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  ٢٧/٤/١٣٩٥                                                           /دش          ٧٤٢٠/٩٥رهشما
هاي آموزش عالي، پژوهشي  ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسهنامه  آيين

  و فناوري دولتي و غيردولتي
  شوراي عالي انقالب فرهنگي) ١٨/١٢/١٣٩٤مورخ  ٧٧٦(مصوب جلسه 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيـ  تحقيقات و فناوري وزارت علوم،
  ها نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهـ دانشگاه آزاد اسالمي 

  هاي علميه  شوراي عالي حوزه
هاي آموزش عالي، پژوهشي و  ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسه«نامه  آئين

شوراي عالي انقالب  ١٨/١٢/١٣٩٤مورخ  ٧٧٦که در جلسه » فناوري دولتي و غيردولتي
  شود:  فرهنگي به تصويب رسيده است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي

  ـ کليات١ماده
سياسي و تصاحب ـ  امروزه رقابت بين کشورها براي کسب جايگاه برتر فرهنگي
تقويت آنها را ناگزير به  سهم اقتصادي بيشتر در مناسبات متکثر، متنوع و پرشتاب جهاني،

منظور گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملي خود کرده است. در پهنه اين  علم و فناوري به
هاي موجود و انديشمندان و  ها و فرصت ت، ظرفيتکانارقابت جهاني، ايران اسالمي نيز ام

هاي علمي را فتح و از مرزهاي دانش عبور کند.  نخبگان خود را به کار گرفته است تا قله
ها، مراکز علمي و تحقيقاتي، حوزه  ت علمي دانشگاهأطي، نقش اعضاي هيدر چنين شراي

ثر و انکارناپذير ؤفرهنگي، در نيل به اين آرمان مقدس، مـ  علميه و ديگر مراکز علمي
هاي ابالغي  ريزي جامع و همسو با سياست است؛ آرماني که تحقق آن تنها از رهگذر برنامه

انداز بيست ساله جمهوري  و فناوري، سند چشمهاي علم  مقام معظم رهبري در حوزه
منظور پويايي و  هاي توسعه کشور و نيز ارزشيابي مستمر و مداوم، به اسالمي ايران، برنامه

  فرهنگي امکان پذير است.ـ  سطح مطلوب علمي حفظ
 ةساز توسع در کنار اهميت و ضرورت چنين رويکردي، که به خودي خود زمينه

ت علمي أست؛ بازنگري اساسي در نظام ارتقاي مرتبه اعضاي هيجانبه ا پايدار و همه
اي درخور و  هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مستلزم انگيزه سسهؤها و م دانشگاه

ت علمي به مثابه أهاي اعضاي هي اي با هدف هدايت فعاليت نامه آيين جدي بود تا عزمي
  نياز بنيادين جامعه دانشگاهي کشور تدوين شود.

  ت:نامه بر دستيابي به اهداف مهم زير تأکيد شده اس آيين ايندر 
حفظ، تقويت و توسعه توأمان فرهنگ اسالمي و توان علمي (آموزشي، پژوهشي و . ١

 هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري کشور سسهؤها و م فناوري) دانشگاه
ردهاي منظور حفظ و ارتقاي دستاو نيازهاي علمي و فناوري کشور به . تأمين٢

 هاي مختلف فرهنگ، سالمت، اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزي  انقالب اسالمي در حوزه
اي و  هاي توسعه آموزش نيروي انساني مورد نياز کشور براساس اهداف برنامه. ٣

 ها ت علمي دانشگاهأآمايش سرزميني و اصالح هرم اعضاي هي
 ير:اصول ز براساس علمي تأتغيير بنيادين نظام ارزيابي اعضاي هيو اصالح . ٤

منظور  الف) ايجاد پويايي و نشاط در امر آموزش و تقويت انضباط محيط آموزشي به
  صص؛متخ تربيت نيروي انساني منضبط، متعهد و

 هاي بنيادين، کاربردي ب) تقويت و توسعه تحقيق و پژوهش، با ارج نهادن به پژوهش
اوري، صنعتي و سالمت در کشور، با اي که با هدف تأمين نيازهاي علمي، فن و توسعه

  پژوهانه تنظيم شده باشد؛ نگاهي آينده
ت علمي با هدف أهاي پژوهشي و فناورانه اعضاي هي ج) توجه ويژه به هدايت فعاليت

  ها و توسعه علم مبتني بر توليد ثروت و کارآفريني؛ هگيري و تحقق نسل سوم دانشگا شکل
  د) توجه ويژه به زبان فارسي؛

منظور  ت مميزه بهأهاي داراي هي سسهؤاد امکان تصويب ضوابط داخلي براي مه) ايج
  سسه.ؤهاي م موريتأاجراي م

  ـ اختصارات٢ماده
  هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وزارتخانهوزارتين: . ١
  فناوري و تحقيقات علوم، وزارت: علوم . وزارت٢
  هداشت، درمان و آموزش پزشکيوزارت ب وزارت بهداشت:. ٣
  ها دانشگاه در رهبري معظم مقام نمايندگي نهاد :. نهاد٤
فناوري دولتي و  و پژوهشي عالي، آموزش هاي مؤسسه و ها دانشگاه :. مؤسسه ٥

قانوني  يا ساير مراجع» وزارتين«غيردولتي که داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي 
  ربط باشند. ذي

  ت علميأنامه ارتقاي مرتبه اعضاي هي آيين ه:نام آيين . ٦

 عالي شوراي مجوز اساس بر که حوزوي پژوهشي و آموزشي مراکز :علميه . حوزه٧
  اند. يت و صدور مدرک تحصيلي حوزويفعال به مجاز علميه هاي حوزه

 عمومي نهادهاي يا ها مؤسسه دولتي، هاي مؤسسه ها، وزارتخانه :اجرايي . دستگاه ٨
 مستلزم آنها بر قانون شمول که هايي دستگاه کليه همچنين و دولتي هاي شرکت ،غيردولتي

  .رسد مي »مؤسسه« امناي هيأتتأييد  به آن مصاديق و است نام تصريح يا ذکر
حقوقي  واحد سازماني مشخصي که استقاللسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: ؤم. ٩

صالح ايجاد شده است يا  ذي دارد؛ با تصويب مجلس شوراي اسالمي يا ساير مراجع
 انجام و شود ميتأمين  غيردولتي منابع محل از آن سنواتي % بودجه٥٠شود و بيش از  مي

  .است دار عهده را عمومي خدمات و وظايف
 براساس ت علمي آموزشي يا پژوهشي کهأهر يک از اعضاي هيت علمي: أعضو هي. ١٠

  ند.ا درآمده »سسهؤم«به استخدام » وزارتين«ضوابط و مقررات 
  ـ تعاريف٣ماده

هاي هدفمند و منسجم از منابع مختلف  گردآوري مطالب يا دادهتدوين کتاب: . ١
 در يک مجموعه

هاي علمي و نظريات پذيرفته شده  اي از داده ساماندهي مجموعه ليف کتاب:أت. ٢
  گيري همراه است. براساس تحليل يا ترکيب مبتکرانه که معموالً با نقد يا نتيجه

 و جديد هاي ديدگاه را % آن٢٠اي که حداقل  تدوين مجموعه تصنيف کتاب:. ٣
 در ديگران هاي ديدگاه نقد يا تحليل با و دهد تشکيل نويسندگان نويسنده يا علمي هاي نوآوري

 هاي خود منتشر کرده باشند.  همراه باشد؛ اگر چه قبالً آنها را در مقاله مشخص موضوع يک
 تشخيص هاي موجود در جهان؛ معرفي نسخه بدل کتاب:تصحيح انتقادي . ٤
کارگيري روش تحقيق؛ شرح و  لف؛ بهؤترين نسخه به زمان حيات م نزديک ترين و صحيح

شناسي  خذ و منابع استفاده شده با استناد به شواهد و کتابآتوضيح مستندات متن؛ ذکر م
 و نظاير آن.  ر بهترين برداشتآنها؛ تکميل نواقص، چه در عبارت و چه در محتوا و داوري، د

نشريه علمي معتبر اعم از نشريه علمي معتبر داخلي و  نشريه علمي معتبر:.  ٥
است که داراي  اي (کاغذي يا الکترونيکي) خارجي است. نشريه علمي معتبر داخلي نشريه

 هاي حوزهشوراي عالي درجه علمي ـ پژوهشي يا علمي ـ ترويجي از يکي از وزارتين يا 
اي (کاغذي يا الکترونيکي) است که معاونت  لميه باشد. نشريه علمي معتبر خارجي نشريهع

 کند.  و فناوري وزارتين درجه اعتبار آن را تعيين مي يپژوهش
هاي داوري شده،  همايشي که در آن پس از ارائه مقاله :همايش علمي معتبر.  ٦

پردازند. در اين نوع  اله ميحاضران به نقد و بررسي يا پرسش و پاسخ درخصوص هر مق
 شود.  اي يا فناوري) عرضه مي هاي علمي (بنيادي، کاربردي، توسعه همايش صرفاً مقاله

المللي که معاونت تحقيقات  هاي معتبر ملي و بين مشتمل بر نمايهنمايه معتبر: . ٧
 هاي تحت نظارت وزارت علوم مقبوليت سسهؤت مميزه مأو فناوري وزارت بهداشت يا هي

 آنها را تأييد کرده باشد.
توجه به موضوع تخصصي داراي استنادهايي  اي که با مقاله :١دمقاله پراستنا.  ٨

براي  هاي پراستناد بيش از تعداد مشخصي در گزارش نمايه معتبر باشد. مبناي تعيين مقاله
 است.  ESI٢هاي تحت نظارت وزارت بهداشت، گزارش نمايه  سسهمؤت علمي شاغل در أهي

اي که متناسب با هر رشته داراي استنادهايي بيش از تعداد  مقاله :٣مقاله داغ. ٩
مشخصي در گزارش نمايه معتبر در دو سال قبل از سال مرجع باشد. مبناي تعيين 

هاي تحت نظارت وزارت بهداشت،  سسهؤت علمي شاغل در مأهاي داغ براي هي مقاله
 است.  ESIگزارش نمايه 

منظور تبيين و  اي از مفاهيم، تعاريف، قضايا و پيشنهادها که به مجموعهنظريه: . ١٠
 شود.  ها يا حقايق فراهم مي بيني ايده پيش

فرآيندي که در آن فرد خالق با نگرشي نو به ماهيت موضوعي خاص  خالقيت:. ١١
 ردازد. پ ها مي و پردازش تازه آن به تشريح، برداشت، برقراري ارتباط و کشف نادانسته

صورت عرضه  تحقق بخشيدن، عيني کردن و ارائه نتايج خالقيت که به نوآوري:. ١٢
علمي، طراحي محصول يا  مفهوم، تعريف قضيه يا پيشنهادي جديد (معموالً در قالب مقاله

 کند. خدمتي جديد) ظهور مي
پيامدهاي  بيني سند مشتمل بر مطالعات کارشناسي مبين پيش پيوست فرهنگي:. ١٣

  هاي ها و اقدام يمـها، تصم ل الزامات و استانداردهاي مربوط در انواع طرحفرهنگي و اعما
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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با  کالن اقتصادي، بهداشتي درماني، سياسي، حقوقي قضايي، اجتماعي و فرهنگي متناسب
 .امعهجمقتضيات و شرايط 

نشستي که براي ارزيابي يک نظريه، نوآوري، نقد و پردازي:  کرسي نقد و نظريه. ١٤
پردازي،  هاي نظريه حمايت از کرسي تأمناظره در حوزه علوم انساني و معارف اسالمي زير نظر هي

  شود. يت در مراکز علمي برگزار مأنقد و مناظره و براساس ضوابط و مقررات آن هي
  هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي ـ فعاليت٤ماده

يد آميختگي علم و اخالق ؤت علمي که مأهاي عضو هي اي از فعاليت مجموعه
و مطابق با قانون  اسالمي و مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي اعتقادي، مذهبي و ملي

  ز: ها عبارتند ا هاي انقالب اسالمي است. اين فعاليت اساسي و ارزش
  

  هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي ـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت۱جدول شماره
  »سسهؤم«ت علمي أاعضاي هي 

  موضوع  بند
حداکثر امتياز 
در واحد کار يا 

  سال نيم

حداکثر 
امتياز در 
  هر موضوع

حداقل 
امتياز الزم 
در هر دوره 

  ارتقا

 يها در حوزه يکرد اسالميا روع و ارزنده بيد اثربدين کتاب، مقاله و توليتدو  ۱
    ۴تا   يو اجتماع يتي، تربيفرهنگ

  
  
  ـ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ  

۲  
مـؤثر در   يهـا  يها و همکار تيفعال يبرا يوست فرهنگين پيه و تدويته

ساله توسعه  پنج يها برنامه يکل يها استيبراساس س يامور فرهنگ ياجرا
   يراکز آموزشها و م شدن دانشگاه ياسالم يشورا يها استيو س

    ۳تا 

۳  
ان، يقانونمنـد دانشـجو   يهـا  مؤثر با تشـکل  يا همکاري يمشاوره فرهنگ

ا حوزه يفعال در مؤسسه  يفرهنگ ي، طالب و نهادهايأت علميه ياعضا
  ت در حوزه فرهنگ يج فعاليمنظور ترو ه بهيعلم

    ۲تا 

 يگـ ا معاون فرهنيمؤسسه  يبا حکم معاون فرهنگ ياستاد مشاور فرهنگ  ۴
  ۵  ۷/۰سال تا  هر نيم  مؤسسه محل خدمت تأييد نخبگان و ياد مليبن

۵  

در اصالح و  يريپذ تيمسئول
مطلـوب   يها ت نگرشيهدا

ا انجام يو مشارکت  يفرهنگ
 يتي، تربيفرهنگ يها تيفعال

ن مشابه يا عناويو  يو اجتماع
 يه اقشار دانشـگاه يکل يبرا

ــجو ان اســـتادان و ي(دانشـ
افقـت  کارکنان) با کسـب مو 
  مؤسسه محل خدمت 

و مشارکت در امور  يزير ، برنامهي. طراح۱
 يبـرا  يو علم ي، اجتماعيتيترب  ،يفرهنگ

، طالب و يأت علميه يان، اعضايدانشجو
  کارکنان 

اخـالق مراکـز    يها تهيت در کمي. عضو۲
  ها  ها و دانشگاه مارستاني، بيقاتيتحق

  ل:يمرتبط ازقب يها تير فعالي. سا۳
، يعلمـ  يا خـدمات مشـاوره  عرضـه    الف)

بـه   يو آموزش ي، اجتماعيتي، تربيفرهنگ
  ان و طالبيدانشجو

ــؤثر در مراکــز     ب) ــتمر و م ــور مس حض
هــا، مســاجد،  اعــم از کــانون ييدانشــجو
  ها و ... خوابگاه

 يو فرهنگـ  يج علمـ يج) مشارکت در ترو
 تأييـد  شرفت بـا يپ يراني... اياسالم يالگو
  ربط. يذ يون تخصصيسيکم
ل جلسـات  يکت فعاالنـه در تشـک  مشار د)

  د ياسات يشياند هم

  ۸  ۴تا 

ـ ي، ملي، فرهنگينيد يها به ارزش يبنديد و پاياستمرار در تق  ۶ و  ي، انقالب
    ۵  ـ    ربط يذ يون تخصصيسيکم تأييد با يدار صداقت و امانت

ثــار و شــهادت، يج فرهنــگ اينــه تــروي(در زم يز فرهنگــيکســب جــوا  ۷
    ۸  ۲هر مورد تا   ...)و  يفرهنگ يها تيمسئول

، نقـد و  يشـ يآزاداند يهـا  يکرسـ  يو مشارکت فعاالنه در برگزار يطراح  ۸
    ۶  ۲تا  ۱  صالح يمرجع ذ تأييد با يپرداز هينظر

۹  

در  يأت علميه ياعضا يو توانمندساز ييافزا دانش يها شرکت در کارگاه
 »۳«ده معتبـر (مـا   يبا ارائه گواه يو اجتماع يتي، تربيفرهنگ يها نهيزم

مصـوب   يأت علمـ يه ياعضا يو توانمندساز ييافزا نامه طرح دانش آيين
  )يها و مراکز آموزش شدن دانشگاه ياسالم يشورا ۱۷۴جلسه 

 ۱۶هر  يبه ازا
 ۲ساعت آموزش 

  ازيامت
۱۰    

ـ کرد فرهنگيبا رو يهنر  شگاه آثار و کارگاهينما يبرگزار  ۱۰     ۵  ۲تا   ياسالمي 
  ۱۰      ۱۰ يال ۱ يبندهااز الزم از يحداقل امت

    ۳۰    ۱۰ يال ۱ ياز قابل قبول از بندهايحداکثر امت
  

منظور بررسي و تعيين امتيازهاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي اعضاي  به :۱تبصره
  د:شو مي سسه کميسيون فرهنگي با ترکيب زير تشکيلمؤت علمي، در هر أهي

 يس کميسيونئعنوان ر سسه بهؤيس م. رئ١
 هاي فاقد نهاد، نماينده نهاد استان) سسهؤسسه (در مؤد در ميس نهائر. ٢

 عنوان دبير کميسيون معاون فرهنگي يا دانشجويي ـ فرهنگي و يا عناوين مشابه به. ٣
 هاي آموزشي/ پژوهشي سسهؤمعاون آموزشي/ پژوهشي حسب مورد در م. ٤
ت اجرايي أت علمي با حداقل مرتبه دانشياري به انتخاب هيأيک نفر عضو هي.  ٥
ت اجرايي جذب أنماينده هي، ت اجرايي جذبأهاي فاقد هي سسهؤسسه (در مؤجذب م
  هؤسسيس مئتأييد ر واستان) 

نامه داخلي را در چارچوب  آيين اعضاي کميسيون در نخستين جلسه، :۲تبصره
ها،  تشکيل جلسه نامه شامل نحوه آيين کنند. مقررات و ضوابط کلي وزارتين تدوين مي

  گيري و... است. أيگيري، تعيين حد نصاب اعضاي حاضر براي تشکيل جلسه، ر يأشيوه ر
  هاي آموزشي فعاليتـ  ٥ماده

منظور آموزش و تربيت دانشجويان  ت علمي بهأهاي اعضاي هي اي از فعاليت مجموعه
ها  است. اين فعاليت و معطوف به حفظ و ارتقاي کيفيت آموزش و انتقال مطلوب مفاهيم

  عبارتند از:
  

  هاي آموزشي  ـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت ۱ـ  ۲جدول شماره 
  هاي تحت نظارت وزارت علوم سسهؤم ت علمي آموزشيأاعضاي هي

  
  موضوع  بند

حداکثر امتياز 
در واحد يا 

  سال نيم

حداکثر 
امتياز در 
  هر موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
  دوره ارتقا

١  

  نات آموزشيرعايت نظم و انضباط درسي و شئو
اي مرکب از هيأت رئيسه دانشکده متقاضـي   امتياز اين بند در کميته
  ربط با توجه به مواردي مانند: و مديرگروه علمي ذي

  تخصيص اوقات موظف تدريس در امور آموزشي؛
  رعايت تقويم مصوب آموزشي؛

ـاربرگ  برنامه ـاي ارزيـابي دانشـجويان از کيفيـت      ريزي درسي و ک ه
  شود. ين ميتدريس و ... تعي

٥  ٧  ٧/٠  

٢  

  کيفيت تدريس
ــجويان در    ــازدهي دانش ــانگين امتي ــاس مي ــدريس براس ــت ت کيفي

هاي ارزيابي کيفيت تدريس متقاضي در چهار سـال قبـل از    کاربرگ
دوره ارتقا و ارزيابي گروه و دانشـگاه (بـا شـيوه مـورد تأييـد هيـأت       

  شود. مميزه) سنجيده مي
ـاربرگ   براي اعضـاي هيـأت علمـي گـروه     تبصره: ـارف ک هـاي   مع

  ارزشيابي معاونت آموزشي و پژوهشي نهاد، مالک ارزيابي است.
ـايج ارزيـابي     امتيازهاي قابل اعطا برحسب امتيازهاي اخذ شـده از نت

  صورت زير خواهد بود. به
 ؛٩٩/١٧تا  ١٦امتياز براي نتايج ارزيابي مابين  ٩٩/١تا  ٠ـ 
  ؛٩٩/١٨تا  ١٨بين امتياز براي نتايج ارزيابي ما  ٩٩/٣تا  ٢ـ 
  .٢٠تا  ١٩امتياز براي نتايج ارزيابي مابين  ٨تا  ٤ـ 

  ٨  ـ
دانشياري و 
استادي به 

و  ١٦ترتيب 
  )٢٠(از  ١٧

٣  

  کميت تدريس
ـارداني     ١ . امتياز کميت تدريس براي هـر واحـد تـدريس در دوره ک
اي و دکتـري   و کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه ١، کارشناسي ٥/٠

 است. ٢٥/١ يا دکتري تخصصي
تـوان پـس از کسـب     % امتيازهاي ايـن بنـد را مـي   ٢٠. حداکثر تا ٢

ـاير مؤسسـه    هـا بـه    مجوز از مؤسسه محل خدمت يا تـدريس در س
 دست آورد.

المللـي، شـعب دانشـگاه در     هاي مشترک بين امتياز تدريس در دوره
هاي خارج از کشـور بـا مجـوز مؤسسـه تـا       خارج از کشور يا دانشگاه

 ابل افزايش است.برابر ق ٢/١
اعضــاي هيــأت علمــي گــروه معــارف در چــارچوب تبصــره: 

هاي معارف از امتياز مربوط به ايـن بنـد    واحدهاي مصوب گروه
  شوند. برخوردار مي

١٥  ٣٠  ٥  

به ازاي  ٣/٠  راهنمايي و سرپرستي پروژه کارشناسي در پايان دوره تحصيل  ٤
  ـ  ٥  هر واحد

  ٢٠      ٤تا  ١حداقل امتياز الزم از بندهاي 

    ٤٠    ٤تا  ١حداکثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 
  

هاي اجرايي که واحد موظف آنان صفر  ت علمي داراي سمتأاعضاي هي تبصره:
ت أنامه استخدامي اعضاي هي آيين »۷۹«واحد تعيين شده است (مشاغل موضوع ماده 

و حداکثر  علمي)، در زمان تصدي مشاغل مربوطه از حداقل امتياز کيفيت تدريس
ساير مشاغل داراي کسر  شوند. امتياز کميت تدريس مند مي امتياز کميت تدريس بهره

صورت کامل و کيفيت تدريس آنان براساس واحد موظف تعيين شده  هواحد موظف ب
  شود. محاسبه مي

http://www.RRK.IR
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  هاي آموزشي ـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت ۲ـ  ۲جدول شماره 
  هاي تحت نظارت وزارت علوم سسهؤت علمي پژوهشي مأاعضاي هي 

  
  موضوع  بند

حداکثر امتياز 
در واحد يا 

  سال نيم

حداکثر 
امتياز در 
  هر موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
  دوره ارتقا

١  

  کيفيت تدريس
ــجويان در    ــازدهي دانش ــانگين امتي ــاس مي ــدريس براس ــت ت کيفي

ز هاي ارزيابي کيفيت تدريس متقاضي در چهار سـال قبـل ا   کاربرگ
ت أدوره ارتقا و ارزيابي گروه و دانشـگاه (بـا شـيوه مـورد تأييـد هيـ      

  شود. مميزه) سنجيده مي
امتيازهاي قابل اعطا بر حسب امتيازهاي اخذشده از نتايج ارزيابي بـه  

   صورت زير خواهد بود:
 ؛٩٩/١٧تا  ١٦امتياز براي نتايج ارزيابي مابين  ٩٩/١تا  ٠ـ 
  ؛٩٩/١٨تا  ١٨ارزيابي ما بين  امتياز براي نتايج ٩٩/٣تا  ٢ـ 
  .٢٠تا  ١٩امتياز براي نتايج ارزيابي مابين  ٨تا  ٤ـ 

  ٨  ـ

  

٢  

  کميت تدريس
ـارداني      ۱ ـ امتياز کميت تدريس براي هر واحـد تـدريس در دوره ک
اي و دکتـري   و کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه ١، کارشناسي ٠/۵

  است. ٢٥/١يا دکتري تخصصي 
 مجوز کسب از پس توان مي را بند اين امتيازهاي ٪۲۰حداکثر تا ـ  ٢
  ها به دست آورد. سسهؤتدريس در ساير م يا خدمت محل مؤسسه از
المللـي، شـعب دانشـگاه در     هاي مشـترک بـين   تدريس در دورهـ   ٣

 ٢/١سسـه تـا   ؤم هاي خارج از کشور با مجوز خارج کشور يا دانشگاه
  برابر قابل افزايش است.

١٥  ٣  

به ازاي هر  ٣/٠  و سرپرستي پروژه کارشناسي در پايان دوره تحصيلراهنمايي   ٣
  ٥  واحد

        ٣تا  ١حداقل امتياز الزم از بندهاي 
    ٢٠    ٣تا  ١حداکثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 

  
ه متبوع عضو سسؤصرفاً با تأييديه م »٢«ماده  به مربوط امتياز احتساب :هتبصر

جدول  ٢ـ  ٢د قل امتياز کيفيت تدريس مندرج در بنت علمي و به شرط اخذ حداأهي
  .است پذير امکان ١ـ  ٢شماره 
  

  هاي آموزشي ـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت ۳ـ  ۲جدول شماره 
  هاي تحت نظارت وزارت بهداشت سسهؤت علمي آموزشي مأاعضاي هي

 

  موضوع  بند
حداکثر امتياز 

در واحد يا 
  سال نيم

حداکثر 
امتياز در 

  ر موضوعه

حداقل امتياز 
الزم در هر 
  دوره ارتقا

١  

(تخصـيص   رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشـي 
اوقات موظف تـدريس در امـور آموزشـي و رعايـت تقـويم مصـوب       

  )سسهؤريزي درسي و . . .. م و برنامه آموزشي
ــاي      ــر مبن ــکيل و ب ــه تش ــکده مربوط ــيابي در دانش ــه ارزش کميت

ه متناسب با زمينه فعاليـت فـرد (علـوم    هاي طراحي شد ليست چک
شود. فرآينـد و نحـوه عملکـرد ايـن      ارزشيابي انجام مي پايه، باليني)،

  .رسد ت مميزه دانشگاه / مرکزي ميأکميته به تصويب هي

٢٠  ٢  

امتياز در  ١٥
کل دوره 
(حداقل 

 ٥/٢ساليانه 
  امتياز)

  
  
  
  
  
  
  
  
٢  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  کيفيت تدريس
هاي مختلف  ت علمي بايد در حيطهأاي هيکيفيت عملکرد آموزشي اعض
ـاري فـرد و   أفعاليت آموزشي يک عضو هي ت علمي (متناسب با رشته ک

  رسالت و اهداف دانشگاه محل فعاليت) مورد ارزيابي قرار گيرد.
هــاي کــارداني،  توانــد در زمينــه آمــوزش دوره هــا مــي ايــن فعاليــت

ا کارشناسي، دکتـراي عمـومي، تخصصـي و تحصـيالت تکميلـي يـ      
  آموزش مداوم باشد.

علمـي بسـيار متنـوع     أتهاي آموزشي اعضـاي هيـ   هر چند فعاليت
  د:باش باشد اما رئوس آنها شامل موارد زير مي مي
 آموزش نظري •
 کار در آزمايشگاه •
 )هاي کوچک (باليني و غيرباليني کار در گروه •
 آموزش باليني (سرپايي، بستري، اتاق عمل و فيلد) •
 زارش صبحگاهيمشارکت در گ •
 هاي آموزشي مشارکت در کنفرانس •
 راهنمايي تحصيلي يا مشاوره دانشجويي •
 طراحي و بازنگري طرح درس •
هـاي   هاي انجام شده از رده ارزيابي ها و همکاري در برگزاري آزمون •
  مختلف آموزشي •

  ٢٠  ـ

  ١٥استادياري: 
  
  

  ١٦دانشياري: 
  
  
  

  ١٧استادي: 

 

  موضوع  بند
تياز حداکثر ام

در واحد يا 
  سال نيم

حداکثر 
امتياز در 
  هر موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
  دوره ارتقا

  
ادامه 

٢  

 تهيه مواد آموزشي و کمک آموزشي براي ارائه دروس مربوطه •
 ت علميأهاي توانمندسازي اعضاي هي مشارکت در برنامه •
 هاي مشمول مشارکت در آموزش مداوم گروه •

  دباش مي ۲۰کرد آموزشي تا امتياز کيفيت عمل
انـد   هاي آموزشي که ذکـر نشـده   ها و ساير فعاليت ارزيابي اين فعاليت

  بايد با رعايت اصول علمي ارزشيابي صورت گيرد.
هـاي   صورت مسـتمر و بـا اسـتفاده از روش    ها به الزم است ارزشيابي

ارزيابي مختلف که داراي پايايي و روايي الزم باشد، صورت گيرد و در 
  اندرکاران مختلف لحاظ شود. هاي دست ن ديدگاهآ

ارزيابي کيفيت عملکرد آموزشي براساس دستورالعملي که با رعايـت  
نامه توسط معاونت آموزشـي وزارت بهداشـت تهيـه و     آيين مفاد اين
  گيرد. شود، انجام مي ابالغ مي
براي محاسبه نمره ارزشـيابي کيفيـت تـدريس، ميـانگين      :۱تبصره 

  شود. زمان توقف در هر مرتبه علمي لحاظ مي هاي کل نمره
ـاربرگ    أبراي اعضاي هيـ  :۲تبصره  ـارف ک هـاي   ت علمـي گـروه مع

  ارزشيابي معاونت آموزشي و پژوهشي نهاد، مالک ارزيابي است.

      

٣  

  کميت تدريس
ـارداني و     امتياز  ـادل آن، در مقـاطع ک ـا مع تدريس هر واحد نظري ي

اي و کارشناسـي   دکتراي حرفه)، در مقاطع ٥/٠کارشناسي يک دوم (
)، تخصصي و فوق Ph.Dو در مقاطع دکتراي تخصصي ( ٧٥/٠ارشد 

  است. ١تخصصي، 
ت علمي در يـک نـيم سـال تحصـيلي يـک      أاگر عضو هي :۱تبصره 

شده  طور مکرر تدريس نمايد، امتياز کسب درس را در چند کالس به
ضـريب   هاي تکراري با براي اولين کالس با ضريب يک و براي کالس

  ) منظور خواهد شد.٥/٠يک دوم (
ت أتدريس هر درس که براي اولين بار توسـط عضـو هيـ   : ۲تبصره 

  شود. ) محاسبه مي٥/١شود با ضريب يک و نيم ( علمي ارائه مي
ـترک تـدريس       :۳تبصره  اگر چند مدرس يـک درس را بـه طـور مش

يم نمايند، امتياز آن درس بين ايشان به ميزان مشارکت در تدريس تقس
شود، مگر آن که تمام مدرسين در طول برنامه آموزشي حضور فعال  مي

هاي کوچک که  داشته باشند، مانند آموزش کارگاهي يا آموزش در گروه
  شود. در اين صورت امتياز کامل براي همه منظور مي

 تـدريس  از شـده  کسـب  امتيازهـاي  ٪۵۰تـا   ۳۰حداقل  :۴تبصره 
ي با تشخيص دانشـکده مربوطـه،   روس باليني، بسته به گروه آموزشد

هــاي آمــوزش  هــا و عرصــه بايــد از آمــوزش ســرپايي (در درمانگــاه
نگر) کسب شود. در صورتي که فرد نتواند امتياز مـورد نظـر از    جامعه

ـاير  امتيازهـاي  از ٪۷۰آموزش سرپايي را کسـب نمايـد حـداکثر      س
  راي وي منظور خواهد شد.ب آموزشي هاي فعاليت

ي کــه براســاس موافقــت دانشــگاه مربوطــه بــه دروســ :۵تبصــره 
ـاز تـدريس    التدريس پرداخت مي حق شود امتيازي معادل نصف امتي

گيرد. ولي مجموع امتيازهاي کسـب شـده از دروس    موظف تعلق مي
ـاز بيشـتر    ۶التدريسي در هر نيم سال تحصـيلي از   موظف و حق امتي

ـاز از تـدري      ،نخواهد شد س مشروط به اين کـه حـداقل دوسـوم امتي
  موظف کسب شود.

ـارچوب واحـدهاي   أاعضاي هي :۶تبصره  ت علمي گروه معارف در چ
  شوند. برخوردار مي هاي معارف از امتياز مربوط به اين بند مصوب گروه

٥٠  ٦  

  ٣٥استادياري: 
  
  
  

  ٣٠دانشياري:
  
  
  

  ٢٠استادي: 
  

٤  

هاي باالتر از کارشناسي کـه بـه نتيجـه     هاي دوره نامه راهنمايي پايان
ـار داراي امتيازهـايي بـه    کامل  رسيده باشد برحسب نوع و کيفيت ک

  باشد: شرح زير مي
ـاز، هـر    ۳نامه دکتراي عمومي پزشکي و دندانپزشکي تا  هر پايان امتي

ـازي و      پايان  ٥/٣تـا   MPH     نامـه دوره کارشناسـي ارشـد، داروس
امتياز و هـر   ۴تخصصي  هاي تخصصي و فوق نامه دوره امتياز، هر پايان

  .امتياز ۸) تا Ph.Dنامه دکتراي تخصصي( انپاي
بينـي   نامه مقاطع کارشناسـي (بـه شـرط پـيش     براي راهنمايي پايان

ـاز، پايـان      پايان ، نامـه  نامه در کوريکولوم رشته مربوطـه) تـا يـک امتي
) نامه در کوريکولوم رشته مربوطـه  بيني پايان به شرط پيشفلوشيپ (

  امتياز ٣تا 
(يا راهنماها) امتياز کامل و بـه هـر کـدام از    به استاد راهنما تبصره: 

ـادل   نامه ان مشاور پاياناستاد ـاز   ٣٠هاي مذکور در اين بند، مع % امتي
  گيرد. راهنما تعلق مي استاد

  ٤٠  ـ

  ١٠دانشياري: 
  
  
  
  

  ١٥استادي: 

٥  

ـا   ــتگي يـ ــورداري از برجس برخ
شاخص بـودن در امـر آمـوزش    
(نظير دريافت لوح تقدير، کسب 

ــيابي  امتيازهــاي ب ــر در ارزش رت
تـــدريس، رتبـــه در  کيفيـــت

جشـــنواره آموزشـــي شـــهيد 
مشابه) به  مطهري و ساير موارد

  تشخيص هيأت مميزه

. در سطح مؤسسه/ دانشکده با تأييـد  ١
  ٢  ١  رئيس مؤسسه/دانشکده

. در سطح دانشگاه بـا تأييـد معـاون    ٢  ـ
  ٤  ٢  آموزشي دانشگاه

 المللي با تأييـد  . در سطح ملي و بين٣
  ٨  ٤  معاون آموزشي وزارت متبوع

http://www.DASTOUR.IR
http://www.RRK.IR
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الزم در هر 
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٦  
  

  پژوهي آموزشي  دانش
ـاده   هـاي نـوين در برنامـه    براي به کارگيري روش ـازي و   ريـزي، پي س

هاي آموزشي با ارائه مستندات آن، امتيازهايي به شرح  ارزيابي فعاليت
  شود: بندهاي يک تا شش منظور مي

پژوهـي   نشدا پژوهي براساس اصول علمي ارزشيابي هر فعاليت دانش
 ) بـه شـرح زيـر   GlaSSikگانه گالسـيک (  و رعايت معيارهاي شش

  گيرد: مورد بررسي و ارزشيابي قرار مي
 اهداف مشخصيـ 
 آماده سازي کافيـ 
 هاي مناسب استفاده از روشـ 
 ارائه نتايح مهمـ 
 ثر برنامهؤمعرفي مـ 
 برخورد نقادانهـ 
کسب امتياز از هر  رعايت چهار معيار اول، شرط الزم براي :۱بصره ت

هاي مندرج در اين بند است که در اين صورت فعاليت  يک از فعاليت
شود. در صورت  ) محسوب ميScholarly Educationدانشورانه (

معيار گالسيک در يک فعاليت، آن فعاليـت مصـداق    ۶تحقق تمامي 
) اســت و Education Scholarshipپژوهــي آموزشــي ( دانــش

ـاده  تواند د امتياز آن مي ـاز  ٪۵۰(حـداکثر تـا    ۳ر م  از اعـم  الزم امتي
  شود. لحاظ) شرطيغير و شرطي
پژوهـي   هاي دانـش  يات ارزشيابي و امتيازدهي فعاليتئجز :۲ه تبصر

آموزشــي براســاس دســتورالعمل مصــوب معاونــت آموزشــي وزارت 
  گيرد. بهداشت صورت مي

شـتر  نفر يا بي ۱۰چنانچه در هر يک از موضوعات اين بند، : ۳تبصره 
 امتياز پس از اعمال ضريب دو، طبـق جـدول   ،مشارکت داشته باشند

  ضرايب تقسيم خواهد شد.

  ٤٠  ـ

  ـ

  هاي آموزشي . تدوين و بازنگري برنامه۱
ريزي درسي و يا بازنگري يک رشـته مقطـع    الف) مشارکت در برنامه

تـا   ۵(به شرط تصويب برنامه در سطح دانشگاه يا وزارت بهداشت): از 
  ازامتي ۱۵

ريزي درسي و يا بازنگري يک دوره آموزشي يا  ب) مشارکت در برنامه
  امتياز ۵تا  ٥/٠درس جديد: از 

هـاي آمـوزش مـداوم، آمـوزش اسـاتيد و       ج) طراحي و اجراي برنامه
  امتياز ۵تا  ٥/٠آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه سالمت: از 

 امتياز بر حسب سطح کار، محـل تصـويب آن (دانشـگاهي/    تبصره:
 کشوري) و حجم کار (بر حسـب سـاعت، واحـد درسـي يـا رشـته)      

  متفاوت خواهد بود.

  ١٥  ـ

  . ارزشيابي۲
 ۵تـا   ٢/٠ هاي نوين ارزشيابي دانشجو: از  الف) طراحي و اجراي روش

  امتياز
 ٢/٠ ها و فرآيند ارزشيابي اسـتاد: از  ب) طراحي و اجراي ابزارها، روش

  امتياز ۵تا 
ـام ارزشـيابي برنامـه ماننـد ارزشـيابي      ج) مشارکت در طراحي و  انج

هـاي   ها، تدوين استانداردها و شاخص ها و برنامه دروني و بيروني گروه
سسه براسـاس ايـن اسـتانداردها و    ؤاعتباربخشي، ارزشيابي برنامه و م

  امتياز ١٠تا  ١ارزشيابي آزمونها از 
 سـطح  و) دانشـگاهي /  کشـوري ( کار سطح حسب بر امتياز تبصره:

  .بود خواهد متفاوت) شده صرف ساعات( کار حجم و رينوآو

  ١٠  ـ

  يادگيريـ  . ياددهي۳
  امتياز ۴تا  ۱الف) طراحي و اجراي يک روش نوين تدريس: از 
 ۱هاي گوناگون: از  ب) به کارگيري روشهاي جديد تدريس در عرصه

  امتياز ۲تا 
ـار  اولـين  بـراي ( نـوآوري  سطح برحسب امتيازتبصره:   جهـان،  در ب

 تعـداد  و سـال  نـيم  يـک  جلسـه،  يـک ( کار حجم و) دانشگاه کشور،
  متفاوت خواهد بود. )فراگيران

  ـ  ٨  ـ

  . مشارکت در طراحي و توليد محصوالت آموزشي۴
  امتياز ۷الف) وسايل آموزشي: از يک تا 

  امتياز ۷ب) لوح فشرده آموزشي با رعايت ساختار علمي: از يک تا 
  امتياز ۵از يک تا )study Guideج) راهنماي مطالعه (

د) ساير محصوالت به تشخيص کميته دانش پژوهي: از يک تـا  
  امتياز ۷

يـر بـودن محصـول (محـدود بـه      فراگ ميزان برحسب امتياز تبصره:
 دانشگاه يا امکان انتشار يا توليد در سطح ملي)، سطح نوآوري (اولـين 

تفاوت بار در جهان، کشور، دانشگاه)، و نقش آن در خودکفايي ملي م
  خواهد بود.

  ـ    ـ
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ادامه 
٦  

  مديريت و رهبري آموزشي .۵
 الف) مشارکت در طراحـي و عمليـاتي سـاختن فرآينـدها، مقـررات،     

 ه در جهت ارتقاي کيفيـت هاي آموزشي ک ها و دستورالعمل نامه آيين
  امتياز ۵تا  ٢/٠آموزش و خدمات آموزشي باشد: از 

هاي دراز مدت و کليدي داراي اولويـت   ب) مشارکت در تدوين برنامه
ت مميزه دانشگاه (ماننـد برنامـه راهبـردي آمـوزش     أبه تشخيص هي

  امتياز ۱۰تا  ٥/٠دانشگاه، نقشه علمي، آمايش سرزمين): از 
ـار  سـطح  حسـب  بـر  امتيازتبصره:   کشـوري، ( تصـويب  محـل  و ک
ـار  نـوع  و) ساعت حسب بر( کار حجم و) دانشگاهي  دسـتورالعمل ( ک

  .بود خواهد متفاوت) سرزمين آمايش مانند جامع برنامه يک يا کوتاه

  ـ  ١٠  ـ

  . يادگيري الکترونيکي۶
مشارکت در طراحي سيسـتم آمـوزش الکترونيـک و اجـراي آن در     

 سازي محتواي الکترونيک، طراحي آزمـون  سطح دانشگاه شامل آماده
هاي مجازي و ساير موارد مرتبط با آموزش  الکترونيک، هدايت کالس

  امتياز براي هرمورد فعاليت ۸تا  ٥/٠مجازي و الکترونيک: از 
ـاربرد  سطح برحسب امتيازتبصره:   و) دانشـکده /دانشـگاه / کشـور ( ک
 ازي اسـتاد، رنامه (واحد رسمي دانشـگاهي، توانمندسـ  ب نوع همچنين

  بازآموزي) و ميزان فعاليت (ساعت يا واحد درسي) متفاوت خواهد بود.

  ـ    ـ

      ٦الي ١حداقل امتياز الزم از بندهاي 
مطابق جداول 

 ٦شماره 
  ربط ذي

    ١٨٤    ٦الي  ١حداکثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 

  
نامه  آيين ۴۴براي مشاغل موضوع ماده  ۲کسب امتيازهاي ماده  :۱تبصره
ت علمي در زمان تصدي مشاغل مذکور الزامي نيست. درصورت انتصاب به أاستخدامي هي

ساير مشاغل (با حکم هريک از وزيران)، کسب امتياز اين ماده در دوره تصدي، فقط در 
  حد موظف آموزشي فرد الزم است.

ت علمي سرآمد در آموزش أمنظور تسهيل ارتقاي مرتبه اعضاي هي به :۲تبصره
ت علمي آموزشي أهاي وابسته به وزارت بهداشت و قدرداني از اعضاي هي سسهؤدر م شاغل

و خدمات برجسته و منحصر  مت خود را مصروف آموزش نمودهـدانشگاه که تمام ه
اي براي ساير  عنوان الگوي رفتاري و حرفه اند و به فردي در حيطه آموزشي ارائه کرده به

ت مميزه/کميته أشود هي شوند، توصيه مي ته ميت علمي و دانشجويان شناخأاعضاي هي
منتخب دانشگاه نسبت به شناسايي افراد واجد شرايط اقدام و پس از بررسي پرونده و 

و عنوان شروط الزم) مراتب را جهت طرح  سوابق ايشان، به شرط احراز کليه شرايط زير (به
مايد. در ضمن ن عکست مميزه مرکزي به معاونت آموزشي وزارت منأتأييد نهايي در هي

  . دهد ارتقا بعدي مرتبه به مسير اين از را متقاضيان از ٪۲تواند حداکثر  دانشگاه در هر سال مي
  :شرايط

 )دانشيار يا استاديار( فعلي مرتبه در وقت تمام و مستمر آموزشي فعاليت سال ۶ ) حداقل١
وم مدت يا بيشتر، حداقل در دو س ۱۹کيفيت تدريس  ارزشيابي نمره ) کسب٢

 توقف در مرتبه فعلي
 نامه آيين (کميت تدريس) اين ۲ماده  ۳امتياز از بند  ۶۰کسب حداقل ) ٣
 نامه آيين نامه) اين (راهنمايي پايان ۲ماده  ۴امتياز از بند  ۴۰کسب حداقل ) ٤
امتياز از مجموع مواد يک تا چهار  ۲۲۰دو و يا  ز مادهامتياز ا ۱۸۰کسب مجموع ) ٥

 ها) (بدون در نظر گرفتن سقف امتياز براي هر يک از فعاليت نامه آيين اين
ت مميزه دانشگاه درخصوص أچهارم اعضاي هي ي موافق حداقل سهأسب ر) ک٦

 سرآمدي در آموزش
  

  هاي آموزشي ـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت ٤ـ  ۲جدول شماره 
    بهداشتهاي تحت نظارت وزارت  سسهؤت علمي پژوهشي مأاعضاي هي 
  موضوع  بند

حداکثر امتياز 
در واحد کار 

  سال يا نيم

حداکثر 
امتياز در هر 

  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
  دوره ارتقا

١  

  کيفيت تدريس
ــ  ــد در أکيفيــت عملکــرد آموزشــي اعضــاي هي ت علمــي باي

ت علمـي  أهاي مختلف فعاليت آموزشي يک عضـو هيـ   حيطه
دانشـگاه محـل   (متناسب با رشته کاري فرد و رسالت و اهداف 

  فعاليت) مورد ارزيابي قرار گيرد.
ـارداني،    تواند در زمينه آمـوزش دوره  ها مي اين فعاليت هـاي ک

کارشناسي، دکتراي عمومي، تخصصي و تحصيالت تکميلي يا 
  آموزش مداوم باشد.

  ٢٠  ـ

  ١٥استادياري: 
  

  ١٦دانشياري: 
  

  ١٧استادي: 

http://www.RRK.IR
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  موضوع  بند
حداکثر امتياز 
در واحد کار 
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حداکثر 
امتياز در هر 

  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
  دوره ارتقا

١  

بسيار متنوع  ت علميأهاي آموزشي اعضاي هي هر چند فعاليت
  د:باشن باشند اما رئوس آنها شامل موارد زير مي مي
 آموزش نظري •
 کار در آزمايشگاه •
 )هاي کوچک (باليني و غيرباليني کار در گروه •
 آموزش باليني (سرپايي، بستري، اتاق عمل و فيلد) •
 مشارکت در گزارش صبحگاهي •
 هاي آموزشي مشارکت در کنفرانس •
 يلي يا مشاوره دانشجوييراهنمايي تحص •
 طراحي و بازنگري طرح درس •
شـده از   هـاي انجـام   ها و ارزيابي همکاري در برگزاري آزمون •

 هاي مختلف آموزشي رده
 آموزشي براي ارائه دروس مربوطه تهيه مواد آموزشي و کمک •
 ت علميأهاي توانمندسازي اعضاي هي مشارکت در برنامه •
 هاي مشمول گروهمشارکت در آموزش مداوم  •

  باشد. امتياز مي ۲۰امتياز کيفيت عملکرد آموزشي تا 
هـاي آموزشـي کـه ذکـر      ها و ساير فعاليت ارزيابي اين فعاليت

  اند بايد با رعايت اصول علمي ارزشيابي صورت گيرد. نشده
ـاي   صورت مستمر و با استفاده از روش ها به الزم است ارزشيابي ه

ايي و روايي الزم باشد، صورت گيرد و ارزيابي مختلف که داراي پاي
  اندرکاران مختلف لحاظ شود. هاي دست در آن ديدگاه

ارزيابي کيفيت عملکرد آموزشي براساس دستورالعملي کـه بـا   
نامـه توسـط معاونـت آموزشـي وزارت      آيـين  رعايت مفاد ايـن 

  گيرد. شود، انجام مي بهداشت تهيه و ابالغ مي
يابي کيفيت تدريس، ميانگين براي محاسبه نمره ارزشتبصره: 

  شود. هاي کل زمان توقف در هر مرتبه علمي لحاظ مي نمره

    

  ١٥استادياري: 
  

  ١٦دانشياري: 
  

  ١٧استادي: 

٢  

  کميت تدريس
امتياز تدريس هر واحد نظري يا معادل آن، در مقاطع کارداني 

اي و  )، در مقـاطع دکتـراي حرفـه   ٥/٠و کارشناسي يک دوم (
ــد   ــي ارش ــي   ٧٥/٠کارشناس ــراي تخصص ــاطع دکت و در مق

)Ph.Dتخصص، يک است. )، تخصص و فوق  
ت علمي در يک نيم سال تحصيلي يـک  أاگر عضو هي :۱تبصره 

طور مکرر تدريس نمايد، امتياز کسـب   درس را در چند کالس به
هاي تکراري با  شده براي اولين کالس با ضريب يک و براي کالس

  .) منظور خواهد شد٥/٠ضريب يک دوم (
ت أتدريس هر درس که براي اولين بار توسط عضو هي :۲تبصره 

  شود. ) محاسبه مي٥/١شود با ضريب يک و نيم ( علمي ارائه مي
طـور مشـترک    اگر چند مـدرس يـک درس را بـه     :٣تبصره 

ـارکت    تدريس نمايند، امتياز آن درس بين ايشان به ميـزان مش
در طول  شود، مگر آن که تمام مدرسين در تدريس تقسيم مي

برنامه آموزشي حضـور فعـال داشـته باشـند، ماننـد آمـوزش       
هاي کوچک کـه در ايـن صـورت     کارگاهي يا آموزش در گروه

  شود. امتياز کامل براي همه منظور مي
 تـدريس  از شده کسب امتيازهاي ٪۵۰تا  ۳۰حداقل  :۴تبصره 
ـا  آموزشـي  گـروه  بـه  بسته باليني، دروس  دانشـکده  تشـخيص  ب

ـاه  بايد مربوطه،  ـا و عرصـه   از آموزش سـرپايي (در درمانگ ـاي   ه ه
ـاز    آموزشي جامعه نگر) کسب شود. در صورتي که فرد نتوانـد امتي

 از ٪۷۰مـوردنظر از آمــوزش سـرپايي را کســب نمايـد حــداکثر    
  .خواهدشد منظور وي براي آموزشي هاي فعاليت ساير امتيازهاي
 به دروسي که براسـاس موافقـت دانشـگاه مربوطـه     :۵تبصره 

ـاز     ،شود التدريس پرداخت مي حق ـادل نصـف امتي امتيازي مع
گيرد. ولي مجموع امتيازهـاي کسـب    موظف تعلق مي تدريس

التدريســي در هــر نــيم ســال  شــده از دروس موظــف و حــق
بيشتر نخواهد شد مشروط به ايـن کـه    امتياز ٥/١تحصيلي از 

  حداقل دو سوم امتياز از تدريس موظف کسب شود.

٥  ١٥  ٥/١  

٣  

هاي باالتر از کارشناسـي کـه بـه     هاي دوره نامه هنمايي پايانرا
ـار داراي      نتيجه کامل رسيده باشد برحسـب نـوع و کيفيـت ک

  باشد: شرح زير مي امتيازهايي به
ـا   هر پايان ـاز،   ۳نامه دکتراي عمومي پزشکي و دندانپزشکي ت امتي
ـازي و   هر پايان ـا   MPHنامه دوره کارشناسي ارشد، داروس  ٥/٣ت

امتياز و  ۴هاي تخصصي و فوق تخصصي  نامه دوره از، هر پايانامتي
امتياز، براي راهنمايي  ۸) تا Ph.Dنامه دکتراي تخصصي( هر پايان

ـيش  نامه مقاطع کارشناسي (به پايان ـان   شرط پ نامـه در   بينـي پاي
ـان  ـيپ (بـه     کوريکولوم رشته مربوطه) تا يک امتياز پاي نامـه فلوش

  امتياز ۳ر کوريکولوم رشته مربوطه) تا نامه د بيني پايان شرط پيش
به استاد راهنما (يا راهنماها) امتياز کامل و به هر کدام  تبصره:

 ٪۳۰هاي مذکور در اين بند، معادل  نامه از استادان مشاور پايان
  .گيرد مي تعلق راهنما استاد امتياز

  ٤٠  ـ

  ١٠دانشياري: 
  
  
  
  
  ١٥ استادي:
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٤  

 خودبـاوري  روح تعميـق  :محقـق  پـرورش  در ورزيـدن  اهتمام
سطح  در تحقيقات شبکه پيشبرد و پژوهش امر در دانشجويان

  المللي با تأييد معاون پژوهشي وزارت بهداشت نبي ملي و
نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت تهيه و ابـالغ   شيوه تبصره:

  .شود مي

  ـ  ١٥  ٥تا 

مدت  ههاي کوتا ها و دوره انتقال دانش يا فناوري در قالب کارگاه  ٥
  آموزشي و پژوهشي با تأييد معاون پژوهشي مؤسسه

 ٨هر دوره  
 ٥/٠ساعته 

  امتياز
٥  ١٠  

      ٦تا  ١حداقل امتياز الزم از بندهاي 
مطابق جداول 

 ٦شماره 
  ربط ذي

    ١٠٠    ٦تا  ١حداکثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 

  
نامه استخدامي  نآيي ۴۴براي مشاغل موضوع ماده  ۲کسب امتيازهاي ماده  تبصره:

انتصاب به ساير  هيات علمي در زمان تصدي مشاغل مذکور الزامي نيست. درصورت
مشاغل (با حکم هريک از وزيران)، کسب امتياز اين ماده در دوره تصدي، فقط در حد 

  موظف آموزشي فرد الزم است.
  هاي پژوهشي، فناوري ـ فعاليت ٦ماده

مي است که ضمن هدفمند بودن، قابليت ت علأهاي عضو هي اي از فعاليت مجموعه
هدف رفع نياز جامعه،  هاي علمي را دارد و با کارگيري يافته کشف و توسعه حقايق و به

ها  هاي برخوردار از اولويت در کشور است. اين فعاليت توسعه مرزهاي دانش و بسط فناوري
  ز:عبارتند ا
  

  هاي پژوهشي، فناوري تـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعالي ۱ـ  ۳جدول شماره 
  »سسهؤم«ت علمي آموزشي أاعضاي هي
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١  

ـ پژوهشي منتشرشده در نشريه  هاي علمـي   مقاله علمي 
  ـ پژوهشي معتبر داخلي و خارجي

ـ پژوهشـي را         فهرست نشريهـ ١ ـار علمـي  هـاي داخلـي بـا اعتب
علميـه   هـاي  حـوزه شـوراي عـالي   کميسيون نشريات وزارتين و 

 کند. صورت ادواري منتشر مي به
ـارجي معتبـر را معاونـت پژوهشـي و فنـاوري        نشريهـ ٢ هـاي خ

 کند. وزارتين تعيين مي
حداکثر دو مقاله با گواهي پذيرش قطعي در هـر مرتبـه ارتقـا    ـ ٣

 است. مورد قبول
مثابـه   بـه  DOIدر نوبت چاپ مقاله، مشروط بـه درج  ة نسخـ ٤

 مقاله چاپ شده است.
ـاز  ٪۴۰حداکثر ـ   ٥  از توانـد  مـي  بنـد  ايـن  از شـده  کسـب  امتي

 محـل  دانشـگاه  هـاي  نشـريه  در شده چاپ يا پذيرفته هاي مقاله
 کـه  باشـد  هـايي  نشـريه  يا مقاله، چاپ زمان در متقاضي خدمت

 هيأت عضو يا سردبير مسئول، مدير مقاله چاپ زمان در متقاضي
 .است بوده آنها تحريريه

امتياز حداکثر دو مقاله مستخرج از هر طرح (منجر به توليـد  ـ   ٦
شـود،   سندي ملي) در حداقل امتيازهاي اين بنـد محاسـبه مـي   

 گيرد. ها امتياز تعلق مي همقال هرچند به همه
ـاز  ٪۷۰حداقل ـ ٧ ـاط  در اًمسـتقيم  بايـد  هـا،  مقالـه  امتي  بـا  ارتب

 .باشد متقاضي) آموزشي گروه/ تحصيلي رشته( تخصص
 تلقـي  مسـتقل  مقالـه  ٪۳۰هاي با همپوشاني کمتـر از   مقالهـ   ٨

تعلق  امتيازي %۷۰ از بيشتر همپوشاني با هاي مقاله به و شوند مي
تـا   ۳۰هـاي بـا همپوشـاني     گيرد. امتياز تعلق گرفته به مقاله نمي
ـال،  در. بـود  خواهد پوشانيهم ميزان نسبت به ۷۰٪  مقالـه  هرح

 نتايج انتشار يافته شود. چاپ به منجر نبايد
متقاضي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي بايـد حـداقل بـه    ـ ٩

 نامه اجرايي ايـن  ترتيب سه و پنج مقاله با شرايط مندرج در شيوه
 نامه، ارائه دهد. آيين
ر مرتبـه ارتقـا   چاپ حداقل يک مقاله به زبان فارسـي در هـ  ـ ١٠

 الزامي است.
هـاي پژوهشـي محرمانـه کـه      امتياز مقاله مستخرج از طرحـ ١١

واسطه محرمانه بودن ممکـن نيسـت    امکان چاپ و انتشار آنان به
با تأييد کميته مميزي منتخب وزارتين متبوع حسـب مـورد، تـا    

  برابر قابل افزايش است. ٢/١

    ٧تا 
مطابق با 

جداول شماره 
  ربط ذي ٦
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  مهادا
١  

ت علمـي مراکـز معتبـر    أامتياز مقاله مشترک با اعضاي هيـ ـ ١٢
 علمي خارج از کشور که برگرفتـه از طـرح تحقيقـاتي مشـترک،    
فرصت مطالعاتي متقاضي/ دانشجوي تحت راهنمايي متقاضـي و  

 است. برابر قابل افزايش ٢/١دانشجوي مشترک باشد، تا 
برابـر   ٥/١ت مميزه تا أامتياز مقاله پراستناد و داغ با تأييد هيـ ١٣

 قابل افزايش است.
امتياز مقاله مستخرج از برنامه مصوب تحقيقـاتي جهـت دار   ـ ١٤

 رفـع  بـه  معطـوف  برنامـه  آن ٪۵۰ت علمي که حداقل أعضو هي
 برابر قابل افزايش است. ٥/١ت کشور باشد، تا مشکال

 تا Scienceو  Natureهاي  امتياز مقاله چاپ شده در نشريهـ ١٥
ـاي ايـن نـوع    دو بر ـاير امتيازه مقالـه در   ابر قابل افزايش است. س
  شود. نامه تعيين مي آيين نامه اجرايي اين شيوه

      

 نامه اجرايـي ايـن   ها، در شيوه ثير مجله در امتياز مقالهأه اعمال ضريب تنحو و ها مقاله انواع به امتيازدهي شيوه و تعريفتبصره: 
  شود. نامه تعيين و اعالم مي آيين
ـ مروري منتشر شده در نشريه  ٢   ٣٠  ٧تا   هاي معتبر مقاله علمي  

  ـ

٣  

هاي علمي  هاي علمي و تحشيه چاپ شده در نشريه مقاله
ـ ترويجي داخلي معتبر مورد تأييد کميسـيون نشـريات   

  وزارتين
ـ     صورت ادواري فهرست نشريه بهـ ١ هاي داخلي با اعتبار علمـي 

هـاي   شوراي عالي حوزهن و ترويجي را کميسيون نشريات وزارتي
 کنند. علميه منتشر مي

 .موضوع مقاله بايد مستقيماً در ارتباط با تخصص متقاضي باشدـ ٢
 تلقـي  مسـتقل  مقالـه  ٪۳۰هاي با همپوشـاني کمتـر از    مقالهـ ٣

 تعلق امتيازي% ۷۰ از بيشتر همپوشاني با هاي مقاله به و شوند مي
 %۷۰ تا ۳۰ همپوشاني با هاي مقاله به گرفته تعلق امتياز. گيرد نمي

بود. در هر حـال، مقالـه نبايـد     خواهد همپوشاني ميزان نسبت به
  منجر به چاپ نتايج انتشار يافته شود.

  ٩  ٣تا 

٤  
هـا   و فرهنـگ هـا   رةالمعارفئدا ،ها مداخل چاپ شده در دانشنامه

ت أت داوري مورد تأييـد هيـ  أهاي علمي و با نظر هي معادل مقاله
  سهسؤمميزه م

  ٨  ٢تا 

٥  

هاي علمي معتبـر ملـي و    مقاله علمي کامل ارائه شده در همايش
  يالملل بين

هاي قابل قبول از متقاضـي در يـک    حداکثر تعداد مقاله تبصره:
توانـد بـا    هـا مـي   مقاله اسـت. ايـن مقالـه    ۳همايش در هر سال 

  همکاري دانشجويان و يا همکاران باشد.

  ١٢  ٢تا 

٦  

هاي علمي معتبر ملي و  ائه شده در همايشخالصه مقاله علمي ار
  المللي بين

هاي قابل قبول از متقاضـي در يـک    حداکثر تعداد مقاله تبصره:
توانـد بـا    هـا مـي   مقاله اسـت. ايـن مقالـه    ۳همايش در هر سال 

  همکاري دانشجويان و يا همکاران باشد.

  ٥  ١تا 

٧  

ـ پژوهشي مستخرج از رساله متقاضي (ويژه ا  عضـاي  مقاله علمي 
  هاي تحت نظارت وزارت علوم) سسهؤهيت علمي م

 بنـد  ايـن  موضـوع  هـاي  مقالـه  از يک هر امتياز حداکثرتبصره: 
عنـوان   بـه  متقاضـي  نـام  که گيرد مي تعلق متقاضي به درصورتي

عنوان نويسـنده دوم   نويسنده نخست يا پس از نام استاد راهنما به
  عنوان نويسنده مسئول ثبت شده باشد. و يا به

  ٥  ٢تا 

٨  

سازي محصول يا فرآيند  توليد دانش فني/ اختراع يا اکتشاف منجر به توليد و تجاري
براي حل مشکالت و معضالت  صالح وزارتين و نيز هر نوآوري که با تأييد مراجع ذي

  ثر باشد و يا منجر به توليد خدمت يا محصول جديدي در کشور شود.ؤکشور م
  خواهد بود: ۱۰تا  ۱ها به شرح موارد  نحوه امتيازدهي به اين فعاليت

٥٠  

منظـور حـل    ها و خدمات جديد بـه  ها، روش طراحي سيستمـ ١
معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني در سطح کشـور  

  .صالح وزارتين ذي با گواهي مراجع
  ٦يک تا 

 ١از بندهاي 
  ٦تا 
  امتياز ٢٠

منظـور حـل    ها و خدمات جديد بـه  ها، روش طراحي سيستمـ ٢
معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني در سطح منطقه 

  صالح در منطقه آمايشي با گواهي مراجع ذي
  ٤تا ٥/٠

مدل سازي وسايل پزشکي و آزمايشگاهي و ساخت هر قطعه ـ ٣
که منجر به توليد دستگاه شود؛ بـا گـواهي اداره کـل تجهيـزات     

  زه مرکزيبهداشت و تأييد هيأت ممي پزشکي وزارت
  ٣يک تا 

هاي پزشکي و توليدات دارويي جديد  توليد مواد براي آزمايشـ ٤
از طريق مهندسي معکوس، به ترتيب با گواهي معاونت درمان يـا  

ت أمعاونت غذا و داروي وزارت بهداشت (حسب مورد) و تأييد هي
  مميزه مرکزي وزارت بهداشت

  ٦يک تا 

شکي کـه بـه خودکفـايي کشـور     هاي جديد پز انجام فعاليتـ   ٥
هاي تشخيصي درماني نـوين   ثر کند مانند اجراي روشؤکمک م

ت ممتحنه رشـته مربوطـه و   أايران با گواهي هي براي اولين بار در
  ت مميزه مرکزي وزارت بهداشتأتأييد هي

  ٤تا  ٥/٠

 

  موضوع  بند
حداکثر امتياز 
در واحد کار 

  سال يا نيم

حداکثر 
امتياز در هر 

  عموضو

حداقل امتياز 
الزم در هر 
  دوره ارتقا

  ادامه
٨  

تدوين راهنماي طبابت باليني کشور، با استناد بر پـژوهش و  ـ    ٦
و  بر اساس شواهد علمي با گواهي معاونت درمان وزارت بهداشت

  تأييد هيأت مميزه مرکزي وزارت بهداشت
    ٥تا  ٥/٠

  

 ي ثبت شدهختراع، اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربرداـ ٧
و فنـاوري   يپژوهش قانوني داخل کشور با تأييد معاونت راجعدر م

  وزارتين
    ٥تا  ٥/٠

ـاربردي       ـ   ٨ اختـراع، اکتشـاف و توليـد محصـوالت پژوهشـي ک
ـارچوب پـژوهش  شده  ثبت هـاي   و دستاوردهاي فناورانه که در چ

هـاي دکتـري بـا رعايـت مالکيـت       ها و رساله نامه کاربردي، پايان
بنيان يا شرکت دانشـگاهي مراحـل    قالب شرکت دانش فکري در

 سازي آن با تأييد مراجع مربوطه به انجام رسيده باشد. تجاري
المللي، به همراه چـاپ   چنانچه ثبت اختراع در سطح بين تبصره:

اي باشد به يک مورد امتياز کامل و بـه مـورد ديگـر نصـف      همقال
  گيرد. امتياز تعلق مي

  ١٥تا  ١

 ٧از بندهاي 
  ١٠تا 
  امتياز ٣٠

ثبت مالکيت فکري (پتنت) دستاوردهاي پژوهشي و فنـاوري  ـ ٩
بـه فـروش    سسه محل خدمت متقاضي، به شرط اينکـه ؤبه نام م

  .صورت تحت ليسانس از آن استفاده شده باشد رسيده و يا به
  ١٥تا 

تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا علمي داخلـي  ـ ١٠
  ٢تا  ٥/٠  صالح وزارتين شور با تأييد مراجع ذييا خارج از ک

٩  

هاي پژوهشي و فناوري خاتمه يافتـه   هاي علمي طرح گزارشـ ١
  ٦  ٢تا   سسهؤسسه با تأييد معاون پژوهش و فناوري مؤدر داخل م

  ـ

هـاي پژوهشـي و فنـاوري بـا طـرف       هاي علمي طرح گزارشـ ٢
هنده، که تا حـد  د سسه تأييدشده نهاد سفارشؤقرارداد خارج از م

 :شود امکان نکات زير در محاسبه امتياز آنها در نظر گرفته مي
 ؛المللي بودن موضوع طرح اي، ملي يا بين استاني، منطقهـ 
 هاي سسهؤها و م ه هاي تحقيقاتي مشترک با دانشگا گزارش طرحـ 

  برابر. ٢/١علمي خارج از کشور تا 

    ١٥تا 

  باشد. هاي تحت نظارت وزارت علوم مي سسهؤت علمي مأعضاي هيامتياز اين بند ويژه ا :۱تبصره 
ـازي  ، هايي که ناشي از مسئوليت اجرايي و وظايف حقوقي متقاضي باشد يا با تخصص او مرتبط نباشـد  به طرح :۲تبصره  امتي

  گيرد. تعلق نمي
  ـ  ٣٠  ١٠تا   بديع و ارزنده هنري يا ادبي و فلسفي چاپ شدهاثر   ١٠

 ۳حداقل امتيازهاي الزم بند  از %٥٠ تا تواند مي ۱۰ و ۲ـ    ۹ ،٨بندهاي در مندرج موارد از متقاضي تيازهايام مجموع :تبصره
  هاي تحت نظارت وزارت علوم). سسهؤت علمي مأرا پوشش دهد (ويژه اعضاي هي ۱ـ 

ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) داخلـي يـا     ١١
  المللي نبي

يک امتياز به 
 ١٥٠هر  ازاي

ميليون ريال 
گرنت داخلي و 

دالر  ٥٠٠٠يا 
  گرنت خارجي

١٢  

  ـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـاب،    أالف) تصنيف، ت ـادي، ترجمـه کت ليف، تصحيح انتق
ـاز   ـا  آدانشنامه که موارد زير در محاسبه امتي نظـر   درنه

ـاي   سسـه ؤت علمـي م أگرفته شوند. (ويژه اعضاي هي ه
  تحت نظارت وزارت علوم)

  ١٥: تا تصنيف
    ١٠تأليف: تا 

تصحيح انتقادي: 
  ٧تا 

ترجمه مرتبط 
  ٧با تخصص: تا 

١٠  

المللي چـاپ شـده    امتياز موضوع اين بند براي کتاب تاليفي يا تصنيفي به زبان خارجي که توسط ناشران معتبر بين. ١
  .برابر قابل افزايش است ٥/١ باشد، تا

  .دهد پوشش را ۱ـ  ۳ بند الزم امتيازهاي حداقل از ٪۲۵تواند تا  کتاب مي يفأل. امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا ت۲
 امتيازهاي حداقل از ٪۵۰تواند تا  هاي علوم انساني و هنر مي ليف کتاب براي گروهأامتيازهاي متقاضي از تصنيف يا ت. ٣

  .است مميزه هيأت برعهده ها رشته تشخيص. دهد پوشش را ۱ـ  ۳ بند الزم
 امتيازهـاي  از %٣٠ حـداکثر  کتـاب،  محتـواي  در تغيير ٪۳۰قاضي براي تجديد چاپ يا ويرايش با حداقل . امتياز مت۴

  .بود خواهد بند اين در شده تعيين

ـا در   أب) تصنيف، ت ـاز آنه ليف، تصحيح انتقادي و ترجمه کتاب و دانشنامه که موارد زير در محاسبه امتي
  نظارت وزارت بهداشت) هاي تحت سسهؤت علمي مأشود (ويژه اعضاي هي نظر گرفته مي

ليف يا تصنيف کتـاب (حاصـل از دسـتاوردهاي پژوهشـي     أـ ت  ۱
ـارف بـا تأييـد   ئهايي همانند دا ليف مجموعه کتابأخود)، ت  رةالمع

  ربط ت مميزه ذيأنهايي هي
  ٣٠  ١٥تا 

  ـ

  ٣  ٥/١تا   ليفي در رشته غيرمرتبط با رشته تخصصي نويسندهأکتاب تـ  ٢

ف يـا تـدوين کتـاب چـاپي     ـ تألي  ٣
(برمبنــاي تيــراژ و نوبــت چــاپ) يــا 

ــه  ــه ب ــع  الکترونيکــي ک ــوان منب عن
  آموزشي مورد استفاده قرارگيرد:

ــي در  ١ ــع آموزش . کتــاب منب
سطح ملي با تأييد شوراي عالي 

  ريزي وزارت بهداشت برنامه
  ٦  ٣تا 

ـا   ٢ . کتاب در سطح مؤسسـه ب
تأييد شوراي انتشارات مؤسسه و 

  موزشي مؤسسهشوراي آ
  ٣  ٥/١تا 
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  موضوع  بند
حداکثر امتياز 
در واحد کار 

  سال يا نيم

حداکثر 
امتياز در هر 

  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
  دوره ارتقا

  
ادامه 
١٢  

ليفي يا تصنيفي در صورتي که حـداقل  أتجديد چاپ کتاب تـ   ٤
 تـه پذيرف صـورت  اضـافه  يا اصالح آن محتواي در ٪۳۰به ميزان 

  ربط ت مميزه ذيأبه تشخيص هي باشد
  ٤  ٢تا  ٥/٠

تصحيح انتقادي کتاب معتبر با تأييـد کميسـيون تخصصـي    ـ   ٥  ـ
  ١٠  ٥  ربط ت مميزه ذيأهي

با تأييـد   اي / ادبي (زباني) آثار تأليفي يا ترجمهويرايش علميـ   ٦
  ٨  ٢تا  ٥/٠  ت مميزه ذي ربطأنهايي هي

١٣  

ــايي و مشــاوره پايــان  . ١ نامــه  راهنم
اي يـا   کارشناسي ارشد يا دکتري حرفه

ــطح  ــقف بـــراي    ۳سـ ــوزه (سـ حـ
حـل   منظـور  هاي کاربردي بـه  امهن پايان

  برابر) ٥/١مشکالت کشور با ضريب 

  ٢  . استاد راهنما١

٢٥  
مطابق با 

جداول شماره 
  ربط ذي ٦

  ٥/٠  . استاد مشاور٢

راهنمايي و مشـاوره رسـاله دکتـري    . ٢
براي حوزه (سقف  ۴تخصصي يا سطح 

منظـور حـل    هاي کاربردي بـه  نامه پايان
  برابر) ٥/١مشکالت کشور با ضريب 

  ٦  . استاد راهنما٣

  ٥/١  . استاد مشاور٤

  باشد. هاي تحت نظارت وزارت علوم مي سسهؤت علمي مأاين بند ويژه اعضاي هي :۱تبصره 
نامه کارشناسي ارشد مشروط به دايـر بـودن دوره    انبراي ارتقا به مرتبه دانشياري راهنمايي حداقل چهار پاي :۲تبصره 

  سسه محل خدمت الزامي است.ؤکارشناسي ارشد در رشته متقاضي در م
نامه کارشناسي  ت علمي گروه معارف، راهنمايي حداقل چهار پايانأبراي ارتقا به مرتبه دانشياري اعضاي هي :۳تبصره 

سسه محـل خـدمت   ؤر دوره کارشناسي ارشد رشته متقاضي در مآموخته داشتن د ارشد مشروط به داير بودن و دانش
ليفي يا يک طـرح پژوهشـي   أالزامي است و درصورت فقدان دوره کارشناسي ارشد در رشته متقاضي اتمام يک کتاب ت

  کند. مصوب در رشته تخصصي متقاضي که در چارچوب اسناد ملي يا باالدستي انجام شده باشد؛ کفايت مي
موخته داشـتن   آ رساله دکتري مشروط به داير بودن و دانش ۳حداقل  يتقا به مرتبه استادي راهنمايبراي ار :۴تبصره 

سسه محـل خـدمت الزامـي اسـت. در صـورت فقـدان دوره دکتـري در رشـته         مؤدر دوره دکتري رشته متقاضي در 
  کند. متقاضاي اتمام يک طرح ملي يا يک کتاب تصنيفي کفايت مي

رساله دکتري مشروط بـه   ۳ي حداقل يت علمي گروه معارف، راهنماأه مرتبه استادي اعضاي هيبراي ارتقا ب :۵تبصره 
سسه محل خـدمت الزامـي اسـت و درصـورت     ؤآموخته داشتن در دوره دکتري رشته متقاضي در م داير بودن و دانش

 ته تخصصـي فقدان دوره دکتري در رشته متقاضاي اتمام يک کتاب تصنيفي يا يک طـرح پژوهشـي مصـوب در رشـ    
  نمايد. مربوطه که در چارچوب اسناد ملي يا باالدستي انجام شده باشد؛ کفايت مي

هــــــاي  کرســــــي  ١٤
  پردازي نظريه

ـ ترويجي .  ارائه کرسي١   ٤تا  ٢  هاي علمي 

  

  ـ

ـ   ٢ . ارائــه دســتاوردها و نتــايج علمــي 
ــي   ــي برگرفتــه از کرس هــاي  پژوهش

ها و ميزگردهاي  پردازي درهمايش نظريه
  المللي ز علمي ملي و بينمراک

٤  

ويـژه   هاي علوم به . نقد علمي در حوزه٣
  ٧تا  ٣  علوم انساني و معارف اسالمي

ويـژه   هاي علـوم بـه   . نوآوري در حوزه٤
  ٧تا  ٣  علوم انساني و معارف اسالمي

هـاي علـوم    پـردازي در حـوزه   . نظريه٥
  ١٢تا  ٧  ويژه علوم انساني و معارف اسالمي به

١٥  
ـارجي، کـه در محاسـبه     کسب رتبه در جشنواره هاي داخلي و خ

امتياز آنها اعتبار جشنواره و رتبه متقاضـي در جشـنواره در نظـر    
  شود. گرفته مي

  ١٠  ٦تا 

١٦  

  هاي پژوهشي داوري و نظارت بر فعاليت
ـ پژوهشي مجالت معتبر و آثار بديع و   . داوري مقاله١ هاي علمي 

  امتياز ١رد تا ارزنده هنري هر مو
هاي پژوهشي يا فناوري  . داوري کتاب، داوري يا نظارت بر طرح٢

  امتياز ٢هر مورد تا 

  ١٠  ـ

      ١٦تا  ١حداقل امتياز الزم از بندهاي 
مطابق با 

جداول شماره 
  ربط ذي ٦

    سقف ندارد    ١٦تا  ١حداکثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 

  
ت علمي سرآمد در پژوهش (اعم أاي مرتبه اعضاي هيمنظور تسريع در ارتق تبصره: به

تحت نظارت وزارت  هاي سسهؤت علمي آموزشي يا پژوهشي) شاغل در مأاز اعضاي هي
  گيرد: بهداشت، شرايط و فرآيند زير مدنظر قرار مي

ت علمي در مرتبه استادياري به دانشياري و يا أالف) چنانچه عضو هي
  در  ئولـا مسـنده اول يـعنوان نويس ل بهـاصياله ـک مقـتادي يـدانشياري به اس

منتشر کند؛  NeW England Journal يا  JAMAـ  Lancetـ  Scienceـ  Natureـ 
  يابد. حداقل زمان چهار ساله توقف به سه سال کاهش مي

ت علمي در مرتبه استادياري به دانشياري و يا دانشياري به أب) چنانچه عضو هي
شود؛  ESIپايگاه  ه فهرست يک درصد دانشمندان برتر دنيا دراستادي موفق به ورود ب

يابد. استفاده از اين امتياز صرفاً براي  حداقل زمان چهار ساله توقف به دو سال کاهش مي
  پذير است. يک بار در طول خدمت امکان

ت علمي با مرتبه استادياري يا دانشياري، موفق به توليد دانش أج) چنانچه عضو هي
پزشکي شود که با  سازي دارو يا تجهيزات راع يا اکتشاف منجر به توليد و تجاريفني، اخت

ت مميزه مرکزي، حداقل زمان أوارد بازار شده باشد با تأييد هي تأييد سازمان غذا و دارو
  يابد. يچهار ساله توقف به سه سال کاهش م

  
  ، فناوريهاي پژوهشي ـ امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت ٢ـ  ٣جدول شماره 

  »مؤسسه«اعضاي هيأت علمي پژوهشي  
  

  موضوع  بند
حداکثر امتياز 
در واحد کار 

  سال يا نيم

حداکثر 
امتياز در 
  هر موضوع

حداقل 
امتياز الزم 
در هر دوره 

  ارتقا

١  

رعايت ضوابط و مقررات پژوهشي مؤسسه و تخصيص اوقات موظف بـه امـر پـژوهش و انجـام     
  صحيح امور محوله

  ٥  ٧  ٧/٠  هاي تحت نظارت وزارت علوم سسهالف) در مؤ

  ٢٠  ٢  هاي تحت نظارت وزارت بهداشت ب) در مؤسسه
امتياز در کل  ١٥

دوره (حداقل 
امتياز ساليانه 

  امتياز) ٥/٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـ پژوهشي منتشرشده در نشريه ـ     مقاله علمي  ـاي علمـي  ه
  پژوهشي معتبر داخلي و خارجي

ـ پژوهشــي را    نشــريهفهرســت . ١ ــا اعتبــار علمــي  هــاي داخلــي ب
صـورت   علميه بـه  هاي حوزهشوراي عالي کميسيون نشريات وزارتين 

  کند. ادواري منتشر مي
هاي خارجي معتبر را معاونت پژوهشي و فنـاوري وزارتـين    نشريه. ٢

  کند. تعيين مي
حداکثر دو مقاله با گواهي پذيرش قطعي در هر مرتبه ارتقـا مـورد   . ٣

  قبول است.
به مثابـه مقالـه    DOIدر نوبت چاپ مقاله، مشروط به درج  نسخه. ٤

  چاپ شده است.
 هـاي  مقالـه  از توانـد  مي بند اين از شده کسب امتياز ٪۴۰حداکثر . ٥

 متقاضـي  خدمات محل دانشگاه هاي نشريه در شده چاپ يا پذيرفته
چـاپ   هايي باشد که متقاضي در زمـان  ، يا نشريهمقاله چاپ زمان در

  ت تحريريه آنها بوده است.أمقاله مدير مسئول، سردبير يا عضو هي
امتياز حداکثر دو مقاله مسـتخرج از هـر طـرح (منجـر بـه توليـد       . ٦

شود، هرچنـد   سندي ملي) در حداقل امتيازهاي اين بند محاسبه مي
  گيرد. ها امتياز تعلق مي مقاله به همه

ـاط  در قيماًمست بايد ها، مقاله امتياز ٪۷۰حداقل . ٧  تخصـص  بـا  ارتب
  .باشد متقاضي) پژوهشي گروه تحصيلي رشته(
 تلقــي مســتقل مقالــه %۳۰ از کمتــر همپوشــاني بــا هــاي . مقالــه٨

ـازي   ٪۷۰ از بيشـتر  همپوشاني با هاي مقاله به و شوند مي  تعلـق  امتي
 ٪۷۰تـا   ۳۰هاي بـا همپوشـاني    به مقاله گرفته تعلق امتياز.گيرد نمي

حال، مقاله نبايد منجـر  هر در. بود خواهد مپوشانيه ميزان نسبت به
  .به چاپ نتايج انتشار يافته شود

متقاضي ارتقا بـه مراتـب دانشـياري و اسـتادي بايـد حـداقل بـه        . ٩
 نامـه اجرايـي   ترتيب سه و پـنج مقالـه بـا شـرايط منـدرج در شـيوه      

  نامه، ارائه دهد. آيين
رتبـه ارتقـاء   . چاپ حداقل يک مقاله بـه زبـان فارسـي در هـر م    ١٠

  الزامي است.
هاي پژوهشي محرمانه کـه امکـان    امتياز مقاله مستخرج از طرح. ١١

چاپ و انتشار آنان به واسطه محرمانه بودن ممکـن نيسـت بـا تأييـد     
برابـر   ٢/١کميته مميزي منتخب وزارتين متبـوع حسـب مـورد، تـا     

  قابل افزايش است.
مراکز معتبـر علمـي   ت علمي أامتياز مقاله مشترک با اعضاي هي. ١٢

خارج از کشور کـه برگرفتـه از طـرح تحقيقـاتي مشـترک، فرصـت       
مطالعاتي متقاضي/ دانشجوي تحت راهنمايي متقاضـي و دانشـجوي   

  است. برابر قابل افزايش ٢/١ مشترک باشد، تا
برابـر   ٥/١ ت مميـزه تـا  أامتياز مقاله پراستناد و داغ با تأييـد هيـ  . ١٣

  قابل افزايش است.

    ٧تا 
ابق با مط

جداول شماره 
  ربط ذي ٦
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حداقل 
امتياز الزم 
در هر دوره 

  ارتقا

ادامه 
٢  

دار عضـو   امتياز مقاله مستخرج از برنامه مصوب تحقيقاتي جهـت . ١٤
 کالتمشـ  رفـع  بـه  معطـوف  برنامه آن ٪۵۰ت علمي که حداقل أهي

  .است افزايش قابل برابر ٥/١ تا باشد، کشور
تـا   Scienceو  Natureهاي  امتياز مقاله چاپ شده در نشريه. ١٥

ـاي ايـن نـوع        ـاير امتيازه مقالـه در   دو برابر قابـل افـزايش اسـت. س
  شود. نامه تعيين مي آيين نامه اجرايي اين شيوه

    ٧تا 
مطابق با 

جداول شماره 
  ربط ذي ٦

ـاز  در مجله تأثير ضريب اعمال نحوه و ها مقاله انواع به امتيازدهي شيوه و تعريفتبصره:   اجرايـي  نامـه  شـيوه  در هـا،  مقالـه  امتي
  .شود مي اعالم و تعيين نامه آيين اين

  ٣٠  ٧تا   هاي معتبر مقاله علمي مروري منتشرشده در نشريه  ٣

  ـ

٤  

ـ    شده در نشريه هاي علمي و تحشيه چاپ مقاله هاي علمـي 
  يجي داخلي معتبر مورد تأييد کميسيون نشريات وزارتينترو

ـ        صورت ادواري فهرست نشريه به. ١ ـار علمـي  هـاي داخلـي بـا اعتب
 هـاي  حـوزه  شـوراي عـالي   ترويجي را کميسيون نشريات وزارتـين و 

  کنند. علميه منتشر مي
  موضوع مقاله بايد مستقيماً در ارتباط با تخصص متقاضي باشد.. ٢
 تلقــي مســتقل مقالــه ٪۳۰بــا همپوشــاني کمتــر از هــاي  مقالــه. ٣

ـازي  ٪۷۰ از بيشـتر  همپوشاني با هاي مقاله به و شوند مي  تعلـق  امتي
 ٪۷۰ تـا  ۳۰ همپوشـاني  بـا  هاي مقاله به گرفته تعلق امتياز. گيرد نمي

يزان همپوشاني خواهـد بـود. در هـر حـال، مقالـه نبايـد       م نسبت به
  .منجر به چاپ نتايج انتشار يافته شود

  ١٨  ٣تا 

٥  
ـار  ،هـا  مداخل چاپ شده در دانشـنامه   هـا  و فرهنـگ  اهـ  فدايرةالمع

ت أت داوري مـورد تأييـد هيـ   أهاي علمي و با نظـر هيـ   معادل مقاله
  سهؤسم مميزه

  ٨  ٢تا 

٦  

هـاي علمـي معتبـر ملـي و      مقاله علمي کامل ارائه شده در همـايش 
  المللي بين

ل از متقاضـي در يـک   هـاي قابـل قبـو    حداکثر تعداد مقالـه  تبصره:
ـاري   تواند با ها مي همايش در هر سال سه مقاله است. اين مقاله همک

  دانشجويان و يا همکاران باشد.

  ١٢  ٢تا 

٧  

هاي علمـي معتبـر ملـي و     خالصه مقاله علمي ارائه شده در همايش
  المللي بين

هـا قابـل قبـول از متقاضـي در يـک       حـداکثر تعـداد مقالـه    تبصره:
 تواند با همکـاري  ها مي سال سه مقاله است. اين مقالههمايش در هر 

  دانشجويان و يا همکاران باشد.

  ٥  ١تا 

٨  

ـ پژوهشي مستخرج از رسـاله متقاضـي (ويـژه اعضـاي       مقاله علمي 
  اي تحت نظارت وزارت علوم)ه سسهؤت علمي مأهي

هـاي موضـوع ايـن بنـد در      حداکثر امتياز هر يـک از مقالـه   تبصره:
 عنـوان نويسـنده   گيـرد کـه نـام وي بـه     اضي تعلق ميصورتي به متق

عنـوان   عنوان نويسنده دوم يا بـه  نخست، يا پس از نام استاد راهنما به
  نويسنده مسئول ثبت شده باشد.

  ٥  ١تا 

٩  

سازي محصـول يـا فرآينـد     توليد دانش فني/ اختراع يا اکتشاف منجر به توليد و تجاري
براي حل مشـکالت و معضـالت    نيز هر نوآوري که صالح وزارتين و با تأييد مراجع ذي

  ثر باشد و يا منجر به توليد خدمت يا محصول جديدي در کشور شود.ؤکشور م
  خواهد بود: ۱۰تا  ۱ها به شرح موارد  نحوه امتيازدهي به اين فعاليت

٥٠  

  ـ

هـا و خـدمات جديـد در جهـت حـل       هـا، روش  طراحي سيستم. ١
شتي و درماني در سطح کشـور بـا   معضالت آموزشي، پژوهشي، بهدا

  صالح وزارتين ذي گواهي مراجع
  ٦يک تا 

 ١بندهاي  
  ٦تا 
  امتياز ٢٠

منظـور حـل    هـا و خـدمات جديـد بـه     هـا، روش  طراحي سيستم. ٢
معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني در سطح منطقـه بـا   

  صالح در منطقه آمايشي گواهي مراجع ذي
  ٤تا  ٥/٠

ازي وسايل پزشکي و آزمايشگاهي و ساخت هر قطعـه کـه   س . مدل۳
منجر به توليد دستگاه شود؛ با گـواهي اداره کـل تجهيـزات پزشـکي     

  ت مميزه مرکزيأوزارت بهداشت و تأييد هي
  ٣يک تا 

هاي پزشـکي و توليـدات دارويـي جديـد      توليد مواد براي آزمايش. ٤
نـت درمـان يـا    ازطريق مهندسي معکوس، به ترتيب بـا گـواهي معاو  

ت أداروي وزارت بهداشت (حسب مـورد) و تأييـد هيـ    و معاونت غذا
  مميزه مرکزي وزارت بهداشت

  ٦يک تا 

هاي جديد پزشکي که به خودکفـايي کشـور کمـک     انجام فعاليت. ٥
هـاي تشخيصـي درمـاني نـوين بـراي       ثر نمايد مانند اجراي روشؤم

شـته مربوطـه و تأييـد    ت ممتحنـه ر أايران با گواهي هيـ  اولين بار در
  ت مميزه مرکزي وزارت بهداشتأهي

  ٤تا  ٥/٠

تدوين راهنماي طبابت بـاليني کشـور، بـا اسـتناد بـر پـژوهش و       . ٦
براساس شواهد علمي با گـواهي معاونـت درمـان وزارت بهداشـت و     

  ت مميزه مرکزي وزارت بهداشتأتأييد هي
    ٥تا  ٥/٠
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ادامه 
٩  

اختراع، اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شـده   . ٧
در مراجع قانوني داخل کشور با تأييـد معاونـت/ پـژوهش و فنـاوري     

  وزارتين متبوع
  ٥تا  ٥/٠

 ٧از بندهاي 
  ١٠تا 
  امتياز ٣٠

  ـ

 اختراع، اکتشاف و توليد محصوالت پژوهشي کاربردي ثبت شـده . ٨
ـارچوب پـژوهش    ـاربردي،    و دستاوردهاي فناورانه کـه در چ هـاي ک

هاي دکتري با رعايـت مالکيـت فکـري در قالـب      ها و رساله نامه پايان
ـازي آن بـا    بنيان يا شرکت دانشگاهي مراحل تجاري شرکت دانش س

المللـي بـا    در مراجع بـين رسيده باشد، تأييد مراجع مربوطه به انجام 
  فناوري وزارتين متبوع يتأييد معاونت پژوهش

المللـي، بـه همـراه چـاپ      چنانچه ثبت اختراع در سطح بين تبصره:
ـاز    مقاله اي باشد به يک مورد امتياز کامل و به مورد ديگر نصـف امتي

  گيرد. تعلق مي

  ١٥تا  ١

اي پژوهشـي و فنـاوري بـه    ثبت مالکيت فکري (پتنت) دستاورده. ٩
به فـروش رسـيده    سسه محل خدمت متقاضي، به شرط اينکهؤنام م

  .صورت تحت ليسانس از آن استفاده شده باشد و يا به
  ١٥تا 

تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا علمـي داخـل يـا    . ١٠
  ٢تا  ٥/٠  صالح وزارتين خارج از کشور با تأييد مراجع ذي

١٠  

يافتـه در   هاي پژوهشي و فنـاوري خاتمـه   هاي علمي طرح زارشگ. ١
  ٦  ٢تا   سسهؤسسه با تأييد معاون پژوهشي و فناوري مؤداخل م

مطابق با 
جداول شماره 

  ربط ذي ٦
هاي پژوهشي و فناوري با طـرف قـرارداد    هاي علمي طرح گزارش. ٢

ت دهنده که تا حد امکـان نکـا   سسه، با تأييد نهاد سفارشمؤخارج از 
  شود: زير در محاسبه امتياز آنها در نظر گرفته مي

  المللي بودن موضوع طرح؛ اي، ملي يا بين استاني، منطقهـ 
سسـات  ؤهـا و م  هاي تحقيقاتي مشـترک بـا دانشـگاه    گزارش طرحـ 

  .برابر ٢/١علمي خارج از کشور تا 

      ١٥تا 

  ت نظارت وزارت علوم است.هاي تح سسهؤت علمي مأامتياز اين بند ويژه اعضاي هي :۱تبصره 
ترتيب داشتن حداقل يـک و سـه طـرح پژوهشـي خاتمـه يافتـه        براي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي به :۲تبصره 

  ) الزامي است.۲ـ  ۱۰سسه (موضوع بند ؤخارج از م
متقاضـي  هايي که ناشي از مسئوليت اجرايي و وظايف حقوقي متقاضي باشـد يـا بـا تخصـص فـرد       به طرح :۳تبصره 

  .گيرد امتيازي تعلق نمي ،مرتبط نباشد

  ـ  ٣٠  ١٠تا   شده چاپ فلسفي و ادبي يا و هنري ارزنده و بديع اثر  ١١

 الزم امتيازهـاي  حـداقل  از ٪۵۰توانـد تـا    يم ۱۱ و ۲ـ   ۱۰ ،۹ بندهاي در مندرج موارد از متقاضي امتيازهاي مجموعتبصره: 
  ).علوم وزارت نظارت تحت هاي مؤسسه علمي هيأت اعضاي ويژه( دهد پوشش را ۲ـ  ۳ بند

ـار پژوهشـي (گرنـت) داخلـي يـا        ١٢ ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتب
  المللي بين

يک امتياز 
 ١٥٠ازاي  به

ميليون ريال 
گرنت داخلي و 

دالر  ٥٠٠٠يا 
  گرنت خارجي

  ـ  ٢٠

١٣  

ـ  ـاب و     أالف) تصنيف، ت ـادي، ترجمـه کت ليف، تصـحيح انتق
نها درنظـر گرفتـه   آدر محاسبه امتياز  دانشنامه که موارد زير

هاي تحت نظارت  سسهؤت علمي مأشود (ويژه اعضاي هي مي
  )وزارت علوم

  ١٥تصنيف:تا 
    ١٠تأليف: تا 

انتقادي:  تصحيح  ـ
  ٧تا 

ترجمه مرتبط 
  ٧با تخصص: تا 

١٠  

المللـي چـاپ شـده     ان معتبر بينليفي يا تصنيفي به زبان خارجي که توسط ناشرأامتياز موضوع اين بند براي کتاب ت. ١
  برابر قابل افزايش است. ٥/١باشد، تا 

  دهد پوشش را ۲ـ  ۳ بند الزم امتيازهاي حداقل از ٪۲۵تواند تا  ليف کتاب ميأ. امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا ت۲
 حـداقل  از ٪۵۰توانـد تـا    هـاي علـوم انسـاني و هنـر مـي      ليف کتاب بـراي گـروه  أ. امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا ت۳

  .است مميزه هيأت عهده بر ها رشته تشخيص. دهد پوشش را ۲ـ  ۳ بند الزم امتيازهاي
 امتيازهـاي  از ٪۳۰ حـداکثر  کتـاب،  محتـواي  در تغييـر  ٪۳۰ حداقل با ويرايش يا چاپ تجديد براي متقاضي . امتياز٤

  .بود خواهد بند اين در شده تعيين
ـا در   ليف، تصحيح انتقاديأـ تصنيف، ت   ب ـاز آنه ، ترجمه کتاب و دانشنامه که موارد زير در محاسبه امتي

  هاي تحت نظارت وزارت بهداشت) سسهؤت علمي ميأشود (ويژه اعضاي ه نظر گرفته مي
ليف يا تصنيف کتاب (حاصل از دستاوردهاي پژوهشـي خـود)،   أت. ١
ت أالمعارف با تأييد نهايي هيـ ةهايي همانند داير ليف مجموعه کتابأت

  ربط مميزه ذي
  ٣٠  ١٥تا 

  ـ

  ٣  ٥/١تا   ليفي در رشته غيرمرتبط با رشته تخصصي نويسندهأکتاب ت. ٢

ليف يــا تــدوين کتــاب أتــ. ٣
چاپي (بر مبناي تيراژ و نوبت 
ــا الکترونيکــي کــه   چــاپ) ي

عنوان منبع آموزشي مـورد   به
  استفاده قرار گيرد:

. کتــاب منبــع آموزشــي در ســطح ۱
ريـزي   عالي برنامهملي با تأييد شوراي 

  بهداشت وزارت
  ٦  ٣تا 

سسـه بـا تأييـد    ؤ. کتاب در سطح م۲
سسـه و شـوراي   ؤشوراي انتشارات م

  سسهؤم آموزشي
  ٣  ٥/١تا 

http://www.RRK.IR
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  موضوع  بند
حداکثر امتياز 
در واحد کار 

  سال يا نيم

حداکثر 
امتياز در 
  هر موضوع

حداقل 
امتياز الزم 
در هر دوره 

  ارتقا

ادامه 
١٣  

ليفي يا تصنيفي در صورتي که حـداقل بـه   أپ کتاب تتجديد چاـ   ٤
رفته باشـد بـه   پذي صورت اضافه يا اصالح آن محتواي در ٪۳۰ميزان 

  ربط ت مميزه ذيأتشخيص هي
  ٤  ٢تا  ٥/٠

ـ تصحيح انتقادي کتـاب معتبـر بـا تأييـد کميسـيون تخصصـي         ۵  ـ
  ١٠  ٥  ربط ت مميزه ذيأهي

بـا تأييـد    اي تـأليفي يـا ترجمـه   / ادبي (زباني) آثار ـ ويرايش علمي  ۶
  ٨  ٢تا  ٥/٠  ربط ت مميزه ذيأنهايي هي

١٤  

نامـه   راهنمايي و مشاوره پايـان . ١
کارشناســي ارشــد يــا دکتــري    

حـوزه (سـقف    ۳اي يا سطح  حرفه
ــان ــراي پاي ــاربردي  نامــه ب هــاي ک

منظور حل مشـکالت کشـور بـا     به
  برابر) ٥/١ ضريب

  ٢  . استاد راهنما١

  ـ  ٢٥
  ٥/٠  مشاور. استاد ٢

ــاله .٢ ــاوره رسـ ــايي و مشـ راهنمـ
حوزه  ۴دکتري تخصصي يا سطح 

ــان   ــراي پاي ــقف ب ــه (س ــاي  نام ه
منظور حـل مشـکالت    به کاربردي

  برابر) ٥/١کشور با ضريب 

  ٦  . استاد راهنما٣

  ٥/١  . استاد مشاور٤

  .باشد علوم مي هاي تحت نظارت وزارت سسهؤت علمي مأامتياز اين بند ويژه اعضاي هي تبصره:

هــــاي  کرســــي  ١٥
  پردازي نظريه

      ٤تا  ٢  هاي علمي ـ ترويجي کرسي ارائه. ١

ـ پژوهشـي    ارائه  . ٢ دستاوردها و نتايج علمـي 
ــي ــه از کرس ــه برگرفت ــردازي در  هــاي نظري پ

ها و ميزگردهاي مراکز علمـي ملـي و    همايش
  المللي بين

٤    

  ـ

علـوم   ويـژه  هاي علوم به نقد علمي در حوزه. ٣
    ٧تا  ٣  انساني و معارف اسالمي

ويـژه علـوم    هـاي علـوم بـه    نوآوري در حوزه. ٤
    ٧تا  ٣  انساني و معارف اسالمي

ويـژه   هـاي علـوم بـه    پردازي در حوزه نظريه. ٥
    ١٢تا  ٧  علوم انساني و معارف اسالمي

١٦  
هاي داخلي و خارجي که در محاسبه  کسب رتبه در جشنواره

 نوارهـها اعتبار جشنواره و رتبه متقاضي در جشـ امتياز آن
  شود. در نظر گرفته مي

  ١٠  ٦تا 

١٧  

  هاي پژوهشي داوري و نظارت بر فعاليت
ـ پژوهشي نشريه  . داوري مقاله۱ هاي معتبر و آثار بـديع و   هاي علمي 

  امتياز ۱ارزنده هنري هر مورد تا 
يـا فنـاوري   هاي پژوهشـي   . داوري کتاب، داوري يا نظارت بر طرح۲

  امتياز ۲هر مورد تا 

  ١٠  ـ

  ـ

١٨  

ورداري از برجستگي يا شاخص برخ
بودن در امر پژوهش (نظير دريافت 

تقدير، نشان، يا عناوين مشابه)  لوح
ــام    ــت انج ــمي جه ــع رس از مراج

عنـــوان  و بـــه فعاليـــت پژوهشـــي
  پژوهشگر برتر

استفاده از امتيـاز مربوطـه   تبصره: 
ل در هر سطح فقط يک بار براي کـ 

  باشد. دوره ارتقا مجاز مي

ــا   ١ ــه ب ــطح مؤسس . در س
تأييــد معــاون پژوهشـــي   

  مؤسسه
  ٤  ٢تا 

ــا   ٢ ــي يـ ــطح ملـ . در سـ
المللي بـا تأييـد معـاون     بين

  پژوهشي وزارت متبوع
  ٨  ٤تا 

      ١٨الي  ١حداقل امتياز الزم از بندهاي
مطابق با 

جداول شماره 
  ربط ذي ٦

    سقف ندارد    ١٨الي  ١ي حداکثر امتياز قابل احتساب از بندها

  
  هاي علمي، اجرايي ـ فعاليت٧ماده

هاي علم، دانش، پژوهش و فناوري که  لفهؤهاي مبتني بر م اي از فعاليت مجموعه
ست. اين اهاي مرتبط  ها در حوزه هدف آن تقويت مديريت اجرايي و توسعه زيرساخت

  د از: نها عبارت فعاليت

  هاي علمي، اجرايي به از فعاليتـ امتيازهاي قابل محاس۴جدول شماره
  »سسهؤم«ت علمي أاعضاي هي 

  موضوع  بند
حداکثر 
امتياز در 

واحد کار يا 
  سال نيم

حداکثر 
امتياز در هر 

موضوع 
  آموزشي

حداقل امتياز 
الزم در هر 

موضوع 
  پژوهشي

حداقل امتياز 
الزم در هر 
  دوره ارتقا

١  

ـارکت   ؤحضور فعال و تمام وقت در م سسـه و مش
  نامه مديريت آيين شده در تکاليف تعيين براساس
هاي آموزش عالي، پژوهشـي   سسهؤها و م دانشگاه

  هاي اجرايي محوله و فناوري و ساير فعاليت

٥  ٨  ٨  ١  

٢  
هاي فوق  ها، اردوها يا ساير فعاليت هبرپايي نمايشگا

 برنامه پژوهشي، فناوري، آموزشي، فرهنگي، هنري
  طح برگزاريو مديريت اجرايي آن با توجه به س

  ٨  ٦  ٢تا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ

٣  

ـا و کارگـاه   اندازي آزمايشـگاه  طراحي و راه هـاي   ه
ــري،    ــي و هن ــي، پژوهش ــم از فن ــي، اع تخصص

هـاي   صنعتي و پژوهشي، کتابخانه واحدهاي نيمه
ـازي، حسـب    تخصصي، شبکه هاي تخصصي مج

  رداريب موجود و ميزان بهره اهميت و تجهيزات

  ٨  ٦  ٤تا 

٤  
ــ  ـاري م ــز  ؤهمکـ ــگاه، مراک ــيس دانش ثر در تأس

هاي آموزش عالي، پژوهشي و  سسهؤتحقيقاتي، م
ـارک  شهرک فناوري هـاي علـم و فنـاوري،     ها و پ

  نبنيا هاي دانش مراکز رشد و شرکت
  ٨  ٨  ٤تا 

٥  
 أتمــدير مســئولي، ســردبيري، عضــويت در هيــ

هــاي علمــي معتبــر و رياســت  تحريريــه نشــريه
  کشورهاي علمي  بقط

ازاي  به ٣تا 
  ١٢  ١٢  هر سال

٦  
هـاي علمـي    هاي قطب عضويت در يکي از هسته

ت مديره و بازرسي أعضويت در هي/ رسمي کشور
  هاي علمي انجمن

ازاي هر  به ١
  ٤  ٤  سال

  ها/ مراکز رشد عضويت در شوراي پارک  ٧
 ٥٠ازاي هر  به

ساعت حضور 
  امتياز ١

٨  ٤  

٨  
لمــي در ســطوح ملــي، هــاي ع دبيــري همــايش

المللي، با تأييد شـوراي پژوهشـي    اي و بين منطقه
  ربط هادهاي ذين سسه و ياؤم

  ٨  ٦  ٢تا 

مطابق جـدول  گانه،  ايفاي مسئوليت در قواي سه  ٩
  ٥شماره 

تا  ٤هر سال 
١٤      

١٠  

هـا   تأها، هي ا، کميتهه شرکت در شوراها، کارگروه
هـاي رسـمي اعـم از شـوراي عـالي       و کميسيون

انقالب فرهنگي، شوراي عتف، معاونـت علمـي و   
فناوري رياست جمهوري، ستاد وزارتـين، حـوزه   

  ٭ها فرهنگستان علميه و
هـا   تأها، هي ها، کميته شرکت در شوراها، کارگروه

ـاير وزارتخانـه    و کميسيون هـا بـا    هاي رسـمي س
  ٭سسه متبوعؤيس مئر موافقت

هاي مذکور بايد براساس حکم رسمي  عضويت ٭
  .باشد

  
  
  
  
  
  

ازاي  به ٢تا 
  هرسال

  
  
  
  
  
  
١٠  

  
  
  
  
  
  
١٠  

اي با رويکـرد   رشته هاي جديد و ميان ايجاد رشته  ١١
  ١٠  ١٠  ٥تا   رفع نيازهاي اساسي کشور و ترويج کارآفرين

 اي رشـته  بـين بزرگ تحقيقاتي هاي  راهبري پروژه  ١٢
  ١٢  ٨  ٤تا   سسهؤبا تأييد شوراي پژوهشي م (مديريت پروژه)

ها و فعاليت با هدف  ي، تدوين و اجراي برنامهطراح  ١٣
  ١٠  ١٠  ٥تا   افزايش کارآيي و اثربخشي نظام آموزش عالي

١٤  
هـاي سراسـري، بـا تأييـد      ال آزمـون ؤطراحي س

سازمان سنجش آموزش کشور/ مرکـز سـنجش   
آموزش وزارت بهداشت/ مرکز آزمون دانشگاه آزاد 

  اسالمي

 ٢٥هر 
 ١ساعت 
  امتياز

٨  ٨  

١٥  
اي و درون  هاي جامع منطقه ال آزمونؤس طراحي

ـارورزي)،     دانشگاهي (جامع علوم پايـه و پـيش ک
هـاي جـامع دکتـري     ستياران، امتحـان دارتقاي 

  ) و نظاير آنPh.Dتخصصي (

 ٥٠هر 
 ١ساعت 
  امتياز

٥  ٥  

  ١٠  ١٠  ٤تا   تدوين کتاب به شيوه گردآوري  ١٦
  ٦  ٤  ٢تا   هاي علمي معتبر هاي همايش تدوين مجموعه مقاله  ١٧

ايجاد ظرفيت فعال در جذب دانشجويان خارجي   ١٨
  سسهؤيس مئبا تأييد ر

 ١٠ازاي هر  به
  ١٢  ١٢  ١دانشجو 

  ١٠      ١٨الي  ١حداکثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 
    ٣٥  ٣٥  ١٨الي  ١حداکثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 
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    ٤اره جدول شم ٩ـ امتياز مفاد موضوع بند  ٥جدول شماره 
  امتياز  موضوع  بند

  ١٤  گانه رؤساي قواي سه  ١

٢  
يس مجلس شـوراي اسـالمي و دبيـر شـوراي     ئجمهور، معاونان قوه قضائيه، نواب ر يسئوزرا، معاونان ر

  گيعالي انقالب فرهن
  ١٢تا 

  ١٠تا   نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراي نگهبان  ٣

٤  
ديريت حوزه علميه، اعضاي شوراي نمايندگان مقام معظـم  معاونان وزارت متبوع، مدير مرکز م

  يس جهاد دانشگاهيئها و ر رهبري در دانشگاه
  ١٠تا 

٥  
ت علمـي دانشـگاه   أنامه اسـتخدامي اعضـاي هيـ    آيين اصالحي ۴۴ساير مسئوالن مذکور در ماده 

  )ر تهراناسالمي ايران و شهردا يس سازمان صدا و سيماي جمهوريئتهران (سفرا، استانداران، ر
  ١٠تا 

  ١٠تا   هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري سسهؤها و م ساي دانشگاهؤر  ٦

٧  
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس خبرگـان رهبـري، اعضـاي شـوراي     

  ها ساي فرهنگستانؤعالي انقالب فرهنگي و ر
  ١٠تا 

٨  
هـاي علـم و    ساي پارکؤناوري و رهاي آموزش عالي، پژوهشي و ف سسهؤها و م معاونان دانشگاه
  فناوري مستقل

  ٨تا 

٩  

دبيران شوراهاي تخصصي و معاونان دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي، معاونان سـتادي نهـاد   
ـ ها، معاونان ر مقام معظم رهبري در دانشگاه علـوم،  «يس جهـاد دانشـگاهي، مشـاوران وزراي    ئ

ساي اسـتاني  ؤ، مسئولين دفاتر و ر»شکيبهداشت، درمان و آموزش پز«و » تحقيقات و فناوري
ها، معاونـان مرکـز مـديريت حـوزه علميـه،       نهادهاي نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

ساي ؤهاي علم و فناوري مستقل، ر ، معاونان پارک»وزارتين متبوع«مديران کل دفاتر و ادارات 
هـا و واحـدهاي    ها، پژوهشکده دهساي دانشکؤها و ر هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه پارک

  ساي مراکز رشد علم و فناوريؤپژوهشي مستقل و ر

  ٦تا 

١٠  
هـا و   هـا، مـديران حـوزه سـتادي دانشـگاه      هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه معاونان پارک

هـا و واحـدهاي    ها پژوهشـکده  هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، معاونان دانشکده سسهؤم
  هاي دانشگاهي سسه و مديران عامل شرکتؤل وابسته به مپژوهشي مستق

  ٥تا 

١١  
، دبير »وزارتين متبوع«، معاونان مديران کل دفاتر و ادارات »وزارتين متبوع«مشاوران معاونان 

رسـمي و دبيـر شـوراي     هاي علمـي  شريات علمي کشور، دبير کميسيون انجمننکميسيون از 
  اي علمي کشوره قطب

  ٤تا 

١٢  
ت علمي باشـند نظيـر مـديران    أهايي که طبق مقررات، متصديان آنها بايد عضو هي تساير سم

  ٤تا   هاي سازماني مصوب دار در مجموعه پست هاي ستاره هاي آموزشي يا پژوهشي و پست گروه

  
توسط مقام باالتر  ۱۲تا  ۵هاي علمي، اجرايي بندهاي  ميزان امتياز فعاليت :۱تبصره

هاي علمي، اجرايي  شود. همچنين امتياز فعاليت يرد) تعيين م(صادرکننده حکم انتصاب ف
سسه محل خدمت عضو ؤت علمي مشمول بندهاي مذکور که در خارج از مأاعضاي هي

موافقت  قابل احتساب خواهد بود که با نمايند، در صورتي ت علمي و وزارتين فعاليت ميأهي
  سسه متبوع انجام شده باشد.ؤيس مئر

 ت علمي که در اينأهاي علمي، اجرايي اعضاي هي ير فعاليتامتياز سا :۲تبصره
مورد) تعيين  نامه اجرايي توسط وزارتين (حسب ده است؛ در شيوهشن بيني پيشنامه  آيين

  و اعالم خواهد شد.
  

 ت علمي آموزشيأـ حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هي ۱ـ  ۶جدول شماره 
    ت علومهاي تحت نظارت وزار سسهؤم

  ستون
١  

  ستون
٢  

  ستون
٣  

  ستون
٤  

  ستون
٥  

  ستون
٦  

  ستون
٧  

  ستون
٨  

  ستون
٩  

  ستون
١٠  

  ستون
١١  

  ستون
١٢  

  ستون
١٣  

  ستون
١٤  

مرتبه قبل 
  از ارتقا

مرتبه بعد 
  ١ماده   از ارتقا

  بند
  ١ـ  ٢

  بند
  ٢ـ  ٢ 

  بند
  ٣ـ  ٢

  ٢ماده 
  بند

  ١ـ  ٣ 
  بند

  ١٣ـ  ٣

مجموع 
بندهاي 

  ١ـ  ٣
  ٨ـ  ٣
  ٩ـ  ٣
  ١٠ـ  ٣
  ١٢ـ  ٣
  ١٤ـ  ٣

  ٣ماده 
  بند

  ١ـ  ٤
مجموع   ٤ماده 

  مواد

مطابق   ٥  ١٠  دانشياري  استادياري
با 

جدول 
شماره 

  ١ـ  ٢

١٢٠  ١٠  ٥  ٦٥  ٣٠  ٨  ٢٥  ٢٠  ١٥  

  ١٣٠  ١٠  ٥  ٧٥  ٥٠  ١٨  ٤٠  ٢٠  ١٥  ٥  ١٠  استادي  دانشياري

مندرج در » ٢ـ٢« براساس مفاد بند »۵«حداقل امتياز مندرج در ستون : ۱تبصره
  باشد. مي ۱ـ۲ جدول شماره
 در مندرج امتياز ٪۵۰تواند حداکثر  متقاضي ارتقاي مرتبه در مجموع مي :۲تبصره

» ـ الف۱۲« دبن ۳و  ۲ بندهاي و »۱۰« بند ذيل تبصره مفاد طريق از را »۸« ستون
  کسب نمايد. ۱ـ۳مندرج در جدول شماره 

  
 پژوهشي علمي هيأت اياعض مرتبه ارتقاي براي الزم امتيازهاي ـ حداقل ٢ـ  ٦جدول شماره

    علوم وزارت نظارت تحت هاي مؤسسه
  ستون

١  
  ستون
٢  

  ستون
٣  

  ستون
٤  

  ستون
٥  

  ستون
٦  

  ستون
٧  

  ستون
٨  

  ستون
٩  

  ستون
١٠  

  ستون
١١  

مرتبه قبل 
  از ارتقا

مرتبه بعد 
  ١٠ـ٣بند  ٢ـ  ٣بند   ١ـ  ٣بند   ١ماده   از ارتقا

  مجموع بندهاي
  ،١٠ـ  ٣، ٩ـ  ٣، ٢ـ  ٣

  ١٥ـ  ٣ و ١٣ـ  ٣، ١١ـ  ٣
مجموع   ٤ماده   ١ـ٤بند   ٣ماده 

  مواد

  ١٢٠  ١٠  ٥  ٧٥  ٥٥  ١٠  ٤٠  ٥  ١٠  دانشياري  استادياري
  ١٣٠  ١٠  ٥  ٨٥  ٨٠  ١٥  ٦٠  ٥  ١٠  استادي  دانشياري

  
 در مندرج امتياز %۵۰ حداکثر تواند مي مجموع در مرتبه ارتقاي متقاضي تبصره:

مندرج  »ـ الف ۱۳«بند  ۳و  ۲ بندهاي و ۱۱ بند ذيل تبصره مفاد طريق از را »۵« ستون
  کسب نمايد. ۲ـ  ۳در جدول شماره 

  
 ت علمي آموزشيأـ حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هي ٣ـ  ۶جدول شماره 

    بهداشتهاي تحت نظارت وزارت  سسهؤم
  ستون

١  
  ستون
٢  

  ستون
٣  

  ستون
٤  

  ستون
٥  

  ستون
٦  

  ستون
٧  

  ستون
٨  

  ستون
٩  

  ستون
١٠  

  ستون
١١  

  ستون
١٢  

  ستون
١٣  

مرتبه قبل 
  از ارتقا

مرتبه بعد 
  ١ماده   از ارتقا

  بند
  ١ـ  ٢

  بند
  ٢ـ  ٢ 

  بند
  ٣ـ  ٢ 

  بند
  ٤ـ  ٢ 

  ٢ماده 
  بند

  ١ـ  ٣
  ٣ماده 

  بند
  ١ـ  ٤ 

مجموع   ٤ماده 
  مواد

  ١٤٠  ١٠  ٥  ٣٠  ٥  ٧٥  ـ  ٣٥  ١٥  ١٥  ١٠  استادياري  مربي

  ١٥٥  ١٠  ٥  ٣٥  ٥/٧  ٨٥  ١٠  ٣٠  ١٦  ١٥  ١٠  دانشياري  استادياري

  ١٧٠  ١٠  ٥  ٤٥  ١٥  ٨٠  ١٥  ٢٠  ١٧  ١٥  ١٠  استادي  دانشياري

  
  پژوهشي ت علميأـ حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هي ٤ـ  ۶جدول شماره 

  بهداشتهاي تحت نظارت وزارت  سسهؤم
  ستون

١  
  ستون
٢  

  ستون
٣  

  ستون
٤  

  ستون
٥  

  ستون
٦  

  ستون
٧  

  ستون
٨  

  ستون
٩  

  ستون
١٠  

  ستون
١١  

  ستون
١٢  

  ستون
١٣  

ستوان 
١٤  

مرتبه قبل 
  از ارتقا

مرتبه بعد 
  ١ماده   از ارتقا

  بند
  ١ـ  ٢

  بند
  ٢ـ  ٢ 

  بند
  ٣ـ  ٢

  بند
  ٥ـ  ٢ 

  ٢ماده 
  بند

  ١ـ  ٣
  بند

  ٢ـ  ٣ 
  ٣ماده 

  بند
  ١ـ  ٤ 

مجموع   ٤ماده 
  مواد

  ١٤٠  ١٠  ٥  ٤٥  ١٠  ١٥  ٢٥  ٥  ـ  ٥  ١٥  ١٠  استادياري  مربي

  ١٥٥  ١٠  ٥  ٥٥  ١٥  ١٥  ٤٠  ٥  ١٠  ٥  ١٦  ١٠  دانشياري  استادياري

  ١٧٠  ١٠  ٥  ٧٠  ٣٠  ١٥  ٥٠  ٥  ١٥  ٥  ١٧  ١٠  استادي  دانشياري

 
هاي  موريتأتوانند با توجه به م ت مميزه مستقل ميأهاي داراي هي سسهؤم ـ ٨ماده

شده،  هاي تعيين نامه و رعايت حداقل آيين خود و با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين
حداقل  نامه که به تأييد آيين اد ماده سه اينضوابط و مقررات خاص خود را درخصوص مف

هاي مميزه مرکزي وزارتين و  تأرسد، پس از تأييد هي مي ت مميزهأسوم کل اعضاي هيدو
  ابالغ آن توسط مقام مسئول در وزارتين به اجرا در آورند.

نامه  آيين هاي موضوع مواد چهارگانه اين ارزيابي کيفيت انجام فعاليت ـ٩ماده
مرتبه و همچنين بررسي  سيدگي و اظهارنظر به درخواست متقاضيان ارتقايمنظور ر به

زمايشي اعضاي آرکود علمي، احتساب سابقه خدمت قبل از تبديل وضعيت به رسمي 
  پذيرد. صالح انجام مي جداول فوق توسط مراجع ذي سسه براساسؤت علمي مأهي

تقاضي ارتقا مرتبه، ت علمي مأنامه کليه اعضاي هي آيين با ابالغ اين ـ١٠ماده
نامه در کميته منتخب،  آيين شدناالجرا نظر از اين که پرونده آنان در تاريخ الزم قطع

ربط مورد طرح و بررسي قرار گرفته و يا در شرف  ت مميزه ذيأکميسيون تخصصي يا هي
توانند با ارائه  هاي ياد شده باشد، مي تأها يا هي ها، کميسيون ارسال پرونده به کميته

نامه را در بررسي پرونده  آيين درخواست کتبي به کميته منتخب مربوطه، اعمال اين
 ارتقاي مرتبه خويش تقاضا نمايند.
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توسط وزراي مربوطه،  نامه حسب مورد آيين اجرايي اين هاي نامه شيوه ـ١١ماده
  شود. اجرا ابالغ مي منظور نامه به آيين ماه پس از تصويب اين ٣حداکثر 

قانون برنامه  ۲۰ماده » ب«و  ۱۶ماده » الف«اجراي بندهاي  راستايدر  ـ١٢ماده
و با هدف دستيابي به جايگاه مناسب علم و فناوري ١٥/١٠/١٣٨٩پنج ساله توسعه مصوب 

ت علمي، مورد بازنگري قرار گرفت. أنامه ارتقاي مرتبه اعضاي هي آيين در منطقه و جهان،
شوراي  ١٨/١٢/١٣٩٤مورخ  ٧٧٦جلسه صره در تب ۶۵ماده و  ١٢مشتمل بر نامه  آيين اين

هاي  سسهؤبراي کليه م١/٧/١٣٩٥از تاريخ رسيد و به تصويب عالي انقالب فرهنگي 
هاي  آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي وابسته به وزارتين و ساير دستگاه

 باشد. االجرا مي الزم ،اجرايي و نهادهاي عمومي کشور
  يس شوراي عالي انقالب فرهنگي ـ حسن روحانيجمهور و رئ رئيس
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