
 
   

 
 
 
 

 

 

اهي آموزشی و ژپوهشیارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی موسسهي انهم آنیی  

 

 کلیات

پرشتاب جهانی، ع و تکثر، متنودر مناسبات مهم اقتصادی بیشتر تصاحب سسیاسی و _گاه برتر فرهنگیامروزه رقابت بین کشورها برای کسب جای

 . در پهنه این رقابت جهانی، ایران اسالمی نیزاستخود کرده گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملیبه منظور و فناوری تقویت علم را ناگزیر به  هاآن

. عبور کندرزهای دانش از مو  فتح را های علمیقلهاست تا کار گرفتهرا بههای موجود و اندیشمندان و نخبگان خود ها و فرصتامکانات، ظرفیت

 در نیل به این آرمان ،فرهنگی_، حوزه علمیه و دیگر مراکز علمییها، مراکز علمی و تحقیقاتنقش اعضای هیات علمی دانشگاه ،در چنین شرایطی

ای هرهبری در حوزهقام معظم های ابالغی مسیاستریزی جامع و همسو با برنامه مانی که تحقق آن تنها از رهگذرآر ؛موثر و انکارناپذیر است ،مقدس

ی و حفظ پویای منظوربه ،یابی مستمر و مداومارزش نیز های توسعه کشور ومی ایران، برنامهبیست ساله جمهوری اسال اندازسند چشم علم و فناوری،

 .پذیر استفرهنگی امکان_علمیسطح مطلوب 

؛ بازنگری اساسی در جانبه استی پایدار و همهساز توسعهزمینهکه به خودی خود  ،اهمیت و ضرورت چنین رویکردیدر کنار 

ی درخور و عزمی اانگیزه مستلزم فناوریو  ، پژوهشیعالیآموزش  هایها و موسسهنظام ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه

  .نشگاهی کشور تدوین شودنیاز بنیادین جامعه دا مثابههای اعضای هیات علمی به هدایت فعالیت با هدفای نامهآیین تا جدی بود

 ده است:یابی به اهداف مهم زیر تاکید شدستبر نامه در این آیین

آموزش  هایها و موسسهشی و فناوری( دانشگاهحفظ، تقویت و توسعه توأمان فرهنگ اسالمی و توان علمی )آموزشی، پژوه .1

 عالی، پژوهشی و فناوری کشور

های مختلف فرهنگ، سالمت، حفظ و ارتقای دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه منظوربهتامین نیازهای علمی و فناوری کشور  .2

 اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزی

ت اای و آمایش سرزمینی و اصالح هرم اعضای هیهای توسعهاساس اهداف برنامه آموزش نیروی انسانی مورد نیاز کشور بر .3

 هادانشگاهعلمی 

 

 



 
   

 
 
 
 

 

 اساس اصول زیر: اعضای هیات علمی بر یابیارزنظام  اصالح و تغییر بنیادین .4

و  ی منضبط، متعهدتربیت نیروی انسان منظوربهمحیط آموزشی انضباط ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش و تقویت  (الف

 ؛متخصص

های نیازتامین  با هدفای که بنیادین، کاربردی و توسعه هایتحقیق و پژوهش، با ارج نهادن به پژوهش ب( تقویت و توسعه 

 پژوهانه تنظیم شده باشد؛هی آیندهکشور، با نگاو سالمت در صنعتی  علمی، فناوری،

و ا هگیری و تحقق نسل سوم دانشگاهشکل با هدفهیات علمی  ایعضا فناورانه و پژوهشی هایفعالیت هدایت به ویژه توجه ج( 

  ؛بر تولید ثروت و کارآفرینی توسعه علم مبتنی

 توجه ویژه به زبان فارسی؛ د( 

 های موسسه.ماموریت منظور اجرایبههای دارای هیات ممیزه ایجاد امکان تصویب ضوابط داخلی برای موسسه ه( 

 
 

 اختصارات

 :های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارتخانه وزارتین 

  :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :وزارت بهداشت 

 :هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نهاد  

  :وزارتین»های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی ها و موسسهدانشگاهموسسه »

 باشند.ربط یا سایر مراجع قانونی ذی

 ت علمیامرتبه اعضای هی ینامه ارتقاینیآ نامه:ینیآ 

  :الیت و صدور مدرک تحصیلی مجاز به فع علمیههای حوزهاساس مجوز شورای عالی  مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی که برحوزه علمیه

 .دانحوزوی

 :ی کههایهای دولتی و همچنین کلیه دستگاهها یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، موسسهسسهوها، موزارتخانه دستگاه اجرایی 

 .رسدمی« موسسه»و مصادیق آن به تایید هیات امنای  شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است

 :یا سایر مراجع  با تصویب مجلس شورای اسالمی ؛داردکه استقالل حقوقی  سازمانی مشخص،واحد  موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی

و انجام وظایف و خدمات عمومی  شودمی میناآن از محل منابع غیردولتی ت سنواتیبودجه  %50شود و بیش از یا میاست صالح ایجاد شدهذی

 .دار استرا عهده

 :سسهمو»به استخدام « وزارتین»ضوابط و مقررات اساس  که بر یا پژوهشی آموزشیاعضای هیات علمی هر یك از  عضو هیات علمی »

 .داندرآمده



 
   

 
 
 
 

 

 تعاریف

 لف در یك مجموعهاز منابع مخت های هدفمند و منسجممطالب یا دادهگردآوری  تدوین کتاب: .1

ا معموالً با نقد ی کهاساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه  های علمی و نظریات پذیرفته شده برای از دادهمجموعه دهیسامانتالیف کتاب:  .2

 است.همراه گیری نتیجه

با تحلیل و  تشکیل دهد نویسندگان های علمی نویسنده/های جدید و نوآوریدیدگاه آن را %20ای که حداقل مجموعه تدوین تصنیف کتاب: .3

 خود منتشر کرده باشند. هایآنها را در مقالهقبالً  اگر چه ؛باشدهای دیگران در یك موضوع مشخص همراه یا نقد دیدگاه

کارگیری هب ترین نسخه به زمان حیات مولف؛ترین و نزدیكتشخیص صحیح های موجود در جهان؛معرفی نسخه بدلتصحیح انتقادی کتاب:  .4

، چه در ها؛ تکمیل نواقصآنشناسی با استناد به شواهد و کتاب شده ذکر ماخذ و منابع استفاده روش تحقیق؛ شرح و توضیح مستندات متن؛

  .، و نظایر آندر بهترین برداشت ،در محتوا و داوریعبارت و چه 

ذی یا ای )کاغنشریه علمی معتبر اعم از نشریه علمی معتبر داخلی و خارجی است. نشریه علمی معتبر داخلی نشریه نشریه علمی معتبر: .5

ی باشد. نشریه علم های علمیهحوزهشورای عالی ترویجی از یکی از وزارتین یا _پژوهشی یا علمی_ترونیکی( است که دارای درجه علمیالک

 د.کنتعیین می را درجه اعتبار آنین و فناوری وزارت پژوهشمعاونت  ای )کاغذی یا الکترونیکی( است کهمعتبر خارجی نشریه

اله مق ش و پاسخ درخصوص هرنقد و بررسی یا پرسحاضران به ، داوری شده هایمقالهپس از ارائه که در آن  همایشی همایش علمی معتبر: .6

 شود.می عرضهای یا فناوری( علمی )بنیادی، کاربردی، توسعه هاید. در این نوع همایش صرفاً مقالهپردازنمی

 تحت ایهممیزه  موسسه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یا هیات المللی کههای معتبر ملی و بینبر نمایه مشتمل معتبر: نمایه .7

 باشد. کرده تایید راها مقبولیت آن وزارت علوم نظارت

ی تعیین مبنا باشد.معتبر  یهدر گزارش نما مشخص تعداد از بیش استنادهایی دارای با توجه به موضوع تخصصیکه  ایمقاله: 1پراستناد مقاله .8

 است. ESI 2، گزارش نمایه ینوزارت نظارت تحت هایاد برای هیات علمی شاغل در موسسهپراستن هایمقاله

سال قبل از سال مرجع  دودر  معتبر نمایه گزارش در مشخص تعداد از بیش استنادهایی دارایبا هر رشته  متناسبکه  ایمقاله :3اغد مقاله .9

 . است ESI، گزارش نمایه ینوزارت نظارت تحت هایاغ برای هیات علمی شاغل در موسسهد هایمبنای تعیین مقاله. باشد

 شود.می فراهمها یا حقایق بینی ایدهاز مفاهیم، تعاریف، قضایا و پیشنهادها که به منظور تبیین و پیشای مجموعه نظریه: .10

 موضوعی خاص و پردازش تازه آن به تشریح، برداشت، برقراری ارتباط وبه ماهیت با نگرشی نو فرد خالق  ی که در آنفرآیند خالقیت: .11

 .  پردازدمی هاکشف نادانسته

ر قالب مقاله عموالً دجدید )م یقضیه یا پیشنهاد تعریف مفهوم، عرضهصورت کردن و ارائه نتایج خالقیت که بهتحقق بخشیدن، عینی نوآوری: .12

 کند. جدید( ظهور می ییا خدمت محصولطراحی  علمی،
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ع انوابینی پیامدهای فرهنگی و اعمال الزامات و استانداردهای مربوط در مبین پیش مشتمل بر مطالعات کارشناسی سند پیوست فرهنگی: .13

رایط متناسب با مقتضیات و شاجتماعی و فرهنگی  قضایی،_حقوقی درمانی، سیاسی،_کالن اقتصادی، بهداشتی هایو اقدام ها، تصمیمهاطرح

  جامعه

علوم انسانی و معارف  ویژههای علوم بهحوزهکه برای ارزیابی یك نظریه، نوآوری، نقد و مناظره در  نشستی پردازی:کرسی نقد و نظریه .14

اساس ضوابط و مقررات آن هیات در مراکز علمی برگزار  پردازی، نقد و مناظره و برهای نظریهاسالمی زیر نظر هیات حمایت از کرسی

  د.شومی

 
 

 اجتماعی و های فرهنگی، تربیتیفعالیت ـ1ماده 

 یج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملیید آمیختگی علم و اخالق اسالمی و مبتنی بر تقویت و ترووم که های عضو هیات علمیفعالیت ای ازمجموعه

 :ند ازاها عبارتاست. این فعالیتهای انقالب اسالمی قانون اساسی و ارزش و مطابق با 

«موسسه»اجتماعی اعضای هیات علمی های فرهنگی، تربیتی و از فعالیتامتیازهای قابل محاسبه  -1جدول شماره   

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

  4تا  اجتماعیهای فرهنگی،  تربیتی و با رویکرد اسالمی در حوزه تدوین کتاب، مقاله وتولید اثر بدیع و ارزنده هنری 1

- 

2 
کلی  هایاساس سیاست موثر در اجرای امور فرهنگی بر هایها و همکاریتهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای فعالیت

 ها و مراکز آموزشیشورای اسالمی شدن دانشگاه هایتوسعه وسیاست سالههای پنجبرنامه
  3 تا

3 
عال رهنگی فطالب و نهادهای ف های قانونمند دانشجویان، اعضای هیات علمی،یا همکاری موثر با تشکل مشاوره فرهنگی

 منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگیا حوزه علمیه بهدر موسسه 
   2 تا

 خدمت  سسه محلوتایید م معاون فرهنگی بنیاد ملی نخبگان ویا وسسه مفرهنگی  ور فرهنگی با حکم معاون استاد مشا 4
سال تا هر نیم

7  ./ 
5 

5 

پذیری در اصالح و هدایت سئولیتم

های مطلوب فرهنگی و مشارکت نگرش

ی و تربیت ،های فرهنگییا انجام فعالیت

و یا عناوین مشابه برای کلیه  اجتماعی

)دانشجویان،  دانشگاهی اقشار

 و کارکنان( با کسب موافقت تاداناس

 محل خدمتموسسه 

رای باجتماعی و علمی  و مشارکت در امور فرهنگی، تربیتی،ریزی برنامهطراحی، . 1
 طالب و کارکنان دانشجویان، اعضای هیات علمی،

 هاها و دانشگاههای اخالق مراکز تحقیقاتی، بیمارستان. عضویت در کمیته2
 های مرتبط از قبیل:. سایر فعالیت3

ی، تربیتی، اجتماعی و آموزشی به دانشجویان ای علمی، فرهنگخدمات مشاوره الف( عرضه
 و طالب

 ها و...خوابگاهها، مساجد، در مراکز دانشجویی اعم از کانون ب( حضور مستمر و موثر
ون ایرانی پیشرفت با تایید کمیسی_فرهنگی الگوی اسالمی و مشارکت در ترویج علمی ج(

 ربطتخصصی ذی

 اندیشی اساتیدمشارکت فعاالنه در تشکیل جلسات همد( 

4تا   8 

 



 
   

 
 
 
 

 

 «موسسه»اجتماعی اعضای هیات علمی های فرهنگی، تربیتی و امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -1جدول شماره ادامه 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

6 
  خصصیت کمیسیون تایید با داریامانت و صداقت و انقالبی ملی، فرهنگی، دینی، هایارزش به پایبندی و تقید در استمرار

 ربطذی
- 5 

- 

 8 2هر مورد تا  های فرهنگی و...(کسب جوایز فرهنگی )در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت 7

 6 2تا  1 صالحپردازی با تایید مرجع ذیآزاداندیشی نقد و نظریههای طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسی 8

9 

ا ارائه ب  اجتماعی های فرهنگی، تربیتی،عضای هیات علمی در زمینهسازی اافزایی و توانمندهای دانششرکت در کارگاه

شورای اسالمی  174مصوب جلسه سازی اعضای هیات علمی افزایی و توانمندنامه طرح دانشآیین« 3»ماده گواهی معتبر )

 ها و مراکز آموزشی(شدن دانشگاه

  16به ازای هر 

 ساعت آموزش

 امتیاز  2 

10 

 5 2تا  ایرانی_اسالمی_و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی برگزاری نمایشگاه آثار 10

 10   10الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

  30  10الی  1حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهای 
 

اجتماعی اعضای هیات علمی، در هر موسسه کمیسیون فرهنگی با ترکیب زیر تشکیل  فرهنگی، تربیتی و بررسی و تعیین امتیازهای منظوربه: 1تبصره

 شود:می

 رییس موسسه به عنوان رییس کمیسیون -1

 استان(های فاقد نهاد، نماینده نهاد )در موسسهدر موسسه  یس نهادری -2

 فرهنگی و یا عناوین مشابه به عنوان دبیر کمیسیون_فرهنگی یا دانشجوییمعاون  -3

 های آموزشی/ پژوهشیموسسه آموزشی/ پژوهشی حسب مورد درمعاون  -4

 ،های فاقد هیات اجرایی جذبدر موسسه(یك نفر عضو هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیات اجرایی جذب موسسه  -5

 و تایید رییس موسسه (جذب استان هیات اجرایینماینده 
 

 حوهن شاملنامه د. آییننکندر چارچوب مقررات و ضوابط کلی وزارتین تدوین می را داخلی نامهآیین، اعضای کمیسیون در نخستین جلسه: 2تبصره 

 است.گیری و... رایتشکیل جلسه،  برای حاضر اعضای نصاب حد تعیین گیری،رای شیوه ،هاجلسه تشکیل

 

 

 



 
   

 
 
 
 

 

 های آموزشی فعالیتـ 2ماده 

اهیم انتقال مطلوب مف کیفیت آموزش و یحفظ و ارتقا بهمعطوف  و آموزش و تربیت دانشجویان منظورای هیات علمی بهعضاهای فعالیت ای ازمجموعه

 ند از:اها عبارتاست. این فعالیت

 نظارت وزارت علومهای تحت هیات علمی آموزشی موسسه های آموزشی اعضایامتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -1-2جدول شماره 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

1 

 رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی 

 نند:ربط با توجه به مواردی مادانشکده متقاضی و مدیر گروه علمی ذیی مرکب از هیات رییسه اامتیاز این بند در کمیته

 ی؛آموزش امور در سیتدر موظف اوقات صیتخص

 ی؛آموزش مصوب میتقو تیرعا

 .شودو... تعیین می کیفیت تدریساز دانشجویان ارزیابی  هایکاربرگی و درس یزیربرنامه

7/0  7 5 

2 

 کیفیت تدریس 
سال  هارچهای ارزیابی کیفیت تدریس متقاضی در کاربرگ دهی دانشجویان درمیانگین امتیاز بر اساسکیفیت تدریس 

 .شودمی سنجیدهقبل از دوره ارتقا و ارزیابی گروه و دانشگاه )با شیوه مورد تایید هیات ممیزه( 

مالک ارزیابی  ،آموزشی و پژوهشی نهاد های ارزشیابی معاونتکاربرگ معارف گروه علمی هیات اعضای برای تبصره:

 . است

 به صورت زیر خواهد بود: نتایج ارزیابی اخذ شده از هایامتیاز برحسب قابل اعطا هایامتیاز

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

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

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

- 8 

کسب 

حداقل نمره 

 ارزیابی برای

دانشیاری و 

استادی به 

ترتیب 16 و 

17 

(20)از   

3 

 کمیت تدریس

ارشد یا دکتری و کارشناسی یك، کارشناسی /.5کاردانی  دورههر واحد تدریس در میت تدریس برای امتیاز ک .1

 .است 5/1  تخصصی دکتری یا دکتری و 25/1 ایحرفه

ها سسهوتدریس در سایر م باسسه محل خدمت وتوان پس از کسب مجوز از ماین بند را می امتیازهای %20حداکثر تا  .2

 به دست آورد.

های خارج از کشور با مجوز یا دانشگاه ، شعب دانشگاه در خارج کشورالمللیبین های مشترکتدریس در دورهامتیاز  .3

 قابل افزایش است. برابر 2/1موسسه تا 

های معارف از امتیاز مربوط به این بند در چارچوب واحدهای مصوب گروههیات علمی گروه معارف  اعضایتبصره: 

 شوند.برخوردار می

5 30 15 

  در پایان دوره تحصیل یکارشناس پروژه سرپرستیو  ییراهنما 4
هر  به ازای 3/0

 واحد
5 - 

 20     4 تا 1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

  40  4 تا 1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 



 
   

 
 
 
 

 

نامه استخدامی آیین« 79»ده است )مشاغل موضوع ماده حد موظف آنان صفر واحد تعیین شهای اجرایی که وااعضای هیات علمی دارای سمت تبصره:

ت تدریس ند. امتیاز کمیشومند میمتیاز کمیت تدریس بهرهدر زمان تصدی مشاغل مربوطه از حداقل امتیاز کیفیت تدریس و حداکثر ا ،اعضای هیات علمی(

 د. شومیشده محاسبه اساس واحد موظف تعیین صورت کامل و کیفیت تدریس آنان برسایر مشاغل دارای کسر واحد موظف به

 

 نظارت وزارت علومهای تحت های آموزشی اعضای هیات علمی پژوهشی موسسهمحاسبه از فعالیت امتیازهای قابل -2-2جدول شماره 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

1 

 کیفیت تدریس 
سال  هارچهای ارزیابی کیفیت تدریس متقاضی در کاربرگ در دهی دانشجویانمیانگین امتیاز بر اساسکیفیت تدریس 

 .شودمی سنجیدهقبل از دوره ارتقا و ارزیابی گروه و دانشگاه )با شیوه مورد تایید هیات ممیزه( 

 صورت زیر خواهد بود:به نتایج ارزیابی اخذ شده از هایامتیاز برحسب قابل اعطا هایامتیاز

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

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

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

- 8 

- 

2 

 کمیت تدریس

ارشد یا دکتری و کارشناسییك ، کارشناسی /.5کاردانی  دورههر واحد تدریس در میت تدریس برای امتیاز ک -1

 .است 5/1  تخصصی دکتری یا دکتری و 25/1 ایحرفه

ها هسسوتدریس در سایر م باسسه محل خدمت وتوان پس از کسب مجوز از ماین بند را می امتیازهای %20حداکثر تا  -2

 دست آورد.به

خارج از کشور با مجوز  هاییا دانشگاه ، شعب دانشگاه در خارج کشورالمللیبین های مشترکتدریس در دوره -3

 قابل افزایش است. برابر 2/1موسسه تا 

3 15 

  در پایان دوره تحصیل یکارشناس پروژه سرپرستیو  ییراهنما 3
 به ازای 3/0

 هر واحد
5 

      3 تا 1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

  20  3 تا 1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 

 

 ندمندرج در باخذ حداقل امتیاز کیفیت تدریس  شرطبهو عضو هیات علمی  متبوع تاییدیه موسسه صرفاً با« 2»مربوط به ماده احتساب امتیاز  تبصره:

 .پذیر استامکان 1-2 شماره جدول 2-2 

 

 



 
   

 
 
 
 

 

 وزارت بهداشت نظارتهای تحت های آموزشی اعضای هیات علمی آموزشی موسسهامتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -3-2جدول شماره 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

1 

)تخصیص اوقات موظف تدریس در امور آموزشی و رعایت تقویم مصوب آموزشی  رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی

 سسه( وریزی درسی و . . .. مو برنامه

نی(، های طراحی شده متناسب با زمینه فعالیت فرد )علوم پایه، بالیلیستکمیته ارزشیابی در دانشکده مربوطه تشکیل و بر مبنای چك

  سد.ریب هیات ممیزه دانشگاه / مرکزی می. فرآیند و نحوه عملکرد این کمیته به تصوشودانجام میارزشیابی 

2  20 

امتیاز در  15

کل دوره 

)حداقل 

 5/2سالیانه 

 امتیاز(

2 

 کیفیت تدریس
های مختلف فعالیت آموزشی یك عضو هیات علمی )متناسب با رشته کاری کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی باید در حیطه

 فرد و رسالت و اهداف دانشگاه محل فعالیت( مورد ارزیابی قرار گیرد. 

های کاردانی، کارشناسی، دکترای عمومی، تخصصی و تحصیالت تکمیلی یا آموزش مداوم ند در زمینه آموزش دورهتواها میاین فعالیت

 باشد. 

 باشند:ها شامل موارد زیر میباشند اما رئوس آنهای آموزشی اعضای هیات علمی بسیار متنوع میهر چند فعالیت

o  آموزش نظری 

o کار در آزمایشگاه 

o کوچك )بالینی و غیربالینی(های کار در گروه 

o )آموزش بالینی )سرپایی، بستری، اتاق عمل و فیلد 

o مشارکت در گزارش صبحگاهی 

o های آموزشیمشارکت در کنفرانس 

o راهنمایی تحصیلی یا مشاوره دانشجویی 

o طراحی و بازنگری طرح درس 

o زشی های مختلف آموهای انجام شده از ردهها و ارزیابیهمکاری در برگزاری آزمون 

o تهیه مواد آموزشی و کمك آموزشی برای ارائه دروس مربوطه 

o های توانمندسازی اعضای هیات علمیمشارکت در برنامه 

o های مشمول مشارکت در آموزش مداوم گروه 

 باشد. می 20امتیاز کیفیت عملکرد آموزشی تا 

 اند باید با رعایت اصول علمی ارزشیابی صورت گیرد. های آموزشی که ذکر نشدهها و سایر فعالیتارزیابی این فعالیت

گیرد و  باشد، صورتهای ارزیابی مختلف که دارای پایایی و روایی الزم ها به صورت مستمر و با استفاده از روشارزشیابی الزم است 

 اندرکاران مختلف لحاظ شود. های دستدر آن دیدگاه

یه و نامه توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت تهعملکرد آموزشی بر اساس دستورالعملی که با رعایت مفاد این آیین ارزیابی کیفیت

 گیرد. شود، انجام میابالغ می

 شود.میکل زمان توقف در هر مرتبه علمی لحاظ  هایشیابی کیفیت تدریس، میانگین نمرهبرای محاسبه نمره ارز :1 تبصره

 .های ارزشیابی معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد، مالک ارزیابی استکاربرگ معارف گروه علمی هیات اعضای برای :2 تبصره

- 20 

استادیاری: 

15 

 

 

 

دانشیاری: 

16  

 

 

  17استادی: 
 

 



 
   

 
 
 
 

 

 وزارت بهداشت نظارتهای تحت آموزشی اعضای هیات علمی آموزشی موسسه هایامتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -3-2جدول شماره ادامه 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل 

امتیاز الزم  

در هر دوره 

 ارتقا

3 

 کمیت تدریس
ای و کارشناسی (، در مقاطع دکترای حرفه5/0) و کارشناسی یك دومیا معادل آن، در مقاطع کاردانی  تدریس هر واحد نظری امتیاز

 . (، تخصص و فوق تخصص، یك است.Ph.Dو در مقاطع دکترای تخصصی ) 75/0ارشد 

تحصیلی یك درس را در چند کالس به طور مکرر تدریس نماید، امتیاز کسب  سالنیمت علمی در یك ااگر عضو هی :1تبصره 

 منظور خواهد شد. ( 5/0)های تکراری با ضریب یك دوم و برای کالس یكشده برای اولین کالس با ضریب 

 د. شو( محاسبه می5/1ضریب یك ونیم )شود با ت علمی ارائه میاتدریس هر درس که برای اولین بار توسط عضو هی :2تبصره 

اگر چند مدرس یك درس را به طور مشترک تدریس نمایند، امتیاز آن درس بین ایشان به میزان مشارکت در تدریس  :3تبصره 

که تمام مدرسین در طول برنامه آموزشی حضور فعال داشته باشند، مانند آموزش کارگاهی یا آموزش در شود،  مگر آنتقسیم می

 د. شوای همه منظور میصورت امتیاز کامل برهای کوچك که در اینگروه

بسته به گروه آموزشی با تشخیص دانشکده مربوطه،  امتیازهای کسب شده از تدریس دروس بالینی،  %50تا  30حداقل  :4تبصره 

که فرد نتواند امتیاز مورد نظر از در صورتی. نگر( کسب شودهای آموزش جامعهها و عرصهباید از آموزش سرپایی )در درمانگاه

 های آموزشی برای وی منظور خواهد شد. سایر فعالیت تیازهایاز ام %70سرپایی را کسب نماید حداکثرآموزش 

 شود امتیازی معادل نصف امتیاز تدریس موظفالتدریس پرداخت میبه دروسی که براساس موافقت دانشگاه مربوطه حق: 5تبصره 

امتیاز بیشتر نخواهد  6سال تحصیلی از التدریسی در هر نیمو حق کسب شده از دروس موظف گیرد. ولی مجموع امتیازهایتعلق می

  سوم امتیاز از تدریس موظف کسب شود.که حداقل دوشد مشروط به این

های معارف از امتیاز مربوط به این بند در چارچوب واحدهای مصوب گروههیات علمی گروه معارف  اعضای: 6 تبصره

 شوند.برخوردار می

6  50 

استادیاری: 

35 

 

 

 

دانشیاری: 

30  

 

 

استادی: 

20  
 

4 

به  ایینوع و کیفیت کار دارای امتیازه های باالتر از کارشناسی که به نتیجه کامل رسیده باشد برحسبهای دورهنامهراهنمایی پایان

 باشد:شرح زیر می

 5/3تا  MPHارشد، داروسازی و نامه دوره کارشناسیامتیاز، هر پایان 3نامه دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی تا هر پایان

 امتیاز.  8( تا .Ph.Dنامه دکترای تخصصی)امتیاز و هر پایان 4های تخصصی و فوق تخصصی نامه دورهامتیاز، هر پایان

نامه  فلوشیپ ، پایانامتیازنامه در کوریکولوم رشته مربوطه( تا یك بینی پایانشرط پیشنامه مقاطع کارشناسی )بهبرای راهنمایی پایان

 امتیاز 3نامه در کوریکولوم رشته مربوطه(  تا بینی پایانشرط پیش)به

امتیاز  %30های مذکور در این بند، معادل نامهبه استاد راهنما )یا راهنماها( امتیاز کامل و به هر کدام از استادان مشاور پایان تبصره:

 گیرد.استاد راهنما تعلق می

- 40 

دانشیاری: 

10  

 

 

استادی: 

15 

5 

 ربرخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش )نظی

فیت برتر در ارزشیابی کی دریافت لوح تقدیر، کسب امتیازهای

ی شهید مطهری و سایر موارد تدریس، رتبه در جشنواره آموزش

 ( به تشخیص هیات ممیزهمشابه

 2 1 دهرییس موسسه/ دانشکدانشکده با تایید  در سطح موسسه /. 1

- 
 4 2 در سطح دانشگاه با تایید معاون آموزشی دانشگاه. 2

المللی با تایید معاون آموزشی وزارت در سطح ملی و بین. 3

 متبوع
4 8 

 



 
   

 
 
 
 

 

وزارت بهداشت نظارتهای تحت آموزشی اعضای هیات علمی آموزشی موسسه هایامتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -3-2جدول شماره ادامه   

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

6 

 پژوهی آموزشیدانش

ه شرح ب امتیازهاییی با ارائه مستندات آن، های آموزشسازی و ارزیابی فعالیتریزی، پیادههای نوین در برنامهبرای به کارگیری روش

 د:شومنظور مییك تا شش بندهای 

( به شرح زیر Glassikگانه گالسیك )پژوهی و رعایت معیارهای ششپژوهی براساس اصول علمی ارزشیابی دانشهر فعالیت دانش

 گیرد:مورد بررسی و ارزشیابی قرار می

 اهداف مشخص  -

 آماده سازی کافی  -

 های مناسباستفاده از روش -

 نتایح مهمارائه  -

 معرفی موثر برنامه  -

 برخورد نقادانه -

صورت است که در اینهای مندرج در این بند رعایت چهار معیار اول، شرط الزم برای کسب امتیاز از هر یك از فعالیت: 1تبصره 

فعالیت، آن فعالیت معیار گالسیك در یك  6د. در صورت تحقق تمامی شومحسوب می (Scholarly Education)فعالیت دانشورانه 

امتیاز الزم اعم از  %50)حداکثر تا  3تواند در ماده است و امتیاز آن می (Education Scholarship)پژوهی آموزشی مصداق دانش

 د. شرطی و غیر شرطی( لحاظ شو

 معاونت آموزشی وزارتپژوهی آموزشی براساس دستورالعمل مصوب های دانشجزییات ارزشیابی و امتیازدهی فعالیت: 2تبصره 

 گیرد. صورت می بهداشت

دول طبق ج ،دونفر یا بیشتر مشارکت داشته باشند امتیاز پس از اعمال ضریب  10این بند،  چنانچه در هر یك از موضوعات: 3تبصره 

 ضرایب تقسیم خواهد شد.

- 40 

- 

 های آموزشی دوین و بازنگری برنامه. ت1

 (: داشتبه شرط تصویب برنامه در سطح دانشگاه یا وزارتدرسی و یا بازنگری یك رشته مقطع )بهریزی مشارکت در برنامهالف( 

 امتیاز 15تا  5از 

 امتیاز  5تا  5/0ریزی درسی و یا بازنگری یك دوره آموزشی یا درس جدید: از مشارکت در برنامهب( 

 امتیاز  5تا  5/0های آموزش مداوم، آموزش اساتید و آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه سالمت: از طراحی و اجرای برنامهج( 

کشوری(، و حجم کار )بر حسب ساعت، واحد درسی یا رشته( /  سطح کار، محل تصویب آن )دانشگاهیامتیاز بر حسب  تبصره:

 متفاوت خواهد بود.

- 15 

 ارزشیابی . 2

 امتیاز 5تا  2/0های نوین ارزشیابی دانشجو: از طراحی و اجرای روشالف( 

 امتیاز 5تا  2/0ها و فرآیند ارزشیابی استاد: از طراحی و اجرای ابزارها، روشب( 

ای هها، تدوین استانداردها و شاخصها و برنامهمشارکت در طراحی و انجام ارزشیابی برنامه مانند ارزشیابی درونی و بیرونی گروهج( 

 ها: از یك تا ده امتیازاساس این استانداردها و ارزشیابی آزمون ارزشیابی برنامه و موسسه بر اعتباربخشی،

 دانشگاهی( و سطح نوآوری و حجم کار )ساعات صرف شده( متفاوت خواهد بود.یاز بر حسب سطح کار )کشوری / امت تبصره:
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 وزارت بهداشت نظارتهای تحت آموزشی اعضای هیات علمی آموزشی موسسه هایامتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -3-2جدول شماره ادامه 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

ادامه 

6 

 یادگیری_یاددهی. 3

 امتیاز  4تا  1طراحی و اجرای یك روش نوین تدریس: از الف( 

 امتیاز 2تا  1های گوناگون: از های جدید تدریس در عرصهکارگیری روشبهب( 

داد فراگیران( ، و تعسالنیمدانشگاه( و حجم کار )یك جلسه، یك بار در جهان، کشور، امتیاز بر حسب سطح نوآوری )برای اولین تبصره:

 بود. متفاوت خواهد

- 8 

- 

 مشارکت در طراحی و تولید محصوالت آموزشی. 4

 امتیاز 7وسایل آموزشی: از یك تا الف( 

 امتیاز 7آموزشی با رعایت ساختار علمی: از یك تا  لوح فشردهب( 

 امتیاز 5(: از یك تا Study Guide) راهنمای مطالعهج( 

 امتیاز 7پژوهی: از یك تا سایر محصوالت به تشخیص کمیته دانشد( 

امتیاز بر حسب میزان فراگیر بودن محصول )محدود به دانشگاه یا امکان انتشار یا تولید در سطح ملی(، سطح نوآوری )اولین  تبصره:

 بار در جهان، کشور، دانشگاه(، و نقش آن در خودکفایی ملی متفاوت خواهد بود.

-  

 مدیریت و رهبری آموزشی. 5

ت کیفی ارتقای جهتهای آموزشی که در ها و دستورالعملنامهنییآ عملیاتی ساختن فرآیندها، مقررات،مشارکت در طراحی و الف( 

 امتیاز 5تا  2/0آموزش و خدمات آموزشی باشد: از 

های دراز مدت و کلیدی دارای اولویت به تشخیص هیات ممیزه دانشگاه )مانند برنامه راهبردی آموزش مشارکت در تدوین برنامهب( 

 امتیاز 10تا  5/0انشگاه، نقشه علمی، آمایش سرزمین(: از د

امتیاز بر حسب سطح کار و محل تصویب )کشوری، دانشگاهی( و حجم کار )بر حسب ساعت(، و نوع کار )دستورالعمل  تبصره:

 کوتاه یا یك برنامه جامع مانند آمایش سرزمین( متفاوت خواهد بود. 
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 یادگیری الکترونیکی . 6

سازی محتوای الکترونیك، طراحی آزمون مشارکت در طراحی سیستم آموزش الکترونیك و اجرای آن در سطح دانشگاه شامل آماده

 امتیاز  برای هر مورد فعالیت 8تا  5/0های مجازی و سایر موارد مرتبط با آموزش مجازی و الکترونیك: از الکترونیك، هدایت کالس

ازی استاد، سدانشکده( و همچنین نوع برنامه )واحد رسمی دانشگاهی، توانمنداربرد )کشور / دانشگاه / امتیاز بر حسب سطح ک تبصره:

 بازآموزی( و میزان فعالیت )ساعت یا واحد درسی( متفاوت خواهد بود.

-  

     6الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

مطابق 

جداول 

 6شماره 

 ربطذی

  184  6الی  1از بندهای حداکثر امتیاز قابل احتساب 
 

 



 
   

 
 
 
 

 

نامه استخدامی هیات علمی در زمان تصدی مشاغل مذکور الزامی نیست. در ینیآ 44برای مشاغل موضوع ماده  2ماده  کسب امتیازهای :1 تبصره

 صورت انتصاب به سایر مشاغل )با حکم هریك از وزیران(، کسب امتیاز این ماده در دوره تصدی، فقط در حد موظف آموزشی فرد الزم است. 

قدردانی از  ووابسته به وزارت بهداشت،  هایل در موسسهاغتسهیل ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی سرآمد در آموزش شمنظور به: 2تبصره 

اعضای هیات علمی آموزشی دانشگاه که تمام همت خود را مصروف آموزش نموده و خدمات برجسته و منحصر به فردی در حیطه آموزش ارائه 

میته ک / شود هیات ممیزهشوند، توصیه میشناخته میای برای سایر اعضای هیات علمی و دانشجویان عنوان الگوی رفتاری و حرفهاند و بهکرده

ه عنوان شرایط زیر )بکلیه اقدام و پس از بررسی پرونده و سوابق ایشان، به شرط احراز  واجد شرایطمنتخب دانشگاه نسبت به شناسایی افراد 

دانشگاه در هر سال  ارت منعکس نماید. درضمنمعاونت آموزشی وزشروط الزم( مراتب را جهت طرح و تایید نهایی در هیات ممیزه مرکزی به 

 مسیر به مرتبه بعدی ارتقا دهد.  را از این متقاضیاناز  %2تواند حداکثر می

 شرایط:

 سال فعالیت آموزشی مستمر و تمام وقت در مرتبه فعلی )استادیار یا دانشیار(  6حداقل  (1

 سوم مدت توقف در مرتبه فعلییا بیشتر، حداقل در دو  19کسب نمره ارزشیابی کیفیت تدریس  (2

 نامه آییناین )کمیت تدریس(  2ماده  3امتیاز از بند  60کسب حداقل  (3

 نامه آیین این نامه()راهنمایی پایان 2ماده  4امتیاز از بند  40کسب حداقل  (4

در نظر گرفتن سقف امتیاز برای هر یك  نامه )بدونآییناین امتیاز از مجموع مواد یك تا چهار  220و یا  دوامتیاز از ماده  180کسب مجموع  (5

 ها(از فعالیت

 چهارم اعضای هیات ممیزه دانشگاه در خصوص سرآمدی در آموزشکسب رای موافق حداقل سه (6

  



 
   

 
 
 
 

 

 وزارت بهداشت نظارتهای تحت آموزشی اعضای هیات علمی پژوهشی موسسه هایامتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -4-2جدول شماره 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا
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 کیفیت تدریس
ه کاری ت علمی )متناسب با رشتاهای مختلف فعالیت آموزشی یك عضو هیت علمی باید در حیطهاکیفیت عملکرد آموزشی اعضای هی

 فرد و رسالت و اهداف دانشگاه محل فعالیت( مورد ارزیابی قرار گیرد. 

کاردانی، کارشناسی، دکترای عمومی، تخصصی و تحصیالت تکمیلی یا آموزش مداوم  هایدوره تواند در زمینه آموزشها میاین فعالیت

 باشد. 

 باشند:ها شامل موارد زیر میباشند اما رئوس آنمی بسیار متنوع میت علاهای آموزشی اعضای هیهر چند فعالیت

o  آموزش نظری 

o کار در آزمایشگاه 

o های کوچك )بالینی و غیربالینی(کار در گروه 

o )آموزش بالینی )سرپایی، بستری، اتاق عمل و فیلد 

o مشارکت در گزارش صبحگاهی 

o های آموزشیمشارکت در کنفرانس 

o  مشاوره دانشجوییراهنمایی تحصیلی یا 

o طراحی و بازنگری طرح درس 

o های مختلف آموزشی های انجام شده از ردهها و ارزیابیهمکاری در برگزاری آزمون 

o تهیه مواد آموزشی و کمك آموزشی برای ارائه دروس مربوطه 

o های توانمندسازی اعضای هیات علمیمشارکت در برنامه 

o های مشمول مشارکت در آموزش مداوم گروه 

 باشد. امتیاز می 20امتیاز کیفیت عملکرد آموزشی تا 

 اند باید با رعایت اصول علمی ارزشیابی صورت گیرد. های آموزشی که ذکر نشدهها و سایر فعالیتارزیابی این فعالیت

گیرد و  باشد، صورتهای ارزیابی مختلف که دارای پایایی و روایی الزم ها به صورت مستمر و با استفاده از روشارزشیابی الزم است 

 اندرکاران مختلف لحاظ شود. های دستدر آن دیدگاه

تهیه و هداشت بعاونت آموزشی وزارت نامه توسط مارزیابی کیفیت عملکرد آموزشی بر اساس دستورالعملی که با رعایت مفاد این آیین

 گیرد. شود، انجام میابالغ می

 شود.میکل زمان توقف در هر مرتبه علمی لحاظ  هایشیابی کیفیت تدریس، میانگین نمرهبرای محاسبه نمره ارز تبصره:
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استادیاری: 

15 

 

 

 

دانشیاری: 

16  

 

 

  17استادی: 
 

 

  



 
   

 
 
 
 

 

 وزارت بهداشت نظارتهای تحت آموزشی اعضای هیات علمی پژوهشی موسسه هایقابل محاسبه از فعالیتامتیازهای  -4-2جدول شماره ادامه 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا
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 کمیت تدریس
ای و کارشناسی (، در مقاطع دکترای حرفه5/0) و کارشناسی یك دومیا معادل آن، در مقاطع کاردانی  تدریس هر واحد نظریامتیاز 

 . ص و فوق تخصص، یك است(، تخص.Ph.Dو در مقاطع دکترای تخصصی ) 75/0ارشد 

سب متیاز کتحصیلی یك درس را در چند کالس به طور مکرر تدریس نماید، ا سالنیمت علمی در یك ااگر عضو هی :1تبصره 

 منظور خواهد شد. ( 5/0)های تکراری با ضریب یك دوم و برای کالس یكشده برای اولین کالس با ضریب 

 د. شو( محاسبه می5/1ضریب یك ونیم )شود با ت علمی ارائه میاتدریس هر درس که برای اولین بار توسط عضو هی :2تبصره 

اگر چند مدرس یك درس را به طور مشترک تدریس نمایند، امتیاز آن درس بین ایشان به میزان مشارکت در تدریس  :3تبصره 

شود،  مگر آن که تمام مدرسین در طول برنامه آموزشی حضور فعال داشته باشند، مانند آموزش کارگاهی یا آموزش در تقسیم می

 د. شوای همه منظور میصورت امتیاز کامل برهای کوچك که در اینگروه

کسب شده از تدریس دروس بالینی،  بسته به گروه آموزشی با تشخیص دانشکده مربوطه،  امتیازهای  %50تا  30داقل ح :4تبصره 

که فرد نتواند امتیاز مورد نظر از در صورتی. نگر( کسب شودهای آموزش جامعهها و عرصهباید از آموزش سرپایی )در درمانگاه

 های آموزشی برای وی منظور خواهد شد. سایر فعالیت ز امتیازهایا %70سرپایی را کسب نماید حداکثرآموزش 

شود امتیازی معادل نصف امتیاز تدریس التدریس پرداخت میبه دروسی که براساس موافقت دانشگاه مربوطه حق: 5تبصره 

 امتیاز  5/1تحصیلی از  سالمین هر در التدریسیحقو  کسب شده از دروس موظف گیرد. ولی مجموع امتیازهایموظف تعلق می

  .شود کسب موظف تدریس از امتیاز سومدو حداقل کهاین به مشروط شد نخواهد بیشتر

5/1 15 5 

3 

به  ازهایینوع و کیفیت کار دارای امتی های باالتر از کارشناسی که به نتیجه کامل رسیده باشد برحسبهای دورهنامهراهنمایی پایان

 باشد:شرح زیر می

 5/3تا  MPHارشد، داروسازی و نامه دوره کارشناسیامتیاز، هر پایان 3نامه دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی تا هر پایان

 امتیاز.  8( تا .Ph.Dنامه دکترای تخصصی)امتیاز و هر پایان 4های تخصصی و فوق تخصصی نامه دورهامتیاز، هر پایان

امه  فلوشیپ ننامه در کوریکولوم رشته مربوطه( تا یك امتیاز، پایانبینی پایانشرط پیشنامه مقاطع کارشناسی )بهبرای راهنمایی پایان

 امتیاز 3نامه در کوریکولوم رشته مربوطه(  تا بینی پایانشرط پیش)به

امتیاز  %30های مذکور در این بند، معادل نامهبه استاد راهنما )یا راهنماها( امتیاز کامل و به هر کدام از استادان مشاور پایان تبصره:

 گیرد.استاد راهنما تعلق می

- 40 

دانشیاری: 

10  

 

 

 15استادی: 

4 

 اهتمام ورزیدن در پرورش محقق، تعمیق روح خودباوری دانشجویان در امر پژوهش و پیشبرد شبکه تحقیقات در سطح ملی و 

 بهداشتالمللی با تایید معاون پژوهشی وزارت بین

 د.شوتهیه و ابالغ می نامه مربوطه توسط وزارت بهداشتشیوه تبصره:

 - 15 5تا 

 5 10 امتیاز 5/0ساعته  8هر دوره  موزشی و پژوهشی با تایید معاون پژوهشی موسسهآمدت های کوتاهها و دورهقالب کارگاهانتقال دانش یا فناوری در  5

     6الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 
مطابق جداول 

 ربطذی 6شماره 

  100  6الی  1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 
 

. در صورت ستین یمشاغل مذکور الزام یدر زمان تصد یعلم اتیه یاستخدام نامهنییآ 44مشاغل موضوع ماده  یبرا 2ماده  هایازیکسب امت :تبصره

 فرد الزم است.  یفقط در حد موظف آموزش ،یماده در دوره تصد نیا ازی(، کسب امترانیاز وز كیمشاغل )با حکم هر ریانتصاب به سا



 
   

 
 
 
 

 

 فناوریهای پژوهشی، فعالیت ـ3ماده 

با  و داردهای علمی را کارگیری یافتههب وقابلیت کشف و توسعه حقایق  ،بودن که ضمن هدفمند استهای عضو هیات علمی فعالیت ای ازمجموعه

 ند از:اها عبارت. این فعالیتاستدر کشور  برخوردار از اولویتهای و بسط فناوریمرزهای دانش  توسعه ،جامعه یازن  رفع هدف

 

 «موسسه»فناوری اعضای هیات علمی آموزشی های پژوهشی، امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -1-3شماره  جدول

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا
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  خارجی و داخلی معتبر پژوهشی_علمی هاینشریه در شده منتشر پژوهشی_علمی مقاله

 میههای علحوزهشورای عالی  کمیسیون نشریات وزارتین و را پژوهشی_ی داخلی با اعتبار علمیهافهرست نشریه .1

  د.کنصورت ادواری منتشر میبه

 .دکنمی تعیین وزارتین فناوری و پژوهشی معاونت را معتبر خارجی هاییهنشر .2

 در هر مرتبه ارتقا مورد قبول است.  یقطع پذیرش یبا گواه مقاله دو حداکثر .3

 .است شده چاپمقاله  مثابهبه DOIدرج ، مشروط به در نوبت چاپ مقاله ینسخه .4

 لمح دانشگاه هاینشریه در شده چاپ یا پذیرفته هایمقاله از تواندمی بند این از شده کسب امتیاز %40 حداکثر .5

 ای سردبیر مسئول، مدیر مقاله چاپ زمان در متقاضی که باشد هایینشریه یا مقاله، چاپ زمان در متقاضی خدمت

 .است بوده هاآن تحریریه هیات عضو

، شودیم محاسبهاین بند  ملی( در حداقل امتیازهای یسند تخرج از هر طرح )منجر به تولیدمقاله مس دوامتیاز حداکثر  .6

 گیرد.ها امتیاز تعلق میمقاله یهمههرچند به 

 .باشد متقاضی( آموزشی گروه/ تحصیلی)رشته  تخصص با ارتباط در مستقیماً باید ،هامقاله امتیاز  % 70 حداقل .7

یازی امت %70از  بیشتر همپوشانی با هایمقاله بهو  دنشویم یتلق مستقلمقاله   %30کمتر از  یبا همپوشان هایمقاله .8

 هر به نسبت میزان همپوشانی خواهد بود. در %70تا  30های با همپوشانی گرفته به مقالهگیرد. امتیاز تعلقتعلق نمی

 شود.  یافته انتشار نتایج چاپ به منجر نباید مقاله ،حال

اجرایی نامه یوهدر ش مندرجشرایط  بامقاله  پنجو  سهترتیب به حداقل یدبا یاستاد و دانشیاری مراتب به ارتقا متقاضی .9

 .دهدئه ارا ،نامهاین آیین

 .در هر مرتبه ارتقا الزامی است مقاله به زبان فارسیچاپ حداقل یك  .10

واسطه محرمانه بودن ممکن همحرمانه که امکان چاپ و انتشار آنان ب یپژوهش یهاطرح از مستخرج مقاله ازیامت .11

 است.  شیبرابر قابل افزا 2/1متبوع حسب مورد، تا  نیمنتخب وزارت یزیمم تهیکم دییبا تا ستین

 مشترک، یقاتیتحق طرح از برگرفته که کشور از خارج علمی معتبر مراکز علمی هیات اعضای با مشترک مقاله ازیامت .12

 .است شیافزا قابل برابر 2/1 تا باشد، مشترک یدانشجو و یمتقاض ییراهنما تحت یدانشجو/یمتقاض یمطالعات فرصت

 .است افزایشقابل  برابر 5/1 تا ممیزه هیات تایید با داغ و پراستناد مقاله امتیاز .13

آن برنامه معطوف به  %50که حداقل  یعلم اتیعضو ه دارجهت یقاتیمستخرج از برنامه مصوب تحق مقاله ازیامت .14

 . است شیافزاقابل برابر  5/1رفع مشکالت کشور باشد، تا 

نوع  نیا هایازیامت ریسااست.  شیبرابر قابل افزا دو تا   Science و Nature هایهیچاپ شده در نشر مقاله ازیامت .15

 .شودیم نامه تعییناجرایی این آیین نامهوهیمقاله در ش

  7تا 

مطابق با 

جداول 

 6شماره 

 ربطذی

 شود.می اعالم و تعیین نامهاین آیین اجرایی نامهشیوه در ،هامقاله امتیاز در مجله تاثیر ضریب اعمال نحوه و هامقاله انواع به امتیازدهی شیوه و تعریف تبصره:



 
   

 
 
 
 

 

 «موسسه»فناوری اعضای هیات علمی آموزشی های پژوهشی، امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -1-3جدول شماره ادامه 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

 30 7تا  معتبر  هایمروری منتشر شده در نشریه_مقاله علمی 2

- 

3 

 تینکمیسیون نشریات وزار تایید معتبر مورد داخلی ترویجی_علمی هاینشریه در شدهو تحشیه چاپ علمی هایمقاله

الی شورای عو ترویجی را  کمیسیون نشریات وزارتین _داخلی با اعتبار علمی هایفهرست نشریهصورت ادواری به .1

 کنند.منتشر می های علمیهحوزه

 .باشدی متقاض تخصص با ارتباط در ماًیمستقباید  مقاله موضوع .2

امتیازی تعلق  %70 از شتریبی همپوشان باهای مقاله بهشوند و مقاله مستقل تلقی می %30های با همپوشانی کمتر از مقاله .3

در هر حال، به نسبت میزان همپوشانی خواهد بود.  %70تا  30های با همپوشانی گرفته به مقالهگیرد. امتیاز تعلقنمی

 مقاله نباید منجر به چاپ نتایج انتشار یافته شود.

 9 3تا 

4 
علمی و با نظر هیات داوری مورد تایید هیات  هایهمقالمعادل  هاو فرهنگها المعارفۀدایرا، هشده در دانشنامهمداخل چاپ

 سسهوممیزه م
 8  2تا 

5 

 المللی و  بینملی  معتبر یعلم یهاشیهمادر شده  ارائه کامل یعلم مقاله

 تواند با همکاریمی هااین مقاله است. مقاله 3  همایش در هر سال كی درقابل قبول از متقاضی  هایهمقال تعدادحداکثر : تبصره

 باشد. همکاران ایو  انیدانشجو

 12 2تا 

6 

 بین المللی ملی و  معتبر یعلم یهاشیهمادر شده  ارائهخالصه مقاله علمی 

 تواند با همکاریمی هااین مقاله است. مقاله 3  همایش در هر سال كی درقابل قبول از متقاضی  یهاهمقال تعدادحداکثر : تبصره

 باشد. همکاران ای و انیدانشجو

 5 1تا 

7 

 های تحت نظارت وزارت علوم(موسسه )ویژه اعضای هیات علمیمتقاضی  رساله از مستخرج ژوهشیپ_یمقاله علم

عنوان هگیرد که نام متقاضی بهای موضوع این بند در صورتی به متقاضی تعلق میحداکثر امتیاز هر یك از مقاله تبصره:

 ثبت شده باشد.و یا به عنوان نویسنده مسئول عنوان نویسنده دوم یا پس از نام استاد راهنما به ،نویسنده نخست

 5 2تا 

8 

وآوری که و نیز هر ن صالح وزارتینیید مراجع ذیاسازی محصول یا فرآیند با تبه تولید و تجاری تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر

 د. خدمت یا محصول جدیدی در کشور شو حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید برای

 خواهد بود: 10تا  1موارد  ها به شرحنحوه امتیازدهی به این فعالیت

50 

اجع مربهداشتی و درمانی در سطح کشور با گواهی ، ژوهشی، پحل معضالت آموزشی منظوربهها و خدمات جدید روشها، طراحی سیستم. 1

 ین.وزارت صالحذی
 6تا  یك

از 

 بندهای

 6تا  1

 امتیاز 20

اجع مربا گواهی  منطقهبهداشتی و درمانی در سطح ، ژوهشی، پحل معضالت آموزشی منظوربهها و خدمات جدید روشها، طراحی سیستم. 2

   آمایشی منطقه صالح  درذی
 4 تا 5/0

سازی وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه که منجر به تولید دستگاه شود؛ با گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت مدل. 3

  و تایید هیات ممیزه مرکزی بهداشت
  3یك تا 

عاونت غذا و م ایهای پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی معکوس؛ به ترتیب با گواهی معاونت درمان تولید مواد برای آزمایش. 4

 وزارت بهداشت )حسب مورد( و تایید هیات ممیزه مرکزی داروی وزارت بهداشت
 6یك تا 

بار در  درمانی نوین برای اولین_های تشخیصیمانند اجرای روش کندخودکفایی کشور کمك موثر  های جدید پزشکی که بهفعالیتانجام . 5

 و تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت ممتحنه رشته مربوطه هیاتایران با گواهی 
 4تا  5/0
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 موضوع بند

حداکثر امتیاز در 

 واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

 ادامه

8 

و تایید  وزارت بهداشت درمان تدوین راهنمای طبابت بالینی کشور، با استناد بر پژوهش و بر اساس شواهد علمی با گواهی معاونت . 6

 وزارت بهداشتهیات ممیزه مرکزی 
   5تا  5/0

- 

معاونت  د ییات بااکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور  اختراع،. 7

  ینوزارت پژوهش و فناوری
 5تا  5/0

 از بندهای

 10تا  7

 امتیاز 30

 اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده و دستاوردهای فناورانه که در چارچوب . 8

رکت بنیان یا شهای دکتری با رعایت مالکیت فکری در قالب شرکت دانشها و رسالهنامههای کاربردی، پایانپژوهش

 سازی آن با تایید مراجع مربوطه به انجام رسیده باشد.دانشگاهی مراحل تجاری

ه مورد بای باشد به یك مورد امتیاز کامل و به همراه چاپ مقاله ،المللیچنانچه ثبت اختراع در سطح بین تبصره:

 گیرد.دیگر نصف امتیاز تعلق می

 15تا  1

که این رطشبه نام موسسه محل خدمت متقاضی، ت( دستاوردهای پژوهشی و فناوری بهثبت مالکیت فکری )پتن. 9

 صورت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشد.به فروش رسیده و یا به
 15تا 

 2تا  5/0 ینصالح وزارتبا تایید مراجع ذیخارج از کشور داخل یا علمی  یا توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونیتعیین . 10

9 

 6 2تا  سسه ومعاون پژوهش و فناوری م دییات با سسهوم داخل در یافتهخاتمه یفناور و یپژوهش یهاطرح یعلم یهاگزارش. 1

- 

 ات که ،دهندهسفارش نهاد شده دییتا سسهوم از خارج قرارداد طرف با یفناور و یپژوهش یهاطرح یعلم یهاگزارش. 2
 د:شومی گرفته نظر در هاآن متیازا محاسبه در زیر نکات امکان حد

 المللی بودن موضوع طرح؛ملی یا بینای، ـ استانی، منطقه

 .برابر 2/1علمی خارج از کشور تا  هایها و موسسهاتی مشترک با دانشگاههای تحقیقـ گزارش طرح

  15تا 

 باشد.می وزارت علومهای تحت نظارت ویژه اعضای هیات علمی موسسهامتیاز این بند  :1 تبصره

  گیرد.نباشد امتیازی تعلق نمی او مرتبطیا با تخصص  باشد متقاضی یحقوق فیوظا و ییاجرا تیمسئولاز  ناشیکه  ییهاطرح به :2تبصره 

 - 30 10تا  یا ادبی و فلسفی چاپ شده یهنر ارزنده و عیبد اثر 10

های تحت ویژه اعضای هیات علمی موسسه) پوشش دهد را  1-3الزم بند  از حداقل امتیازهای  %50تا تواند می 10و  2-9، 8بندهای مندرج در  موارد ازمتقاضی  مجموع امتیازهای  تبصره:

 .(نظارت وزارت علوم

 المللیایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت( داخلی یا بین 11
 150به ازای هر یك امتیاز  

داخلی و میلیون ریال گرنت 

 دالر گرنت خارجی 5000یا 
12 

- 

12 

ها در نظر که موارد زیر در محاسبه امتیاز آن دانشنامه، کتابترجمه تالیف، تصحیح انتقادی، ، تصنیفالف( 

 های تحت نظارت وزارت علوم(شوند. )ویژه اعضای هیات علمی موسسهگرفته 

  15تصنیف: تا 

 10تألیف: تا 
 

 7تصحیح انتقادی: تا  

ترجمه مرتبط با 

 7تخصص: تا 
10 

  برابر قابل افزایش است. 5/1باشد، تا  شدهالمللی چاپ ناشران معتبر بینتوسط تالیفی یا تصنیفی به زبان خارجی که  بامتیاز موضوع این بند برای کتا .1

 را پوشش دهد. 1-3الزم بند  از حداقل امتیازهای %25تواند تا یمتقاضی از تصنیف یا تالیف کتاب م امتیازهای .2



 
   

 
 
 
 

 

 

 «موسسه»فناوری اعضای هیات علمی آموزشی های پژوهشی، امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -1-3جدول شماره ادامه 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

ادامه 

12 

ها بر عهده را پوشش دهد. تشخیص رشته 1-3بند حداقل امتیازهای الزم از  % 50 تواند تاهنر میهای علوم انسانی و برای گروهتصنیف یا تالیف کتاب امتیازهای متقاضی از  .3

 .هیات ممیزه است

 شده در این بند خواهد بود. تعیین از امتیازهای %30ای کتاب، حداکثر تغییر در محتو % 30چاپ یا ویرایش با حداقل  امتیاز متقاضی برای تجدید. 4

ای تحت هویژه اعضای هیات علمی موسسهشود )ها درنظر گرفته میکه موارد زیر در محاسبه امتیاز آن و دانشنامه کتابو ترجمه تالیف، تصحیح انتقادی ، تصنیفب( 

 بهداشت(نظارت وزارت 
یید اا تبالمعارف ۀهایی همانند دایرلیف مجموعه کتاباکتاب )حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود(، تلیف یا تصنیف ات -1

  ربطت ممیزه ذیانهایی هی
 30  15تا 

- 

 3 5/1تا  لیفی در رشته غیر مرتبط با رشته تخصصی نویسنده ات باکت -2

ی چاپی )بر مبنا الیف یا تدوین کتابت -3

تیراژ و نوبت چاپ( یا الکترونیکی که به 

 عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گیرد: 

وزارت  ریزیملی با تایید شورای عالی برنامه کتاب منبع آموزشی در سطح. 1

 بهداشت 
 6  3تا 

یید شورای انتشارات موسسه و شورای آموزشی اکتاب در سطح موسسه با ت. 2

 3 5/1تا  موسسه

در محتوای آن اصالح یا اضافه صورت پذیرفته  %30ی در صورتی که حداقل به میزان لیفی یا تصنیفاتجدید چاپ کتاب ت -4

 ربطت ممیزه ذیاباشد به تشخیص هی
 4 2تا  5/0

 10 5 ربطت ممیزه ذیایید کمیسیون تخصصی هیاتصحیح انتقادی کتاب معتبر با ت -5

 8 2تا  5/0 ربطت ممیزه ذیایید نهایی هیابا ت ایادبی )زبانی( آثار تالیفی یا ترجمه/  علمیویرایش  -6

13 

حوزه )سقف برای  3ای یا سطح ارشد یا دکتری حرفهنامه کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان. 1

 (برابر 5/1با ضریب حل مشکالت کشور  منظوربه های کاربردینامهپایان

 2 راهنمااستاد . 1

25 

مطابق با 

جداول 

 6شماره 

 ربطذی

 5/0 استاد مشاور. 2

 های کاربردینامهحوزه )سقف برای پایان 4راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح . 2

  (برابر 5/1با ضریب  حل مشکالت کشور منظوربه

 6 استاد راهنما. 3

 5/1 استاد مشاور. 4

 باشد.می های تحت نظارت وزارت علومویژه اعضای هیات علمی موسسهاین بند  :1تبصره 

زامی موسسه محل خدمت ال در متقاضی رشته در ارشدکارشناسی دوره بودن دایر به مشروط ارشدکارشناسی نامهپایان چهار حداقل ییراهنما انشیارید مرتبه به ارتقا برای :2تبصره 

 است.

وره د داشتن درآموخته و دانش ارشد مشروط به دایر بودنکارشناسی نامهپایان چهاری حداقل ، راهنمایدانشیاری اعضای هیات علمی گروه معارفبرای ارتقا به مرتبه  :3تبصره 

ژوهشی پ یك طرحیك کتاب تالیفی یا  اتمامدر رشته متقاضی  ارشدکارشناسیالزامی است و در صورت فقدان دوره  رشته متقاضی در موسسه محل خدمت ارشدکارشناسی

 د.کنکفایت میباالدستی انجام شده باشد؛ ملی یا  که در چارچوب اسناد مصوب در رشته تخصصی متقاضی

متقاضی در موسسه محل خدمت  الزامی دوره دکتری رشته  داشتن درآموخته و دانش رساله دکتری مشروط به دایر بودن 3ی حداقل برای ارتقا به مرتبه استادی راهنما :4تبصره 

 د.کندر صورت فقدان دوره دکتری در رشته متقاضی اتمام یك طرح ملی یا یك کتاب تصنیفی کفایت می . است

دوره دکتری رشته  درداشتن آموخته و دانش رساله دکتری مشروط به دایر بودن 3برای ارتقا به مرتبه استادی اعضای هیات علمی گروه معارف، راهنمائی حداقل  :5تبصره 

یا یك طرح پژوهشی مصوب در رشته تخصصی  تصنیفییك کتاب  اتمامدر رشته متقاضی متقاضی در موسسه محل خدمت  الزامی است و در صورت فقدان دوره دکتری 

 نماید.مربوطه که در چارچوب اسناد ملی یا باالدستی انجام شده باشد؛ کفایت می
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 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

14 
 های کرسی

 نظریه پردازی

 4تا  2 ترویجی_های علمیا. ارئه کرسی

 

- 

دهای میزگر ها وهمایش پردازی درنظریه هایبرگرفته از کرسی پژوهشی_دستاوردها و نتایج علمی ارائه. 2

 المللیبین مراکز علمی ملی و
4 

 7تا  3  معارف اسالمی علوم انسانی و ویژهههای علوم بحوزهدر نقد علمی . 3

 7تا  3  معارف اسالمی و علوم انسانی ویژهههای علوم بحوزهدر نوآوری . 4

 12تا  7 معارف اسالمی علوم انسانی و ویژهههای علوم بحوزهدر پردازی نظریه. 5

15 
ر د رتبه متقاضی در جشنوارهو  ها اعتبار جشنوارهکه در محاسبه امتیاز آن ،داخلی و خارجیهای کسب رتبه در جشنواره

 شود.نظر گرفته می
 10 6تا 

16 

 های پژوهشیداوری و نظارت بر فعالیت

 امتیاز 1پژوهشی مجالت معتبر و آثار بدیع و ارزنده هنری هر مورد تا _علمی های. داوری مقاله1

 امتیاز 2وری هر مورد تا اهای پژوهشی یا فنداوری یا نظارت بر طرحکتاب، داوری . 2

- 10 

   16 تا 1حداقل امتیاز الزم از بندهای 
مطابق با 

جداول شماره 

 ربطذی 6

 16 تا 1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای  
سقف  

 ندارد

 

 

 ایهآموزشی یا پژوهشی( شاغل در موسسهتسریع در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی سرآمد در پژوهش )اعم از اعضای هیات علمی  منظوربه تبصره:

 گیرد: وزارت بهداشت، شرایط و فرآیند زیر مد نظر قرار می نظارت تحت

-JAMAبه عنوان نویسنده اول یا مسئول در  اصیلعضو هیات علمی در مرتبه استادیاری به دانشیاری و یا دانشیاری به استادی یك مقاله  چنانچهالف( 

Lancet-Science-Nature  یاNew England Journal یابد. سال کاهش می سهحداقل زمان چهار ساله توقف به  منتشر کند؛ 

عضو هیات علمی در مرتبه استادیاری به دانشیاری و یا دانشیاری به استادی موفق به ورود به فهرست یك درصد دانشمندان برتر دنیا در  چنانچهب( 

  پذیر است.امکاندر طول خدمت بار ه از این امتیاز صرفاً برای یك استفادیابد. سال کاهش می دوحداقل زمان چهار ساله توقف به  شود؛ ESIپایگاه 

دارو یا تجهیزات  سازیاختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری، انشیاری، موفق به تولید دانش فنیعضو هیات علمی با مرتبه استادیاری یا د چنانچهج( 

 ابد.یسال کاهش می سهید هیات ممیزه مرکزی، حداقل زمان چهار ساله توقف به یشده باشد با تاید سازمان غذا و دارو وارد بازار یپزشکی شود که با تا
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حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا
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حداکثر 

امتیاز در 

 موضوعهر 

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

1 

 رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی موسسه و تخصیص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام صحیح امور محوله 

 5 7 7/0 وزارت علوم های تحت نظارت در موسسهالف( 

 20 2 وزارت بهداشت نظارت تحت هایدر موسسهب( 

امتياز در  15

كل دوره 

)حداقل امتياز 

 5/2ساليانه 

 امتياز(

2 

  خارجی و داخلی معتبر پژوهشی_علمی هاینشریه در شده منتشر پژوهشی_علمی مقاله

 لمیههای عحوزهشورای عالی  کمیسیون نشریات وزارتین و راپژوهشی _های داخلی با اعتبار علمیفهرست نشریه .1

  کند.صورت ادواری منتشر میبه

 .کندمی تعیین وزارتین فناوری و پژوهشی معاونت را معتبر خارجی هایریهنش .2

 در هر مرتبه ارتقا مورد قبول است.  یقطع پذیرش یبا گواه مقاله دو حداکثر .3

 .است شده چاپمقاله  مثابهبه DOIدرج ، مشروط به در نوبت چاپ مقاله ینسخه .4

 لمح دانشگاه هاینشریه در شده چاپ یا پذیرفته هایمقاله از تواندمی بند این از شده کسب امتیاز %40 حداکثر .5

 ای سردبیر مسئول، مدیر مقاله چاپ زمان در متقاضی که باشد هایینشریه یا مقاله، چاپ زمان در متقاضی خدمت

 .است بوده هاآن تحریریه هیات عضو

، شودیم محاسبهاین بند  ملی( در حداقل امتیازهای یسند تخرج از هر طرح )منجر به تولیدمقاله مس دوامتیاز حداکثر  .6

 گیرد.ها امتیاز تعلق میمقاله یهمههرچند به 

 .باشد متقاضی( شیپژوه گروه/تحصیلی)رشته  تخصص با ارتباط در مستقیماً باید ،هامقاله امتیاز  % 70 حداقل .7

یازی امت %70از  بیشتر همپوشانی با هایمقاله بهو  دنشویم یتلق مستقلمقاله   %30کمتر از  یبا همپوشان هایمقاله .8

 هر به نسبت میزان همپوشانی خواهد بود. در %70تا  30های با همپوشانی گرفته به مقالهگیرد. امتیاز تعلقتعلق نمی

 شود.  یافته انتشار نتایج چاپ به منجر نباید مقاله ،حال

نامه اجرایی وهشرایط مندرج در شی بامقاله پنج و  سهترتیب به حداقل یدبا یاستاد و دانشیاری مراتب به ارتقا متقاضی .9

 .ه دهدئنامه، ارااین آیین

 . در هر مرتبه ارتقا الزامی است چاپ حداقل یك مقاله به زبان فارسی .10

واسطه محرمانه بودن ممکن همحرمانه که امکان چاپ و انتشار آنان ب یپژوهش یهاطرح از مستخرج مقاله ازیامت .11

 است.  شیبرابر قابل افزا 2/1متبوع حسب مورد، تا  نیمنتخب وزارت یزیمم تهیکم دییبا تا ستین

 مشترک، یتقایتحق طرح از برگرفته که کشور از خارج علمی معتبر مراکز علمی هیات اعضای با مشترک مقاله ازیامت .12

 .است شیافزا قابل برابر 2/1 تا باشد، مشترک یدانشجو و یمتقاض ییراهنما تحت یدانشجو/یمتقاض یمطالعات فرصت

 .است افزایشقابل  برابر 5/1 تا ممیزه هیات تایید با داغ و پراستناد مقاله امتیاز .13

آن برنامه معطوف به  %50که حداقل  یعلم اتیعضو ه دارجهت یقاتیمستخرج از برنامه مصوب تحق مقاله ازیامت .14

 . است شیافزاقابل برابر  5/1رفع مشکالت کشور باشد، تا 

نوع  نیا هایازیامت ریسااست.  شیبرابر قابل افزا دو تا   Science و Nature هایهیچاپ شده در نشر مقاله ازیامت .15

 .شودیم نامه تعییناجرایی این آیین نامهوهیمقاله در ش

  7تا 

مطابق با 

جداول 

 6شماره 

 ربطذی

 شود.می اعالم و تعیین نامهاین آیین نامه اجراییشیوه در ها،مقاله امتیاز در مجله تاثیر ضریب اعمال نحوه و هامقاله انواع به امتیازدهی شیوه و تعریف تبصره:



 
   

 
 
 
 

 

 «موسسه» پژوهشیفناوری اعضای هیات علمی های پژوهشی، امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -2-3جدول شماره ادامه 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

 30 7تا  معتبر  هایمقاله علمی مروری منتشر شده در نشریه 3

- 

4 

 تینکمیسیون نشریات وزار تایید معتبر مورد داخلی ترویجی_علمی هاینشریه در شدهو تحشیه چاپ علمی هایمقاله

عالی  شورایو ترویجی را  کمیسیون نشریات وزارتین _داخلی با اعتبار علمی هاینشریهصورت ادواری فهرست به .1

 کنند.منتشر می های علمیهحوزه

 .باشدی متقاض تخصص با ارتباط در ماًیمستقباید  مقاله موضوع .2

امتیازی تعلق  %70 از شتریبی همپوشان باهای مقاله بهشوند و مقاله مستقل تلقی می %30های با همپوشانی کمتر از مقاله .3

در هر حال، به نسبت میزان همپوشانی خواهد بود.  %70تا  30های با همپوشانی گرفته به مقالهگیرد. امتیاز تعلقنمی

 مقاله نباید منجر به چاپ نتایج انتشار یافته شود.

 18 3تا 

5 
علمی و با نظر هیات داوری مورد تایید هیات  هایهمقالمعادل  هاها و فرهنگالمعارفۀها، دایردانشنامهشده در مداخل چاپ

 سسهوممیزه م
 8  2تا 

6 

 المللی و  بینملی  معتبر یعلم یهاشیهمادر شده  ارائه کامل یمقاله علم

ا تواند بمی هااین مقاله است. سه مقاله همایش در هر سال كی درقابل قبول از متقاضی  هایهمقال تعدادحداکثر  تبصره:

 باشد. همکاران ای و انیدانشجو همکاری

 12 2تا 

7 

 ملی و  بین المللی  معتبر یعلم یهاشیهمادر شده  ارائهخالصه مقاله علمی 

 ا همکاریتواند بمی هااین مقاله است.سه مقاله  همایش در هر سال كی درقابل قبول از متقاضی  هاهمقال تعدادحداکثر  تبصره:

 باشد. همکاران ای و انیدانشجو

 5 1تا 

8 

 های تحت نظارت وزارت علوم()ویژه اعضای هیات علمی موسسهمتقاضی  مستخرج از رسالهپژوهشی _یعلم مقاله

عنوان نویسنده به ویگیرد که نام های موضوع این بند در صورتی به متقاضی تعلق میحداکثر امتیاز هر یك از مقاله تبصره:

 ثبت شده باشد.عنوان نویسنده دوم یا به عنوان نویسنده مسئول تاد راهنما بهیا پس از نام اس ،نخست

 5 2تا 

9 

وآوری که و نیز هر ن صالح وزارتینید مراجع ذیایسازی محصول یا فرآیند با تبه تولید و تجاری تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر

 د. خدمت یا محصول جدیدی در کشور شو حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید برای

 خواهد بود: 10تا  1ها به شرح موارد نحوه امتیازدهی به این فعالیت

50 

ع مراجبهداشتی و درمانی در سطح کشور با گواهی ، ژوهشی، پها و خدمات جدید در جهت حل معضالت آموزشیروشها، طراحی سیستم. 1

 ینوزارت صالحذی
 6تا  یك

از 

 بندهای

 6تا  1

 امتیاز 20

اجع مربا گواهی  منطقهبهداشتی و درمانی در سطح ، ژوهشی، پحل معضالت آموزشی منظوربهها و خدمات جدید روشها، طراحی سیستم. 2

   آمایشی منطقه صالح  درذی
 4 تا 5/0

سازی وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و ساخت هر قطعه که منجر به تولید دستگاه شود؛ با گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت مدل. 3

  و تایید هیات ممیزه مرکزی  بهداشت
  3یك تا 

عاونت غذا و م با گواهی معاونت درمان یابه ترتیب  های پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی معکوس؛تولید مواد برای آزمایش. 4

 وزارت بهداشت )حسب مورد( و تایید هیات ممیزه مرکزی داروی وزارت بهداشت
 6یك تا 

ن بار در درمانی نوین برای اولی_های تشخیصیخودکفایی کشور کمك موثر نماید مانند اجرای روش بههای جدید پزشکی که انجام فعالیت. 5

 و تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت بهداشت ت ممتحنه رشته مربوطهاهیایران با گواهی 
 4تا  5/0
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 واحد کار یا
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حداکثر 

امتیاز در هر 

 موضوع
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 ادامه

9 

ت و تایید وزارت بهداش درمان تدوین راهنمای طبابت بالینی کشور، با استناد بر پژوهش و بر اساس شواهد علمی با گواهی معاونت   .6

 وزارت بهداشتهیات ممیزه مرکزی 
   5تا  5/0

- 

معاونت د ییات بااکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور اختراع، . 7

 ین متبوعوزارت پژوهش و فناوری
 5تا  5/0

 از بندهای

 10تا  7

 امتیاز 30

 اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت شده و دستاوردهای فناورانه که در چارچوب . 8

رکت بنیان یا شهای دکتری با رعایت مالکیت فکری در قالب شرکت دانشها و رسالهنامههای کاربردی، پایانپژوهش

 سازی آن با تایید مراجع مربوطه به انجام رسیده باشد.دانشگاهی مراحل تجاری

ه مورد بای باشد به یك مورد امتیاز کامل و به همراه چاپ مقاله ،المللیچنانچه ثبت اختراع در سطح بین تبصره:

 گیرد.دیگر نصف امتیاز تعلق می

 15تا  1

که این رطشبهثبت مالکیت فکری )پتنت( دستاوردهای پژوهشی و فناوری به نام موسسه محل خدمت متقاضی، . 9

 صورت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشد.به فروش رسیده و یا به
 15تا 

 2تا  5/0 ینصالح وزارتبا تایید مراجع ذیخارج از کشور علمی داخل یا  یا توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونیتعیین . 10

10 

معاون پژوهش و فناوری  دییات باسسه وداخل مدر  یافتهی خاتمهو فناور یپژوهش یهاطرح یعلم یهاگزارش. 1

 وسسه م
 6 2تا 

مطابق با 

جداول 

 6شماره 

 ربطذی

 تا که دهندهسفارش نهاد دییتا با ،سسهوم از خارج قرارداد طرف با یفناور و یپژوهش یهاطرح یعلم یهاگزارش. 2

 د:شومی گرفته درنظر هاآن متیازا محاسبه در زیر نکات امکان حد

 المللی بودن موضوع طرح؛ملی یا بینای، ـ استانی، منطقه

 .برابر 2/1ها و موسسات علمی خارج از کشور تا دانشگاههای تحقیقاتی مشترک با ـ گزارش طرح

  15تا 

 وزارت علوم است.های تحت نظارت عضای هیات علمی موسسهامتیاز این بند ویژه ا : 1تبصره

 .الزامی است( 2-10)موضوع بند طرح پژوهشی خاتمه یافته خارج از موسسه و سه حداقل یك داشتن و استادی به ترتیب دانشیاری  اتببرای ارتقا به مر :2 تبصره

  گیرد.نباشد امتیازی تعلق نمیمرتبط یا با تخصص فرد متقاضی  باشد متقاضی یحقوق فیوظا و ییاجرا تیمسئولاز  ناشیکه  ییهاطرح به :3تبصره 

 - 30 10تا  ی و یا ادبی و فلسفی چاپ شدههنر ارزنده و عیبد اثر 11

های تحت )ویژه اعضای هیات علمی موسسه دپوشش ده را  2-3الزم بند  از حداقل امتیازهای %50تا تواند می 11و  2-10 ،9مندرج در بندهای  موارد ازمتقاضی  مجموع امتیازهای  تبصره:

 .وزارت علوم( نظارت

 المللیایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت( داخلی یا بین 12
 150به ازای هر  یك امتیاز  

داخلی و یا میلیون ریال گرنت 

 دالر گرنت خارجی 5000
20 - 

13  

ها درنظر که موارد زیر در محاسبه امتیاز آن دانشنامهو  کتابترجمه الیف، تصحیح انتقادی، ، تتصنیفالف( 

 های تحت نظارت وزارت علوم(شود )ویژه اعضای هیات علمی موسسهگرفته می

  15تصنیف: تا 

 10تألیف: تا 
 

 7تصحیح انتقادی: تا   -

ترجمه مرتبط با 

 7تخصص: تا 
10 

 برابر قابل افزایش است. 5/1باشد، تا  شدهالمللی چاپ ناشران معتبر بین خارجی که توسطتالیفی یا تصنیفی به زبان  تیاز موضوع این بند برای کتابام .1

 را پوشش دهد. 2-3الزم بند  حداقل امتیازهایاز  %25تواند تا یمتقاضی از تصنیف یا تالیف کتاب م متیازهایا. 2



 
   

 
 
 
 

 

 «موسسه» پژوهشیفناوری اعضای هیات علمی های پژوهشی، امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -2-3جدول شماره ادامه 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

در هر  الزم 

 دوره ارتقا

ادامه 

13 

ها بر عهده را پوشش دهد. تشخیص رشته 2-3بند حداقل امتیازهای الزم از  % 50 تواند تاهای علوم انسانی و هنر میبرای گروهتصنیف یا تالیف کتاب امتیازهای متقاضی از  .3

 .هیات ممیزه است

 شده در این بند خواهد بود.تعیین از امتیازهای %30ای کتاب، حداکثر تغییر در محتو % 30امتیاز متقاضی برای تجدیدچاپ یا ویرایش با حداقل . 4
ای تحت هویژه اعضای هیات علمی موسسهشود )ها درنظر گرفته میکه موارد زیر در محاسبه امتیاز آن و دانشنامه کتابترجمه الیف، تصحیح انتقادی، ، تتصنیف -ب

 وزارت بهداشت(نظارت 

یید االمعارف با تۀهایی همانند دایرلیف مجموعه کتابالیف یا تصنیف کتاب )حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود(، تات -1

 ربطت ممیزه ذیانهایی هی
 30  15تا 

- 

 3 5/1تا  لیفی در رشته غیر مرتبط با رشته تخصصی نویسنده ات کتاب -2

 ب چاپی )بر مبنایالیف یا تدوین کتات -3

تیراژ و نوبت چاپ( یا الکترونیکی که به 

 عنوان منبع آموزشی مورد استفاده قرار گیرد: 

 

کتاب منبع آموزشی در سطح ملی با تایید شورای عالی برنامه ریزی وزارت . 1

 بهداشت 
 6  3تا 

یید شورای انتشارات موسسه و شورای آموزشی اکتاب در سطح موسسه با ت. 2

 3 5/1تا  موسسه

در محتوای آن اصالح یا اضافه صورت پذیرفته  %30ی در صورتی که حداقل به میزان لیفی یا تصنیفاتجدید چاپ کتاب ت -4

 ربطت ممیزه ذیاباشد به تشخیص هی
 4 2تا  5/0

 10 5 ربطت ممیزه ذیایید کمیسیون تخصصی هیاتصحیح انتقادی کتاب معتبر با ت -5

 8 2تا  5/0 ربطت ممیزه ذیایید نهایی هیابا ت ایادبی )زبانی( آثار تالیفی یا ترجمهویرایش علمی /  -6

14 

حوزه )سقف برای  3ای یا سطح ارشد یا دکتری حرفهنامه کارشناسیراهنمایی و مشاوره پایان. 1

 برابر( 5/1با ضریب  حل مشکالت کشورمنظور به های کاربردینامهپایان

 2 استاد راهنما. 1

25 - 
 5/0 استاد مشاور. 2

 های کاربردینامهحوزه )سقف برای پایان 4راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح . 2

 (برابر 5/1حل مشکالت کشور با ضریب  منظوربه

 6 استاد راهنما. 3

 5/1 استاد مشاور. 4

 باشد.می های تحت نظارت وزارت علومهیات علمی موسسهویژه اعضای امتیاز این بند  تبصره:

15 

 

 

 های کرسی

 نظریه پردازی

   4تا  2 ترویجی_های علمیا. ارئه کرسی

 

 

 

- 

 

ردهای میزگ ها وهمایش پردازی درنظریه هایبرگرفته از کرسی پژوهشی_دستاوردها و نتایج علمی ارائه. 2

 المللیبین و مراکز علمی ملی
4 

 7تا  3  معارف اسالمی علوم انسانی و ویژهههای علوم بحوزهدر نقد علمی . 3

 7تا  3  معارف اسالمی و علوم انسانی ویژهههای علوم بحوزهدر نوآوری . 4

 12تا  7 معارف اسالمی علوم انسانی و ویژهههای علوم بحوزهدر پردازی نظریه. 5

16 
نظر ر د رتبه متقاضی در جشنوارهو  ها اعتبار جشنوارهداخلی و خارجی که در محاسبه امتیاز آنهای کسب رتبه در جشنواره

 شود.گرفته می
 10 6تا 

 

 



 
   

 
 
 
 

 

 «موسسه» پژوهشیفناوری اعضای هیات علمی های پژوهشی، امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -2-3جدول شماره ادامه 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 یا در واحد کار

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دوره ارتقا

17 

 های پژوهشیداوری و نظارت بر فعالیت

 امتیاز 1معتبر و آثار بدیع و ارزنده هنری هر مورد تا  هایپژوهشی نشریه_های علمی. داوری مقاله1

 امتیاز 2وری هر مورد تا ایا فنهای پژوهشی نظارت بر طرحیا داوری . داوری کتاب، 2

- 10 

- 

18 

برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر پژوهش )نظیر دریافت لوح 

تقدیر، نشان، یا عناوین مشابه( از مراجع رسمی جهت انجام فعالیت پژوهشی 

 عنوان پژوهشگر برتر و به

وره ارتقا کل دبار برای  استفاده از امتیاز مربوطه در هر سطح فقط یك تبصره:

 باشد.مجاز می

 معاون پژوهشی در سطح موسسه با تایید. 1

 موسسه 
 2تا 

4 

ن المللی با تاییدمعاودر سطح ملی یا بین. 2

 8 4تا  پژوهشی وزارت متبوع 

   18الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

مطابق با 

جداول شماره 

 ربطذی 6

  18الی  1 بندهایثر امتیاز قابل احتساب از حداک
سقف 

 ندارد
 

 

 اجراییی، های علمفعالیت ـ4ماده 

 بطی مرتهاها در حوزهزیرساخت اجرایی و توسعه تقویت مدیریتآن  هدف که پژوهش و فناوری ،دانشهای علم، مبتنی بر مولفه یهافعالیت ای ازمجموعه

 ند از:اها عبارت. این فعالیتاست

 «موسسه» اجرایی اعضای هیات علمیهای علمی، قابل محاسبه از فعالیتامتیازهای  -4جدول شماره 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

در واحد کار 

 سالنیمیا 

حداکثر امتیاز 

هر  در

موضوع 

 آموزشی

 ازیحداکثر امت

هر  در

 موضوع

 پژوهشی

حداقل امتیاز 

الزم در هر 

 دوره ارتقا

1 
ت نامه مدیریینیاساس تکالیف تعیین شده در آ وقت در موسسه و مشارکت برحضور فعال و تمام

 محوله یاجرای هایفعالیت  و سایر و فناوری پژوهشی ،آموزش عالی هایهسسوها و مدانشگاه
1 8 8 5 

2 
نری هبرنامه پژوهشی، فناوری، آموزشی، فرهنگی، های فوقها، اردوها یا سایر فعالیتبرپایی نمایشگاه

 به سطح برگزاری توجهبا  آناجرایی و مدیریت 
 8 6 2تا 

- 

3 

هشی و هنری، واحدهای نیمه های تخصصی، اعم از فنی، پژوو کارگاه هااندازی آزمایشگاهطراحی و راه

 حسب اهمیت و تجهیزاتهای تخصصی مجازی، های تخصصی، شبکهو پژوهشی، کتابخانهصنعتی 

  برداریموجود و میزان بهره

 8 6  4تا 

  



 
   

 
 
 
 

 

 «موسسه»اجرایی اعضای هیات علمیهای علمی، امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -4جدول شماره ادامه 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

در واحد کار 

 سالنیمیا 

حداکثر امتیاز 

در هر 

موضوع 

 آموزشی

 ازیحداکثر امت

هر  در

 موضوع

 پژوهشی

حداقل امتیاز 

الزم در هر 

 دوره ارتقا

4 
 و فناوری پژوهشی عالی، های آموزشسسهوسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، ماثر در توهمکاری م

 بنیانهای دانشفناوری، مراکز رشد و شرکتهای علم و ها و پارکشهرک
 8 8 4تا 

- 

5 
ای علمی هو ریاست قطب معتبر یعلم یهاهینشر هیریتحر تیادر ه تیعضو ،یریسردب ،یمسئولریمد

 کشور 

 به ازای  3تا 

 هر سال
12 12 

6 
ت مدیره و بازرسی ا/ عضویت در هیکشور یرسم یعلم یهاقطب هایهسته عضویت در یکی از

 های علمیانجمن
 4 4 به ازای هر سال 1

 / مراکز رشد هاعضویت در شورای پارک 7

 50به ازای هر 

ساعت حضور 

 امتیاز 1

4 8 

8 
یا  ژوهشی موسسه ویید شورای پابا ت ،المللیای و بینی علمی در سطوح ملی، منطقههاشیهما یریدب

 ربطنهادهای ذی
 8 6 2تا 

   14تا  4هر سال  5مطابق جدول شماره  ،گانهسه یقوادر  تیمسئولایفای  9

10 

شورای عالی انقالب  اعم از رسمی هایو کمیسیون هاهیات ،هاکمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها،

، حوزه علمیه و ینستاد وزارتمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فرهنگی، شورای عتف، 

  *هافرهنگستان

 با موافقت هاسایر  وزارتخانه رسمی هایو کمیسیون هاهیات ،هاکمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها،

   *عمتبو وسسهمییس ر

 رسمی باشد. حکم براساس باید مذکور هایعضویت*

 به ازای 2تا 

 هر سال
10 10 

 10 10 5تا  کارآفرینیای با رویکرد رفع نیازهای اساسی  کشور و  ترویج رشتههای جدید و میانایجاد رشته 11

 12 8 4تا  وسسهم تایید شورای پژوهشی با )مدیریت پروژه( ایرشتهبین بزرگ تحقیقاتی هایپروژه راهبری 12

 10 10 5تا  عالی آموزش نظام  اثربخشی کارآیی و افزایش هدف با فعالیت و هابرنامه اجرای و تدوین طراحی، 13

14 
مرکز سنجش آموزش آموزش کشور /  ایید سازمان سنجشبا ت ،سراسریهای ال آزمون طراحی سو

 مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمیوزارت بهداشت / 

 ساعت 25هر 

 امتیاز  1
8 8 

15 
درون دانشگاهی )جامع علوم پایه و پیش کارورزی(، ارتقای ای و های جامع منطقهطراحی سوال آزمون

 ( و نظایر آن.Ph.Dجامع دکتری تخصصی ) هاییاران، امتحاندست

 ساعت 50هر

 امتیاز 1
5 5 

 10 10 4تا   تدوین کتاب به شیوه گردآوری 16

 6 4 2تا  های علمی معتبرهمایش هایتدوین مجموعه مقاله 17

18 
 10به ازای هر  ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی با تایید رییس موسسه

 1دانشجو 
12 12 

 10               18الی 1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

  35 35 18الی  1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 



 
   

 
 
 
 

 

  4 جدول شماره 9امتیاز مفاد موضوع بند   -5جدول شماره 

 امتیاز موضوع بند

 14 گانهسای قوای سهور 1

 12تا  یس مجلس شورای اسالمی و دبیر شورای عالی انقالب فرهنگیییس جمهور، معاونان قوه قضائیه، نواب ریوزرا، معاونان ر 2

 10تا  نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان  3

 10تا  یس جهاد دانشگاهی یها و رحوزه علمیه، اعضای شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاهمعاونان وزارت متبوع، مدیر مرکز مدیریت  4

سئوالن مذکور در ماده    5 صالحی آ  44سایر م ضای هی  ینیا ستخدامی اع ستانداران،    انامه ا سفرا، ا شگاه تهران ) سیما    یر ت علمی دان صدا و  سازمان  جمهوری  ییس 

 اسالمی ایران  و شهردار تهران(
 10تا 

 10تا  های آموزش عالی، پژوهشی و فناوریسسهوها و مسای دانشگاهور 6

 10تا   هااعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و روسای فرهنگستان 7

 8تا  های علم و فناوری مستقل سای پارکوو ر و فناوری پژوهشی، های آموزش عالیسسهوها و ممعاونان دانشگاه 8

شوراهای تخصصی و معاونان      9 ش  دبیران  شگاه   ورای عالی انقالب فرهنگی، معاوناندبیر  شگاهی،  یر ، معاونانهاستادی نهاد مقام معظم رهبری در دان یس جهاد دان

شاوران وزرای   شکی   »و  «فناوریعلوم، تحقیقات و »م شت، درمان و آموزش پز سئولین دفاتر و ر «بهدا ستانی نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در    و، م سای ا

شگاه  ستقل، ر ، معاونان پارک«وزارتین متبوع»، معاونان مرکز مدیریت حوزه علمیه، مدیران کل دفاتر و ادارات هادان های علم و سای پارک وهای علم و فناوری م

 سای مراکز رشد علم و فناوریوها و واحدهای پژوهشی مستقل و رها، پژوهشکدهدانشکده سایوها و روابسته به دانشگاه فناوری

 6تا 

ــتادی دانشــگاههابه دانشــگاه وابســته فناوری و علم هایپارک معاونان  10 ها،  های آموزش عالی، پژوهشــی و فناوری، معاونان دانشــکدههســســوها و م، مدیران حوزه س

 های دانشگاهیها و واحدهای پژوهشی مستقل وابسته به موسسه و مدیران عامل شرکتپژوهشکده
 5تا 

ش  11 سیون انجمن       «وزارتین متبوع»معاونان مدیران کل دفاتر و ادارات ، «وزارتین متبوع»اوران معاونان م شور، دبیر کمی شریات علمی ک سیون ن ای علمی ه، دبیر کمی

 های علمی کشورقطبو دبیر شورای رسمی 
 4تا 

دار در مجموعه  های سـتاره یا پژوهشـی و پسـت   های آموزشـی ها باید عضـو هیات علمی باشـند نظیر مدیران گروه  هایی که طبق مقررات، متصـدیان آن سـایر سـمت   12

 های سازمانی مصوبپست
 4تا 

 

ای هشود. همچنین امتیاز فعالیتمقام باالتر )صادر کننده حکم انتصاب فرد( تعیین میتوسط  12تا  5اجرایی بندهای های علمی، میزان امتیاز فعالیت :1تبصره

نمایند، در صورتی فعالیت می محل خدمت عضو هیات علمی و وزارتین سسهومشمول بندهای مذکور که در خارج از اجرایی اعضای هیات علمی معلمی، 

 وع انجام شده باشد.س موسسه متبییقابل احتساب خواهد بود که با موافقت ر

سب توسط وزارتین )ح نامه اجراییدر شیوه ؛ده استشن بینیپیشنامه اجرایی اعضای هیات علمی که در این آیین ،های علمیامتیاز سایر فعالیت :2تبصره

  مورد( تعیین و اعالم خواهد شد.

 

 

 

 



 
   

 
 
 
 

 

 نظارت وزارت علومهای تحت موسسهحداقل امتیازهای الزم برای ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی   -1-6جدول شماره 

 ستون

1 

 ستون

2 

 ستون

3 

 ستون

4 

 ستون

5 

 ستون

6 

 ستون

7 

 ستون

8 

 ستون

9 

 ستون

10 

 ستون

11 

 ستون

12 

 ستون

13 

 ستون

14 

مرتبه قبل 

 از ارتقا

مرتبه بعد 

 از ارتقا
 13-3بند  1-3بند  2ماده  3-2بند  2-2بند  1-2بند  1 ماده

مجموع 

 بندهای

3-1 

3-8 

3-9  

3-10  

3-12 

3-14 

 4ماده  1-4بند  3ماده 
مجموع 

 مواد

مطابق با  5 10 دانشیاری استادیاری

جدول 

 1-2شماره 

15 20 25 8 30 65 5 10 120 

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

 

 باشد.می 1-2 مندرج در جدول شماره «2-2» بند مفاداساس  بر« 5»مندرج در ستون قابل محاسبه حداقل امتیاز  :1تبصره 

 و 2بندهای و  «10» بند ذیلرا از طریق مفاد تبصره « 8»امتیاز مندرج در ستون  %50تواند حداکثر متقاضی ارتقای مرتبه در مجموع می :2تبصره 

 .کسب نماید 1-3جدول شماره  مندرج در« الف-12»بند  3 

 

 وزارت علوم نظارتهای تحت موسسه پژوهشیحداقل امتیازهای الزم برای ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی   -2-6جدول شماره 

 ستون

1 

 ستون

2 

 ستون

3 

 ستون

4 

 ستون

5 

 ستون

6 

 ستون

7 

 ستون

8 

 ستون

9 

 ستون

10 

 ستون

11 

مرتبه قبل 

 از ارتقا

مرتبه بعد 

 از ارتقا

ماده 

1 
 10-3بند  2-3بند  1-3بند 

 مجموع بندهای

 15-3و  3-13، 3-11، 3-10، 3-9، 3-2 

 

 4ماده  1-4بند  3ماده 
مجموع 

 مواد

 120 10 5 75 55 10 40 5 10 دانشیاری استادیاری

 130 10 5 85 80 15 60 5 10 استادی دانشیاری

 

 و 2و بندهای  11را از طریق مفاد تبصره ذیل بند « 5»امتیاز مندرج در ستون  %50تواند حداکثر متقاضی ارتقای مرتبه در مجموع می :تبصره

 .کسب نماید 2-3مندرج در جدول شماره  «الف-13»بند  3 

 

 



 
   

 
 
 
 

 

 های تحت نظارت وزارت بهداشتاعضای هیات علمی آموزشی موسسهحداقل امتیازهای الزم برای ارتقای مرتبه   -3-6جدول شماره 

 ستون

1 

 ستون

2 

 ستون

3 

 ستون

4 

 ستون

5 

 ستون

6 

 ستون

7 

 ستون

8 

 ستون

9 

 ستون

10 

 ستون

11 

 ستون

12 

 ستون

13 

مرتبه قبل از 

 ارتقا

مرتبه بعد 

 از ارتقا
 4ماده  1-4بند  3ماده  1-3بند  2ماده  4-2بند  3-2بند  2-2بند  1-2بند  1ماده 

مجموع 

 مواد

 140 10 5 30 5 75 - 35 15 15 10 استادیاری مربی

 155 10 5 35 5/7 85 10 30 16 15 10 دانشیاری استادیاری

 170 10 5 45 15 80 15 20 17 15 10 استادی دانشیاری

 

 

 های تحت نظارت وزارت بهداشتاعضای هیات علمی پژوهشی موسسهحداقل امتیازهای الزم برای ارتقای مرتبه   -4-6جدول شماره 

 ستون

1 

 ستون

2 

 ستون

3 

 ستون

4 

 ستون

5 

 ستون

6 

 ستون

7 

 ستون

8 

 ستون

9 

 ستون

10 

 ستون

11 

 ستون

12 

 ستون

13 

 ستون

14 

مرتبه قبل 

 از ارتقا

مرتبه بعد 

 از ارتقا
 4ماده  1-4بند  3ماده  2-3بند  1-3بند  2ماده  5-2بند  3-2بند  2-2بند  1-2بند  1ماده 

مجموع 

 مواد

 140 10 5 45 10 15 25 5 - 5 15 10 استادیاری مربی

 155 10 5 55 15 15 40 5 10 5 16 10 دانشیاری استادیاری

 170 10 5 70 30 15 50 5 15 5 17 10 استادی دانشیاری

 

 

 

ت و رعاینامه و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین خودهای توانند با توجه به ماموریتهای دارای هیات ممیزه مستقل میموسسه ـ5ماده 

 زهیمم اتیه یاعضا کل دوسوم حداقل دییتا به که نامهنییآ نیا سه ماده مفاد درخصوص را خود خاص مقررات و ضوابط ،شدههای تعیینحداقل

 .درآورند اجرا به نیوزارت در مسئول مقام توسط آن ابالغ وهای ممیزه مرکزی وزارتین هیات تایید از پس رسد،یم

 یرسیدگی و اظهار نظر به درخواست متقاضیان ارتقا منظورنامه بهموضوع مواد چهارگانه این آیینهای فعالیتارزیابی کیفیت انجام  ـ6ماده 

ساس ا و همچنین بررسی رکود علمی، احتساب سابقه خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی موسسه بر مرتبه

 رد.پذیصالح انجام میجداول فوق توسط مراجع ذی



 
   

 
 
 
 

 

نامه ناالجرا شدن آییکه پرونده آنان در تاریخ الزمنامه کلیه اعضای هیات علمی متقاضی ارتقا مرتبه، قطع نظر از اینبا ابالغ این آیین ـ7ماده 

ها کمیسیونا، هربط مورد طرح و بررسی قرارگرفته و یا در شرف ارسال پرونده به کمیتهکمیسیون تخصصی یا هیات ممیزه ذیدر کمیته منتخب، 

ه نامه را در بررسی پرونده ارتقای مرتبتوانند با ارائه درخواست کتبی به کمیته منتخب مربوطه، اعمال این آیینشده باشد، میهای یادهیاتیا 

 خویش تقاضا نمایند.

ابالغ  ،اجرا منظوربهنامه این آیین تصویبماه پس از  3حداکثر  توسط وزرای مربوطه، حسب مورد نامهنییآ نیا ییاجرا هاینامهوهیش ـ8ماده 

 .دشویم

و با هدف دستیابی به جایگاه  15/10/1389ساله توسعه مصوب قانون برنامه پنج 20ماده  «ب»و  16ماده  «الف»اجرای بندهای  منظوربه ـ9ماده 

شامل کلیات، نامه مورد بازنگری قرار گرفت. این آیینات علمی، نامه ارتقای مرتبه اعضای هیآیین ،مناسب علم و فناوری در منطقه و جهان

است و برای کلیه  به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده 18/12/1394 مورخ 776جلسه تبصره در  65ماده و  9اختصارات، تعاریف، 

ز ا نهادهای عمومی کشورهای اجرایی و های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتین و سایر دستگاهموسسه

 باشد.االجرا میالزم 1/7/1395تاریخ 

 

 

 
 

 

 

          
 

 

 

 

                  


