
دستورالعمل اجرايي آيين نامه خدمت موظف و 

اعطاي ترفيع اعضاي هيأت علمي آموزشي و پژوهشي 
(بخشنامه شماره 2/20279 مورخ 1377/12/15 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري) 


به منظور ارزيابي صحيح فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاي هيأت علمي و اتخاذ رويهاي واحد در اجراي مقررات 

و همچنين گسترش تحقيقات علمي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، دستورالعمل اجرايي آيين نامه 

تبصره 2 ماده 1 قانون اصالح پاره اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) 

شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، موضوع بخشنامه شماره 15/578/1542 مورخ 1369/1/26 با 

عنوان آيين نامه خدمت موظف واعطاي ترفيع اعضاي هيأت علمي بشرح زير تهيه و تدوين ميگردد.  

منظور از موسسه در اين دستورالعمل دانشگاهها و موسسات آموزش عالي است.  

ماده 1 : ساعات خدمت موظف اعضاي هيأت علمي 40 ساعت در هفته است.  

ماده 2 : عضو هيأت علمي موظف است قبل از آغاز هر نيمسال تحصيلي برنامه هفتگي خود را با توجه به وظايف ابالغ 

شده به گروه آموزشي يا پژوهشي اعالم نمايد. گروه مربوطه موظف است برنامه هفتگي هر يك از اعضاي هيأت علمي 

را در محل مناسب نصب نمايد.  

ماده 3 : عضو هيأت علمي بايد موارد زير را در برنامه هفتگي خود لحاظ نمايد: 

3ـ 1 ـ ساعات تدريس 

3-2-  ساعاتي كه براي پاسخگويي به سواالت درسي و رسيدگي به پايان نامه تحصيلي، مشاوره و راهنمايي در نظر 

گرفته ميشود.  

3-3- اوقاتي را كه در جلسات رسمي موسسه يا وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري شركت ميكند.  

3-4- ساعاتي را كه بمنظور اجراي طرحهاي پژوهشي در نظر ميگيرد.  

3-5- ساعاتي را كه بمنظور انجام وظايف اجرايي محوله اختصاص ميدهد.  

تبصره- همكاري با دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي مطابق مقررات و با اجازه موسسه امكان پذير است.  

ماده 4 : ارزيابي فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي هر يك از اعضاي هيأت علمي بر اساس فرم درخواست ترفيع 

توسط مديران گروههاي آموزشي و پژوهشي انجام مي شود و حسب مورد پس از تاييد رئيس دانشكده يا پژوهشكده 

ذيربط به كميته منتخب موضوع ماده 5 ارسال ميگردد.  

توضيح: مدارك درخواست متقاضي از يك ماه قبل از تاريخ حكم كارگزيني بايد به كميته ترفيع دانشگاه ارسال گردد. 

ماده 5 : كميته منتخب موضوع ((ماده 3 آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 1 قانون اصالح پارهاي از مقررات مربوط به پايه  

حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي موسسه)) متشكل از معاون آموزشي (رئيس كميته)، معاون پژوهشي و نماينده رئيس 

موسسه) است كه بررسي نهايي ترفيع اعضاي هيأت علمي را بعهده خواهد داشت.  

تبصره- چنانچه موسسه معاون پژوهشي نداشته باشد و يا مسئوليت معاونت آموزشي و پژوهشي بر عهده يك فرد باشد 

يك نفر از اعضاي هيأت علمي به  انتخاب رئيس موسسه به جاي معاون پژوهشي به عضويت كميته منتخب انتخاب 

خواهد شد.  

ماده 6 : نتيجه ارزيابي ترفيع توسط كميته منتخب به اطالع عضو هيأت علمي رسانده ميشود . در صورت منفي بودن 

نتيجه عضو هيأت علمي حق دارد ظرف حداكثر 15 روز پس از ابالغ، اعتراض خود را به كميته منتخب تسليم  نمايد و 

كميته در اولين جلسه بعدي بايد به اعتراضات وي رسيدگي كند و نظر قطعي خود را اعالم نمايد.  



ماده 7 : ترفيع ساالنه استحقاقي اعضاي هيأت علمي موضوع ماده 44 آيين نامه استخدامي هيأت علمي دانشگاه تهران و 

اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي بدون نياز به ارزيابي اعطا ميشود، اما ارزشيابي شاغلين ساير سمتهاي مديريت كه 

با حفظ رابطه آموزشي يا پژوهشي با موسسه متبوع اشتغال بكار دارند طبق ضوابط اين دستورالعمل انجام ميشود.  

توضيح: اعطاي پايههاي تشويقي و استحقاقي خاص (خدمت سربازي، ايثارگري و ...) طبق آيين نامه استخدامي اعضاي 

هيأت علمي انجام ميپذيرد.  

ماده 8 : اعضاي هيأت علمي با كسب حداقل 8 امتياز براي مربي آموزشياران، 10 امتياز براي مربيان و 12 امتياز براي 

استادياران و باالتر از آيين نامه ارتقاء، يك پايه ترفيع ساالنه دريافت ميكنند.  

تبصره 1- كسب حداقل 2 امتياز براي مربيان و حداقل 4 امتياز براي استادياران و مراتب باالتر از ماده 2 آيين نامه ارتقاء 

ضروري است. براي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاي تازه تأسيس و در حال توسعه در مرتبه مربي و استاديار حسب 

تشخيص كميته منتخب موضوع ماده 5 و تأييد رييس مؤسسه اين امتياز تا 50% قابل كاهش است.  

تبصره 2- حداكثر امتياز قابل محاسبه از ماده 3 آيين نامه ارتقاء 3  امتياز ميباشد.  

ماده 9 : اعطاي ترفيع به آن دسته از اعضاي هيأت علمي كه تصدي سمتهاي اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 31 آيين نامه 

استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران را بر عهده دارند حسب مورد بر اساس مجموع امتيازات موضوع ماده 8 و 

بينياز از محدوديتهاي تعيين شده در تبصره هاي آن ماده انجام مي شود.  

ماده 10 : امتيازات پژوهشي مازاد بر امتياز مورد نياز براي ترفيع ساالنه اعضاي هيأت علمي ( موضوع تبصره 1 ماده 8) 

قابل ذخيره براي سالهاي بعد است.  

ماده 11 : در صورتي كه عضو هيأت علمي طي سه سال متوالي نتواند حداقل امتياز الزم براي دريافت يك پايه ترفيع را 

كسب كند مصداق ركود علمي و عدم كفايت و صالحيت براي ادامه عضويت در هيأت علمي شناخته شده و مراتب به 

رئيس موسسه اعالم خواهد شد تا با وي برابر مقررات مربوط ( موضوع ماده 32 آيين نامه اسخدامي اعضاي هيأت علمي 

دانشگاه تهران) رفتار شود.  

اين دستورالعمل در 11 ماده و 4 تبصره و 8 بند در تاريخ 77/12/3 به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فنآوري رسيده 

است و از تاريخ ابالغ الزم االجرا است.  







تبصره 1- امتياز واحدهاي تكراري در هر ترم با ضريب 0/5 در نظر گرفته ميشود. 

تبصره 2- حداكثر امتياز قابل محاسبه از جدول شماره 1 براي هر نيمسال 6 امتياز ميباشد.  



جدول شماره 1: امتيازهاي مربوط به فعاليتهاي آموزشي

حداكثر امتياز قابل محاسبهحداكثر امتياز هر موردموضوعرديف

2كيفيت تدريس1-1

0/5تدريس هر واحد مقطع كارشناسي2-1

6 0/75تدريس هر واحد مقطع كارشناسي ارشد3-1

1تدريس هر واحد مقطع دكتري4-1

0/51ارائه هر درس جديد كارشناسي ارشد5-1

12ارائه هر درس جديد دكتري6-1

0/255راهنمايي هر واحد پروژه كارشناسي7-1

جدول شماره 2: امتيازهاي مربوط به فعاليتهاي پژوهشي

حداكثر امتياز موضوعرديف
هر مورد

حداكثر امتياز 
قابل محاسبه

1-2
مقاله علمي- پژوهشي منتشر شده در مجالت علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي 

مورد تأييد وزارت متبوع ( حداكثر تا 2 گواهي چاپ مقاله علمي – پژوهشي نيز قابل قبول 
ميباشد.)

7-2

1 تا 5مقاله علمي- مروري2-2

1 تا 4مقاله علمي- ترويجي و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشي در دايره المعارف3-2

115 تا 2مقاله علمي كامل داوري شده در مجموعه مقاالت يا مجالت همايشهاي علمي معتبر4-2

۰/۵5 تا 1خالصه مقاله علمي در مجموعه مقاالت همايشهاي علمي معتبر5-2

15مقاله علمي صد در صد مستخرج از رساله / پايان نامه6-2

توليد دانش فني/ اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاري سازي محصول يا فرايند با 7-2
تا 20تأييد مراجع ذيصالح وزارتين متبوع

8-2

گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشي و فناوري كه با اجراي آن يكي از معضالت كشور 
حل شده باشد و با تأييد دستگاه اجرايي سفارش دهنده / اثر بديع و ارزنده هنري و تأييد 

نهايي هيأت مميزه ذيربط 
تبصره- امتياز طرحهاي ملي كه حايز كسب رتبه در جشنوارههاي بين المللي معتبر شود و 
يا به عنوان طرح ملي برجسته در تامين نيازهاي اساسي ( در حوزههاي مختلف فرهنگي و 
اجتماعي، دفاعي و صنعت و ...) يا تحريمي كشور به تأييد كميته مميزي منتخب وزير 

رسيده باشد تا 1/5 برابر قابل افزايش است.

1 تا 4 
موسسه

2 تا 7 
استاني يا 
منطقه اي

3 تا 14 
ملي

اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج يا نوآوري با تأييد علمي مراجع ذيصالح 9-2
تا 10وزارتين متبوع

ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) داخلي يا بين المللي10-2
1 تا 2 ( به 
ازاي هر ده 

ميليون تومان)
12

25ساير فعاليتهاي فناوري ( اختراعات و جشنواره ) با تأييد نهايي هيأت مميزه ذيربط11-2



تبصره 1- حداقل امتياز الزم از جدول شماره 2 براي ترفيع ساليانه، 1 امتياز براي مربي و 2 امتياز براي استاديار ميباشد. 




12-2

ت$$$$$$$$$$$$$$$$$$أليف يا تصنيف ( كتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشي خود ) با تأييد نهايي هيأت 
مميزه ذيربط

تا 15

تا 30تأليف مجموعه كتابهاي همانند دايره المعارف و ... با تأييد نهايي هيأت مميزه ذيربط

ارزيابي، داوري و نظارت بر فعاليتهاي پژوهشي، فناوري و نواوري با تأييد هيأت مميزيه 13-2
28ذيربط

تجديد چاپ كتاب تاليفي يا تصنيفي در صورتي كه حداقل به ميزان 30 درصد در 14-2
39محتواي آن اصالح يا اضافه صورت پذيرفته باشد به تشخيص هيأت مميزه ذيربط

15-2
210ويرايش علمي كتاب با تأييد نهايي هيأت مميزه ذيربط

15داوري مقاالت علمي پژوهشي با تأييد نهايي هيأت مميزه ذيربط

1020تصحيح انتقادي كتاب معتبر با تأييد كميسيون تخصصي هيأت مميزه ذيربط16-2

17-2

راهنمايي و مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي يا سطح 3 حوزه 
( سقف براي پايان نامههاي كاربردي با ضريب 1/5 برابر كه در جهت حل مشكالت 

كشور عمل نموده باشد.)

۲/۵ استاد 
راهنما

20

 1
استاد مشاور

راهنمايي و مشاوره رساله دكتري تخصصي يا سطح 4 حوزه ( سقف براي پايان نامههاي 
كاربردي با ضريب 1/5 برابر كه در جهت حل مشكالت كشور عمل نموده باشد. 

تبصره: در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي امتيازات اين بند در ماده «2» 
آموزشي محاسبه ميشود. 

 6
استاد راهنما

 2
استاد مشاور

 18-2

كرسيهاي نظريه پردازي: ارايه دستاورد ها و نتايج علمي و پژوهشي برگرفته از 
8تا 4كرسيهاي نظريه پردازي در همايشها و ميزگردهاي مراكز علمي، ملي و بين المللي

كرسيهاي نظريه پردازي: در حوزه علوم انساني و معارف اسالمي و ساير حوزههاي علوم 
با داوري مراجع ذيصالح مورد تأييد وزارت متبوع

2 تا7 
نقد علمي و 
نواوري

5 تا 12 
نظريه پردازي

10تا 5كسب رتبه در جشنوارههاي ملي و بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي19-2

721ترجمه كتاب تخصصي با تأييد كميسيون تخصصي ذيربط20-2

جدول شماره 3: امتيازهاي مربوط به فعاليتهاي علمي-اجرايي

حداكثر امتياز موضوعرديف
هر مورد

حداكثر امتياز 
قابل محاسبه

510گردآوري كتاب1-3

25تدوين مجموعه مقاالت2-3

برپايي نمايشگاههاي پژوهشي و فناوري3-3

استاني: 1

4 ملي 1/5

بينالمللي: 2

36طراحي يا راه اندازي كارگاه يا آزمايشگاه، كتابخانه تخصصي يا سايت تخصصي رايانه4-3



تبصره 1- حداكثر امتياز قابل محاسبه از جدول شماره 3 براي ترفيع ساليانه، 3 امتياز ميباشد. 

تبصره 2- اعضاي هيأت علمي كه با توجه به پست سازماني خود عضو حقوقي كميتهها و كميسيونهاي دانشگاه 

ميباشند، مشمول بند 3-14 جدول فوق نميشوند.  

14ايجاد رشتههاي جديد يا بين رشته اي و گسترش تحصيالت تكميلي5-3

مشاركت در طراحي، راه اندازي و برگزاري كارگاههاي فرهنگي-تربيتي، آموزشي، 6-3
پژوهشي ضمن خدمت

شركت: 0/25 

6 تدريس: 1

طراحي: 1

1دبيري همايشهاي علمي با تأييد شوراي پژوهشي موسسه7-3
12

2دبيري همايشهاي ملي و بين المللي با تأييد معاون پژوهشي وزارت8-3

10تصدي رياست دانشگاه براي يكسال كامل9-3

8تصدي معاونت دانشگاه براي يكسال كامل10-3

6تصدي رياست دانشكده و مديريت كل براي يكسال كامل11-3

5تصدي معاونت دانشكده براي يكسال كامل12-3

4تصدي مديريت گروه و ساير سمتهاي ستاره دار براي يكسال كامل13-3

3عضويت حقيقي در كميتهها و كميسيونهاي دانشگاه براي يكسال كامل14-3



 16/12/1394جلسه کمیته ترفیع دانشگاه صنعتی قم مورخ  بیست و دومینمصوبات 

  

  و به انگلیسی "دانشگاه صنعتی قم") affiliation(کلیه مستندات با وابستگی سازمانی -1

"Qom University of Technology (QUT)" بدیهی است هرگونه . رار می گیردمورد بررسی ق

 .نمی باشد  قابل قبول )Qomبه جاي  Ghom: به عنوان مثال( کلمات یا امالء مشابهقبیل ایرت از مغ

  

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اعطاي ترفیع اعضاي هیات علمی دانشگاه صنعتی ) 2(ماده  نحوه امتیازدهی به -2

- 2(و ) 19-2(، )15-2(،)14 -2(، )13-2(، )12-2(، )8-2(، )7- 2(، )4-2( ،)3-2(، )1- 2(ردیف هاي قم 

  :به شرح ذیل به تصویب رسید) 20

  :  1- 2 ردیف

 بر نباشد نامعتبرخارجی نشریات درلیست که شرطی به ISI پژوهشی علمی مقاالت امتیاز )1(

  :میشود محاسبه ذیل جدول اساس

X=IF/MIF توضیحات  امتیار مقاله  

0.4≤0≤X 5-4.5  براساس نظر اعضاي کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی و داوران  

0.8≤0.4≤X  5.5 – 5  براساس نظر اعضاي کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی و داوران  

1.2≤0.8≤X  6 – 5.5  براساس نظر اعضاي کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی و داوران  

1.6≤1.2≤X  6.5 – 6   کمیسیون تخصصی و داورانبراساس نظر اعضاي کمیته منتخب و  

2≤1.6≤X  7 – 6.5  براساس نظر اعضاي کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی و داوران  

X≥2 7  براساس نظر اعضاي کمیته منتخب و کمیسیون تخصصی و داوران  

  

 Scopusامتیاز مقاالت علمی پژوهشی داخلی و مقاالت مجالت خارجی نمایه شده در پایگاه  )2(

 .امتیاز می باشد 4 ،به شرطی که در لیست نشریات نامعتبر خارجی نباشد

شرطی که در نمایه نشده است به  Scopusامتیاز سایر مقاالت مجالت خارجی که در پایگاه  )3(

  .امتیاز می باشد 3 تا ،نشریات نامعتبر خارجی نباشد لیست

تحقیقات و فناوري و پایگاه  وزارت علوم، ،پژوهشی مجالت داخلی –مرجع تعیین امتیاز علمی  )4(

 .استنادي جهان اسالم می باشد

در هر دوره ترفیع  پژوهشی –گواهی پذیرش چاپ مقاله علمی  1حداکثر در صورت ضرورت،  )5(

 .قابل قبول است سالیانه

 .می باشد 3تا  ،ترویجی –امتیاز مقاالت علمی : 3- 2ردیف 

  



  : 4- 2ردیف 

 :می شود بر اساس جدول زیر این بند امتیاز دهی )1(

  امتیاز  موضوع  ردیف

  2  معتبر مقاله با زبان انگلیسی در کنفرانس هاي بین المللی  1

  1.6  مقاله با زبان فارسی در کنفرانس هاي بین المللی معتبر  2

  1.5  مقاله با زبان فارسی و انگلیسی در کنفرانس هاي ملی معتبر  3

کنفرانس هاي ملی مقاله با زبان فارسی و انگلیسی در اولین دوره   4

  معتبر

1  

منظور از کنفرانس هاي معتبر ملی کنفرانس هایی می باشد که برگزار کننده آنها دانشگاه  )2(

  .هاي دولتی داخلی یا انجمن هاي علمی شناسنامه دار شناخته شده داخلی باشند

منظور از کنفرانس هاي معتبر بین المللی کنفرانس هایی می باشد که برگزار کننده آنها  )3(

یکی از انجمن هاي علمی مرجع  یا دانشگاه هاي دولتی داخلی یا دانشگاه هاي معتبرخارجی

همچنین وجود یک سخنران کلیدي . شاخه هاي تخصصی مرتبط در سطح بین المللی باشند

 .   ین المللی ضروري استخارجی براي کنفرانس هاي ب

اینصورت امتیازي تعلق  رگواهی ارائه مقاله جهت بررسی در ترفیع سالیانه الزامی است در غی )4(

 .نمی گیرد

 .مقاله قابل پذیرش است 3در هر کنفرانس حداکثر  )5(

  .امتیاز می باشد 5در ترفیع سالیانه ) 4-2(حداکثر امتیازات قابل کسب از ردیف )6(

  : 7- 2ردیف 

معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، سازمان (گواهی معتبر از مراجع ذیصالح ارائه  )1(

و یا سایر مراجعی که به موجب قانون تعیین گردیده اند ) پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران

 .الزامی می باشد

از  ییکدر صورتی که اختراع یا اکتشاف، منجر به افزایش ثروت و درآمدزایی در کشور و یا رفع  )2(

امتیاز و  5امتیاز، فروش محصول در داخل کشور  5معضالت کشور گردد به ازاي هر محصول 

 .امتیاز تعلق می گیرد 10فروش محصول در خارج از کشور 

  : 8 - 2ردیف 

طرح هاي پژوهشی در سطح موسسه طرح هایی هستند که کارفرما یا ذینفع آن دانشگاه  )1(

 . صنعتی قم باشد

سطح منطقه یا استان طرح هایی هستند که کارفرما یا ذینفع آن طرح هاي پژوهشی در  )2(

 . نهادهاي دولتی یا خصوصی استانی یا منطقه اي باشد

طرح هاي پژوهشی در سطح ملی طرح هایی هستند که کارفرما یا ذینفع آن نهادهاي دولتی یا  )3(

 .خصوصی کشوري باشند



امتیاز  4ت کشور حل شده باشد، تا به طرح هاي داخلی موسسه که با اجراي آن یکی از معضال )4(

 .می گیردتعلق 

 :مدارك مورد نیاز  )5(

ارائه موافقت موسسه براي انجام طرح هاي پژوهشی خارج از موسسه در زمان شروع  -1

 .طرح ضروري می باشد

ارائه گزارش هاي علمی، قرارداد طرح پژوهشی، گواهی خاتمه طرح و تاییدیه شوراي  -2

 .پژوهش الزامی استپژوهش موسسه براي طرح هاي 

 .مدراك مربوط به حل هر یک از مشکالت اساسی جامعه باید ارائه شود -3

ارائه گواهی معتبر از معاونت پژوهشی و فناوري یا عناوین مشابه دفتر برنامه، بودجه و    -4

 .تشکیالت وزارتخانه یا سازمان ذیربط براي طرح هاي ملی الزامی است

 .ك عمل براي اعطاي امتیاز استتاریخ خاتمه طرح هاي پژوهشی مال )6(

 

  :  12 – 2ردیف 

درصورتی که مولف هر فصل یا بخش کتاب تعیین شده باشد امتیاز آن براي عضو هیات علمی  )1(

امتیاز تالیف هر فصل کتاب از تقسیم امتیاز کل . به صورت مستقل در نظر گرفته می شود

 .امتیاز می باشد 2کتاب بر تعداد فصل ها تعیین می شود که امتیاز حداقل 

بر حسب ضرورت فقط به یک کتاب در مرحله چاپ با گواهی معتبر چاپ از ناشر معتبر امتیاز  )2(

 .داده می شود

  :13 – 2ردیف 

مصادیق فعالیت هاي پژوهشی، فناوري و نوآوري قابل قبول موضوع بند ارزیابی، داوري و  )1(

 .است نظارت بر فعالیت هاي پژوهشی فناوري و نوآوري به صورت ذیل

  امتیاز  موضوع  ردیف

  امتیاز 0.1هر مورد   داوري مقاالت کنفرانس هاي بین المللی معتبر  1

  امتیاز 0.025هر مورد   داوري مقاالت کنفرانس هاي ملی معتبر  2

  0.25هرمورد   داوري پایان نامه کارشناسی ارشد  3

  0.5هرمورد   داوري پایان نامه دکتري  4

  امتیاز 0.2هر مورد   داوري اختراع و اکتشاف  5

  امتیاز 1  داوري کتاب  6

 

  : 14 – 2ردیف 

 ارائه مستندات شامل کتاب چاپ اول و کتاب چاپ ماقبل آخر ضروري است )1(

در محتواي کتاب اصالح یا اضافه صورت % 30به این بند درصورتی که حداقل به میزان  )2(

 .پذیرفته باشد امتیاز تعلق می گیرد

یا بخش کتاب تعیین شده باشد امتیاز آن براي عضو هیات علمی در صورتی که مولف هر فصل  )3(

 .مشروط به رعایت بند فوق به صورت مستقل در نظر گرفته می شود



  :15 – 2دیف ر

 .می باشد 0.25به ازاي هرمورد  ISIپژوهشی  –امتیاز داوري مجالت علمی  )1(

 .می باشد Scopus،0.1پژوهشی داخلی و مجالت نمایه شده در  –امتیاز داوري مجالت علمی  )2(

  . را کسب نماید) 19- 2(و ) 12-2(کتاب برگزیده می تواند همزمان امتیاز بند :19 – 2ردیف 

در صورتی که مولف هر فصل یا بخش کتاب تعیین شده باشد امتیاز آن براي عضو هیات :20– 2ردیف 

  . علمی به صورت مستقل و به صورت تقسیم کل امتیاز کتاب به تعداد فصل ها تعیین می شود

 .می باشد 2در ترفیع سالیانه حداکثر ) 15 – 2(و ) 13 – 2(جمع امتیاز بندهاي  : 1تبصره

  

دستورالعمل اجرایی ترفیع سالیانه که در آنها نام موسسه  2یت هاي پژوهشی ماده به فعال : 2تبصره 

 .محل استخدام به اشتباه درج شده باشد هیچ امتیازي تعلق نمی گیرد

  

-8- 2(و ) 2- 8-2( ، )7 – 2(، به استثناي بندهاي 2چنانچه فعالیتی از یکی از بندهاي ماده  : 3تبصره 

 . عالیت مجددا نمی تواند از سایر بندهاي همین ماده کسب امتیاز کندامتیاز کسب نماید همان ف) 3

  

  .جدول سهم مشارکت همکاران به صورت ذیل می باشد : 4تبصره 

  )3(ستون   )2(ستون   )1(ستون 

  تعداد همکاران
  سهم هریک از همکاران از امتیاز مربوطه

  مجموع ضریب
  بقیه همکاران  اول

1  100%  -  -  

2  90%  60%  150%  

3  80%  50%  180%  

4  70%  40%  190%  

5  60%  30%  180%  

  %170  ≥%25  %50  و باالتر 6

  

به کنفرانس هایی که به صورت مستقل توسط دانشگاه هاي آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و  :5تبصره 

انجمن هاي علمی دانشجویی و شرکت ها برگزار می شود و به کنفرانس هاي مجازي امتیاز تعلق نمی 

  .گیرد
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 2مقرر گردید جهت بررسی پرونده ترفیع سالیانه عضو هیات علمی، کسب حداقل امتیازِ  - 1

 :شاخص ذیل الزامی است 3شاخص از 

 نظم و انضباط درسی :شاخص اول 

با تاکید بر جلسات هفته اول و آخر (حضور استاد در تمام جلسات درس الزامی است : 1تبصره 

 )هر ترم تحصیلی

  :نحوه ارزیابی

  عنوان  ردیف
میزان 

  امتیاز

  2  حضور در هفته اول  1

  2  حضور در هفته پایانی  2

  1  حضور در هفته هاي میانی  3

  18  )هفته آموزشی 16با توجه به (جمع کل 

 . امتیاز کل نیمسال، میانگین امتیاز دروس ارائه شده توسط استاد می باشد :2تبصره 

  .از  شاخص اول الزامی است 15کسب حداقل میانگین : 3تبصره 

در صورت عدم تشکیل کالس، جهت کسب امتیاز مربوطه، اعالم کتبی زمان و مکان  :4تبصره 

  . تشکیل جلسه جبرانی به آموزش کل و برگزاري کالس به مدت از دست رفته الزامی است

  . جبران کالس هاي هفته اول و آخر یک امتیاز محسوب خواهد شد :نکته

 ساعات حضور، پاسخگویی و شئونات آموزشی  :شاخص دوم 

  :نحوه ارزیابی

  عنوان  ردیف
میزان 

  امتیاز

  5تا  1  نصب برنامه هفتگی روي درب اتاق  1

  5تا  1  حضور در دفتر کار طبق برنامه نصب شده بر روي درب اتاق  2

  5تا  1  حضور فعال در جلسه گروه  3

  5تا  1  همکاري در برنامه ریزي آموزشی ترم  4

  20  جمع کل

  )ضعیف: 1قابل قبول،  : 2متوسط،  : 3خوب،  : 4خیلی خوب،  : 5(



  .از  شاخص دوم الزامی است 15کسب حداقل میانگین  :1تبصره 

امتیاز شاخص فوق توسط مدیرگروه آموزشی محاسبه و با تایید رییس دانشکده قابل  :2تبصره 

 . می باشدبررسی 

 امتحانات و برنامه درسی  :شاخص سوم 

  :نحوه ارزیابی

  عنوان  ردیف
میزان 

  امتیاز

  5تا  1  اعالم به موقع نمرات و پاسخگویی به اعتراضات دانشجویان  1

  10تا  2  حضور کامل در جلسه امتحان و برگزاري به موقع امتحان  2

  5تا  1  توزیع یکنواخت و منظم درس در طول هفته  3

  20  جمع کل

 .از  شاخص سوم الزامی است 15کسب حداقل میانگین  :1تبصره 

  . امتیاز اخذ شده هر شاخص، میانگین امتیاز دو نیمسال دوره ترفیع خواهد بود -2

  

  


