






شرایط عمومی

هاد مدیر انجام وظایف محوله طبق برنامه تنظیمی دانشگاه به پیشن•
گروه و تأیید معاون آموزشی دانشگاه

داشتن گواهینامه کارگاه روش تحقیق و روش هاي آموزش•

تسلط به یک زبان خارجی•

کاربا رایانه و کاربرد آموزشی و پژوهشی آن•

اس تأیید صالحیت اخالقی ،شؤون استادي و رفتار حرفه اي براس•
ارزیابی کمیته جذب استاد دانشگاه



شرایط ارتقاء مرتبه مربی به استادیاري 

عمومی شرایط تایید بر مبنی دانشگاه داخلی موافقت

گواهینامه داشتن PHD
:PHD گواهینامه نداشتن درصورت

10 کار هب اشتغال بدون (جغرافیایی وقت تمام بصورت اشتغال مدت سال 
) خصوصی ، انتفاعی

استادیاري به ارتقاء امتیاز کسب
دانشگاه در خدمت سال 5 حداقل تعهد  

درحد پروژه یک داشتن PHD  
مرکزي ممیزه هیأت نهایی تأیید 



ديشرایط ارتقاء به مرتبه دانشیاري و استا

موافقت داخلی دانشگاه مبنی بر تایید شرایط عمومی•

به  بدون اشتغال( سال بصورت تمام وقت جغرافیایی 4مدت اشتغال •
)کار انتفاعی ، خصوصی 

کسب امتیاز ارتقاء به دانشیاري و استادي•

PHDداشتن گواهینامه •



حداقل مدت اشتغال عضو هیات علمی

تحداقل مدت اشتغال عضو هیات علمی نیمه وقت دو برابر سنوات مذکور اس.
می   فرصت  مطالعاتی و مأموریت هاي علمی زیر یک سال جزء مدت اشتغال محسوب

.قابل محاسبه است%  50شود و براي مأموریت هاي علمی بیش تر تا 
تمام یعلم هیات اعضاي براي باالتر رتبه به ارتقاء منظور به اشتغال مدت حداقل 

  در نددار اشتغال اداري غیر ساعات در خصوصی بخش در انتفاعی کار به که وقت
. شد خواهد ضرب مربوطه دانشگاه ریاست تشخیص با1/25 –1/5 ضریب

و آموزشی هاي زمینه از چشمگیري اقدامات علمی هیات عضو صورتیکه در 
 ممیزه هیات پیشنهاد به باشد داده انجام جامعه سالمت ارتقاء راستاي در پژوهشی
 هر در فتوق دوره وزیرطول نهایی تصویب و مرکزي ممیزه هیات تایید و دانشگاه

. یابد کاهش یکسال تا ماه 6 تواند می مرتبه



کمیته منتخب دانشکده

رئیس دانشکده•

معاون آموزشی دانشکده•

)دانشیار به باال(یک نماینده اعضاي هیأت علمی •

لمی دو عضو هیأت علمی از گروه آموزشی یا رشته مشابه با رتبه ع•
باالتراز عضو هیأت علمی 

.ماه می باشد 3مدت رسیدگی به پرونده در کمیته •



اجتماعی -تربیتی  –فرهنگی :  1ماده  

آموزشی:  2ماده                                                                                        

  

فن آوري –پژوهشی : 3ماده                                                                                                  

اجرایی   -علمی :  4ماده                                                                                                                                                      
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امتیاز 105براي مربی به استادیاري                                                                                                      

                                                                                   

حداقل امتیاز  از  

امتیاز   115جمع امتیازات                                   براي استادیاري به دانشیاري         

                                                         

                                                                                 

امتیاز 130براي دانشیاري به استادي                                                                                                      
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 231ه آیین نامه طرح معرفت افزایی و توانمند سازي اعضاي هیات علمی مصوب جلس 3ماده 

شوراي اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی 90/11/25مورخ 

)ساعت ( زمان دوره عناوین دوره ھاردیف
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16ضوابط و مقررات دانشگاهی

16روش ها و فنون تدریس2

16روش و مدیریت تحقیق3

16فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی روش و ارزیابی4

16چگونگی استفاده از اطالعات علمی و منابع الکترونیکی5

6
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 م

ي
ها
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16اندیشه سیاسی اسالمی و مبانی انقالب اسالمی

16اخالق حرفه اي7

16شناسی اسالمی معرفت8

16اصول تعلیم و تربیت اسالمی9

16تاریخ و فلسفه علم10

160ساعات مجموع11
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روشهاي ارزشیابی

درصد 30نظرخواھی از فراگیران

درصد 35نظرخواھی از ھمکاران

درصد 35نظرخواھی توسط مدیران و مسووالن ذیربط

20جمع نمره
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)موسسه(فناوري اعضاي هیات علمی آموزشی  -امتیازهاي قابل محاسبه از فعالتهاي پژوهشی  –3جدول شماره 

ف
دی

ر

موضوع
حداکثر امتیاز 

در واحد کار

حداکثر امتیاز

در هر موضوع

حداقل امتیاز الزم 

در هر دوره ارتقاء

1
پژوهشی  منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبرداخلی و –مقاله علمی 

(خارجی  ISC  گواهی چاپ مقاله علمی  2مورد تایید وزارت متبوع حداکثر تا ...)و
و پژوهشی نیز قابل قبول می باشد

پژوهشی پراستناد و مقاالت داغ به تایید  –هاي علمی  امتیاز مقاله–1تبصره 
برابر قابل افزایش است 1/5هیات ممیزه تا 

امتیاز مقاالت مستخرج از طرحهاي پژوهشی محرمانه که امکان –2تبصره 
ي چاپ و انتشار آنان بواسطه محرمانه بودن ممکن نیست با تایید کمیته ممیز

مطابق ( برابر قابل افزایش است  1/2منتخب وزارتین متبوع حسب مورد ، تا
وطه  مقاالت نوع یک آیین نامه بررسی و میزان امتیاز توسط کمیته تخصصی مرب

)و کمیته منتخب هیات حسب مورد تعیین می گردد 

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

.اعتبار مقاالت مرتبط اقدام خواهد نمود 

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

طبق جدول 7تا  2
5شماره 



ف
دی

ر

موضوع  
 حداکثر امتیاز

در واحد کار

حداکثر 

امتیاز

در هر 

موضوع

حداقل امتیاز 

الزم 

در هر دوره 

ارتقاء

5تا  2مروري -علمی  مقاله2

3
   

4تا  1ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره المعارف–علمی  مقاله

4
مقاله علمی کامل داوري شده در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش هاي علمی  

معتبر
25تا  1

12تا 0/5خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی معتبر5

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



ف
دی

ر

موضوع
حداکثر امتیاز 

در واحد کار

حداکثر امتیاز

در هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم 

در هر دوره ارتقاء

ند  اکتشاف منجر به تولید و تجاري سازي محصول یا فرآی اختراع یا/ تولید دانش فنی 7
با تایید  مراجع ذیصالح وزارتین متبوع

هرنوآوري که حل مشکالت و معضالت کشور موثر باشد و یا منجر به تولید خدمت یا -
.محصول جدیدي 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
بهداشتی و درمانی  در سطح کشور با گواهی معاونین ذیربط وزارت  –پژوهشی 

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شوراي سیاستگذاري وزارتخانه و تایید  
امتیاز 15هیات ممیزه مرکزي تا 

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

 3معاونین ذیربط دانشگاه و تایید هیات ممیزه دانشگاه و یا هیات ممیزه مرکزي تا 
امتیاز

انجام فعالیتهاي جدید پزشکی که در جهت خودکفایی کشور کمک موثر نماید  –3
درمانی نوین براي اولین بار در ایران با گواهی  –مانند اجراي روشهاي تشخیصی 

امتیاز وحداکثر تا  4تا  0/5هیات ممتحنه رشته مربوطه و تایید هیات ممیزه مرکزي از 
امتیاز 10

مدل سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی و اجراء ساخت هر قطعه که منجر به  –4
تولید دستگاه بشود یا گواهی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و 

امتیاز 3آموزش پزشکی  و تایید هیات ممیزه مرکزي تا 

تولید مواد براي آزمایشات پزشکی و تولیدات دارویی جدید از طریق مهندسی  –5
به ترتیب با گواهی معاونت سالمت و معاونت غذا و دارو حسب مورد و . معکوس 

امتیاز 2تایید هیات ممیزه مرکزي تا 

  تدوین راهنماي طبابت بالینی کشور مستند بر پژوهش و بر اساس شواهد علمی–6
امتیاز 5تا  0/5یا گواهی معاونت سالمت و تایید هیات ممیزه مرکزي 

5تا  0/5

15

3

4تا  0/5

3   

2

5تا  0/5

20



ف
دی

ر

موضوع
ز حداکثر امتیا

در واحد کار

زحداکثر امتیا

در هر 

موضوع

حداقل امتیاز 

الزم 

در هر دوره 

ارتقاء

8

ز گزارش هاي علمی طرحهاي پژوهشی و فناوري که با اجراي آن یکی ا
ارش معضالت کشور حل شده باشد و با تایید دستگاه اجرایی سف

  دهنده و تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط

اي بین امتیاز طرحهاي ملی که حائز کسب رتبه در جشنواره ه –تبصره 
یازهاي المللی معتبر شود یا به عنوان طرح ملی برجسته در تامین ن

ت و در حوزه هاي مختلف فرهنگی و اجتماعی ، دفاعی و صنع( اساسی 
یده باشد  یا تحریمی کشور به تایید کمیته ممیزي منتخب وزیر رس.. ) 
برابر قابل افزایش است 1/5تا 

3-8-1 
4تا  1موسسه

3-8-1 
استانی یا  
منطقه اي

7تا  2

3-8-3
ملی

14تا  3

9

  عمراج علمی تایید با نوآوري یا خارج یا و داخل در شده ثبت اکتشاف یا اختراع
متبوع وزارتین ذیصالح

  ثبت ديکاربر پژوهشی محصوالت تولید و ژن توالی و تعیین و اکتشاف و اختراع هر
  زارتو آوري فن و تحقیقات معاونت تایید از پس کشور داخل قانونی مراجع در شده

  سپ المللی بین ثبت درصورت و امتیاز 5 تا 0/5 از پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت
  امتیاز 20 تا حداکثر و امتیاز 10 تا 1 از معاونت تائید از

  اي مقاله اپچ همراه به المللی بین سطح در ژِنی کشف یا اختراع ثبت چنانچه : تبصره
.گیرد می تعلق امتیاز نصف دیگر مورد به و کامل امتیاز مورد یک به باشد

مطابق  
متن

20



ف
دی

ر

موضوع
حداکثر امتیاز در 

واحد کار

حداکثر امتیاز

در هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم 

در هر دوره ارتقاء

داخلی یا بین المللی) گرنت (  جذب اعتبار پژوهشی10
امتیاز2تا1

10به ازاي هر
تومان میلیون

12

11
)اختراعات و جشنواره ( سایر فعالیتهاي فناوري 

با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط
25

12

)کتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشی خود (  تالیف
با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط 

با تایید نهایی هیات ..... تالیف مجموعه کتابهاي همانند دائره المعارف و 
ممیزه ذیربط

 1/5تا  0/25کتب تالیفی در رشته غیر مرتبط با رشته تخصصی نویسنده از 
امتیاز 3امتیاز و حداکثر 

15

1/5تا 0/25

3

1/5

30

3

6

3

یا تدوین کتب چاپی تالیف
یا  )برمبناي تیراِژ و نوبت چاپ( 

الکترونیکی که بعنوان منبع 
آموزشی مورد استفاده قرار گیرد

کتاب در سطح ملی با تایید شوراي  -
برنامه ریزي وزارت متبوع

  در سطح موسسه با تایید شوراي کتاب -
انتشارات موسسه و شوراي برنامه ریزي  

موسسه یاگروه آموزشی

13
، داوري و نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی ، فناوري و نوآوري با تایید   ارزیابی

هیات ممیزه ذیربط
28

14
درصد در  30تجدید چاپ کتاب تالیفی در صورتی که حداقل به میزان 

 آن اصالح یا اضافه صورت پذیرفته باشدبه تشخیص هبات ممیزه محتواي
ذیربط

24تا  0/5



ف
دی

ر

موضوع
 حداکثر امتیاز

در واحد کار

زحداکثر امتیا

در هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم 

در هر دوره ارتقاء

12تا  0/5علمی کتاب با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربط ویرایش15

15ممیزه ذیربط داوري مقاالت علمی و پژوهشی با تایید نهایی هیات16

1020بطتصحیح انتقادي کتاب معتبر یا تایید کمیسیون تخصصی هیات ممیزه ذیر17

18

کرسی 
هاي 

نظریه  
پردازي

و نتایج علمی و پژوهشی برگرفته ازکرسی هاي  ارائه دستاوردها
نظریه پردازي درهمایش هاومیزگردهاي مراکزعلمی وبین المللی

48تا 

7تا  2نقدعلمی نظریه ها -3-18-1

7تا  2نوآوري -3-18-2

12تا  5نظریه پردازي -3-18-3

19
کسب رتبه در جشنواره هاي ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی 

) 1رتبه سوم حداکثر 3رتبه دوم حداکثر 5اول حداکثر رتبه( 
10 5تا

20
ترجمه کتاب به زبان فارسی در صورتیکه متناسب با برنامه آموزشی و رشته 

شوراي انتشارات دانشگاه تایید شده باشد و  تخصصی مربوطه باشد و ازطریق
تایید کمیسیون تخصصی ذیربط

36تا  0/5

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

20الی  1حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهاي 
سقف  
ندارد













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

 گزارش موارد نادر)case report :( امتیاز و گزارش  2تا 0/25از
case series   امتیاز 7تا  0/5از

ن مقاله از نویسنده در نمایه هاي بی 3با داشتن حداقل : مقاالت مروري
 10امتیاز تا حداکثر  7تا  2المللی معتبر در منابع مقاله مروري،  از 

امتیاز 4امتیاز و حداکثر تا  2تا 0/5امتیاز، در غیر این صورت از 

ر با در صورت چاپ در مجالت بین المللی معتب:  مقاالت متا آنالیز
ر در مقاله از نویسنده در نمایه هاي بین المللی معتب1داشتن حداقل 
امتیاز در غیر این صورت از  8امتیاز حداکثر  4تا 0/5منابع مقاله ،از 

.  امتیاز 3امتیاز حداکثر 1/5تا  0/5



 ،نامه به سردبیرshort communication 

commentaries, editorial,  : بسته به نظر هیات ممیزه از

 2امتیاز مجالت خارجی، حداکثر  2تا 0/5مجالت داخلی و  1تا  0/25

امتیاز

 مقاالتelectronic : در صورتpeer review   بودن مانند

امتیاز % 80مقاالت معمولی هم تراز و در غیر این صورت، خارجی 

.  امتیاز مقاله هم تراز% 60مقاله و داخلی 



 براي مقاالت اصیل و موارد نادر در مجالتی که دارايIF  1باالتر از 
 1ه ازاء هر می باشند هیات ممیزه می تواند با توجه به کیفیت مقاله، ب

امتیاز به مجموع امتیاز مقاله اضافه  2امتیاز تا سقف IF  ،0/5نمره 
به ... و   short communicationدر مورد نامه به سردبیر، . نماید

.  امتیاز قابل افزایش است 1امتیاز و حداکثر  IF 0/25ازاي هر 

می پژوهشی ن-مقاالت علمی مرتبط با رشته در مجالتی که علمی
.امتیاز 2امتیاز حداکثر  1باشند از صفر تا 

د فقط اگر چند مقاله یا اثر داراي محتواي یکسان ولی ظاهر متفاوت باش
.  به یکی از آنها امتیاز تعلق می گیرد



  د از امتیازات مربوط به مقاالت یک عضو هیات علمی می توان% 40حداکثر
ده مقاالتی کسب شود که در مجالت دانشگاه محل کار خود به چاپ رسی

.  است

جالت با توجه به نوبت چاپ طوالنی مقاالت پذیرفته شده در بعضی از م
مقاله  داخلی مالك ارزیابی یک مقاله وضعیت اعتبار مجله در زمان پذیرش

.خواهد بود

ده ولی حداکثر به دو کتاب که توسط شوراي انتشارات دانشگاه تأیید ش
رط مراحل چاپ آن تا زمان درخواست بررسی پرونده به اتمام نرسیده  به ش

شگاه ارائه پیش نویس و ارائه اصل قرارداد  و با تأیید معاونت پژوهش دان
.امتیاز کامل داده می شود



اره به مقاالت مجالت جدید تایید شده، به مقاالت مندرج در سه شم
واهد آخر قبل از تایید ، امتیازي معادل امتیاز مجله تایید شده داده خ

.  شد

داده  حداکثر به تاییدیه قبول دو مقاله قبل از چاپ آن امتیاز کامل
.  قابل احتساب نمی باشد 2خواهد شد در حداقل امتیاز الزم از ماده 

 فرد  امتیازات کل بخش مقاالت می توانند از مجالتی که% 30حداکثر
است ،  متقاضی عضو هیات تحریریه ، سردبیر و یا مسئول آن مجالت

. کسب گردد و بقیه امتیازات باید از سایر مجالت کسب گردد





 3اخذ حداقل امتیاز از انواع فعالیت هاي پژوهشی ذکر شده در ماده •

امتیاز و  35امتیاز، استادیاري به دانشیاري  30براي مربی به استادیاري 

.  امتیاز 45دانشیاري به استادي 

سنده اول و مقاله انگلیسی تحقیقی اصیل به عنوان نوی 3وجود حداقل •

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

.  جهت اخذ مرتبه استادي 1شده در نمایه هاي بین امللی معتبر نوع 



ا نویسنده  مقاله انگلیسی تحقیقی اصیل به عنوان نویسنده اول ی1وجود حداقل•

جهت اخذ  1مسئول در مجالت نمایه شده در نمایه هاي بین امللی معتبر نوع 

.  مرتبه دانشیاري

براي مرتبه استادیاري   1-3امتیاز از مقاالت بند  5کسب حداقل •

  15در مرتبه دانشیاري و کسب  1-3امتیاز از مقاالت بند  7/5کسب حداقل •

امتیاز براي مرتبه استادي  

مقاله   6مقاله براي اخذ مرتبه دانشیاري و حداقل  4مشارکت در انتشار حداقل •

.  براي اخذ مرتبه استادي



ن براي اخذ مرتبه استادي ارائه حداقل یک مقاله در نمایه هاي بی•

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

ه هاي بین المللی معتبر الزم است این مقاله می تواند در مرحل

.  استادیاري و دانشیاري فرد متقاضی چاپ شده باشد





اجرایی اعضاي هیات علمی آموزشی–امتیازهاي قابل محاسبه از فعالیتهاي علمی -4جدول شماره 
ف

دی
ر

موضوع
حداکثرامتیاز

درواحدکار

حداکثرامتیاز

 در هرموضوع

حداقل امتیازالزم

درهردوره ارتقاء

1

ده  ش حضور فعال و تمام وقت در موسسه و مشارکت براساس تکالیف تعیین
در آئین نامه مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و 

سایر فعالیتهاي اجرائی محوله
مطابق پیوست شماره یک

10405تا  1

 برپایی نمایشگاههاي پژوهشی ، فناوري ،هنري2
و مدیریت اجرایی برنامه هاي هنري

در سطح   -4-4-1
استان

1تا 

4
در سطح   -4-4-2

ملی
1/5تا 

در سطح  -4-4-3
بین المللی

2تا 

3

با شیوه نامه (طراحی و راه اندازي آزمایشگاه یا کارگاه فنی ، واحد پژوهشی
،کتابخانه تخصصی ، ) هاي آموزشی وپژوهشی الزم براي تدریس و تحقیق

شبکه تخصصی رایانه،یاواحدهاي نیمه صنعتی
36تا 

4
ایجاد رشته هاي جدید و به خصوص رشته هاي میان رشته اي و تقویت و 

گسترش تحصیالت تکمیلی
14

5

راه اندازي و برگزاري   مشارکت در طراحی،
تربیتی  -کارگاههاي فرهنگی

آموزشی ، پژوهشی و فناوري ضمن خدمت با ارائه  
مستندات مربوطه و با تایید مراکز برگزارکننده

0/254شرکت -4-5-1

تدریس -4-5-2

16تا  0/5 طراحی -4-5-3



ف
دی

ر
موضوع

حداکثرامتیاز

درواحدکار

حداکثرامتیاز

 درهرموضوع

حداقل 

امتیازالزم

درهردوره 

ارتقاء

39تاتولید و گسترش برنامه هاي کارآفرینی با تایید معاون پژوهشی و فناوري وزارت متبوع6

7
تحقیقاتی ، موسسه هاي عالی آموزشی و پژوهشی  همکاري موثر در تاسیس دانشگاه ، مراکز

شهرك ها و پارکهاي علم و فن آوري ، مراکز رشد و شرکتهاي دانش بنیان
412تا 

)رییس دانشگاه  باتایید(ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی8
ازاي  به1تا0/5
دانشجو10هر

12

9
مدیر مسئولی ، سردبیري ، عضویت در هیات تحریریه نشریه هاي علمی معتبر و ریاست 

پیوست شماره یک قطبهاي علمی رسمی کشور مطابق
412تا 

10
دبیري 

همایش

1تایید شوراي پژوهشی موسسه همایش هاي علمی با -4-12-1

12 همایش هاي ملی و بین المللی باتاییدمعاون پژوهشی وفناوري -4-12-2
وزارت متبوع

2

11
مرکزآزمون دانشگاه /کشور طراحی سواالت آزمون سراسري باتاییدسازمان سنجش وآموزش

آزاداسالمی
ساعت50هر

امتیاز1
5

14تا4هرسال پیوست یک امتیازات ناشی از پذیرش مسئولیت قواي سه گانه مطابق12

13

هاوهیات هاي رسمی شوراي عالی انقالب فرهنگی،شوراي عالی  شرکت در شوراها،کمیته
عتف، ستادوزارت

سازمانها وموسسه هاومراکزوابسته به وزارت،حوزه علمیه وفرهنگستانها که جزء وظایف 
سازمانی فردنباشد

210هرسال تا 

14
ام تربیتی،آموزشی،پژوهشی،عمرانی سالیانه به تائید مق-عملکرد مناسبت فرهنگی گزارش

مافوق
210

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

1440الی  1احتساب از بندهاي  حداکثر امتیاز قابل





فعالیت اجرایی ومسئولیتی 

امتیاز براي هر سال کامل 10رئیس دانشگاه حداکثر تا •

امتیاز براي هر سال کامل8معاونین دانشگاه حداکثر•

امتیاز براي هر سال کامل 5مشاورین روساي دانشگاه ها حداکثر •

ی،مراکز  سرپرست یا ریاست بیمارستان،معاونت دانشکده،ریاست مراکز پژوهش•
امتیاز براي هرسال کامل5توسعه آموزش پزشکی ومراکز بهداشتی حداکثر

امتیاز براي هرسال  4مدیران گروه هاي آموزشی ،معاونین بیمارستان ها،حداکثر•
کامل

امتیاز براي  3روساي بخش ها وآزمایشگاه هاي آموزشی وپژوهشی حداکثر •
هرسال کامل

ت هاي  رئیس درمانگاه بیمارستان هاي آموزشی پست هاي ستاره دار درجمع پس•
گران  سازمانی مصوب،اساتید راهنماي دانشجویان،اساتید مشاوره در امور ایثار

امتیاز براي هرسال کامل2وشاهد معاونین آموزشی بخش ها و گروه ها حداکثر 



فعالیت اجرایی ومسئولیتی 

موزش فعالیت در کمیته ها وشوراهاي رسمی ومرکز مطالعات وتوسعه آ•
ت ویا پزشکی دانشگاه یا دانشکده هاي علوم پزشکی با حکم ریاس

امتیازدر 4امتیاز حداکثر 1ساعت 100معاونین دانشگاه به ازاي هر
مجموع براي هرسال کامل

یانه سال:تخصصی –عضویت فعال در هیأت مدیره انجمن هاي علمی •
ی امتیاز به تأیید دبیر خانه انجمن هاي پزشک 4امتیاز حداکثر  1تا 
)فقط در یک انجمن محاسبه می گردد(



:الفعالیت در مجالت علمی ویژه هر رشته در س

امتیاز 5امتیاز در سال و حداکثر تا1عضو هیأت تحریریه هر مجله تا•
)حداکثر در سه مجله محاسبه می گردد(

امتیاز در سال 3پژوهشی انگلیسی هر مجله تا –سر دبیر مجله علمی •
 4امتیاز و در صورت ورود به نمایه هاي بین المللی تا 12وحداکثر 

ارت امتیاز به تأیید کمیسیون نشریات وز 15امتیاز در سال وحداکثر 
).فقط در یک مجله محاسبه می گردد(بهداشت وآموزش پزشکی 



  مرتبه
قبل از
ارتقاء

مرتبه
بعد از  

ارتقاء

م  الز حداقل امتیاز
از ماده یک

تی تربی,فرهنگی(
)اجتماعی,

الزم از  حداقل امتیاز
2ماده 

)آموزشی(

 الزم از حداقل امتیاز
3ماده 

)پژوهشی وفناوري(

ز الزم ا حداقل امتیاز
4ماده 

)اجرایی-علمی(
حداقل امتیاز

از مجموع  کل
4تا1مواد

مجموع6بند
بندها

مجموع3بند2بند1بند
بندها

مجموع1بند
بندها

مجموع1بند
بندها

ارزش
20از

555141540530510105راستادیامربی

5551515407/535510115دانشیاراستادیار

5551612401545510130استاددانشیار

امتیاز می شود 5)  6به استثناي بند(  9الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهاي  92/1/1 از تاریخ: تذکر •

امتیاز خواهد بود 10از تاریخ مذکور  9الی  1درنتیجه حداقل امتیازات الزم از مجموع بندهاي 

حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقاء مرتبه اعضاي هیات علمی آموزشی:  5جدول 
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The end


