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شيوهنامه اجرايي آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي
مصوب  1931/6/1وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
بخش اول -مؤسسههاي آموزشي
مقدمه
اين شيوهنامه در اجراي ماده « »1بخش سوم آييننامه ارتقااي مرتهاه ابالغا
ط بخشنامه شماره  27/11/72989مورخ  27/18/3بهشرح ذيل تدوين گردياده
و براي اعضاي هيأت علم آموزشا شااغل در مؤسساههااي آموزشا دوتيا و
غيردوتي وابسيه به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،ساير دسيگاههاي اجرايا و
نهادهاي عموم کشور از تاريخ  1371/6/1الزماالجرا م باشد.
فصل اول -اختصارات
 -1وزارت :منظور ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
 -2مؤسسه :به هر يک از دانشگاهها و مؤسسههاي آموزشعاات  ،پژوهشا و
فناوري دوتي و غيردوتيا کاه داراي مزاوز از شاوراي گسايرش آماوزشعاات
«وزارت» يا ساير مراجع قانون ذيربط م باشند ،اطالق م گردد.
 -9حوزه علميه :به کليه مراکز آموزشا و پژوهشا زاوزوي کاه براساا
مزوز شورايعات زوزه علميه قا مزااز باه فياتيات و ادور مادرل تح ايل
زوزوي م باشند ،اطالق م گردد.
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 -4دستگاه اجرايي :به کليه وزارتخانهها ،مؤسسههاي دوتي  ،مؤسسههاا ياا
نهادهاي عموم غيردوتي  ،شرکتهاي دوتي و همچنين کليه دسيگاههااي کاه
شمول قانون بر آنها مسيلزم ذکر و يا ت ريح نام بوده و م اديق آن به تأييد هيأت
امناي «مؤسسه» م رسد ،اطالق م گردد.
 -4مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي :باه وازاد ساازمان مشخ ا کاه
داراي اسيقالل زقوق بوده و با ت ويب مزلس شوراي اسالم و يا ساير مراجاع
ذي الح ايزاد شده يا م شود و بيش از پنزاه در د ( )%11بودجه ساالنه آن از
محل منابع غيردوتي تأمين و انزاام وااايو و مادمات داراي جنهاه عماوم را
عهدهدار م باشد ،اطالق م گردد.
 -6عضو هيأت علمي :به هار ياک از اعضااي هياأت علما آموزشا و ياا
پژوهش که براسا ضوابط و مقررات «وزارت» به اسايخدام «مؤسساه» درآماده
باشد ،اطالق م گردد.
 -7شناسنامه علمي :به مزموعه فرمهاي که باهمنظاور ارزيااب

االزيت

علم عضو هيأت علم براسا فياتيتهاي مندرج در جداول موضوع مواد  1تاا
 4بخش اول آييننامه ارتقاي مرتهه ("فرهنگ  -تربيي  -اجيماع "" ،آموزشا "،
"پژوهش  -فناوري" و "علم  -اجراي ") تهيه ،تکميل و به تأييد مراجع ذيربط
رسيده باشد ،اطالق م گردد.
فصل دوم -تعاريف
 -1تدوين کتاب :مطاتب يا دادههاي هدفمند و منساز اسات کاه از مناابع
مخيلو تهيه و در يک مزموعه گردآوري م شود.
 -2تأليف کتاب :نوع از تدوين کياب مشايمل بار مزموعاهاي از دادههااي
علم و نظريات پذيرفيه شده است که براسا تحليل جديد و يا ترکيب مهيکرانه
سامانده م شود و ميموال توام با نقد و يا نييزه گيري است.
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 -9تصنيف کتاب :نوع از تأتيو کياب مشايمل بار مزموعاهاي اسات کاه
زداقل  %81آن براسا ديدگاههاي ديگران در يک موضوع مشاخ
چند که ممکن است آنها را قهالً در مقاالت مود منيشر کرده باشند.

باشاد .هار

 -4تصحيح انتقادي کتاب :عهارت است از ميرف نسخه -بدلهااي موجاود
حيحترين و نزديکترين نسخه با زمان زياات مؤتاو ،اراياه
در جهان ،تشخي
روش تحقيق ،شرح و توضيح مسيندات مين ،ذکر مامذ و منابع مورد اسايااده باا
اسيناد به شواهد و کيابشناس آن ،تکميل نقاي چه در عهارت و چه در محيوا
و داوري در بهيرين برداشت و نظاير آن.
 -4نشريه علمي معتبر :نشريه علما مييهار اعا از نشاريه علما مييهار
دامل ا و مااارج اساات .نشااريه علم ا مييهاار دامل ا نشااريهاي (کاغااذي يااا
اتکيرونيک ) است که داراي درجه علم  -پژوهش يا علم  -ترويز از «وزارت»
(و همچنين وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشک ) يا زوزه علميه باشد .نشريه
علم مييهر مارج نشريهاي (کاغذي يا اتکيرونيک ) است که اميياز آن ميناسب
با درجه اعيهار آن توسط هيأت مميزه تييين م گردد.
 -6همايش علمي معتبر :همايش است که با داوري مقاالت دريافي همراه
بوده و پس از ارايه هر مقاته ،نقد و بررس يا پرسش و پاسخ درم وص آن مقاتاه
توسط زضار انزام م شود .در اين نوع هماايش ارفاً مقااالت علما (بنياادي،
کاربردي ،توسيهاي يا فناوري) ارايه م شود.
 -7نمايه معتبر :مشيمل است بر نمايه ارايه شده توسط پايگاه اسينادي علوم
جهان اسالم ( 1 )ISCو نمايههاي مييهر بيناتملل که مقهوتيت بيناتملل آن باه
تأييد هيأت مميزه رسيده باشد.
 -8مقاله پر استناد 2:به مقاتاهاي کاه ميناساب باا هار رشايه داراي تياداد
اسينادهاي بيش از تيداد مشخ

در گزارش نمايه  ISCو يا يک از نماياههااي
1- Islamic World Science Citaion Center
2- Highly Cited Paper
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مييهر بيناتملل بهترتيب در  1و يا  11سال قهال از ساال مرجاع باشاد ،اطاالق
م گردد.
 -3مقاله داغ :1به مقاته اي که ميناسب با هر رشيه داراي اسينادهاي بيش از
تيداد مشخ در گزارش نمايه  ISCيا يک از نمايههاي مييهر بايناتمللا در 8
سال قهل از سال مرجع باشد ،اطالق م گردد.
 -11نظريه :عهارت است از مزموعه باه ها پيوسايهاي از ماااهي  ،تيااريو،
قضايا و پيشنهادها که بهمنظور تهياين و پايشبينا پديادههاا ياا زقاايق اراياه
م شود.
 -11خالقيت :عهارت است از فرآيند شکسايه شادن و دوبااره سااميه شادن
دانش موجود توسط فرد مالق درباره يک موضوع و به دستآوردن بينش جدياد
نسهت به ماهيت آن با رويکردي نو در جهت تشاريح ،برداشات ،برقاراري رواباط،
کشو نادانسيهها بهمنظور پردازش نو از آن موضوع.
 -12نوآوري :عهارت است از تحقاق بخشايدن ،عينا کاردن و اراياه نيااي
مالقيت که به ورت ارايه يک ماهوم ،تيريو ،قضيه يا پيشنهاد جديد (ميموال در
قاتب يک مقاته علم يا طراز يک مح ول و يا مدمت جديد) اهور م کند.
 -19دانشآموخته ممتاز :دانشآموميه اي است که از تحاظ ميانگين کل در
دورههاي کاردان و کارشناس جزو بيست در د ( )%81اول و در دوره تح يالت
تکميل  ،جزو بيست و پن در د ( )%81اول دانشآموميگاان ها دوره ايهااي
مود در رشيه مربوط بوده و اتزاماً داراي ميدل باالي  16باشد.
 -14پيوست فرهنگي :سندي است مشيمل بر مطاتيات کارشناسا  ،مهاين
پيشبين پيامدهاي فرهنگ و اعمال اتزامات و اسيانداردهاي مربوط در هار ناوع
طرح ،ت مي و اقدام کالن اقي ادي ،سياس  ،زقوق قضاي  ،اجيماع و فرهنگ
ميناسب با مقيضيات و شرايط جاميه.
1- Hot Paper
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 -14کرسي نقد و نظريهپردازي :نشسي است که براي ارزياب يک نظرياه،
نوآوري ،نقد و منااره در زوزه علوم انساان و مياار اساالم زيار نظار هياأت
زمايت از کرس هاي نظريهپردازي ،نقد و منااره و براسا ضوابط و مقاررات آن
هيأت در مراکز علم برگزار م گردد.
فصل سوم -ضوابط کلي
ماده  -1زداقل مدت اشيغال تماموقت و مسيمر اعضاي هيأت علما در هار
مرتهه بهمنظور ارتقا به مرتهه باالتر عهارت است از:
اتو) مرب آموزشيار (با مدرل کارشناس ارشد)
ب) مرب
ج) اسياديار
د) دانشيار

 3سال
 1سال
 4سال
 4سال

تبصره  -1موارد ذيل در زداقل مدت اشيغال تماموقات عضاو هياأت علما
براي ارتقا به مرتهه باالتر قابل ازيساب نم باشد:
اتو) دوره ضرورت مدمت نظام واياه؛
ب) مدت مأموريي که منزر به قطع واايو آموزش و يا پژوهش عضو هيأت
علم در مؤسسه محل مدمت و يا محل مأموريت م گاردد (باساينناي مقاماات
موضوع ماده « »44آييننامه اسيخدام اعضاي هيأت علم  1و مشموتين ته اره
« »8ذيل اين ماده)؛
ج) مدت مدمت بيش از يک سوم دوره توقو در مؤسسات پژوهش .
تبصره  -2دوره فر ت مطاتيات و پسا دکياري اعضااي هياأت علما جازو
زداقل مدت اشيغال آنان براي ارتقا به مرتهه باالتر محسوب م گردد.

 -1مشاغل موضوع ماده  ،44در آيين اسيخدام اعضاي هيأت علم به ماده  97تغيير يافيه است.

بخش سوم :اعضاي هيأت علمي 423 /

تبصره  -9هر دو سال مدمت اعضاي هيأت علم نيمهزضوري و نيمهوقات
براي ارتقا به مرتهه باالتر بهترتيب ميادل "ياک و ناي " و "ياک" ساال مادمت
تماموقت آنان تلق م گردد.
ماده  -2تقاضاي ارتقاي مرتهه اعضاي هيأت علم ماأمور باه تح ايل ارفاً
پس از اتمام مأموريت تح يل آنان قابل بررس م باشد.
تبصره -مربيان آموزشيار و يا مربيان که پس از ط دوره توقو الزم به مأموريت
تح يل اعزام شده و تقاضاي مود را پيش از اعزام باه کميياه منيخاب اراياه نماوده
باشند ،از شمول اين ماده مسيننا بوده و تقاضاي ايشان قابل رسيدگ م باشد.
ماده  -9مربيان آموزشيار و يا مربيان که با مزوز شوراي باور

وزارت و باا

اسيااده از مأموريت تح يل موفق به امذ مدرل کارشناس ارشد و ياا دکياري
(زسب مورد) شده و يا م شوند ما توانناد بادون عاريات دوره توقاو و کساب
زداقل امييازات الزم ،به ر ارايه مدرل موردنظر به مرتهه باالتر ارتقاا يابناد و
تاريخ اجراي زک آنان از تاريخ اني اب و شروع به کار مزدد با مدرل کارشناس
ارشد و يا دکيري (زسب مورد) م باشد.
تبصره -ت مي گياري درم اوص ارتقااي مرتهاه مربياان آموزشايار (داراي
مدرل کارشناس ارشد) و يا مربيان که بدون اسيااده از مأموريت تح يل موفق
به امذ مدرل دکيري شده و يا م شوند با ارايه زداقل دو مقاته علم پژوهشا
در نشريات مييهر علم بر عهده هيأت مميزه ذيربط ما باشاد و تااريخ ارتقااي
مرتهه آنان پس از تأييد هيأت مميزه تاريخ مومر امذ مدرل دکيري و يا مقااالت
مذکور مواهد بود.
ماده  -4اعضاي هيأت علم فاقد مدرل دکيري و ياا ساطح  4زاوزوي کاه
براسا امييازات الزم به مرتهه اسيادياري ارتقا يافيهاند ،رفاً پس از امذ مادرل
دکيري و يا سطح دکيري  4زوزوي با کسب امييازات الزم م توانناد باه مراتاب
علم باالتر ارتقا يابند.
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تبصره -ميقاضيان فاقد مدارل دانشگاه کاه االزيت آناان در مرتهاه فيلا
براسا رأي کميسيون مهرگان بدون مدرل دانشگاه مسيقر در «وزارت» به تأيياد
رسيده باشد جهت ارتقا به مراتب باالتر از شمول مااد اين ماده مسيننا م باشند.
ماده  -4اعضاي هيأت علم پيمان همانند اعضاي هياأت علما رسام باا
رعايت کامل قوانين و مقررات و در ورت ازراز شرايط الزم پس از ت ويب هيأت
مميزه ذيربط م توانند به مرتهه باالتر ارتقا يابند.
تبصره -فياتيتهاي چهارگانه اعضاي هيأت علم موضوع اين ماده که پس از
اتمام دوره سربازي و ياا طا دوره ضارورت در «مؤسساه» باه اسايخدام هماان
«مؤسسه» درآمده باشند قابل ازيساب مواهد بود.
ماده  -6ايرانيان مقي مارج از کشور و يا اتهاع مارج کاه در دانشاگاههاا و
مؤسسات آموزشعات و پژوهش مارج از کشاور داراي مرتهاه علما باوده و باا
رعايت قوانين و مقررات مربوطه به اسيخدام «مؤسساه» درآماد باشاند ،چنانچاه
مرتهه فيل آنان به تأييد هيأت مميزه مرکازي «وزارت» رسايده باشاد براساا
ضوابط و مقررات آييننامه ارتقاي به مرتهه باالتر ارتقا م يابند.
ماده  -7زک بازنشسيگ اعضاي هيأت علم ميقاض ارتقا به مرتهه بااالتر،
قطع نظر از تأييد يا عدم تأييد هيأت مميزه ذيربط تابع ضوابط و مقررات ندوق
بازنشسيگ مربوطه م باشد .در هر زال چنانچه عضو هيأت علم ميقاض ارتقاا
قهل از بازنشسيگ مدارل مود را تحويل کمييه منيخب نموده باشد ،تقاضاي وي
قابل بررس مواهد بود.
ماده  -8اعمال هرگونه ضوابط و مقررات ديگر از ساوي «مؤسساه» ارفاً باا
رعايت ضوابط و مقررات مندرج در آييننامه ارتقاي مرتهه و با ارايه پيشنهاد هيأت
مميزه «مؤسسه» به مرکز هيأتهاي امنا و هيأتهااي مميازه «وزارت» و پاس از
تأييد مراجع ذيربط امکانپذير م باشد.
ماده  -3مرکز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه «وزارت» در اجراي بند «»7
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ماده «« »3مقررات مربوط به طرز تشکيل و امييارات و واايو هيأتهاي مميازه
مرکزي» بر زسن اجراي آييننامه ارتقا نظارت داشيه و در اورت تازوم رأسااً از
طريق طرح پرونده در کميسيونهاي تخ ا و هياأتهااي مميازه مسايقر در
«وزارت» اقدام به بررس پرونده اعضاي هيأت علما مواهاد نماود کاه در ايان
ورت رأي ابالغ از سوي آن مرکز الزماالتهاع م باشد.
فصل چهارم -ضوابط اختصاصي
ماده  -1شيوه ارزياب امييازات موضوع ماده  1بخش اول آييننامه ارتقا
ارزياب امييازهاي قابل محاسهه از فياتيتهاي "فرهنگ  -تربيي  -اجيمااع "
اعضاي هياأت علما «مؤسساه» براساا جاداول منادرج در فارم شاماره «»1
شناسنامه علم و با رعايت دقيق توضيحات ذيل آنها منح راً توساط کميسايون
موضوع ماده « »1آييننامه ارتقا ورت م پذيرد.
تخ
تبصره -بررس امييازهاي موضوع اين ماده بدون نياز باه بررسا در کميياه
منيخب «مؤسسه» ،رفاً توسط کميسيون تخ
ارتقاي مرتهه انزام م پذيرد.

موضوع ماده « »1آياينناماه

ماده  -2شيوه ارزياب امييازات موضوع ماده  8بخش اول آييننامه ارتقا
ارزياب امييازهاي قابل محاسهه از فياتيتهاي آموزش اعضااي هياأت علما
«مؤسسه» براسا جداول مندرج در فرم شماره « »8شناسنامه علم و با رعايت
دقيق توضيحات ذيل آنها ورت م پذيرد.
تبصره  -1تييين شام هاي مربوط به ارزياب رعايت نظ و انضهاط درس و
شؤون آموزش عضو هيأت علم و ميزان اهميت هر يک از شام هااي تيياين
شده در قاتب کاربرگ شماره « »1-8بر عهده شوراي آموزش «مؤسساه» باوده و
نحوه ارزياب آن در هر ني سال تح يل م بايست بر مهنااي اار تاا بيسات و
بهشرح رابطه ذيل کاربرگ « »1-8محاسهه گردد .الزم به توضايح اسات چنانچاه
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نمره ارزياب عضو هيأت علم بيش از دو ني سال تح يل ميوات از  1/31کمير
باشد ارتقاي مرتهه وي به مدت يکسال به تيويق مواهد افياد.
تبصره  -2تييين شام هاي مربوط به ارزياب کيايت تدريس عضاو هياأت
علم و ميزان اهميت هر يک از شام هاي تييين شده در قاتاب کااربرگهااي
شمار «( »8-8اتو -ج -ه -و) بر عهده شوراي آموزش «مؤسساه» باوده و نحاوه
ارزياب آن م بايست بر مهناي ار تا پن بهشرح رابطههاي ذيال کااربرگهااي
مربوطه محاسهه گردد.
تبصره  -9فياتيتهاي آموزشا عضاو هياأت علما باراي کلياه دورههااي
آموزش رسم م وب اع از زضوري ،غيرزضوري (آموزشهاي اتکيرونيکا بار
مط « )»onlineو نيمهزضوري در ازيساب کميت تدريس بهترتيب با ضارايب ،1
 1/1 ،1/91محاسهه م گردد.
تبصره  -4تدريس در هر يک از سطوح  3 ،8 ،1و  4زوزه علميه ،باهترتياب
ميادل تدريس در دوره کاردان  ،کارشناس  ،کارشناس ارشد و دکيري محساوب
م شود.
تبصره  -4ارزياب کميات توساط درو
مشابه درو

علما از تحااظ اميياازده دقيقاا

نظري مواهد بود.

تبصره  -6زداکنر اميياز قابل محاسهه کميت تادريس باراي اعضااي هياأت
علم در هر ني سال تح يل  6اميياز م باشد.
تبصره  -7چنانچه وازد مواو تييين شده براي عضو هيأت علم براساا
برنامهريزي «مؤسسه» کمير از وازد مواو آموزش م وب باشد وي م تواند باا
رعايت ته ره « »3ذيل بند « »3جدول شماره « »8بخش اول آييننامه ارتقا پس
از امذ مزوز از مؤسسه ميهوع جهات تادريس در سااير دانشاگاههاا و مؤسساات
آموزشعات  ،با ارايه گواه الزم و مسيندات کميت و کيايت تدريس (تا تکميال
وازد مواو مربوطه) از امييازات ماده « »8بهرهمند گردد.
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تبصره  -8اعضاي هيأت علم داراي سمتهاي اجراي که وازد مواو آنان
ار وازد تييين گرديده است (مشاغل موضوع ماده « »44آيينناماه اسايخدام
اعضاي هيأت علم ) در زمان ت دي مشااغل مربوطاه از زاداقل امييااز کيايات
تدريس ساير مشاغل داراي کسر وازد مواو به ورت کامال و کيايات تادريس
آنان براسا وازد مواو تييين شده محاسهه م گردد.
تبصره  -3چنانچه عضو هيأت علم ميقاض ارتقا به مرتهه دانشياري مايخر
به کسب عنوان سرآمدي آموزش باشاد بناا باه درمواسات وي و ت اويب هياأت
مميزه مرکزي ،ملزم به رعايت شرط کسب زداقل امييازهاي تييين کنناده ماواد
« »3و « »4بخش اول آييننامه ارتقاي مرتهه نخواهد بود.
سرآمدي در آموزش با ازراز شرايط ذيل تحقيق يابد:
 -1کسب زداقل  2اميياز از بند « »6ماده «»1؛
 -8کسب سقو اميياز از بند « »1ماده « 9( »8اميياز)؛
 -3کسب زد ن اب الزم از بند « »8ماده « 6( »8اميياز)؛
 -4کسب زداقل  11اميياز بيش از زداقل امييااز تيياين شاده در بناد «»3
ماده « 12( »8اميياز).
 -1کسب سقو اميياز از بند « »8-1-8ماده « 8( »8اميياز)؛
 -6کسب سقو اميياز از بند « »8-6-8ماده « 3( »8اميياز)؛
 -9کسب زداقل  181اميياز از مزموع مواد « »1ات « »4آيينناماه ارتقااي
مرتهه.
ماده  -9شيوه ارزياب امييازات موضوع ماده  3بخش اول آييننامه ارتقا
ارزياب امييازات قابل محاسهه از فياتيتهاي پژوهش  -فناوري اعضاي هياأت
علم «مؤسسه» براسا جداول مندرج در فرم شماره « »3شناسنامه علم و باا
رعايت دقيق توضيحات ذيل آنها ورت م پذيرد.
تبصره  -1در ازيساب اميياز مقاته و يا کياب رفاً تاريخ پاذيرش و ياا چاا

 / 494مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

مقاته يا کياب زسب مورد مالل عمل م شود.
تبصره  -2چنانچه ميقاض ارتقا از اميياز پذيرش چا مقاته و يا کياب براي
ارتقا به مرتهه فيل اسيااده ننموده باشد ،اميياز آن مقاته يا کياب در اورت کاه
تاريخ چا آن بيد از تاريخ ارتقاي مرتهه فيل باشد قابل محاسهه است.
تبصره  -9در امييازده به مقاالت داراي ه پوشان الزم است اميياز تيياين
شده در ميزان ه پوشان ضرب و سپس براسا سه تييين شده در جدول ذيل
بند « »1-3فرم شماره « »3شناسنامه علم محاسهه گردد.
تبصره  -4براي ارتقا به مرتهه دانشياري و اسيادي بهترتيب ارايه زداقل «»8
و « »3مقاته علم پژوهش مييهر مسيقل اتزام است و منظور از مقاته مسايقل
مقاتهاي است که نويسنده آن رفاً شخ ميقاض باشد .چنانچه مقاته ،مسيخرج
از پاياننامه يا رساته دانشازو باوده و دانشازو و اساياد راهنمااي وي (ميقاضا )
مشيرکاً نويسندگان مقاته باشند ،آن مقاته نيز مسيقل تلق م گردد.
تبصره  -4چنانچه بخش از مطاتب يک مقاته (نه د در د آن) مسايخرج
از رساته يا پاياننامه ميقاض ارتقا باشد ،بخش مربوطه ميناسب با ناوع کميات و
کيايت مقاته در هار ياک از بنادهاي جاداول « »1-3تاا « »3-3فارم شاماره 3
شناسنامه علم قابل ازيساب م باشد.
تبصره  -6ارتقا به مرتهه اسيادي عالوه بر کسب زداقل اميياازات منادرج در
جدول شماره « »1بخش اول آييننامه ارتقاي مرتهه باا رعايات ته اره « »4ايان
ماده ،مسيلزم تحقق زداقل يک مورد از موارد ذيل م باشد:
 -1هدايت رساته دو دانشزوي دوره دکيري در مؤسسه محل مدمت ياا سااير
مؤسسههاي داراي دوره دکيري (با امذ موافقت «مؤسسه») در رشيه مربوط؛
 -8هدايت پاياننامه هشت دانشزوي دوره دکيري در مؤسسه محل مدمت يا
ساااير مؤسسااههاااي داراي دوره دکيااري (بااا امااذ موافقاات «مؤسسااه») بااراي
مؤسسههاي فاقد دوره دکيري در رشيه مربوط؛
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 -3دارا بودن يک کياب تأتيا ؛
 -4دارا بودن يک طرح پژوهش ملّ و يا سه طرح اسيان يا منطقهاي؛
 -1ارايه يک نظريه جديد با تأييد مراکز علم مييهر ذيربط (انزمان علما
مربوطه ،مياونت پژوهش و فناوري «وزارت» و هيأت مميزه ذيربط).
تبصره  -7اميياز کليه مقاالت و مال ه مقاالت موضوع بندهاي « »1-3اتا
« »1-3رفاً براسا جدول ذيل بند « »1-3فرم شماره « »3شناسانامه علما
محاسهه م گردد .در موارديکه مقاته ،مسيخرج از پايانناماه ياا رسااته دانشازو
اميياز نار اول به اسياد راهنما تيلق م گيرد.
تبصره  -8چنانچه هدايت پاياننامه ياا رسااته چناد دانشازو را ياک اساياد
راهنما بر عهده داشيه و دانشزويان ذيربط به همراه اساياد راهنمااي يااد شاده
نويسندگان مقاته باشند ،ميقاض ارتقا (اسياد راهنما) از اميياز ناار اول برماوردار
مواهد شد.
تبصره  -3چنانچه هدايت پاياننامه يا رساته دانشازو را بايش از ياک اساياد
راهنما بر عهده داشيه باشند رفاً اسياد راهنمااي اول ما تواناد از ساه امييااز
تييين شده براي نار اول برموردار گردد.
ماده  -4شيوه ارزياب امييازات موضوع ماده  4بخش اول آييننامه ارتقا
ارزياب امييازات قابل محاسهه از فياتياتهااي اجرايا اعضااي هياأت علما
«مؤسسه» براسا جداول مندرج در فرم شماره « »4شناسنامه علم و با رعايت
دقيقتر توضيحات ذيل آنها ورت م پذيرد.
اين شيوهنامه در چهاار ف ال ميضامن مزموعاا « »13مااده و « »86ته اره
بااهت ااويب وزياار محياارم علااوم ،تحقيقااات و فناااوري رساايد و از تاااريخ 71/6/1
الزماالجرا م باشد.
وزير علوم ،تحقيقات و فناوري -کامران دانشزو
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بخش دوم -مؤسسههاي پژوهشي
مقدمه
اين شيوهنامه در اجراي ماده « »1بخش سوم آييننامه ارتقااي مرتهاه ابالغا
ط بخشنامه شماره  27/11/72989مورخ  27/18/3بهشرح ذيل گرديده و باراي
اعضاي هيأت علم پژوهش شاغل در مؤسسههاي پژوهش دوتيا و غيردوتيا
وابسيه به وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،ساير دسيگاههاي اجرايا و نهادهااي
عموم کشور از تاريخ  1371/6/1الزماالجرا م باشد.
فصل اول -اختصارات
 -1وزارت :منظور ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري است.
 -2مؤسسه :به هر يک از دانشگاهها و مؤسسههاي آموزشعاات  ،پژوهشا و
فناوري دوتي و غيردوتيا کاه داراي مزاوز از شاوراي گسايرش آماوزشعاات
«وزارت» يا ساير مراجع قانون ذيربط م باشند ،اطالق م گردد.
 -9حوزه علميه :به کليه مراکز آموزشا و پژوهشا زاوزوي کاه براساا
مزوز شورايعات زوزه علميه قا مزااز باه فياتيات و ادور مادرل تح ايل
زوزوي م باشند ،اطالق م گردد.
 -4دستگاه اجرايي :به کليه وزارتخانهها ،مؤسسههاي دوتي  ،مؤسسههاا ياا
نهادهاي عموم غيردوتي  ،شرکتهاي دوتي و همچنين کليه دسيگاههااي کاه
شمول قانون بر آنها مسيلزم ذکر و يا ت ريح نام بوده و م اديق آن به تأييد هيأت
امناي «مؤسسه» م رسد ،اطالق م گردد.
 -4مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي :باه وازاد ساازمان مشخ ا کاه
داراي اسيقالل زقوق بوده و با ت ويب مزلس شوراي اسالم و يا ساير مراجاع
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ذي الح ايزاد شده يا م شود و بيش از پنزاه در د ( )%11بودجه ساالنه آن از
محل منابع غيردوتي تأمين و انزاام وااايو و مادمات داراي جنهاه عماوم را
عهدهدار م باشد ،اطالق م گردد.
 -6عضو هيأت علمي :به هار ياک از اعضااي هياأت علما آموزشا و ياا
پژوهش که براسا ضوابط و مقررات «وزارت» به اسيخدام «مؤسساه» در آماده
باشد ،اطالق م گردد.
 -7شناسنامه علمي :به مزموعه فرمهاي که باهمنظاور ارزيااب

االزيت

علم عضو هيأت علم براسا فياتيتهاي مندرج در جداول موضوع مواد  1تاا
 4بخش دوم آييننامه ارتقاي مرتهه (" فرهنگ  -تربيي  -اجيماع "" ،آموزش "
"پژوهش  -فناوري" و "علم  -اجراي ") تهيه ،تکميل و به تأييد مراجع ذيربط
رسيده باشد ،اطالق م گردد.
فصل دوم -تعاريف
 -1تدوين کتاب :مطاتب يا دادههاي هدفمند و منساز اسات کاه از مناابع
مخيلو تهيه و در يک مزموعه گردآوري م شود.
 -2تأليف کتاب :نوع از تدوين کياب مشايمل بار مزموعاهاي از دادههااي
علم و نظريات پذيرفيه شده است که براسا تحليل جديد و يا ترکيب مهيکرانه
سامانده م شود و ميموال توام با نقد و يا نييزه گيري است.
 -9تصنيف کتاب :نوع از تأتيو کياب مشايمل بار مزموعاهاي اسات کاه
زداقل  %81آن براسا ديدگاههااي جدياد و ناوآوريهااي علما نويسانده ياا
نويسندگان ،تدوين و همراه با تحليل يا نقد ديدگاههاي ديگاران در ياک موضاوع
مشخ م باشد ،هر چند که ممکن است آنهاا را قاهالً در مقااالت ماود منيشار
کرده باشند.
 -4تصحيح انتقادي کتاب :عهارت است از ميرف نسخه -بدلهااي موجاود
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حيحترين و نزديکترين نسخه به زمان زيات مؤتاو ،اراياه
در جهان ،تشخي
روش تحقيق ،شرح و توضيح مسيندات مين ،ذکر مامذ و منابع مورد اسايااده باا
اسيناد به شواهد و کيابشناس آن ،تکميل نقاي چه در عهارت و چه در محيوا
و داوري در بهيرين برداشت و نظاير آن.
 -4نشريه علمي معتبر :نشريه علما مييهار اعا از نشاريه علما مييهار
دامل ا و مااارج اساات .نشااريه علم ا مييهاار دامل ا نشااريهاي (کاغااذي يااا
اتکيرونيک ) است که داراي درجه علم  -پژوهش يا علم  -ترويز از «وزارت»
(و همچنين وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشک ) يا زوزه علميه باشد .نشريه
علم مييهر مارج نشريهاي (کاغذي يا اتکيرونيک ) است که اميياز آن ميناسب
با درجه اعيهار آن توسط هيأت مميزه تييين م گردد.
 -6همايش علمي معتبر :همايش است که با داوري مقاالت دريافي همراه
بوده و پس از ارايه هر مقاته ،نقد و بررس يا پرسش و پاسخ درم وص آن مقاتاه
توسط زضار انزام م شود .در اين نوع هماايش ارفاً مقااالت علما (بنياادي،
کاربردي ،توسيهاي يا فناوري) ارايه م شود.
 -7نمايه معتبر :مشيمل است بر نمايه ارايه شده توسط پايگاه اسينادي علوم
جهان اسالم ( 1)ISCو نمايههاي مييهر بيناتملل که مقهوتيت بيناتمللا آن باه
تأييد هيأت مميزه رسيده باشد.
 -8مقاله پر استناد 2:به مقاتاه اي کاه ميناساب باا هار رشايه داراي تياداد
اسينادهاي بيش از تيداد مشخ در گزارش نمايه  ISCو يا يک از نماياههااي
مييهر بيناتملل بهترتيب در  1و يا  11سال قهال از ساال مرجاع باشاد ،اطاالق
م گردد.
 -3مقاله داغ 9:به مقاتهاي که ميناسب با هر رشيه داراي اسينادهاي بيش از
1- Islamic World Science Citaion Center
2- Highly Cited Paper
3- Hot Paper
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تيداد مشخ در گزارش نمايه  ISCيا يک از نمايههاي مييهر بايناتمللا در 8
سال قهل از سال مرجع باشد ،اطالق م گردد.
 -11نظريه :عهارت است از مزموعه باه ها پيوسايهاي از ماااهي  ،تيااريو،
قضايا و پيشنهادها که بهمنظور تهياين و پايشبينا پديادههاا ياا زقاايق اراياه
م شود.
 -11خالقيت :عهارت است از فرآيند شکسايه شادن و دوبااره سااميه شادن
دانش موجود توسط فرد مالق درباره يک موضوع و به دستآوردن بينش جدياد
نسهت به ماهيت آن با رويکردي نو در جهت تشاريح ،برداشات ،برقاراري رواباط،
کشو نادانسيهها بهمنظور پردازش نو از آن موضوع.
 -12نوآوري :عهارت است از تحقاق بخشايدن ،عينا کاردن و اراياه نيااي
مالقيت که به ورت ارايه يک ماهوم ،تيريو ،قضيه يا پيشنهاد جديد (ميموال در
قاتب يک مقاته علم يا طراز يک مح ول و يا مدمت جديد) اهور م کند.
 -19دانشآموخته ممتاز :دانشآموميه اي است که از تحاظ ميانگين کل در
دورههاي کاردان و کارشناس جزو بيست در د ( )%81اول و در دوره تح يالت
تکميل  ،جزو بيست و پن در د ( )%81اول داناشآموميگاان ها دورهايهااي
مود در رشيه مربوط بوده و اتزاماً داراي ميدل باالي  16باشد.
 -14پيوست فرهنگي :سندي است مشيمل بر مطاتيات کارشناسا  ،مهاين
پيشبين پيامدهاي فرهنگ و اعمال اتزامات و اسيانداردهاي مربوط در هار ناوع
طرح ،ت مي و اقدام کالن اقي ادي ،سياس  ،زقوق قضاي  ،اجيماع و فرهنگ
ميناسب با مقيضيات و شرايط جاميه.
 -14کرسي نقد و نظريهپردازي :نشسي است که براي ارزياب يک نظرياه،
نوآوري ،نقد و منااره در زاوزه علاوم انساان و مياار اساالم زيرنظار هياأت
زمايت از کرس هاي نظريهپردازي ،نقد و منااره و براسا ضوابط و مقاررات آن
هيأت در مراکز علم برگزار م گردد.
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فصل سوم -ضوابط کلي
ماده  -1زداقل اشيغال تماموقت و مسيمر اعضاي هيأت علم در هار مرتهاه
بهمنظور ارتقا به مرتهه باالتر عهارت است از:
اتو) مرب پژوهشيار (با مدرل کارشناس ارشد)
ب) مرب پژوهش
ج) اسياديار پژوهش
د) دانشيار پژوهش

 3سال
 1سال
 4سال
 4سال

تبصره  -1موارد ذيل در زداقل مدت اشيغال تماموقات عضاو هياأت علما
براي ارتقا به مرتهه باالتر قابل ازيساب نم باشد:
اتو) دوره ضرورت مدمت نظام واياه؛
ب) مدت مأموريي که منزر به قطع واايو آموزش و يا پژوهش عضو هيأت
علم در مؤسسه محل مدمت و يا محل مأموريت م گاردد (باساينناي مقاماات
موضوع ماده « »44آييننامه اسيخدام اعضاي هيأت علم و مشاموتين ته اره
« »8ذيل اين ماده)؛
ج) مدت مدمت بيش از يک سوم دوره توقو در مؤسسات آموزش .
تبصره  -2دوره فر ت مطاتيات و پسا دکياري اعضااي هياأت علما جازو
زداقل مدت اشيغال آنان براي ارتقا به مرتهه باالتر محسوب م گردد.
تبصره  -9هر دو سال مدمت اعضاي هيأت علم نيمهزضوري و نيمهوقات
براي ارتقا به مرتهه باالتر بهترتيب ميادل "ياک و ناي " و "ياک" ساال مادمت
تماموقت آنان تلق م گردد .چگونگ تييين ساعات مواو تحقيق اعضاي هيأت
علم نيمهزضوري براسا دسيوراتيمل مواهد بود که بهت ويب هياأت امنااي
«مؤسسه» م رسد.
تبصره  -4زداقل مدت اشيغال آن دسيه از اسيادياران و دانشياران پژوهشا
که به تشخي

هيأت مميزه ذيربط زايز شرايط ارتقا به مرتهه باالتري م باشند،

بخش سوم :اعضاي هيأت علمي 441 /

م تواند به تشخي آن هيأت باا کساب اميياازات منادرج در بنادهاي ذيال تاا
يکسال کاهش يابد مشروط بر اينکه مزموع مدت اشيغال آناان در مرتهاههااي
مذکور کمير از  9سال نهاشد.
 -1ميانگين اميياز کسب شده از بند « »1ماده « »1آييننامه ارتقا باه ميازان
زداقل اميياز الزم از بند مذکور در طول دوره مورد ارزياب ؛
 -8زداکنر اميياز در وازد کار يا ترم از بند « »1آييننامه ارتقا در هر سال در
طول دوره مورد ارزياب ( 8اميياز)؛
 1/1 -3برابر زداقل اميياز بندهاي تييين کننده ماده « »3آييننامه ارتقا؛
 1/1 -4برابر زداقل اميياز کل از مزموع مواد « »1ات « »4آييننامه ارتقا.
ماده  -2براي ارتقاي اعضاي هيأت علم از يک مرتهه به مرتهه باالتر منح راً
امييازهاي که در مرتهه فيل کسب شده باشد مهناي محاسهه مواهد بود.
ماده  -9در ورت تأييد ارتقاي مرتهه عضو هيأت علم توسط هيأت مميزه،
تاريخ اجراي زک ارتقاي مرتهاه ميقاضايان از تااريخ تهات شناسانامه علما در
دبيرمانه کمييه منيخب م باشد مشروط بر آنکه کليه امييازهاي الزم به تشخي
مربوطه تا آن زمان کسب شده باشد.
کميسيون تخ
تبصره -تاريخ اجراي زک ارتقاي مرتهه پروندههاي که بهدتيل عادم کساب
زداقل امييازهاي الزم از طر کمييه منيخاب ،کميسايون تخ ا ياا هياأت
مميزه رد شده باشد پس از تکميل ،تاريخ تهت مزدد پرونده در دبيرمانه کميياه
منيخب مواهد بود.
ماده  -4دارندگان مدارل سطح  3و  4زوزوي و نيز مهرگاان بادون مادرل
دانشگاه که مرتهه علم آنان با تأييد مراجع ذي االح رسايده و ياا ما رساد
براسا ضوابط و مقررات آييننامه ارتقا ،به مرتهه باالتر ارتقا م يابند.
تبصره -ميقاضيان زوزوي داراي فياتيت آموزش و پژوهش در زوزه علميه
م بايست شناسنامه علم مود را در چارچوب ضوابط ايان شايوهناماه و مطاابق
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فاارمهااا و جااداول مربوطااه تنظااي نمااوده و پااس از تأييااد مراجااع داراي مزااوز
شورايعات مرکز مديريت زوزه علميه ق به مؤسسه محل مدمت ارايه نمايند.
ماده  -4تقاضاي ارتقاي مرتهه اعضاي هيأت علم ماأمور باه تح ايل ارفاً
پس از اتمام مأموريت تح يل آنان قابل بررس م باشد.
تبصره -مربيان پژوهشيار و يا مربيان پژوهش کاه پاس از طا دوره توقاو
الزم به مأموريت تح يل اعزام شده و تقاضاي مود را پيش از اعازام باه کميياه
منيخب ارايه نموده باشند ،از شمول اين ماده مسيننا بوده و تقاضاي ايشان قابال
رسيدگ م باشد.
ماده  -6مربيان پژوهشيار و يا مربيان پژوهش که باا مزاوز شاوراي باور
وزارت و با اسيااده از مأموريت تح يل موفق به امذ مدرل کارشناس ارشد و يا
دکيري (زسب مورد) شده و يا م شوند ما توانناد بادون رعايات دوره توقاو و
کسب زداقل امييازات الزم ،به ورت ارايه مدرل موردنظر به مرتهاه بااالتر ارتقاا
يابند و تاريخ اجراي زک آنان از تاريخ اني اب و شروع به کار مزادد باا مادرل
کارشناس ارشد و يا دکيري (زسب مورد) م باشد.
تبصره -ت مي گياري درم اوص ارتقااي مرتهاه مربياان پژوهشايار (داراي
مدرل کارشناس ارشد) و يا مربياان پژوهشا کاه بادون اسايااده از مأموريات
تح يل موفق به امذ مدرل دکيري شده و يا م شوند با ارايه زاداقل دو مقاتاه
علم پژوهش در نشريات مييهر علم بر عهده هيأت مميزه ذيربط م باشاد و
تاريخ ارتقاي مرتهه آنان پس از تأييد هيأت مميزه تاريخ مومر امذ مدرل دکيري
و يا مقاالت مذکور مواهد بود.
ماده  -7اعضاي هيأت علم فاقد مدرل دکيري و ياا ساطح  4زاوزوي کاه
براسا امييازات الزم به مرتهه اسيادياري پژوهش ارتقا يافيهاناد ،ارفاً پاس از
امذ مدرل دکيري و يا سطح  4زوزوي با کسب امييازات الزم م توانند به مراتب
علم باالتر ارتقا يابند.

بخش سوم :اعضاي هيأت علمي 449 /

تبصره -ميقاضيان فاقد مادارل دانشاگاه کاه االزيت آناان در مرتهاه فيلا
براسا رأي کميسيون مهرگان بدون مدرل دانشگاه مسايقر در «وزارت» باه تأيياد
رسيده باشد جهت ارتقاي به مراتب باالتر از شمول مااد اين ماده مسيننا م باشند.
ماده  -8اعضاي هيأت علم پيمان همانند اعضاي هياأت علما رسام باا
رعايت کامل قوانين و مقررات و در ورت ازراز شرايط الزم پس از ت ويب هيأت
مميزه ذيربط م توانند به مرتهه باالتر ارتقا يابند.
تبصره -فياتيتهاي چهارگانه اعضاي هيأت علم موضوع اين ماده که پس از
اتمام دوره سربازي و ياا طا دوره ضارورت در «مؤسساه» باه اسايخدام هماان
«مؤسسه» درآمده باشند ،قابل ازيساب مواهد بود.
ماده  -3ايرانيان مقي مارج از کشور و يا اتهاع مارج کاه در دانشاگاههاا و
مؤسسات آموزشعات و پژوهش مارج از کشاور داراي مرتهاه علما باوده و باا
رعايت قوانين و مقررات مربوطه به اسيخدام «مؤسسه» درآماده باشاند ،چنانچاه
مرتهه فيل آنان به تأييد هيأت مميزه مرکازي «وزارت» رسايده باشاد براساا
ضوابط و مقررات آييننامه ارتقا ،به مرتهه باالتر ارتقا م يابند.
ماده  -11سياد «وزارت» و مؤسساههااي پژوهشا وابسايه باه دانشاگاههاا و
مؤسسه هاي آموزشعات در زک «مؤسسه پژوهش » تلق ما شاوند و اعضااي
هيأت علم شاغل در آنها تابع ضوابط و مقررات آييننامه ارتقاي مرتهه مؤسسات
پژوهش بوده و ااهارنظر نسهت به درمواست ارتقااي مرتهاه آناان در االزيت
هيأت مميزه مرکزي «وزارت» و يا هيأت مميازه مؤسساه ذيرباط زساب ماورد
است.
ماده  -11زک بازنشسيگ اعضاي هيأت علم ميقاض ارتقا به مرتهه بااالتر،
قطع نظر از تأييد يا عدم تأييد هيأت مميزه ذيربط تابع ضوابط و مقررات ندوق
بازنشسيگ مربوطه م باشد .در هر زال چنانچه عضو هيأت علم ميقاض ارتقاا
قهل از بازنشسيگ مدارل مود را تحويل کمييه منيخب نموده باشد ،تقاضاي وي
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قابل بررس مواهد بود.
ماده  -12اعمال هرگونه ضوابط و مقررات ديگر از سوي «مؤسساه» ارفاً باا
رعايت ضوابط و مقررات مندرج در آييننامه ارتقاي مرتهه و با ارايه پيشنهاد هيأت
مميزه «مؤسسه» به مرکز هيأتهاي امنا و هيأتهاي مميزه و «وزارت» و پاس از
تأييد مراجع ذيربط امکانپذير م باشد.
ماده  -19مرکز هيأتهاي امنا و هيأتهااي مميازه «وزارت» در اجاراي بناد
« »7ماده «« »3مقررات مربوط به طرز تشکيل و امييارات و واايو هياأتهااي
مميزه مرکز» بر زسن اجراي آييننامه ارتقا نظارت داشيه و در ورت تزوم رأسااً
و هيأتهااي مميازه مسايقر در
از طريق طرح پرونده در کميسيونهاي تخ
«وزارت» اقدام به بررس پرونده اعضاي هيأت علما مواهاد نماود کاه در ايان
ورت رأي ابالغ از سوي آن مرکز الزماالتهاع م باشد.
فصل چهارم -ضوابط اختصاصي
ماده  -1شيوه ارزياب امييازات موضوع ماده  1بخش دوم آييننامه ارتقا
ارزياب امييازهاي قابل محاسهه از فياتيتهاي "فرهنگ  -تربيي  -اجيمااع "
اعضاي هياأت علما «مؤسساه» براساا جاداول منادرج در فارم شاماره «»1
شناسنامه علم و با رعايت دقيق توضيحات ذيل آنها منح راً توساط کميسايون
موضوع ماده « »1آييننامه ارتقا ورت م پذيرد.
تخ
تبصره -بررس امييازهاي موضوع اين ماده بدون نياز باه بررسا در کميياه
منيخب «مؤسسه» ،رفاً توسط کميسيون تخ
ارتقاي مرتهه انزام م پذيرد.

موضوع ماده « »1آياينناماه

ماده  -2شيوه ارزياب امييازات موضوع ماده  8بخش دوم آييننامه ارتقا
ارزياب امييازهاي قابل محاسهه از فياتيتهاي آموزش اعضااي هياأت علما
«مؤسسه» براسا جداول مندرج در فرم شماره « »8شناسنامه علم و با رعايت
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دقيق توضيحات ذيل آنها ورت م پذيرد.
تبصره  -1تييين شام هاي مربوط به ارزياب کيايت تدريس عضاو هياأت
علم و ميزان اهميت هر يک از شام هاي تييين شده در قاتاب کااربرگهااي
شماره «( »1-8اتو -ج -ه -و) بر عهده شوراي آموزش مؤسساه محال تادريس
بوده و نحوه ارزياب آن م بايست بر مهناي ار تا پن بهشرح رابطاههااي ذيال
کاربرگهاي مربوطه محاسهه گردد.
تبصره  -2فياتيت هاي آموزشا عضاو هياأت علما باراي کلياه دورههااي
آموزش رسم م وب اع از زضوري ،غيرزضوري (آموزشهاي اتکيرونيکا بار
مط « )»onlineو نيمهزضوري در ازيساب کميت تدريس بهترتيب با ضارايب ،1
 1/1 ،1/91محاسهه م گردد.
تبصره  -9تدريس در هر يک از سطوح  3 ،8 ،1و  4زوزه علميه ،بهترتيب مياادل
تدريس در دوره کاردان  ،کارشناس  ،کارشناس ارشد و دکيري محسوب م شود.
تبصره  -4ارزياب کميت تدريس درو
مشابه درو

عملا از تحااظ اميياازده دقيقااً

نظري مواهد بود.

تبصره  -4زداکنر اميياز قابل محاسهه کميت تادريس باراي اعضااي هياأت
علم در هر ني سال تح يل  3اميياز م باشد.
ماده  -9شيوه ارزياب امييازات موضوع ماده  3بخش دوم آييننامه ارتقا
ارزياب امييازات قابل محاسهه از فياتيتهاي پژوهش  -فناوري اعضاي هياأت
علم «مؤسسه» براسا جداول مندرج در فرم شماره « »3شناسنامه علم و باا
رعايت دقيق توضيحات ذيل آنها ورت م پذيرد.
تبصره  -1در ازيساب اميياز مقاته و يا کياب رفاً تاريخ پاذيرش و ياا چاا
مقاته يا کياب زسب مورد مالل عمل م باشد.
تبصره  -2چنانچه ميقاض ارتقا از اميياز پذيرش چا مقاته و يا کياب براي
ارتقا به مرتهه فيل اسيااده ننموده باشد ،اميياز آن مقاته يا کياب در اورت کاه
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تاريخ چا آن بيد از تاريخ ارتقاي مرتهه فيل باشد قابل محاسهه است.
تبصره  -9در امييازده به مقاالت داراي ه پوشان الزم است اميياز تيياين
شده در ميزان ه پوشان ضرب و سپس براسا سه تييين شده در جدول ذيل
بند « »8-3فرم شماره « »3شناسنامه علم محاسهه گردد.
تبصره  -4اميياز کميت تدريس عضو هيأت علم مؤسسههااي پژوهشا در
ورت قابل ازيساب است که عضو هيأت علم  ،زاداقل امييازهااي مرباوط باه
کيايت تدريس را طهق جدول شماره  8بخش دوم آييننامه کسب نموده باشد.
تبصره  -4براي ارتقا به مرتهه دانشياري و اسيادي بهترتيب ارايه زداقل «»3
و « »6مقاته علم پژوهش مييهر مسيقل اتزام است و منظور از مقاته مسايقل
مقاتهاي است که نويسنده آن رفاً شخ ميقاض باشد .چنانچه مقاته ،مسيخرج
از پاياننامه يا رساته دانشازو باوده و دانشازو و اساياد راهنمااي وي (ميقاضا )
مشيرکاً نويسندگان مقاته باشند ،آن مقاته نيز مسيقل تلق م گردد.
تبصره  -6چنانچه بخش از مطاتب يک مقاته (نه د در د آن) مسايخرج
از رساته يا پاياننامه ميقاض ارتقا باشد ،بخش مربوطه ميناسب با ناوع کميات و
کيايت مقاته در هار ياک از بنادهاي جاداول « »8-3تاا « »4-3فارم شاماره 3
شناسنامه علم قابل ازيساب م باشد.
تبصره  -7ارتقا به مرتهه اسيادي عالوه بر کسب زداقل امييازات منادرج در
جدول شماره « »1بخش دوم آييننامه ارتقاي مرتهه با رعايات ته اره « »1ايان
ماده ،مسيلزم تحقق زداقل يک مورد از موارد ذيل م باشد:
 -1هدايت رساته دو دانشزوي دوره دکيري در مؤسسه محل مدمت ياا سااير
مؤسسههاي داراي دوره دکيري (با امذ موافقت «مؤسسه») در رشيه مربوط؛
 -8هدايت پاياننامه هشت دانشزوي دوره کارشناس ارشد در مؤسسه محال
مدمت و يا ساير مؤسسهها (با امذ موافقت «مؤسسه») باراي مؤسساههااي فاقاد
دوره دکيري در رشيه مربوط؛
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 -3دارا بودن يک کياب تأتيا ؛
 -4دارا بودن يک طرح پژوهش ملّ و يا سه طرح اسيان يا منطقهاي؛
 -1ارايه يک نظريه جديد با تأييد مراکز علم مييهر ذيربط (انزمان علما
مربوطه ،مياونت پژوهش و فناوري «وزارت» و هيأت مميزه ذيربط).
تبصره  -8اميياز کليه مقاالت و مال ه مقاالت موضوع بندهاي « »8-3اتا
جدول ذيل بند « »8-3فرم شاماره « »3شناسانامه علما

« »6-3رفاً براسا
محاسهه م گردد.
در موارديکه مقاته ،مسيخرج از پاياننامه يا رساته دانشزو باشد اميياز نار اول
به اسياد راهنما تيلق م گيرد.
تبصره  -3چنانچه هدايت پاياننامه يا رساته چند دانشزو را يک اسياد راهنما
بر عهده داشيه و دانشزويان ذيربط به همراه اسياد راهنماي ياد شده نويسندگان
مقاته باشند ،ميقاض ارتقا (اسياد راهنما) از اميياز نار اول برموردار مواهد شد.
تبصره  -11چنانچه هدايت پاياننامه يا رساته دانشزو را بايش از ياک اساياد
راهنما بر عهده داشيه باشند رفاً اسياد راهنمااي اول ما تواناد از ساه امييااز
تييين شده براي نار اول برموردار گردد.
ماده  -4شيوه ارزياب امييازات موضوع ماده  4بخش دوم آييننامه ارتقا
ارزياب امييازات قابل محاسهه از فياتياتهااي اجرايا اعضااي هياأت علما
«مؤسسه» براسا جداول مندرج در فرم شماره « »4شناسنامه علم و با رعايت
دقيق توضيحات ذيل آنها ورت م پذيرد.
اين شيوهنامه در چهاار ف ال ميضامن مزموعااً « »19مااده و « »86ته اره
بااهت ااويب وزياار محياارم علااوم ،تحقيقااات و فناااوري رساايد و از تاااريخ 71/6/1
الزماالجرا م باشد.
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