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اجتماعی-تربیتی –فرهنگی : 1ماده  

آموزشی: 2ماده 

فن آوری–پژوهشی :3ماده 

اجرایی  -علمی : 4ماده 

ا



امتیاز105برای مربی به استادیاری 

حداقل امتیاز  از
امتیاز  115جمع امتیازات                                   برای استادیاری به دانشیاری 

امتیاز130برای دانشیاری به استادی 



ماعیاجت-تربیتی –فعالیتهای فرهنگی 

ماده
1





231ه آیین نامه طرح معرفت افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی مصوب جلس3ماده 
شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی 90/11/25مورخ 

(ساعت ) زمان دوره عناوین دوره هاردیف

1

ی
ها
ره 
دو

ی
رت
ها
م

16ضوابط و مقررات دانشگاهی

16روش ها و فنون تدریس2

16روش و مدیریت تحقیق3

16فعالیتهای آموزشی و پژوهشیروش و ارزیابی4

16کیچگونگی استفاده از اطالعات علمی و منابع الکترونی5

6

ی
رفت

مع
ی 
ها
ه 
ور
د

16اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی

16اخالق حرفه ای7

16شناسی اسالمیمعرفت8

16اصول تعلیم و تربیت اسالمی9

16تاریخ و فلسفه علم10

160ساعاتمجموع11



رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهیری در موسسه به عنوان رئیس کمیسیون

فرهنگی و یا عناوین مشابه به عنوان دبیر کمیسیون–معاون دانشجویی 
کمیسیون تخصصی

معاون آموزشی موسسهاجتماعی                                –تربیتی –فرهنگی 

سسهیک نفر عضو هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیات اجرایی  جذب مو

دبیر شورای هم اندیشی اساتید موسسه ودرصورت عدم وجود شورای مذکور نماینده
شورای فرهنگی موسسه







فعالیتهای آموزشی

ماده
2

















روشهای ارزشیابی

درصد30نظرخواهی از فراگیران

درصد35نظرخواهی از همکاران

درصد35نظرخواهی توسط مدیران و مسووالن ذیربط

20جمع نمره



کمیت تدریس







اوریفن-فعالیتهای پژوهشی 

ماده
3



(سهموس)فناوری اعضای هیات علمی آموزشی -امتیازهای قابل محاسبه از فعالتهای پژوهشی  –3جدول شماره 

ف
دی

از  حداکثر امتیموضوعر
در واحد کار

ازحداکثر امتی
در هر موضوع

حداقل امتیاز الزم
در هر دوره ارتقاء

برداخلی پژوهشی  منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معت–مقاله علمی 1
گواهی چاپ مقاله 2مورد تایید وزارت متبوع حداکثر تا ...(و  ISC)و خارجی 

علمی و پژوهشی نیز قابل قبول می باشد

ه تایید  پژوهشی پراستناد و مقاالت داغ ب–های علمی امتیاز مقاله–1تبصره 
برابر قابل افزایش است1/5هیات ممیزه تا 

ان امتیاز مقاالت مستخرج از طرحهای پژوهشی محرمانه که امک–2تبصره 
میته ممیزی چاپ و انتشار آنان بواسطه محرمانه بودن ممکن نیست با تایید ک

مطابق ) برابر قابل افزایش است 1/2منتخب وزارتین متبوع حسب مورد ، تا
صصی  مقاالت نوع یک آیین نامه بررسی و میزان امتیاز توسط کمیته تخ

(مربوطه و کمیته منتخب هیات حسب مورد تعیین می گردد 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به استناد پیوست–3تبصره 
الت و مربوطه نسبت به امتیاز دهی و تعیین حداقلهای الزم در هر گروه از مج

.تعیین اعتبار مقاالت مرتبط اقدام خواهد نمود 

ده است  نحوه امتیازدهی به مقاالتی که اعتبار آنها هنوز تعیین نش–4تبصره 
.، به شرح مندرج در این آیین نامه خواهد بود 

طبق جدول  7تا 2
5شماره 



ف
دی

ر

از  حداکثر امتیموضوع  
در واحد کار

ازحداکثر امتی
در هر موضوع

م  حداقل امتیاز الز
در هر دوره ارتقاء

5تا 2مروری-علمی مقاله2

ره  ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائ–علمی مقاله3
المعارف

4تا 1

مقاله علمی کامل داوری شده در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش4
های علمی معتبر

25تا 1

12تا 0/5رخالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت همایش های علمی معتب5

5تا 2پایان نامه–مستخرج از رساله مقاله علمی صددرصد6



ف
دی

از  حداکثر امتیموضوعر
در واحد کار

ازحداکثر امتی
در هر موضوع

م  حداقل امتیاز الز
در هر دوره ارتقاء

صول یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی محاختراع یا/ تولید دانش فنی 7
فرآیند با تایید  مراجع ذیصالح وزارتین متبوع

ید خدمت هرنوآوری که حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تول-
.یا محصول جدیدی در کشور گردد 

.نحوه امتیاز دهی به این فعالیتها به شرح زیر خواهد بود
طراحی سیستمها و روش ها و خدمات جدید در جهت حل معضالت آموزشی –1
وزارت بهداشتی و درمانی  در سطح کشور با گواهی معاونین ذیربط–پژوهشی –

ایید بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای سیاستگذاری وزارتخانه و ت
امتیاز15هیات ممیزه مرکزی تا 

طراحی سیستم ها و روش ها و خدمات جدید در جهت حل معضالت آموزشی –2
ا گواهی  بهداشتی و درمانی در سطح منطقه تحت پوشش دانشگاه ب–پژوهشی –

3رکزی تا معاونین ذیربط دانشگاه و تایید هیات ممیزه دانشگاه و یا هیات ممیزه م
امتیاز

ثر نماید انجام فعالیتهای جدید پزشکی که در جهت خودکفایی کشور کمک مو–3
ا گواهی درمانی نوین برای اولین بار در ایران ب–مانند اجرای روشهای تشخیصی 

امتیاز وحداکثر 4تا 0/5هیات ممتحنه رشته مربوطه و تایید هیات ممیزه مرکزی از 
امتیاز10تا 
ر مدل سازی وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و اجراء ساخت هر قطعه که منج–4

ت ، به تولید دستگاه بشود یا گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداش
امتیاز3درمان و آموزش پزشکی  و تایید هیات ممیزه مرکزی تا 

هندسی تولید مواد برای آزمایشات پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق م–5
رد و به ترتیب با گواهی معاونت سالمت و معاونت غذا و دارو حسب مو. معکوس 

امتیاز2تایید هیات ممیزه مرکزی تا 
شواهد  تدوین راهنمای طبابت بالینی کشور مستند بر پژوهش و بر اساس–6

امتیاز5تا 0/5علمی یا گواهی معاونت سالمت و تایید هیات ممیزه مرکزی 

5تا 0/5

15

3

4تا 0/5

3

2

5تا 0/5

20



ف
دی

از  حداکثر امتیموضوعر
در واحد کار

ازحداکثر امتی
در هر موضوع

م  حداقل امتیاز الز
در هر دوره ارتقاء

گزارش های علمی طرحهای پژوهشی و فناوری که با  8
ایید  اجرای آن یکی از معضالت کشور حل شده باشد و با ت
میزه دستگاه اجرایی سفارش دهنده و تایید نهایی هیات م

ذیربط
ر امتیاز طرحهای ملی که حائز کسب رتبه د–تبصره 

رح ملی  جشنواره های بین المللی معتبر شود یا به عنوان ط
لف  در حوزه های مخت) برجسته در تامین نیازهای اساسی 

یا تحریمی.. ( فرهنگی و اجتماعی ، دفاعی و صنعت و 
ده باشد تا  کشور به تایید کمیته ممیزی منتخب وزیر رسی

برابر قابل افزایش است1/5

3-8-1
4تا 1موسسه

3-8-1
ا استانی ی
منطقه ای

7تا 2

3-8-3
ملی

14تا 3

اییدتبانوآورییاخارجیاوداخلدرشدهثبتاکتشافیااختراع9
متبوعوزارتینذیصالحمراجععلمی
محصوالتتولیدوژنتوالیوتعیینواکتشافواختراعهر

ازپسکشورداخلقانونیمراجعدرشدهثبتکاربردیپژوهشی
ودرمان،بهداسشتوزارتآوریفنوتحقیقاتمعاونتتایید

سپالمللیبینثبتدرصورتوامتیاز5تا0/5ازپزشکیآموزش
امتیاز20تاحداکثروامتیاز10تا1ازمعاونتتائیداز

بهمللیالبینسطحدرژِنیکشفیااختراعثبتچنانچه:تبصره
گردیموردبهوکاملامتیازموردیکبهباشدایمقالهچاپهمراه
.گیردمیتعلقامتیازنصف

مطابق  
متن

20



ف
دی

حداکثر امتیاز در  موضوعر
واحد کار

حداکثر امتیاز
در هر موضوع

م  حداقل امتیاز الز
در هر دوره ارتقاء

امتیاز2تا1داخلی یا بین المللی( گرنت ) جذب اعتبار پژوهشی10
به ازای 

10هر
انتوممیلیون

12

(اختراعات و جشنواره ) سایر فعالیتهای فناوری 11
با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط

25

(کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود ) تالیف12
با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط  

ایی  با تایید نه..... تالیف مجموعه کتابهای همانند دائره المعارف و 
هیات ممیزه ذیربط

تا 0/25نده از کتب تالیفی در رشته غیر مرتبط با رشته تخصصی نویس
امتیاز3امتیاز و حداکثر 1/5

15

1/5تا 0/25

3

1/5

30

3

6

3

یچاپکتبتدوینیاتالیف
نوبتوتیرا ِژبرمبنای)

عنوانبکهالکترونیکییا(چاپ
هاستفادموردآموزشیمنبع
گیردقرار

ورای کتاب در سطح ملی با تایید ش-
برنامه ریزی وزارت متبوع

د  در سطح موسسه با تاییکتاب-
شورای انتشارات موسسه و شورای
یبرنامه ریزی موسسه یاگروه آموزش

ی با ، داوری و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی ، فناوری و نوآورارزیابی13
تایید هیات ممیزه ذیربط

28

درصد در 30تجدید چاپ کتاب تالیفی در صورتی که حداقل به میزان 14
هبات  آن اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشدبه تشخیصمحتوای

ممیزه ذیربط

24تا 0/5



ف
دی

از  حداکثر امتیموضوعر
در واحد کار

ازحداکثر امتی
در هر موضوع

م  حداقل امتیاز الز
در هر دوره ارتقاء

12تا 0/5علمی کتاب با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربطویرایش15

15ممیزه ذیربطداوری مقاالت علمی و پژوهشی با تایید نهایی هیات16

1020ات ممیزه ذیربطتصحیح انتقادی کتاب معتبر یا تایید کمیسیون تخصصی هی17

کرسی  18
های 

نظریه  
پردازی

ی های و نتایج علمی و پژوهشی برگرفته ازکرسارائه دستاوردها
للینظریه پردازی درهمایش هاومیزگردهای مراکزعلمی وبین الم

48تا 

7تا 2نقدعلمی نظریه ها-3-18-1

7تا 2نوآوری-3-18-2

12تا 5نظریه پردازی-3-18-3

صی  کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخص19
(1رتبه سوم حداکثر3رتبه دوم حداکثر5اول حداکثررتبه) 

510تا

شی و رشته ترجمه کتاب به زبان فارسی در صورتیکه متناسب با برنامه آموز20
شده باشد  شورای انتشارات دانشگاه تاییدتخصصی مربوطه باشد و ازطریق
و تایید کمیسیون تخصصی ذیربط

36تا 0/5

(5مطابق جدول شماره ) 20الی 1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

سقف  20الی 1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 
ندارد







یاجرای-فعالیتهای علمی 

ماده
4



اجرایی اعضای هیات علمی آموزشی–امتیازهای قابل محاسبه از فعالیتهای علمی -4جدول شماره 
ف

ردی

ازحداکثرامتیموضوع
درواحدکار

ازحداکثرامتی
در هرموضوع

محداقل امتیازالز
درهردوره ارتقاء

ه مدیریت شده در آئین نامحضور فعال و تمام وقت در موسسه و مشارکت براساس تکالیف تعیین1
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر فعالیتهای اجرائی محوله

مطابق پیوست شماره یک
10405تا 1

2

برپایی نمایشگاههای پژوهشی ، فناوری ،هنری
و مدیریت اجرایی برنامه های هنری

1تا در سطح استان-4-4-1
4

1/5تا در سطح ملی-4-4-2

2تا لیدر سطح بین المل-4-4-3

ی الزم با شیوه نامه های آموزشی وپژوهش)طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنی ، واحد پژوهشی3
36تا عتی،کتابخانه تخصصی ، شبکه تخصصی رایانه،یاواحدهای نیمه صن( برای تدریس و تحقیق

14تکمیلیایجاد رشته های جدید و به خصوص رشته های میان رشته ای و تقویت و گسترش تحصیالت4

یتی ترب-راه اندازی و برگزاری کارگاههای فرهنگیمشارکت در طراحی،5
ه و با آموزشی ، پژوهشی و فناوری ضمن خدمت با ارائه مستندات مربوط

تایید مراکز برگزارکننده

0/254شرکت-4-5-1

تدریس-4-5-2
16تا 0/5

طراحی-4-5-3



ف
ردی

ازحداکثرامتیموضوع
درواحدکار

ازحداکثرامتی
درهرموضوع

محداقل امتیازالز
درهردوره ارتقاء

39تاتولید و گسترش برنامه های کارآفرینی با تایید معاون پژوهشی و فناوری وزارت متبوع6

هرک ها و تحقیقاتی ، موسسه های عالی آموزشی و پژوهشی شهمکاری موثر در تاسیس دانشگاه ، مراکز7
پارکهای علم و فن آوری ، مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان

412تا 

ازای به1تا0/5(اه رییس دانشگباتایید)ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی8
دانشجو10هر

12

بهای علمی مدیر مسئولی ، سردبیری ، عضویت در هیات تحریریه نشریه های علمی معتبر و ریاست قط9
پیوست شماره یکرسمی کشور مطابق

412تا 

دبیری 10
همایش

1تایید شورای پژوهشی موسسههمایش های علمی با-4-12-1
12 2متبوعهمایش های ملی و بین المللی باتاییدمعاون پژوهشی وفناوری وزارت-4-12-2

ساعت50هرمیمرکزآزمون دانشگاه آزاداسال/کشورطراحی سواالت آزمون سراسری باتاییدسازمان سنجش وآموزش11
امتیاز1

5

14تا4هرسال پیوست یکامتیازات ناشی از پذیرش مسئولیت قوای سه گانه مطابق12

تادوزارتهاوهیات های رسمی شورای عالی انقالب فرهنگی،شورای عالی عتف، سشرکت در شوراها،کمیته13
ردنباشدسازمانها وموسسه هاومراکزوابسته به وزارت،حوزه علمیه وفرهنگستانها که جزء وظایف سازمانی ف

210هرسال تا 

210م مافوقتربیتی،آموزشی،پژوهشی،عمرانی سالیانه به تائید مقا-عملکرد مناسبت فرهنگیگزارش14

10(5مطابق جدول شماره ) 14الی 1حداقل امتیاز الزم از بندهای

1440الی 1احتساب از بندهای حداکثر امتیاز قابل
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امتیاز می شود5( 6به استثنای بند) 9الی 1حداقل امتیاز الزم از بندهای 92/1/1از تاریخ: تذکر •

امتیاز خواهد بود10از تاریخ مذکور 9الی 1درنتیجه حداقل امتیازات الزم از مجموع بندهای 

یحداقل امتیازهای الزم برای ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی آموزش: 5جدول 















معاونت آموزشی: تهیه و تنظیم 

مرکز امور هیات علمی دانشگاه





:میزان امتیازات و نحوه امتیازدهی

:مقاالت( الف

از نیم تا هفت امتیاز(: original)مقاله تحقیقی اصیل 

امتیاز7تا  5/از  case seriesامتیاز و گزارش 2تا / 25از (: case report)گزارش موارد نادر 

10امتیاز تا حداکثر 7تا 2مقاله از نویسنده در نمایه های بین المللی معتبر،  از 3با داشتن حداقل : مقاالت مروری
امتیاز4امتیاز و حداکثر تا 2تا  5/امتیاز، در غیر این صورت از 

امتیاز در غیر این صورت از 8امتیاز حداکثر 4تا 5/در صورت چاپ در مجالت بین المللی معتبر از :  مقاالت متا آنالیز
.  امتیاز3امتیاز حداکثر 1/5تا 5/



2تا 5/مجالت داخلی و 1تا 25/بسته به نظر هیات ممیزه از :  نامه به سردبیر
امتیاز2امتیاز مجالت خارجی، حداکثر 

بودن مانند مقاالت معمولی  peer reviewدر صورت : electronicمقاالت 
امتیاز  % 60امتیاز مقاله و داخلی % 80هم تراز و در غیر این صورت، خارجی 

.  مقاله هم تراز



1باالتر از  IFبرای مقاالت اصیل و موارد نادر در مجالتی که دارای -1تبصره 

،  IFنمره 1می باشند هیات ممیزه می تواند با توجه به کیفیت مقاله، به ازاء هر 

در مورد نامه . امتیاز به مجموع امتیاز مقاله اضافه نماید2امتیاز تا سقف 5/

.  امتیاز قابل افزایش است1امتیاز و حداکثر IF /25به سردبیر، به ازای هر 

اشند پژوهشی نمی ب-مقاالت علمی مرتبط با رشته در مجالتی که علمی-2تبصره 

.امتیاز2امتیاز حداکثر 1از صفر تا 

فقط اگر چند مقاله یا اثر دارای محتوای یکسان ولی ظاهر متفاوت باشد-3تبصره 
.  به یکی از آنها امتیاز تعلق می گیرد



ار مجالت اعتبار علمی و رتبه مجالت داخلی توسط کمیسیون تعیین اعتب-4تبصره 

. پزشکی در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تعیین می گردد

با 1373امتیاز بندی مقاالت مندرج در مجالت داخلی قبل از سال -5تبصره 

.  تشخیص هیات های ممیزه دانشگاه ها و یا هیات ممیزه مرکزی می باشد

مجالت با توجه به نوبت چاپ طوالنی مقاالت پذیرفته شده در بعضی از-6تبصره 

ه داخلی مالک ارزیابی یک مقاله وضعیت اعتبار مجله در زمان پذیرش مقال
.  خواهد بود



ه شده با توجه به اینکه اعتبار مجالت جدید بر اساس مقاالت معتبر ارائ-7تبصره 

ه در سه شماره آخر آن داده می شود و به منظور تشویق نویسندگان برای ارائ

مقاالت به این مجالت ، به مقاالت مندرج در سه شماره آخر قبل از تایید ، 

. امتیازی معادل امتیاز مجله تایید شده داده خواهد شد

واهد حداکثر به تاییدیه قبول دو مقاله قبل از چاپ آن امتیاز کامل داده خ-8تبصره 

. قابل احتساب نمی باشد2شد در حداقل امتیاز الزم از ماده 

د امتیازات کل بخش مقاالت می توانند از مجالتی که فر% 30حداکثر -9تبصره 

سب متقاضی عضو هیات تحریریه ، سردبیر و یا مسئول آن مجالت است ، ک
. گردد و بقیه امتیازات باید از سایر مجالت کسب گردد



امتیازات مربوط به مقاالت یک % 40حداکثر -10تبصره 

عضو هیات علمی می تواند از مقاالتی کسب شود که در
.  مجالت دانشگاه محل کار خود به چاپ رسیده است



: 3شروط الزم جهت ارتقا از ماده 

اعضا هیات علمی آموزشی 



اده اخذ حداقل امتیاز از انواع فعالیت های پژوهشی ذکر شده در م-الف

35امتیاز، استادیاری به دانشیاری 30برای مربی به استادیاری 3

.  امتیاز45امتیاز و دانشیاری به استادی 

نده اول مقاله انگلیسی تحقیقی اصیل به عنوان نویس3وجود حداقل -ب

و یا دو مورد نویسنده اول و یک مورد نویسنده مسئول در مجالت

جهت اخذ مرتبه 1نمایه شده در نمایه های بین امللی معتبر نوع 

. استادی



برای مرتبه استادیاری 3-1امتیاز از مقاالت بند 5کسب حداقل -د

در مرتبه دانشیاری و 3-1امتیاز از مقاالت بند  7/5کسب حداقل -ه

امتیاز برای مرتبه استادی 15کسب 

مقاله برای اخذ مرتبه دانشیاری و 4مشارکت در انتشار حداقل -و

. مقاله برای اخذ مرتبه استادی6حداقل 



برای اخذ مرتبه استادی ارائه حداقل یک مقاله در نمایه های بین-ز

مورد ارجاع  در مجالت نمایه شده در 3با حداقل 1المللی نوع 

رحله نمایه های بین المللی معتبر الزم است این مقاله می تواند در م

. استادیاری و دانشیاری فرد متقاضی چاپ شده باشد


