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 آئین نامه ارتقای مرتبۀ اعضا هیات علمی
 

 )پیوست آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی(
 

 :مقدمه
ارتقـای مرتـبه اعضـای هـیات علمـی دانشـگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عالـی و پژوهشی، که از این پس در این آئین نامه                               

نامیده می شوند، با توجه به میزان فعالتیهای آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی ـ اجرایی         » وهشیمؤسسه  های آموزشی یا پژ     «
 .آنان و براساس مفاد این آئین نامه امکان پذیر است

 
 فعالیتهای آموزشی. 1ماده 

خر هر  کیفیت تدریس ـ ارزیابی کیفیت تدریس با نظر خواهی از دانش آموختگان و دانشجویان انجام می شود و در آ                    1-1
در زمان ارتقای امتیاز    . نیمسـال تحصـیلی امتیاز کسب شده در هر درس در پرونده عضو هیات علمی ضبط می گردد                 

در تعداد واحد آموزشی آن درس ضرب می گردد و از تقسیم حاصل  )  امتیاز 20حداکـثر   (کسـب شـده در هـر درس         
اختالف امتیاز کسب شده    . ریس به دست می آید    جمـع این اعداد بر تعداد کل واحدهای تدریس شده امتیاز کیفیت تد            

.  محاسبه می شود1-1 جزء امتیازهای بند 2 جدول شماره   1-1از کیفیـت تدریـس و حداقل امتیازهای مندرج در بند            
 . است4 و 5، 6حداکثر این اختالف امتیاز در مرتبه های مربی، استادیار، و دانشیار به ترتیب 

جدول  (2 جدول شماره    1-1ت آموزشی که حداقل امتیاز کیفیت تدریس مندرج در بند            اعضای هیات علمی مؤسسا    :تبصره
را کسب ننموده باشند واجد ) حداقـل امتـیازهای الزم بـرای ارتقـای مرتـبۀ اعضـای هیات علمی مؤسسات آموزشی            

 .شرایط الزم برای ارتقا مرتبه نمی باشند
1 کارشناسی   کمیّـت تدریـس ـ تدریس یک واحد درس در مقطع کاردانی و             1-2

 1 امتیاز و در مقطع تحصیالت تکمیلی 2
برای اعضای    امتیاز 6 حداکـثر امتـیاز بـرای اعضـای هیات علمی مؤسسات آموزشی در هر نیمسال تحصیلی                  ،امتـیاز 

شی و  سقف امتیاز این بند برای اعضای هیات علمی مؤسسات آموز         .  می باشد  ،3هـیات علمـی مؤسسـات پژوهشـی         
 .استامتیاز  15,35پژوهشی به ترتیب 

اگر عضو هیات علمی در یک نیمسال تحصیلی یک درس را در چند کالس تدریس نماید، امتیاز کسب شده برای                 :1تبصره  
1 و برای کالسهای تکراری با ضریب 1اولین کالس با ضریب 

 . منظور می شود2
یات علمی یک درس را به طور مشترک در یک کالس تدریس نمایند، امتیاز آن درس بر تعداد                 اگـر چـند عضو ه      :2تبصـره   

 .همکاران به میزان مشارکت آنان در تدریس تقسیم می شود
 امتـیاز کمیّـت تدریـس اعضـای هیات علمی مؤسسات پژوهشی درصورتی قابل احتساب است که حداقل امتیاز     :3تبصـره   

 . را کسب نموده باشند2ماره  جدول ش1-1کیفیت تدریس بند 
 . امتیاز برای هر واحد25/0راهنمایی پروژه دانشجویان دوره کارشناسی  1-3
 

 فعالیتهای پژوهشی. 2ماده 
اخـتراع یا اکتشاف ثبت شده و آثار پژوهشی و فنی برگزیده در داخل یا خارج از کشور دارای تایید رسمی از مراجع                        2-1

  امتیاز10ذیربط تا 
  امتیاز8ده هنری با ارائه مبانی نظری آن به صورت مکتبوب برای اعضای هیات علمی گروه هنر تا اثر، بدیع و ارزن 2-2

 . کسب نمایند2-2 را از بند 3 یا 2 جدول 3-2 از حداقل امتیاز بند %30 اعضای هیات علمی گروه هنر می توانند :تبصره
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  امتیاز7مقاله علمی پژوهشی، چاپ شده در نشریه علمی معتبر، تا  2-3
 برای ارتقا به مرتبۀ دانشیاری و یا استادی به ترتیب دارا بودن حداقل یک و یا دو مقاله در نشریات علمی معتبر نمایه                        :تبصره

(index)   در زمینه های تخصصی که نشریه علمی معتبر نمایه شده در داخل کشور منتشر نمی شود،                .  شده الزامی است
 .تشخیص الزامی بودن با هیات ممیزه است

 4قالـۀ علمـی مـروری چـاپ شده در نشریه علمی معتبر، که نویسنده در زمینه موضوع مقاله صاحب نظر باشد، تا                        م 2-4
 امتیاز

  امتیاز3مقاله علمی ترویجی چاپ شده در نشریه علمی معتبر تا  2-5
  امتیاز2مقاله علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاله های کنفرانس علمی معتبر تا  2-6
  امتیاز1تا  معتبر یپ شده در مجموعه مقاله های کنفرانس علمخالصه مقاله علمی چا 2-7
متقاضی ارتقا، چاپ شده در نشریه علمی معتبر، بدون درنظر          ) پایان نامه (مقالـه علمی صد در صد مستخرج از رساله           2-8

  امتیاز1گرفتن ترتیب اسامی و سهم همکاران تا 
مؤسسه محل خدمت عضو هیات علمی انجام شده باشد         گزارشـهای علمی طرحهای تحقیقاتی یا فنّی، که با موافقت            2-9

 امتیاز برای مجموع گزارشهای هر طرح گزارشها باید به تایید           5متناسـب بـا میزان نوآوری و حل مشکالت کشور تا            
 .هیات داوران شورای پژوهشی مؤسسه یا کارفرما رسیده باشد

از حداقل %  20شکالت کشور شده باشد به جای      امتـیاز گـزارش طـرحهای کاربـردی کـه مـنجر بـه حل یکی از م                  :تبصـره 
 . قابل احتساب است3 یا 2 جدول 3-2امتیازهای بند 

تألـیف یـا تصـنیف کتاب چاپ شده که حاوی تجربیات علمی و فعالیتهای پژوهشی نویسنده یا نویسندگان آن باشد                      2-10
  امتیاز20حسب اعتبار محتوی، کیفیت نگارش و کمیت اثر و اعتبار ناشر در چاپ اول تا 

 . فقط به یک کتاب در مرحله چاپ با گواهی معتبر چاپ از یکی از ناشران معتبر امتیاز داده می شود:تبصره
  امتیاز3تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی در صورتی که همراه با افزودن مطالب جدید باشد تا  2-11
اب مشروط بر اینکه نام ویراستار در       بررسـی و نقـد چـاپ شـده در نشـریات علمی معتبر و یا ویرایش علمی هر کت                    2-12

شناسـنامه کتاب به چاپ رسیده باشد و یا همراه با گواهی معتبر مبنی بر ویراستاری کتاب توسط متقاضی ارتقا باشد،                     
  امتیاز2تا 

 برای اعضای هیات علمی موسسات پژوهشی، که ویراستاری علمی از وظایف اصلی آنها است، سقف امتیاز این بند                   :تبصره
 . می باشد12 ، 8ه جای ب

  امتیاز10تصحیح انتقادی کتاب معتبر تا  2-13
 تصحیح انتقادی شامل معرفی نسخه بدلهای موجود در جهان و تشخیص صحیح ترین و نزدیکترین نسخه به مولف                   :تبصـره 

ائص چه در   و ارائه روش تحقیق و ذکر ماخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و کتاب شناسی آن و تکمیل نق                     
 عبارت و چه در محتوی و داوری در بهترین برداشت و نظایر آن

 امتیاز برای هر    3 امتیاز و حداکثر     5/0راهنمایـی پایـان نامـه دوره کارشناسـی ارشد یا دکتری حرفه ای برای هر واحد                   2-14
 .پایان نامه

 .ای هر رساله امتیاز بر8 امتیاز و حداکثر 5/0راهنمایی رساله دکترای تخصصی برای هر واحد  2-15
 .امتیاز راهنمایی پایان نامه یا رساله به نسبت مساوی بین مشاوران مربوط تقسیم می شود% 30 :1تبصره 

 بـه پایـان نامـه یا رساله ای امتیاز داده می شود که با موافقت مؤسسه محل خدمت عضو هیات علمی در مؤسسات                :2تبصـره   
قیقات و فنّاوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی          آموزشـی یـا پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تح         

 .انجام شده باشد
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تـرجمه کـتاب در بعضی از رشته های خاص علوم انسانی که مستلزم تحقیق و تفحص است، حسب تشخیص هیات                      2-16
  امتیاز10ممیزه تا 

 
 2سایر تبصره های ماده 

درمان و لوم، تحقیقات و فنّاوری یا وزارت بهداشت،     مـرجع تعییـن اعتـبار علمـی مجلـه هـای داخلی، وزارت ع               :1تبصـره   
 .آموزش پزشکی و مجله های خارجی هیات ممیزه است

ـ  مقا :2تبصـره     هـای گروه هنر چاپ شده در سایر مجله ها، که دارای هیات تحریریه معتبر باشند به تشخیص کمسیونهای                    هل
 .ه می شوند پذیرفت5-2 تا 3-2تخصصی هیات ممیزه، برای محاسبه در بندهای 

له که برای چاپ در نشریات علمی معتبر پذیرفته شده و دارای گواهی چاپ معتبر باشند امتیاز داده افقـط به دو مق  : 3تبصره  
 .می شود

بـه مقاله های چاپ شده در نشریات علمی، ادواری و غیرادواری که دارای هیات تحریریه معتبر باشند ولی اعتبار     : 4تبصـره   
 5-2 تا   3-2 امتیاز برای محاسبه در بندهای       2تایید قرار نگرفته است، به تشخیص هیات ممیزه تا          آنهـا هنوز مورد     

 .حسب مورد تعلق می گیرد
و قبل از احراز ) تخصص در مورد گروه پزشکی   ( امتـیاز فعالیـتهای پژوهشی پس از اخذ درجۀ دکتری تخصصی             :5تبصـره   

 2له دکتری نباشد در جمع امتیازهای هر یک از بندهای ماده            مرتـبه اسـتادیاری مشـروط بر اینکه مستخرج از رسا          
 .قابل احتساب است)  برای ارتقا3-2به استثنای حداقل امتیاز الزم از بند (حسب مورد 

 امتیاز کسب نماید همان فعالیت      15-2 و   14-2، به استثنای بندهای     2 چـنانچه فعالیتـی از یکـی از بـندهای ماده             :6تبصـره   
 .ند از سایر بندهای همین ماده کسب امتیاز نمایدمجدداً نمی توا

 در مواردی که اعضای هیات سهم خود را در فعالیتهای پژوهشی مشترک تعیین کرده باشند امتیاز فعالیت به نسبت                    :7تبصره  
 . توزیع می گردد1اعالم شده تقسیم می شود، در غیر این صورت امتیازهای کسب شده طبق جدول شماره 

 
  نحوه تویع امتیاز فعالیتهای پژوهشی مشترک1 جدول شماره

 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

          اول                  هریک از بقیه همکاران 
 تعداد همکاران

 )1(ستون  )2(                        ستون 
 100% 1 
45% 85%  2 
40% 75% 3 
35% 70% 4 
30% 60% 5 

 ≤6 %50 %)140در مجموع  (≥ 28%
 

 در مواردی که مقاله مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجو باشد، نام دانشجو باید به عنوان همکار اول درج شود،                      :8تبصـره   
از دانشجوی مذکور در ترتیب اسامی تعلق         به همکار بعد   1ولی امتیازهای مربوط به همکار اول در جدول شماره          

 . همکاران مطابق معمول محاسبه می شودمی گیرد و امتیاز سایر
 

 خدمات علمی ـ اجرایی. 3ماده 
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و ارزنده خارجی به زبان فارسی و یا فارسی به زبان خارجی با درنظر گرفتن اعتبار عملی                 ترجمه کتاب از متن معتبر       3-1
  امتیاز12و کمیت متن اصلی و کیفیت ترجمه و اعتبار ناشر تا 

 .حله چاپ، با گواهی معتبر چاپ از یکی از ناشران معتبر امتیاز داده می شود فقط به یک کتاب در مر:1تبصره 
 امتـیاز تـرجمه کـتاب بـرای اعضـای هـیات علمی گروه های آموزشی فاقد تحصیالت تکمیلی به جای امتیازهای                  :2تبصـره   

 . قابل احتساب است15-2 و 14-2بندهای 
  امتیاز5/0معتبر، با ذکر مأخذ تا ترجمه کامل یک مقاله علمی، چاپ شده در نشریه علمی  3-2
تدویـن و تألـیف جـزوه درسـی مشـروط بر آنکه مشتمل بر قسمت عمده مطالب یک درس کامل و دارای فهرست                         3-3

 امتیاز به ازای هر     2مندرجات و مĤخذ بوده و مورد استفاده دانشجویان باشد، با توجه به حجم مطالب و کیفیت آن تا                   
 درس

 امتیاز  2شی، فناوری و هنری و اجرای کنسرت و صحنه تئاتر با ارائه مستندات مربوط تا                برپایـی نمایشـگاه های پژوه      3-4
 در هر مورد

 1یا واحدهای نیمه صنعتی   ) با دستورالعملهای آموزشی الزم برای تدریس     (طراحـی و راه  اندازی آزمایشگاه یا کارگاه           3-5
  امتیاز در هر مورد3و یا بخش درمانی و یا بالینی جدید تا 

 سایر تبصره های 7 فعالیت کرده باشند امتیاز مربوط طبق تبصره      5-3 تا   1-3 اگـر چند تن همکار در موضوع بندهای          :هتبصر
 .، تقسیم می شود2ماده 

امتـیاز همکـاری در امـور سـتادی دو وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور                   3-6
 .هشی، وابسته به این دو وزارت متناسب با حجم فعالیت به شرح ذیل می باشداجرایی مؤسسات آموزش عالی یا پژو

  امتیاز برای هر سال کامل12 وزیران علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 3-6-1
بهداشت،  رئـیس دانشـگاه یـا مؤسسـه آمـوزش عالی و پژوهشی و معاونان دو وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و                        3-6-2

  امتیاز برای هر سال کامل10درمان و آموزش پزشکی تا 
 معـاون دانشـگاه یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی و مدیریتهای دو وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و بهداشت،                     3-6-3

  امتیاز برای هر سال کامل7درمان و آموزش پزشکی تا 
  امتیاز برای هر سال کامل5ی پژوهشی مستقل تا  رئیس دانشکده، پژوهشکده و یا رئیس واحدها3-6-4
 امتیاز  4 رئـیس بیمارسـتان و یـا معـاون دانشکده و یا رئیس مراکز و واحدهای پژوهشی و خدمات علمی وابسته تا                        3-6-5

 برای هر سال کامل
ای آموزشی و یا     سـایر سـمت هایی که طبق مقررات متصدیان آنها باید عضو هیات علمی باشند نظیر مدیران گروه ه                   3-6-6

  امتیاز برای هر سال کامل4پژوهشی و پست های ستاره دار در مجموع پست های سازمانی مصوب تا 
 .می شود توسط مقام باالتر تعیین 6-6-3 تا 2-6-3 میزان امتیاز فعالیتهای اجرایی مورد :1تبصره 

ل خدمت عضو هیات علمی با موافقت رئیس  خارج از مؤسسه مح   ) 6-3موضوع بند   ( امتـیاز فعالیـتهای اجرایـی        :2تبصـره   
 .مؤسسه متبوع برای همکاری مربوط قابل احتساب است

چنانچه فعالیت در زمینه مشاغل آموزشی و       . ه است و یا سمت های جدید      د در مـورد سـمت هایـی کـه ذکـر نشـ             :3تبصـره   
 .مل همطرازی خواهد نمود برای هر سال کا6-3پژوهشی باشد هیات ممیزه به امتیاز فعالیتهای مندرج در بند 

 اگـر مـیزان فعالیـت در این ماده در مدت کمتر یا بیشتر از یک سال کامل انجام گرفته باشد حداکثر امتیاز مربوط            :4تبصـره   
 .متناسب با طول مدت فعالیت محاسبه می شود

ت و فنّاوری،   در کمیسـیونها و شـوراهای رسمی مؤسسات آموزشی یا پژوهشی وزارت علوم، تحقیقا             فعالیـت مؤثـر      3-7

                                                 
1. Pilot 
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 1 ساعت   50وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشکی، فرهنگستانها و شورای عالی انقالب فرهنگی به ازای هر                   
 امتیاز

خدماتـی کـه با کسب موافقت قبلی دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی محل خدمت انجام گیرد به ازای هر      3-8
  امتیاز1 ساعت 100

 
 :این گونه خدمات عبارتند از

  خدمات پزشکی، کشاورزی، فنی، علمی و پژوهشی، هنری، تربیت بدنی3-8-1
 ری علمی و فنی با نهادهای انقالبی و سازمانها و مؤسسات دولتیا همک3-8-2
 . همکاری در امور فرهنگی و سایر اموری که در پیشبرد اهداف جمهوری اسالمی ایران مؤثر واقع شود3-8-3
  انجمنهای علمی رسمی و هیات تحریریه و سردبیری مجالت علمی عضویت در هیات مدیره3-8-4
  همکاری در تشکیل جلسات سخنرانی ها و سمینارهای علمی3-8-5
  همکاری در ایجاد مراکز تحقیقاتی و یا ایجاد هماهنگی و کمک برای انسجام نظام تحقیقاتی کشور3-8-6
  مصوب همکاری در تهیه، ارائه و انجام طرحهای تحقیقاتی3-8-7
  همکاری در فعالیتهای میدانی برای اکتشاف آثار باستانی3-8-8
  همکاری در ایجاد رشته های جدید دانشگاهی یا برگزاری کارگاه های آموزشی3-8-9
 . همکاری در تدوین برنامه های جدید دوره های آموزشی، پژوهشی که تصویب شده و به مرحله اجرا درآمده باشد3-8-10
ـ  3-8-11 ی و داوری مقالـه هـای علمـی و گـزارش طرحهای تحقیقاتی، اختراعات، اکتشافات و ابداعات هنری، ادبی،           ارزیاب

 علمی
زبـان خارجـی دوم و سـوم، که از آن در مطالعه و تحقیق برای رشتۀ تخصصی استفاده شود، برحسب تسلط و میزان                3-9

  امتیاز3آشنایی برای هر زبان تا 
 :ارجی دوم و سوم منوط به احراز یکی از شرایط زیر است کسب امتیاز برای زبان خ:1تبصره 

  متقاضی از زبان مورد نظر در آثار و تالیفات خوداستفاده) الف
 ارائه مدرک یا گواهی مورد تایید مبنی بر تسلط متقاضی به زبان خارجی دوم یا سوم) ب

 .ی گیرد به زبان خارجی دوم و سوم فقط در یک مقطع ارتقا امتیاز تعلق م:2تبصره 
 

  ارتقا عضو هیات علمی از یک مرتبه به مرتبه دیگر، پس از طی مراحل اداری حسب مورد در هیات ممیزه ذیربط، به            .4ماده  
 : شرح زیر انجام می گیرد

مربـی آموزشیاران و مربیانی که با موافقت مؤسسه آموزشی یا پژوهشی متبوع موفق به اخذ مدرک تحصیلی باالتر، از                     4-1
و مؤسسـات آموزشـی عالی و پژوهشی معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری یا وزارت                   دانشـگاه هـا     

 .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شوند، به مرتبه باالتر ارتقا می یابند
یا (ط  ارتقـا از مرتـبۀ مربی به مرتبۀ استادیاری برای مربیانی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مربو                    4-2

 :می باشند با احراز شرایط زیر امکان پذیر است) دکترای حرفه ای در رشته های وابسته به گروه پزشکی و دامپزشکی
 . حسب مورد3 یا 2کسب حداقل امتیازها الزم برای ارتقا مرتبه، مندرج در جدولهای شماره ) الف
 ارائه یک رساله در سطح رساله دکتری) ب

توسط کمیسیونهای تخصصی هیات ممیزه، متقاضی برای تهیه رساله، به          » الف«رایط مندرج در بند      پس از احراز ش    :1تبصره  
متقاضی . یکـی از دانشگاه های مجری دوره دکتری تخصصی رشته تحصیلی متقاضی در داخل کشور معرفی می شود                 

 طرف دانشگاه با رعایت     ارتقـا بـا اخـذ مأموریـت تحصـیلی از مؤسسه متبوع زیر نظر استاد راهنمای تعیین شده از                   
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مقـررات مربوط به مرحله پژوهشی دوره دکتری تخصصی نسبت به انجام مراحل پژوهشی و تدوین رساله در سطح    
) ارائه گواهی معتبر پذیرش   (رسـاله دکـتری اقـدام مـی کـند و در صورت موفقیت در دفاع از رساله مربوط و چاپ                      

در نشریات علمی معتبر پس از تایید هیات ممیزه به مرتبه ل یـک مقالـه علمـی پژوهشـی مسـتخرج از رساله       قـ حدا
 .استادیاری ارتقا می یابد

 . تدوین رساله در سطح رساله دکتری صرفاً برای ارتقا می باشد و منجر به اخذ مدرک نمی گردد:2تبصره 
 سال و در مرتبه     4دیادری   سال و در مرتبه استا     5حداقـل مـدت اشـتغال به منظور ارتقا به  مرتبه باالتر در مرتبه مربی                  4-3

.  سال به صورت تمام وقت در موسسات آموزشی یا پژوهشی معتبر و مورد قبول هیاتهای ممیزه می باشد                  5دانشـیاری   
2برای اعضای هیات علمی مؤسسات آموزشی الاقل 

 . این مدت باید در مؤسسات آموزشی باشد3
مرتبه های استادیاری و دانشیاری برای ارتقا با رعایت سایر مقررات مربوط می تواند تا یک                 حداقل مدت اشتغال در      :تبصـره 

 . سال نباشد8سال کاهش مشروط بر اینکه مجموع مدت اشتغال در مرتبه های مذکور کمتر از 
 هیات علمی    برای اعضای  2برای ارتقا از یک مرتبه به مراتب باالتر کسب حداقل امتیازهای مذکور در جدول شماره                 4-4

 برای اعضای هیات علمی مؤسسات پژوهشی       3مؤسسـات آموزشـی و حداقـل امتـیازهای مذکـور در جدول شماره               
 .ضروری است

 برای اعضای هیات علمی     1-5 و   1-4،  3،  2 جدولهای   8-2 تـا    3-2 و   3-2 کسـب حداقـل امتـیازهای بـندهای          :1تبصـره   
6سیس و در حال توسعه تابع مقررات آئین نامه ارتقا مصوب            دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تازه تا         

 . می باشد5/1366/
 بـه ترتیب برای اعضای هیات علمی مؤسسات   5 و   4رعایـت حداکـثر امتـیازهای مذکـور در جدولهـای شـماره               :2تبصـره   

 که  5 و   4اول  در ستونهایی از جد   . آموزشـی یـا پژوهشـی در محاسبه امتیازهای مربوط به ارتقای مرتبه الزامی است              
 .امتیازی درج نشده حداکثر امتیاز درنظر گرفته نشده است

 . امتیاز افزایش می یابد5 برای دانش آموختگان دوره دانشوری در مرتبه مربی تا 1 حداکثر امتیاز قابل قبول ماده :3تبصره 
 و رعایت حداکثر    3 و   2 هر اداری هـیات ممـیزه بـا حفـظ حداقل امتیازهای مندرج در جدولهای شما                مؤسسـات  :4تبصـره   

، می توانند مقررات خاصی را پیشنهاد و پس از تصویب هیات ممیزه             5 و   4امتیازهای قابل قبول در جدولهای شماره       
 .مرکزی و ابالغ وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری صرفاً برای اعضای هیات علمی خود اجرا نمایند

 .ه تخصصی متقاضی ارتقا باشدن باید مستقیماً در زمی2 و 1ه امتیازهای کسب شده در ماد% 80 حداقل :5تبصره 
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  جدول حداقل امتیازهای الزم برای ارتقای اعضای هیات علمی مؤسسات آموزشی2جدول شماره 
حداقل امتیاز از 

 1مجموع مواد 
 3الی 

حداقل امتیاز از 
 2ماده 

حداقل امتیاز از 
 تا 3-2بندهای 
2-8 

یاز از حداقل امت
 3-2بند 

حداقل امتیاز از 
 1ماده 

حداقل امتیاز از 
 2-1بند 

حداقل امتیاز از 
 1-1بند 

مرتبه بعد از 
 ارتقا

مرتبه قبل از 
 ارتقا

 1ستون  2ستون  3ستون  4ستون  5ستون  6ستون  7ستون  8ستون  9ستون 
 مربی استادیار 14 20 30 5 10 35 100
 استادیار دانشیار 15 16 30 10 15 35 100
 دانشیار استاد 16 10 25 15 20 15 110

 
 

  جدول حداقل امتیازهای الزم برای ارتقای اعضای هیات علمی مؤسسات پژوهشی3جدول شماره 
وع مواد حداقل امتیاز از مجم

 3 الی 1
 2حداقل امتیاز از ماده 

 3-2حداقل امتیاز از مجموع بندهای 
 8-2تا 

 مرتبه قبل از ارتقا مرتبه بعد از ارتقا 3-2حداقل امتیاز از بند 

 1ستون  2ستون  3ستون  4ستون  5ستون  6ستون 
 مربی استادیار 10 20 55 100
 استادیار دانشیار 15 25 55 100
 دانشیار استاد 20 35 65 110
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 بسمه تعالی

  حداکثر امتیازهای قابل محاسبه برای اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزشی4جدول شماره 
حداکثر امتیاز 

 هر ماده
حداکثر امتیاز 
 در هر موضوع

ر امتیاز در حداکث
 واحد کار یا ترم

 بند موضوع

 فعالیتهای آموزشی. 1ماده 
 1-1 کیفیت تدریس 28 6 تا 4

 40 2-1 کمیت تدریس 6 35
 3-1 راهنمایی پروژه دوره کارشناسی 25/0 5

 فعالیتهای پژوهشی. 2ماده 
 1-2 ل یا خارجاختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخ 10 
 2-2 اثر بدیع و ارزندۀ هنری 8 
 3-2 مقاله علمی پژوهشی 7 
 4-2 مقاله علمی مروری 4 
 5-2 مقاله علمی ترویجی  3 
 6-2 مقاله کامل در مجموع مقاله های کنفرانسهای علمی معتبر 2 
 7-2 خالصه مقاله در مجموعه مقاله های کنفرانسهای علمی معتبر 1 5
 8-2 )پایان نامه(مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله  1 5
 9-2 گزارشهای علمی طرحهای تحقیقاتی یا فنی 5 25
 10-2 تألیف یا تصنیف کتاب 20 
 11-2 تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی 3 9
 12-2 بررسی و نقد و ویرایش علمی کتاب 2 8
 13-2 تصحیح انتقادی کتاب معتبر 10 20

 15-2 راهنمایی یا مشاوره رساله دکتری تخصصی 8 25 14-2 راهنمایی یا مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای 3

 

 16-2 ترجمه کتاب برای رشته های خاص علوم انسانی 10 

 فعالیتهای علمی ـ اجرایی. 3ماده 
 1-3 ترجمه کتاب 12 
 2-3 ترجمه کامل یک مقاله علمی 5/0 3
 3-3 تدوین و تألیف جزوه درسی 2 4
 4-3 ...برپایی نمایشگاه های پژوهشی فناوری، هنری و  2 6
 5-3 طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه 3 6

 12 30 سال
همکاری در امور اجرایی دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و امور ستادی 

 دو وزارت
3-6 

 7-3 یته های داخل و خارج از دانشگاهفعالیت در کم 5 15
 8-3 سایر خدمات 5 10

35 

 9-3 زبان خارجی دوم و سوم 3 6

  جدول حداقل امتیازهای الزم برای ارتقای اعضای هیأت علمی مؤسسات آموزشی1-4جدول شماره 

از مجموع 
 3 الی1مواد 

 2از ماده 
از مجموع 

 3-2بندهای 
 8-2تا 

 1-1از بند  2-1از بند  1از ماده  3-2از بند 
مرتبه بعداز 

 ارتقا
مرتبه قبل از 

 ارتقا

 مربی استادیار 14 20 30 5 10 35 100
 استادیار دانشیار 15 16 30 10 15 35 100
 دانشیار استاد 16 10 25 15 20 45 110
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  حداکثر امتیازهای قابل محاسبه برای اعضای هیأت علمی مؤسسات پژوهشی5جدول شماره 
حداکثر امتیاز 

 هر ماده
حداکثر امتیاز 
 در هر موضوع

حداکثر امتیاز در 
 واحد کار یا ترم

 بند وعموض

  فعالیتهای آموزشی.1ماده 
 1-1 کیفیت تدریس 20 6 تا 4

 20 2-1 کمیت تدریس 3 15
 3-1 راهنمایی پروژه دوره کارشناسی 25/0 5

 فعالیتهای پژوهشی. 2ماده 
 1-2 ه در داخل یا خارجاختراع یا اکتشاف ثبت شد 10 
 2-2 اثر بدیع و ارزندۀ هنری 8 
 3-2 مقاله علمی پژوهشی 7 
 4-2 مقاله علمی مروری 4 
 5-2 مقاله علمی ترویجی 3 
 6-2 مقاله کامل در مجموع مقاله های کنفرانسهای علمی معتبر 2 
 7-2 خالصه مقاله در مجموع مقاله های کنفرانسهای علمی معتبر 1 5
 8-2 )پایان نامه(مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله  1 5
 9-2 گزارشهای علمی طرحهای تحقیقاتی یا فنی 5 50
 10-2 تألیف یا تصنیف کتاب 20 
 11-2 تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی 3 9
 12-2 بررسی و نقد و ویرایش علمی کتاب 2 8
 13-2 تصحیح انتقادی کتاب معتبر 10 20

 15-2 سرپرستی پروژه و پایان نامه دکتری تخصصی 8 25 14-2 سرپرستی پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد 3

 

 16-2 ترجمه کتاب برای رشته های خاص علوم انسانی 10 

 فعالیتهای علمی ـ اجرایی. 3ماده 
 1-3 ترجمه کتاب 12 3
 2-3 ترجمه کامل یک مقاله علمی 5/0 3
 3-3 تدوین و تألیف جزوه درسی 2 4
 4-3 ...برپایی نمایشگاه  های پژوهشی، فناوری، هنری و  3 6
 5-3 طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه 3 6

 12 30 سال
همکاری در امور اجرایی دانشگاه  ها مراکز تحقیقاتی و امور ستادی دو 

 وزارت
3-6 

 7-3 ل و خارج از دانشگاهت در کمیته های داخیفعال 5 15
 8-3 سایر خدمات 5 10

35 

 9-3 زبان خارجی دوم و سوم 3 6

  جدول حداقل امتیازهای الزم برای ارتقای اعضای هیأت علمی مؤسسات پژوهشی1-5جدول شماره 
 1 مواد از مجموع
 3الی 

 2از ماده 
2از مجموع بندهای 

 8-2 تا 3-
 مرتبه قبل از ارتقا مرتبه بعداز ارتقا 3-2از بند 

 مربی استادیار 10 20 55 100
 استادیار دانشیار 15 25 55 100
 دانشیار استاد 21 35 65 110
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 بـرای ارتقـا از مرتـبه ای بـه مرتـبه دیگـر منحصراً امتیازهایی که در مرتبه فعلی کسب شده است مورد استفاده قرار                           4-5
 .می گیرد

. ل و تحویل پرونده توسط عضو هیات علمی به کمیته منتخب می باشد            تـاریخ اجرای حکم ارتقا مرتبه از تاریخ تکمی         4-6
 .مشروط بر آنکه کلیه امتیازهای الزم به تشخیص کمیسیون تخصصی هیات ممیزه تا آن زمان کسب شده باشد

منتخب، ل امتیازهای الزم از طرف کمیته  نده هایی که به دلیل عدم کسب حداق        تـاریخ اجرای حکم ارتقای مرتبه پرو       :1تبصره  
کمیسـیون تخصصـی و یـا هـیات ممـیزه مـربوط رد شده باشد، تاریخ تکمیل و تحویل مجدد بوده مشروط بر آنکه        

 .تکمیل پرونده به تایید کمیته منتخب یا کمیسیون تخصصی حسب مورد رسیده باشد
بوط به طرز تشکیل و     موضوع مقررات مر  ( پیوست   3 جدول و    5 تبصـره،    38 بـند،    51 مـاده،    5 ایـن آئیـن نامـه در         .5مـاده   

 مربوط به   تاختـیارات هـیات ممـیزه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، هیات ممیزه مرکزی و مقررا                  
 به  تصویب وزیر 6/9/1380در تاریخ )  تبصره18 بند و    26 ماده،   26طـرز تشـکیل کمیـته منتخـب دانشـکده شامل            

از تاریخ اجرای این    .  می گردد  6/5/1366نامه ارتقا مصوب    علـوم، تحقـیقات و فـنّاوری رسـیده و جایگزیـن آئیـن               
مصـوب کلـیه مقـررات قبلی مربوط به ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی        

 .لغو می گردد
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 پیوست شماره یک آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
 

زه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممی«
 »پژوهشی

 
اعم از تبدیل وضع استخدامی کارکنان رسمی       ( بـه منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صالحیت علمی داوطلبان              .1مـاده   

، ارتقا به مراتب استادیاری،     )دولـت و اعضـای هـیات علمـی پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به قطعی                 
و استادی و ارزیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و همچنین رسیدگی به                 دانشیاری  

احتسـاب سـابقه خدمت، بورس و فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی، هیات ممیزه در هر یک از دانشگاه  ها و یا                       
 .مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی واجد شرایط تشکیل می گردد

شرایط تشکیل هیات ممیزه نباشد، این وظایف       ه هـا و مؤسسـات آمـوزش عالی و پژوهشی که واجد               در دانشـگا   :1تبصـره   
 .حسب مورد به  عهده هیات ممیزه مرکزی یا هیات ممیزه دانشگاه منتخب در هر منطقه هیات امنا می باشد

دانشگاه و  « و معادلهای آن      در ایـن مقـررات برای پژوهشگاه ها یا مؤسسات پژوهشی و پژوهشکده ها از تعاریف                :2تبصـره   
 .استفاده شده است» دانشکده

 
 :ترکیب اعضای هیات ممیزه. 2ماده 
 تن استاد 5اسـتادان و دانشـیاران هر دانشکده در جلسه ای که به ریاست رئیس دانشکده تشکیل می شود به ازای هر         )1(

انشکده برای عضویت در هیات ممیزه  تن دانشیار انتخاب و به وسیله رئیس د 1 تن دانشیار    5یـک تن و به ازای هر        
 .دانشگاه به رئیس دانشگاه پیشنهاد می نمایند

 . تن محسوب می شود5 تن، 5 کسر :1تبصره 
 . تن استاد بالمانع است5 تن استاد به ازای هر 1برای تکمیل ترکیب اعضای هیات ممیزه معرفی بیش از : 2تبصره 
 تن را که الاقل بیش از نصف تعداد آنها در مرتبه استادی 7ند حداقل رئـیس دانشگاه از بین افرادی که معرفی شده ا    )2(

 سال برای عضویت در هیات ممیزه انتخاب و به وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری معرفی می نماید                  2باشـند، به مدت     
زه صادر و پـس از تایـید وزیـر علوم، تحقیقات و فنّاوری احکام آنان توسط رئیس دانشگاه برای تشکیل هیات ممی                    

 .می شود
تشکیل هیات ممیزه با عضویت     .  در دانشـگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که فاقد شرایط الزم می باشند                :تبصـره 

اعضـای هـیات علمی واجد شرایط مؤسسه متقاضی و سایر مؤسسه های آموزشی و پژوهش با تصویب وزیر علوم،                    
 .تحقیقات و فنّاوری بالمانع است

 این 7هـیات ممـیزه بـاید بـه نحوی انتخاب شوند که برای هر کمیسیون تخصصی موضوع ماده         اد اعضـای     تعـد  :1تبصـره   
 . تن عضو ذی فن وجود داشته باشد3 تا 1مقررات 

 . تن ضروری است1 تن یا بیشتر معرفی شده باشند انتخاب الاقل 2 از هر دانشکده که :2تبصره 
 اعضای هیات ممیزه مرکزی و اعضای هیات علمی واجد شرایط به پیشنهاد  تن از میان3 تا 1 در صـورت لـزوم،    :3تبصـره   

 .معاون آموزشی و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری به عضویت هیات ممیزه دانشگاه انتخاب می شوند
 )رئیس هیات ممیزه(رئیس دانشگاه  )3(

اری به باال را به سمت جانشین خود در هیات    رئـیس دانشـگاه مـی تواند یکی از اعضای هیات ممیزه با مرتبه دانشی               :تبصـره 
 .ممیزه منصوب کند



12 

 
 معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه )4(

 
دعوت جلسه به وسیله رئیس     .  جلسـات هیات ممیزه در صورت وجود پرونده حداقل ماهی یکبار باید تشکیل شود              .3مـاده   

 .هیات ممیزه و یا جانشین وی انجام می گیرد
ای هیات ممیزه به هر علت سه جلسه متوالی یا جمعاً پنج جلسه غیبت نماید مستعفی شناخته شده           اگر یکی از اعض    :تبصـره 

 .و رئیس دانشگاه می تواند از میان سایر افراد واجد شرایط عضو دیگری را برای بقیه مدت به جای وی معرفی نماید
 . می شود در اولین جلسه یکی از اعضای به عنوان دبیر هیات ممیزه انتخاب.4ماده 

2 جلسـات هـیات ممـیزه بـا حضـور حداقـل              .5مـاده   
رأی هیات ممیزه همواره مخفی است و       .  اعضـای رسمیت می یابد     3

 .اتخاذ می گردد) حاضر و غایب(تصمیمات با اکثریت نصف به عالوه یک اعضا هیات ممیزه 
 .یربط برای اجرا ابالغ می شودهیات ممیزه توسط رئیس دانشگاه  به مراجع ذمصوبات 

 رؤسـای دانشکده ها مکلفند پرونده های مربوط به تایید صالحیت علمی متقاضیان استخدام اعم از پیمانی به رسمی                    .6مـاده   
آزمایشـی و رسـمی آزمایشـی بـه قطعی و احتساب سابقه خدمت ارتقای مرتبه، اعطای پایه تشویقی علمی و رکود                      

 پـس از بررسـی و تایـید در کمیته منتخب دانشکده طبق ضوابط مربوط تکمیل و                  علمـی اعضـای هـیات علمـی را        
این پیشنهادها پس   . برای رئیس دانشگاه ارسال نمایند    ) حسب مورد (ممیزه  به منظور قراردادن در دستور جلسه هیات        

 .اهد شداز بررسی و اعالم نظر کمیسیون تخصصی مربوط، در هیات ممیزه برای تصمیم گیری نهایی مطرح خو
 تصـمیم گـیری در خصـوص ارتقـا مرتـبه اعضـای هیات علمی و رکود علمی صرفاً به عهده هیات ممیزه دانشگاه                         :تبصـره 

 .هیات ممیزه می تواند در سایر موارد به کمیسیونهای تخصصی تفویض اختیار نماید. می باشد
 1 در چارچوب وظایف مندرج در ماده  بـه مـنظور رسـیدگی و اظهـار نظـر نسـبت بـه پرونده اعضای هیأت علمی         .7مـاده   

 .کمیسیونهای تخصصی هیات ممیزه به شرح زیر تشکیل می شود
 کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی )1(
 کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی )2(
 کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی )3(
 کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه )4(
 کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری )5(
 پزشکیکمیسیون تخصصی گروه  )6(
 کمیسیون تخصصی گروه دامپزشکی )7(
 تن می باشد که توسط هیات ممیزه با رعایت تخصص آنان از میان اعضای             5 تعداد اعضای هر کمیسیون تخصصی        .8مـاده   

 .هیات علمی دانشگاه انتخاب می شوند
 . تشکیل می شود در دانشگاه  های غیرجامع کمیسیونهای تخصصی متناسب با رشته  یا دانشکده های فعال:1تبصره 
 . تن از اعضای هیات ممیزه عضویت داشته باشد1 در هر کمیته تخصصی حداقل باید :2تبصره 

 44359/2611/15موضوع بخشنامه شماره ) 3پیوست شماره  ( در هر دانشکده کمیته منتخب مطابق مقررات مربوط          .9ماده  
 .شود برای بررسی پرونده اعضای هیات علمی تشکیل می 25/11/62مورخ 

 دفـتر هـیاتهای امـنا و هـیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه ها بر حسن اجرای آئین نامه ارتقای اعضای                        .10مـاده   
 .هیات علمی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی نظارت می کند
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 پیوست شماره دو آئین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
 

 »و اختیارات هیات ممیزه مرکزیمقررات مربوط به طرز تشکیل «
 

اعم از تبدیل وضع استخدامی کارکنان رسمی       ( بـه مـنظور رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صالحیت علمی داوطلبان              .1مـاده   
، ارتقا به مراتب استادیاری،     )دولـت و اعضـای هـیات علمـی پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به قطعی                 

بی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و همچنین رسیدگی به              دانشیاری و استادی و ارزیا    
احتسـاب سـابقه خدمـت، بـورس و فرصـت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و                      

 .رددپژوهشی که فاقد هیات ممیزه هستند هیات ممیزه مرکزی که در این مقررات هیات نامیده می شود تشکیل می گ
 : ترکیب اعضای هیات به شرح زیراست.2ماده 
 )رئیس(وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری  )1(
 . وزیر علوم، تحقیقات و فنّاوری می تواند یکی از اعضای هیات را به جانشینی خود انتخاب نماید:تبصره
وهشی و تایید و حکم      تن اعضای هیات علمی مبرز در رشته های مختلف به پیشنهاد معاون آموزشی یا پژ               17 تا   13 )2(

 .وزیر به مدت دو سال به عضویت هیات ممیزه مرکزی منصوب می شوند
2 حداقل :تبصره

 .از اعضای مزبور باید در مرتبه استادی باشند 3
 معاونان آموزشی و پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری )3(
 )دبیر(مرکزی و شورای مرکزی دانشگاه ها مدیر کل دفتر هیاتهای امنا و هیات ممیزه  )4(
 تعداد اعضای هیات به نحوی انتخاب می شوند که برای هر کمیسیون تخصصی، با توجه به کمیسیونهای موضوع ماده             .3ماده  

 . تن از آنان در مرتبه استادی باشند، وجود داشته باشد2 تن عضو ذی فن که حداقل 5 ، 8
 .وجود پرونده به اندازه کافی هر ماه یک بار تشکیل می شود جلسه های هیات در صورت .4ماده 
 . جلسه های هیات با دعوت رئیس هیات یا جانشین ایشان تشکیل می گردد.5ماده 

2هیات با حضور حداقل      جلسـه های     .6مـاده   
رای هیات ممیزه همواره مخفی است و تصمیمات با         .  اعضا رسمیت می یابد    3

 .اتخاذ می گردد) حاضر و غایب(ثریت نصف به عالوه یک اعضای هیات ممیزه اک
 جلسه متناوب در یک سال استعفا تلقی می شود و عضو            3 جلسه متوالی یا     2 غیبت بدون عذر موجه عضو هیات در         .7ماده  

 .دیگری به جای وی برای بقیه مدت انتخاب و منصوب خواهد شد
 1هارنظـر نسـبت بـه پـرونده اعضای هیات علمی در چارچوب وظایف مندرج در ماده      بـه مـنظور رسـیدگی و اظ        .8مـاده   

 .کمیسیونهای تخصصی هیات به شرح زیر تشکیل می  شود
 کمیسیون تخصصی گروه علوم انسانی )1(
 کمیسیون تخصصی گروه فنی و مهندسی )2(
 کمیسیون تخصصی گروه کشاورزی )3(
 کمیسیون تخصصی گروه علوم پایه )4(
 هنر و معماریکمیسیون تخصصی گروه  )5(
 کمیسیون تخصصی گروه پزشکی )6(
 کمیسیون تخصصی گروه دامپزشکی )7(

 
 کمیسـیونها مـی توانـند در صـورت لزوم نسبت به تشکیل کمیته های تخصصی اقدام و یا از کمیسیونهای تخصصی                       :تبصـره 
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 .هیات ممیزه دانشگاه ها نظر خواهی نمایند
 به پیشنهاد معاونان آموزشی و پژوهشی و تایید وزیر با رعایت             تن خواهد بود که    5 تعـداد اعضـای هـر کمیسـیون          .9مـاده   

 تن از اعضای کمیسیونها با رعایت تخصص آنها از 2حداقل . تخصص از میان اعضای هیات علمی انتخاب می شوند
مـیان اعضـای هـیات برگـزیده می شوند که با تشخیص و تعیین رئیس هیات یکی از آنها رئیس کمیسیون و دیگری                

 .میسیون خواهد بودمخبر ک
 هیاتهای امنا و هیات ممیزه مرکزی و شورای مرکزی       ر جلسـه های کمیسیونهای تخصصی با هماهنگی و دعوت دفت          .10ماده  

 .دانشگاه ها تشکیل می شود
 بـه تشـخیص هـر کمیسـیون رئیس یا نماینده تام االختیار دانشگاه، مؤسسه های آموزش عالی یا                     در صـورت لـزوم     :تبصـره 

پیشـنهاد دهـنده و یـا داوطلب احراز مرتبه علمی برای ادای توضیحات به جلسه کمیسیون مربوط دعوت                 پژوهشـی   
 .در هر حال اتخاذ تصمیم تنها با حضور اعضای کمیسیون به عمل می  آید. می شوند

 استعفا   جلسه متناوب در یک سال     3 جلسه متوالی یا     2 غیبت اعضای کمیسیونهای تخصصی بدون عذر موجه در          .11مـاده   
 .تلقی شده و به جای آنان  اشخاص دیگری انتخاب خواهند 

 پیشـنهادهای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عال و پژوهشی باید مستند به مقررات و ضوابط مندرج در آئین نامه ها                     .12ماده  
 هیاتهای امنا و    اه یا مؤسسه آموزش عالی و یا پژوهشی به دفتر         و دستورالعملهای مربوط باشد و توسط رئیس دانشگ       

این پیشنهادها پس از طرح و بررسی در کمیسیونهای         . شورای مرکزی دانشگاه ها ارسال شود     هـیات ممیزه مرکزی و      
 .تخصصی همراه با خالصه پرونده و نظر کمیسیون برای صدور رأی نهایی به هیات ممیزه ارائه می شود

می و رکود علمی صرفاً به عهده هیات ممیزه مرکزی           تصـمیم گـیری درخصـوص ارتقـای مرتـبه اعضـای هیات عل              :تبصـره 
 .هیات می  تواند در سایر موارد به کمیسیونهای تخصصی تفویض اختیار نماید. می باشد

 .صورت جلسه های هیات باید به امضای رئیس هیات یا جانشین او و دبیر هیات برسد. 13ماده 
می گردد و   شین او توسط دبیر هیات به مؤسسات مربوط ابالغ           مصـوبات هـیات پـس از تایید رئیس هیات یا جان            .14مـاده   

 .الزم االجرا است
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  آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی3پیوست شماره 
 مقررات مربوط به طرز تشکیل کمیته منتخب دانشکده

 چگونگی نحو اجرای    ارتقا اعضا هیات علمی و     در مورد    29/6/1362 مورخ   15 / 1958/  و    /9116پیرو بخشنامه شماره    
آئین نامه ارتقا موضوع در جلسات هیات ممیزه مرکزی مطرح و مورد بررسی و به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید که به لحاظ                       

ضمناً یک نسخه   . رعایت هماهنگی در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تصمیمات متخذه جهت اجرا ابالغ می گردد                
الزم است فرم مذکور به تعداد . لیتهای اعضا هیات علمی جهت ارتقا به پیوست ارسال می شود      فـرم مـربوط بـه ارزشیابی فعا       

 .مورد نیاز تکثیر و در اختیار متقاضیان ارتقا قرار گیرد
ـ نحـوه بررسـی پـرونده متقاضـیان ارتـقـا         . 1  بـه مـنظور بررسی پرونده اعضا هیات علمی متقاضی ارتقا کمیته ای در هر        

 .ب و وظایف زیر تشکیل می شوددانشکده با ترکی
.  نفر بقیه متغیر می باشد  3 نفر آنان ثابت و      2 نفر عضو خواهد بود که       5دارای  ) منتخب(کمیـته    : ترکیـب اعضا   1-1

 .اعضا کمیته باید حداقل در مرتبه استادیاری باشند
 : اعضا ثابت عبارتند از1-1-1

 رئیس دانشکده یا نماینده واجد شرایط وی) الف
نفـر نمایـنده منتخب اعضا هیات علمی دانشکده مربوط با مرتبه دانشیاری یا باالتر و در صورتی که                   یـک   ) ب

بـیش از یک نفر دانشیار یا باالتر در دانشکده نباشد در آن صورت نماینده مزبور می تواند از میان اعضا هیات                      
 . انتخاب شود سال سابقه خدمت آموزشی3علمی دانشکده در مرتبه استادیاری و با حداقل 

 نفر خواهند بود که توسط رئیس 3کـه بـرای هر پرونده حسب مورد انتخاب می شوند      اعضـا متغـیر    2-1-1
 نفر عضو   3 نفر از    2حداقل  . دانشـکده و فرد منتخب اعضا هیات علمی و مدیر گروه مربوط انتخاب می شوند              

ی که حتی االمکان باالتر از مرتبه علمی     متغـیر بـاید از گـروه آموزشـی مـربوط یا رشته مشابه و در مرتبه علم                 
در دانشگاه هایی که گروه آموزشی مربوط وجود نداشته باشند از           . عضـو متقاضـی ارتقـا باشـد انـتخاب شوند          

 .رشته مشابه انتخاب خواهند شد
 ندهپروکمیـته منتخب با دریافت اطالعات الزم از منابع ذیربط در دانشگاه              ـ وظـایف کمیته منتخب دانشکده       2-1

متقاضـی ارتقـا را تنظـیم و سـپس پرونده را ازطریق معاون آموزشی دانشگاه به هیات ممیزه و یا هیات ممیزه                 
کمیـته منتخب برای ارزیابی کیفیت تدریس می تواند از طریق نظرخواهی از سایر              . مرکـزی ارسـال مـی نمـاید       

تحصیالن که درس یا دروس مربوط را با        و تعدادی از دانشجویان و فارغ ال      ... اعضا هیات علمی، مدیر گروه و       
 .عضو متقاضی ارتقا گذرانیده اند با استفاده از فرمهای الف و به پیوست اقدام نماید

ـ قسمتهایی از این فرم توسط عضو هیات علمی          نحـوه تکمـیل فـرم ارزشـیابی فعالیتهای عضو هیات علمی           . 2
) در محلی که در فرم پیش بینی شده است        ( ذیربط   مـی شود و پس از تایید و امضا مدیر گروه          تکمـیل و امضـا      

در تمام صفحات فرم ستون امتیاز توسط کمیته        . فـرم تکمیل شده برای کمیته منتخب دانشکده ارسال می گردد          
 و توسط عضو هیات علمی متقاضی و مدیر گروه، مربوط در این ستون امتیازی         .منتخـب تکمـیل خواهـد شد      

 منحصراً توسط کمیته منتخب دانشکده و هیات        23 و   22 و   7 و   5 ی شماره همچنین جدولها . ذکر نخواهد شد  
 .ممیزه یا هیات ممیزه مرکزی تکمیل خواهد شد

بـه همـراه فـرم تکمـیل شـده کـه بـرای کمیـته منتخـب و هیات ممیزه  یا هیات ممیزه مرکزی ارسال می شود                             
امه ها، تائیدیه ها، جزوات، مقاالت، کتب و        می بایستی یک برگ فتوکپی از کلیه مدارک تحصیلی، احکام، توافق ن           

 .سایر مدارک الزم ارسال گردد
در دانشـگاه ها و موسسات آموزش عالی که بر اساس مفاد قسمت دوم آئین نامه ارتقا واجد شرایط تشکیل                    
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 هـیات ممـیزه نمـی باشـند کمیته منتخب دانشکده می بایستی پس از تکمیل فرم آن را همراه با مدارک الزم از                       
طریق معاون آموزشی دانشگاه  یا موسسه آموزش عالی جهت بررسی هیات ممیزه مرکزی به دفتر هیاتهای امنا                  

 .و هیات ممیزه مرکزی این وزارت ارسال دارد
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 جدول حداکثر امتیازات قابل محاسبه برای اعضا هیات علمی موسسات پژوهشی
 

                               :           متقاضی           :                دانشکده                 :       گروه آموزشی                         :      نام و نام خانوادگی
 

امتیاز کمیسیون 
 تخصصی

امتیاز کمیته 
 منتخب

حداکثر امتیاز 
 هر ماده

حداکثر امتیاز 
 درهر موضوع

حداکتر امتیاز ر 
 واحد کار یا ترم

 بند موضوع

 :فعالیتهای آموزشی. 1ماده 
 1-1 کیفیت تدریس 20 6 تا 4  
 2-1 کمیت تدریس 3 15  
  

20 
 3-1 راهنمایی پروژه دوره کارشناسی 25/0 5

   مجموع امتیازهای ماده یک  

 پژوهشیفعالیتهای . 2ماده 

 1-2 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج 10   

 2-2 اثر بدیع و ارزنده هنری 8   

 3-2 مقاله علمی پژوهشی 7   

 4-2 مقاله علمی مروری 4   

 5-2 مقاله علمی ترویجی 3   

   2 
 مقاله های کنفرانسهای علمی     همقاله کامل در محموع    

 معتبر
2-6 

  5 1 
خالصه مقاله در مجموعه مقاله های کنفرانسهای علمی   

 معتبر
2-7 

  5 1 
اله مقاله علمی صددرصد مستخرج از رس

 )پایان نامه(
2-8 

 9-2 گزارشهای علمی طرحهای تحقیقاتی یا فنی 5 50  

 10-2 تالیف یا تصنیف کتاب 20   

 11-2 تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی 3 9  

 12-2 بررسی و نقد و ویرایش علمی کتاب 2 8  

 13-2 تصحیح انتقادی کتاب معتبر 10 20  

  3 
اوره پایان نامه کارشناسی ارشد یا      راهنمایـی یـا مشـ     
 دکترای حرفه ای

2-14 

  
25 

 15-2 راهنمایی یا مشاوره رساله دکتری تخصصی 8

  

 

 16-2 ترجمه کتاب برای رشته های خاص علوم انسانی 10 

   مجموع امتیازهای ماده دو  
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 علمی ـ اجراییفعالیتهای . 3ماده 

 1-3 ترجمه کتاب 12   

 2-3 ه کامل یک مقاله علمیترجم 5/0 3  

 4-3 ...یی نمایشگاه های پژوهشی فناوری، هنری و برپا 2 6  

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

  30 
 سال
12 

همکاری در امور اجرایی دانشگاه ها، مراکز 
 ...تحقیقاتی و 

3-6 

 7-3 گاهفعالیت در کمیته های داخل و خارج از دانش 5 15  

 8-3 سایر خدمات 5 10  

  

35 

 9-3 زبان خارجی دوم و سوم 3 6

   مجموع امتیازهای ماده سه  
   مجموع امتیازهای سه ماده  

 
 جدول حداقل امتیازهای الزم برای ارتقا اعضا هیات علمی موسسات پژوهشی

 مرتبه قبل از ارتقا مرتبه بعداز ارتقا 3-2از بند  8-2 تا 3-2ای از مجموع بنده از ماده دو 3 الی 1از مجموع مواد 
 مربی استادیار 10 20 55 100

 استادیار دانشیار 15 25 55 100

 دانشیار استاد 20 35 65 110

 
 
 


