وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
دانشگاه آزاد اسالمی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
شورای عالی حوزههای علمیه
آئیننامه «ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسههای آموزش عاالی ،پژوهشای و فنااوری دول ای و
غیردول ی» که در جلسه  777مورخ  1931/11/11شورای عالی انقالب فرهنگیی هیه وییورس رهیی

اهت ،هه شرح ذرل هرای اجرا اهالغ میشود:
کلیات
امروز رقاهت هین کشورها هرای کسس جارگا هرور فرهنگی -هیاهی و ویاحس ههم اقتیادی هیشتر
در مناهبات متکثر ،متنوع و پرشتاب جهانی ،آنهیا را نیازیرر هیه وقوریت علیم و فنیاوری هیهمنظیور
زسترش حوز نفوذ و اقت ار ملی خود کرد اهت .در پهنیه ارین رقاهیت جهیانی ،اریران اهیالمی نییی
امکانات ،ظرفیتها و فرصتهای موجود و ان رشمن ان و نخبگان خیود را هیه کیار زرفتیه اهیت ویا
قلههای علمی را فتح و از مرزهای دانش عبور کن  .در چنین شیراریی ،نقیش اعییای هییأت علمیی
دانشگا ها ،مراکی علمی و وحقیقاوی ،حوز علمیه و درگر مراکی علمی -فرهنگی ،در نیل هه ارن آرمیان
مق س ،مؤثر و انکارناپذرر اهت؛ آرمانی که وحقق آن ونها از رهگذر هرنامهررییی جیامو و همسیو هیا
هیاهتهای اهالغی مقام معظم رهبری در حوز های علم و فناوری ،هین چشیم انی از هیسیت هیاله
جمهوری اهالمی ارران ،هرنامههای ووهعه کشور و نیی ارزشیاهی مستمر و م اوم ،هیهمنظیور پوریاری و
حفظ هیح میلوب علمی -فرهنگی امکانپذرر اهت.
در کنار اهمیت و ضرورت چنین رورکردی ،که هه خودی خود زمینههاز ووهعة پاری ار و همیهجانبیه
اهت؛ هازنگری اهاهی در نظام اروقای مروبه اعیای هیأت علمی دانشگا ها و مؤهسیههیای آمیوزش
هی ارت
عالی ،پژوهشی و فناوری مستلیم انگیی ای درخور و عیمی ج ی هود وا آئیننامهای ها هی
فعالیتهای اعیای هیأت علمی هه مثاهه نیاز هنیادرن جامعه دانشگاهی کشور و ورن شود.
در ارن آئیننامه هر دهتیاهی هه اه ا مهم زرر وأکی ش اهت:
 .1حفظ ،وقورت و ووهعه ووأمان فرهنگ اهالمی و ووان علمی (آموزشی ،پژوهشیی و فنیاوری
دانشگا ها و مؤهسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری کشور؛
 .1وأمین نیازهای علمی و فناوری کشور ههمنظور حفظ و اروقای دهتاوردهای انقیالب اهیالمی
در حوز های مختلف فرهنگ ،هالمت ،اقتیاد ،وجارت ،صنعت و کشاورزی؛
 .9آموزش نیروی انسانی مورد نییاز کشیور هراهیاس اهی ا هرنامیههیای ووهیعهای و آمیارش
هرزمینی و اصالح هرم اعیای هیأت علمی دانشگا ها؛
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 .1اصالح و وغییر هنیادرن نظام ارزراهی اعیای هیأت علمی هراهاس اصول زرر:
الف ارجاد پوراری و نشاط در امر آموزش و وقورت انیباط محیط آموزشی ههمنظور ورهیت
نیروی انسانی منیبط ،متعه ومتخیص؛
ب وقورت و ووهعه وحقیق و پژوهش ،ها ارج نهادن هه پژوهشهیای هنییادرن ،کیارهردی و
وأمین نیازهای علمی ،فناوری ،صنعتی و هالمت در کشور ،ها نگیاهی
ووهعهای که ها ه
آرن پژوهانه ونظیم ش هاش ؛
ج ووجه ورژ هه ه ارت فعالیتهای پژوهشی و فناورانه اعییای هییأت علمیی هیا هی
شکلزیری و وحقق نسل هوم دانشگا ها و ووهعه علم مبتنی هر وولی ثروت و کارآفررنی؛
د ووجه ورژ هه زهان فارهی؛
ارجاد امکان ویورس ضواهط داخلی هرای مؤهسههای دارای هیأت ممیی ههمنظور اجرای
مأموررتهای مؤهسه.
اخ صارات
 .1وزارتین :وزاروخانههای علوم ،وحقیقات و فناوری و هه اشت ،درمان و آموزش پیشکی
 .1وزارت علوم :وزارت علوم ،وحقیقات و فناوری
 .9وزارت بهداشت :وزارت هه اشت ،درمان و آموزش پیشکی
 .1نهاد :نهاد نمارن زی مقام معظم رهبری در دانشگا ها
 .5مؤسسه :دانشگا ها و مؤهسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری دولتیی و غیردولتیی کیه
دارای مجوز از شورای زسترش آموزش عالی «وزارویین» ریا هیارر مراجیو قیانونی ذیرهیط
هاشن .
 .7آئیننامه :آئیننامه اروقای مروبه اعیای هیأت علمی
 .7حوزه علمیه :مراکی آموزشی و پژوهشی حوزوی که هر اهاس مجوز شورای عالی حوز هیای
علمیه مجاز هه فعالیت و ص ور م رک وحییلی حوزویان .
 .1دس گاه اجرایی :وزاروخانهها ،مؤهسههای دولتی ،مؤهسهها را نهادهیای عمیومی غیردولتیی،
شرکتهای دولتی و همچنین کلیه دهتگا هاری که شمول قیانون هیر آنهیا مسیتلیم ذکیر ریا
ویررح نام اهت و میادرق آن هه وأری هیأت امنای «مؤهسه» میره .
 .3مؤسسه یا نهاد عمومی غیردول ی :واح هازمانی مشخییی کیه اهیتقالل حقیوقی دارد؛ هیا
ویورس مجلس شورای اهالمی را هارر مراجو ذیصالح ارجاد ش اهت را میشود و هییش
از  ٪5۰هودجه هنواوی آن از محل مناهو غیردولتی وأمین میشود و انجام وظیارف و خی مات
عمومی را عه دار اهت.
 .11عضو هیأت علمی :هر رک از اعیای هیأت علمی آموزشی را پژوهشی که هراهاس ضیواهط
و مقررات «وزاروین» هه اهتخ ام «مؤهسه» درآم ان .
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تعاریف
 .1تدوین ک اب :زردآوری میالس ریا داد هیای ه فمنی و منسیجم از منیاهو مختلیف در ریک
مجموعه
 .2تألیف ک اب :هامان هی مجموعهای از داد هیای علمیی و نظرریات پذررفتیه شی هراهیاس
وحلیل را ورکیس مبتکرانه که معموالً ها نق را نتیجهزیری همرا اهت.
 .3تصنیف ک اب :و ورن مجموعهای که ح اقل  ٪1۰آن را در زا های ج ری و نیوآوریهیای
علمی نورسن /نورسن زان وشکیل ده و ها وحلیل را نق در زا های درگران در رک موضوع
مشخص همرا هاش ؛ ازر چه قبالً آنها را در مقالههای خود منتشر کرد هاش .
 .4تصحیح ان قادی ک اب :معرفی نسخه ه لهای موجود در جهیان؛ وشیخیص صیحیحویررن و
نیدرکوررن نسخه هه زمان حیات مؤلف؛ ههکارزیری روش وحقیق؛ شرح و ووضیح مستن ات
متن؛ ذکر مآخذ و مناهو اهتفاد ش ها اهتناد هه شواه و کتابشناهی آنها؛ وکمیل نیواقص،
چه در عبارت و چه در محتوا و داوری ،در ههتررن هرداشت و نظارر آن.
 .5نشریه علمی مع بر :نشرره علمی معتبر اعم از نشرره علمی معتبیر داخلیی و خیارجی اهیت.
نشرره علمی معتبر داخلی نشررهای (کاغذی را الکترونیکی اهیت کیه دارای درجیه علمیی-
پژوهشی را علمی -ورورجی از رکی از وزاروین را شورای عالی حوز های علمیه هاش  .نشرره
علمی معتبر خارجی نشررهای (کاغذی را الکترونیکی اهت که معاونت پژوهشیی و فنیاوری
وزاروین درجه اعتبار آن را وعیین میکن .
 .6همایش علمی مع بر :همارشی که در آن پس از ارائه مقالههای داوری ش  ،حاضران هه نق و
هررهی را پرهش و پاهخ درخیوص هیر مقالیه مییپردازنی  .در ارین نیوع همیارش صیرفاً
مقالههای علمی (هنیادی ،کارهردی ،ووهعهای را فناوری عرضه میشود.
 .7نمایه مع بر :مشتمل هر نمارههای معتبر ملی و هینالمللیی کیه معاونیت وحقیقیات و فنیاوری
وزارت هه اشت را هیأت ممیی مؤهسههای وحت نظیارت وزارت علیوم مقبولییت آنهیا را
وأری کرد هاش .
 .8مقاله پراس ناد :1مقالهای که ها ووجه هه موضوع وخیییی دارای اهیتنادهاری هییش از وعی اد
مشخیی در زیارش نماره معتبر هاش  .مبنای وعیین مقالههیای پراهیتناد هیرای هییأت علمیی
شاغل در مؤهسههای وحت نظارت وزاروین ،زیارش نماره  1ESIاهت.
 .9مقاله داغ :3مقالهای که متناهس ها هر رشیته دارای اهیتنادهاری هییش از وعی اد مشخییی در
زیارش نماره معتبر در دو هال قبل از هال مرجو هاش  .مبنیای وعییین مقالیههیای داغ هیرای
هیأت علمی شاغل در مؤهسههای وحت نظارت وزاروین ،زیارش نماره  ESIاهت.
1.Highly cited Paper
2.Essential Science Indicators
3.Hot Paper
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 .11نظریه :مجموعهای از مفاهیم ،وعاررف ،قیارا و پیشنهادها کیه هیهمنظیور وبییین و پییشهینیی
ار ها را حقارق فراهم میشود.
 .11خالقیت :فرآرن ی که در آن فرد خالق ها نگرشی نو هه ماهیت موضوعی خیاص و پیردازش
واز آن هه وشررح ،هرداشت ،هرقراری اروباط و کشف نادانستهها میپردازد.
 .12نوآوری :وحقق هخشی ن ،عینی کردن و ارائه نتارج خالقییت کیه هیهصیورت عرضیه مفهیوم،
وعررف قییه را پیشنهادی ج ر (معموالً در قالس مقاله علمی ،طراحی محییول ریا خی متی
ج ر ظهور میکن .
 .13پیوست فرهنگی :هن مشتمل هر میالعات کارشناهی مبین پییشهینیی پیامی های فرهنگیی و
اعمال الیامات و اهتان اردهای مرهوط در انواع طرحها ،ویمیمها و اق امهای کالن اقتیادی،
هه اشتی -درمانی ،هیاهی ،حقوقی -قیاری ،اجتماعی و فرهنگیی متناهیس هیا مقتیییات و
شرارط جامعه.
 .14کرسی نقد و نظریهپردازی :نشستی که هرای ارزراهی رک نظرره ،نیوآوری ،نقی و منیاظر در
حوز های علوم ههورژ علوم انسانی و معار اهالمی زرر نظر هیأت حمارت از کرهییهیای
نظررهپردازی ،نق و مناظر و هراهاس ضواهط و مقررات آن هیأت در مراکیی علمیی هرزییار
میشود.
ماده -1فعالیتهای فرهنگی ،تربی ی و اج ماعی
مجموعهای از فعالیتهای عیو هیأت علمی که مؤر آمیختگی علیم و اخیالق اهیالمی و مبتنیی هیر
وقورت و ورورج هاورهای اعتقادی ،مذهبی و ملی و مییاهق هیا قیانون اهاهیی و ارزشهیای انقیالب
اهالمی اهت .ارن فعالیتها عبارون از:

بند
1

1
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جدول شماره  -1ام یازهای قابل محاسبه از فعالیتهای فرهنگی ،تربی ی و اج ماعی اعضای هیأت علمی
«مؤسسه»
حداقل ام یاز
حداکثر
حداکثر ام یاز
در واحد کار ام یاز در هر الزم در هر
موضوع
دوره ارتقا
موضوع
یا نیمسال
و ورن کتاب ،مقاله و وولیی اثرهی رو و ارزنی هنیری هیا رورکیرد
وا 1
اهالمی در حوز های فرهنگی ،ورهیتی و اجتماعی
وهیه و و ورن پیوهت فرهنگی هرای فعالیتها و همکاریهای میؤثر
در اجییرای امییور فرهنگییی هراهییاس هیاهییتهای کلییی هرنامییههای
وا 9
پنجهاله ووهعه و هیاهتهای شورای اهیالمی شی ن دانشیگا ها و
مراکی آموزشی
مشاور فرهنگی را همکاری مؤثر ها وشکلهای قانونمن دانشجوران،
وا 1
اعیای هیأت علمی ،طالب و نهادهای فرهنگی فعال در مؤهسه ریا
حوز علمیه ههمنظور ورورج فعالیت در حوز فرهنگ
1

بند
1

5

7
7
1

3

حداکثر ام یاز
در واحد کار
موضوع
یا نیمسال
اهتاد مشاور فرهنگی ها حکم معیاون فرهنگیی مؤهسیه ریا معیاون هر نیمهال وا
۰/7
فرهنگی هنیاد ملی نخبگان و وأری مؤهسه محل خ مت
 .1طراحی ،هرنامهرریی و مشارکت
در امور فرهنگی ،ورهیتی ،اجتماعی
و علمی هرای دانشجوران ،اعیای
هیأت علمی ،طالب و کارکنان
 .1عیورت در کمیتیههای اخیالق
مراکییی وحقیقییاوی ،هیمارهییتآنها و
مسئولیتپذرری در اصیالح و دانشگا ها
ه ی ارت نگرشهییای میلییوب  .9هارر فعالیتهای مروبط ازقبیل:
فرهنگی و مشارکت ریا انجیام الف عرضیه خی مات مشیاور ای
فعالیتهای فرهنگی ،ورهیتی و علمی ،فرهنگی ،ورهیتی ،اجتمیاعی
وا 1
اجتماعی و را عنیاورن مشیاهه و آموزشی هه دانشجوران و طالب
هرای کلییه اقشیار دانشیگاهی ب حیور مستمر و مؤثر در مراکی
(دانشییییجوران ،اهییییتادان و دانشیییجوری اعیییم از کانونهیییا،
کارکنییان هییا کسییس موافقییت مساج  ،خواهگا ها و ...
ج مشارکت در ویرورج علمیی و
مؤهسه محل خ مت
فرهنگی الگیوی اهیالمی -اررانیی
پیشیییرفت هیییا وأریییی کمیسییییون
وخییی ذیرهط.
د مشییارکت فعاالنییه در وشییکیل
جلسات همان رشی اهاوی
اهتمرار در وقی و پاربنی ی هیه ارزشهیای درنیی ،فرهنگیی ،ملیی،
انقالهی و ص اقت و امانتداری ها وأری کمیسیون وخییی ذیرهط
کسس جواری فرهنگی (در زمینیه ویرورج فرهنیگ ارثیار و شیهادت،
هر مورد وا 1
مسئولیتهای فرهنگی و ...
طراحی و مشارکت فعاالنه در هرزیاری کرهیهای آزادان رشی ،نقی
 1وا 1
و نظررهپردازی ها وأری مرجو ذیصالح
شرکت در کارزا های دانشافیاری و ووانمن هیازی اعییای هییأت
هه ازای هر 17
علمی در زمینههای فرهنگی ،ورهیتی و اجتماعی ها ارائه زواهی معتبر
هاعت
(ماد « »9آئیننامه طرح دانشافیاری و ووانمن هازی اعیای هییأت
آموزش 1
علمی میوب جلسه  171شورای اهالمی ش ن دانشگا ها و مراکیی
امتیاز
آموزشی
-

5

حداکثر
ام یاز در هر
موضوع

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

5

1
-

5
1
7

1۰

بند
1۰

موضوع
هرزیاری نمارشگا آثار و کارزا هنری ها رورکیرد فرهنگیی -اهیالمی
اررانی
حداقل ام یاز الزم از بندهای  1الی 11
حداکثر ام یاز قابل قبول از بندهای  1الی 11

حداکثر ام یاز
در واحد کار
یا نیمسال

حداکثر
ام یاز در هر
موضوع

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

وا 1

5

11

31

تبصره  :1ههمنظور هررهی و وعیین امتیازهای فرهنگی ،ورهیتی و اجتماعی اعیای هیأت علمی ،در هر
مؤهسه کمیسیون فرهنگی ها ورکیس زرر وشکیل میشود:
 .1رئیس مؤهسه ههعنوان رئیس کمیسیون
 .1رئیس نهاد در مؤهسه (در مؤهسههای فاق نهاد ،نمارن نهاد اهتان
 .9معاون فرهنگی را دانشجوری -فرهنگی و را عناورن مشاهه ههعنوان دهیر کمیسیون
 .1معاون آموزشی /پژوهشی حسس مورد در مؤهسههای آموزشی /پژوهشی
 .5رک نفر عیو هیأت علمی ها ح اقل مروبه دانشیاری هه انتخاب هیأت اجراری جذب مؤهسیه
(در مؤهسههای فاق هیأت اجراری جذب ،نمارن هیأت اجراری جذب اهتان و وأری رئیس
مؤهسه
تبصره  :2اعیای کمیسیون در نخستین جلسه ،آئیننامه داخلیی را در چیارچوب مقیررات و ضیواهط
کلی وزاروین و ورن میکنن  .آئیننامه شامل نحو وشکیل جلسهها ،شیو رأیزیری ،وعیین ح نیاب
اعیای حاضر هرای وشکیل جلسه ،رأیزیری و ...اهت.
ماده -2فعالیتهای آموزشی
مجموعهای از فعالیتهای اعیای هیأت علمی ههمنظور آموزش و ورهیت دانشیجوران و معییو
حفظ و اروقای کیفیت آموزش و انتقال میلوب مفاهیم اهت .ارن فعالیتها عبارون از:

بند

1

جدول شماره  -1 -2ام یازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی
اعضای هیأت علمی آموزشی مؤسسههای تحت نظارت وزارت علوم
حداکثر
حداکثر
ام یاز در
ام یاز در
موضوع
هر
واحد کار
موضوع
یا نیمسال
رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی
امتیاز ارن هن در کمیتهای مرکس از هییأت رئیسیه دانشیک
7
۰/7
متقاضی و م ررزرو علمی ذیرهط ها ووجه هه مواردی مانن :
وخییص اوقات موظف و ررس در امور آموزشی؛
رعارت وقورم میوب آموزشی؛
7

هیه

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

5

بند

1

9

1

حداکثر
ام یاز در
واحد کار
یا نیمسال

موضوع

هرنامییهرریی درهییی و کارهر هییای ارزرییاهی دانشییجوران از
کیفیت و ررس و  ...وعیین میشود.
کیفیت تدریس
کیفیت و ررس هراهاس مییانگین امتییازدهی دانشیجوران در
کارهر های ارزراهی کیفیت و ررس متقاضی در چهیار هیال
قبل از دور اروقا و ارزراهی زرو و دانشگا (ها شییو میورد
وأری هیأت ممیی هنجی میشود.
تبصره :هرای اعیای هیأت علمی زرو معار کارهر هیای
ارزشیاهی معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد ،میالک ارزریاهی
اهت.
امتیازهای قاهل اعیا هرحسس امتیازهای اخیذ شی از نتیارج
ارزراهی ههصورت زرر خواه هود.
  ۰وا  1/33امتیاز هرای نتارج ارزراهی ماهین  17وا 17/33؛  1وا  9/33امتیاز هرای نتارج ارزراهی ما هین  11وا 11/33؛  1وا  1امتیاز هرای نتارج ارزراهی ماهین  13وا .1۰کمیت تدریس
 .1امتیاز کمیت و ررس هرای هیر واحی وی ررس در
دور کاردانی  ،۰/5کارشناهی  1و کارشناهی ارش
رییا دکتییری حرفییهای  1/15و دکتییری رییا دکتییری
وخییی  1/5اهت.
 .1ح اکثر وا  %1۰امتیازهای ارن هن را میووان پس از
کسس مجوز از مؤهسه محل خ مت ها و ررس در
5
هارر مؤهسهها هه دهت آورد.
 .9امتیاز وی ررس در دور هیای مشیترک هینالمللیی،
شعس دانشگا در خارج از کشور ریا دانشیگا های
خارج از کشور ها مجوز مؤهسه وا  1/1هراهر قاهیل
افیارش اهت.
تبصره :اعیای هییأت علمیی زیرو معیار در چیارچوب
واح های میوب زرو های معار از امتیاز مرهوط هیه ارین
هن هرخوردار میشون .
راهنمییاری و هرپرهییتی پییروش کارشناهییی در پارییان دور  ۰/9هه ازای
هر واح
وحییل
حداقل ام یاز الزم از بندهای  1تا 4
حداکثر ام یاز قابل اح ساب از بندهای  1تا 4
7

حداکثر
ام یاز در
هر
موضوع

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

1

کسس ح اقل
نمر ارزراهی
هرای
دانشیاری و
اهتادی هه
ورویس  17و
( 17از 1۰

9۰

15

5

21

41

تبصره :اعیای هیأت علمی دارای همتهای اجراری که واح موظف آنان صفر واحی وعییین شی
اهت (مشاغل موضوع ماد « »73آئیننامه اهتخ امی اعیای هیأت علمی  ،در زمیان ویی ی مشیاغل
مرهوطه از ح اقل امتیاز کیفیت و ررس و ح اکثر امتیاز کمیت و ررس ههر من میشون  .امتیاز کمییت
و ررس هارر مشاغل دارای کسر واح موظف ههصورت کامل و کیفیت و ررس آنان هراهیاس واحی
موظف وعیین ش محاهبه میشود.
جدول شماره  -2-2ام یازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی اعضای هیأت علمی پژوهشی مؤسسههای
تحت نظارت وزارت علوم
حداقل ام یاز
حداکثر
حداکثر ام یاز
الزم در هر
در واحد کار ام یاز در
موضوع
بند
دوره ارتقا
هر موضوع
یا نیمسال
کیفیت تدریس
کیفیت و ررس هراهاس میانگین امتیازدهی دانشجوران
در کارهر های ارزراهی کیفییت وی ررس متقاضیی در
چهییار هییال قبییل از دور اروقییا و ارزرییاهی زییرو و
دانشگا (ها شیو مورد وأریی هییأت ممییی هینجی
میشود.
1
 1امتیازهای قاهل اعیا هر حسس امتیازهیای اخذشی از
نتارج ارزراهی هه صورت زرر خواه هود:
  ۰وا  1/33امتیاز هرای نتیارج ارزریاهی میاهین  17ویا17/33؛
  1وا  9/33امتیاز هرای نتارج ارزراهی میا هیین  11ویا11/33؛
  1وا  1امتیاز هرای نتارج ارزراهی ماهین  13وا .1۰کمیت تدریس
 -1امتیاز کمیت و ررس هرای هیر واحی وی ررس در
دور کاردانی  ،۰/5کارشناهی  1و کارشناهی ارش ریا
دکتری حرفهای  1/15و دکتری ریا دکتیری وخیییی
 1/5اهت.
15
9
 -1 2ح اکثر وا  ٪1۰امتیازهای ارن هن را میویوان پیس
از کسس مجوز از مؤهسه محل خ مت ها وی ررس در
هارر مؤهسهها هه دهت آورد.
 -9و ررس در دور های مشترک هیینالمللیی ،شیعس
دانشگا در خارج کشیور ریا دانشیگا هیای خیارج از
کشور ها مجوز مؤهسه وا  1/1هراهر قاهل افیارش اهت.
 ۰/9هه ازای
راهنماری و هرپرهتی پروش کارشناهی در پاریان دور
5
3
هر واح
وحییل
حداقل ام یاز الزم از بندهای  1تا 3
21
حداکثر ام یاز قابل اح ساب از بندهای  1تا 3

1

تبصره :احتساب امتیاز مرهوط هه ماد « »1صرفاً ها وأری ره مؤهسه متبوع عیو هیأت علمی و هه شرط
اخذ ح اقل امتیاز کیفیت و ررس من رج در هن  1-1ج ول شمار  1-1امکانپذرر اهت.

بند

1

2

جدول شماره  -3-2ام یازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی
اعضای هیأت علمی آموزشی مؤسسههای تحت نظارت وزارت بهداشت
حداکثر
حداکثر
ام یاز در
ام یاز در
موضوع
هر
واحد کار
موضوع
یا نیمسال
رعایت نظم و انضاباط درسای و شائونات آموزشای
(وخییص اوقیات موظیف وی ررس در امیور آموزشیی و
رعارت وقورم میوب آموزشی و هرنامهرریی درهیی و ...
مؤهسه
1۰
1
کمیته ارزشیاهی در دانشک مرهوطه وشیکیل و هیر مبنیای
چکلیستهای طراحی ش متناهس ها زمینه فعالیت فیرد
(علوم پاره ،هالینی  ،ارزشیاهی انجام میشود .فرآرن و نحو
عملکرد ارن کمیته هیه وییورس هییأت ممییی دانشیگا /
مرکیی میره .
کیفیت تدریس
کیفیت عملکرد آموزشیی اعییای هییأت علمیی هاری در
حییههای مختلف فعالیت آموزشی رک عیو هیأت علمی
(متناهس ها رشته کاری فرد و رهیالت و اهی ا دانشیگا
محل فعالیت مورد ارزراهی قرار زیرد.
ارن فعالیتها میووان در زمینه آموزش دور های کاردانی،
کارشناهییی ،دکتییرای عمییومی ،وخییییی و وحییییالت
وکمیلی را آموزش م اوم هاش .
هر چن فعالیتهای آموزشی اعیای هیأت علمیی هسییار
1۰
متنوع میهاش اما رئوس آنها شامل موارد زرر میهاش :
 آموزش نظری
 کار در آزمارشگا
 کار در زرو های کوچک (هالینی و غیرهالینی
 آموزش هالینی (هرپاری ،هسیتری ،اویاق عمیل و
فیل
 مشارکت در زیارش صبحگاهی
 مشارکت در کنفرانسهای آموزشی
 راهنماری وحییلی را مشاور دانشجوری
 طراحی و هازنگری طرح درس
3

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

 15امتیاز در کل
دور (ح اقل
هالیانه 1/5
امتیاز

اهتادراری15 :
دانشیاری17 :
اهتادی17 :

بند

موضوع

ادامه
2

 همکاری در هرزیاری آزمونهیا و ارزریاهیهیای
انجام ش از رد های مختلف آموزشی
 وهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی هیرای ارائیه
دروس مرهوطه
 مشارکت در هرنامههیای ووانمن هیازی اعییای
هیأت علمی
 مشارکت در آموزش م اوم زرو های مشمول
امتیاز کیفیت عملکرد آموزشی وا  1۰میهاش .
ارزراهی ارن فعالیتها و هارر فعالیتهای آموزشی که ذکر
نش ان هار ها رعارت اصیول علمیی ارزشییاهی صیورت
زیرد.
الزم اهت ارزشیاهیها ههصیورت مسیتمر و هیا اهیتفاد از
روشهای ارزراهی مختلف که دارای پاراری و رواریی الزم
هاش  ،صورت زیرد و در آن در زا های دهیتانی رکاران
مختلف لحاظ شود.
ارزراهی کیفیت عملکرد آموزشی هراهاس دهتورالعملی که
ها رعارت مفاد ارین آئییننامیه ووهیط معاونیت آموزشیی
وزارت هه اشت وهیه و اهالغ میشود ،انجام میزیرد.
تبصره  :1هرای محاهبه نمیر ارزشییاهی کیفییت وی ررس،
میانگین نمر های کل زمیان ووقیف در هیر مروبیه علمیی
لحاظ میشود.
تبصااره  :2هییرای اعیییای هی یأت علمییی زییرو معییار
کارهر های ارزشیاهی معاونت آموزشی و پژوهشیی نهیاد،
مالک ارزراهی اهت.

9

کمیت تدریس
امتیاز و ررس هر واحی نظیری ریا معیادل آن ،در مقیاطو
کاردانی و کارشناهی ریک دوم ( ، ۰/5در مقیاطو دکتیرای
حرفهای و کارشناهیی ارشی  ۰/75و در مقیاطو دکتیرای
وخییی ( ، Ph.Dوخیص و فوق وخیص 1 ،اهت.
تبصره  :1ازر عیو هیأت علمی در رک نیم هال وحییلی
رک درس را در چن کالس ههطور مکرر وی ررس نماری ،
امتیاز کسسش هرای اولین کالس ها ضررس رک و هیرای
1۰

حداکثر
ام یاز در
واحد کار
یا نیمسال

حداکثر
ام یاز در
هر
موضوع

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

اهتادراری95 :
7

5۰

دانشیاری9۰:
اهتادی1۰ :

بند

ادامه
9

حداکثر
ام یاز در
واحد کار
یا نیمسال

موضوع

حداکثر
ام یاز در
هر
موضوع

کالسهیای وکیراری هیا ضیررس ریک دوم ( ۰/5منظیور
خواه ش .
تبصره  :2و ررس هر درس که هرای اولین هار ووهط عیو
هیأت علمی ارائه میشیود هیا ضیررس ریک و نییم (1/5
محاهبه میشود.
تبصره  :3ازر چن م رس رک درس را هه طیور مشیترک
و ی ررس نمارن ی  ،امتیییاز آن درس هییین ارشییان هییه مییییان
مشارکت در و ررس وقسیم مییشیود ،مگیر آن کیه ومیام
م رهین در طیول هرنامیه آموزشیی حییور فعیال داشیته
هاشن  ،مانن آموزش کارزاهی ریا آمیوزش در زیرو هیای
کوچک که در ارن صورت امتیاز کامل هیرای همیه منظیور
میشود.
تبصره  :4حی اقل  9۰ویا  ٪5۰امتیازهیای کسیس شی از
و ررس دروس هالینی ،هسته هه زرو آموزشی ها وشیخیص
دانشک مرهوطه ،هار از آموزش هرپاری (در درمانگا ها و
عرصههای آموزش جامعهنگر کسس شود .در صوروی که
فرد نتوان امتیاز مورد نظیر از آمیوزش هیرپاری را کسیس
نمار ح اکثر  ٪7۰از امتیازهای هارر فعالیتهای آموزشی
هرای وی منظور خواه ش .
تبصره  :5هه دروهی که هراهاس موافقت دانشگا مرهوطیه
حقالت ررس پرداخت میشود امتیازی معادل نیف امتییاز
و ررس موظف وعلق مییزییرد .ولیی مجمیوع امتیازهیای
کسس ش از دروس موظف و حقالت ررسی در هیر نییم
هال وحییلی از  7امتیاز هیشتر نخواه شی  ،مشیروط هیه
ارن که ح اقل دوهیوم امتییاز از وی ررس موظیف کسیس
شود.
تبصره  :6اعیای هیأت علمی زرو معار در چارچوب
واح های میوب زرو های معار از امتیاز مرهوط هه ارن
هن هرخوردار میشون .
راهنماری پاراننامههای دور های هاالور از کارشناهی که هه

1

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

نتیجه کامل رهی

هاش هرحسس نوع و کیفیت کیار دارای

امتیازهاری هه شرح زرر میهاش :
11

دانشیاری1۰ :
-

1۰

اهتادی15 :

بند

حداکثر
ام یاز در
واحد کار
یا نیمسال

موضوع

حداکثر
ام یاز در
هر
موضوع

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

هر پاراننامه دکترای عمومی پیشکی و دن انپیشیکی ویا 9
امتیاز ،هر پاراننامه دور کارشناهیی ارشی  ،داروهیازی و
 MPHوا  9/5امتیاز ،هر پاراننامه دور هیای وخیییی و
ادامه
1

فییوقوخییییی  1امتیییاز و هییر پارییاننامییه دکتییرای
وخییی( Ph.Dوا  1امتیاز.
هرای راهنمیاری پاریاننامیه مقیاطو کارشناهیی (هیه شیرط
پیشهینی پاراننامه در کوررکولوم رشته مرهوطیه ویا ریک
امتیاز ،پاراننامه فلوشیپ (هه شرط پیشهینی پاریاننامیه در
کوررکولوم رشته مرهوطه وا  9امتیاز
تبصره :هه اهتاد راهنما (را راهنماها امتیاز کامل و هیه هیر
ک ام از اهتادان مشاور پاراننامههای میذکور در ارین هنی ،
معادل  % 9۰امتیاز اهتاد راهنما وعلق میزیرد.
هرخییییییییییورداری از  .1در هیح مؤهسیه /دانشیک
هرجستگی ریا شیاخص ها وأری رئیس مؤهسه/دانشک
هییودن در امییر آمییوزش  .1در هیح دانشیگا هیا وأریی
(نظیییر دررافییت لییوح معاون آموزشی دانشگا

1

1

1

1

وق رر ،کسس امتیازهای
5

هروییییر در ارزشیییییاهی

-

کیفیت و ررس ،روبه در  .9در هیح ملیی و هینالمللیی
جشییینوار آموزشیییی ها وأری معاون آموزشیی وزارت
شهی میهیری و هیارر متبوع
میییوارد مشیییاهه هیییه
وشخیص هیأت ممیی

11

1

1

بند

حداکثر
ام یاز در
واحد کار
یا نیمسال

موضوع

حداکثر
ام یاز در
هر
موضوع

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

دانشپژوهی آموزشی
هییرای هییه کییارزیری روشهییای نییورن در هرنامییهرریییی،
پیییاد هییازی و ارزرییاهی فعالیییتهییای آموزشییی هییا ارائییه
مستن ات آن ،امتیازهاری هه شیرح هنی های ریک ویا شیش
منظور میشود:
هر فعالیت دانشپژوهی هراهاس اصیول علمیی ارزشییاهی
دانشپژوهیی و رعاریت معیارهیای شیشزانیه زالهییک
( Glassikهه شرح زرر مورد هررهیی و ارزشییاهی قیرار
میزیرد:

7

مشخص

-

اه ا

-

آماد هازی کافی

-

اهتفاد از روشهای مناهس

-

ارائه نتارح مهم

-

معرفی مؤثر هرنامه

-

هرخورد نقادانه

-

تبصره  :1رعارت چهار معیار اول ،شرط الزم هرای کسیس
امتیاز از هر رک از فعالیتهای من رج در ارن هن اهت که
در اریین صییورت فعالیییت دانشییورانه (Education
) Scholarlyمحسوب میشود .در صورت وحقق ومیامی
 7معیار زالهییک در ریک فعالییت ،آن فعالییت میی اق
دانییشپژوهییی آموزشییی (Education Scholarship

اهت و امتیاز آن میووان در ماد ( 9ح اکثر وا  ٪5۰امتیاز

الزم اعم از شرطی و غیر شرطی لحاظ شود.
تبصره  :2جیئییات ارزشییاهی و امتییازدهی فعالییتهیای
دانییشپژوهییی آموزشییی هراهییاس دهییتورالعمل میییوب
معاونت آموزشی وزارت هه اشت صورت میزیرد.
تبصره  :3چنانچه در هر رک از موضوعات ارین هنی 1۰ ،
نفر را هیشتر مشارکت داشته هاشین  ،امتییاز پیس از اعمیال
ضررس دو ،طبق ج ول ضرارس وقسیم خواه ش .

19

1۰

-

حداکثر
ام یاز در
واحد کار
یا نیمسال

بند

موضوع

ادامه
7

 .1تدوین و بازنگری برنامههای آموزشی
الف مشارکت در هرنامهرریی درهی و ریا هیازنگری ریک
رشته مقیو (هه شرط ویورس هرنامه در هیح دانشیگا ریا
وزارت هه اشت  :از  5وا  15امتیاز
ب مشارکت در هرنامهرریی درهیی و ریا هیازنگری ریک
دور آموزشی را درس ج ر  :از  ۰/5وا  5امتیاز
ج طراحی و اجرای هرنامههای آمیوزش می اوم ،آمیوزش
اهاوی و آموزش ضمن خ مت کارکنان حوز هیالمت :از
 ۰/5وا  5امتیاز
تبصره :امتیاز هیر حسیس هییح کیار ،محیل وییورس آن
(دانشگاهی /کشوری و حجم کیار (هیر حسیس هیاعت،
واح درهی را رشته متفاوت خواه هود.
 .2ارزشیابی
الف طراحی و اجرای روشهای نورن ارزشیاهی دانشجو:
از  ۰/1وا  5امتیاز
ب طراحی و اجرای اهیارها ،روشها و فرآرن ارزشییاهی
اهتاد :از  ۰/1وا  5امتیاز
ج مشارکت در طراحی و انجیام ارزشییاهی هرنامیه ماننی
ارزشیاهی درونی و هیرونی زیرو هیا و هرنامیههیا ،وی ورن
اهتان اردها و شاخصهای اعتبارهخشی ،ارزشیاهی هرنامه و
مؤهسه هراهاس ارن اهتان اردها و ارزشیاهی آزمونها از 1
وا  1۰امتیاز
تبصره :امتیاز هر حسس هیح کار (کشوری  /دانشیگاهی
و هیییح نییوآوری و حجییم کییار (هییاعات صییر شی
متفاوت خواه هود.
 .3یاددهی -یادگیری
الف طراحی و اجرای رک روش نورن و ررس :از  1وا 1
امتیاز
ب هه کارزیری روشهای ج ر و ررس در عرصیههیای
زونازون :از  1وا  1امتیاز
تبصره :امتیاز هرحسس هیح نوآوری (هرای اولیین هیار در
جهان ،کشور و دانشگا و حجم کار (رک جلسه ،رک نیم
هال و وع اد فرازیران متفاوت خواه هود.
11
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 .4مشارکت در طراحی و تولید محصوالت آموزشی
الف وهارل آموزشی :از رک وا  7امتیاز
ب لوح فشرد آموزشی ها رعارت هاختار علمی :از ریک
وا  7امتیاز
ج راهنمای میالعه ( Study Guideاز رک وا  5امتیاز
د هارر محیوالت هه وشخیص کمیتیه دانیش پژوهیی :از
رک وا  7امتیاز

-

تبصااره :امتیییاز هرحسییس مییییان فرازیییر هییودن محیییول
(مح ود هه دانشگا را امکیان انتشیار ریا وولیی در هییح
ملییی  ،هیییح نییوآوری (اولییین هییار در جهییان ،کشییور و
دانشگا  ،و نقش آن در خودکفاری ملی متفیاوت خواهی
هود.
ادامه
7

-

 .5مدیریت و رهبری آموزشی
الف مشارکت در طراحی و عملییاوی هیاختن فرآرنی ها،
مقررات ،آئیننامهها و دهیتورالعملهیای آموزشیی کیه در
جهت اروقای کیفیت آموزش و خ مات آموزشی هاشی  :از
 ۰/1وا  5امتیاز
ب مشارکت در و ورن هرنامههیای دراز می ت و کلیی ی
دارای اولورت هه وشخیص هییأت ممییی دانشیگا (ماننی
هرنامه راهبردی آمیوزش دانشیگا  ،نقشیه علمیی ،آمیارش
هرزمین  :از  ۰/5وا  1۰امتیاز
تبصره :امتییاز هیر حسیس هییح کیار و محیل وییورس
(کشوری ،دانشگاهی و حجم کار (هر حسیس هیاعت و
نوع کار (دهتورالعمل کووا ریا ریک هرنامیه جیامو ماننی
آمارش هرزمین متفاوت خواه هود.

15

-

1۰

بند

حداکثر
ام یاز در
واحد کار
یا نیمسال

موضوع

حداکثر
ام یاز در
هر
موضوع

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

 .6یادگیری الک رونیکی
مشارکت در طراحی هیستم آموزش الکترونیک و اجیرای
آن در هیییح دانشییگا شییامل آمییاد هییازی محتییوای
الکترونیک ،طراحی آزمون الکترونیک ،ه ارت کالسهیای
ادامه
7

مجییازی و هییارر مییوارد مییروبط هییا آمییوزش مجییازی و
الکترونیک :از  ۰/5وا  1امتیاز هرای هرمورد فعالیت

-

-

تبصاااره :امتییییاز هرحسیییس هییییح کیییارهرد (کشیییور/
دانشگا /دانشک

و همچنین نوع هرنامیه (واحی رهیمی

دانشگاهی ،ووانمن هازی اهتاد ،هازآموزی و مییان فعالیت
(هاعت را واح درهی متفاوت خواه هود.
مطابق جداول
شماره  6ذیربط

حداقل ام یاز الزم از بندهای  1الی 6
حداکثر ام یاز قابل اح ساب از بندهای  1الی 6

184

تبصره  :1کسس امتیازهای ماد  1هرای مشاغل موضوع ماد  11آئیننامه اهتخ امی هییأت علمیی در
زمان وی ی مشاغل مذکور الیامی نیست .درصورت انتیاب هیه هیارر مشیاغل (هیا حکیم هرریک از
وزرران  ،کسس امتیاز ارن ماد در دور وی ی ،فقط در ح موظف آموزشی فرد الزم اهت.
تبصره  :2ههمنظور وسهیل اروقای مروبه اعیای هیأت علمی هرآم در آموزش شاغل در مؤهسههیای
واهسته هه وزارت هه اشت و ق ردانی از اعیای هیأت علمی آموزشی دانشگا که ومام همت خیود را
میرو آموزش نمود و خ مات هرجسته و منحیر هه فردی در حیییه آموزشیی ارائیه کیرد انی و
ههعنوان الگوی رفتاری و حرفهای هرای هارر اعیای هیأت علمی و دانشیجوران شیناخته مییشیون ،
ووصیه میشود هیأت ممیی /کمیته منتخس دانشگا نسبت هه شناهاری افراد واج شرارط اق ام و پیس
از هررهی پرون و هواهق ارشان ،هه شرط احراز کلیه شرارط زرر (هیهعنیوان شیروط الزم مراویس را
جهت طرح و وأری نهاری در هیأت ممیی مرکییی هیه معاونیت آموزشیی وزارت مینعکس نماری  .در
ضمن دانشگا در هر هال میووان ح اکثر  ٪1از متقاضیان را از ارن مسیر هه مروبه هع ی اروقا ده .

17

شرایط:
 1ح اقل  7هال فعالیت آموزشی مستمر و ومام وقت در مروبه فعلی (اهتادرار را دانشیار
 1کسس نمر ارزشیاهی کیفیت و ررس  13را هیشتر ،ح اقل در دو هوم م ت ووقف در مروبه فعلی
 9کسس ح اقل  7۰امتیاز از هن  9ماد ( 1کمیت و ررس ارن آئیننامه
 1کسس ح اقل  1۰امتیاز از هن  1ماد ( 1راهنماری پاراننامه ارن آئیننامه
 5کسس مجموع  11۰امتیاز از ماد  1و را  11۰امتیاز از مجموع مواد رک وا چهیار ارین آئییننامیه
(ه ون در نظر زرفتن هقف امتیاز هرای هر رک از فعالیتها
 7کسس رأی موافق ح اقل ههچهیارم اعییای هییأت ممییی دانشیگا درخییوص هیرآم ی در
آموزش

بند

1

جدول شماره  -4-2ام یازهای قابل محاسبه از فعالیتهای آموزشی
اعضای هیأت علمی پژوهشی مؤسسههای تحت نظارت وزارت بهداشت
حداقل ام یاز
حداکثر
حداکثر ام یاز
الزم در هر
در واحد کار ام یاز در هر
موضوع
دوره ارتقا
موضوع
یا نیمسال
کیفیت تدریس
کیفیت عملکرد آموزشی اعیای هیأت علمی هاری
در حییههای مختلف فعالیت آموزشیی ریک عییو
هیأت علمی (متناهس ها رشته کاری فرد و رهیالت
و اه ا دانشگا محل فعالیت مورد ارزراهی قیرار
زیرد.
اهتادراری15 :
ارن فعالیتها میووان در زمینه آمیوزش دور هیای
کاردانی ،کارشناهی ،دکترای عمیومی ،وخیییی و
وحییالت وکمیلی را آموزش م اوم هاش .
هر چن فعالیتهای آموزشی اعیای هییأت علمیی
دانشیاری17 :
1۰
هسیار متنوع میهاشن اما رئوس آنها شیامل میوارد
زرر میهاشن :
 آموزش نظری
اهتادی17 :
 کار در آزمارشگا
 کار در زرو های کوچک (هالینی و غیرهالینی
 آموزش هالینی (هرپاری ،هستری ،اواق عمیل و
فیل
 مشارکت در زیارش صبحگاهی
 مشارکت در کنفرانسهای آموزشی
 راهنماری وحییلی را مشاور دانشجوری
 طراحی و هازنگری طرح درس
17

بند

ادامه
1

1

موضوع
 همکاری در هرزیاری آزمونها و ارزراهیهای
انجامش از رد های مختلف آموزشی
 وهیه مواد آموزشیی و کمیک آموزشیی هیرای
ارائه دروس مرهوطه
 مشارکت در هرنامههای ووانمن هازی اعیای
هیأت علمی
 مشارکت در آموزش م اوم زرو های مشمول
امتیاز کیفیت عملکرد آموزشی وا  1۰امتیاز میهاش .
ارزراهی ارن فعالیتها و هارر فعالیتهیای آموزشیی
که ذکیر نشی انی هاری هیا رعاریت اصیول علمیی
ارزشیاهی صورت زیرد.
الزم اهت ارزشیاهیها ههصورت مستمر و ها اهتفاد
از روشهای ارزریاهی مختلیف کیه دارای پاریاری و
رواری الزم هاش  ،صورت زیرد و در آن در زا های
دهتان رکاران مختلف لحاظ شود.
ارزریییاهی کیفییییت عملکیییرد آموزشیییی هراهیییاس
دهتورالعملی که ها رعارت مفاد ارن آئیننامه ووهیط
معاونییت آموزشییی وزارت هه اشییت وهیییه و اهییالغ
میشود ،انجام میزیرد.
تبصره :هرای محاهبه نمر ارزشیاهی کیفیت و ررس،
میانگین نمر های کیل زمیان ووقیف در هیر مروبیه
علمی لحاظ میشود.
کمیت تدریس
امتیاز و ررس هیر واحی نظیری ریا معیادل آن ،در
مقییاطو کییاردانی و کارشناهییی رییک دوم ( ، ۰/5در
مقاطو دکترای حرفهای و کارشناهی ارشی  ۰/75و
در مقاطو دکترای وخیییی ( ، Ph.Dوخییص و
فوقوخیص ،رک اهت.
تبصره  :1ازر عیو هیأت علمی در ریک نییم هیال
وحییلی رک درس را در چن کالس ههطور مکیرر
و ررس نمار  ،امتیاز کسس ش هرای اولین کیالس
ها ضررس رک و هرای کالسهای وکراری ها ضررس
رک دوم ( ۰/5منظور خواه ش .
تبصره  :2وی ررس هیر درس کیه هیرای اولیین هیار
11
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ووهط عیو هیأت علمی ارائه میشیود هیا ضیررس
رک و نیم ( 1/5محاهبه میشود.
تبصره  :3ازر چنی می رس ریک درس را هیهطیور
مشترک و ررس نمارن  ،امتیاز آن درس هیین ارشیان
ههمییان مشارکت در و ررس وقسیم مییشیود ،مگیر
آنکه ومام م رهین در طول هرنامه آموزشی حییور
فعال داشته هاشن  ،مانن آموزش کارزاهی را آموزش
در زرو های کوچک که در ارنصورت امتیاز کامیل
هرای همه منظور میشود.
تبصره  :4ح اقل  9۰وا  ٪5۰امتیازهای کسس شی
از و ررس دروس هالینی ،هسته هه زرو آموزشیی هیا
وشخیص دانشک مرهوطه ،هار از آموزش هیرپاری
(در درمانگا ها و عرصههای آمیوزش جامعیهنگیر
کسییس شییود .در صییوروی کییه فییرد نتوان ی امتیییاز
موردنظر از آموزش هرپاری را کسس نمار حی اکثر
 ٪7۰از امتیازهای هارر فعالیتهای آموزشیی هیرای
وی منظور خواه ش .
تبصره  :5هه دروهی که هراهاس موافقیت دانشیگا
مرهوطه حقالتی ررس پرداخیت مییشیود ،امتییازی
معادل نیف امتیاز و ررس موظف وعلق مییزییرد.
ولی مجموع امتیازهای کسس ش از دروس موظف
و حقالت ررسی در هیر نییم هیال وحیییلی از 1/5
امتیاز هیشتر نخواه ش مشروط هه ارن کیه حی اقل
دو هوم امتیاز از و ررس موظف کسس شود.
راهنماری پاراننامههای دور های هاالور از کارشناهی
که هه نتیجیه کامیل رهیی هاشی هرحسیس نیوع و
کیفیت کار دارای امتیازهاری هه شرح زرر میهاش :
هر پاراننامه دکترای عمومی پیشکی و دن انپیشکی
وا  9امتیاز ،هیر پاریاننامیه دور کارشناهیی ارشی ،
داروهازی و  MPHوا  9/5امتییاز ،هیر پاریاننامیه
دور های وخییی و فوق وخییی  1امتیاز و هیر
پاراننامه دکترای وخییی( Ph.Dوا  1امتیاز ،هرای
راهنماری پاریاننامیه مقیاطو کارشناهیی (هیهشیرط
پیشهینی پاراننامه در کوررکولوم رشته مرهوطه ویا
13
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-

1۰
اهتادی15:
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رک امتیاز ،پاراننامه فلوشیپ (هیه شیرط پییشهینیی
پاراننامه در کوررکولوم رشته مرهوطه وا  9امتیاز
ادامه  9تبصره :هه اهتاد راهنما (را راهنماها امتییاز کامیل و
هه هر ک ام از اهتادان مشاور پاراننامههیای میذکور
در ارن هن  ،معادل  ٪9۰امتییاز اهیتاد راهنمیا وعلیق
میزیرد.
اهتمییام ورزر ی ن در پییرورش محقییق :وعمیییق روح
خودهاوری دانشیجوران در امیر پیژوهش و پیشیبرد
شبکه وحقیقات در هیح ملی و هینالمللی هیا وأریی
1
معاون پژوهشی وزارت هه اشت
تبصره :شیو نامه مرهوطیه ووهیط وزارت هه اشیت
وهیه و اهالغ میشود.
انتقییال دانییش رییا فنییاوری در قالییس کارزا هییا و
دور های کووا م ت آموزشی و پژوهشیی هیا وأریی
5
معاون پژوهشی مؤهسه

حداکثر
ام یاز در هر
موضوع

وا 5

15

هر دور 1
هاعته ۰/5
امتیاز

1۰

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

-

5
مطابق جداول
شماره  6ذیربط

حداقل ام یاز الزم از بندهای  1تا 6
111

حداکثر ام یاز قابل اح ساب از بندهای  1تا 6

تبصره :کسس امتیازهای ماد  1هرای مشاغل موضوع ماد  11آئییننامیه اهیتخ امی هییات علمیی در
زمان وی ی مشاغل مذکور الیامی نیست .درصورت انتیاب هیه هیارر مشیاغل (هیا حکیم هرریک از
وزرران  ،کسس امتیاز ارن ماد در دور وی ی ،فقط در ح موظف آموزشی فرد الزم اهت.
ماده -3فعالیتهای پژوهشی ،فناوری
مجموعهای از فعالیتهای عیو هیأت علمی اهت که ضمن ه فمن هودن ،قاهلییت کشیف و ووهیعه
رفو نیاز جامعه ،ووهعه مرزهای دانش و هسیط
حقارق و ههکارزیری رافتههای علمی را دارد و ها ه
فناوریهای هرخوردار از اولورت ،در کشور اهت .ارن فعالیتها عبارون از:

1۰

بند

1

جدول شماره  -1-3ام یازهای قابل محاسبه از فعالیتهای پژوهشی ،فناوری
اعضای هیأت علمی آموزشی «مؤسسه»
حداکثر
حداکثر ام یاز
در واحد کار ام یاز در هر
موضوع
موضوع
یا نیمسال
مقاله علمی-پژوهشای من شرشاده در نشاریههاای
علمی-پژوهشی مع بر داخلی و خارجی
 .1فهرهت نشررههیای داخلیی هیا اعتبیار علمیی-
پژوهشییی را کمیسیییون نشییررات وزاروییین و
شورایعالی حوز های علمیه ههصیورت ادواری
منتشر میکن .
 .1نشررههای خارجی معتبر را معاونت پژوهشی و
فناوری وزاروین وعیین میکن .
 .9ح اکثر دو مقاله ها زواهی پذررش قیعی در هر
مروبه اروقا مورد قبول اهت.
 .1نسخة در نوهت چیا مقالیه ،مشیروط هیه درج
 DOIههمثاهه مقاله چا ش اهت.
 .5ح ی اکثر  ٪1۰امتیییاز کسییس ش ی از اریین هن ی
میووان از مقالههای پذررفته را چیا شی در
نشررههای مؤهسیه محیل خی مت متقاضیی در
زمیان چیا مقالیه ،ریا نشیررههیاری هاشی کیه
وا 7
متقاضیی در زمیان چیا مقالیه می رر مسیئول،
هردهیر را عیو هیأت وحرررره آنها هود اهت.
 .7امتیاز ح اکثر دو مقالیه مسیتخرج از هیر طیرح
(منجییر هییه وولییی هیین ی ملییی در حیی اقل
امتیازهای ارن هن محاهبه میشیود ،هرچنی هیه
همه مقالهها امتیاز وعلق میزیرد.
 .7حی اقل ٪7۰امتیییاز مقالییههییا ،هاری مسییتقیماً در
اروبییاط هییا وخیییص (رشییته وحییییلی /زییرو
آموزشی متقاضی هاش .
 .1مقالییههییای هییا همپوشییانی کمتییر از  ،٪9۰مقالییه
مسییتقل ولقییی میییشییون و هییه مقالییههییای هییا
همپوشانی هیشتر از  ٪7۰امتیازی وعلق نمیزیرد.
امتیاز وعلق زرفته هه مقالههای ها همپوشیانی 9۰
وا  ٪7۰هه نسبت مییان همپوشانی خواهی هیود.
در هرحال ،مقاله نباری منجیر هیه چیا نتیارج
انتشار رافته شود.
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 .3متقاضی اروقا هه مراوس دانشیاری و اهتادی هار
ح اقل هه وروییس هیه و پینج مقالیه هیا شیرارط
من رج در شیو نامه اجراری ارن آئیننامیه ،ارائیه
ده .
 .1۰چا

ح اقل رک مقاله هه زهیان فارهیی در هیر

مروبه اروقا الیامی اهت.
 .11امتیاز مقالیه مسیتخرج از طیرحهیای پژوهشیی
و انتشار آنان ههواهییه

محرمانه که امکان چا

محرمانه هیودن ممکین نیسیت هیا وأریی کمیتیه
ادامه
1

ممییی منتخس وزاروین متبوع حسس میورد ،ویا
 1/1هراهر قاهل افیارش اهت.
 .11امتیاز مقاله مشترک ها اعیای هیأت علمی مراکی
معتبر علمی خارج از کشور که هرزرفته از طیرح
وحقیقاوی مشترک ،فرصیت میالعیاوی متقاضیی/
دانشجوی وحت راهنماری متقاضی و دانشیجوی
مشترک هاش  ،وا  1/1هراهر قاهل افیارش اهت.
 .19امتیاز مقاله پراهتناد و داغ ها وأری هیأت ممیی وا
 1/5هراهر قاهل افیارش اهت.
 .11امتیاز مقاله مستخرج از هرنامه میوب وحقیقاوی
جهتدار عیو هیأت علمی کیه حی اقل ٪5۰آن
هرنامه معیو

هه رفو مشکالت کشور هاش  ،ویا

 1/5هراهر قاهل افیارش اهت.
 .15امتیاز مقاله چا

ش

در نشررههای  Natureو

 Scienceوا دو هراهر قاهل افیارش اهت .هیارر
امتیازهای ارن نوع مقاله در شیو نامه اجراری ارن
آئیننامه وعیین میشود.
تبصره :وعررف و شیو امتیازدهی هه انواع مقالهها و نحو اعمال ضررس وأثیر مجله در امتییاز مقالیههیا ،در شییو نامیه
اجراری ارن آئیننامه وعیین و اعالم میشود.
11
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حداکثر
ام یاز در هر
موضوع

1

مقاله علمی  -مروری من شار شاده در نشاریههاای
مع بر

وا 7

9۰

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

مقالههای علمی و تحشیه چاپ شده در نشریههاای
علمی-ترویجی داخلی مع بر

9

1

5

7

 .1ههصورت ادواری فهرهت نشررههای داخلی
هییا اعتبییار علمییی-ورورجییی را کمیسیییون
نشررات وزاروین و شورای عالی حوز هیای
علمیه منتشر میکنن .
 .1موضوع مقالیه هاری مسیتقیماً در اروبیاط هیا
وخیص متقاضی هاش .
 .9مقالههای ها همپوشانی کمتیر از  ، ٪9۰مقالیه
مسیتقل ولقیی میشییون و هیه مقالیههای هییا
همپوشییانی هیشییتر از  ٪7۰امتیییازی وعلییق
نمیزیرد .امتیاز وعلقزرفته هیه مقالیههای هیا
همپوشییانی  9۰وییا  ٪7۰هییه نسییبت مییییان
همپوشانی خواه هود .در هیر حیال ،مقالیه
نبار منجر هه چا نتارج انتشار رافته شود.
م اخل چا ش در دانشنامهها ،دائیرةالمعیار هیا و
فرهنگها ها نظر هیأت داوری مورد وأری هیأت ممیی
مؤهسه
مقاله علمی کامل ارائیه شی در همیارشهیای علمیی
معتبر ملی و هینالمللی
تبصره :ح اکثر وع اد مقالههای قاهل قبول از متقاضیی
در رک همارش در هر هال  9مقاله اهت .ارن مقالههیا
میووان ها همکاری دانشجوران و را همکاران هاش .
خالصه مقاله علمی ارائه ش در همارشهیای علمیی
معتبر ملی و هینالمللی
تبصره :ح اکثر وع اد مقالههای قاهل قبول از متقاضیی
در رک همارش در هر هال  9مقاله اهت .ارن مقالههیا
میووان ها همکاری دانشجوران و را همکاران هاش .

19

وا 9

3

-

وا 1

1

وا 1

11

وا 1

5

بند

7
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در واحد کار
یا نیمسال

موضوع

مقاله علمیی-پژوهشیی مسیتخرج از رهیاله متقاضیی
(ورژ اعیای هیأت علمی مؤهسههای وحت نظیارت
وزارت علوم
تبصره :ح اکثر امتیاز هر رک از مقالههای موضوع ارن
وا 1
هن درصوروی هه متقاضی وعلق میزیرد که نام متقاضی
ههعنوان نورسن نخست را پیس از نیام اهیتاد راهنمیا
ههعنوان نورسن دوم و را هیهعنیوان نورسین مسیئول
ثبت ش هاش .
وولی دانش فنی /اختراع ریا اکتشیا منجیر هیه وولیی و وجیاریهیازی
محیول را فرآرن ها وأری مراجو ذیصالح وزاروین و نیی هر نوآوری که
هرای حل مشکالت و معیالت کشور مؤثر هاش و ریا منجیر هیه وولیی
خ مت را محیول ج ر ی در کشور شود.
نحو امتیازدهی هه ارن فعالیتها هه شرح موارد  1وا  1۰خواه هود:
 .1طراحییی هیسییتمهییا ،روشهییا و خ ی مات ج ر ی
ههمنظور حل معیالت آموزشی ،پژوهشی ،هه اشیتی
رک وا 7
و درمانی در هیح کشور ها زواهی مراجو ذیصالح
وزاروین
 .1طراحییی هیسییتمهییا ،روشهییا و خ ی مات ج ر ی
ههمنظور حل معیالت آموزشی ،پژوهشی ،هه اشیتی
 ۰/5وا 1
و درمانی در هیح منیقه ها زواهی مراجو ذیصالح
در منیقه آمارشی
 .9م ی ل هییازی وهییارل پیشییکی و آزمارشییگاهی و
هاخت هر قیعه که منجر هه وولی دهتگا شیود؛ هیا
رک وا 9
زواهی ادار کل وجهییات پیشکی وزارت هه اشیت
و وأری هیأت ممیی مرکیی
 .1وولی مواد هرای آزمارشهای پیشیکی و وولیی ات
داروری ج ر از طررق مهن هی معکوس ،هه وروییس
رک وا 7
ها زواهی معاونت درمان ریا معاونیت غیذا و داروی
وزارت هه اشت (حسس مورد و وأری هیأت ممییی
مرکیی وزارت هه اشت
 .5انجام فعالیتهای ج ر پیشکی که هه خودکفیاری
کشییور کمییک میؤثر کنی ماننی اجییرای روشهییای
 ۰/5وا 1
وشخییی -درمانی نورن هرای اولین هار در اریران هیا
زواهی هیأت ممتحنه رشته مرهوطیه و وأریی هییأت
ممیی مرکیی وزارت هه اشت
11
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ادامه
1

3

حداکثر ام یاز
در واحد کار
یا نیمسال

موضوع
 .7و ورن راهنمای طباهت هالینی کشور ،ها اهیتناد هیر
پژوهش و هر اهاس شواه علمی ها زواهی معاونت
درمان وزارت هه اشت و وأری هیأت ممیی مرکییی
وزارت هه اشت
 .7اختییراع ،اکتشییا و وولی ی محیییوالت پژوهشییی
کارهردی ثبت ش در مراجو قانونی داخل کشور هیا
واری معاونت پژوهشی و فناوری وزاروین
 .1اختییراع ،اکتشییا و وولی ی محیییوالت پژوهشییی
کارهردی ثبتشی و دهیتاوردهای فناورانیه کیه در
چییارچوب پژوهشهییای کییارهردی ،پاراننامییهها و
رهالههای دکتری ها رعارت مالکیت فکری در قالیس
شییرکت دانشهنیییان رییا شییرکت دانشییگاهی مراحییل
وجاریهازی آن ها وأری مراجیو مرهوطیه هیه انجیام
رهی هاش .
تبصره :چنانچه ثبت اختراع در هیح هیینالمللیی ،هیه
همرا چا مقالهای هاش هه رک مورد امتییاز کامیل و
هه مورد درگر نیف امتیاز وعلق میزیرد.
 .3ثبت مالکیت فکری (پتنت دهتاوردهای پژوهشیی
و فناوری هه نام مؤهسه محل خی مت متقاضیی ،هیه
شرط ارنکه هه فروش رهی و را هیهصیورت وحیت
لیسانس از آن اهتفاد ش هاش .
 .1۰وعیین ووالی شن ثبت شی در مراجیو قیانونی ریا
علمی داخلی ریا خیارج از کشیور هیا وأریی مراجیو
ذیصالح وزاروین
 .1زیارشهای علمیی طیرحهیای پژوهشیی و فنیاوری
خاومه رافته در داخل مؤهسه ها وأری معاون پیژوهش
و فناوری مؤهسه
 .1زیارشهای علمی طرحهای پژوهشیی و فنیاوری هیا
طییر قییرارداد خییارج از مؤهسییه وأری شیی نهییاد
هفارشدهن  ،که وا ح امکان نکات زرر در محاهیبه
امتیاز آنها در نظر زرفته میشود:
 اهتانی ،منیقهای ،ملی را هینالمللی هیودن موضیوعطرح؛
 زیارش طرحهای وحقیقاوی مشترک ها دانشگا ها ومؤهسههای علمی خارج از کشور وا  1/1هراهر.
15

حداکثر
ام یاز در هر
موضوع

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

 ۰/5وا 5

 ۰/5وا 5

 1وا 15

از هن های 7
وا 1۰
 9۰امتیاز

وا 15

 ۰/5وا 1

وا 1

وا 15

7

-
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تبصره  :1امتیاز ارن هن ورژ اعیای هیأت علمی مؤهسههای وحت نظارت وزارت علوم میهاش .
تبصره  :2هه طرحهاری که ناشی از مسئولیت اجراری و وظارف حقوقی متقاضی هاش را ها وخیص او مروبط نباش ،
امتیازی وعلق نمیزیرد.
1۰

اثر ه رو و ارزن

هنری را ادهی و فلسفی چا

ش

وا 1۰

9۰

-

تبصره :مجموع امتیازهای متقاضی از موارد من رج در هن های 1-3 ،1و  1۰می ووان وا  ٪5۰از ح اقل امتیازهیای الزم
هن رک ارن ج ول (ج ول شمار  1-9را پوشش ده (ورژ اعیای هیأت علمی مؤهسههای وحیت نظیارت وزارت
علوم .

11

ارجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (زرنیت
داخلی را هینالمللی

الف) تصنیف ،تاألیف ،تصاحیح ان قاادی ،ترجماه
ک اب ،دانشنامه که موارد زیر در محاسبه ام یاز آنها
در نظر گرف ه شوند( .ویژه اعضاای هیاأت علمای
مؤسسههای تحت نظارت وزارت علوم)

رک امتیاز هه
ازای هر 15۰
میلیون ررال
زرنت داخلی و
را  5۰۰۰دالر
زرنت خارجی
وینیف :وا 15
وألیف :وا 1۰
ویحیح انتقادی:
وا 7
ورجمه مروبط
ها وخیص :وا 7

11
-

1۰

 .1امتیاز موضوع ارن هن هرای کتاب والیفی را وینیفی هه زهان خارجی که ووهط ناشیران معتبیر هیینالمللیی
چا

ش

هاش  ،وا  1/5هراهر قاهل افیارش اهت.

 .1امتیازهای متقاضی از وینیف را وألیف کتاب میووان وا  ٪15از ح اقل امتیازهای الزم هن رک ارن ج ول
11

(ج ول شمار  1-9را پوشش ده .
 .9امتیازهای متقاضی از وینیف را وألیف کتاب هرای زرو های علوم انسانی و هنر میووان وا  ٪5۰از ح اقل
امتیازهای الزم هن رک ارن ج ول (ج ول شمار  1-9را پوشش ده  .وشیخیص رشیتهها هرعهی

هییأت

ممیی اهت.
 .1امتیاز متقاضی هرای وج ر چا
امتیازهای وعیین ش

را وررارش هیا حی اقل  ٪9۰وغیییر در محتیوای کتیاب ،حی اکثر  ٪9۰از

در ارن هن خواه هود.

17
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ب) تصنیف ،تألیف ،تصحیح ان قادی و ترجمه ک اب و دانشنامه که موارد زیر در محاسبه ام یاز آنها در
نظر گرف ه میشود (ویژه اعضای هیأت علمی مؤسسههای تحت نظارت وزارت بهداشت)
 -1وألیف را وینیف کتیاب (حاصیل از دهیتاوردهای
پژوهشی خود  ،وألیف مجموعیه کتیابهیاری هماننی
9۰
وا 15
دائرةالمعار ها وأری نهاری هیأت ممیی ذیرهط
 -1کتاب وألیفی در رشته غیر مروبط ها رشته وخییی
9
وا 1/5
نورسن
 .1کتییییاب منبییییو
آموزشییی در هیییح
ملی ها وأری شیورای
 -9وألیف را و ورن کتاب چاپی عیییالی هرنامیییهرریی
(هرمبنای ویراش و نوهت چا را وزارت هه اشت
الکترونیکییی کییه هییهعنوان منبییو  .1کتییاب در هیییح
آموزشی مورد اهتفاد قرارزیرد :مؤهسییه هییا وأرییی
شییورای انتشییارات
مؤهسییه و شییورای
آموزشی مؤهسه
 -1وج ر چا کتاب وألیفی را وینیفی در صوروی کیه
ح اقل هه مییان  ٪9۰در محتیوای آن اصیالح ریا اضیافه
صورت پذررفته هاش هه وشخیص هیأت ممیی ذیرهط

 -5ویحیح انتقادی کتیاب معتبیر هیا وأریی کمیسییون
وخییی هیأت ممیی ذیرهط
 -7ورییرارش علمییی /ادهییی (زهییانی آثییار وییألیفی رییا
ورجمهای ها وأری نهاری هیأت ممیی ذی رهط
 .1راهنمییاری و مشییاور پارییاننامییه
کارشناهی ارش را دکتری حرفهای  .1اهتاد راهنما
رییا هیییح  9حییوز (هییقف هییرای
پاراننامههای کارهردی ههمنظور حل
مشییکالت کشییور هییا ضییررس  .1 1/5اهتاد مشاور
هراهر
 .1راهنمیییاری و مشیییاور رهیییاله
دکتری وخییی را هیح  1حیوز  .1اهتاد راهنما
(هقف هرای رهیالههیای کیارهردی
ههمنظور حیل مشیکالت کشیور هیا  .1اهتاد مشاور
ضررس  1/5هراهر
17
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7

وا 1/5

9
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تبصره  :1ارن هن ورژ اعیای هیأت علمی مؤهسههای وحت نظارت وزارت علوم میهاش .
تبصره  :2هرای اروقا هه مروبه دانشیاری راهنماری ح اقل چهار پاراننامه کارشناهی ارشی مشیروط هیه داریر
هودن دور کارشناهی ارش در رشته متقاضی در مؤهسه محل خ مت الیامی اهت.
تبصره  :3هرای اروقا هه مروبه دانشیاری اعیای هیأت علمی زرو معار  ،راهنماری ح اقل چهار پاریاننامیه
کارشناهی ارش مشروط هه دارر هودن و دانشآموخته داشتن در دور کارشناهیی ارشی رشیته متقاضیی در
مؤهسه محل خ مت الیامی اهت و درصورت فق ان دور کارشناهی ارشی در رشیته متقاضیی اومیام ریک
کتاب وألیفی را رک طرح پژوهشی میوب در رشیته وخیییی متقاضیی کیه در چیارچوب اهیناد ملیی ریا
هاالدهتی انجام ش هاش ؛ کفارت میکن .
تبصره  :4هرای اروقا هه مروبه اهتادی راهنماری ح اقل  9رهاله دکتری مشروط هه دارر هودن و دانشآموختیه
داشتن در دور دکتری رشته متقاضی در مؤهسه محل خ مت الیامی اهت .در صورت فقی ان دور دکتیری
در رشته متقاضی اومام رک طرح ملی را رک کتاب وینیفی کفارت میکن .
تبصره  :5هرای اروقا هه مروبه اهتادی اعیای هیأت علمی زرو معار  ،راهنماری حی اقل  9رهیاله دکتیری
مشروط هه دارر هودن و دانشآموخته داشتن در دور دکتری رشته متقاضی در مؤهسه محل خی مت الیامیی
اهت و درصورت فق ان دور دکتری در رشته متقاضی اومام رک کتیاب ویینیفی ریا ریک طیرح پژوهشیی
میوب در رشته وخییی مرهوطه که در چارچوب اهناد ملی را هاالدهتی انجام ش هاش ؛ کفارت مینمار .
 .1ارائیییه کرهییییهای علمیییی-
 1وا 1
ورورجی
 .1ارائه دهتاوردها و نتارج علمی-
پژوهشییی هرزرفتییه از کرهیییهای
1
نظررییییهپردازی در همارشهییییا و
مییزردهییای مراکییی علمییی ملییی و
هینالمللی
کرهیییییییهای  .9نق علمی در حوز هیای علیوم
 9وا 7
هییهورژ علییوم انسییانی و معییار
نظررهپردازی
اهالمی
 .1نییوآوری در حوز هییای علییوم
 9وا 7
هییهورژ علییوم انسییانی و معییار
اهالمی
 .5نظرریییهپردازی در حوز هیییای
 7وا 11
علوم ههورژ علوم انسانی و معار
اهالمی
کسس روبه در جشنوار های داخلی و خارجی ،کیه در
1۰
وا 7
محاهبه امتیاز آنها اعتبار جشنوار و روبه متقاضیی در
جشنوار در نظر زرفته میشود.
11

بند

موضوع

حداکثر ام یاز
در واحد کار
یا نیمسال

17

داوری و نظارت هر فعالیتهای پژوهشی
 .1داوری مقالههای علمی -پژوهشی مجالت معتبیر و
آثار ه رو و ارزن هنری هر مورد وا  1امتیاز
 .1داوری کتییاب ،داوری رییا نظییارت هییر طرحهییای
پژوهشی را فناوری هر مورد وا  1امتیاز

-

حداکثر
ام یاز در هر
موضوع

1۰

حداقل ام یاز
الزم در هر
دوره ارتقا

-

مطابق با جداول
شماره  6ذیربط

حداقل ام یاز الزم از بندهای  1تا 16
سقف ندارد

حداکثر ام یاز قابل اح ساب از بندهای  1تا 16

تبصره :ههمنظور وسررو در اروقای مروبه اعیای هییأت علمیی هیرآم در پیژوهش (اعیم از اعییای
هیأت علمی آموزشی را پژوهشی شاغل در مؤهسههای وحیت نظیارت وزارت هه اشیت ،شیرارط و
فرآرن زرر م نظر قرار میزیرد:
الف چنانچه عیو هیأت علمی در مروبه اهتادراری هه دانشیاری و را دانشیاری هه اهتادی ریک مقالیه
اصییییل هیییهعنیییوان نورسییین اول ریییا مسیییئول در – JAMA-Lancet-Science-Natureریییا
 New England Journalمنتشر کن ؛ ح اقل زمان چهار هاله ووقف هه هه هال کاهش میراه .
ب چنانچه عیو هیأت علمی در مروبه اهتادراری هه دانشیاری و را دانشیاری هیه اهیتادی موفیق هیه
ورود هه فهرهت رک درص دانشمن ان هرور دنیا در پارگا  ESIشود؛ ح اقل زمان چهار هیاله ووقیف
هه دو هال کاهش میراه  .اهتفاد از ارن امتیاز صرفاً هرای رک هار در طول خ مت امکانپذرر اهت.
ج چنانچه عیو هیأت علمی ها مروبه اهتادراری را دانشیاری ،موفق هه وولی دانیش فنیی ،اختیراع ریا
اکتشا منجر هه وولی و وجاریهازی دارو را وجهییات پیشکی شود که ها وأری هیازمان غیذا و دارو
وارد هازار ش هاش ها وأری هیأت ممیی مرکیی ،ح اقل زمان چهار هاله ووقف هه هه هیال کیاهش
میراه .
جدول شماره -2-3ام یازهای قابل محاسبه از فعالیتهای پژوهشی ،فناوری اعضای هیأت علمی پژوهشی
«مؤسسه»
حداقل
حداکثر
حداکثر ام یاز
ام یاز در ام یاز الزم
در واحد کار
موضوع
بند
در هر دوره
هر
یا نیمسال
ارتقا
موضوع
رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی مؤسسه و تخصیص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام صحیح امور
1

محوله
۰/7

الف در مؤهسههای وحت نظارت وزارت علوم
13

7

5

بند

موضوع

ب در مؤهسههای وحت نظارت وزارت هه اشت

1

مقاله علمی -پژوهشای من شرشاده در نشاریههای علمای-
پژوهشی مع بر داخلی و خارجی
 .1فهرهت نشررههیای داخلیی هیا اعتبیار علمیی-پژوهشیی را
کمیسیون نشررات وزاروین و شورای عیالی حوز هیای علمییه
ههصورت ادواری منتشر میکن .
 .1نشررههای خارجی معتبیر را معاونیت پژوهشیی و فنیاوری
وزاروین وعیین میکن .
 .9ح اکثر دو مقاله ها زواهی پذررش قیعی در هر مروبیه اروقیا
مورد قبول اهت.
 .1نسخه در نوهت چا مقاله ،مشروط هه درج  DOIهه مثاهیه
مقاله چا ش اهت.
 .5ح ی اکثر  ٪1۰امتیییاز کسییس ش ی از اریین هن ی میووان ی از
مقالههای پذررفته را چا شی در نشیررههای مؤهسیه محیل
خ مت متقاضی در زمان چا مقاله ،را نشررههیاری هاشی کیه
متقاضی در زمان چا مقاله می رر مسیئول ،هیردهیر ریا عییو
هیأت وحرررره آنها هود اهت.
 .7امتیاز ح اکثر دو مقاله مستخرج از هر طرح (منجر هه وولیی
هن ی ملی در ح اقل امتیازهای ارین هنی محاهیبه مییشیود،
هرچن هه همه مقالهها امتیاز وعلق میزیرد.
 .7ح اقل ٪7۰امتیاز مقالهها ،هار مستقیماً در اروباط ها وخیص
(رشته وحییلی/زرو پژوهشی متقاضی هاش .
 .1مقالههای ها همپوشانی کمتیر از  ، ٪9۰مقالیه مسیتقل ولقیی
میشون و هه مقالههیای هیا همپوشیانی هیشیتر از  ٪7۰امتییازی
وعلق نمیزیرد .امتیاز وعلق زرفته هه مقالههای ها همپوشانی ٪9۰
وا  ٪7۰هه نسبت مییان همپوشانی خواه هود .در هرحال ،مقاله
نبار منجر هه چا نتارج انتشار رافته شود.
 .3متقاضی اروقا هه مراوس دانشیاری و اهتادی هار حی اقل هیه
ورویس هه و پنج مقاله ها شرارط من رج در شییو نامیه اجراریی
ارن آئیننامه ،ارائه ده .
9۰
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1۰
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حداقل
ام یاز الزم
در هر دوره
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 .1۰چا ح اقل رک مقاله هه زهان فارهی در هر مروبه اروقیا
الیامی اهت.
 .11امتیاز مقاله مستخرج از طرحهیای پژوهشیی محرمانیه کیه
امکان چا و انتشار آنان هه واهیه محرمانه هودن ممکن نیست
ها وأری کمیته ممییی منتخس وزاروین متبوع حسیس میورد ،ویا
 1/1هراهر قاهل افیارش اهت.
ادامه  .11امتیاز مقاله مشترک ها اعیای هییأت علمیی مراکیی معتبیر
علمی خارج از کشور که هرزرفته از طیرح وحقیقیاوی مشیترک،
1
فرصت میالعاوی متقاضی /دانشجوی وحت راهنماری متقاضی و
دانشجوی مشترک هاش  ،وا  1/1هراهر قاهل افیارش اهت.
 .19امتیاز مقاله پراهتناد و داغ ها وأری هیأت ممیی وا  1/5هراهر
قاهل افیارش اهت.
 .11امتیاز مقاله مستخرج از هرنامه میوب وحقیقیاوی جهیتدار
عیو هیأت علمی که ح اقل  ٪5۰آن هرنامه معییو هیه رفیو
مشکالت کشور هاش  ،وا  1/5هراهر قاهل افیارش اهت.
 .15امتیییاز مقالییه چییا شیی در نشییررههییای  Natureو
 Scienceوا دو هراهر قاهل افیارش اهت .هارر امتیازهیای ارین
نوع مقاله در شیو نامه اجراری ارن آئیننامه وعیین میشود.
تبصره :وعررف و شیو امتیازدهی هه انواع مقالهها و نحو اعمیال ضیررس ویأثیر مجلیه در امتییاز مقالیهها ،در شییو نامه
اجراری ارن آئیننامه وعیین و اعالم میشود.
مقاله علمی مروری من شرشده در نشریههای مع بر
9۰
وا 7
9
مقالههای علمی و تحشایه چاپشاده در نشاریههای علمای-
ترویجی داخلی مع بر
 .1ههصورت ادواری فهرهت نشررههای داخلی ها اعتبار علمی-
ورورجییی را کمیسیییون نشییررات وزاروییین و شییورای عییالی
حوز های علمیه منتشر میکنن .
 .1موضوع مقاله هار مستقیماً در اروباط هیا وخییص متقاضیی
11
وا 9
1
هاش .
 .9مقالههای ها همپوشانی کمتیر از  ، ٪9۰مقالیه مسیتقل ولقیی
میشون و هه مقالیههای هیا همپوشیانی هیشیتر از  ٪7۰امتییازی
وعلق نمیزیرد .امتیاز وعلقزرفته هه مقالههای هیا همپوشیانی 9۰
وا  ٪7۰هه نسبت مییان همپوشانی خواه هود .در هر حال ،مقاله
نبار منجر هه چا نتارج انتشار رافته شود.
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م اخل چا ش در دانشنامهها ،داررةالمعار ها و فرهنگهیا
ها نظر هیأت داوری مورد وأری هیأت ممیی مؤهسه
مقاله علمی کامل ارائه ش در همارشهای علمی معتبر ملیی و
هینالمللی
تبصره :ح اکثر وع اد مقالههای قاهل قبول از متقاضیی در ریک
11
وا 1
همارش در هر هال هه مقاله اهت .ارن مقالیههیا مییووانی هیا
همکاری دانشجوران و را همکاران هاش .
خالصه مقاله علمی ارائه ش در همارشهای علمی معتبر ملیی
و هینالمللی
تبصره :ح اکثر وع اد مقالههای قاهل قبول از متقاضیی در ریک
5
وا 1
همارش در هر هال هه مقاله اهت .ارن مقالیههیا مییووانی هیا
همکاری دانشجوران و را همکاران هاش .
مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از رهاله متقاضی (ورژ اعیای
هیأت علمی مؤهسههای وحت نظارت وزارت علوم
تبصره :ح اکثر امتیاز هر رک از مقالههای موضوع ارین هنی در
5
وا 1
صوروی هه متقاضی وعلق میزیرد که نام وی ههعنیوان نورسین
نخست ،را پس از نام اهتاد راهنمیا هیهعنیوان نورسین دوم ریا
ههعنوان نورسن مسئول ثبت ش هاش .
وولی دانش فنی /اختراع را اکتشا منجر هه وولی و وجیاریهیازی محییول ریا
فرآرن ها وأری مراجو ذیصالح وزاروین و نیی هر نوآوری که هرای حل مشکالت
5۰
و معیالت کشور مؤثر هاش و را منجر هه وولی خ مت را محییول ج ری ی در
کشور شود.
نحو امتیازدهی هه ارن فعالیتها هه شرح موارد  1وا  1۰خواه هود:
 .1طراحی هیستمها ،روشها و خ مات ج ر در جهیت حیل
رک وا 7
معیالت آموزشیی ،پژوهشیی ،هه اشیتی و درمیانی در هییح
کشور ها زواهی مراجو ذیصالح وزاروین
از
هن های 1
 .1طراحی هیستمها ،روشها و خ مات ج ر هیهمنظیور حیل
وا 7
 ۰/5وا 1
معیالت آموزشیی ،پژوهشیی ،هه اشیتی و درمیانی در هییح
 1۰امتیاز
منیقه ها زواهی مراجو ذیصالح در منیقه آمارشی
 .9م لهازی وهارل پیشکی و آزمارشگاهی و هاخت هر قیعه
که منجر هه وولی دهتگا شود؛ ها زیواهی ادار کیل وجهیییات
رک وا 9
پیشکی وزارت هه اشت و وأری هیأت ممیی مرکیی
وا 1
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حداقل
ام یاز الزم
در هر دوره
ارتقا

1

-

بند

ادامه
3

1۰

حداکثر ام یاز
در واحد کار
یا نیمسال

موضوع
 .1وولی مواد هرای آزمارشهیای پیشیکی و وولیی ات داروریی
ج ر ازطررق مهن هی معکوس ،هه ورویس ها زیواهی معاونیت
درمان را معاونت غذا و داروی وزارت هه اشت (حسس مورد
و وأری هیأت ممیی مرکیی وزارت هه اشت
 .5انجام فعالیتهای ج ر پیشکی کیه هیه خودکفیاری کشیور
کمک مؤثر نمار مانن اجیرای روشهیای وشخیییی درمیانی
نورن هرای اولین هار در ارران ها زیواهی هییأت ممتحنیه رشیته
مرهوطه و وأری هیأت ممیی مرکیی وزارت هه اشت
 .7و ورن راهنمای طباهت هالینی کشور ،ها اهتناد هر پیژوهش و
هراهییاس شییواه علمییی هییا زییواهی معاون یت درمییان وزارت
هه اشت و وأری هیأت ممیی مرکیی وزارت هه اشت
 .7اختراع ،اکتشا و وولی محیوالت پژوهشی کارهردی ثبت
ش در مراجو قانونی داخل کشور ها وأری معاونت پیژوهش و
فناوری وزاروین متبوع
 .1اختراع ،اکتشا و وولی محیوالت پژوهشی کارهردی ثبیت
ش و دهتاوردهای فناورانیه کیه در چیارچوب پژوهشهیای
کارهردی ،پاراننامهها و رهالههای دکتیری هیا رعاریت مالکییت
فکری در قالس شرکت دانشهنیان را شرکت دانشگاهی مراحیل
وجاریهازی آن ها وأری مراجو مرهوطه هه انجام رهی هاش .
تبصره :چنانچه ثبت اختراع در هیح هینالمللی ،هه همرا چا
مقالهای هاش هه رک مورد امتیاز کامل و هه مورد درگیر نییف
امتیاز وعلق میزیرد.
 .3ثبت مالکیت فکری (پتنت دهتاوردهای پژوهشی و فناوری
هه نام مؤهسه محل خ مت متقاضی ،هه شرط ارنکه هه فیروش
رهی و را ههصورت وحت لیسانس از آن اهتفاد ش هاش .
 .1۰وعیین ووالی شن ثبت ش در مراجو قانونی را علمی داخیل
را خارج از کشور ها وأری مراجو ذیصالح وزاروین
 .1زیارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری خاومهرافتیه
در داخل مؤهسه ها وأری معاون پژوهشی و فناوری مؤهسه
 .1زیارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فنیاوری هیا طیر
قرارداد خارج از مؤهسه ،ها وأری نهاد هفارشدهن که وا حی
امکان نکات زرر در محاهبه امتیاز آنها در نظر زرفته میشود:
 اهتانی ،منیقهای ،ملی را هینالمللی هودن موضوع طرح؛99

حداکثر
ام یاز در
هر
موضوع

حداقل
ام یاز الزم
در هر دوره
ارتقا

رک وا 7

 ۰/5وا 1

 ۰/5وا 5

 ۰/5وا 5

 1وا 15

-

از
هن های 7
وا 1۰
 9۰امتیاز

وا 15
 ۰/5وا 1
وا 1

وا 15

7

میاهق ها
ج اول
شمار 7
ذیرهط

بند

حداکثر ام یاز
در واحد کار
یا نیمسال

موضوع

حداکثر
ام یاز در
هر
موضوع

حداقل
ام یاز الزم
در هر دوره
ارتقا

 زیارش طرحهای وحقیقاوی مشترک ها دانشگا ها و مؤهساتعلمی خارج از کشور وا  1/1هراهر.
تبصره  :1امتیاز ارن هن ورژ اعیای هیأت علمی مؤهسههای وحت نظارت وزارت علوم اهت.
تبصره  :2هرای اروقا هه مراوس دانشیاری و اهتادی ههورویس داشتن ح اقل رک و هیه طیرح پژوهشیی خاومیه
رافته خارج از مؤهسه (موضوع هن  1-1۰الیامی اهت.
تبصره  :3هه طرحهاری که ناشی از مسئولیت اجراری و وظارف حقیوقی متقاضیی هاشی ریا هیا وخییص فیرد
متقاضی مروبط نباش  ،امتیازی وعلق نمیزیرد.
9۰
وا 1۰
 11اثر ه رو و ارزن هنری و را ادهی و فلسفی چا ش
تبصره :مجموع امتیازهای متقاضی از موارد من رج در هن های  1-1۰ ،3و  11میووان وا  ٪5۰از ح اقل امتیازهیای الزم
هن دو ارن ج ول (ج ول شمار  1-9را پوشش ده (ورژ اعیای هیأت علمی مؤهسیههای وحیت نظیارت وزارت
علوم .
ریییک امتییییاز
ههازای هر 15۰
ارجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (زرنت داخلی را میلیییون ررییال
1۰
11
زرنییت داخلییی
هینالمللی
و را  5۰۰۰دالر
زرنت خارجی
وینیف:وا 15
وألیف :وا 1۰
الف) تصنیف ،تألیف ،تصاحیح ان قاادی ،ترجماه ک ااب و
ویحیحانتقادی:
19
دانشنامه که موارد زیر در محاسبه ام یاز آنها درنظار گرف اه
وا 7
میشود (ویژه اعضای هیأت علمی مؤسسههای تحت نظارت
1۰
ورجمه مروبط
وزارت علوم)
ها وخیص :وا
7
 .1امتیاز موضوع ارن هن هرای کتاب وألیفی را وینیفی هه زهان خارجی که ووهط ناشران معتبر هینالمللی چا
ش هاش  ،وا  1/5هراهر قاهل افیارش اهت.
 .1امتیازهای متقاضی از وینیف را وألیف کتاب میووان وا  ٪15از ح اقل امتیازهای الزم هنی دو ارین جی ول
(ج ول شمار  1-9را پوشش ده .
 .9امتیازهای متقاضی از وینیف را وألیف کتاب هرای زرو های علوم انسانی و هنر میووان ویا  ٪5۰از حی اقل
امتیازهای الزم هن دو ارن ج ول (ج ول شمار  1-9را پوشش ده  .وشخیص رشتهها هر عه هیأت ممییی
اهت.
 .1امتیاز متقاضی هرای وج ر چا ریا وریرارش هیا حی اقل  ٪9۰وغیییر در محتیوای کتیاب ،حی اکثر  ٪9۰از
امتیازهای وعیین ش در ارن هن خواه هود.
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بند

ادامه
19

11

حداقل
حداکثر
حداکثر ام یاز
ام یاز در ام یاز الزم
در واحد کار
موضوع
در هر دوره
هر
یا نیمسال
ارتقا
موضوع
ب  -تصنیف ،تألیف ،تصحیح ان قادی ،ترجمه ک اب و دانشنامه که موارد زیر در محاسبه ام یاز آنهاا در
نظر گرف ه میشود (ویژه اعضای هیأت علمی مؤسسههای تحت نظارت وزارت بهداشت)
 .1وألیف را وینیف کتاب (حاصیل از دهیتاوردهای پژوهشیی
خود  ،وألیف مجموعه کتابهاری همانن داررةالمعار ها وأریی
9۰
وا 15
نهاری هیأت ممیی ذیرهط
9
وا 1/5
 .1کتاب وألیفی در رشته غیرمروبط ها رشته وخییی نورسن
 .9وییألیف رییا ویی ورن  .1کتییاب منبییو آموزشییی در هیییح
7
وا 9
کتاب چاپی (هیر مبنیای ملیییی هیییا وأریییی شیییورای عیییالی
ویراش و نوهت چا ریا هرنامهرریی وزارت هه اشت
الکترونیکی که ههعنیوان  .1کتاب در هیح مؤهسه هیا وأریی
9
وا 1/5
منبییو آموزشییی مییورد شورای انتشارات مؤهسه و شورای
اهتفاد قرار زیرد:
آموزشی مؤهسه
 -1وج ر چا کتاب وألیفی را وینیفی در صوروی که ح اقل
1
 ۰/5وا 1
هه مییان  ٪9۰در محتوای آن اصالح را اضافه صیورت پذررفتیه
هاش هه وشخیص هیأت ممیی ذیرهط
 -5ویحیح انتقادی کتاب معتبر هیا وأریی کمیسییون وخیییی
1۰
5
هیأت ممیی ذیرهط
 -7وررارش علمی /ادهی (زهانی آثیار ویألیفی ریا ورجمیهای هیا
1
 ۰/5وا 1
وأری نهاری هیأت ممیی ذیرهط
 .1راهنمییییاری و مشییییاور
1
پاراننامه کارشناهی ارشی ریا  .1اهتاد راهنما
دکتری حرفیهای ریا هییح 9
حییییوز (هییییقف هییییرای
۰/5
پارییاننامییههییای کییارهردی  .1اهتاد مشاور
ههمنظور حل مشکالت کشیور
ها ضررس  1/5هراهر
15
.1راهنماری و مشیاور رهیاله
7
 .1اهتاد راهنما
دکتری وخییی ریا هییح 1
حوز (هقف هرای رهالههای
کییارهردی هییهمنظییور حییل
1/5
 .1اهتاد مشاور
مشییکالت کشییور هییا ضییررس
 1/5هراهر
تبصره :امتیاز ارن هن ورژ اعیای هیأت علمی مؤهسههای وحت نظارت وزارت علوم میهاش .
95

بند

حداکثر ام یاز
در واحد کار
یا نیمسال

موضوع

حداکثر
ام یاز در
هر
موضوع

 1وا 1

15

17

17

11

 .1ارائه کرهیهای علمی -ورورجی
 .1ارائه دهیتاوردها و نتیارج علمیی-
پژوهشییی هرزرفتییه از کرهیییهییای
1
نظرریییهپیییردازی در همیییارشهیییا و
مییزردهییای مراکییی علمییی ملییی و
کرهییییییییییییهای هینالمللی
 .9نق ی علمییی در حییوز هییای علییوم
نظررهپردازی
 9وا 7
ههورژ علوم انسانی و معار اهالمی
 .1نوآوری در حوز های علوم ههوریژ
 9وا 7
علوم انسانی و معار اهالمی
 .5نظررهپردازی در حیوز هیای علیوم
 7وا 11
ههورژ علوم انسانی و معار اهالمی
کسس روبه در جشنوار های داخلی و خارجی کیه در محاهیبه
1۰
وا 7
امتیاز آنها اعتبار جشنوار و روبه متقاضی در جشنوار در نظیر
زرفته میشود.
داوری و نظارت هر فعالیتهای پژوهشی
 .1داوری مقالههای علمی-پژوهشی نشیررههیای معتبیر و آثیار
1۰
ه رو و ارزن هنری هر مورد وا  1امتیاز
 .1داوری کتاب ،داوری را نظارت هر طیرحهیای پژوهشیی ریا
فناوری هر مورد وا  1امتیاز
هرخورداری از هرجسیتگی ریا  .1در هیح مؤهسه هیا وأریی
وا 1
1
شاخص هودن در امر پژوهش معاون پژوهشی مؤهسه
(نظیییر دررافییت لییوح وق ی رر،
نشیان ،ریا عنیاورن مشیاهه از  .1در هیح ملی را هینالمللیی
وا 1
مراجو رهیمی جهیت انجیام هییا وأرییی معییاون پژوهشییی
1
فعالییت پژوهشییی و هییهعنوان وزارت متبوع
پژوهشگر هرور
تبصره :اهتفاد از امتیاز مرهوطه در هر هیح فقط رک هار هرای کل دور اروقا مجاز میهاش .

حداقل
ام یاز الزم
در هر دوره
ارتقا

-

مطابق با
جداول
شماره 6
ذیربط

حداقل ام یاز الزم از بندهای 1الی 18
حداکثر ام یاز قابل اح ساب از بندهای  1الی 18
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سقف
ندارد

ماده -4فعالیتهای علمی ،اجرایی
آن وقوریت
مجموعهای از فعالیتهای مبتنی هر مؤلفههای علم ،دانش ،پیژوهش و فنیاوری کیه هی
م رررت اجراری و ووهعه زررهاختها در حوز های مروبط اهت .ارن فعالیتها عبارون از:
جدول شماره  -4ام یازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی ،اجرایی اعضای هیأت علمی «مؤسسه»

بند

1

1

9

1

5

7

7

موضوع

حیور فعال و ومام وقت در مؤهسه و مشیارکت
هراهاس وکالیف وعیینش در آئیننامه م رررت
دانشگا ها و مؤهسههای آموزش عالی ،پژوهشیی
و فناوری و هارر فعالیتهای اجراری محوله
هرپاری نمارشگا ها ،اردوها ریا هیارر فعالییتهیای
فوق هرنامه پژوهشی ،فناوری ،آموزشی ،فرهنگیی،
هنری و م رررت اجراری آن هیا ووجیه هیه هییح
هرزیاری
طراحی و را ان ازی آزمارشگا هیا و کارزیا هیای
وخییییی ،اعییم از فنییی ،پژوهشییی و هنییری،
واح های نیمهصنعتی و پژوهشیی ،کتاهخانیههیای
وخییی ،شبکههای وخیییی مجیازی ،حسیس
اهمیت و وجهییات موجود و مییان ههر هرداری
همکییاری مییؤثر در وأهیییس دانشییگا  ،مراکییی
وحقیقاوی ،مؤهسههای آموزش عالی ،پژوهشیی و
فناوری ،شهرکها و پیارکهیای علیم و فنیاوری،
مراکی رش و شرکتهای دانشهنیان
م ی رر مسییئولی ،هییردهیری ،عیییورت در هی یأت
وحررررییه نشییررههییای علمییی معتبییر و رراهییت
قیسهای علمی کشور
عیورت در رکی از هستههای قییسهیای علمیی
رهمی کشور /عیورت در هیأت م رر و هازرهی
انجمنهای علمی
عیورت در شورای پارکها /مراکی رش
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حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداقل

ام یاز در

ام یاز در

ام یاز در

ام یاز الزم

واحد کار

هر موضوع

هر موضوع

در هر دوره

یا نیمسال

آموزشی

پژوهشی

ارتقا

1

1

1

وا 1

7

1

وا 1

7

1

وا 1

1

1

وا 9
ههازای هر
هال

11

11

 1ههازای
هر هال

1

1

ههازای هر
 5۰هاعت
حیور 1
امتیاز

1

5

-

1

بند

1

3

1۰

موضوع

دهیییری همییارشهییای علمییی در هیییوح ملییی،
منیقهای و هینالمللی ،ها وأریی شیورای پژوهشیی
مؤهسه و را نهادهای ذیرهط
ارفای مسئولیت در قوای ههزانیه ،مییاهق جی ول
شمار 5
شرکت در شوراها ،کارزرو ها ،کمیتهها ،هیأتهیا
و کمیسیییونهییای رهییمی اعییم از شییورای عییالی
انقالب فرهنگی ،شورای عتف ،معاونیت علمیی و
فناوری رراهت جمهوری ،هتاد وزارویین ،حیوز
*
علمیه و فرهنگستانها
شرکت در شوراها ،کارزرو ها ،کمیتهها ،هیأتهیا
و کمیسیونهیای رهیمی هیارر وزاروخانیههیا هیا
*
موافقت رئیس مؤهسه متبوع

حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداقل

ام یاز در

ام یاز در

ام یاز در

ام یاز الزم

واحد کار

هر موضوع

هر موضوع

در هر دوره

یا نیمسال

آموزشی

پژوهشی

ارتقا

وا 1

7

1

هر هال 1
وا 11

وا 1
ههازای
هرهال

1۰

1۰

* عضویتهای مذکور باید براساس حکم رسمی باشد.

11
11

19

11

ارجاد رشتههای ج ر و میانرشتهای هیا رورکیرد
رفو نیازهای اهاهی کشور و ورورج کارآفررنی
راهبری پروش های هیر وحقیقیاوی هیینرشیتهای
(م رررت پروش ها وأری شورای پژوهشی مؤهسه
طراحی ،و ورن و اجرای هرنامیههیا و فعالییت هیا
افیارش کارآری و اثرهخشیی نظیام آمیوزش
ه
عالی
طراحیی هیؤال آزمییونهییای هراهییری ،هییا وأریی
هازمان هنجش آمیوزش کشیور /مرکیی هینجش
آموزش وزارت هه اشت /مرکیی آزمیون دانشیگا
آزاد اهالمی
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وا 5

1۰

1۰

وا 1

1

11

وا 5

1۰

1۰

هر 15
هاعت 1
امتیاز

1

1

-

بند

15
17
17
11

موضوع

طراحی هؤال آزمونهای جامو منیقیهای و درون
دانشگاهی (جامو علوم پاریه و پییش کیارورزی ،
اروقییای دهییتیاران ،امتحآنهییای جییامو دکتییری
وخییی ( Ph.Dو نظارر آن
و ورن کتاب هه شیو زردآوری
و ورن مجموعه مقالیههیای همیارشهیای علمیی
معتبر
ارجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجوران خیارجی
ها وأری رئیس مؤهسه

حداکثر

حداکثر

حداکثر

حداقل

ام یاز در

ام یاز در

ام یاز در

ام یاز الزم

واحد کار

هر موضوع

هر موضوع

در هر دوره

یا نیمسال

آموزشی

پژوهشی

ارتقا

هر 5۰
هاعت 1
امتیاز

5

5

وا 1

1۰

1۰

وا 1

1

7

ههازای هر
1۰
دانشجو 1

11

11

حداقل ام یاز الزم از بندهای  1الی 18

11

حداکثر ام یاز قابل اح ساب از بندهای  1الی 18

بند
1
1
9
1
5
7
7
1

-

35

35

جدول شماره  -5ام یاز مفاد موضوع بند  9جدول شماره 4
موضوع

ام یاز
11

رؤهای قوای ههزانه
وزرا ،معاونان رئیسجمهور ،معاونان قو قیائیه ،نواب رئیس مجلس شورای اهالمی و دهیر
شورای عالی انقالب فرهنگی
نمارن زان مجلس شورای اهالمی ،اعیای شورای نگهبان
معاونان وزارت متبوع ،م رر مرکی م رررت حوز علمیه ،اعییای شیورای نمارنی زان مقیام
معظم رهبری در دانشگا ها و رئیس جهاد دانشگاهی
هارر مسئوالن مذکور در ماد  11اصالحی آئیننامه اهتخ امی اعیای هیأت علمی دانشیگا
وهران (هفرا ،اهتان اران ،رئیس هازمان ص ا و هیمای جمهیوری اهیالمی اریران و شیهردار
وهران
رؤهای دانشگا ها و مؤهسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
اعیای مجمو وشخیص میلحت نظام ،نمارن زان مجلس خبرزان رهبری ،اعییای شیورای
عالی انقالب فرهنگی و رؤهای فرهنگستآنها
معاونان دانشگا ها و مؤهسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری و رؤهای پارکهای علم
و فناوری مستقل
93

وا 11
وا 1۰
وا 1۰
وا 1۰
وا 1۰
وا 1۰
وا 1

بند

3

1۰

11
11

موضوع
دهیران شوراهای وخییی و معاونان دهیر شورای عالی انقالب فرهنگی ،معاونان هتادی نهاد
مقام معظم رهبری در دانشگا ها ،معاونان رئیس جهاد دانشیگاهی ،مشیاوران وزرای «علیوم،
وحقیقات و فناوری» و «هه اشت ،درمیان و آمیوزش پیشیکی» ،مسیئولین دفیاور و رؤهیای
اهتانی نهادهای نمارن زی مقام معظم رهبری در دانشگا ها ،معاونیان مرکیی می رررت حیوز
علمیه ،م رران کل دفاور و ادارات «وزارویین متبیوع» ،معاونیان پیارکهیای علیم و فنیاوری
مستقل ،رؤهای پارکهای علم و فنیاوری واهسیته هیه دانشیگا هیا و رؤهیای دانشیک هیا،
پژوهشک ها و واح های پژوهشی مستقل و رؤهای مراکی رش علم و فناوری
معاونان پارکهای علم و فناوری واهسته هه دانشگا ها ،م رران حیوز هیتادی دانشیگا هیا و
مؤهسههای آموزش عیالی ،پژوهشیی و فنیاوری ،معاونیان دانشیک هیا ،پژوهشیک هیا و
واح های پژوهشی مستقل واهسته هه مؤهسه و م رران عامل شرکتهای دانشگاهی
مشاوران معاونان «وزاروین متبوع» ،معاونان م رران کل دفاور و ادارات «وزاروین متبوع» ،دهیر
کمیسیون نشررات علمی کشور ،دهیر کمیسیون انجمنهیای علمیی رهیمی و دهییر شیورای
قیسهای علمی کشور
هارر همتهاری که طبق مقررات ،متی ران آنها هار عیو هیأت علمی هاشن نظیر می رران
زرو های آموزشی را پژوهشی و پستهای هتار دار در مجموعه پستهای هازمانی میوب

ام یاز

وا 7

وا 5

وا 1
وا 1

تبصره  :1مییان امتیاز فعالیتهای علمی ،اجراری هن های  5وا  11ووهط مقام هاالور (صادرکنن حکیم
انتیاب فرد وعیین میشود .همچنین امتیاز فعالیتهای علمی ،اجراری اعیای هیأت علمیی مشیمول
هن های مذکور که در خارج از مؤهسه محل خ مت عیو هیأت علمی و وزاروین فعالیت میینمارنی ،
در صوروی قاهل احتساب خواه هود که ها موافقت رئیس مؤهسه متبوع انجام ش هاش .
تبصره  :2امتیاز هارر فعالیتهای علمی ،اجراری اعیای هیأت علمی که در ارین آئییننامیه پیشهینیی
نش اهت؛ در شیو نامه اجراری ووهط وزاروین (حسس مورد وعیین و اعالم خواه ش .

1۰

جدول شماره  -1-6حداقل ام یازهای الزم برای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی
مؤسسههای تحت نظارت وزارت علوم
س ون
1

س ون
2

س ون
3

س ون
4

س ون
5

س ون
6

س ون
7

س ون
8

س ون
9

مروبه قبل
از اروقا

مروبه
هع از
اروقا

ماد
1

هن
1-1

هن
1-1

هن
9-1

ماد
1

هن
1-9

هن
19-9

1۰

5

1۰

5

میاهق
ها
ج ول
شمار
1-1

15

1۰

15

1

15

1۰

1۰

11

اهتادراری دانشیاری
دانشیاری

اهتادی

س ون
11

س ون
12

س ون
11

س ون
13

س ون
14

مجموع
هن های
1-9
1-9
3-9
1۰-9
11-9
11-9
9۰

ماد
9

هن
1-1

ماد
1

مجموع
مواد

75

5

1۰

11۰

5۰

75

5

1۰

19۰

تبصره  :1ح اقل امتیاز قاهل محاهبه من رج در هتون « »5هراهاس مفاد هن « »1-1منی رج در جی ول
شمار  1-1میهاش .
تبصره  :2متقاضی اروقای مروبه در مجموع میووانی حی اکثر  ٪5۰امتییاز منی رج در هیتون « »1را از
طررق مفاد وبیر ذرل هن « »1۰و هن های  1و  9هن «-11الف» من رج در ج ول شیمار  1-9کسیس
نمار .
جدول شماره -2-6حداقل ام یازهای الزم برای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی پژوهشی
مؤسسههای تحت نظارت وزارت علوم
س ون
1

س ون
2

مروبه
مروبه قبل
هع از
از اروقا
اروقا
اهتادراری دانشیاری
دانشیاری اهتادی

س ون
3

س ون
4

س ون
5

س ون
6

ماد
1

هن
1-9

هن
1-9

هن
1۰-9

1۰
1۰

5
5

1۰
7۰

1۰
15

س ون
7

مجموع هن های
،11-9 ،1۰-9 ،3-9 ،1-9
 19-9و 15-9
55
1۰

س ون
8

س ون
9

س ون
11

س ون
11

ماد
9

هن
1-1

ماد
1

مجموع
مواد

75
15

5
5

1۰
1۰

11۰
19۰

تبصره :متقاضی اروقای مروبه در مجموع میووان ح اکثر  ٪5۰امتیاز من رج در هتون « »5را از طرریق
مفاد وبیر ذرل هن  11و هن های  1و  9هن « -19الف» من رج در ج ول شمار  1-9کسس نمار .
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جدول شماره  -3-6حداقل ام یازهای الزم برای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی
مؤسسههای تحت نظارت وزارت بهداشت
س ون
1

س ون
2

س ون
3

س ون
4

س ون
5

س ون
6

س ون
7

س ون
8

س ون
9

س ون
11

س ون
11

س ون
12

س ون
13

مروبه قبل
از اروقا
مرهی
اهتادراری
دانشیاری

مروبه هع
از اروقا
اهتادراری
دانشیاری
اهتادی

ماد
1
1۰
1۰
1۰

هن
1-1
15
15
15

هن
1-1
15
17
17

هن
9-1
95
9۰
1۰

هن
1-1
1۰
15

ماد
1
75
15
1۰

هن
1-9
5
7/5
15

ماد
9
9۰
95
15

هن
1-1
5
5
5

ماد
1
1۰
1۰
1۰

مجموع
مواد
11۰
155
17۰

جدول شماره  -4-6حداقل ام یازهای الزم برای ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی پژوهشی
مؤسسههای تحت نظارت وزارت بهداشت
س ون
1

س ون
2

مروبه قبل مروبه هع
از اروقا
از اروقا
اهتادراری
مرهی
اهتادراری دانشیاری
اهتادی
دانشیاری

س ون
3

س ون
4

س ون
5

س ون
6

س ون
7

س ون
8

س ون
9

س ون
11

س ون
11

س ون
12

س ون
13

س وان
14

ماد
1
1۰
1۰
1۰

هن
1-1
15
17
17

هن
1-1
5
5
5

هن
9-1
1۰
15

هن
5-1
5
5
5

ماد
1
15
1۰
5۰

هن
1-9
15
15
15

هن
1-9
1۰
15
9۰

ماد
9
15
55
7۰

هن
1-1
5
5
5

ماد
1
1۰
1۰
1۰

مجموع
مواد
11۰
155
17۰

ماده -5مؤهسههای دارای هیأت ممیی مستقل میووانن ها ووجه هه مأموررتهای خیود و هیا رعاریت
ضواهط و مقررات من رج در ارن آئیننامه و رعارت ح اقلهای وعیینش  ،ضواهط و مقیررات خیاص
خود را درخیوص مفاد ماد هه ارن آئیننامه که هه وأری ح اقل دو هوم کل اعییای هییأت ممییی
میره  ،پس از وأری هیأتهای ممیی مرکیی وزاروین و اهالغ آن ووهط مقام مسئول در وزارویین هیه
اجرا در آورن .
ماده -6ارزراهی کیفیت انجام فعالیتهای موضوع مواد چهارزانه ارن آئییننامیه (فرهنگیی ،آموزشیی،
پژوهشی و اجراری ههمنظور رهی زی و اظهارنظر هه درخواهت متقاضیان اروقیای مروبیه و همچنیین
هررهی رکود علمی ،احتساب هاهقه خ مت قبل از وب رل وضعیت هه رهمی آزمارشی اعییای هییأت
علمی مؤهسه هراهاس ج اول فوق ووهط مراجو ذیصالح انجام میپذررد.
ماده -7ها اهالغ ارن آئیننامه کلیه اعیای هیأت علمی متقاضی اروقا مروبه ،قیو نظر از ارنکه پرونی
آنان در واررخ الزماالجرا ش ن آئیننامه در کمیته منتخس ،کمیسیون وخییی را هیأت ممیی ذیرهیط
مورد طرح و هررهی قرار زرفته و را در شر ارهال پرون هه کمیتهها ،کمیسیونها را هیأتهای ریاد
ش هاش  ،میووانن ها ارائه درخواهت کتبی هه کمیته منتخیس مرهوطیه ،اعمیال ارین آئییننامیه را در
هررهی پرون اروقای مروبه خورش وقاضا نمارن .
ماده -8شیو نامههای اجراری ارن آئیننامه حسس مورد ووهط وزرای مرهوطه ،حی اکثر  9میا پیس از
ویورس ارن آئیننامه ههمنظور اجرا اهالغ میشود.
11

ماده -9در راهتای اجرای هن های «الف» میاد  17و «ب» میاد  1۰قیانون هرنامیه پینج هیاله ووهیعه
دهتیاهی هه جارگا مناهس علم و فناوری در منیقه و جهان ،آئیننامیه
میوب 1913/1۰/15و ها ه
اروقای مروبه اعیای هیأت علمی ،مورد هازنگری قرار زرفت .ارن آئیننامیه مشیتمل هیر  3میاد و 75
وبیر در جلسه  777مورخ  1931/11/11شورای عالی انقالب فرهنگی هه ویورس رهی و از ویاررخ
1935/7/1هرای کلیه مؤهسههای آموزش عالی ،پژوهشیی و فنیاوری دولتیی و غیردولتیی واهسیته هیه
وزاروین و هارر دهتگا های اجراری و نهادهای عمومی کشور ،الزماالجرا میهاش .ص77771/
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقالب فرهنگی

رونوشت به انضمام يك نسخه مصوبه ،به :
دفتر مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
دفتر رئيس جمهور
مجلس شوراي اسالمي
اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات نهاد رياست جمهوري
دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور
وزارت دادگستري (براي درج در روزنامه رسمي كشور)
هيئت نظارت و بازرسي
دفتر دبير شوراي عالي
هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي
معاونت نظارت و راهبري مصوبات
معاونت حقوقي و تدوين و تنقيح مصوبات
ديوان محاسبات كشور
معاونت حقوقي رياست جمهوري
معاونت امورمجلس رياست جمهوري ابالغ ميشود.
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