

امتیاز در 

 هرموضوع

حداقل امتیاز 

الزم در هر 

 دوره ارتقاء

1 
با رویکرد اسالمی در  "تولید اثر بدیع و ارزنده هنری"و "مقاله"، "تدوین كتاب"

 اجتماعی -تربیتی  –های فرهنگی  حوزه
 6تا 

 

 

2 

مؤثر در اجرای  ها و همکاری تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای كلیه فعالیت

 های پنج ساله توسعه و های كلی برنامه امور فرهنگی براساس سیاست

 ها و مراكز آموزشی شورای اسالمی شدن دانشگاه های متخذه توسط سیاست

 3تا 
 

3 

های قانونمند دانشجویان و  فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکلارائه مشاوره 

و یا حوزه « مؤسسه»نگی فعال در اعضای هیات علمی و طالب و نهادهای فره

 فرهنگ  علمیه به منظور ترویج فعالیت در حوزه

 2تا 
 

 «مؤسسه»فرهنگی  –استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی  6
هر نیمسال 

 امتیاز  /.7
0 

0 

پذیری در اصالح و هدایت  مسئولیت

نگرشهای مطلوب فرهنگی و مشاركت 

تربیتی  –یا انجام فعالیتهای فرهنگی 

اجتماعی و یا عناوین مشابه برای  -

دانشجویان، )كلیه اقشار دانشگاهی 

با كسب موافقت ( اساتید و كاركنان 

 محل خدمت« مؤسسه»رسمی 

برنامه ریزی وطراحی در امور  -1-0-1

اجتماعی و علمی  -تربیتی –فرهنگی 

دانشجویی و اعضای هیات علمی یا 

 طالب و كاركنان
 2تا 

مشاركت در اجرای امور  - 1-0-2 

اجتماعی از جمله  -تربیتی -فرهنگی

مشاركت فعاالنه در تشکیل جلسات هم  

اندیشی اساتید و نشست و جلسات 



 موضوع بند

حداکثرامتیاز 

 در واحد کار

 یا ترم

حداکثر 

امتیاز در 

 هرموضوع

حداقل امتیاز 

الزم در هر 

 دوره ارتقاء

دانشجویی جهت تبیین مباحث و 

 ....مشکالت و رفع شبهات اعتقادی و

ارائه )سایر فعالیتهای مرتبط  -1-0-3

 -ای علمی، فرهنگی خدمات مشاوره

اجتماعی وآموزشی به  -تربیتی

حضور   -دانشجویان و طالب 

دانشجویی  مستمروتاثیرگذار در مراكز 

....( ها، مساجد، خوابگاهها و اعم از كانون

 با تأیید كمیسیون تخصصی ذیربط

4 
استمرار در تقید و پایبندی به ارزشهای دینی، فرهنگی، ملی، انقالبی و صداقت 

 ن تخصصی ذیربطداری با تایید كمیسیو و امانت
 0 15 15تا 

7 
های  در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت)كسب جوایز فرهنگی 

 ...(فرهنگی و

در هر مورد تا 

2 
7 

 

7 
پردازی با تایید  های نقد و نظریه مشاركت فعاالنه در برگزاری كرسی طراحی و

 مرجع ذیصالح
 4 2تا  1

 

9 

و توانمندسازی اعضای هیات علمی در های دانش افزایی  شركت در كارگاه

نامه  آئین« 3»ماده )با ارائه گواهی معتبر   اجتماعی -تربیتی -زمینه فرهنگی

 176طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات علمی مصوب جلسه 

 (ها و مراكز آموزشی شورای اسالمی شدن دانشگاه

به ازای هر 

ساعت   14

  2آموزش 

 امتیاز

7 
 

 (0مطابق جدول شماره )  4متیاز الزم از بند حداقل ا
  

0 

 (4به استثنای بند ) 9الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

  (4به استثنای بند ) 9الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای   1/1/92از تاریخ : تذکر

یخ از تار 9در نتیجه حداقل امتیازات الزم از مجموع بندهای ا الی .شود امتیاز می 0

 .امتیاز خواهد بود 15مذكور 

  
5 

 9الی  1حداكثر امتیاز قابل قبول از بندهای 
   

 

 :فوق« 1»كمیسیون تخصصی هیات ممیزه موضوع ماده  :1تبصره 

اجتماعی اعضای هیات علمی، در هر  -تربیتی  –جهت بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی

 :شود ی با تركیب زیر تشکیل مینمؤسسه كمیسیو

 عنوان رئیس كمیسیون س نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مؤسسه بهرئی .1
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عنوان دبیر  به...( معاون فرهنگی و )فرهنگی و یا عناوین مشابه  -معاون دانشجویی .2

 كمیسیون

  معاون آموزشی مؤسسه .3

یك نفر عضو هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیات اجرایی جذب  .6

 مؤسسه

م اندیشی اساتید مؤسسه و در صورت عدم وجود شورای مذكور نماینده دبیر شورای ه .0

 شورای فرهنگی مؤسسه

شیوه رأی گیری،  آیین نامه داخلی كمیسیون شامل نحوه تشکیل جلسات، :2تبصره 

 در چارچوب مقررات و... نصاب اعضای حاضر جهت تشکیل جلسات و رأی گیری و حد تعیین

  .شود اعضای كمیسیون تعیین می  لسه توسطضوابط كلی وزارتین، در اولین ج

  های آموزشی فعالیت -2ماده 

 بایست در جهت كه وی می  گردد های عضو هیات علمی اطالق می مجموعه فعالیت به

آموزش وانتقال  به نحوی روزآمد وموثر برای حفظ و ارتقاء كیفیت آموزش و تربیت دانشجویان،

 .مطلوب مفاهیم بکار گیرد

 
 "مؤسسه"های آموزشی اعضای هیات علمی  امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -2ه جدول شمار

 موضوع بند

حداکثرامتیاز 

 در واحد کار

 یا ترم

حداکثر 

امتیاز در 

 هرموضوع

حداقل 

امتیاز الزم 

در هر دوره 

 ارتقاء

1 

تخصیص اوقات )رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی 

و رعایت تقویم مصوب آموزشی و  موظف تدریس در امور آموزشی

 (مؤسسه ... برنامه ریزی درسی و

7./ 7 0 

2 

 كیفیت تدریس

ارزیابی كیفیت تدریس توسط مدیرگروه با لحاظ نمودن نظرات   -

 (امتیاز 0)اعضای هیات علمی عضو گروه 

 (امتیاز 0)ارزیابی كیفیت تدریس توسط معاون آموزشی دانشکده   -

 (امتیاز 0)  س توسط دانش آموختگان ممتازارزیابی كیفیت تدری  -

های تعریف شده در هر  بایست عالوه بر شاخص انش آموخته ممتاز مید

 .باشد 14مؤسسه، الزاماً دارای معدل باالی 

 (امتیاز 0)ارزیابی كیفیت تدریس توسط دانشجویان  -

امتیازات قابل اعطابرحسب طیف امتیازات اخذ شده ازنتایج : توضیح

 
7 

طبق جدول 

 0شماره 



 موضوع بند

حداکثرامتیاز 

 در واحد کار

 یا ترم

حداکثر 

امتیاز در 

 هرموضوع

حداقل 

امتیاز الزم 

در هر دوره 

 ارتقاء

 ارزیابی

عددمبنا ) 99/17تا  16برای نتایج ارزیابی مابین : امتیاز  99/6تا  5

 (نمره ارزشیابی  -0ارزشیابی درمرتبه علمی مندرج در جدول شماره 

 0/19تا  19امتیاز برای نتایج ارزیابی مابین  4

امتیاز شرط  4حداقل ) 25تا  0/19امتیاز برای نتایج ارزیابی مابین  7

 (رآمدی آموزشالزم در كسب عنوان س

ضوابط مربوط به كسب عنوان سرآمدی آموزش به شرح  -تبصره

مندرج در پیوست این آئین نامه به صورت جداگانه به تأیید وزرای هر 

 .یك از وزارتین خواهد رسید

3 

 كمیت تدریس

امتیاز  1امتیاز، كارشناسی /. 0های كاردانی  كمیت تدریس برای دوره-

و دكتری یا دكتری تخصصی  ای رشناسی ارشد یا دكتری حرفهو كا

 .باشد امتیاز می 20/1 

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امتیاز فوق برای  -1تبصره 

مراتب علمی باالتر از دكتری تخصصی تابع ضوابطی خواهد بود كه 

 .توسط آن وزارت تعیین خواهد گردید

ظر از یکسان بودن یا متفاوت بودن اعضای هیات علمی قطع ن: توضیح 

 .عنوان واحدهای درسی از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند شد

توانند كل  هایی كه هر كدام از مقاطع را ندارند می مؤسسه –2تبصره 

 .امتیاز را از مقاطع دیگر كسب نمایند

توان پس از  درصد امتیازات این بند را می 25حداكثر تا   -3تبصره 

ها به  ز از مؤسسه محل خدمت از تدریس در سایر مؤسسهكسب مجو

 .دست آورد

3 

 

35 

 

7 

 

6 

راهنمایی و مدیریت پروژه كارشناسی و یا عناوین موضوعات مشابه 

كه زمینه مهارت افزایی را در مقطع ... ( كارآموزی، كارورزی و)مصوب 

 .نماید كارشناسی و یا سطح دو حوزه علمیه فراهم می

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس ماده در وز –تبصره 

 .بخش سوم این آئین نامه عمل خواهد شد( 1)

3./ 0 

 
  

0 

برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در 

نظیر دریافت لوح تقدیر ، نشان، )امر آموزش 

و   به تشخیص هیات ممیزه( یا عناوین مشابه

در سطح  -2-0-1

مؤسسه با تایید رئیس 

 دانشکده/ مؤسسه

0./ 1 



 17 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

 موضوع بند

حداکثرامتیاز 

 در واحد کار

 یا ترم

حداکثر 

امتیاز در 

 هرموضوع

حداقل 

امتیاز الزم 

در هر دوره 

 ارتقاء

یا كسب عنوان معلم برتر با تأیید مراجع 

 جهت انجام فعالیت آموزشی رسمی

استفاده از امتیاز مربوطه در هر سطح : توضیح

 .باشد فقط یکبار برای كل دوره ارتقا مجازمی

در سطح   -2-0-2

دانشگاه با تایید معاون 

 آموزشی دانشگاه

1 2 

در سطح ملی  -2-0-3

للی با تایید الم و بین

معاون آموزشی وزارت 

 متبوع

2 6 

4 

بر مبنای تیراژ و )تالیف یا تدوین كتب چاپی 

یا الکترونیکی كه به عنوان منبع ( نوبت چاپ

در  –تبصره . آموزشی مورد استفاده قرار گیرد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

نامه  بخش سوم این آئین( 1)براساس ماده 

 .عمل خواهد شد

كتاب در سطح  -2-4-1

ملی با تایید شورای 

ریزی وزارت  برنامه

 متبوع

3 4 

 
  

 

كتاب در سطح  -2-4-2

مؤسسه با تایید شورای 

انتشارات مؤسسه و 

ریزی  شورای برنامه

مؤسسه یا گروه 

 آموزشی

0/1 3 

جزوه در سطح  -2-4-3

مؤسسه با تایید شورای 

انتشارات مؤسسه و 

ریزی  شورای برنامه

ؤسسه یا گروه م

 آموزشی

7/5 0/1 

7 

های  گیری از روش ارج نهادن به امور آموزشی و شاگردپروری با بهره

نظیر )های نوین آموزشی مطلوب تدریس و استفاده مناسب از روش

مشاوره آموزشی، برگزاری سمینارهای آموزشی، اردوهای آموزشی، 

 (كارگاه آموزشی و عناوین مشابه

0/5 2 

 

 (0مطابق جدول شماره )  7الی  1ز الزم از بندهای حداقل امتیا
  

25 

 7الی  1حداكثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 
 

65 
 



 نامه استخدامی آئین« 66»برای مشاغل موضوع ماده « 2»كسب امتیازات ماده : تبصره

 یك از سایر مشاغلی كه با حکم هر. هیات علمی در زمان تصدی مشاغل مذكور الزامی نیست

شوند در زمان تصدی، فقط در سقف بار آموزشی موظف خود  ه آن منصوب می  وزیران وزارتین

 .الزم است امتیاز كسب نمایند

 

 فناوری -فعالیتهای پژوهشی  -3ماده 

 مجموعه فعالیتهای عضو هیات علمی اطالق می گردد كه ضمن برخورداری از ویژگی به

سازی و بکارگیری  عه حقایق یا ایجاد توانایی پیادههدفمندی ساختار یافته، قابلیت كشف و توس

شکستن مرزهای دانش به صورت  و نیاز جامعه  های علمی را داشته ودرعمل قادر به رفع یافته

 .فناورانه وزارتین باشد های مصوب تحقیقاتی و متوازن ومنطبق بر اولویت
 

 "مؤسسه" اعضای هیات علمی فناوری -امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای پژوهشی -3 جدول شماره

 موضوع بند

حداکثر 

امتیاز 

در 

واحد 

کار یا 

 ترم

حداکثر 

امتیاز 

در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم در هر 

 دوره ارتقاء

1 

پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبرداخلی و خارجی  –مقاله علمی
(ISC,… ) گواهی چاپ مقاله علمی  2حداكثر تا )  مورد تایید وزارت متبوع– 

 .(پژوهشی نیز قابل قبول می باشد
پژوهشی پراستناد و مقاالت داغ به تایید هیات   -امتیاز مقاله های علمی  -1تبصره

 .برابر قابل افزایش است 0/1ممیزه تا 
امتیاز مقاالت مستخرج از طرح های پژوهشی محرمانه كه امکان چاپ و  -2تبصره 

محرمانه بودن ممکن نیست با تایید كمیته ممیزی منتخب وزارتین انتشار آنان بواسطه 
 .برابر قابل افزایش است 2/1متبوع حسب مورد، تا 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد پیوست مربوطه نسبت  -3تبصره 
های الزم در هر گروه از مجالت و تعیین اعتبار مقاالت  به امتیازدهی و تعیین حداقل

 .بط اقدام خواهد نمودمرت
به شرح   نحوه امتیازدهی به مقاالتی كه اعتبار آنها هنوز تأیید نشده است، -6تبصره 

 .مندرج در پیوست این آئین نامه خواهد بود

 7تا  2
 

 

طبق جدول 
 0شماره 

 0  تا 1 مروری –مقاله علمی  2
 

 

 6تا  1 فره المعارترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائ –مقاله علمی  3
 

 10 2تا  1 های علمی معتبر مقاله علمی كامل داوری شده در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش 6

 0 1تا  0/5 های علمی معتبر خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت همایش 0



 19 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

 موضوع بند

حداکثر 

امتیاز 

در 

واحد 

کار یا 

 ترم

حداکثر 

امتیاز 

در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم در هر 

 دوره ارتقاء

 0 1 پایان نامه/ مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله 4

7 
یا اكتشاف منجربه تولید و تجاری سازی محصول یا فرآیند با  اختراع/تولیددانش فنی

 تأیید مراجع ذیصالح وزارتین متبوع
 25تا 

 

 
7 

 

های علمی طرح های پژوهشی و فناوری كه با اجرای آن یکی از  گزارش
اثر / معضالت كشور حل شده باشد و با تایید دستگاه اجرایی سفارش دهنده

امتیاز   -نهایی هیات ممیزه ذیربطتبصرهبدیع و ارزنده هنری و تایید 
های ملی كه حائز كسب رتبه در جشنواره های بین المللی معتبر شود  طرح

در حوزه های )و یا به عنوان طرح ملی برجسته در تامین نیازهای اساسی 
یا تحریمی كشور به   ... (مختلف فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و صنعت و

برابر قابل افزایش  0/1یر رسیده باشد تا تایید كمیته ممیزی منتخب وز
 .است

3-7-1-
 مؤسسه

 6تا  1

 

طبق جدول 
 0شماره 

3-7-2- 
استانی یا 

 ای منطقه

 7تا  2

3-7-3- 
 ملی

 16تا  3

9 
اختراع یا اكتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تأیید علمی مراجع ذیصالح 

 وزارتین متبوع
 15تا 

 

 

 داخلی یا بین المللی( گرنت)ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی ایجاد  15

 2تا  1
به ازای )

هر ده 
میلیون 

 (تومان

12 

 0 2 با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط( اختراعات و جشنواره)سایر فعالیتهای فناوری  11

12 

ات با تایید نهایی هی( كتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود)تألیف یا تصنیف 
 ممیزه ذیربط

 10تا 
 

طبق جدول 
 0شماره 

 35تا  با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط... تألیف مجموعه كتابهای همانند دائره المعارف و
 

13 
ارزیابی، داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناوری و نوآوری با تایید هیات ممیزه 

 ذیربط
2 7 

 
 

16 
درصد در  35یفی در صورتی كه حداقل به میزان تجدید چاپ كتاب تألیفی یا تصن

 محتوای آن اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشد به تشخیص هیات ممیزه ذیربط
3 9 

10 
 15 2 ویرایش علمی كتاب با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط

 0 1 داوری مقاالت علمی پژوهشی با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط

 25 15 كتاب معتبر با تایید كمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیربط تصحیح انتقادی 14

17 

ای یا سطح  راهنمایی و مشاوره پایان نامه كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه
برابر كه در  0/1سقف برای پایان نامه های كاربردی با ضریب )حوزه  3

 .(باشد  جهت حل مشکالت كشور عمل نموده

3-17-1-
استاد 
 راهنما

0/2 25 



 موضوع بند

حداکثر 

امتیاز 

در 

واحد 

کار یا 

 ترم

حداکثر 

امتیاز 

در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم در هر 

 دوره ارتقاء

3-17-2-
استاد 
 مشاور

1 

سقف برای )حوزه  6راهنمایی و مشاوره رساله دكتری تخصصی یا سطح 
برابر كه در جهت حل مشکالت  0/1پایان نامه های كاربردی با ضریب 

 .(كشور عمل نموده باشد
در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امتیازات این بند در : تبصره

 .اسبه می شودآموزشی مح« 2»ماده 

3-17-3-
استاد 
 راهنما

4 

3-17-6-
استاد 
 مشاور

2 

17 

كرسی های 
 نظریه پردازی

 

 ارائه دستاوردها و نتایج علمی و پژوهشی برگرفته از كرسی های
نظریه پردازی درهمایش ها ومیزگردهای مراكز علمی، ملی وبین  

 المللی

 7 6تا 

و سایر حوزه های  در حوزه علوم انسانی ومعارف اسالمی
 علوم با داوری مراجع ذیصالح مورد تایید وزارت متبوع

3-17-1- 
 نقد علمی

 7تا  2

 3-17-2- 
 نوآوری

 7تا  2

3-17-3- 
نظریه 
 پردازی

 12تا  0
 

طبق جدول 
 0شماره 

  15 0تا  كسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی 19

 21 7 كتاب تخصصی با تایید كمیسیون تخصصی ذیربطترجمه  25

 (0مطابق جدول شماره ) 25الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 
  

طبق جدول 
 0شماره 

 25الی  1  حداكثر امتیاز قابل احتساب از بندهای
سقف  

 ندارد

 

 

 اجرایی – فعالیتهای علمی - 6ماده 

 گردد كه زمینه سازتقویت و بسط ق میاطال های عضو هیات علمی مجموعه فعالیت به

 گسترش علم و های دینی و فرهنگی و تعمیق مبانی اعتقادی بوده و منجر به توسعه و بنیان

 .گردد می ها های مرتبط در این حوزه پژوهش و فناوری و تامین زیر ساخت دانش،



 21 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

 "مؤسسه"هیات علمی اجرایی اعضای -های علمی امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -6جدول شماره 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 
در واحد کار 

 یا ترم

حداکثر 
امتیاز 
درهر 
 موضوع

 حداقل
امتیاز الزم 
در هر دوره 

 ارتقاء

1 

حضور فعال و تمام وقت در موسسه و مشاركت براساس تکالیف تعیین شده در 
های  عالیتف  نامه مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر آئین

 اجرائی محوله

1 7 0 

 15 0تا  (به شیوه گردآوری)كتاب  تدوین 2

 

 0 2تا  تدوین مجموعه مقاالت 3

6 
، هنری و مدیریت های پژوهشی، فناوری برپایی نمایشگاه

 های هنری اجرایی برنامه

 1تا  در سطح استانی -6-6-1

6 
 0/1تا  در سطح ملی -6-6-2

در سطح  -6-6-3
 المللی بین

 2تا 

0 

های  با شیوه نامه)طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا كارگاه فنی، واحد پژوهشی 
شبکه تخصصی  ، كتابخانه تخصصی،(آموزشی و پژوهشی الزم برای تدریس و تحقیق

 رایانه، یا واحدهای نیمه صنعتی

 4 3تا 

4 
تقویت و گسترش ای و  های میان رشته های جدید و به خصوص رشته ایجاد رشته

 تحصیالت تکمیلی
1 6 

7 

های  كارگاه  اندازی و برگزاری راه ،طراحی  مشاركت در
ضمن  آموزشی، پژوهشی و فناوری تربیتی، -فرهنگی

خدمت با ارائه مستندات مربوط و با تایید مراكز 
 برگزاركننده

 

 6 20/5 شركت -6-7-1

 تدریس -6-7-2

 4 1تا  0/5
 طراحی -6-7-3

7 
های كارآفرینی با تایید معاون پژوهشی و فناوری وزارت  تولید و گسترش برنامه

 متبوع
 9 3تا 

9 
های عالی آموزشی و  دانشگاه، مراكز تحقیقاتی، مؤسسه همکاری مؤثر در تأسیس

 های دانش بنیان های علم و فناوری، مراكز رشد و شركت ها و پارک پژوهشی، شهرک
 12 6تا 

 رفیت فعال در جذب دانشجویان خارجیایجاد ظ 15

 1تا  0/5
به ازای هر ده )

 (دانشجو

12 

11 
های علمی معتبر و  عضویت در هیات تحریریه نشریه  مدیر مسئولی، سردبیری،

 های علمی رسمی كشور ریاست قطب
 12 6تا 

 ها دبیری همایش 12

های  همایش -6-12-1
علمی با تایید شورای 

 پژوهشی مؤسسه

1 

های  همایش -6-12-2 12
ملی و بین المللی با تایید 
معاون پژوهشی وفناوری 

 وزارت متبوع

2 

13 
مركز / طراحی سئواالت آزمون سراسری با تایید سازمان سنجش و آموزش كشور

 آزمون دانشگاه آزاد اسالمی

 1ساعت  05هر 
 امتیاز

0 

 تا  6هر سال  4جدول شماره  امتیازات ناشی از پذیرش مسئولیت قوای سه گانه مطابق 16



 موضوع بند

حداکثر امتیاز 
در واحد کار 

 یا ترم

حداکثر 
امتیاز 
درهر 
 موضوع

 حداقل
امتیاز الزم 
در هر دوره 

 ارتقاء

16  

10 

های رسمی شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای  ها و هیات شركت در شوراها، كمیته
ها و مراكز وابسته به وزارت، حوزه علمیه  عالی عتف، ستاد وزارت، سازمانها و مؤسسه

 .كه جزء وظایف سازمانی فرد نباشد  ها و فرهنگستان

 2هر سال تا 
 

14 
تربیتی،آموزشی، پژوهشی، عمرانی سالیانه به تأیید  -رش عملکرد مناسب فرهنگیگزا

 مقام مافوق
2 15 

 (0مطابق جدول شماره ) 14الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 
  

15 

 14الی  1حداكثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 
 

65 
 

 

 "مؤسسه"قا مرتبه اعضای هیات علمی حداقل امتیازهای الزم برای ارت -5دول شماره ج

مرتبه قبل 
 از ارتقا

مرتبه 
بعد از 
 ارتقا

حداقل امتیاز 
الزم از 

فرهنگی، )1ماده
تربیتی و 
 (اجتماعی

حداقل امتیاز الزم 
 (آموزشی)  2ماده

حداقل امتیاز 
 3الزم از ماده

پژوهشی و )
 (فناوری

حداقل 
امتیاز 
الزم 

  6ماده
 -علمی)

 (اجرایی

امتیاز  حداقل
الزم از مجموع 

تعیین  مواد
( وتویی) کننده
 6تا1

حداقل 
امتیاز کل 
از مجموع 

 6تا  1 مواد

 4بند 
مجموع 

 *بندها

بند 
1 

بند 
2 

بند 
3 

مجموع 
 بندها

بند 
1 

مجموع 
 بندهای

1  ،7  ،
 و 12
-3بند

17-3 

 مجموع
 بندها

بند 
1 

مجموع 
رزش ا بندها

 25از 

مربی 
 آموزشیار

 مربی

0 0 0 

16 

7 25 

1 
 3 

3 

15 35 

0 15 

40 95 

 155 70 05 10 0 16 استادیار مربی

 115 95 00 10 0 10 دانشیار استادیار

 125 90 45 0/22 0/7 14 استاد دانشیار

در . شود امتیاز می 0( 4به استثنای بند ) 9الی  1امتیاز الزم از بندهای حداقل  1/1/92از تاریخ : تذكر*
 .امتیاز خواهد بود 15از تاریخ مذكور  9نتیجه حداقل امتیازات الزم از مجموع بندهای ا الی 

امتیاز مورد تایید كمیته 
       منتخب ذیربط

  
  

امتیاز مورد تایید كمیسیون 
       تخصصی ذیربط

  
  

امتیاز مورد تایید هیات ممیزه 
       ذیربط
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 16ند موضوع ب  -4جدول شماره 
 بخش اول آئین نامه 6ماده *

 امتیاز موضوع 16-6بند

 16 رؤسای قوای سه گانه 1

2 
وزرا، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضائیه، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و دبیر 

 شورای عالی انقالب فرهنگی
12 

3 

یص مصلحت نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخ

نظام، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونان وزارت 

متبوع، مدیر مركز مدیریت حوزه علمیه، اعضای شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در 

 دانشگاهها و رئیس جهاد دانشگاهی

15 

6 
امی اعضای هیات علمی دانشگاه اصالحی آئین نامه استخد 66سایر مسئوالن مذكور در ماده 

 تهران
15 

0 

، ها های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، رؤسای فرهنگستان رؤسای دانشگاهها و مؤسسه

دبیران شوراهای تخصصی و معاونین دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونین ستادی نهاد 

 ها و معاونین رئیس جهاد دانشگاهی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 15تا 

4 
مشاوران وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مشاوران 

 «وزارتین متبوع»معاونان 

و  7تا 

 4تا 

7 
های آموزش عالی و پژوهشی، مسئولین دفاتر و رؤسای استانی  معاونان دانشگاهها و مؤسسه

 ؤسای پاركهای علم و فناوری مستقلها و ر نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
 7تا 

7 
های  های علم و فناوری مستقل، رؤسای پارک معاونان مركز مدیریت حوزه علمیه، معاونان پارک

 «وزارتین متبوع»ها و مدیران كل دفاتر و ادارات  علم و فناوری وابسته به دانشگاه
 7تا 

9 

مستقل، رؤسای مراكز رشد علم و ها و واحدهای پژوهشی  ها، پژوهشکده رؤسای دانشکده

های علم و فناوری وابسته به  های دانشگاهی، معاونان پارک فناوری، مدیران عامل شركت

 های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ها و مؤسسه ها و مدیران حوزه ستادی دانشگاه دانشگاه

 4تا 

 0تا  ها بسته به دانشکدهها و واحدهای پژوهشی مستقل وا ها، پژوهشکده معاونان دانشکده 15

11 
، دبیر كمیسیون نشریات علمی كشور، دبیر «وزارتین متبوع»معاونان مدیران كل دفاتر و ادارات 

 های علمی كشور های علمی رسمی و دبیر شورای قطب كمیسیون انجمن
 6تا 

12 
یران هایی كه طبق مقررات، متصدیان آنها باید عضو هیات علمی باشند نظیر مد سایر سمت

 های سازمانی مصوب دار در مجموعه پست های ستاره های آموزشی و یا پژوهشی و پست گروه
 6تا 

 

صادركننده )توسط مقام باالتر  12تا  0اجرایی بندهای  -های علمی امتیاز فعالیت میزان *

اجرایی اعضای هیات  -های علمی همچنین امتیاز فعالیت. شود تعیین می( حکم انتصاب فرد

عضو هیات علمی و  محل خدمت« مؤسسه»مشمول بندهای مذكور كه در خارج از  علمی



« مؤسسه»با موافقت رئیس  در صورتی قابل احتساب است كه نمایند، فعالیت می« وزارت»

 متبوع انجام شده باشد

 

 مؤسسات پژوهشی: بخش دوم

 اجتماعی  -تربیتی –های فرهنگی  فعالیت -1ماده 

اخالق  گردد كه مؤید آمیختگی علم و ضو هیات علمی اطالق میهای ع مجموعه فعالیت به

با قانون اساسی و  اسالمی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی منطبق

نگاه مثبت جامعه به دانشگاهیان  های انقالب اسالمی درمیان خانواده دانشگاهیان بوده و ارزش

 .داشته باشد و در پیرا به عنوان عناصر سازنده و پیشر

 
اجتماعی اعضای هیأت -تربیتی –های فرهنگی  امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -1جدول شماره 

 "مؤسسه"علمی 

 موضوع بند
حداکثرامتیاز در 

 یا ترم واحد کار

حداکثر 

امتیاز در 

 هرموضوع

حداقل امتیاز 

الزم در هر دوره 

 ارتقاء

1 
با رویکرد  "ثر بدیع و ارزنده هنریتولید ا"و "مقاله"، "تدوین كتاب"

 اجتماعی -تربیتی  –های فرهنگی  اسالمی در حوزه
 6تا 

 

 

2 

ها و همکاری مؤثر  تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای كلیه فعالیت

های پنج  های كلی برنامه در اجرای امور فرهنگی براساس سیاست

 شورای اسالمی شدن  های متخذه توسط سیاست ساله توسعه و

 ها و مراكز آموزشی دانشگاه

 3تا 
 

3 

های قانونمند  ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکلا

دانشجویان یا عناوین مشابه و اعضای هیات علمی و طالب و نهادهای 

منظور ترویج فعالیت  و یا حوزه علمیه به« مؤسسه»ل در فرهنگی فعا

 در حوزه فرهنگ

 2تا 
 

6 

 

در اصالح و  پذیری مسئولیت

های مطلوب  هدایت نگرش

فرهنگی و مشاركت یا انجام 

-تربیتی -های فرهنگی فعالیت

و یا عناوین مشابه  اجتماعی

برای كلیه اقشار دانشگاهی 

( دانشجویان، اساتید و كاركنان)

با كسب موافقت رسمی 

 محل خدمت« مؤسسه»

ریزی وطراحی در  برنامه -1-6-1

-عیاجتما -تربیتی -امور فرهنگی

علمی و كارورزی یا عناوین مشابه 

دانشجویی و اعضای هیات علمی یا 

 طالب و كاركنان
 2تا 

 

 
 

 

مشاركت در اجرای امور  -1-6-2

اجتماعی از جمله  -تربیتی -فرهنگی

مشاركت فعاالنه در تشکیل جلسات 

هم اندیشی اساتید و نشست و 
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 موضوع بند
حداکثرامتیاز در 

 یا ترم واحد کار

حداکثر 

امتیاز در 

 هرموضوع

حداقل امتیاز 

الزم در هر دوره 

 ارتقاء

جلسات دانشجویی یا عناوین مشابه 

مشکالت و جهت تبیین مباحث و 

 ....رفع شبهات اعتقادی و

های مرتبط  سایر فعالیت -1-6-3

ای علمی،  ارائه خدمات مشاوره)

اجتماعی  -تربیتی -فرهنگی

  -وآموزشی به دانشجویان و طالب 

تاثیرگذار در مراكز  و حضور مستمر

دانشجویی یا عناوین مشابه اعم از 

با ....( ها و كانونها، مساجد، خوابگاه

 ید كمیسیون تخصصی ذیربطتأی

 

0 
های دینی، فرهنگی، ملی، انقالبی  استمرار در تقید و پایبندی به ارزش

 داری با تایید كمیسیون تخصصی ذیربط و صداقت و امانت
 0 15 15تا 

4 
در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، )كسب جوایز فرهنگی 

 ...(های فرهنگی و مسئولیت
 7 2در هر مورد تا 

 

7 
پردازی  های نقد و نظریه طراحی و مشاركت فعاالنه در برگزاری كرسی

 با تایید مرجع ذیصالح
 4 2تا  1

7 

های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیات  شركت در كارگاه

با ارائه گواهی معتبر   اجتماعی -تربیتی  -علمی در زمینه فرهنگی

انمندسازی اعضای هیات آئین نامه طرح دانش افزایی و تو« 3»ماده )

شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراكز  176علمی مصوب جلسه 

 (آموزشی

  14به ازای هر 

  2ساعت آموزش 

 امتیاز

7 

 (0مطابق جدول شماره )  0حداقل امتیاز الزم از بند 
  

0 

 (0به استثنای بند ) 7الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

به استثنای ) 7الی  1قل امتیاز الزم از بندهای حدا 1/1/92ازتاریخ : تذكر

در نتیجه حداقل امتیازات الزم از مجموع بندهای . شود امتیاز می 0  (0بند 

 .امتیاز خواهد بود 15از تاریخ مذكور  7ا الی 

  
5 

 7الی  1حداكثر امتیاز قابل قبول از بندهای 
 

35 
 

 

 :فوق« 1»ه كمیسیون تخصصی هیات ممیزه موضوع ماد :1تبصره 

اجتماعی اعضای هیات علمی، در هر  -تربیتی -جهت بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی 

 :شود موسسه كمیسیونی با تركیب زیر تشکیل می



 عنوان رئیس كمیسیون رئیس مؤسسه به .1

 عنوان دبیر كمیسیون معاون اجرایی و یا عناوین مشابه به .2

  معاون پژوهشی مؤسسه .3

 ا حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیات اجرایی جذب مؤسسهیك نفر عضو هیات علمی ب .6

 دبیر شورای هم اندیشی اساتید مؤسسه. 15

 گیری، تعیین شیوه رأی نامه داخلی كمیسیون شامل نحوه تشکیل جلسات، آیین :2 تبصره

ضوابط  در چارچوب مقررات و... گیری و حدنصاب اعضای حاضر جهت تشکیل جلسات و رای

 .شود اعضای كمیسیون تعیین می  ، در اولین جلسه توسطكلی وزارتین

 

  های آموزشی فعالیت -2ماده 

آموزش  بایست در جهت گردد كه وی می مجموعه فعالیتهای عضو هیات علمی اطالق می به

انتقال مطلوب  آموزش و و تربیت دانشجویان، به نحوی روزآمد وموثر برای حفظ و ارتقاء كیفیت

 .مفاهیم بکار گیرد

 
 "مؤسسه"های آموزشی اعضای هیات علمی  امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -2جدول شماره 

 موضوع بند

حداکثرامتیاز 

 در واحد کار

 یا ترم

حداکثر 

امتیاز در 

 هرموضوع

حداقل امتیاز 

الزم در هر 

 دوره ارتقاء

1 

 

 كیفیت تدریس

ات ارزیابی كیفیت تدریس توسط مدیرگروه با لحاظ نمودن نظر  -

 (امتیاز 0)اعضای هیات علمی عضو گروه 

 (امتیاز 0)ارزیابی كیفیت تدریس توسط معاون آموزشی دانشکده   -

 (امتیاز 0)  ارزیابی كیفیت تدریس توسط دانش آموختگان ممتاز  -

های تعریف شده در  دانش آموخته ممتاز می بایست عالوه بر شاخص

 .اشدب 14هر مؤسسه، الزاماً دارای معدل باالی 

 (امتیاز 0)ارزیابی كیفیت تدریس توسط دانشجویان   -

امتیازات قابل اعطابرحسب طیف امتیازات اخذ شده ازنتایج : توضیح

 ارزیابی

عدد مبنا )  25تا  16امتیاز برای نتایج ارزیابی مابین   4تا  5

 (نمره ارزشیابی  -0ارزشیابی درمرتبه علمی مندرج در جدول شماره 

 

 

6 

 

 طبق جدول

 0شماره 

 10 3 كمیت تدریس 2
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 موضوع بند

حداکثرامتیاز 

 در واحد کار

 یا ترم

حداکثر 

امتیاز در 

 هرموضوع

حداقل امتیاز 

الزم در هر 

 دوره ارتقاء

 1امتیاز ، كارشناسی /. 0كمیت تدریس برای دوره های كاردانی - 

و دكتری یا دكتری   امتیاز و كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای

 .امتیاز می باشد 20/1 تخصصی 

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امتیاز فوق برای  -تبصره 

تخصصی تابع ضوابطی خواهد بود كه مراتب علمی باالتر از دكتری 

 .توسط آن وزارت تعیین خواهد گردید

  

3 

اهتمام ورزیدن در پرورش محقق، 

تعمیق روح خودباوری دانشجویان در 

امر پژوهش و پیشبرد شبکه 

 تحقیقاتی

نامه مربوطه توسط  شیوه –تبصره 

 .گردد وزارتین متبوع تهیه و ابالغ می

لی با در سطح ملی و بین المل

 تایید معاون پژوهشی 

 وزارت متبوع
 10 0تا 

 

6 
های كوتاه مدت  ی در قالب كارگاهها و دورهنتقال دانش یا فناوراا

 آموزشی و پژوهشی با تأیید معاون پژوهشی مؤسسه

 7هر دوره 

  0/5  ساعته

 امتیاز

15 

 

 (0مطابق جدول شماره )  6الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 
  

 

 6الی  1ر امتیاز قابل احتساب از بندهای حداكث
 

10 
  

 

 آئین نامه استخدامی« 66»برای مشاغل موضوع ماده « 2»كسب امتیازات ماده  :تبصره

یك از  سایر مشاغلی كه با حکم هر. هیات علمی در زمان تصدی مشاغل مذكور الزامی نیست

سقف بار آموزشی موظف خود  شوند در زمان تصدی، فقط در به آن منصوب می وزیران وزارتین

 .الزم است امتیاز كسب نمایند

 

 فناوری -های پژوهشی فعالیت -3ماده 

 گردد كه ضمن برخورداری از ویژگی های عضو هیات علمی اطالق می مجموعه فعالیت به

سازی و بکارگیری  هدفمندی ساختار یافته، قابلیت كشف و توسعه حقایق یا ایجاد توانایی پیاده



وشکستن مرزهای دانش به صورت  ای علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعهه یافته

 .فناورانه وزارتین باشد های مصوب تحقیقاتی و منطبق بر اولویت متوازن و

 
فندداوری اعضددای هیددات  -امتیازهددای قابددل محاسددبه از فعالیتهددای پژوهشددی  -3جدددول شددماره 

 "مؤسسه"علمی

 موضوع بند

حداکثر 
 امتیاز

در واحد 
کار یا 

 ترم

حداکثر 
امتیاز در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 
الزم در هر دوره 

 ارتقاء

1 
تخصیص اوقات موظف به   مؤسسه و  رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی

 امر پژوهش و انجام صحیح امور محوله
1 7 4 

2 

پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر  –مقاله علمی 
 مورد تایید وزارت متبوع( …,ISC)جی داخلی و خار

 .(باشد پژوهشی نیز قابل قبول می -گواهی چاپ مقاله علمی 2حداكثر تا )
پژوهشی پراستناد ومقاالت داغ به   -های علمی  امتیاز مقاله -1تبصره

 .برابر قابل افزایش است 0/1تایید هیات ممیزه تا 
شی محرمانه كه امتیاز مقاالت مستخرج از طرح های پژوه -2تبصره 

امکان چاپ و انتشار آنان بواسطه محرمانه بودن ممکن نیست با تایید 
برابر قابل  2/1كمیته ممیزی منتخب وزارتین متبوع حسب مورد، تا 

 .افزایش است
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد پیوست  -3تبصره 

در هر گروه از های الزم  نسبت به امتیازدهی و تعیین حداقلمربوطه 
 .مجالت و تعیین اعتبار مقاالت مرتبط اقدام خواهد نمود

نحوه امتیازدهی به مقاالتی كه اعتبار آنها هنوز تأیید نشده  -6تبصره 
 .به شرح مندرج در پیوست این آئین نامه خواهد بود  است،

 7تا  2
 

طبق جدول شماره 
0 

 0  تا 1 مروری -مقاله علمی 3
 

طبق جدول شماره 
0 

 

 6تا  1 المعارف ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره -مقاله علمی 6
 

0 
های  مقاله علمی كامل داوری شده در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش

 علمی معتبر
 10 2تا  1

 0 1تا  0/5 های علمی معتبر خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت همایش 4
  0 1 پایان نامه/ صد مستخرج از رسالهمقاله علمی صد در  7

7 
محصول  سازی د و تجاریاختراع یا اكتشاف منجر به تولی/ تولید دانش فنی

 یا فرآیند با تأیید مراجع ذیصالح وزارتین متبوع
 25تا 

 
 

 
 
9 

 

های پژوهشی و فناوری كه با اجرای آن یکی از  های علمی طرح گزارش
/ دهنده ایید دستگاه اجرایی سفارشمعضالت كشور حل شده باشد و با ت

میدانی برای اكتشاف  -های علمی فعالیت/ اثر بدیع و ارزنده هنری
منضم به گزارشنامه طرح علمی و تایید ...( شناسی و معادن و باستان)

 نهایی هیات ممیزه ذیربط
های  های ملی كه حائز كسب رتبه در جشنواره امتیاز طرح -تبصره

عنوان طرح ملی برجسته در تامین نیازهای  و یا به المللی معتبر شود بین
  ... (های مختلف فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و صنعت و در حوزه)اساسی 

 0/1یا تحریمی كشور به تایید كمیته ممیزی منتخب وزیر رسیده باشد تا 

 موسسه -3-9-1
تا  1

6 

 

طبق 
جدول 
شماره 

0 

منطقه  استانی یا -3-9-2
 ای

تا  2
7 

 ملی -3-9-3
تا  3

16 



 29 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

 موضوع بند

حداکثر 
 امتیاز

در واحد 
کار یا 

 ترم

حداکثر 
امتیاز در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 
الزم در هر دوره 

 ارتقاء

 .برابر قابل افزایش است

15 
اختراع یا اكتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تأیید علمی 

 مراجع ذیصالح وزارتین متبوع
 15تا

 
 

 المللی داخلی یا بین( گرنت)ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی  11

 2تا  1
به ازای )

هر ده 
میلیون 

 (تومان

12 

 

12 
 

های پژوهشی، فناوری ونوآوری باتایید  داوری ونظارت بر فعالیت ارزیابی،
 شورای پژوهشی مؤسسه

 موسسه -3-12-1
تا 

0/5 
12 

 
 

استانی یا  -3-12-2
 منطقه ای

تا 
0/1 

 3تا  ملی -3-12-3

13 
با تایید نهایی هیات ( اختراعات و جشنواره)های فناوری  سایر فعالیت
 ممیزه ذیربط

2 0 
 

16 

با تایید ( كتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود)تألیف یا تصنیف 
 نهایی هیات ممیزه ذیربط

 10تا 
طبق جدول شماره  

با تایید نهایی هیات ... های همانند دایره المعارف و تألیف مجموعه كتاب 0
 ممیزه ذیربط

 35تا 
 

10 
 35حداقل به میزان تجدید چاپ كتاب تألیفی یا تصنیفی در صورتی كه 

درصد در محتوای آن اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشد به تشخیص 
 هیات ممیزه ذیربط

3 9 
 

 

14 
 15 2 ویرایش علمی كتاب با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط

 0 1 داوری مقاالت علمی پژوهشی با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط

17 
تایید كمیسیون تخصصی هیات ممیزه تصحیح انتقادی كتاب معتبر با 

 ذیربط
15 25 

17 
 

های دانشجویی حاصل از واگذذاری پذروژه یذا     نامه راهنمایی یا مشاوره پایان
طذذرح پژوهشذذی در دسذذت اجذذرا یذذا مصذذوب عضذذو هیذذات علمذذی و یذذا    

هذای اجرایذی پیشذنهاد و یذا حمایذت       هایی كذه توسذط دسذتگاه    نامه پایان
 تکمیلی شوند به دانشجویان تحصیالت می

در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امتیازات این بند در : تبصره
 .شود یم آموزشی محاسبه« 2»ماده 

نامذذذه  پایذذذان -3-17-1
كارشناسی ارشد، دكتذری  

 حوزه 3ای یاسطح  حرفه
0/2 

25 
 

 1 استاد مشاور -3-17-2
نامذذذذه  پایذذذذان -3-17-3

دكتری تخصصی یا سذطح  
 حوزه 6

4 

 2 استاد مشاور -3-17-6

9 
های  كرسی

 پردازی هنظری
 

 رفتذه از ارائه دستاوردهاو نتایج علمی و پژوهشذی برگ 
هذذا و  همذذایش پذذردازی در هذذای نظریذذه  كرسذذی

 المللی میزگردهای مراكز علمی، ملی و بین
 7 6تا 

 

های علوم  در حوزه علوم انسانی و معارف اسالمی و سایر حوزه
 الح مورد تایید وزارت متبوعبا داوری مراجع ذیص

نقد  -3-19-1
 علمی

2 
تا 
7 

 



 موضوع بند

حداکثر 
 امتیاز

در واحد 
کار یا 

 ترم

حداکثر 
امتیاز در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 
الزم در هر دوره 

 ارتقاء

3-19-2- 
 نوآوری

2 
تا 
7 

3-19-3- 
 نظریه پردازی

0 
تا 
12 

طبق جدول 
 0شماره 

25 

از  برخذذذذذذذذورداری
برجسذذذذتگی یذذذذا  
شاخص بودن درامذر  

نظیذذذذر )پذذذذژوهش 
دریافت لذوح تقذدیر،   
نشذذان، یذذا عنذذاوین  

از مراجذذذع ( مشذذذابه
رسمی جهذت انجذام   

پژوهشی وبه  فعالیت
 عنوان پژوهشگر برتر

اسذذتفاده از : توضذذیح
امتیاز مربوطه در هر 
سذذطح فقذذط یکبذذار  
برای كل دوره ارتقذا  

 .مجازمی باشد

در سطح مؤسسه با تایید معاون پژوهشی  -3-25-1
 موسسه

 6 2تا 
 

بذا تاییذد    المللذی   در سطح ملذی یذا بذین    -3-25-2
 معاون پژوهشی وزارت متبوع

 7 6تا 

21 
المللی مرتبط بذا حذوزه تخصصذی و     های ملی و بین سب رتبه در جشنوارهك

 انتخاب پژوهشگر برتر و یا استاد نمونه كشوری
 15 0تا 

 

  21 7 ترجمه كتاب تخصصی با تایید كمیسیون تخصصی ذیربط 22

 (0مطابق جدول شماره ) 22الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 
  

طبق جدول شماره 
0 

  سقف ندارد  22الی  1  امتیاز قابل احتساب از بندهایحداكثر 

 
 اجرایی -های علمی فعالیت -6ماده 

 گردد كه زمینه سازتقویت و بسط های عضو هیات علمی اطالق می مجموعه فعالیت به

گسترش علم و  های دینی و فرهنگی و تعمیق مبانی اعتقادی بوده و منجر به توسعه و بنیان

 .گردد ها می حوزه های مرتبط در این وری و تامین زیر ساختدانش، پژوهش و فنا

 



 31 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

 "همؤسس"اجرایی اعضای هیات علمی -های علمی امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -6جدول شماره 

 موضوع بند

حددددداکثر 
امتیددداز در 
واحد کار یا 

 ترم

حددداکثر 
امتیدددداز 
درهددددر 

 موضوع

حددددداقل 
امتیاز الزم 
در هر دوره 

 ارتقاء

1 

عال و تمام وقت در موسسذه و مشذاركت براسذاس تکذالیف تعیذین شذده در       حضور ف
هذای   فعالیت  ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر نامه مدیریت دانشگاه آئین

 اجرائی محوله

1 7 0 

 15 0تا  (به شیوه گردآوری)تدوین كتاب  2

 

 0 2تا  تدوین مجموعه مقاالت 3

6 
، فنذاوری ، هنذری و   برپایی نمایشگاه های پژوهشی

 مدیریت اجرایی برنامه های هنری

 1تا  در سطح استانی -6-6-1

 0/1تا  در سطح ملی -6-6-2 6

 2تا  در سطح بین المللی -6-6-3

0 

هذای   بذا شذیوه نامذه   )طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا كارگاه فنذی، واحذد پژوهشذی    
شبکه تخصصذی   ، كتابخانه تخصصی،(یقآموزشی و پژوهشی الزم برای تدریس و تحق

 رایانه، یا واحدهای نیمه صنعتی

 4 3تا 

4 
ای و تقویذت و گسذترش    های میذان رشذته   های جدید و به خصوص رشته ایجاد رشته

 تحصیالت تکمیلی
1 6 

7 

  انذذدازی و برگذذزاری   راه طراحذذی،   مشذذاركت در 
آموزشی، پژوهشذی و   تربیتی، -های فرهنگی كارگاه

و بذا   من خدمت با ارائه مستندات مربذوط فناوری ض
 تایید مراكز برگزاركننده

 6 20/5 شركت -6-7-1

 تدریس -6-7-2

 4 1تا  0/5
 طراحی 6-7-3

7 
های كذارآفرینی بذا تاییذد معذاون پژوهشذی و فنذاوری وزارت        تولید و گسترش برنامه

 متبوع
 9 3تا 

9 
هذای عذالی آموزشذی و     همکاری مؤثر در تأسیس دانشگاه، مراكز تحقیقذاتی، مؤسسذه  

 های دانش بنیان های علم و فناوری، مراكز رشد و شركت ها و پارک پژوهشی، شهرک
 12 6تا 

   ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی 15

 1تا  0/5
بذذه ازای هذذر )

 (ده دانشجو

12 

11 
هذای علمذی معتبذر و     عضذویت در هیذات تحریریذه نشذریه     ری،مدیر مسئولی، سردبی

 های علمی رسمی كشور ریاست قطب
 12 6تا 

 ها دبیری همایش 12

هذای علمذی بذا     همایش -6-12-1
 تایید شورای پژوهشی مؤسسه

1 

هذذای ملذذی و   همذذایش-6-12-2 12
المللی با تایید معاون پژوهشذی   بین

 وفناوری وزارت متبوع

2 

13 
مركذز  / سئواالت آزمون سراسری با تایید سذازمان سذنجش و آمذوزش كشذور    طراحی 

 آزمون دانشگاه آزاد اسالمی

 05هذذذذذذذر 
 1سذذذذذاعت 

 امتیاز

0 

 4امتیازات ناشی از پذیرش مسئولیت قوای سه گانه مطابق جدول شماره  16
تذا   6هر سال 

16  

  2هر سال تا ب فرهنگی، شذورای  های رسمی شورای عالی انقال ها و هیات شركت در شوراها، كمیته 10



 موضوع بند

حددددداکثر 
امتیددداز در 
واحد کار یا 

 ترم

حددداکثر 
امتیدددداز 
درهددددر 

 موضوع

حددددداقل 
امتیاز الزم 
در هر دوره 

 ارتقاء

ها و مراكز وابسته به وزارت، حذوزه علمیذه    عالی عتف، ستاد وزارت، سازمانها و مؤسسه 
 .كه جزء وظایف سازمانی فرد نباشد  ها و فرهنگستان

 

14 
تربیتی، آموزشذی، پژوهشذی، عمرانذی سذالیانه بذه       -گزارش عملکرد مناسب فرهنگی

 تأیید مقام مافوق
2 15 

 (0مطابق جدول شماره ) 14الی  1اقل امتیاز الزم از بندهای حد
  

15 

 14الی  1حداكثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 
 

65 
 

 
 "مؤسسه "حداقل امتیازهای الزم برای ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی -5جدول شماره 

تقا
 ار

 از
ل

 قب
به

مرت
 

تقا
 ار

 از
عد

ه ب
رتب

م
 

حداقل امتیاز الزم از 
 -تربیتی) 1ماده

 (فرهنگی

 2ماده
 (آموزشی)

 3حداقل امتیاز الزم از ماده
 (پژوهشی و فناوری)

حداقل 
امتیاز الزم 

  6ماده
 -علمی)

 (اجرایی

 حداقل
امتیاز الزم 
از مجموع 

تعیین   مواد
 كننده

( وتویی)
 6تا1

حداقل امتیاز 
كل از مجموع 

 6تا  1مواد

 0بند 
مجموع 

 *بندها

 1بند 
ستون 

1 

بند 
2 

 

 2 ستون
 
 3 ستون
 

مجموع 
ستون 

 ها

بند 
1 

مجموع 
ارزش از    بندها

25 
 1بند 

مجموع 
 بندهای

 4تا  3

مجموع 
 بندهای

2 ،9  ،
و  16
-3  بند

19-3 

مربی 
 پژوهشیار

 مربی

0 0 

16 4 7 14 27 05 

0 15 

40 95 
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در نتیجه حداقل . شود امتیاز می 0( 0به استثنای بند )  7حداقل امتیاز الزم از بندهای ا الی  1/1/92از تاریخ : تذكر* 
 .امتیاز خواهد بود 15از تاریخ مذكور  7امتیازات الزم از مجموع بندهای ا الی 

تایید كمیته امتیاز مورد 
             منتخب ذیربط

امتیاز مورد تایید كمیسیون 
             تخصصی ذیربط

امتیاز مورد تایید هیات 
             ممیزه ذیربط
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 16موضوع بند   -4جدول شماره 
 بخش دوم آئین نامه 6ماده *

 امتیاز موضوع 16-6بند

 10 گانه رؤسای قوای سه 1

2 
ئیس جمهور، معاونان قوه قضائیه، نواب رئیس مجلس شورای اسالمی و دبیر شورای عالی وزرا، معاونان ر

 انقالب فرهنگی
12 

 15 نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان 3

6 
اعضای شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در   معاونان وزارت متبوع، مدیر مركز مدیریت حوزه علمیه،

 رئیس جهاد دانشگاهیها و  دانشگاه
15 

0 
 نامه استخدامی اعضذای هیذأت علمذی دانشذگاه تهذران      اصالحی آئین 66سایر مسئوالن مذكور در ماده 

 (سفرا، استانداران رئیس سازمان صدا و سیما جمهوری اسالمی ایران و شهردار تهران)
15 

 15تا  های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ها و مؤسسه رؤسای دانشگاه 4

7 
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای عالی انقذالب  

 ها فرهنگی و رؤسای فرهنگستان
 7تا 

 7تا  های علم و فناوری مستقل های آموزش عالی و پژوهشی و رؤسای پارک ها و مؤسسه معاونان دانشگاه 7

9 

ای عالی انقذالب فرهنگذی، معذاونین سذتادی نهذاد مقذام       دبیران شوراهای تخصصی و معاونین دبیر شور

ها، معاونین رئیس جهاد دانشگاهی، مشاورین وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و  معظم رهبری دردانشگاه

درمان و آموزش پزشکی، مسئولین دفاتر و رؤسای اسذتانی نهادهذای نماینذدگی مقذام معظذم        بهداشت،

، «وزارتین متبذوع »كز مدیریت حوزه علمیه، مدیران كل دفاتر و ادارات ها، معاونان مر رهبری در دانشگاه

هذا و   های علذم و فنذاوری وابسذته بذه دانشذگاه      های علم و فناوری مستقل، رؤسای پارک معاونان پارک»

 ها و واحدهای پژوهشی مستقل و رؤسای مراكز رشد علم و فناوری ها، پژوهشکده رؤسای دانشکده

 4تا 

15 

هذای   هذا و مؤسسذه   ها، مدیران حوزه ستادی دانشگاه های علم و فناوری وابسته به دانشگاه رکمعاونان پا

هذا و واحذدهای پژوهشذی، مسذتقل      هذا، پژوهشذکده   آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، معاونان دانشکده

 های دانشگاهی وابسته به مؤسسه و مدیران عامل شركت

 0تا 

11 
دبیر كمیسذیون  « وزارتین متبوع»سازمان مدیران كل دفاتر و ادارات «وزارتین متبوع»مشاوران معاونان 

 های علمی كشور های علمی رسمی و دبیر شورای قطب نشریات علمی كشور، دبیر كمیسیون انجمن
 6تا 

12 
هذای   هایی كه طبق مقررات، متصدیان آنها باید عضو هیات علمی باشند نظیر مذدیران گذروه   سایر سمت

 های سازمانی مصوب دار در مجموعه پست های ستاره شی و پستآموزشی و یا پژوه
 6تا 

 

صادر كننده )توسط مقام باالتر   12تا  4اجرایی بندهای  –های علمی میزان امتیاز فعالیت *

 .شود تعیین می( حکم انتصاب فرد

مذكور  اجرایی اعضای هیأت علمی مشمول بندهای -های علمی همچنین امتیاز فعالیت *

. نمایند می فعالیت« وزارت»محل خدمت عضو هیأت علمی و « مؤسسه»خارج از كه در 

 .شده باشد متبوع انجام« مؤسسه»درصورتی قابل احتساب است كه با موافقت رئیس 

 

 



 سایر مقررات: بخش سوم 

 -اجتماعی، آموزشی، پژوهشی -تربیتی -های فرهنگی ارزیابی كیفیت انجام فعالیت  -1ماده 
درخواست  اجرایی اعضای هیات علمی مؤسسه جهت رسیدگی و اظهار نظر به -یفناوری و علم

همچنین بررسی ركود  متقاضیان ارتقاء به مراتب مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی و
آزمایشی اعضای هیات علمی  -علمی، احتساب سابقه خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی

مقررات مربوط به . پذیرد ذیصالح انجام می وسط مراجعمؤسسه براساس جداول این آیین نامه ت
این  های نامه اجرایی و نیز سایر پیوست مراجع، شیوه طرز تشکیل و اختیارات و وظایف این

وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  نامه پس از تصویب آیین
 .شود ابالغ می حسب مورد

كلیه اعضای هیات علمی متقاضی ارتقا مرتبه، قطع نظر از این  نامه آیین با ابالغ این  -2ماده 
یا  نامه در كمیته منتخب و یا كمیسیون تخصصی و در تاریخ الزم االجرا شدن آیین كه پرونده آنان

ها یا  به كمیته هیات ممیزه ذیربط مورد طرح و بررسی قرارگرفته و یا در شرف ارسال پرونده
درخواست كتبی به كمیته منتخب  توانند با ارائه های یاد شده باشد، می هیاتیا  ها و كمیسیون

 .پرونده ارتقا مرتبه خویش تقاضا نمایند نامه را در بررسی مربوطه، اعمال این آیین

 تبصره، مؤسسات 10ماده و  6نامه در سه بخش مؤسسات آموزشی با  این آیین - 3ماده 

شورای  16/15/79 مورخ 479ماده در جلسه  3یر مقررات با تبصره و سا 11ماده و  6پژوهشی با 
های آموزشی، پژوهشی و فناوری  مؤسسه عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است و برای كلیه

های اجرایی و نهادهای عمومی كشور از تاریخ  دستگاه دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتین، سایر
 .باشد االجرا می الزم 1/4/1395

 

مصوبه )مرتبه اعضای هیأت علمی ء نامه ارتقا نامه اجرایی آئین شیوه 2-5

 (.شورای عالی انقالب فرهنگی 16/15/89مورخ  479جلسه 
نامه كه در چهار فصل تدوین گردیده است به تشریح ضوابط و مقررات مربوط به  این شیوه

توانند به  نامه می مفاد این شیوهمندان جهت اطالع از  عالقه. پردازد علمی می هیأتاعضای  ارتقاء 
 . مراجعه نمایند http://hrmw.ut.ac.ir/secretariatآدرس 

 

 علمی  هیأتهای ویژه ارتقاء رتبه اعضای  فرم 2-4

علمی  هیأتهایی که اعضای محترم  در این قسمت عناوین فرم

به صورت فهرست وار آمده  تکمیل نمایند، بایست  برای اخذ رتبه می

http://hrmw.ut.ac.ir/secretariat
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مندان جهت مشاهده و یا دانلود آنها  شایان ذکر است که عالقه. است

 به نشانی ارزیابی کیفیت دانشگاه مرکز سایت بایست به می

rahnama/ir.ac.ut.cuqa://http پردیس جذب هایو یا دفتر /

 .مراجعه نمایند های مستقل  شکدهدان

 
 شناسنامه علمی عضو هیات علمی آموزشی (الف)فرم  .1

نامه  بخش اول آئین  «1»های ماده  خالصه امتیازات كسب شده از فعالیت( ج)فرم  .2

 ارتقا

بخش  «6»و «  3»، « 2»،  «1»ها و خالصه امتیازات مواد  فهرست فعالیت( د)  فرم .3

 نامه ارتقا اول آئین

تدوین كتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسالمی  ویژه( 1)فرم  .6

 اجتماعی    –تربیتی  –های فرهنگی  در حوزه

 ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و شئون آموزشیویژه ( 2)فرم  .0

 اثر بدیع و ارزنده هنری/ های پژوهشی و فناوری های علمی طرح گزارش( 3)فرم  .4

 و مجموعه مقاالت( به شیوه گرد آوری)ن كتاب تدوی( 6)فرم  .7

 1-2كاربرگ شماره  .7

 الف 2-2كاربرگ شماره  .9

 د 2-2كاربرگ شماره  .15

 

نامه خدمت تمام وقت و غیر تمام وقت و اعطای پایة ترفیع  آیین 2-7

 1ساالنه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

نامه ضوابط و شرایط مربوط به خدمت تمام وقت و  در این آیین

 . نیمه وقت و همچنین اعطای پایه ترفیع به تفصیل آمده است
 

تمام وقت و غیر تمام )خش اول آن به مقوله خدمت موظف ب. این آیین نامه دو بخش دارد

 .پردازد علمی می هیأتو بخش دوم آن به مقررات مربوط به نحوه اعطای ترفیع اعضای   (وقت

______________________________________________________________ 
  دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه تهران( امور مربوط به اعضای هیأت علمی) ان،مدیریت نیروی انسانی دانشگاه تهر -1

http://hrmw.ut.ac.ir/secretariat


های امنای  قانون تشکیل هیات 7ماده  "ن" بند هیات امنای دانشگاه تهران براساس اختیارات

قانون اهداف، وظائف و تشکیالت وزارت  15دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و ماده 

هیات 17/11/1373از ماده یك مصوبات مورخ  31و10، 3علوم، تحقیقات و فناوری، مواد اصالحی 

ایه ترفیع ساالنه را به شرح ذیل مورد امنای دانشگاه درخصوص خدمت موظف و ضوابط اعطای پ

 .   باشد تصویب قرارداد كه از تاریخ تصویب قابل اجرا و مصوبات مغایر با آن بالاثر می

               

 :خدمت موظف: الف

ساعت و اعضای هیات علمی  65ای  اعضای هیات علمی تمام وقت حداقل هفته -1ماده 

طبق برنامه و شرح وظایفی كه از سوی دانشگاه تعیین ساعت  25ای  غیرتمام وقت حداقل هفته

 .شود باید در دانشگاه حضور داشته باشند می

آن دسته از اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی، كه به دالیل مختلف امکان  -2ماده 

توانند به  را ندارند براساس شرایط و ضوابط این دستورالعمل می حضور تمام وقت در محیط كار

 .ضو هیات علمی غیرتمام وقت فعالیت كنندعنوان ع

تقاضای عضو هیات علمی برای انجام خدمت غیر تمام وقت با اعالم موافقت گروه  -3ماده 

موسسه مربوط و تایید معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی / مركز/ پردیس/ آموزشی دانشکده

کم نیمه وقتی متقاضی گردد و بر اساس آن نسبت به صدور ح دانشگاه پذیرفته شده تلقی می

 .اقدام خواهد شد

تقاضای تبدیل وضعیت به غیر تمام وقتی در مورد آن عده از اعضای هیات علمی  -تبصره

تواند از طریق گروه آموزشی به  كه امکان حضور تمام وقت در محل كار خود را ندارند، می

 /شده از سوی دانشکده در این حال تصمیم اتخاذ . موسسه ارائه شود/ مركز /پردیس/ دانشکده

تحصیالت تکمیلی دانشگاه و پس از تأیید هیأت  موسسه و معاون آموزشی و/  مركز/ پردیس 

 .رئیسه دانشگاه برای عضو هیات علمی ذیربط الزم االتباع خواهد بود

عضو هیات علمی برای حفظ وضعیت تمام وقتی باید ظرف چهار سال متوالی دو  -6ماده

ده باشد، در غیراین صورت با اعالم مراتب از سوی واحد ذیربط به معاونت پایه ترفیع كسب نمو

تحصیالت تکمیلی دانشگاه و بررسی و تایید موضوع در كمیته جذب و استخدام  آموزشی و

برای تبدیل وضعیت از . دانشگاه، وضعیت وی ازتمام وقت به غیر تمام وقت تبدیل خواهد شد

پایه ترفیع ظرف چهار سال متوالی اخیر و اخذ موافقت  از دواحر غیرتمام وقت به تمام وقت نیز

اعضای جدید االستخدام از . واحد ذیربط و تایید كمیته جذب و استخدام دانشگاه الزامی است

 .شمول این بند مستثنی هستند
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در ) اعضای هیات علمی تمام وقت مجاز نیستند در اوقات كار موظف دانشگاهی -5ماده 

و بدون اجازة رئیس دانشگاه و یا مرجعی كه توسط رئیس دانشگاه ( شده عیینچارچوب برنامه ت

همچنین اعضای هیات . شود در خارج از دانشگاه به خدمت دیگری مشغول شوند تعیین می

علمی تمام وقت مجاز نیستند بدون اجازة رئیس دانشگاه و یا مرجعی كه توسط رئیس دانشگاه 

های دولتی،  های مدیریتی در سازمان های اجرائی و سمت دار مسئولیت شود عهده تعیین می

 .غیر دولتی خارج از دانشگاه شوند -نهادهای عمومی و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی

عضو هیات علمی موظف است قبل ازآغاز هر نیمسال تحصیلی برنامه هفتگی خود  -4ماده 

 / دانشکده و وظایف محوله، به گروه /را با توجه به برنامه آموزشی تنظیم شده از سوی گروه

دانشکده مربوط /  دانشکده، گروه/  پس از تایید برنامه از سوی گروه. دانشکده اعالم نماید

یك از اعضای هیات علمی را در محل مناسب نصب و بر اجرای  موظف است برنامه هفتگی هر

 .آن نظارت نماید

 :نامه هفتگی خود لحاظ نمایدعضو هیات علمی باید موارد زیر را در بر -7ماده 

 .ساعات تدریس -

 .ساعات پاسخگویی به سواالت درسی دانشجویان -

 .های دانشجویان نامه ، مشاوره و داوری پایانساعات راهنمایی -

 .ساعات انجام امور پژوهشی -

 .ساعت انجام وظایف اجرایی محوله -

علوم، تحقیقات و  ساعات شركت در جلسات مورد نظر گروه، واحد مربوط، دانشگاه و وزارت -

 .فناوری

واحدهای معادل موظف عضو هیات علمی غیرتمام وقت نصف واحدهای معادل  -8ماده

 .موظف عضو هیات علمی تمام وقت است

های تحصیالت تکمیلی عضو  ظرفیت پذیرش راهنمایی و مشاوره دانشجویان دوره -9ماده

 .هیات علمی غیرتمام وقت نصف عضو هیات علمی تمام وقت است

های اجرایی و مدیریتی گروه،  تصدی عضو هیات علمی غیرتمام وقت در سمت -15ماده

 .دانشکده، پردیس، موسسه، مركز و دانشگاه مجاز نیست

به اعضای هیات علمی غیرتمام وقت تسهیالت پژوهشی مربوط به سفرهای علمی  -11ماده 

 .گیرد كوتاه مدت و دراز مدت و ماموریت پژوهشی تعلق نمی

 

 



 حقوق ماهانه -12ده ما

حقوق و مزایای ماهانه اعضای هیات علمی غیرتمام وقت برابرنصف حقوق و مزایای اعضای هیات 

 . باشد می.......( العاده ویژه و العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق شامل حقوق، فوق)علمی تمام وقت 

 تمدید قرارداد  -13ماده

انی غیر تمام وقت به استثناء شرط كسب شرایط تمدید قرارداد عضو هیات علمی پیم

امتیازات سالیانه الزم جهت ترفیع پایه كه برای این گونه اعضای هیات علمی كسب امتیازات در 

 . باشد هر دو سال مالک خواهد بود، مشابه اعضای هیات علمی پیمانی تمام وقت می

 تغییر وضعیت استخدامی -16ماده

علمی غیرتمام وقت از پیمانی به رسمی آزمایشی و  تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیات

 .باشد یا از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مجاز نمی

 محاسبه سابقه خدمت و مرخصی -15ماده

سابقه خدمت عضو هیات علمی غیرتمام وقت طی مدت غیرتمام وقتی، به  :1تبصره 

مدت . شود سبه میاستثناء احتساب سنوات بازنشستگی، نصف سابقه خدمت تمام وقت محا

این  "ب"از بخش  29توقف درهریك از مراتب علمی قبل از ارتقاء به مرتبه باالتر طبق ماده 

 .آئین نامه محاسبه خواهد شد

میزان مرخصی ساالنه اعضای هیات علمی غیرتمام وقت مشابه اعضای هیات  :2تبصره 

 .علمی تمام وقت است

سهم كسورات  درصد از 05م وقت پرداخت درصورتیکه عضو هیات علمی غیرتما -14ماده

برمبنای حقوق و مزایای تمام وقتی را ( مجموع سهم مستخدم و كارفرما)بازنشستگی خود 

شخصاً تقبل و پرداخت نماید، مدت خدمت غیرتمام وقت وی صرفاً جهت اعالم به سازمان 

 .گردد تگی، به صورت تمام وقت محاسبه میبازنشس

ی هیات علمی كه باحکم رئیس جمهور یا وزیر علوم، تحقیقات آن عده از اعضا -17ماده

شوند، همچنین اعضای هیات  های اجرایی منصوب می وفناوری به سمتی در یکی از دستگاه

 .علمی مامور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشمول این دستورالعمل نخواهند بود

ای هیات علمی، به پیشنهاد رئیس های اعض ی درسایر موارد مربوط به ماموریتگیر تصمیم

 .شود دانشگاه و تصویب هیات امناء به صورت موردی انجام می
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 :اعطای ترفیع ساالنه: ب

رئیس )كمیته ترفیعات دانشگاه متشکل از معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی  -18ماده 

، (علمی دانشگاه یکی از اعضای هیات)، معاون پژوهش و فناوری، نماینده رئیس دانشگاه (كمیته

ریزی آموزشی است و درموارد لزوم از رئیس  مدیركل نیروی انسانی دانشگاه و مدیر كل برنامه

 .مركز ارزیابی كیفیت دانشکاه نیز برای شركت در جلسات دعوت به عمل خواهد آمد

رئیس )مؤسسه متشکل از رئیس واحد / مركز/ دانشکده/ كمیته ترفیعات پردیس -1-18

اون آموزشی و تحصیالت تکمیلی واحد، معاون پژوهشی واحد و نماینده واحد در ، مع(كمیته

 .باشد می( صورت وجود نماینده در)هیات ممیزه دانشگاه 

های آموزشی، پژوهشی و اجرایی هر یك از اعضای هیات علمی  ارزیابی فعالیت -19ماده

موسسه / مركز/ دانشکده/ براساس مندرجات فرم درخواست ترفیع از سوی كمیته ترفیعات پردیس

 .شود انجام و حسب مورد پس از تایید كمیته فوق الذكر به كمیته ترفیعات دانشگاه ارسال می

نتیجه ارزیابی ترفیع از سوی كمیته ترفیعات دانشگاه به عضو هیات علمی ابالغ  -25ماده

روز پس از  10در صورت منفی بودن نتیجه، عضو هیات علمی حق دارد ظرف حداكثر . گردد می

ابالغ، اعتراض خود را به كمیته ترفیعات دانشگاه تسلیم نماید وكمیته موظف است در اولین 

 .جلسه بعدی به اعتراض وی رسیدگی و نظر نهایی را اعالم نماید

امتیاز  12امتیاز برای مربیان و 15اعضای هیات علمی تمام وقت با كسب حداقل  -21ماده 

 .كنند ارتقاء، یك پایه ترفیع دریافت میهای علمی باالتر از آیین نامة  برای استادیاران و مرتبه

امتیاز برای استادیاران و  6امتیاز برای مربیان و حداقل  2كسب حداقل  -1تبصره 

( فرم ترفیع 1-ب بند)نامة ارتقاء  آیین 2های پژوهشی مادة  های علمی باالتر از فعالیت مرتبه

 .الزامی است

 تواند عالوه بر رفیع سالیانه به اعضای هیات علمی مراكز تحقیقاتی میاعطای ت -2تبصره

، براساس دستورالعمل خاص كه به تصویب شورای مركز و هیات 22ماده  1رعایت تبصره 

 .رسد انجام شود ممیزه دانشگاه می

از كیفیت تدریس در طی دو نیمسال ( از بیست) 12كسب میانگین حداقل -3تبصره 

 .نامه ارتقاء مرتبه علمی مالک عمل هیات ممیزه دانشگاه الزامی است آیینتحصیلی براساس 

اعطای یك پایه ترفیع به اعضای هیات علمی غیرتمام وقت مشروط به كسب  -22ماده 

 باشد می( مجموع امتیازات دوسال)های آن در طی مدت دو سال  و تبصره 21امتیازات الزم از ماده 

 4اصالحی پیوست شماره 15ی هیات علمی مشمول ماده ترفیع سالیانه اعضا -23ماده 

 .شود نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران طبق ضوابط این دستورالعمل انجام می آیین



 

آیین  4پیوست شماره 11ترفیع سالیانه به اعضای هیات علمی مشمول ماده  - 26ماده 

 .گیرد نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران تعلق نمی

از اعضای هیات علمی كه تصدی  اعطای پایه ترفیع ساالنه به آن دسته -25ماده 

نامه استخدامی هیات علمی دانشگاه تهران  آیین 21ازماده  3های اجرائی موضوع تبصره  سمت

و بدون اعمال   21ع ماده دارند، حسب مورد بر اساس مجموع امتیازات موضو را به عهده

 .شود های آن انجام می تبصرههای تعیین شده در  محدودیت

ایام تعلیق، معذوریت بیش از چهار ماه و مرخصی بدون حقوق در محاسبه مدت  -24ماده 

 .افتد شود و به همان میزان تاریخ استحقاق اعطای پایه ترفیع به تعویق می استحقاق ترفیع منظور نمی

هیات  27/7/1372 نامه اجرایی مصوب جلسه مورخ پایه تشویقی براساس آیین -27ماده 

 .گردد امنای دانشگاه به اعضای هیات علمی اعطا می

عضو هیات علمی تمام وقت درصورتی كه ظرف مدت سه سال متوالی و عضو  -28 ماده

هیات علمی غیرتمام وقت در صورتی كه ظرف مدت شش سال متوالی نتواند حداقل امتیازات 

آیین  32صداق ركود علمی تلقی و طبق ماده الزم برای دریافت یك پایه ترفیع را كسب كند، م

 .نامه استخدامی اعضای هیات علمی عمل خواهد شد

حداقل مدت توقف اعضای هیات علمی غیرتمام وقت در هریك از مراتب علمی  -29ماده 

برابر مدت توقف اعضاء هیات علمی تمام وقت با مرتبه علمی  2به مرتبه باالتر  به منظور ارتقاء

 .شدبا مشابه می

به تصویب هیات  35/11/1370تبصره در تاریخ  4ماده و  35نامه در  این آیین -35ماده 

به تصویب هیات امنای دانشگاه تهران رسیده و از تاریخ 15/9/1374رئیسه دانشگاه و در تاریخ 

 .نامه ملغی االثر خواهد بود های مغایر با این آیین نامه الغ الزم االجرا است و كلیه آییناب

 

 علمی دانشگاه تهران هیأتهای ترفیع اعضای  فرم 2-8
 هیأتبایست سالیانه توسط اعضای  هایی كه در زیر این عنوان آورده شده است، می فرم

 .علمی از سامانه ساعد گرفته و تکمیل شود
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 فرم ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه تهران

 :مرتبه علمی  :م واحد نا :گروه آموزشی  :نام و نام خانوادگی 

 :پایه 
   : تاریخ از فعالیت دوره

 لغایت 
  ---/--/--تاریخ استحقاق ترفیع 

 فعالیتهای آموزشی. الف

 نام درس یا دروس تدریس شده ردیف

 مقطع تحصیلی تعداد واحد
نیمسال 

 تحصیلی

امتیاز 

ضریب 

(5,0) 

 كارشناسی معادل عملی نظری
كارشناسی 

 ارشد
  ومد اول دكتری

 
جمع 

 :امتیاز 
 

 

 کتاب و مقاالت منتشره -1: فعالیتهای پژوهشی. ب

ردی

 ف

عنوا

ن 

مقاله، 

كتاب

 ،

گزار

ش 

 علمی

 نحوه انتشار مقاله كتاب
نام 

نشریه 

یا 

كنفران

 س

ناشر 

یا 

محل 
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 س
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بت 
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 یاز
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ید 
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 صه
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ش 
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 در مجله
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علمی 
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 شی
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ترویج

 ی
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ی
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دا
ی 
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خا

 

ی
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دا
ی 

رج
خا

 

  
ما

 ه

سا

 ل
  

جمع  .باشد نوشتن عنوان كامل مقاله الزامی نمی* 

 :امتیاز 
 

 .باشد می 2و برای مربیان  6حداقل امتیاز پژوهشی مورد نیاز * 
 

 نامه و رساله پایان -2: شیفعالیتهای پژوه. ب

 نام دانشجو نامه یا رساله عنوان پایان ردیف
 امتیاز تاریخ دفاع نوع همکاری مقطع تحصیلی

  سال ماه مشاوره راهنمایی دكتری ارشد

 .باشد می 6های پژوهشی مورد نیاز  ذ حداقل امتیاز فعالیت 1: تذكر * 
جمع امتیاز 

: 
 

 نامه و رساله ایانپ -2: فعالیتهای پژوهشی. ب

 نام دانشجو نامه یا رساله عنوان پایان ردیف
 امتیاز تاریخ دفاع نوع همکاری مقطع تحصیلی

  سال ماه مشاوره راهنمایی دكتری ارشد

 

جمع 

امتیازات  

 :پژوهشی

 



 خدمات علمی د اجرایی. ج

 امتیاز انتاریخ پای تاریخ شروع عنوان مسئولیت اجرایی و سایر خدمات علمی ردیف

حداقل مجموع امتیازات سه بند الف، ب و ج جهت اعطای ترفیع برای مربیان * 

 .باشد می 12و برای سایر مراتب علمی  15
  :جمع امتیاز 

  :جمع امتیاز کل  

 
 
 
 

 تاریخ            تاریخ امضاء عضو هیات علمی

 

 اه تهرانممیزه دانشگ هیأتمصوبات آموزشی و پژوهشی  2-9

ممیزه دانشگاه  هیأتدر این بخش به ارائه آن دسته از مصوبات 

های الزم را به  شود، که در زمینه آموزشی و پژوهشی آگاهی پرداخته می

های  شایان ذکر است که این موارد  در طی سال. دهد خوانندگان می

همچنین باید اشاره نمود که  .اند بررسی و تصویب شده 9736-9733

اعداد مندرج در متن   سهیل دسترسی به منبع این مصوبات،برای ت

لذا ممکن است مترتب بر . اشدب دقیقا مطابق با متن اصلی می

ع رسانی عمومی بعضی از مصوبات جنبه اطال. های متوالی نباشد ردیف

 9 .اشان در این بخش صرفنظر گردیده است ندارند و از آوردن
 

______________________________________________________________ 
1- http://hrmw.ut.ac.ir/documents/.pdf   

1فرم شماره   

(1ماده )  

 

1فرم شماره     

(1ماده )  

 

1فرم شماره    

(1ماده )  

 

1فرم شماره     

(1ماده )  

 

2فرم شماره   

(2ماده )  

 

2فرم شماره     

(2ماده )  

 

2فرم شماره   

(2ماده )  

 

3فرم شماره   

(3ماده )  

 

4فرم شماره     

(4ماده )  

 

4فرم شماره   

(4ماده )  

 

/   /    اعطاء یك پایه ترفیع در جلسه مورخ  

مركز مورد /مجتمع/كمیته ترفیعات دانشکده

 قرار  موافقت

     نگرفت              گرفت

                          نماینده دانشکده در هیات ممیزه       

 :مدیر گروه

 :خانوادگی  نام و نام       :دگینام و نام خانوا

 :یختار امضاء و            :امضاء و تاریخ

 رئیس یا معاون آموزشی دانشکده

 نام و نام خانوادگی

مضاء و تاریخا  

پیشنهاد اعطای یك پایه 

/  ترفیع در جلسه مورخ    

كمیته ترفیعات /  

دانشگاه مورد تایید قرار 

    نگرفت      گرفت  

 

 

شی و معاون آموز

تحصیالت تکمیلی 

 دانشگاه

http://hrmw.ut.ac.ir/documents/.pdf
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 1/9/79هیات ممیزه مورخ مصوبه سیصد و چهل و هفتمین جلسه *

مساله ارزیابی كیفیت تدریس در مقیاس چهار ارزشی و یا نمره گذاری از صفر تا بیست  -

مطرح و عنوان گردید كه تطبیق آماری این دو، ضریب اولی در مضرب پنج صحیح نیست و 

بیست  مقرر گردید حداقل امتیاز الزم برای كیفیت تدریس در نظام چهار ارزشی سه و در معیار

 .مطابق مقررات مصوب باشدارزشی 

 28/8/81مصوبه دویست و هشتاد و هشتمین جلسه هیات ممیزه مورخ *

مقرر گردید نتیجه ارزشیابی آموزشی مربوط به دروس دوره كارشناسی با تعداد  -

نفر و دوره دكتر با  0نفر، دوره كارشناسی ارشد با دانشجویان كمتر از  15دانشجویان كمتر از 

نفردر محاسبه امتیاز كیفیت تدریس بند اول ماده یك فرم ارتقاء  3داد دانشجویان كمتر از تع

 .لحاظ نشود

 24/1/82مصوبه دویست و نود و هفتمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

 :های آموزشی فعالیت -1ماده 

ارزیابی كیفیت تدریس با نظرخواهی از دانشجویان و كمیته منتخب  -كیفیت تدریس -1-1

شود و در آخر هر نیمسال تحصیلی امتیاز كسب  صورت امکان دانش آموختگان انجام میو در 

گردد و از تقسیم  تعداد واحد آموزشی آن درس ضرب میامتیاز در  25شده در هر درس حداكثر

. آید حاصل جمع این اعداد بر تعداد كل واحدهای تدریس شده امتیاز كیفیت تدریس بدست می

جدول  1-1از كیفیت تدریس و حداقل امتیازهای مندرج در بند ده اختالف امتیاز كسب ش

های  حداكثر این اختالف امتیاز در مرتبه. شود محاسبه می -1-1های بند متیازجزء ا 2شماره 

 .است 6و  0،4تیب رمربی، استادیار و دانشیار به ت

  23/6/86مصوبه سیصد و چهل و سومین نشست هیات ممیزه مورخ * 

تراز شدن نمره ارزشیابی، دانشجویی در هر درس و در هر نیمسال تحصیلی برای پیشنهاد  -

 :ها و واحدهای آموزشی دانشگاه تهران مطرح شد و به شرح ذیل به تصویب رسید كلیه دانشکده

متوسط نمره ( تقسیم بر)متوسط نمره ارزشیابی دانشگاه در مقطع تحصیلی مربوطه 

نمره ارزشیابی = نمره ارزشیابی هر درس ( ضربدر)مربوطه  ارزشیابی دانشکده در مقطع تحصیلی

 تراز شده

نمره ارزشیابی دانشجویی تراز شده در كلیه موارد مربوط با در نظر گرفتن این نمره : تبصره

 .باشد در تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء اعضای هیات علمی مالک عمل می

 دانشجویی به شرح ذیل  پیشنهاد تغییر ضرایب امتیازات فرم ارزشیابی -



های ارزشیابی از  ین صدور كارنامهو همچن 2=، ضعیف 3=، متوسط6=، خوب0= بسیار خوب 
براساس ضرایب امتیازات فوق الذكر به تصویب رسید و مقرر  1376-70نیمسال اول تحصیلی 

 .های قبل با توجه به ضرایب فوق محاسبه شود گردید نمرات ارزشیابی دانشجویی نیمسال
پیشنهاد نحوه تاثیر نمره ارزشیابی دانشجویی در تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقاء اعضای 

 :هیات علمی مطرح شد و به شرح ذیل به تصویب رسید
كثر یك كه نمره میانگین ارزشیابی دانشجویی تراز شده در كل دروس حدا اردیدر مو( الف

ای متشکل از  راتب علمی باشد، كمیتهنامه ارتقاء در هر یك از م نمره كمتر از حدنصاب آیین
رئیس دانشکده، معاون آموزشی دانشکده، معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده معاون پژوهشی 

مدیرگروه آموزشی ذی ربط و دو نفر از اعضای ، دانشکده و نماینده دانشکده در هیات ممیزه
نظر قطعی را كه مالک موضوع را مورد بررسی قرار داده و علمی به انتخاب مدیرگروه، هیات 

 .نماید عمل خواهد بود اعالم می
( عالوه بر ارزشیابی دانشجویی)ارزشیابی از نحوه و كیفیت تدریس اعضاء هیات علمی ( ب

 .شود صورت محرمانه و كمافی السابق توسط كمیته منتخب دانشکده انجام می به

 
 : کمیت تدریس -2

  16/11/82مورخ  مصوبه سیصد و دوازدهمین جلسه هیات ممیزه* 
ها  مقرر گردید امتیازات مربوط به كمیت تدریس دروسی كه به صورت حق التدریس در دانشگاه -

اند مشروط به اینکه با موافقت  لوم، تحقیقات و فناوری ارائه شدهو موسسات آموزش عالی تابع وزارت ع
 .نظر گرفته شودصورت مشابه با دروس عادی در به ،گروه آموزشی و دانشکده ذیربط باشد

 
 :ثبت اختراعات -

 24/8/83مصوبه سیصد و بیست و پنجمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 
كننده گواهی ثبت اختراعات در داخل كشور مربوط به بند اول موضوع تعیین مرجع صادر -

های علمی و صنعتی  نامه ارتقاء مطرح شد و مقرر گردید عالوه بر سازمان پژوهش ماده دوم آیین
پس از تایید  ،های صادر شده توسط دفتر ثبت مالکیت فکری دانشگاه تهران گواهی ،وركش

 .های تخصصی هیات ممیزه، مالک عمل قرار گیرد داوران و اعالم مراتب به كمیته
 

 (:مجالت علمی)مقاالت  -6

  28/8/81مصوبه دویست و هشتاد و هشتمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

از مقاالت چاپ شده در مجالت علمی كه نام آنها در فهرست  مقرر گردید كه به هر یك

مجالت معتبر اعالم شده توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وجود نداشته و در لیست 
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در صورت تأیید كمیسیون تخصصی مربوطه، از صفر  ،مجالت مورد تأیید هیات ممیزه نیز نباشد

 .قط به عنوان مقاله علمی ترویجی تعلق گیردتا یك امتیاز و جمعاً تا سقف پنج امتیاز و ف

 

 :های پژوهشی فعالیت -2ماده 

 امتیاز 7مقاله علمی پژوهشی، چاپ شده در نشریه علمی معتبر تا  2-3

 7المللی تا  بین (index)مقاالت چاپ شده در نشریات علمی معتبر دارای نمایه  -1تبصره 

 امتیاز

 0المللی تا  می پژوهشی معتبر بدون نمایه بینلمقاالت چاپ شده در نشریات ع -2تبصره 

 امتیاز

برای ارتقاء به مرتبه دانشیاری و یا اسنادی به ترتیب دارا بودن حداقل یك و یا  -3تبصره 

در بعضی از . لی الزامی استالمل شده بین (index)دو مقاله در نشریات علمی معتبر نمایه 

 .تواند حذف شود هیات ممیزه می های تخصصی قید الزامی بودن به تشخیص زمینه

 

 :2های ماده  سایر تبصره

ها كه دارای هیات تحریریه معتبر  های گروه هنر چاپ شده در سایر مجله مقاله -2تبصره 

پذیرفته  0-2های تخصصی هیات ممیزه، برای محاسبه فقط در بند  باشند به تشخیص كمیسیون

 .شوند می

نشریات علمی، ادواری و غیرادواری كه دارای هیات های چاپ شده در  به مقاله -6تبصره 

تحریریه معتبر باشند ولی اعتبار آنها هنوز مورد تأیید قرار نگرفته است، به تشخیص هیات 

 .گیرد حسب مورد تعلق می 0-2بند  رامتیاز برای محاسبه فقط د 2ممیزه تا 

انشجو باشد و نام دانشجو نامه یا رساله د در مواردی كه مقاله مستخرج از پایان -8تبصره 

به  1به عنوان همکار اول ذكر شده باشد، امتیازهای مربوط به همکار اول در جدول شماره 

گیرد و امتیاز سایر همکاران مطابق  همکار بعد از دانشجوی مذكور در ترتیب اسامی تعلق می

 .شود معمول محاسبه می

 9/2/82رخ مصوبه دویست و نود و هشتمین جلسه هیات ممیزه مو* 

هیات ممیزه در  24/1/72صورتجلسه مورخ  7های ویژه موضوع بند  پیشنهادات كمیته

آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضا هیات علمی و امکان معافیت ( 3-2)خصوص بررسی تبصره ماده 

المللی مطرح  بین های تخصصی از لزوم چاپ مقاله در نشریات علمی نمایه شده بعضی از زمینه



های تخصصی ادبیات و علوم انسانی و علوم  هائی كه در كمیته در مورد پرونده ،گردید شد و مقرر

 :شوند ضوابط ذیل مالک عمل قرار گیرد اجتماعی و رفتاری بررسی می

تواند  می( تصنیف)چاپ یك جلد كتاب تالیفی اصیل  1373تا پایان شهریور ماه  :الف

 .جایگزین چاپ یك مقاله علمی نمایه شده باشد

تواند  المللی می چاپ یك مقاله علمی در مجالت معتبر بین 1376تا پایان شهریور ماه : ب

 .المللی باشد جایگزین چاپ یك مقاله علمی با نمایه بین

های عمومی  نمایه)المللی  به بعد چاپ مقاله علمی دارای نمایه بین 1376از آغاز مهر ماه  :ج

 .الزامی است( های تخصصی و یا نمایه

( تصنیف)در مورد رشته تخصصی ادبیات فارسی چاپ یك كتاب تالیفی اصیل : رهتبص

 .المللی شود تواند جایگزین چاپ یك مقاله دارای نمایه بین می

 35/2/82مصوبه دویست و نود و نهمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

هیات ممیزه در  24/1/72صورتجلسه مورخ  7های ویژه موضوع بند  پیشنهادات كمیته

آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیات علمی و امکان معافیت ( 3-3)خصوص بررسی تبصره ماده 

المللی مطرح  بین های تخصصی از لزوم چاپ مقاله در نشریات علمی نمایه شده بعضی از زمینه

گیرد  هائی كه در كمیته تخصصی هنر مورد بررسی قرار می شد و مقرر گردید در مورد پرونده

اضافه ( به عنوان تبصره)هیات ممیزه دانشگاه  9/2/72صورتجلسه مورخ  2به بند  عبارت ذیل

های علمی هنری مهمی را در  در صورتی كه اعضاء هیات علمی هنرمند مجرب موفقیت. شود

المللی كسب نمایند و مدارک  مراكز و مجامع فرهنگی هنری طراز اول و شناخته شده بین

های منتخب و تخصصی هنر و معماری قرار  توجه و ارزیابی كمیتهمعتبر آن را ارائه دهند مورد 

مرجع تشخیص اعتبار . گیرد و در حد خود امتیاز نشریات دارای نمایه را كسب خواهد نمود می

های منتخب و تخصصی هنر  المللی در این موارد كمیته طراز اول بودن و شناخته شدگی بینو 

 .باشد و معماری می

المللی  های بین فهرست مجالت علمی دارای نمایه ،های تخصصی ونمقرر گردید كمیسی

 .را تهیه و به هیات ممیزه دانشگاه پیشنهاد نمایند JCRیا  ISIمعتبر غیر از 

المللی معتبر غز  های بین مقرر گردید امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت علمی دارای نمایه

ISI  وJCR (الذكر موضوع بند فوق )ی از امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت به صورت كسر

های تخصصی و تصویب  و براساس پیشنهاد كمیسیون JCRو  ISIالمللی  های بین دارای نمایه

 .هیات ممیزه قابل محاسبه باشد

 



 67 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

 13/2/82مصوبه سیصدمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

به )المللی  یك مقاله بین برای ارتقاء از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارائه حداقل: الف

نمایه شده باشد الزامی بوده و حداكثر امتیازات  CABو  ISI ،Agrisكه در لیست ( زبان خارجی

 .برای هر مقاله در نظر گرفته شود 0و  0، 7المللی فوق الذكر به ترتیب  های بین مربوط به نمایه

ه حداقل دو مقاله مطابق شرایط در مورد ارتقاء از مرتبه دانشیاری به مرتبه استادی ارائ: ب

 .قسمت الف الزامی است

( 3-3)برای تبدیل وضعیت استخدامی عالوه بر كسب حداقل شصت درصد امتیاز از بند : ج

 .احراز شرایط فوق الذكر الزامی است

 15/6/82مصوبه سیصدودومین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

نامه ارتقا جهت تبدیل  د یك و دو آئینامتیازات الزامی موا% 45نظر به لزوم كسب حداقل  -

انی به رسمی آزمایشی و یا از رسمی آزمایشی به موضعیت استخدامی اعضا هیات علمی از پی

با رعایت بند دوم ) مقرر گردید تبصره این بند( 3-3)رسمی قطعی و بخصوص امتیازات بند 

م االجرا و حداقل یك الز 9/2/1372صورتجلسه نشست پیاپی هیات ممیزه دانشگاه در تاریخ 

در بین مقاالتی  JCRیا  ISIمقاله چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی دارای نمایه بین المللی 

برای هر یك از مراحل تبدیل وضعیت از پیمانی به  ،دهد را تشکیل می( 3-2)كه امتیازات بند 

دو مقاله چاپ رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در مرتبه استادیاری و حداقل 

 .الزامی باشد ،های ذكر شده در مرتبه دانشیاری شده با شرایط فوق برای تبدیل وضعیت

 29/7/82مصوبه سیصد و ششمین جلسه هیات ممیزه مورخ *  

مقرر گردید موضوع الزامی بودن وجود یك مقاله علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت 

تخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی برای تبدیل وضعیت اس JCRیا  ISIدارای نمایه 

با توجه به ) اعضا هیات علمی دارای حدود چهار سال سابقه خدمت بصورت رسمی آزمایشی

 .در دستور كار جلسات آینده قرار گیرد( باشد سال می 0حداكثر مدت مجاز كه 

 24/8/83بیست و پنجمین جلسه هیات ممیزه مورخ  و مصوبه سیصد* 

ابی و تعیین امتیاز مقاالت منتشر شده از طریق مجالت الکترونیکی مطرح موضوع نحوه ارزی

شد و مقرر گردید در صورتی كه مراحل داوری با كیفیت مطلوب و حداقل مشابه مقاالت چاپ 

های  شده در مجالت معتبر علمی پژوهشی هم تراز بوده و مجله الکترونیکی دارای یکی از نمایه

 .یزه باشد، امتیاز براساس آئین نامه ارتقاء منظور شودمعتبر و مورد قبول هیأت مم

 

 



 15/9/83بیست و ششمین جلسه هیات ممیزه مورخ  و مصوبه سیصد* 

مقرر گردید چنانچه از یك نفر از اعضای هیات علمی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی در  -

شود، عضو مذكور بتواند به عنوان مساعدت در تدوین مقاله نام برده  ،ای قسمت قدردانی مقاله

زوده شدن نام او به تعداد مؤلفین اصلی فبا فرض ا)در پرونده ترفیع و ارتقاء خود از امتیاز معادل 

 .مند شود در بند مربوطه بهره( آن مقاله

 25/12/83مصوبه سیصدچهارمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

دانشگاه تهران در مقاالت مقرر گردید قید وابستگی شغلی عضو هیات علمی به غیر از  -

موجب حذف امتیاز مقاله گردد مگر اینکه وابستگی به نوعی مورد تأیید و رضایت دانشگاه باشد 

های  از طریق عقد قرارداد پژوهشی، اعزام عضو هیات علمی به فرصت مطالعاتی یا مأموریت)

گسراهای دولتی نیز ها و فرهن ها، پژوهشگاه همکاری با دانشگاه...( پژوهشی داخل و خارج و 

در مورد اعضای هیات  .مشمول این بند است و اعالم وابستگی به آنها باید با تأیید دانشگاه باشد

اند ذكر دانشگاه محل تحصیل تا مدتی كه رابطه علمی با  علمی كه جدیداً فارغ التحصیل شده

 .دانشگاه محل تحصیل خود دارد بالمانع است

 

 (:ها کنفرانس)مقاالت  -5

 13/11/83مصوبه سید و سی و یکمین جلسه هیات ممیزه مورخ  *

مقرر گردید امتیاز مقاالت علمی چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانسهای علمی معتبر  -

از صفر تا دو )نامه ارتقاء در نظر گرفته شود  آئین( 7-2)و ( 4-2)داخل كشور طبق بندهای 

 (متیاز برای مقاالت بصورت خالصهامتیاز برای مقاالت كامل و از صفر تا یك ا

 23/6/86مصوبه سیصد و چهل وسومین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

ور قبل از تبدیل به های موقت چاپ شده توسط دانشگاه پیام ن مقرر گردید درسنامه -

عنوان جزوه درسی محسوب شده و طبق  های آزمایشی و دائم و یا كتاب به صورت درسنامه

های چاپ شده بصورت آزمایشی و  ارزیابی قرار گیرد بدیهی است درسنامه ضوابط مربوطه مورد

توانند از امتیاز  های منتخب و تخصصی می دائم پس از داوری محتوای علمی طبق نظر كمیته

 .كتاب برخوردار باشند
مانند سطوح پیش دانشگاهی، )های دارای محتوای غیر دانشگاهی  مقرر گردید به كتاب -

های  در پرونده)امتیازات مربوط به چاپ كتاب ( ها و از این قبیل المسائل ش، حلآموزش و پرور

 .تعلق نگیرد( متقاضیان ترفیع، تبدیل وضعیت و ارتقاء
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 :های تحقیقاتی گزارش طرح -7

 12/7/86مصوبه سیصد و چهل وپنجمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

ه استاندارد و تحقیقات صنعتی ریاست محترم مؤسس 10/4/76مورخ  64635نامه شماره  -

های تبدیل  ن استانداردهای ملی در پروندهایران در خصوص احتساب امتیازات مربوط به تدوی

 :وضعیت و ارتقاء اعضای هیأت علمی مطرح شد و مقرر گردید

های پژوهشی و از طریق انعقاد با  صرفاً درصورتی كه گزارش عملی موردنظر در قالب طرح

 .آئین نامه ارتقاء مورد ارزیابی قرار گیرد( 2-9)انجام شده باشد، طبق ضوابط بند دانشگاه تهران 
 

 

 :امتیاز داوری مقاالت -8

 25/9/82مصوبه سیصد و نهمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

نامه جدید ارتقاء در خصوص امتیاز داوری مقاالت علمی  آئین 11-7-3با توجه به بند  -

امتیاز در نظر گرفته شود مدارک موردنیاز، امکانات  1/5رد داوری مقرر گردید به ازاء هر مو

 .باشد سردبیر نشریه علمی می

 :آراء هیأت ممیزه -

 6/3/78مصوبه دویست و بیست و ششمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

های مطروحه در دستور قرار گرفت و  مسأله آراء سفید و تأثیر آن بر وضعیت پرونده -1

 :چنین تصویب شد

گردد ولی چنانچه جمع نصف آراء سفید  رأی سفید در مجموع آراء مخالف محسوب می: مصوبه

ای به نصاب الزم برای پذیرش ارتقاء برسد، پیشنهاد مربوط از توقف شش ماهه  و آراء موافق پرونده

 .تواند پس از طرح در كمیته تخصصی مجدداً در هیأت ممیزه مطرح گردد معاف و می

 19/8/78و سی و یکمین جلسه هیات ممیزه مورخ  مصوبه دویست* 

مسأله آراء سفید و غایبین در جلسات هیأت ممیزه مطرح و اینکه غیبت موجه با غیر  -2

باشد، به بحث گذاشته  حق كسانی است كه پرونده ارتقاء آنان در دست قضاوت میع آن تضیی

 :گیری شد شد و چنین نتیجه

گذذردد و در  هیذذأت ممیذذزه همذذواره سذذفید تلقذذی مذذیآراء غذذایبین در جلسذذات  :1مصددوبه 

 .گیری و شمارش، جزء آراء، سفید محسوب خواهد شد نتیجه



های ارتقاء كه آراء الزم برای تصویب را كسب ننمایند ولی جمع  آن عده از پرونده :2مصوبه 

قف شش تواند مجدداً بدون تو نصف آراء سفید و آراء موافق آنان به نصاب الزم برسد پرونده می

 .ماده توسط نماینده دانشکده مربوط مطرح گردد

 15/7/82مصوبه سیصد و پنجمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

ی و تعداد نوزده نامه ارتقاء اعضاء هیأت علم پیوست شماره یك آئین 0با توجه به ماده  -2

ت اتخاذ دهنده دهمین دوره هیأت ممیزه مقرر گردید حداقل آراء الزم جه نفر اعضاء تشکیل

 .تصمیمات یازده رأی باشد

 23/11/85مصوبه دویست و هفتاد و یکمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

هایی كه مورد تأیید هیأت محترم دانشگاه قرار  مقرر گردید تاریخ اجراء حکم پرونده -

بجای تاریخ كمیته ، شوند های تخصصی عودت داده می تر شدن به كمیته نگرفته و جهت كامل

های تخصصی قبل از  توسط كمیته( آخرین مرحله تأیید)تاریخ تأیید نهائی  ،ها دانشکده منتخب

 .تصویب در هیات ممیزه محترم دانشگاه باشد

 

 :های اعضاء هیأت علمی مأمور بررسی پرونده -15

 26/15/81مصوبه دویست و نود و دومین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

بدیل وضعیت با ارتقاء اعضاء محترم هیأت علمی مشغول مقرر گردید بررسی پرونده تقاضای ت -

های محوله از طرف دانشگاه به بعد از اتمام مدت مأموریت و شروع به كار مجدد در  به انجام مأموریت

 .باشد از این امر مستثنی می 66های موضوع ماده  مأموریت. دانشگاه تهران موكول گردد

 

 :بازنشستگان ارتقاء  -14

 11/12/83د و سی و سومین جلسه هیات ممیزه مورخ مصوبه سیص* 

های درخواست ارتقاء اعضاء محترم هیأت علمی نائل  مقرر شد مراحل بررسی پرونده -1

شده به افتخار بازنشستگی مشروط به اینکه قبل از تاریخ صدور حکم بازنشستگی به تصویب 

زه دانشگاه ادامه یافته و در كمیته منتخب رسیده باشد، در كمیته تخصصی ذیربط و هیأت ممی

 .مورد آنها اتخاذ تصمیم شود
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 :مدت توقف در مراتب علمی  -17

 15/3/86مصوبه سیصد و سی و هفتمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

پیشنهاد مطرح شده در خصوص امکان در نظر گرفته شدن مجموع مدت خدمت اعضاء  -1

رابر هشت سال و طرح پرونده ارتقاء به استادی هیات علمی در مراتب استادیاری و دانشیاری ب

نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هیأت علمی  بدون رعایت مدت توقف مندرج در بند سوم ماده چهار آئین

 .و تبصره آن بررسی شد و با توجه به كسب دو رأی موافق و هفده رأی مخالف به تصویب نرسید

 23/6/86ورخ مصوبه سیصد و چهل و سومین جلسه هیات ممیزه م* 

پنج ( قبل از ارتقاء به مرتبه اسنادی)مقرر گردید حداقل مدت توقف در مرتبه دانشیاری  -6

از ماده ( 3-6)موضوع تبصره بند )سال كامل باشد و ارتقاء پس از مدت توقف چهار سال كامل 

ه ارتقاء و نام فقط در صورت كسب حداقل یکصد امتیاز از ماده دوم آئین( چهارم آئین نامه ارتقاء

 .احراز دیگر شرایط امکان پذیر باشد

 

 امتیازات تکراری ماده دو آئین نامه ارتقاء -18

 27/2/79مصوبه دویست و سی و نهمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

پیشنهاد كمیته منتخب هیأت ممیزه در مورد احتساب امتیازات آموزشی و پژوهشی  -1

سار دانشکده دامپزشکی موضوع نامه پاسخ استف های كارشناسی ارشد در مربوط به رساله

 :دانشکده مذكور ارائه گردید و به صورت زیر تصویب شد 13/11/77مورخ  11147/74

نامه  ها كه در بند یك آئین های علمی در قالب رساله امتیازات مربوط به فعالیت: مصوبه

و در ماده  رسد بر به چاپ میگردد و مقاالت مستخرج از آنها كه در مجالت معت ارتقاء منظور می

 .نمایند نیستند و هر یك امتیاز مربوط به خود را كسب می شود مانعه الجمع دو منظور می

 

 اعتبار علمی مجالت دانشگاه تهران -

 13/9/77مصوبه دویست و شانزدهمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

توسط جناب آقای دكتر مصوبه كمیته بررسی اعتبار مجالت معتبر از نظر هیأت ممیزه  -1

براساس این مصوبه اعتبار  .رحیمیان معاونت محترم پژوهشی قرائت شد و به تصویب رسید

مجالت دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فیزیك زمین و فضا، بیابان، دانشکده روانشناسی و علوم 

پژوهشی  -تربیتی، حسابداری و حسابرسی و مجله محیط شناسی به مدت یك سال علمی



همچنین اعتبار مجالت دانش مدیریت، تحقیقات مالی، مجله كتابداری و مجله . زشیابی گردیدار

 .ترویجی شناخته شد-پژوهش دانشکده زبانهای خارجی به مدت یکسال علمی

 15/8/85مصوبه دویست و شصت و چهارمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

یت اعضاء محترم هیأت علمی مقرر گردید در احتساب امتیازات مربوط به تبدیل وضع -1

 :مجالت 

 مجتمع آموزش عالی قم( الف

 (دانشکده تربیت بدنی)حركت ( ب

 .ترویجی منظور گردد-به عنوان مجالت علمی

 

 پیشنهادات

 1/6/78مصوبه دویست و بیست و هشتمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

و نتایج حاصل از آن المللی  ها و مجامع بین ه شركت اعضاء هیأت علمی در كنگرهمسئل -1

مورد بحث قرار گرفت و عنوان شد كه مفیدتر آن است كه مقاالتی كه در این مجامع عرضه 

المللی نیز به صورت  بین گردند به نحو مناسبی پردازش و تدوین شود و در مجالت معتبر می

ورد به های الزم را در این م ترم پژوهشی توصیهحمقاله ارائه گردد و مقرر گردید معاونت م

 .شركت كنندگان بنمایند

المللی به هزینه دانشگاه منوط به آن  وافقت با شركت مکرر در مجامع بینپیشنهاد شد كه م

شركت در سه مجمع یك مقاله علمی در مجالت معتبر  اگردد كه عضو هیأت علمی حداقل ب

 . المللی به چاپ رساند بین

 26/12/78مورخ مصوبه دویست و سی و ششمین جلسه هیات ممیزه * 

های مربوط به  پرسشنامه)های الف و ب  چگونگی ارزیابی كیفیت تدریس فرم مسأله -1

مطرح گردید، پیشنهاد شد ترتیبی اتخاذ شود كه برای ( نظرخواهی از دانشجویان و همکاران

نظرخواهی فرم الف، فقط از دانشجویان قوی و در آخر نرم استفسار نظر به عمل آید و در مورد 

رم ب نظرخواهی در شورای عمومی گروه و به صورت محرمانه طبق آئین نامه اجرایی خاصی ف

 .انجام گیرد و همچنین در ماده یك فرم نظرخواهی تجدیدنظر شود

 29/7/82مصوبه سیصد و ششمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

ندرج در های متقاضیان ارتقاء قبل از سپری شدن حداقل مدت توقف م مقرر شد پرونده -1

های علمی آن مورد  آئین نامه ارتقاء به شرطی مورد بررسی قرار گیرد كه ویژگی( 3-6)بند 

ضمناً . تأیید گروه آموزشی مربوطه و كمیته منتخب و كمیسیون تخصصی هیات ممیزه باشد
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آموزشی و )های برجستگی علمی  قرار شد كمیته ویژه هیأت ممیزه جهت تعیین مالک

 .د و پیشنهادات الزم را به هیأت ممیزه ارائه نمایدتشکیل شو( پژوهشی

  23/6/86مصوبه سیصد وچهل و سومین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

 دانشذگاه  پیشنهاد تدوین و رعایت آئین نامه مخصوص هر یذك از مراكذز پژوهشذی ویذژه     -1

center of excellence) )    و  در خصوص ترفیع ساالنه اعضاء هیأت علمذی آن مركذز مطذرح شذد

پس از تأیید شورای عمذومی هذر یذك از مراكذز متقاضذی       ،های پیشنهادی نامه مقرر گردید آئین

 .جهت بررسی و تصویب به هیأت امناء محترم دانشگاه ارسال شود

 

 آثار علمی دارای گواهی پذیرش معتبر -21

 6/3/78مصوبه دویست و بیست و ششمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

تواند در ارتقاء مؤثر  كه امتیازات آن با گواهی چاپ می ت یا كتبیمسأله تعداد مقاال -2

 .باشد مطرح و چنین تصویب شد

آئین نامه ارتقاء مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عالی،  3-7بند  2در اجرای تبصره : مصوبه

فقط امتیازات یکی از دو اثر كتاب یا مقاله می تواند براساس گواهی معتبر چاپ برای ارتقاء 

آئین نامه مذكور منظور نخواهد  2نظور گردد و در هر حال این امتیاز جزء امتیازات الزامی بند م

 .شد

 

 تبدیل وضعیت استخدامی -22

 5/3/77مصوبه دویست و دوازدهمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

پیشنهاد شد كه به منظور یکنواخت كردن نحوه تبدیل وضعیت اعضاء علمی از پیمانی  -1

آزمایشی یا رسمی آزمایشی به رسمی قطعی نخست پرونده متقاضیان در یك كمیته  به رسمی

 .منتخب هیأت ممیزه مورد بررسی قرار گیرد و پس از تأیید، سایر مراحل را طی نماید

 16/15/78مصوبه دویست و سی و چهارمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

دانشگاه به هیأت علمی، اعضای  آئین نامه تبدیل وضعیت كارشناسان 2-6موضوع ماده  -1

هیأت علمی پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مصوب جلسه 

هیأت ممیزه كه اشکاالتی را در مورد آن عده از مربیان مأمور به تحصیل دكتری كه  20/12/77

نظر و مطرح گردید و  ،مستخرج از تز مطلع نبودند در حین تحصیل از لزوم داشتن مقالة



حکم و پیشنهاد كمیته منتخب بررسی بند مذكور بین اعضاء توزیع گردید و پس از بحث و 

 .های الزم به شرح زیر به تصویب رسید اصالح

تبدیل وضعیت به استادیاری آن عده از مربیان دانشگاه كه تا پایان اسفند ماه : مصوبه

و ثبت نام  هج كشور پذیرفته شدمعتبر داخل یا خار یها های دكتری دانشگاه در دوره 1374

را دارا  6، سایر شرایط الزم در ماده 2-6اند و پس از فراغت از تحصیل به جز شرایط بند  كرده

 .پذیر است باشند با رعایت شرایط و دستورالعمل زیر امکان

اقدام  2-6اند نسبت به تأمین شرایط بند  اعضا هیأت علمی مشمول این مصوبه مکلف( الف

های موردنظر  و هرگونه ترفیع بعدی آنان در مرتبه استادیاری منوط به چاپ و ارائه مقالهنمایند 

 .باشد و تصویب هیأت ممیزه می

كارگزینی دانشگاه مکلف است در حکم صادره برای تبدیل وضعیت آنان شرط مذكور را ( ب

امه تبدیل ن آئین 2-6هرگونه ترفیع بعدی شما منوط به تأمین شرایط بند »با قید جمله 

 .منعکس نماید« وضعیت خواهد بود

 28/3/81مصوبه دویست و هفتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

های متقاضیان تبدیل وضعیت یا ارتقاء اعضاء محترم هیأت علمی  مقرر گردید پرونده -1

( رددر صورت وجود مو)های غیرانتفاعی  فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دانشگاه

 .جهت بررسی به هیأت ممیزه محترم مركزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شود

 23/7/81مصوبه سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

رسمی قطعی اعضا هیأت علمی كه از مرتبه  پیشنهاد تبدیل وضعیت استخدامی به -2

یابند مطرح شد و ضمن تصویب این  ء میاستادیار رسمی آزمایشی به مرتبه دانشیاری ارتقا

مشروط به سپری  ،پیشنهاد مقرر گردید صدور حکم دانشیاری رسمی قطعی توسط كارگزینی

جمعاً دو سال در مراتب استادیاری و )شدن حداقل مدت توقف الزم در مرتبه رسمی آزمایشی 

 .باشد( دانشیاری

 24/6/82مصوبه سیصد و چهارمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

مقرر گردید مرجع ذیصالح بررسی وضعیت تعیین تکلیف اعضای هیأت علمی رسمی  -1

نامه استخدام هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات  آئین 13ماده  2یشی موضوع تبصره آزما

كه در مدت پنج سال نتوانند صالحیت تبدیل وضعیت به رسمی قطعی را  آموزش عالی كشور

 .هیأت ممیزه دانشگاه باشد های تخصصی بدست آورند، كمیته
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 9/15/82مصوبه سیصد و دهمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

مقرر گردید در پرونده تبدیل وضعیت استخدامی مربیان از پیمانی به رسمی آزمایشی و از  -1

 .الزامی نباشد JCRیا  ISIالمللی دارای نمایه  رسمی آزمایشی به رسمی قطعی وجود مقاله بین

 19/12/82مین جلسه هیات ممیزه مورخ دهصد و چهارمصوبه سی* 

مقرر گردید تبدیل وضعیت مربیان مأمور به تحصیل در دوره دكترای تخصصی از رسمی  -1

آزمایشی به رسمی قطعی پس از فراغت از تحصیل با اخذ مدرک دكترای تخصصی و شروع به 

 .كار در دانشگاه و یا مؤسسه متبوع انجام شود
 

 تبه علمیارتقاء مر -23

 5/3/77مصوبه دویست و دوازدهمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

پیشنهاد شد كه تبدیل وضعیت از مربی به استادیاری، مربیانی كه به اخذ درجه دكتری  -2

مشروط به این باشد كه حداقل یك مقاله مستخرج از تز آنان در مجالت معتبر . شوند نائل می

 .به چاپ رسیده باشد

 13/2/79ست و سی و هشتمین جلسه هیات ممیزه مورخ مصوبه دوی* 

موضوع تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی مربیانی كه پس از كسب  -1

بحث ناظر . اند به بحث گذاشته شد درجه دكتری به استادیار رسمی آزمایشی تغییر وضع داده

مربیانی كه در دوره دكتری بر این نقد بود كه به موجب مقررات جاری منعکس در آئین نامه 

یابند ولی  شوند به استناد پذیرش در این دوره به رسمی قطعی تبدیل وضعیت می پذیرفته می

نمایند تبدیل وضعیتشان  استادیاری ارتقاء پیدا می آن عده كه پس از اخذ درجه دكتری به

در مجالت معتبر  نامه از جمله كسب امتیازات از مقاالت چاپ شده منوط به تأمین شرایط آئین

پس از بحث چنین پیشنهاد و تصویب شد كه امتیازات مقاالت برای این استادیاران . علمی است

توانند از مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و نه الزاماً علمی پژوهشی احتساب گردد و در  می

 .نمایند شرط تأمین سایر شرایط را نفی نمیهر حال این امر 

ی لعضاء هیأت علمی كه مهلت خدمت رسمی آزمایش آنان سپری شده وآن عده از ا: مصوبه

دانشگاه نسبت به قطع رابطه با آنان اقدام ننموده است و به استناد كسب درجه دكتری به مرتب 

اند، چنانچه بتوانند امتیازات الزم را از مقاالت چاپ در  استادیاری رسمی آزمایشی ارتقا یافته

آئین  4پژوهشی كسب نمایند و كلیه شرایط دیگر مندرج در ماده  -علمی مجالت علمی و نه الزاماً

 .توانند به استادیار رسمی قطعی تبدیل وضعیت یابند را واحد باشند می نامه تبدیل وضعیت

 



 17/2/81مصوبه دویست وهفتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

اء مربیان محترم به مرتبه تر درخواست ارتق به منظور ایجاد امکان بررسی مناسب -2

استادیاری به استناد اخذ مدرک دكتراء مقرر گردید دو صفحه اول فرم ارتقاء كامل و ضمیمه 

 .سایر مدارک شود

 25/9/82مصوبه سیصد و نهمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

 1374مقرر گردید مربیان فارغ التحصیل دوره دكتری معتبر كه پس از پایان سال  -1

ر دوره دكترا را آغاز نموده و فقط مقاله علمی پژوهشی چاپ شده دارند، مشروط بر تحصیل د

المللی مورد قبول هیأت  های بین اینکه این مقاله در مجالت معتبر علمی دارای یکی از نمایه

به مرتبه استادیار ارتقاء یابند، اما هرگونه ترفیع بعدی آنها منوط به  ،ممیزه به چاپ رسیده باشد

 .ه مقاله دوم علمی پژوهشی چاپ شده باشدارائ

 

 ارتقاء اعضاء هیأت علمی فاقد مدرک دکتری -26

 27/2/79مصوبه دویست و سی و نهمین جلسه هیات ممیزه مورخ * 

مورخ  6770/10پیشنهاد كمیته منتخب هیأت ممیزه در مورد اجرای مفاد نامه شماره  -2

در مورد تفویض اختیارات ( قیقات و فناوریعلوم، تح)وزارت فرهنگ و آموزش عالی  7/9/77

آئین نامه ارتقاء مربیان فاقد مدرک دكتری به مرتبه استادیاری  0-2-2اجرایی مربوط به ماده 

 .به شرح زیر تصویب شد

ارتقاء در خصوص مربیان فاقد مدرک )نامه  آئین 0-2-2مراحل اجرایی ماده : مصوبه

 :به شرح زیر است (دكتری به استادیاری

پس از وصول تقاضای داوطلب از طریق گروه آموزشی و دانشکده مربوط ارزشیابی و ( الف

نفر  0ای زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه مركب از  توسط كمیته 0-2-2امتحان موضوع ماده 

گیرد، اعضاء این كمیته به پیشنهاد گروه  متخصص با مرتبه علمی حداقل استادیار انجام می

 .گردند انشکده و تصویب معاونت آموزشی انتخاب میآموزشی، تأیید د

كمیته مذكور زیر نظر و با هماهنگی معاونت آموزشی، ارزشیابی اثر علمی و امتحان ( ب

پژوهش وی  های علمی رشته مربوط و توانایی دوره مذكور را انجام و تسلط متقاضی به پیشرفت

یر شرایط الزم برای ارتقاء به مرتبه دهد و نتیجه را جهت بررسی سا را مورد قضاوت قرار می

 .نماید استادیاری به هیأت ممیزه اعالم می



 57 ای هیات علمیدست نامه راهنمای اعض

های تخصصی و هیأت  نامه ارتقاء مورد ارزیابی كمیته مدارک داوطلب براساس مفاد آئین( ج

گردد و نتیجه همراه با سوابق و  گیرد و در صورت تصویب حکم الزم صادر می ممیزه قرار می

 .اطالع وزارت متبوع خواهد رسید صورت جلسات الزم به

وزارت فرهنگ و آموزش عالی در  7/9/77مورخ  6770/10نحوه اجرای مفاد نامه شماره  -2

نامه ارتقاء مربیان فاقد مدرک دكتری  آئین 0-2-2مورد تفویض اختیارات اجرایی مربوط به ماده 

 .ور به تصویب رسیدبه استادیاری مطرح و پس از بحث دستورالعمل زیر در خصوص بند مذك

پس از وصول تقاضای داوطلب از طریق گروه آموزشی و دانشکده مربوط، ارزشیابی و ( الف

نفر  0ای زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه مركب از  توسط كمیته 0-2-2امتحان موضوع ماده 

ه اعضا این كمیته به پیشنهاد گرو .گیرد تب علمی حداقل استادیار انجام میمتخصص با مر

 .گردند آموزشی، تأیید دانشکده و تصویب معاونت آموزشی انتخاب می

كمیته مذكور زیر نظر و با هماهنگی معاونت آموزشی، ارزشیابی اثر علمی و امتحان ( ب

دوره مذكور را انجام و تسلط متقاضی به پیشرفتهای علمی رشته مربوط و توانایی پژوهش وی 

را جهت بررسی سایر شرایط الزم برای ارتقاء به مرتبه  دهد و نتیجه را مورد قضاوت قرار می

 .نماید استادیاری به هیأت ممیزه اعالم می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


