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آیین نامه « ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى مؤسسه هاى آموزش عالى، پژوهشى 
و فناورى دولتى و غیر دولتى» که در جلسه 776 مورخ 1394/12/18 شوراى عالى 

انقالب فرهنگى به تصویب رسیده است، به شرح ذیل براى اجرا ابالغ مى شود:

                         آیین نامه «ارتقاى مرتبه اعضاى

               هیأت علمى مؤسسه هاى آموزش عالى، 
پژوهشى و فناورى دولتى و غیر دولتى»

کلیات

امروزه رقابت بین کشورها براى کسب جایگاه برتر فرهنگى 
ـ سیاسى و تصاحب سهم اقتصادى بیشتر در مناسبات متکثر، 
و  علم  تقویت  به  ناگزیر  را  آن ها  جهانى،  پرشتاب  و  متنوع 
فناورى به منظور گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملى خود کرده 
است. در پهنه این رقابت جهانی، ایران اسالمى نیز امکانات، 
ظرفیت ها و فرصت هاى موجود و اندیشمندان و نخبگان خود 
از مرزهاى  را فتح و  قله هاى علمى  تا  به کار گرفته  است  را 
هیأت  اعضاى  نقش  شرایطى،  چنین  در  کند.  عبور  دانش 
و  علمیه  حوزه  تحقیقاتى،  و  علمى  مراکز  دانشگاه ها،  علمى 
دیگر مراکز علمى ـ فرهنگى، در نیل به این آرمان مقدس، 

مؤثر و انکارناپذیر است؛ آرمانى که تحقق آن تنها از رهگذر 
برنامه ریزى جامع و همسو با سیاست هاى ابالغى مقام معظم 
بیست  چشم انداز  سند  فناورى،  و  علم  حوزه هاى  در  رهبرى 
و  کشور  توسعه  برنامه هاى  ایران،  اسالمى  جمهورى  ساله 
نیز ارزشیابى مستمر و مداوم، به منظور پویایى و حفظ سطح 

مطلوب علمى ـ فرهنگى امکان پذیر است.
خودى  به  که  رویکردى،  چنین  ضرورت  و  اهمیت  کنار  در 
بازنگرى  است؛  همه جانبه  و  پایدار  توسعه   زمینه ساز  خود 
اساسى در نظام ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى دانشگاه ها 
مستلزم  فناورى  و  پژوهشى  عالى،  آموزش  مؤسسه هاى  و 
با هدف   آیین نامه اي  تا  بود  و عزمى جدى  انگیزه اى درخور 
هدایت فعالیت هاى اعضاى هیأت علمى به مثابه نیاز بنیادین 

جامعه دانشگاهى کشور تدوین شود. 
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در این آیین نامه بر دست یابى به اهداف مهم زیر تأکید شده است:
توان  و  اسالمى  فرهنگ  توأمان  توسعه  و  تقویت  حفظ،   .1
علمى (آموزشى، پژوهشى و فناورى) دانشگاه ها و مؤسسه هاى 

آموزش عالى، پژوهشى و فناورى کشور؛
و  حفظ  به منظور  کشور  فناورى  و  علمى  نیازهاى  تأمین   .2
مختلف  حوزه هاى  در  اسالمى  انقالب  دستاوردهاى  ارتقاى 

فرهنگ، سالمت، اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزى؛
اهداف  براساس  کشور  نیاز  مورد  انسانى  نیروى  آموزش   .3
هرم  اصالح  و  سرزمینى  آمایش  و  توسعه اى  برنامه هاى 

اعضاى هیأت علمى دانشگاه ها؛
4. اصالح و تغییر بنیادین نظام ارز یابى اعضاى هیأت علمى 

براساس اصول زیر:
انضباط  امر آموزش و تقویت  پویایى و نشاط در  ایجاد  الف) 
محیط آموزشى به منظور تربیت نیروى انسانى منضبط، متعهد 

و متخصص؛
به  نهادن  ارج  با  پژوهش،  و  تحقیق  توسعه  و  تقویت  ب) 
پژوهش هاى بنیادین، کاربردى و توسعه اى که با هدف تأمین 
نیازهاى علمى، فناورى، صنعتى و سالمت در کشور، با نگاهى 

آینده پژوهانه تنظیم شده باشد؛
فناورانه  و  پژوهشى  فعالیت هاى  هدایت  به  ویژه  توجه  ج) 
اعضاي هیأت علمى با هدف شکل گیرى و تحقق نسل سوم 

دانشگاه ها و توسعه علم مبتنى بر تولید ثروت و کارآفرینى؛
د) توجه ویژه به زبان فارسى؛

مؤسسه هاى  براى  داخلى  ضوابط  تصویب  امکان  ایجاد  ه) 
داراى هیأت ممیزه به منظور اجراى مأموریت هاى مؤسسه.

اختصارات

و  فناورى  و  تحقیقات  علوم،  وزارتخانه هاى  وزارتین:   .1

بهداشت، درمان و آموزش پزشکى
2. وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناورى 

3. وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى

4. نهاد: نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها
5. مؤسسه: دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى، پژوهشى و 

فناورى دولتى و غیردولتى که داراى مجوز از شوراى گسترش 
آموزش عالى «وزارتین» یا سایر مراجع قانونى ذى ربط  باشند.

6. آیین نامه: آیین نامه ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى

7. حوزه علمیه: مراکز آموزشى و پژوهشى حوزوى که براساس 

مجوز شوراى عالى حوزه هاى علمیه مجاز به فعالیت و صدور 
مدرك تحصیلى حوزوى اند.

8. دستگاه اجرایى: وزارتخانه ها، مؤسسه هاى دولتى، مؤسسه ها 

یا نهادهاى عمومى غیردولتى، شرکت هاى دولتى و هم چنین 
یا  آن ها مستلزم ذکر  بر  قانون  کلیه دستگاه هایى که شمول 
تصریح نام است و مصادیق آن به تأیید هیأت امناى «مؤسسه » 

می رسد.
9. مؤسسه  یا نهاد عمومى غیردولتى: واحد سازمانى مشخص 

که استقالل حقوقى دارد؛ با تصویب مجلس شوراى اسالمى 
یا سایر مراجع ذي صالح ایجاد شده  است یا مى شود و بیش 
تأمین  غیردولتى  منابع  محل  از  آن  سنواتى  بودجه   ٪50 از 
می شود و انجام وظایف و خدمات عمومى را عهده دار است.

10. عضو هیأت علمى: هر یک از اعضاي هیأت علمی آموزشی 

به  «وزارتین»  مقررات  و  ضوابط  براساس  که  پژوهشی  یا 
استخدام «مؤسسه » درآمده اند.

تعاریف

و  هدفمند  داده هاى  یا  مطالب  گردآوري  کتاب:  تدوین   .1

منسجم از منابع مختلف در یک مجموعه.
و  علمى  داده هاى  از  مجموعه اى  ساماندهی  کتاب:  تألیف   .2

نظریات پذیرفته شده براساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه که 
معموًال با نقد یا نتیجه گیرى همراه است.

را  آن   ٪20 حداقل  که  مجموعه اى  تدوین  کتاب:  3. تصنیف 

دیدگاه هاى جدید و نوآورى هاى علمى نویسنده / نویسندگان 
در  دیگران  دیدگاه هاى  نقد  یا  تحلیل  با  و  دهد  تشکیل 
در  را  آن ها  قبًال  اگرچه  همراه  باشد؛  مشخص  موضوع  یک 

مقاله هاى خود منتشر کرده باشد.
موجود  بدل هاى  نسخه  معرفى  کتاب:  انتقادى  تصحیح   .4

نسخه  نزدیک ترین  و  صحیح ترین  تشخیص  جهان؛  در 
و  شرح  تحقیق؛  روش  به کارگیري  مؤلف؛  حیات  زمان  به 
با  شده  استفاده  منابع  و  مآخذ  ذکر  متن؛  مستندات  توضیح 
استناد به شواهد و کتاب شناسى آن ها؛ تکمیل نواقص، چه 
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برداشت و  بهترین  در عبارت و چه در محتوا و داورى، در 
نظایر آن.

نشریه  از  اعم  معتبر  علمى  نشریه  معتبر:  علمى  نشریه   . 5

علمى معتبر داخلى و خارجى است. نشریه علمى معتبر داخلى 
نشریه اى (کاغذى یا الکترونیکى) است که داراى درجه علمى 
ـ پژوهشى یا علمى ـ ترویجى از یکى از وزارتین یا شوراى 
خارجى  معتبر  علمى  نشریه  باشد.  علمیه  حوزه هاى  عالى 
نشریه اى (کاغذى یا الکترونیکى) است که معاونت پژوهش و 

فناورى وزارتین درجه اعتبار آن را تعیین مى کند.
6 . همایش علمى معتبر: همایشیکه در آن پس از ارائه مقاله هاى 

پاسخ  و  پرسش  یا  بررسى  و  نقد  به  حاضران  شده،  داوري 
همایش صرفًا  نوع  این  در  مى پردازند.  مقاله  هر  درخصوص 
فناورى)  یا  توسعه اى  کاربردى،  (بنیادى،  علمى  مقاله هاى 

عرضه مى شود.
7. نمایه معتبر: مشتمل بر نمایه هاى معتبر ملى و بین المللى 

هیأت  یا  بهداشت  وزارت  فناورى  و  تحقیقات  معاونت  که 
ممیزه مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت علوم مقبولیت آن ها 

را تأییدکرده باشد.
8. مقاله پراستناد1: مقاله اى که با توجه به موضوع تخصصى 

نمایه  تعداد مشخصى در گزارش  از  بیش  استنادهایی  داراي 
معتبر باشد. مبناى تعیین مقاله هاى پراستناد براى هیأت علمى 
نمایه  گزارش  وزارتین،  نظارت  تحت  مؤسسه هاى  در  شاغل 

2ESI است. 

9. مقاله داغ3: مقاله اى که متناسب با هر رشته داراى استنادهایى 

بیش از تعداد مشخصى در گزارش نمایه معتبر در دو سال قبل 
براى هیأت  داغ  مقاله هاى  تعیین  مبناى  باشد.  از سال مرجع 
گزارش  وزارتین،  نظارت  تحت  مؤسسه هاى  در  شاغل  علمى 

نمایه ESI است. 
10. نظریه: مجموعه اي از مفاهیم، تعاریف، قضایا و پیشنهادها 

که به منظور تبیین و پیش بینى ایده ها یا حقایق فراهم مى شود.

نو به  با نگرشی  11. خالقیت: فرآیندي که در آن فرد خالق 

ماهیت موضوعی خاص و پردازش تازه آن به تشریح، برداشت، 
برقرارى ارتباط و کشف نادانسته ها می پردازد.  

12. نوآورى: تحقق بخشیدن، عینى کردن و ارائه نتایج خالقیت 

که به صورت عرضه مفهوم، تعریف قضیه یا پیشنهادي جدید 
خدمتی  یا  محصول  طراحى  علمى،  مقاله  قالب  در  (معموًال 

جدید) ظهور مى کند. 
کارشناسی  مطالعات  بر  مشتمل  سند  فرهنگى:  پیوست   .13

و  الزامات  اعمال  و  فرهنگی  پیامدهاي  پیش  بینی  مبین 
استانداردهاي مربوط در انواع طرح ها، تصمیم ها و اقدام هاى 
کالن اقتصادي، بهداشتىـ  درمانى، سیاسی،  حقوقیـ  قضایی،  

اجتماعی و فرهنگی متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه.
14. کرسی نقد و نظریه پردازى: نشستى که براى ارزیابى یک 

نظریه، نوآورى، نقد و مناظره در حوزه هاى علوم به ویژه علوم 
انسانى و معارف اسالمى زیر نظر هیأت حمایت از کرسى هاى 
نظریه پردازى، نقد و مناظره و براساس ضوابط و مقررات آن 

هیأت در مراکز علمى برگزار مى شود.

ماده 1ـ فعالیت هاى فرهنگى، تربیتى و اجتماعى
مجموعه اى از فعالیت هاى عضو هیأت علمى که مؤید آمیختگى 
باورهاى  ترویج  و  تقویت  بر  مبتنى  و  اسالمى  اخالق  و  علم 
اعتقادى، مذهبى و ملى و مطابق باقانون اساسى و ارزش هاى 

انقالب اسالمى است. این فعالیت ها عبارتند از:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Highly Cited Paper
2. Essential Science Indicators

3. Hot Paper
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تبصره1: به منظور بررسى و تعیین امتیازهاى فرهنگى، تربیتى 

مؤسسه  کمیسیون  هر  در  علمى،  هیأت  اعضاى  اجتماعى  و 
فرهنگى با ترکیب زیر تشکیل مى شود:

1 ـ رئیس مؤسسه  به عنوان رئیس کمیسیون
2 ـ رئیس نهاد در مؤسسه  (در مؤسسه   هاى فاقد نهاد، نماینده 

نهاد استان)
عناوین  یا  و  فرهنگى  ـ  دانشجویى  یا  فرهنگى  معاون  ـ   3

مشابه به عنوان دبیر کمیسیون
در مؤسسه   هاى  مورد  پژوهشى حسب  آموزشى/  معاون  ـ   4

آموزشى/ پژوهشى
5 ـ یک نفر عضو هیأت علمى با حداقل مرتبه دانشیارى به 
فاقد  مؤسسه هاى  (در  مؤسسه     جذب  اجرایى  هیأت  انتخاب 

و  استان)  جذب  اجرایى  هیأت  نماینده  جذب،  اجرایى  هیأت 
تأیید رئیس مؤسسه   

تبصره2: اعضاي کمیسیون در نخستین جلسه، آیین نامه داخلى 

را در چارچوب مقررات و ضوابط کلى وزارتین تدوین می کنند. 
آئین نامه شامل نحوه تشکیل جلسه ها، شیوه رأى گیرى، تعیین 
حد نصاب اعضاى حاضر براي تشکیل جلسه، رأى گیرى و ... 

است.

ماده 2ـ فعالیت هاى آموزشى 

به منظور  علمی  هیأت  اعضاي  فعالیت هاى  از  مجموعه اى 
آموزش و تربیت دانشجویان و معطوف به  حفظ و ارتقاى کیفیت 
آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم است. این فعالیت ها عبارتند از:

جدول شماره 1ـ امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى فرهنگى، تربیتى و اجتماعى اعضاى هیأت علمى «مؤسسه»
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جدول شماره 2ـ1ـ امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى آموزشى اعضاى هیأت علمى آموزشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت علوم

تبصره: اعضاى هیأت علمى داراى سمت هاى اجرایى که واحد 

موظف آنان صفر واحد تعیین شده است (مشاغل موضوع ماده 
زمان  در  علمى)،  هیأت  اعضاى  استخدامى  آیین نامه   «79»
و  تدریس  کیفیت  امتیاز  حداقل  از  مربوطه  مشاغل  تصدى 

حداکثر امتیاز کمیت تدریس بهره مند مى شوند. امتیاز کمیت 
تدریس سایر مشاغل داراى کسر واحد موظف به صورت کامل 
تعیین  شده  موظف  واحد  اساس  بر  آنان  تدریس  کیفیت  و 

محاسبه مى شود.
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تبصره: احتساب امتیاز مربوط به ماده «2» صرفاً با تأییدیه مؤسسه   متبوع عضو هیأت علمى و به شرط اخذ حداقل امتیاز کیفیت تدریس 

مندرج در بند 2ـ2 جدول شماره 2ـ1 امکان پذیر است.

جدول شماره 2-3- امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى آموزشى اعضاى هیأت علمى آموزشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت بهداشت

جدول شماره 2ـ2ـ امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى آموزشى اعضاى هیأت علمى پژوهشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت علوم

220

دانشیارى:
16
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ادامه
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تبصره 1: کسب امتیازهاى ماده 2 براى مشاغل موضوع ماده 

44 آیین نامه استخدامى هیأت علمى در زمان تصدى مشاغل 
مشاغل  سایر  به  انتصاب  صورت  در  نیست.  الزامى  مذکور 
امتیاز این ماده در دوره  از وزیران)، کسب  (با حکم هر یک 

تصدى، فقط در حد موظف آموزشى فرد الزم است. 
تبصره 2: به منظور تسهیل ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى 

وزارت  به  وابسته  مؤسسه   هاى  در  شاغل  آموزش  در  سرآمد 
از اعضاى هیأت علمى آموزشى دانشگاه  بهداشت و قدردانى 
که تمام همت خود را مصروف آموزش نموده و خدمات برجسته 
و منحصر به فردى در حیطه آموزش ارائه کرده اند و به عنوان 
براى سایر اعضاى هیأت علمى و  الگوى رفتارى و حرفه اى 
 / ممیزه  هیأت  توصیه مى شود  دانشجویان شناخته مى شوند، 
کمیته منتخب دانشگاه نسبت به شناسایى افراد واجد شرایط 
اقدام و پس از بررسى پرونده و سوابق ایشان، به شرط احراز 
کلیه شرایط زیر (به عنوان شروط الزم) مراتب را جهت طرح و 
تأیید نهایى در هیأت ممیزه مرکزى به معاونت آموزشى وزارت 

منعکس نماید. درضمن دانشگاه در هر سال مى تواند حداکثر ٪2 
از متقاضیان را از این مسیر به مرتبه بعدى ارتقا دهد. 

شرایط:

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

2) کسب نمره ارزشیابى کیفیت تدریس 19 یا بیشتر، حداقل 
در دوسوم مدت توقف در مرتبه فعلى

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

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

از  امتیاز  یا 220  و  ماده دو  از  امتیاز  5) کسب مجموع 180 
مجموع مواد یک تا چهار این آیین نامه (بدون در نظر گرفتن 

سقف امتیاز براى هر یک از فعالیت ها)
6) کسب رأى موافق حداقل سه چهارم اعضاى هیأت ممیزه 

دانشگاه در خصوص سرآمدى در آموزش

جدول شماره 2ـ4ـ امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى آموزشى اعضاى هیأت علمى پژوهشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت بهداشت



 20

موضوع  مشاغل  براى   2 ماده  امتیازهاى  کسب  تبصره: 

ماده 44 آیین نامه استخدامى هیأت علمى در زمان تصدى 
سایر  به  انتصاب  صورت  در  نیست.  الزامى  مذکور  مشاغل 
امتیاز این ماده  از وزیران)، کسب  مشاغل (با حکم هریک 
الزم  فرد  آموزشى  موظف  حد  در  فقط  تصدى،  دوره  در 

است. 

ماده 3ـ فعالیت هاى پژوهشى، فناورى

مجموعه اى از فعالیت هاى عضو هیأت علمى است که ضمن 
به کارگیرى  و  حقایق  توسعه  و  قابلیت کشف  بودن،  هدفمند 
توسعه  جامعه،  نیاز  رفع   با هدف  و  دارد  را  علمى  یافته هاى 
در  اولویت،  از  برخوردار  فناورى هاى  بسط  و  دانش  مرزهاى 

کشور است. این فعالیت ها عبارتند از:
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جدول شماره 3ـ1ـ امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى پژوهشى، فناورى اعضاى هیأت علمى آموزشى «مؤسسه»
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تبصره: به منظور تسریع در ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى 

آموزشى  علمى  هیأت  اعضاى  از  (اعم  پژوهش  در  سرآمد 
وزارت  نظارت  تحت  مؤسسه    هاى  در  شاغل  پژوهشى)  یا 

بهداشت، شرایط و فرآیند زیر مد نظر قرار مى گیرد: 
الف) چنانچه عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاري به دانشیاري 
و یا دانشیاري به استادي یک مقاله اصیل به عنـوان نویسنده 
یـا   JAMA-Lancet-Science-Nature در  مسئـول  یـا  اول 
New England Journal منتشر کند؛ حداقل زمان چهار ساله 

توقف به سه سال کاهش می یابد. 
ب) چنانچه عضو هیأت علمی در مرتبه استادیاري به دانشیاري 

و یا دانشیاري به استادي موفق به ورود به فهرست یک درصد 
دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شود؛ حداقل زمان چهار 
ساله توقف به دو سال کاهش می یابد. استفاده از این امتیاز 

صرفًا براى یک  بار در طول خدمت امکان پذیر است. 
ج) چنانچه عضو هیأت علمی با مرتبه استادیاري یا دانشیاري، 
موفق به تولید دانش فنی، اختراع یا اکتشاف منجر به تولید 
تأیید  با  که  شود  پزشکى  تجهیزات  یا  دارو  تجاري سازي  و 
سازمان غذا و دارو وارد بازار شده باشد با تأیید هیات ممیزه 
به سه سال کاهش  توقف  زمان چهار ساله  مرکزي، حداقل 

می یابد.

جدول شماره 3ـ2ـ امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى پژوهشى، فناورى اعضاى هیأت علمى پژوهشى «مؤسسه»
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جدول شماره 4- امتیازهاى قابل محاسبه از فعالیت هاى علمى، اجرایى اعضاى هیأت علمى «مؤسسه»

ماده 4ـ فعالیت هاى علمى، اجرایى
مجموعه اي از فعالیت هاي مبتنی بر مؤلفه هاي علم، دانش، پژوهش و فناورى که هدف آن تقویت مدیریت  اجرایی و توسعه 

زیرساخت ها در حوزه هاي مرتبط است. این فعالیت ها عبارتند از:
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جدول شماره 5 ـ امتیاز مفاد موضوع بند 9 جدول شماره 4 

تبصره1: میزان امتیاز فعالیت هاى علمى، اجرایى بندهاى 5 تا 

12 توسط مقام باالتر (صادر کننده حکم انتصاب فرد) تعیین 
اعضاى  اجرایى  علمى،  فعالیت هاى  امتیاز  مى شود. هم چنین 
هیأت علمى مشمول بندهاى مذکور که در خارج از مؤسسه 
محل خدمت عضو هیأت علمى و وزارتین فعالیت مى نمایند، 

رئیس  موافقت  با  که  بود  خواهد  احتساب  قابل  صورتى  در 
مؤسسه متبوع انجام شده باشد.

تبصره2: امتیاز سایر فعالیت هاى علمى، اجرایى اعضاى هیأت 

علمى که در این آیین نامه پیش بینى نشده است؛ در شیوه نامه 
اجرایى توسط وزارتین (حسب مورد) تعیین و اعالم خواهد شد. 

1ـ  حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقاى مرتبه اعضاي هیأت علمی آموزشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت علوم جدول شماره 6ـ 
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تبصره 1: حداقل امتیاز قابل محاسبه مندرج در ستون «5» بر اساس مفاد بند «2ـ2» مندرج در جدول شماره 2ـ1 می باشد.

تبصره 2: متقاضى ارتقاى مرتبه در مجموع مى تواند حداکثر 50٪ امتیاز مندرج در ستون «8» را از طریق مفاد تبصره ذیل بند 

«10» و بندهاى 2 و 3 بند «12ـ الف» مندرج در جدول شماره 3ـ1 کسب نماید.

جدول شماره 6 ـ2ـ حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقاى مرتبه اعضاي هیأت علمی پژوهشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت علوم

تبصره: متقاضى ارتقاى مرتبه در مجموع مى تواند حداکثر 50٪ امتیاز مندرج در ستون«5» را از طریق مفاد تبصره ذیل بند 11 

و بندهاى 2 و 3 بند «13ـ الف» مندرج در جدول شماره 3ـ2 کسب نماید.

3ـ  حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى آموزشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت بهداشت جدول شماره 6ـ 

4ـ  حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى پژوهشى مؤسسه هاى تحت نظارت وزارت بهداشت جدول شماره 6ـ 

مى توانند  مستقل  ممیزه  هیأت  داراى  مؤسسه هاى  5ـ   ماده 

با توجه به مأموریت هاى خود و با رعایت ضوابط و مقررات 
تعیین شده،  حداقل هاى  رعایت  و  آیین نامه  این  در  مندرج 
ضوابط و مقررات خاص خود را درخصوص مفاد ماده سه این 

آیین نامه که به تأیید حداقل دوسوم کل اعضاى هیأت ممیزه 
و  وزارتین  مرکزى  ممیزه  هیأت هاى  تأیید  از  پس  مى رسد، 

ابالغ آن توسط مقام مسئول در وزارتین به اجرا درآورند.
ماده 6ـ  ارزیابى کیفیت انجام فعالیت هاى موضوع مواد چهارگانه 
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ماده 8ـ  شیوه نامه هاى اجرایى این آیین نامه حسب مورد توسط 

آیین نامه  این  تصویب  از  ماه پس   3 حداکثر  مربوطه،  وزراى 
به منظور اجرا ابالغ مى شود.

ماده 9ـ در راستاى اجراى بندهاى «الف» ماده 16 و «ب» 

ماده 20 قانون برنامه پنج ساله توسعه مصوب 1389/10/15 
و با هدف دستیابى به جایگاه مناسب علم و فناورى در منطقه 
ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى، مورد  آیین نامه  و جهان، 
آیین نامه مشتمل بر 9 ماده و 65  این  بازنگرى قرار گرفت. 
عالى  شوراى   1394/12/18 مورخ   776 جلسه  در  تبصره 
انقالب فرهنگى به تصویب رسید و از تاریخ 1395/7/1 براى 
کلیه مؤسسه هاى آموزش عالى، پژوهشى و فناورى دولتى و 
و  اجرایى  دستگاه هاى  سایر  و  وزارتین  به  وابسته  غیردولتى 

نهادهاى عمومى کشور، الزم االجرا مى باشد.

دکتر حسن روحانى

این آیین نامه (فرهنگى، آموزشى، پژوهشى و اجرایى) به منظور 
رسیدگى و اظهار نظر به درخواست متقاضیان ارتقاى مرتبه و 
از  قبل  سابقه خدمت  احتساب  علمى،  رکود  بررسى  هم چنین 
تبدیل وضعیت به رسمى آزمایشى اعضاى هیأت علمى مؤسسه 
بر اساس جداول فوق توسط مراجع ذى صالح انجام مى پذیرد.

علمى  هیأت  اعضاى  کلیه  آیین نامه  این  ابالغ  با  7ـ  ماده 

متقاضى ارتقا مرتبه، قطع نظر از این که پرونده آنان در تاریخ 
کمیسیون  منتخب،  کمیته  در  آیین نامه  شدن  الزم االجرا 
بررسى  و  طرح  مورد  ذى ربط  ممیزه  هیأت  یا  تخصصى 
قرارگرفته و یا در شرف ارسال پرونده به کمیته ها، کمیسیون ها 
یا هیأت هاى یادشده باشد، مى توانند با ارائه درخواست کتبى 
به کمیته منتخب مربوطه، اعمال این آیین نامه را در بررسى 

پرونده ارتقاى مرتبه خویش تقاضا نمایند.
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مقدمه 

مرتبه  ارتقاى  آیین نامه   8 ماده  اجراى  در  شیوه نامه  این 
مصّوب جلسه 776 مورخ 1394/12/18 شوراى عالى انقالب 
مورخ  95/7453/دش  شماره  نامه  طى  ابالغى  فرهنگى، 
1395/4/27، به شرح ذیل تدوین شده و براى اعضاي هیات 
و  پژوهشى  عالى،  آموزش  مؤسسه هاى  و  دانشگاه ها  علمی 
فناورى دولتى و غیردولتى وابسته به وزارت علوم، تحقیقات 
و فناورى و دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى، پژوهشى 
نهادهاى  و  اجرایى  دستگاه هاى  سایر  به  وابسته  فناورى  و 

عمومى کشور الزم االجراست.

               شیوه نامه اجرایى آیین نامه ارتقاي مرتبه 

اعضاي هیأت علمی، آموزشى و پژوهشى 

ماده 1: اختصارات

• وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناورى
• مؤسسه: دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى، پژوهشى 

و فناورى داراى مجّوز از مراجع ذى صالح
• آیین نامه: آیین نامه ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى 

یا پژوهشى متقاضى  متقاضى: عضو هیأت علمى آموزشى   •
ارتقاى مرتبه علمى

ماده 2: تعاریف

• مقاله علمىـ  مرورى: مقاله  اى است که نویسنده یا نویسندگان 
یافته هاى علمى در موضوع پژوهشى خاصى در  آن، آخرین 
حوزه تخصصى خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى دهند و 
با رویکردى متفاوت و نوآورانه به تبیین مسئله اى مى پردازند 
و تعداد معتنابهى از منابع مورد استفاده، متعلق به نویسنده یا 

نویسندگان آن مقاله است.
• برنامه مصّوب تحقیقاتى جهت دار: برنامه فعالیت هاى پژوهشى 
بلند مدت عضو هیأت علمى است که به منظور تحقق اسناد ملى 
و منطقه اى و مأموریت هاى «مؤسسه» تدوین شده و به تأیید 

شوراى پژوهشى «مؤسسه» رسیده باشد.
• طرح ملى: به طرحى اطالق مى شود که محل تأمین اعتبار آن 
در بودجه عمومى دولت لحاظ شده یا دستگاه سفارش دهنده 
آن در سطح ملى باشد یا حوزه تأثیر آن، به تشخیص شوراى 

پژوهشى «مؤسسه»، در سطح ملى باشد.
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• طرح پژوهشى و فناورى داخل «مؤسسه»: به طرحى اطالق مى شود که بیش از 50 درصد اعتبار 
آن از طریق «مؤسسه» محل خدمت «متقاضى» تأمین اعتبار شده باشد.

• جشنواره داخلى و خارجى: به جشنواره هاى معتبر داخلى خوارزمى، رازى، عالمه طباطبائى، فارابى 
و هنرى فجر و جشنواره هاى معتبر علمى بین المللى، به تشخیص معاونت پژوهش و فناورى 
«وزارت» یا مرجع مورد تأیید آن معاونت که مرتبط با تخصص «متقاضى» باشد، اطالق مى شود.

ماده 3: شیوه ارزیابى فعالیت هاى موضوع ماده یک «آیین نامه» 

ارزیابى فعالیت هاى فرهنگىـ  تربیتىـ  اجتماعى ده گانه «متقاضى» منحصراً بر عهده کمیسیون 
انجام  «آیین نامه»  یک  جدول  در  مندرج  امتیازهاى  و  عناوین  به  توجه  با  که  است  فرهنگى 

مى شود. 
در اجراى مفاد بند 9 جدول مذکور، «مؤسسه» مى تواند براى ارتقاى مستمر علمى، معرفتى، 
فرهنگى و مهارتى اعضاى هیأت علمى و پاسخ گویى به نیازها و اولویت هاى آموزشى، پژوهشى 

و تربیتى کشور و تقویت روحیه خودباورى در آنان دوره هاى زیر را برگزار کند:

سرفصل هاى عناوین دوره هاى 1 تا 5 را «وزارت» و دوره هاى 6 

تا 10 را نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها تدوین 

نیاز و تشخیص  ابالغ مى کند. درضمن، «مؤسسه » حسب  و 
وضعیت خود مى تواند برنامه هاى تکمیلى را تدوین و پس از 

تصویب در شوراى «مؤسسه»، اجرا کند. 

ماده 4: شیوه ارزیابى امتیازهاى موضوع ماده 2 «آیین نامه» 

1. رعایت نظم و انضباط درسى و شؤونات آموزشى 

تعیین شاخص هاى این بند، از قبیل ارائه طرح درس، رعایت 
ارائه  سرفصل ها، تشکیل به موقع کالس ها، توجه به کیفیت 
به  علمى  مشاوره  ارائه  نمرات،  به موقع  اعالم  عملى،  دروس 
دانشجویان و ... و هم چنین رعایت شئونات معلمى و میزان 

اهمیت هر یک از آن ها، بر عهده شوراى آموزشى «مؤسسه» 
است. در پایان هر نیم سال تحصیلى، امتیاز کسب شده در این 
بند را کمیته موضوع بند یک جدول 2ـ1 «آیین نامه» تعیین 
و در پرونده عضو هیأت علمى ثبت مى کند. در زمان بررسى 
براى  را  بند  این  امتیاز  دانشکده  رئیس  «متقاضى»،  پرونده 
به  درخواست  زمان  به  منتهى  تحصیلى  نیم سال  حداکثر 10 

دبیرخانه کمیته منتخب اعالم مى کند. 
نیم سال  دو  در  کم  دست  «متقاضى»  امتیاز  چنانچه  تبصره: 
تحصیلی از 0/35 کمتر باشد، ارتقاى مرتبه وى به مدت یک 

سال به تعویق مى افتد.
2. کیفیت تدریس 

کیفیت تدریس براساس مفاد بند 2 جدول 2ـ1 «آیین نامه» 
ارزیابى مى شود.

جدول 1: عناوین دوره هاى دانش افزایى و توانمندسازى اعضاى هیأت علمى
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3. کّمیت تدریس

دوره  هاى  کلیه  براى  «متقاضى»  آموزشى  فعالیت هاى  3ـ1. 
و  نیمه حضورى  حضورى،  از  اعم  مصّوب،  رسمى  آموزشى 
احتساب  در  برخط)،  الکترونیکى  (آموزش هاى  غیرحضورى 
کّمیت تدریس به ترتیب با ضرایب 1، 0/75 و 0/5 محاسبه 

مى شود.
از سطوح 1، 2، 3 و 4 حوزه هاى  در هر یک  تدریس  3ـ2. 
کاردانى،  دوره هاى  در  تدریس  معادل  به ترتیب  علمیه، 

کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى محسوب مى شود.
3ـ3. ارزیابى کّمیت تدریس دروس عملى از لحاظ امتیازدهى 

دقیقًا مشابه دروس نظرى خواهد بود.

ماده 5: شیوه ارزیابى امتیازهاى موضوع ماده 3 «آیین نامه» 

مقررات  و  ضوابط  رعایت  به  مربوط  شاخص هاى  تعیین   .1
پژوهشى «مؤسسه» (موضوع بند 1 جدول 3ـ2 «آیین نامه» 
اهمیت  میزان  و  پژوهشى)  علمى  هیأت  اعضاى  به  مربوط 
عناوین  یا  «مؤسسه»  شوراى  عهده  بر  آن ها  از  هریک 
ماه  دوم شهریور  (نیمه  ماه  هر شش  پایان  در  است.  مشابه 
و نیمه دوم اسفند ماه هر  سال) امتیاز کسب شده در این بند 
را کمیته اى مرکب از شوراى پژوهشکده/ مرکز پژوهشى و 
هیأت  عضو  پرونده  در  و  تعیین  ذى ربط  علمى  گروه  مدیر 
«متقاضى»،  پرونده  بررسى  زمان  در  و  مى کند  ثبت  علمى 
سال  پنج  حداکثر  براى  را  بند  این  امتیاز  پژوهشکده  رئیس 
منتهى به زمان درخواست به دبیرخانه کمیته منتخب اعالم 

مى کند. 
تبصره: چنانچه امتیاز «متقاضى» دست کم در دو دوره شش 

ماهه از 0/35 کمتر باشد، ارتقاى مرتبه وى به مدت یک سال 
به تعویق مى افتد.

تعیین  براى  تبیین شاخص هاى اصلى  و  امتیازدهى  2. شیوه 
امتیاز انواع مقاله ها و نحوه اعمال ضریب تأثیر مجله در امتیاز 

مقاله ها بر عهده هیأت ممّیزه «مؤسسه» است.
مجالت  فهرست  «وزارت»  فناورى  و  پژوهش  معاونت   .3
علمى ـ پژوهشى و علمى ـ ترویجى معتبر و فهرست مجالت 
خارجى جعلى و نامعتبر، به عالوه فهرست نمایه هاى استنادى 
و تخصصى معتبر بین المللى را هر ساله در پایگاه اطالع رسانى 

خود اعالم مى کند.

4. متقاضى ارتقا به مراتب دانشیارى و استادى باید حداقل به 
ترتیب 3 و 5 مقاله، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامى، 

به عنوان نویسنده مسئول ارائه دهد.
5. چنانچه مقاله اى مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجوى 
تحت راهنمایى «متقاضى» بوده و نام دانشجو نفر اول باشد، 
استاد راهنما، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامى، از امتیاز 

نفر اول برخوردار مى شود.
پایان نامه  نتایج یک یا چند  از  6. چنانچه مقاله اى مستخرج 
یا رساله دانشجویان تحت راهنمایى «متقاضى» باشد، استاد 
راهنما صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامى، از امتیاز نفر اول 

برخوردار مى شود.  
اختراع  فنى/  دانش  تولید  از  مستخرج  مقاله اى  چنانچه   .7
منجر به تولید و تجارى سازى محصول یا فرآیند و طرح هاى 
پژوهشى و فناورى باشد، مجرى مشروط به این که نویسنده 
مسئول آن مقاله باشد، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامى، 

از امتیاز نفر اول برخوردار مى شود. 
8. چنانچه هدایت پایان نامه یا رساله دانشجو را بیش از یک 
از  راهنمایى  استاد  باشند، صرفًا  بر عهده داشته  راهنما  استاد 
سهم امتیاز تعیین  شده براى نفر اول در مقاله مستخرج از آن 

برخوردار مى شود که نویسنده مسئول مقاله باشد.
مراکز  و  دانشگاه ها  همکارى  توسعه  و  تقویت  به منظور   .9
پژوهشى، چنانچه هدایت پایان نامه یا رساله دانشجویى به طور 
و یک  دانشگاهى  بر عهده یک عضو هیأت علمى  مشترك 
عضو هیأت علمى مؤسسه پژوهشى باشد، هر دو استاد راهنما 
از سهم امتیاز تعیین شده براى نفر اول در مقاله مستخرج از 

آن برخوردار مى شوند. 
از  (اعم  داخلى  معتبر علمى  از همایش هاى  به آن دسته   .10
ملى و بین المللى) امتیاز تعلق مى گیرد که توسط «مؤسسه» 
یا انجمن هاى علمى داراى مجّوز رسمى از مراجع ذى صالح 
ثبت   (ISC) اسالم  جهان  علوم  استنادى  پایگاه  در  و  برگزار 

شده باشند. 
تولید  اکتشاف،  اختراع،  کننده  تأیید  قانونى  مراجع   .11
محصوالت پژوهشى و تجارى سازى محصول و مراجع قانونى 
یا علمى داخلى و خارجى ثبت تعیین توالى را هر ساله معاونت 
پژوهش و فناورى «وزارت» یا مرجع مورد تأیید آن معاونت 

اعالم مى کند. 
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12. مرجع تأیید فروش یا استفاده به صورت تحت لیسانس از 
ثبت مالکیت فکرى (پتنت) دستاوردهاى پژوهشى و فناورى، 

معاونت پژوهش و فناورى «مؤسسه» است. 
اطالع  با  که  «متقاضى»  فکرى  مالکیت  ثبت  به  تبصره: 
«مؤسسه» محل خدمت در سایر دستگاه ها انجام شده باشد 

نیز، امتیاز تعلق مى گیرد.
از  خارج  فناورى  و  پژوهشى  طرح هاى  به  امتیازدهى   .13
«مؤسسه» براساس شاخص هایى از قبیل میزان اعتبار، گستره 
اثرگذارى و ... که به پیشنهاد شوراى پژوهشى «مؤسسه» و 

تصویب هیأت ممّیزه مى رسد؛ انجام مى گیرد. 
تبصره: آن  دسته از طرح هاى پژوهشى و فناورى که حسب نیاز 
براى انجام مأموریت هاى ستاد وزارتخانه ها و به سفارش وزیر 
یا معاونت هاى مربوط، در مؤسسه هاى پژوهشى ذى ربط انجام 
فناورى که حداقل  و  پژوهشى  مى شود و هم چنین طرح هاى 
50 درصد از اعتبار آن از خارج «مؤسسه» تأمین مى شود، در 
صورتى که موضوع طرح ها در حوزه تخصصى فرد و یا در جهت 
مأموریت «مؤسسه» محل خدمت وى باشد و گزارش نهایى 
آن ها فرآیند داورى را طى کرده و به تأیید «مؤسسه» برسد، 
از  خارج  قرارداد  طرف  با  فناورى  و  پژوهشى  طرح  به عنوان 
«مؤسسه» تلقى شده و در بند مربوط به آن ها امتیاز داده مى شود.

3ـ1  جدول   13 بند  ذیل   5 تا   2 تبصره هاى  اجراى  در   .14
«آیین نامه»، هر دو پایان نامه یا رساله داراى راهنماى مشترك، 
صرف نظر از ترتیب اسامى استادان راهنما، براى هریک از آن ها 

به عنوان یک پایان نامه یا رساله محاسبه مى شود. 
15. در اجراى تبصره 2 ذیل بند 10 جدول 3ـ2 «آیین نامه»، 
«متقاضى» باید مجرى طرح یا طرح هاى خاتمه یافته با طرف 

قرارداد خارج از مؤسسه باشد. 
16. کتاب برگرفته از پایان نامه یا رساله «متقاضى» در صورتى 
واجد شرایط امتیاز است که حداقل 30 درصد تغییر نسبت به 
تا 50 درصد  این  صورت،  در  باشد.  داشته  یا رساله  پایان نامه 

امتیاز کتاب به آن تعلق مى گیرد. 
17. گواهى پذیرش چاپ و قرارداد از یکى از ناشران معتبر، 
کتاب  یک  براى  تنها  چاپ،  آماده  نسخه  ارائه  به  مشروط 

پذیرفتنى است. 
18. چنانچه «متقاضى» از امتیاز پذیرش چاپ مقاله یا کتابى 
براى ارتقا به مرتبه فعلى استفاده نکرده باشد، در صورتى که 

تاریخ چاپ آن مقاله یا کتاب بعد از تاریخ ارتقا به مرتبه فعلى 
باشد، امتیاز آن قابل محاسبه است.

ویرایش  به  مربوط  مستندات  و  مدارك  ارائه  درصورت   .19
علمى/ ادبى (زبانى) آثار تألیفى یا ترجمه اى توسط «متقاضى»، 
براساس امتیازهاى مندرج در بندهاى 12ـ ب ـ6 و 13ـ ب ـ6 

جداول 3ـ1 و 3ـ2 «آیین نامه» قابل ارزیابى است.
20. چنانچه فعالیتى از یکى از بندهاى ماده 3 «آیین نامه»، 
به استثناى موارد ذیل، امتیاز کسب کند همان فعالیت مجدداً 

نمیـتواند از سایر بندهاى همین ماده کسب امتیاز کند: 
الف) پایان نامه یا رساله دانشجو 

ب) کسب رتبه در جشنواره هاى ملى و بین المللى
ج) ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشى (گرنت) 

د) مقاله هاى مستخرج از طرح هاى پژوهشى با طرف قرارداد 
خارج از «مؤسسه» و تولید دانش فنى/ اختراع منجر به تولید 
و تجارى سازى محصول یا فرآیند که به یک فعالیت (اصل 
فعالیت یا مقاله مستخرج از آن) امتیاز کامل و به فعالیت دیگر 

نصف امتیاز تعلق مى گیرد.

ماده 6: تعیین ضوابط و مقررات خاص 

از  آن دسته  مجازند  ممّیزه  هیأت  داراى  مؤسسه هاى 
در  که  را  خود  علمى  هیأت  اعضاى  پژوهشى  فعالیت هاى 
جهت تحقق مأموریت هاى «مؤسسه » مى باشد با رعایت مفاد 
در  مورد  فعالیت ها، حسب  آن  ماهیت  و  ماده 5 «آیین نامه» 
 9 و   8 بندهاى  به ویژه   3 ماده  جداول  بندهاى  از  یک  هر 
جدول 3ـ1 و یا بندهاى 9 و 10 جدول 3ـ2 تعریف و براساس 
امتیازهاى مندرج در آن بندها امتیازدهى کنند. بدیهى است 
کل  دوسوم  حداقل  تأیید  و  شده  تعیین  حداقل هاى  رعایت 
اعضاى هیأت ممّیزه و پس از آن تأیید هیأت ممّیزه مرکزى 
«وزارت» براى اجراى کلیه مصوبات هیأت ممّیزه که در قالب 

مفاد ماده 5 «آیین نامه» تعریف میـشود، الزامى است.  

ماده 7: سایر موارد

علمى  هیأت  مشارکت عضو  و  وقت  تمام  و  فعال  1. حضور 
در محل کار و انجام تکالیف محوله (موضوع بند یک جدول 
 / دانشکده  رئیسه  هیأت  توسط  نیم سال  هر  در  آیین نامه)   4
پژوهشکده یا عناوین مشابه براساس ضوابط و جداولى که با 
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پیشنهاد شوراى «مؤسسه»، به  تصویب هیأت ممیزه ذى ربط 
مى رسد، ارزیابى و به صورت محرمانه براى معاون آموزشى / 
بررسى  هنگام  در  آن ها  نتایج  و  ارسال  پژوهشى «مؤسسه» 
پرونده «متقاضى» جهت اتخاذ تصمیم به اطالع هیأت ممّیزه 

مى رسد.
هیأت  اعضاى  مستمر  و  تمام وقت  اشتغال  مدت  حداقل   .2
علمى براى ارتقا به هریک از مراتب دانشیارى و استادى 4 

سال است.
تبصره 1:  موارد ذیل در حداقل مدت  اشتغال تمام  وقت عضو 

هیأت  علمى براى ارتقا به مرتبه باالتر قابل احتساب نیست: 
الف) دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه

ب) مدت مرخصى بدون حقوق
ج) مدت مأموریتى که منجر به قطع انجام وظایف آموزشى 
خدمت  محل  «مؤسسه»  در  علمی  هیات  عضو  پژوهشى  یا 
یا محل مأموریت مى شود (به استثناى مقامات موضوع ماده 
«79» آیین نامه استخدامى اعضاى هیأت علمى و مشموالن 

تبصره «2» ذیل این ماده).
تبصره 2: هر دو سال خدمت اعضاى هیأت علمى نیمه حضورى 

سال  «یک»  معادل  باالتر  مرتبه  به  ارتقا  براى  نیمه وقت  و 
خدمت تمام وقت آنان تلقى مى شود . 

تبصره 3: حداقل مدت اشتغال عضو هیأت علمى براى ارتقا به 

مرتبه باالتر، در صورت دارا بودن یکى از شرایط ذیل، مشروط 
به این که نسبتى از حداقل امتیاز تعیین شده در بند یک جداول 
2ـ1 و 3ـ2 (5 امتیاز) را (حسب مورد به ترتیب براى اعضاى 
هیأت علمى آموزشى و پژوهشى) با توجه به مدت زمان توقف 
در مرتبه فعلى کسب کند، حداکثر یک سال کاهش می یابد. 

شایان ذکر است که استفاده از این امتیاز صرفًا براى یک  بار 
در طول دوران خدمت امکان پذیر است:

الف) کسب عنوان عضو هیأت علمى نمونه کشورى 
در  مسئول  یا  اول  نویسنده  به  عنوان  مقاله  یک  انتشار  ب) 

 Nature  یا Science نشریه هاى
ج) ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه 

 ESI

از  امتیازهاى ضرورى  از حداقل  د) کسب حداقل 50 درصد 
تحقیقاتى  مصّوب  برنامه  از  مستخرج  «آیین نامه»   3 ماده 
بلندمدت با اهداف مشخص عضو هیأت علمى، در چارچوب 

تحقق اسناد ملى و منطقه اى 
محل  «مؤسسه»  نام  ذکر  بدون  که  فعالیت هایى  ارزیابى   .3
خدمت (فعلى یا قبلى) متقاضى یا با نام «مؤسسه اى» دیگر 

انجام شده باشد با تشخیص هیأت ممّیزه است.
4. براى ارتقاى اعضاى هیأت علمى از یک مرتبه به مرتبه 
باالتر، منحصراً امتیازهایى که در مرتبه فعلى کسب  شده باشد 

قابل محاسبه است.  
درجه  اخذ  از  پس  «متقاضى»  پژوهشى   فعالیت هاى  تبصره: 
دکتراى تخصصى یا سطح 4 حوزه علمیه و قبل از استخدام 
از  هریک  در  دانشیارى،  مرتبه  به  ارتقا  براى  «مؤسسه»  در 
احتساب  بدون  و  مورد  (حسب  «آیین نامه»   3 ماده  بندهاى 
ارتقا) قابل محاسبه  امتیازهاى ضرورى براى  در حداقل هاى 

است. 
به  توجه  با  «آیین نامه»،  مواد  موضوع  فعالیت هاى  امتیاز   .5
ذیل  جدول  براساس  مشترك،  پژوهش هاى  توسعه  ضرورت 

محاسبه مى شود:

جدول 2: نحوه محاسبه سهم پدید آورندگان فعالیت هاى پژوهشى مشترك
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6 . در صورتى که هیأت ممّیزه ارتقاى مرتبه «متقاضى» را تأیید 
کند، تاریخ اجراى حکم ارتقاى مرتبه وى مشروط به این که، پس 
از ثبت پرونده هیچ گونه تغییرى در آن انجام نشده باشد؛ تاریخ 
تحویل کلیه مستندات و ثبت گزارش نامه (پیوست این شیوه نامه) 

فعالیت هاى «متقاضى» در دبیرخانه کمیته منتخب است.
تبصره 1: «متقاضى» موظف است کلیه فعالیت هاى فرهنگى، 
آموزشى، پژوهشى و اجرایى خود، مربوط به دوره مورد تقاضا 

را در جداول مربوط به گزارش نامه درج نماید.
تبصره 2: چنانچه «متقاضى» هرگونه تغییرى در پرونده ثبتى 
تاریخ  وى  مرتبه  ارتقاى  حکم  اجراى  تاریخ  آورد،  به  عمل 
آخرین تغییر در محتویات پرونده و تحویل مجدد مدارك به 

کمیته منتخب خواهد بود.
7. ارتقاى مرتبه مربى به استادیارى صرفًا از طریق اخذ مدرك 
دکتراى تخصصى یا سطح چهار حوزه علمیه و رعایت سایر 

مقررات مربوط امکان پذیر است.
تبصره: بررسی ارتقاى مرتبه مربی به استادیاري خبرگان بدون 
مدرك دانشگاهى (به استثناى مدرسان معارف اسالمى) تابع 
مورخ   «679» جلسه  مصوب  «آیین نامه»  به  مربوط  ضوابط 

1389/10/14 شوراى عالى انقالب فرهنگى است.
8. تصمیم گیرى درخصوص ارتقاى مرتبه مربى به استادیارى 
مأموریت  از  استفاده  با  که  علمى  هیأت  اعضاى  از  آن  دسته 
تحصیلى یا با مجّوز «مؤسسه» و با استفاده از مرخصى بدون 
 4 سطح  یا  تخصصى  دکتراى  مدرك  اخذ  به  موفق  حقوق، 
حوزه علمیه شده اند، با ارائه حداقل 2 مقاله علمى ـ پژوهشى 
مستخرج از رساله «متقاضى»، بر عهده هیأت ممّیزه ذى ربط 
است و تاریخ ارتقاى مرتبه آنان، تاریخ مؤخر اخذ مدرك مورد 

نظر یا مقاالت مذکور خواهد بود.

9. اعضاى هیأت علمى پیمانى نیز، مانند اعضاي هیات علمی 
رسمی، با رعایت کامل ضوابط و مقررات و در صورت احراز 

شرایط الزم مى توانند به مرتبه باالتر ارتقا یابند.
به  ارتقا  درخواست  تحویل  از  بعد  «متقاضى»  چنانچه   .10
دبیرخانه کمیته منتخب حسب مقررات به افتخار بازنشستگى 

نائل شود؛ تقاضاى وى قابل بررسى است. 
عالى  آمـوزش  مؤسسات  تقویت  و  توسعه  بـه  منـظور   .11
غیـردولتى ـ غیـرانتفاعى، رؤسـاى ایـن مؤسسات مى تـوانند 
تـقاضـاى ارتـقاى مرتـبه اعضـاى هیـأت علمى بازنشستـه 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى را که پس از 
بازنشستگى به  صورت تمام وقت و در قالب قراردادى در آن 
مؤسسات مشغول به کارند مشروط به این که حداقل 60 درصد 
امتیازهاى الزم را در 4 سال منتهى به زمان تقاضا کسب کرده  
باشند؛ براى بررسى به هیأت ممّیزه ذى ربط که توسط مرکز 
هیأت هاى امنا و هیأت هاى ممیزه «وزارت» تعیین مى شود؛ 
ارتقاى  موافقت هیأت ممیزه،  و  بررسى  از  کنند. پس  ارسال 
مرتبه این افراد صرفًا در زمان اشتغال به کار آن ها در همان 
غیرانتفاعى  ـ  غیردولتى  عالى  آموزش  مؤسسات  و  مؤسسه 
هم سطح مؤسسه درخواست دهنده و یا پایین تر براساس تأیید 
این موضوع در  اعتبار خواهد داشت و الزم است  «وزارت»، 
حکم قرارداد ایشان درج شود. بدیهى است ارتقاى مرتبه این 

افراد تأثیرى در حکم بازنشستگى آن ها ندارد.

ماده 8: این شیوه نامه در «8» ماده و «11» تبصره در تاریخ 

1395/7/27 به تصویب وزیر علوم،  تحقیقات و فناوري رسید 
و از تاریخ 1395/10/1 الزم االجراست.

دکتر محمد فرهادى




