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  مقدمه
اي واحد در اجراي مقررات و اذ رویههاي آموزشی و پژوهشی اعضاي هیأت علمی و اتخبه منظور ارزیابی فعالیت

خدمت موظف   اجرایی نامهشیوه ،در دانشگاههاي آموزشی و پژوهشی به منظور ارتقاي سطح کیفی فعالیتهمچنین 
  .شدهیأت علمی به شرح زیر تهیه و تدوین سالیانه اعضاي اعطاي ترفیع و 

در امور آموزشی و پژوهشی یا مشاغل  "خدمت قابل قبول"به اعضاي هیأت علمی در قبال یک سال  :1ماده 
  .شودترفیع اعطا می يهپای یکنامه،  شیوهمشروط به کسب امتیازات الزم بر اساس این  ،مدیریت
 امور آموزشی، پژوهشی،به موقع حضور فعال در دانشگاه و انجام  عبارت است از "خدمت قابل قبول" :1تبصره 
انشگاه و سایر امور اجرایی که از طرف دانشگاه به هر عضو هیأت علمی شوراهاي د، هاو شرکت در کمیته یمدیریت

  .محول می شود
   .رعایت مقررات مربوطه بالمانع است بابه صورت ناپیوسته  "خدمت قابل قبول"محاسبه یک سال  :2تبصره 

دمت قابل سال خ یک يهایام تعلیق و معذوریت بیش از چهار ماه و مرخصی بدون حقوق، در محاسب :3تبصره 
  .قبول محاسبه نشده و تاریخ ترفیع این گونه اعضا به همان میزان به تعویق خواهد افتاد

 هیات امناي دانشگاه 28/3/91آئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی (مصوب مورخ  21به استناد ماده  :2ماده   
ساعت در هفته  20عضاي نیمه وقت و اساعت در هفته  40 ، اعضاي هیأت علمی تمام وقت موظفندهاي مازندران)

  ها و مقررات، انجام وظیفه نمایند.در دانشگاه حضور فعال داشته و مطابق با برنامه

عضو هیأت علمی موظف است قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی برنامه هفتگی خود را با توجه به وظایف  :3ماده 
  نصب نماید.  رتابلوي اتاق کادر  وبه گروه آموزشی اعالم  ،ابالغ شده

موارد زیر را در برنامه هفتگی خود لحاظ  با هماهنگی مدیر گروه آموزشی مربوطه،عضو هیأت علمی باید : 4 ماده  
  نماید.

   .ساعات تدریس :4-1
تحصیلی، مشاوره و راهنمایی  / رسالهگویی به سواالت درسی و رسیدگی به پایان نامه ساعاتی که براي پاسخ :4-2

  شود.در نظر گرفته می جراي طرح هاي پژوهشی مصوبو ا دانشجویان
در جلسات گروه، دانشکده، دانشگاه یا وزارت علوم،  براي انجام وظایف اجرایی یا شرکت ساعاتی را که :4-3

  اختصاص داده است.تحقیقات و فناوري 
فرم و  ءارتقا يهن نامآییبراساس (فعالیت هاي آموزشی، پژوهشی و اجرایی هر یک از اعضاي هیأت علمی  :5ماده 

مرکب از رییس دانشکده ، معاون  دانشکده ترفیعکمیتۀ  پس از امتیاز دهی توسط مدیر گروه، در ،)درخواست ترفیع
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موضوع ماده ( دانشگاه ترفیعبه کمیته نتیجه و  یا پژوهشکده مطرحآموزشی پژوهشی دانشکده و مدیر گروه مربوطه 
  .شودارسال می) 6

ها و مؤسسات آموزش عالی تنها بر مأمور به تحصیل در دانشگاه اعضاي هیأت علمی هايفعالیت یارزیاب :4 هتبصر
نیاز به تکمیل فرم درخواست پایه  افرادبه عبارت دیگر این  .شوداساس گزارش پیشرفت تحصیلی آنان انجام می
قابل قبول  پیشرفت تحصیلیگزارش ارائه منوط به اول و دوم هاي نداشته و بررسی اعطاي پایه هاي مربوط به سال

کسب مدرك تحصیلی مورد نظر و اشتغال در سال سوم بر اساس ارائه گواهی گذراندن امتحان جامع و سال آخر و 
  .واحد مربوطه خواهد بود

گیرد. در ازاي ارائه کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، یک پایه ترفیع تعلق می: 5تبصرة 
ن به مشمولین طرح سربازي براي دوره تعهد با کسب امتیازات آموزشی، پژوهشی و اجرایی به ازاي هر سال همچنی

  گیرد.خدمت، یک پایه (تا سقف دو پایه) تعلق می

 و فناوري یس کمیته)، معاون پژوهشیئ(ردانشگاه  متشکل از معاون آموزشیدانشگاه  ترفیع ۀکمیت: 6ماده   
(بدون حق  در صورت نیاز امور ادارينماینده  دانشگاه،یس ئر ةنمایندو اجتماعی دانشگاه ، معاون فرهنگی ، دانشگاه

را به  می باشد. کمیته یک نفر از اعضاي خود (بدون حق رأي) دانشگاه کارشناس امور اعضاي هیات علمیو رأي) 
ي صاحب راي رسمیت می جلسه با حضور رییس کمیته وحداقل یک نفر از اعضا عنوان دبیر انتخاب خواهد کرد.

  یابد.

دانشکده معاونت اداري و مالی دانشگاه و رئیس  بهدانشگاه  کمیته ترفیع رئیسنتیجه ارزیابی ترفیع توسط  :7ماده   
در صورت اعتراض، درخواست روز پس از ابالغ  15ظرف حداکثر  می تواندعضو هیأت علمی  شود.می ارسالمربوطه 
به اعتراض وي رسیدگی و  موظف است ظرف یک ماهکمیته  .تسلیم نماید دانشگاه ترفیع ۀخود را به کمیتمکتوب 

  نظر قطعی خود را اعالم نماید.

مطابق با کسب حداقل امتیاز و اعضاي هیات علمی پژوهشی  آموزشی و پژوهشی اعضاي هیأت علمی :8ماده   
 .خواهند نموددریافت ترفیع ه یک پایساالنه  دستورالعملاین  11هم چنین احراز شرایط ماده و  1جدول 
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  و پژوهشی پژوهشی -آموزشیحداقل امتیاز الزم براي دریافت پایه سالیانه اعضاي هیات علمی  -1جدول 

  عضو پژوهشی  پژوهشی - عضو آموزشی   ها فعالیت

  آموزشی

  امتیاز "1":  1-1بند 
  رعایت نظم و انضباط و شئونات پژوهشی   

ی پژوهششوراي ریف امتیاز مطابق تع "1"
  2جدول شماره به موازات  دانشگاه

 20از  16، دانشیار و استاد 15: مربی و استادیار 2-1بند 
    باشد.می "2"و حداکثر امتیاز این بند 

 "12"واحد درسی، حداکثر امتیاز این بند  6: 3 -1* بند
  باشد.می

  

  پژوهشی و فناوري
هشی و با رعایت ت هاي پژوامتیاز از فعالی "4"حداقل 

  امتیاز . " 2 "براي استادیار و باالتر وبراي مربی11ماده 
امتیاز از فعالیت هاي پژوهشی  "10"حداقل 

  .11و با رعایت ماده  14-2بدون امتیاز بند 

    

این ماده و حداکثر امتیاز  1امتیاز از بند  "2/1"کسب   اجرایی -علمی 
  باشد.می "4"قابل محاسبه از این ماده 

این ماده و حداکثر  1امتیاز از بند  "2/1"کسب 
 باشد.می "4"قابل محاسبه از این ماده  امتیاز

  16  16  حداقل امتیاز
  
 

(فعالیت  1ماده از  (رعایت نظم، انضباط درسی و شئونات آموزشی) 1-1موضوع بند کسب حداقل امتیاز  :7تبصره 
براي دریافت اجرایی)  -(فعالیت هاي علمی 3وقت) از ماده  (حضور تمام 1و بند )، 2، مطابق جدول آموزشیهاي 
پرونده ترفیع قابل بررسی  ،کسب حداقل امتیاز الزمشود. در صورت عدم نه تعیین کننده محسوب میسالیا پایه

  نخواهد بود.
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  *فعالیت هاي آموزشی 1-1الزم از بند  حداقل و حداکثر امتیازات -2جدول 

  سالنیم امتیاز در هر   آموزشیضوعات عناوین مو

7/0  
  در سال حداقل امتیاز

1  
  در سال حداکثر امتیاز

4/1  
  .حضور فعال و تمام وقت در دانشگاه مطابق آئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی  -1

  .به مدیر گروه آموزشیدر شروع ترم داشتن طرح درس براي هر درس و ارایه آن  -2

   .س ها طبق برنامه گروه آموزشی مطابق تقویم آموزشی دانشگاهتشکیل به موقع کال -3

  .داشتن برنامه حضور و غیاب و ارایه برنامه ساعات مالقات نصب شده در محل کار جهت مشاوره دانشجویان -5

  .اعالم و ثبت به موقع نمرات پایان ترم - 6

  .حضور فعال در جلسات امتحان پایان ترم -7

  .آموزشی حضور فعال و منظم در جلسات گروه -8

شوراي انقالب فرهنگی در کمیته ایی  18/12/94امتیاز این بند طبق آئین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی مصوب مورخ * 
  شود.مرکب از هیات رئیسه دانشکده متقاضی و مدیر گروه ذیربط تعیین می

  خصص متقاضی باشد.مستقیماً در ارتباط با ت %75موضوع مقاله پژوهشی باید حداقل  : 8تبصره 

با رعایت حداکثر امتیازات اشاره شده در هر بخش قابل پژوهشی هاي فعالیتامتیازات اکتسابی از  صرفا :9 ماده  
  ذخیره می باشد. 

اعضاي هاي گذشته در صورتی می تواند براي جبران کسري فعالیت پژوهشی امتیاز ذخیره شده سال :10ماده 
دو  درصد از امتیازات الزم را از ماده  50ده قرار گیرد که متقاضی حداقل مورد استفا هیات علمی آموزشی

  کسب نموده باشد. (پژوهشی) 

شوراي دانشگاه اعضاي هیات علمی با درجه استادیار و باالتر بایستی  27/3/92براساس مصوبه مورخ  :11ماده 
. در سال مورد تقاضا داشته باشنداضی بدون در نظر گرفتن جایگاه متقحداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده 

ل دو مقاله کنفرانسی (خالصه یا کامل) در سال مورد قاعضاي هیات علمی با درجه مربی نیز باید حدا در ضمن
کتاب می  (ترجمه و تالیف) الزم به توضیح است در مورد مربیان امتیاز حاصل از چاپتقاضا به چاپ رسانده باشند. 

  ).21/4/95کنفرانسی شود (مصوبه شوراي دانشگاه مورخ تواند جایگزین مقاالت 
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سال متوالی نتواند حداقل امتیاز الزم براي دریافت یک پایه  طی سه در صورتی که عضو هیأت علمی :12ماده   
ق رکود یدامصآئین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی مشمول  1از ماده  34مطابق بند ، نمایدترفیع را کسب 

هیات امناي دانشگاه هاي مازندران)، جهت اخذ  28/3/91(مصوب مورخ  109ونده وي مطابق ماده پرعلمی شده و 
  شود.تصمیم به کمیسیون رکود علمی ارسال می

ي سال مورد تقاضا چنانچه به دلیل عدم کفایت میزان فعالیت هاي عضو هیات علمی در طول سال، پایه :13ماده 
 نخواهد بود اعطاءنیز قابل  تیدر سال هاي آاین پایه  اه به وي تعلق نگیرد،براساس مصوبه ي کمیته ترفیع دانشگ

  .ولی امتیازات پژوهشی آن سال براي ترفیع سنوات بعد قابل ذخیره است

از تاریخ  یک ماه قبل یا سه ماه بعداگر متقاضی ترفیع، درخواست خود را همراه با کلیه مستندات  :14ماده 
دانشکده ارسال نماید، تاریخ اجراي ترفیع همان تاریخ استحقاق متقاضی خواهد بود در  استحقاق از طریق گروه به

  ، تاریخ اجراي ترفیع قرار خواهد گرفت.طرح در کمیته منتخب دانشکدهغیر این صورت تاریخ 
 

و  ي کامل و صحیح عضو هیات علمی دانشگاه در کلیه مستندات آموزشی، پژوهشیثبت و درج شناسنامه :15ماده 
  می باشد:اجرایی موضوع این دستورالعمل، ضروري است و عنوان قابل قبول در نگارش انگلیسی عبارت زیر 

  
Sari Agricultural Sciences and Natural  Resources University  

   

یع پایه ترف "5"اعضاي هیأت علمی پیمانی متقاضی تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی، می توانند حداکثر :16ماده 
  در طول دوره پیمانی دریافت نمایند.

امتیازات مربوط به موضوعات و مستندات پیش بینی نشده در این دستورالعمل، مطابق آیین نامه ارتقاء  :17ماده 
  محاسبه خواهد شد.

شگاه علوم هیات رئیسه دانبه تصویب    15/5/97 مورخ تبصره در جلسه  8ماده و  18 این شیوه نامه در:  18ماده 
  به مدت یک سال قابل اجرا خواهد بود. 1/1/98کشاورزي و منابع طبیعی رسید و از   تاریخ 

  
  
  

  و اجتماعیتربیتی –فعالیتهاي فرهنگی   - 1
 –تربیتی –فرهنگی هاي حوزه در اسالمی رویکرد با هنري ارزنده و بدیع اثر وتولید مقاله، کتاب تدوین -1-1

  امتیاز 4اجتماعی تا 
وین پیوست فرهنگی براي کلیه فعالیت ها و همکاري مؤثر در اجراي امور فرهنگی براساس تهیه و تد -1-2

 امتیاز 3سیاست هاي کلی برنامه هاي پنج ساله توسعه و ... تا 
ارائه مشاوره فرهنگی ویا همکاري مؤثر با تشکل هاي قانونمند دانشجویان یا عناوین مشابه و نهادهاي  -1-3

 امتیاز  2تا ا ... و ی» مؤسسه«فرهنگی فعال در 
 امتیاز  7/0تا هر نیمسال  فرهنگی موسسه –استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی  -1-4
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مسئولیت پذیري در اصالح و هدایت نگرش هاي مطلوب فـرهنگــی و  انجام فعالیت هاي فرهنگی،  -1-5
 امتیاز  4تا  تربیتی، اجتماعی براي کلیه اقشار دانشگاهی

  پایبندي به ارزش هاي دینی، فرهنگی، ملی، انقالبی و صداقت و امانت دارياستمرار در تقید و  -1-6
 امتیاز  2تا  کسب جوایز فرهنگی (در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت هاي فرهنگی و...) -1-7
 امتیاز  2تا 1 طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسی هاي نقد و نظریه پردازي    -1-8
 اجتماعی –تربیتی  –اي دانش افزایی و توانمند سازي هیات علمی در زمینه فرهنگی شرکت در کارگاه ه -1-9

 امتیاز 2ساعت آموزش  16به ازاي هر 
  امتیاز  2تا  برگزاري نمایشگاه آثار و کارگاه هنري با رویکرد فرهنگی اسالمی ایرانی -1-10
  

  موزشیآهاي فعالیت-2

 انضباط و شئونات آموزشی رعایت نظم، -2-1

  عمل خواهد شد.این شیوه نامه  2مطابق جدول  ،اسبه امتیازات مربوط به این بندبراي مح
 کیفیت تدریس -2-2

و کارنامه آن از دفتر نظارت و ارزیابی انجام  نمره 20، بر مبناي کیفیت تدریس با نظرخواهی از دانشجویان ارزیابی
به عضو هیات محاسبه و  "2"حداکثر  بر مبناي ارزیابی کیفیت تدریسنتیجه امتیاز کل  شود.دانشگاه دریافت می

متیاز، پایین تر از میانگین ا "5/0"که میانگین درس باالتر از میانگین گروه باشد  درصورتی تعلق می گیرد.علمی 
  تعلق نمی گیرد.ي باشد امتیاز 15کمتر از در صورتی که امتیاز و" 25/0" باشد گروه

  کمیت تدریس -2-3
هر واحد درس (نه  ازاي رم به ازاي انجام واحد موظف غیر از پایان نامه، سمینار و پروژه، بهبراي تدریس در هر ت

امتیاز دروس در ضمن  شود.امتیاز منظور می" 25/1"و کارشناسی ارشد یا دکتري "1"واحد معادل) کارشناسی 
" 5/0"اري با ضریب هاي تکرو براي کالس "1"تکراري در یک نیمسال تحصیلی براي اولین کالس با ضریب 

  می شود. محاسبه
 راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی - 2-4

  باشد. می "1"و حداکثر امتیاز " 3/0" به ازاي راهنمایی پروژه هر دانشجو
  برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش (کسب عنوان معلم برتر) - 2-5

  گیرد. میامتیاز تعلق  "4"ري امتیاز و معلم نمونه کشو "2" حداکثربه معلم نمونه دانشگاه 
  
  هاي پژوهشیفعالیت -3

توسط یک یا چند پژوهشگر با استفاده از یک روش کارآمد و هماهنگ در جهت رسیدن  کهی هایبه مجموعه فعالیت
 انیاز جامعه منطبق ب  درعمل قادر به رفعشود گفته شده، که به اهداف پژوهشی یا عالقه این افراد انجام می
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هاي این بند مشخص در صورتی که سهم همکاران در انجام فعالیت .باشد ريهاي مصوب تحقیقاتی و فناواولویت
  شود.محاسبه می 3نباشد، امتیاز عضو هیات علمی براساس جدول 

  
  
  
  

   مشترك هاي پژوهشینحوه توزیع امتیاز فعالیت  -3جدول 

 تعداد همکاران
  هر یک از همکاران سهم 

  حداکثر  بقیه همکاران          اول          
1  100%                        -  100%  
2  90%                          60%  150%  
3  80%                          50%  180%  
4  70%                          40%  190%  
5  60%                          30%  180%  

  %190  یا کمتر %25                   %50  و باالتر 6
  

  مقاله عملی و پژوهشی - 3-1
 "7تا  3" بین باشد IF>MIFدر صورتی که  ISC و  ISIداخلی و خارجی با نمایه  یبه مقاله علمی پژوهش -1- 3-1

  گیرد.امتیاز تعلق می
 "5تا  3" بین شدبا IF<MIFدر صورتی که  ISC و  ISIبه مقاله علمی پژوهش داخلی و خارجی با نمایه  -2- 3-1

  گیرد.امتیاز تعلق می
  اند امتیازي تعلق نمی گیرد.که هنوز به چاپ نرسیده پذیرش قطعی رايادبه مقاالت  -3- 3-1
درصد امتیاز  50چاپ شده در مجالت معتبر  )Short Communication, Short Paper(مقاالت کوتاه به  -4- 3-1

  .گیردتعلق میمقاالت کامل 
  امتیاز تعلق می گیرد. 4الت علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت خارجی با سابقه و فاقد نمایه تا به مقا – 5- 3-1
  امتیاز تعلق می گیرد. 5تا Scopus به مقاالت علمی پژوهشی چاپ شده در مجالت خارجی با نمایه  - 6- 3-1
  
  مروري  - لمیمقاله ع  -3-2
چاپ شده در امتیاز مقاالت علمی پژوهشی  "%75" به مقاالت مروري چاپ شده در نشریات معتبر تا -1- 3-2

  گیرد.نشریات معتبر تعلق می
  ترویجی  - مقاله علمی -3-3
به مقاله علمی ترویجی چاپ شده در مجالت معتبر موجود در فهرست نشریات علمی معتبر کمیسیون  -1- 3-3

  گیرد. امتیاز تعلق می 3بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تا 
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  هاي معتبرعلمی کامل در همایش مقاله  - 3-4
  باشد. همایش معتبر قابل قبول میهر حداکثر یک مقاله کامل از هر دانشجو در  -1- 3-4
 امتیاز تعلق  "2"هاي کنفرانس هاي علمی خارجی تا به هر مقاله علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاله -2- 3-4

  گیرد.می
اي داخلی هاي همایش هاي بین المللی، ملی و منطقهوعه مقالهبه هر مقاله کامل چاپ شده در مجم -3- 3-4

  گیرد.امتیاز تعلق می "5/1"حداکثر تا 
  باشد.می "١٢"در همایش هاي معتبر  این قسمتحداکثر امتیاز قابل محاسبه براي  -4- 3-4
  اشد.بحداکثر تعداد مقاالت قابل قبول از متقاضی در هر سال از یک همایش، سه مورد می -5- 3-4
ي همایش مبنی بر ارائه مقاله به صورت سخنرانی یا پوستر جهت اخذ امتیاز ارائه گواهی رسمی از دبیرخانه - 6- 3-4

  ضروري است.
  هاي معتبرخالصه مقاله علمی در همایش  -3-5
  گیرد.میامتیاز تعلق  "1" ارجی حداکثر تاهاي خبه خالصه مقاالت در همایش -1- 3-5
    امتیاز تعلق " ٧5/0"هاي داخلی حداکثر تا هاي همایشه مقاله چاپ شده در مجموعه مقالهبه هر خالص -2- 3-5

  می گیرد.
  باشد.می "5" در همایش هاي معتبر این قسمتحداکثر امتیاز قابل محاسبه براي  3- 3-5
  ضروري است.  ي همایش مبنی بر ارائه مقاله جهت اخذ امتیازارائه گواهی رسمی مقاله از دبیرخانه  4- 3-5
  باشد. حداکثر یک خالصه مقاله از هر دانشجو در هر همایش معتبر قابل قبول می -5- 3-5
  باشد.حداکثر تعداد خالصه مقاالت قابل قبول از متقاضی در هر سال از یک همایش، سه مورد می - 6- 3-5
  متقاضی مقاله علمی مستخرج از پایان نامه/رساله  -3-6

مقاله  که به ازاي هر باشدمقاله می 5قابل قبول مستخرج از پایان نامه/رساله متقاضی ترفیع  حداکثر تعداد مقاالت
این امتیازات در صورتی به  و 5حداکثر امتیاز این بخش نیز  الزم به ذکر است گیرد.امتیاز تعلق می دوحداکثر 

نام استاد راهنما به عنوان نویسنده دوم گیرد که نام متقاضی به عنوان نویسنده نخست و یا پس از متقاضی تعلق می
   ثبت شده باشد.

  تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف  -3-7
هاي فناورانه که در ت پژوهشی کاربردي ثبت شده و دستاوردمحصوالو تولید اکتشاف اختراع،  تولید دانش فنی،
تجاري سازي آن به انجام رسیده  و به  هاي دکتري که مراحلها و رسالههاي کاربردي، پایان نامهچارچوب پژوهش

رسیده باشد و همچنین ثبت مالکیت فکري (پتنت) وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تائید مراجع ذیصالح 
به شرط این که به فروش دستاوردهاي پژوهشی و فناوري به نام دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 

با رعایت موارد مشروح در ذیل  امتیاز "30"حداکثر تا  آن استفاده شود،رسیده و یا به صورت تحت لیسانس از 
  تعلق می گیرد.آیین نامه ارتقا  8- 3ردیف 

  ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار مالی براي دانشگاه  طرح هاي پژوهشی و -3-8
تا پژوهشی رسیده باشد که به تایید معاونت  داخل دانشگاههاي پژوهشی  طرحعلمی انجام و اتمام گزارش  -1- 3-8
  امتیاز. 2
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شود و از درآمدهاي آن باالسري و یا (اعتبارات) هایی که منجر به ارائه خدماتی به جامعه میه فعالیتکلی -2- 3-8
ها اي و فنی و نظارتی به سازمانهاي پژوهشی، ارائه خدمات مشاورهشود شامل: اجراي طرحبه دانشگاه پرداخت می

میلیون ریال  "150"خصوصی و سایر عناوین مشابه، چاپ کتاب و برگزاري کارگاه. به ازاي هر و موسسات دولتی و 
   امتیاز. "1"ارزي)  دالر 5000یا و (
  
  
    مقاالت علمی و پژوهشیو  هاي پژوهشی حطرنظارت بر ها، طرح داوري گزارش نهایی  -3-9
وهشی با ارائه گواهی معتبر از معاونت پژوهشی دانشگاه هاي پژها و طرحو نظارت بر فعالیت نهایی به داوري -1- 3-9

  گیرد.امتیاز تعلق می "1"حداکثر تا و  "25/0"در هر مورد تا 
- امتیاز تعلق می "10"تا حداکثر امتیاز و در سال  "25/0"به داوري هر  مقاله علمی پژوهشی مجالت  -2- 3-9

  گیرد.
  کتابو ترجمه تجدید چاپ  ،تالیف، تصنیف  - 3-10

هاي پژوهشی نویسنده یا و فعالیت ، ابتکار، نوآوريتالیف یا تصنیف کتاب چاپ شده که حاوي تجربیات علمی
ها و توسط انتشارات دانشگاه گان آن باشد حسب اعتبار محتوي، کیفیت نگارش و کمیت اثر و اعتبار ناشرنویسنده

  گیرد.تعلق می امتیاز "10"انتشارات سمت تا 
  امتیاز. 7صفحه تا  300امتیاز وباالي  3- 5صفحه   300یر تالیف: ز -3-10-1
  . ازیامت 10صفحه تا  300 يوباال ازیامت 4-8ه صفح  300 ریزتصنیف:  -3-10-2
  امتیاز. "12"کتاب سال بدون درنظر گرفتن تعداد صفحه تا  -3-10-3
  اضافه شده ضروري است. ارائه مستندات کتاب چاپ اول و ماقبل آخر براي ارزیابی میزان مطالب -3-10-4
 30 )،درصد 30حداقل به میزان (امتیاز تجدید چاپ کتاب همراه با ویرایش یا افزایش محتواي کتاب  -3-10-5

  نماید.درصد امتیاز در هر مورد را کسب می
ار و با در نظر گرفتن اعتب یبه زبان خارج یفارس یاو  یبه زبان فارس یترجمه کتاب از متن معتبر خارج -3-10-6

  . امتیاز 7صفحه تا  300امتیاز وباالي  2-4صفحه   300زیر ترجمه و اعتبار ناشر  یفیتو ک یمتن اصل یتکم
  راهنمایی یا مشاوره پایان نامه -3-11
  . استامتیاز  "6"دوره دکتري  رساله  و "2" هر پایان نامه دوره کارشناسی ارشدراهنمایی  امتیاز -3-11-1
  . استامتیاز  "5/1"دوره دکتري رساله و  "5/0" هر پایان نامه دوره کارشناسی ارشده مشاور امتیاز -3-11-2
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی  یان نامه و رساله خارج ازراهنمایی و مشاوره پاکسب امتیاز براي  -3-11-3

  ، ارائه موافقت دانشگاه ضروري است.(صرفا دانشگاه هاي دولتی )  ساري
  
  اجرایی -یت هاي علمی فعال -4
  حضور فعال و تمام وقت در دانشگاه -4-1

، در شوراي انقالب فرهنگی 18/12/94امتیاز این بند طبق آئین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی مصوب مورخ 
  پایه الزامی است. از این بند براي دریافت "2/1"خواهد بود. کسب حداقل امتیاز  "2"هر سال برابر با 
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  و مجموعه مقاالتکتاب تدوین  -4-2
تـدوین مجموعـه   و   امتیـاز  4صـفحه تـا    300امتیاز وباالي  2صفحه تا  300زیر کتاب به شیوه گردآوري  تدوینبه 

  گیرد.تعلق میامتیاز  "2"مقاالت تا 
  
  
  
  طراحی و راه اندازي آزمایشگاه   -4-3
امتیاز. براي  "4"و حداکثر  "1"د پژوهشی  هر مورد گاه فنی، واحطراحی و راه اندازي آزمایشگاه یا کار -1- 4-3

  ارائه گواهی از معاونت پژوهشی دانشگاه ضروري است.کسب امتیاز از این بند 

  مدیر مسئولی، سردبیري و عضویت در هیات تحریریه نشریه  -4-5
   می گیرد:تعلق  با ارایه مستندات مربوطه به شرح ذیلدر هر سال و امتیاز  "3"به این بند حداکثر 

  .زامتیا "1" تا در هر سال و رئیس قطب هاي علمی رسمی کشور ي مجالتسردبیر -1- 4-5
  امتیاز." 5/0" تادر هر سال مدیر مسئول، مدیر اجرایی یا مدیر داخلی  نشریات معتبر  -2- 4-5
  امتیاز." 5/0"تا در هر سال  عضویت در هیات تحریریه نشریه -3- 4-5
  دبیري همایش -4-6

  :یردگتعلق می ا ارایه مستندات مربوطهب و به شرح ذیلامتیاز  "2"ن بند حداکثر به ای
  امتیاز. "1"هاي ملی همایش علمیدبیر - 4-6-1
  امتیاز. "2"هاي بین المللی همایش علمیدبیر - 4-6-2
  ز.امتیا "5/0"تا  مورددر هر رایی همایش هاي ملی و بین المللیي علمی و اجعضویت در کمیته -6-3- 4 

  طراحی سواالت آزمون سراسري  -7- 4
  ساعت یک امتیاز. "٢۵"با ارائه گواهی معتبر از سازمان سنجش آموزش کشور به ازاي هر       

  پذیرش مسئولیت اجرایی  -8- 4
  امتیاز  10تا  روساي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی ، پژوهش و فناوري  -4-8-1  
سسه هاي آموزش عالی ، پژوهشی و فناوري و روساي پارك هاي علم و فناوري معاونان دانشگاهها و مو -2- 4-8

  8تا  مستقل
معاونان پارك هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاهها ، مدیران حوزه ستادي دانشگاهها و موسسه هاي  -3- 4-8

  6تا  آموزش عالی ،پژوهشی و فناوري ،معاونان دانشکده ها، پژوهشکده ها
ن پارك هاي علم و فناوري مستقل ، روساي پارکهاي علم و فناوري وابسته به دانشگاهها  و روساي معاونا -4- 4-8

   5ا ت دانشکده ها ، پژوهشکده ها و واحدهاي پژوهشی مستقل وروساي مراکز رشد علم و فناوري
مدیران گروههاي سایر سمت هایی که باید طبق مقررات متصدیان آنها باید عضو هیات علمی باشند نظیر  - 5-- 4-8

  4تا  آموزشی یا پژوهشی و پست هاي ستاره دار در مجموعه پست هاي سازمانی مصوب
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  هاپیوست -5
  تربیتی و اجتماعی–فرهنگی  -1جدول ماده  - 5-1
  آموزشی -2 مادهول دج - 5-2
  فناوري - پژوهشی -3 مادهجدول  - 5-3
  اجرایی -علمی  -3 مادهجدول  - 5-3
  

  اجتماعی -تربیتی –نگی فعالیتهاي فره - 1ماده

تدوین کتاب، مقاله وتولید اثر بدیع و ارزنده هنري با رویکـرد اسـالمی در    -1-1
  4تا  اجتماعی  –تربیتی –حوزه هاي فرهنگی

تهیه و تدوین پیوست فرهنگی براي کلیه فعالیـت هـا و همکـاري مـؤثر در      -1-2
  3تا  ساله توسعه و ... اجراي امور فرهنگی براساس سیاست هاي کلی برنامه هاي پنج

ان یا ارائه مشاوره فرهنگی ویا همکاري مؤثر با تشکل هاي قانونمند دانشجوی -1-3
  2تا  و یا ... » مؤسسه«نهادهاي فرهنگی فعال در عناوین مشابه و 

  7/0 تا هرنیمسال  فرهنگی موسسه  –استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی  -1-4

 و  ي در اصالح و هدایت نگـرش هـاي مطلـوب فـرهنگـــی    مسئولیت پذیر  -1-5
  4تا   اجتماعی براي کلیه اقشار دانشگاهی  ،تربیتی ،انجام فعالیت هاي فرهنگی

استمرار در تقید و پایبندي به ارزش هاي دینی، فرهنگـی، ملـی، انقالبـی و      -1-6
  5تا   صداقت و امانت داري 

ج فرهنگ ایثار و شـهادت، مسـئولیت   کسب جوایز فرهنگی (در زمینه تروی  -1-7
  2در هر مورد تا   هاي فرهنگی و...)

  2تا  1  طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسی هاي نقد و نظریه پردازي   -1-8

شرکت در کارگاه هاي دانش افزایی و توانمند سازي هیات علمی در زمینه   -1-9
  اجتماعی –تربیتی  –فرهنگی 

  ساعت16هر

  امتیاز 2

  2تا   برگزاري نمایشگاه آثار و کارگاه هنري با رویکرد فرهنگی اسالمی ایرانی – 1-10
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  فعالیتهاي آموزشی - 2ماده

  حداکثر امتیاز  بند

  درهرواحدکار7/0  رعایت نظم و انضباط و شئونات آموزشی -2-1

  2  کیفیت تدریس -2-2

 25/1ناسی ارشد یا دکتريو کارش 1،کارشناسی5/0کمیت تدریس(کاردانی  -2-3
  امتیاز)

و  1*امتیاز دروس تکراري در یک نیمسال تحصیلی براي اولین کالس با ضـریب  
  محاسبه می شود. 5/0براي کالس هاي تکراري با ضریب 

  در هر نیمسال 6

  راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی -2-4
  درهرواحدکار3/0

  امتیاز) 1(حداکثر 

بودن در امر آموزش(دریافت لوح تقدیر، نشان یا ...بـه  برجستگی یا شاخص  -2-5
  تشخیص هیأت ممیزه و یا کسب عنوان معلم برتر) 

4-5/0  

  فناوري –فعالیتهاي پژوهشی  - 3ماده

  حداکثر امتیاز  بند

پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی و پژوهشی معتبر داخلی  –مقاله علمی -1- 3
  وخارجی

7-2  

  1-7  وريمر - مقاله علمی   -2- 3

  1-3  ترویجی و نقد چاپ شده و مقاله پژوهشی در دائره المعارف - مقاله علمی   -3- 3
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مقاله علمی کامل داوري شده در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش هاي  -4- 3
  مقاله از هر دانشجو مورد قبول میباشد.) 1علمی معتبر. ( در هر سمینار حداکثر 

12  

  درهرواحدکار)1 - 2( 

  الصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی معتبرخ -5- 3

  مقاله از هر دانشجو مورد قبول میباشد.) 1( در هر سمینار حداکثر 

5   

  درهرواحدکار) 1-5/0(

  درهرواحدکار) 2(تا 5  متقاضی  مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله/ پایان نامه -6- 3

  اف منجر به تولید و تجاري سازي محصول تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتش -7- 3

  جدول آیین نامه ارتقا) 8-3(به شرح ردیف 
30  

  )2هر مورد تا (6  گزارش علمی طرح هاي پژوهشی با تایید معاونت پژوهشی  -8- 3

  دالر خارجی ) 5000اخلی ومیلیون تومان د 15به ازاي هر 1( 12  ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بین المللی  -9- 3

تألیف یا تصنیف(کتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشی ذینفع) / تألیف    -10- 3
  مجموعه کتاب هایی همانند دائره المعارف و.../ترجمه کتاب

  در هر واحد کار) 7(تا  10

در محتواي آن  %30تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی در صورتی که  -11- 3
  صورت گرفته باشد اصالح یا افزایش

  درهرواحدکار) 2-5/0( 4

    داوري وویرایش علمی کتاب/ داوري مقاالت علمی پژوهشی -12- 3

  
  درهرواحدکار)1/ تا 2(تا                    10

راهنمایی یا مشاوره پایان نامه هاي دانشجویی (راهنماي کارشناسی ارشد   -13- 3
  )5/1، دکتري 5/0) و (مشاور کارشناسی ارشد 6، دکتري 2

25  

  درهرواحدکار) 6تا(10  کسب رتبه در جشنواره هاي ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی  -14- 3

  اجرایی –فعالیتهاي علمی  - 4ماده

  حداکثر امتیاز  بند

حضور فعال و تمام وقت در مؤسسه و مشارکت براساس تکالیف تعیین شده  -4-1
  در آئین نامه مدیریت

  حدکار)درهروا 1(8

  درهرواحدکار) 4(حد اکثر 10  تدوین کتاب (به شیوه گردآوري)  -4-2
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  در هر واحد کار) 2(حداکثر 4  تدوین مجموعه مقاالت   -4-3

برپایی نمایشگاه هاي پژوهشی، فناوري، هنري و مدیریت اجرایی برنامه هاي  -4-4
  هنري در سطح استانی/ ملی/ بین المللی           

  درهرواحدکار) 1-5/1و 2( 6

طراحی و راه اندازي آزمایشگاه یا کارگاه فنی، واحـد پژوهشـی، کتابخانـه     -4-5
  تخصصی، شبکه تخصصی رایانه، یا واحدهاي نیمه صنعتی

  ) درهرواحدکار 4(تا 6 

ایجاد رشته هاي جدید و به خصوص رشته هاي میان رشته اي بارویکرد رفع  -4-6
  ر آفرینینیازهاي اساسی کشور و ترویج کا

  ) درهرواحدکار   5(تا  10

همکاري مؤثر در تأسیس دانشگاه، مراکـز تحقیقـاتی، مؤسسـه هـاي عـالی       -4-7
آموزشی و پژوهشی، شهرك ها و پارك هاي علم و فناوري، مراکز رشد و شـرکت  

  هاي دانش بنیان
  ) درهرواحدکار 4(تا 8

  ید رییس موسسه ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی با تای -4-8
12  

  ) به ازاي هر دانشجو یک امتیاز1(

مدیر مسئولی، سردبیري، عضویت در هیات تحریریه نشریه هاي علمی معتبر  -4-9
  و ریاست قطب هاي علمی رسمی کشور

  ) به ازاي هر سال 3(تا 12

  دبیري همایش ها (به تأیید شوراي پژوهشی موسسه/ملی و بین المللی) -4-10
6  

  ) رواحدکاردره 1- 2(

  امتیاز) 1ساعت  50و25(هر  5  طراحی سئواالت آزمون سراسري و امتحان هاي جامع دکتري تخصصی  -4-11

  امتیاز ) 1ساعت  50(بازاي هر 4  شرکت در شوراهاي پارك ها و مراکز  رشد -4-12

  ) درهرواحدکار 2( 10  ایفاي مسئولیت هاي اجرایی  -4-13

  10تا   ا و موسسه هاي آموزش عالی ، پژوهش و فناوريروساي دانشگاهه  -4-13-1  

معاونان دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی ، پژوهشی و فناوري و  -4-13-2
  روساي پارك هاي علم و فناوري مستقل

  8تا 

معاونان پارك هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاهها ، مدیران حوزه  -4-13-3
ي آمـوزش عـالی ،پژوهشـی و فنـاوري ،معاونـان      ستادي دانشگاهها و موسسه هـا 

  دانشکده ها، پژوهشکده ها 
  6تا 
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معاونان پارك هاي علم و فناوري مستقل ، روسـاي پارکهـاي علـم و     -4-13-4
فناوري وابسته به دانشگاهها  و روساي دانشکده ها ، پژوهشـکده هـا و واحـدهاي    

  پژوهشی مستقل وروساي مراکز رشد علم و فناوري
  5تا 

سایر سمت هایی که باید طبق مقررات متصدیان آنها باید عضـو هیـات    -4-13-5
علمی باشند نظیر مدیران گروههاي آموزشی یا پژوهشی و پست هاي ستاره دار در 

  مجموعه پست هاي سازمانی مصوب
  4تا 

  


