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 تعالي بسمه

 پيشگفتار

 1313/ 08/03دانشگاه تهران مصوب  سيتأساي  ماده 21قانون 

ساله، اهميت و ضرورت امر  86لي ايران، با قدمتي مجلس شوراي م

ا به نيكي ي امور دانشگاهيان ر گذاري و تبيين خط مشي در اداره تسياس

ي اين دانشگاه به عنوان اولين دانشگاه ايران  كند. تاريخچه نمايان مي

دهد تا  بخش مهمي از سند تاريخي آموزش عالي كشور را تشكيل مي

امناي  هيأتو اختيارات  1313در سال شكيل جايي كه تصويب قانون ت

 آزادي و بخشيشمسي، با هدف استقالل  1346دانشگاه تهران در سال 

ي  ي براي جامعهتاريخ و مهم رويدادي ساز زمينه ها، دانشگاه عمل

دانشگاهيان، يعني تشكيل وزارت علوم و آموزش عالي در بهمن ماه 

 همان سال گرديد.

دانشگاه، ضمن اشاره به سلسله مراتب  سيستأاي  ماده 21در قانون 

 هيأتمديريتي دانشگاه براي نخستين بار به چگونگي استخدام اعضاي 

علمي دانشگاه و مراتب علمي آنها اشاره شده است. در ماده دهم، طبقات 

معلمين شامل استاد و دانشيار و دبير بيان شده و در ماده يازدهم فرايند 

در اين شده است.  ذكردر نهايت سادگي علمي  هيأتاستخدام اعضاي 

وزير  علمي با پيشنهاد رئيس دانشگاه از طرف هيأتاعضاي قانون، 

شدند. )مجموعه قوانين و مقررات وزارت علوم،  معارف منصوب مي

همين ماده به  2بر اساس تبصره و ( 132، ص 3تحقيقات و فناوري، ماده 

 



 هايهیأتعلمیدانشگاهتهراننامهآیینع

و دانشمندان مملكتي و رياست دانشگاه اجازه داده شده است كه علما 

خارجي را بر حسب پيشنهاد شوراي دانشگاه و تصويب وزير معارف به 

ساز و   اين همه(. 133عضويت افتخاري دانشگاه بپذيرد. )همان، ص 

كاري است كه عضويت در دانشگاه اعم از رسمي و افتخاري داشته 

 انشگاهد فعاليت ابتداي به مقرراتي مربوط دانشگاه، سيتأس قانون است.

 و زمان مرور به اما. است بوده خود دوران نيازهاي جوابگوي و بوده

 و ها نامه آيين به نياز دانشگاه كار حوزه گسترش و اقتضائات تغيير

ه باشد، ضرورت يافت. اين روند دانشگا امور گر تسهيل كه مقرراتي

تري در سي و سه سال قبل  نامه استخدامي جامع منجر به تصويب آيين

   يد.گرد

نامه استخدامي دانشگاه دستخوش تغييرات زيادي   از آن پس آيين

نمود.  بوده است. تغييراتي كه حسب نياز و مقتضيات ضروري مي

مصوبات هيأت امناي دانشگاه تهران در دوران قبل از انقالب تغييراتي 

اندک و مصوبات ستاد انقالب فرهنگي، شوراي عالي انقالب فرهنگي، 

هاي امناي مناطق  هاي امنا و هيأت جانشين هيأت هيأت سه نفري

نامه بوجود  را در بسياري از مواد اصلي آيين دانشگاهي تغييراتي وسيع

حجم آنها به  كه رفت پيش آنجا تا اضافات و تغييرات اين مجموع آورد.

 نامه اصلي رسيد. چند برابر حجم آيين

كه در مركز  راي كارشناسانيشايد بمجموعه مقررات احاطه بر اين 

ها قرار دارند چندان دشوار نباشد، اما جستجوي متن نهايي  گيري تصميم

و يا مايلند كه به  رنديگ يمبراي كساني كه در شمول اين مقررات قرار 



غفهرست

نحوي از انحاء نسبت به كم و كيف آن مطلع باشند، به راحتي امكان 

 پذير نيست.

ظيم و تهيه در جهت تن ييها كوششناگفته نبايد گذاشت كه 

مجموعه قوانين و مقررات اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات 

آموزش عالي و پژوهشي به عمل آمده است، با اين حال هيچ كدام از 

مقررات موجود دستيابي به آخرين مصوبات مربوط به هيأت علمي را، 

 ها ناسخ جستجوي و ها منسوخ جز با گذر از تغييرات تاريخي و حذف

 .است نساخته ذيرپ امكان

در چنين شرايطي اطالع از كم و كيف مقررات استخدامي هيأت 

علمي كه قاعدتاً بايد به سادگي فراهم باشد از حوصله اعضاي هيأت 

نفع خارج خواهد شد و اطالع، اعالم نظر و تعبير و تفسير  علمي ذي

مقررات را به معدود كارشناساني محدود خواهد ساخت كه به صورت 

 هاي مربوط قرار دارند. گيري  ها و تصميم سازي در جريان تصميم يا حرفه

نظر از دشواري دستيابي به مقررات استخدامي از ناحيه  صرف

نفعان، زيان عمده معطوف به مقررات است كه تحت تأثير مهجور  ذي

 كند يمماندن و دور از دسترس قرار گرفتن بازخوردهاي اندكي را تجربه 

 .شود يمجرياني پويا به وضعيتي ايستا مبدل و به اين لحاظ از 

مجموعه مقررات استخدامي بايد از چنان شفافيت و وضوحي 

برخوردار باشد كه همه اعضاي هيأت علمي بتوانند پاسخ سؤاالت خود را 

آنكه نيازمند مراجعه به مرجع  در حوزه مقررات استخدامي بيابند، بي 

 خاصي باشند.

 پیشگفتار
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 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامه آيينالزم به ذكر است كه 

 و گذشته با متفاوت قالبي در 1391 سال در بار آخرين تهران، دانشگاه

هاي دولتي كشور به تصويب رسيد.  استخدامي دانشگاه نامه آيين با مشابه

 اصالحات كثرت دليل به نامه آييناين  اجراي از پس از گذشت چند سال

در  نمود. ناپذير مي امري اجتناب امهن آيين در اساسي بازنگري پيشنهادي،

نامه استخدامي اعضاي  اي به منظور بازنگري آيين همين راستا كميته

هيأت علمي متشكل از آقايان دكتر رضا فرجي دانا، دكتر محمود 

اي، دكتر علي مقاري، دكتر مهدي قندي، دكتر حسن ابراهيمي،  كمره

ساز،  تر احسان چيتدكتر حسين گلدانساز، دكتر محمدرضا حاتمي، دك

زير نظر  ها دكتر فرزانه شميراني و فاطمه مرادي نيا و خانم رضا حسيني

نامه از مرداد  تشكيل شد. كميته بازنگري آيين معاونت آموزشي دانشگاه

كار خود را آغاز و برگزاري جلسات متعدد و منظم و با  1396سال 

مورد بازنگري قرار نامه را  آيين ،دريافت پيشنهادات اصالحي كارشناسان

دائمي هيأت نامه پس از طرح در هيأت رييسه و كميسيون  داد. اين آيين

 امناء نهايتاً به تصويب هيأت امناي دانشگاه رسيد. 

معاونت آموزشي دانشگاه به عنوان متولي امور علمي و ارتقاي 

ي حاضر را به منظور سهولت  علمي دانشگاه كتابچه هيأتاعضاي 

علمي به قوانين و مقررات موجود از بدو  هيأتدسترسي اعضاي 

تهيه  مجدد بازنشستگان كارگيري بهاستخدام تا افتخار بازنشستگي و حتي 

 نفعان قرار داده است. و در اختيار ذي



قفهرست

انجام شده عاري از  يها كوششرغم همه  به شک، اين مجموعه بي

احيه كاستي نيست، لذا اميد است كه از طريق بازخوردهايي كه از ن

 ها اقدام نمايد. ، نسبت به رفع كاستيربط نظران و كارشناسان ذي صاحب

و تدوين اين   هيتهضمن قدرداني از تمامي دست اندركاراني كه در 

 جهت در مؤثر گامي اقدام اين است اميد اند، داشته همكاري مجموعه

علمي  هيأتوثرتر قوانين و مقررات امور اعضاي م و بهتر هرچه اجراي

 د.باش

سايت معاونت  در جستجو قابليت با الكترونيكي فايل ضمناً

 .باشد مي دسترسي آموزشي دانشگاه قابل

 
 سيدحسين حسيني                                                            

 معاون آموزشي دانشگاه تهران                                                       

 پیشگفتار
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 نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهران آيين
 

 1398سال 
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 اولفصل 
 مقدمات

 

 درآمد پيش

علمي دانشگاه تهران بارها دچار  هيأتامه استخدامي اعضاي ن نآيي

در  1391تغييرات و تحوالت بسياري شده است و آخرين بار در سال 

مناي دانشگاه رسيده ا تهيأقالبي متفاوت با گذشته تنظيم و به تصويب 

امه، تجربيات حاصل از ن نسال از اجراي آيي است. پس از گذشت چندين

اجراي آن و كثرت اصالحات پيشنهادي در بندهاي مختلف آن، بازنگري 

 ي كميتهمود كه اين مهم با تشكيل ن يامه را ايجاب من ناساسي در آيي

ري جلسات متعدد و برگزا 1396 سال امه در مرداد ماهن نبازنگري آيي

امه حاضر تنها حاصل فكر ن نانجام پذيرفت. الزم به ذكر است كه آيي

ندي اصالحات پياپي گذشته و ب عاعضاي كميته يادشده نيست بلكه جم

 اي مختلف دانشگاهه شبخ دريافتي از كارشناسان و يپيشنهادات اصالح

 است. تهران

 اصول زير اعمال شده است. نامه آييندر تدوين اين 

 با حفظ جامعيت آن نامه آيينرعايت اختصار در  -1
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پرهيز از تكرار مقررات و الزاماتي كه به سبب قوانين باالدستي  -2

اصالحات  وند و الزاماًش ياي اجرايي آن نافذ مه لبر دانشگاه در روا حاكم

 ربط صورت پذيرد.  بعدي آنها نيز بايد از سوي مراجع قانوني ذي

 پيوست 9و  تبصره 134ماده،  79 فصل، 8 مشتمل بر نامه آييناين 

 08/03/1313دانشگاه در تهران مصوب  سيتأسبا عنايت به قانون اجازه 

و  ها ي امناي دانشگاهها هيأتقانون تشكيل  7و با استناد به ماده 

مورخ  183و  181آموزش عالي و پژوهشي مصوب جلسات  مؤسسات

قانون اهداف،  10شوراي عالي انقالب فرهنگي، ماده  23/12/1367

 1382وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مصوب 

قانون احكام  1و ماده  مجلس شوراي اسالمي و اصالحات بعدي آن

در مجلس شوراي اسالمي  1395ي توسعه كشور مصوب ها دائمي برنامه

با  و امناي دانشگاه تهران رسيد هيأتبه تصويب  24/06/1397تاريخ 

نافذ و  01/07/98تاريخ  علوم، تحقيقات و فناوري از تأييد وزير

علمي  هيأتنامه استخدامي اعضاي  آيينالجرا است و جايگزين ا مالز

و  ها نامه شيوه ي هاين پس كلي ردد. ازگ يم 1391سال  مصوب

امنا كه مغاير با آن است، لغو و بالاثر  هيأتاي مصوب ه لدستورالعم

با هدف ايجاد هماهنگي در اجرا، ، نامه ينآي نيمفاد ا ريتفسخواهد بود. 

برعهده امنا نباشد،  هيأتدر مواردي كه نياز به تفسير رسمي از سوي 

 بيبا تصو آن واددر م رييهرگونه تغ و دانشگاه است سهيرئ هيأت

 است. ريپذ امكان امنا هيأت

 



  5مقدمات–فصلاول

 اختصارات و تعاريف -1ماده 

تعاريف زير )به ي آن اختصارات و ها و پيوست نامه آييندر اين 

 ترتيب حروف الفبا( به كار رفته است:

 

 اختصارات )به ترتيب حروف الفبا(: -الف

 دانشگاه تهران. دانشگاه: -1

 : شوراي دانشگاه تهران.شوراي دانشگاه -2

 علمي دانشگاه تهران. هيأتعضو عضو:  -3

 ترفيعات دانشگاه تهران. ي كميته كميته ترفيعات: -4

 ي يزهمم هيأت كميسيون تخصصيكميسيون تخصصي:  -5

 دانشگاه تهران.

 امناي دانشگاه تهران. هيأتكميسيون دائمي كميسيون دائمي:  -6

 وزارت. ي يزهممهاي  هاي امناء و هيأت هيأتمركز مركز:  -7

و  «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري»به ترتيب  وزارت/ وزير: -8

 «.وزير علوم، تحقيقات و فناوري»

علمي  هيأتعضاي اجرايي جذب ا هيأتاجرايي جذب:  هيأت -9

 دانشگاه تهران.

 هيأتمركزي جذب اعضاي  هيأتمركزي جذب:  هيأت -11

 علمي.

 امناي دانشگاه تهران. هيأت هيأت امنا: -11
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 تهران. دانشگاه  ي يسهرئهيأت  هيأت رئيسه: -12

 دانشگاه تهران  ي  يزهمم هيأتهيأت مميزه:  -13

 

 :ب: تعاريف )به ترتيب حروف الفبا(

، بنا به دانشگاهكه عضو رسمي  وضعيتي است دمت:خ به هآماد -1

لمي ع هيأتاي انتظامي اعضاي ه هيأت يكي از داليل قانوني مانند تصميم

يا مقام مجاز از طرف وي، در دانشگاه يا مراجع قضائي، با حكم رئيس 

 گيرد.  خدمت قرار مي ي انتظار تعيين تكليف براي ادامه

 قطع رابطه استخدامي عضو به موجب آراي قطعياخراج:  -2

 ربط است.مراجع قانوني ذي

علمي باالتر عضو واجد شرايط، در  ي : كسب مرتبهارتقاء مرتبه -3

اعضاي هيأت علمي  ي نامه ارتقاء مرتبه چارچوب ضوابط و مقررات آيين

 است.

: وضعيتي است كه به موجب قوانين و مقررات ازكارافتادگي -4

م خدمت از مربوط، عضو، توانايي جسماني يا رواني الزم را براي انجا

خدمتي، تا رسيدن به زمان بازنشستگي،  ي دست داده و ضمن قطع رابطه

 مشمول دريافت حقوق وظيفه است.

فرآيند پذيرفتن اشخاص حقيقي براي خدمت در استخدام:  -5

هاي سازماني بالتصدي مصوب، به يكي از  ، در يكي از پستدانشگاه

ارچوب ضوابط هاي پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي در چ وضعيت

 نامه است. و مقررات اين آيين



  7مقدمات–فصلاول

است كه بنا به  دانشگاه: قطع رابطه استخدامي عضو با استعفا -6

 يا مقام مجاز از طرف دانشگاهدرخواست وي، پس از موافقت رئيس 

 پذيرد. نامه صورت مي وي در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

به ساير  نشگاهداطور دائم از  تغيير محل خدمت عضو به  انتقال: -7

 يها دستگاهپژوهشي دولتي و  و ا و مؤسسات آموزش عاليه هدانشگا

 نامه است. اجرايي و بالعكس در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

طور موقت يا دائم از خدمت، به موجب   بركناري عضو به انفصال: -8

 آراي قطعي صادر شده از سوي مراجع قانوني است.

مبالغي متناسب با مدت خدمت : پرداخت بازخريد خدمت -9

در  دانشگاهاستخدامي عضو با  ي قبول در صورت قطع رابطهابلق

 نامه است. چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

است كه در  دانشگاهخدمتي عضو با  ي : قطع رابطهبازنشستگي -11

نامه و يا به موجب حكم رسمي و بر  چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

 پذيرد. ربط صورت ميهاي بازنشستگي ذي دوقمبناي مقررات صن

قبول  نمايش عددي مجموع سنوات خدمت يا خدمات قابل پايه: -11

عضو متناسب با عوامل ترفيع و در چارچوب ضوابط و مقرّرات اين 

اي ه هپاي»، «بدو ورود به خدمت ي پايه»دسته  3امه است و به ن نآيي

تقسيم  «هاي تشويقي پايه»و  «استحقاقي در سه سطح عادي، ويژه و ممتاز

 شود. مي
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است  دانشگاهجايگاهي در تشكيالت سازماني : پست سازماني -12

طور مستمر جهت واگذاري تمام يا بخشي از وظايف يک شغل براي  كه به

 شود. تصدي يک عضو رسمي يا پيماني در نظر گرفته مي

: افزايش عددي پايه عضو واجد شرايط، در ترفيع پايه -13

 نامه است. مقررات اين آيينچارچوب ضوابط و 

فرايند شناسايي، انتخاب و پذيرفتن اشخاص حقيقي جذب:  -14

هاي سازماني بالتصدي  ، متناسب با پستدانشگاهبراي خدمت در 

در چارچوب  و انتقال پيماني، رسمي هاي يتوضعمصوب در هر يک از 

 است.  نامه ضوابط و مقررات اين آيين

دمت، در چارچوب : مبلغي كه در ازاي انجام خحقوق -15

 گيرد. ربط، به عضو تعلق ميضوابط و مقررات ذي

دار  : سندي كه به موجب آن، دستور مقام صالحيتحكم -16

نامه به  به عضو رسمي در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين دانشگاه

 . شود يمطور رسمي ابالغ 

: اشتغال به كار يا مجموعه اقداماتي كه عضو به خدمت -17

 رداد مكلف به انجام آن است.موجب حكم يا قرا

ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا  خانه وزارت دستگاه اجرايي: -18

هايي كه  هاي دولتي و نيز كليه دستگاه نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت

 تعيين شده باشند. دانشگاهاز سوي هيأت امناي 



  9مقدمات–فصلاول

: وضعيتي است كه عضو براساس ضوابط و ركود علمي -19

اجد شرايط علمي الزم براي ادامه خدمت در نامه، و مقررات اين آيين

 نباشد. دانشگاه

 دانشگاهجايگاهي است در سازمان تفصيلي سمت سازماني:  -21

در « مشاوره»و « سرپرستي»، «مديريتي» هاي يتمسئولبراي انجام وظايف و 

« بدون شماره»و « )*( تک ستاره»واحدهاي سازماني كه با عالمت 

وانند با حفظ پست ت يعلمي م هيأتي شود و صرفاً اعضا بيني مي پيش

ار د هي مديريتي شمارها منصوب گردند. پست« اه تسم»سازماني در آن 

مشخص شوند در  «دو ستاره»با  دانشگاهتفصيلي  سازمان نيز كه در

 شوند. شناخته مي سمت سازمانيعلمي  هيأتصورت اشغال توسط عضو 

رت و خدمت ضرو ي اي مشتمل بر دوره : دورهطرح سربازي -21

ربط )قانون  يذ تتعهد است كه در چارچوب ضوابط و مقررا ي دوره

الي ع شسسات آموزؤا و مه هنياز دانشگا لمي موردع هيأت ينتأم ي نحوه

 ود.ش ي( انجام م1365مصوب 

: فردي است كه به موجب قرارداد پيماني براي عضو پيماني  -22

ر براي مدت معين د دانشگاهسازماني  يها پستتصدي يكي از 

 گردد. نامه استخدام مي چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

گردد كه به موجب حكم  به فردي اطالق مي عضو رسمي: -23

هاي سازماني  رسمي اعم از آزمايشي يا قطعي براي تصدي يكي از پست

نامه استخدام شده  در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين دانشگاه

 است.
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گردد كه در  ي اطالق مي: به فرد برجسته علمعضو وابسته -24

نامه، به منظور انجام وظايف  چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

 دانشگاهآموزشي و پژوهشي براي مدت معين )سه سال( انتخاب و در 

 شود. به بدون ايجاد هرگونه رابطه استخدامي جديد به كار گرفته مي

 گردد. كارگيري عضو وابسته وضعيت استخدامي جديد تلقي نمي

كتبي است كه به امضاي مقام  ي نامه توافق رارداد:ق -25

رسد و به  و شخص واجد شرايط طرف قرارداد مي دانشگاهدار  صالحيت

موجب آن، وظايف محول را در ازاي دريافت حقوق و مزايا در مدت 

 دهد. مندرج در قرارداد، انجام مي

 : عبارت است از: مأموريت -26

قت به عضو، براي مدت اي مو محول نمودن خدمت يا وظيفه -الف

معين با حفظ پست سازماني كه ممكن است خارج از محل خدمت عضو 

 باشد.

وقت براي مدت معين   صورت تمام وقت يا پاره اعزام عضو به  -ب

ا و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي ه هبه ساير دانشگا

 اي اجرايي.ه هو دستگا

آموزشي، مطالعاتي يا   ي دورهاعزام عضو براي گذراندن  -ج

 پژوهشي در داخل يا خارج از كشور.

وجوهي است كه در چارچوب ضوابط  ها: العاده مزايا و فوق -27

طور مستمر و نامستمر عالوه بر حقوق مرتبه و پايه  ربط، بهو مقررات ذي

 .رديگ يمبه عضو تعلق 
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، مادر و پدر تحت فرزندانهمسر،  عبارتند از: قانوني انوراث -28

ضو متوفي و همچنين نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و تكفل ع

 در كفالت عضو متوفي هستند.
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 فصل دوم
 همكاري و تبديل وضعيت ي استخدام، ادامه

 

به ترتيب عبارت است  دانشگاهعلمي  هيأتمراتب اعضاي  -2ماده 

 از: مربي، استاديار، دانشيار و استاد.

  يابالغي از سو ي سهميهبر اساس  شگاهداناستخدام در  -3ماده 

براساس نياز سازماني،  مصوب سازمان تفصيليمراجع ذيربط، در قالب 

و به تفكيک مراتب علمي مختلف، پس از كسب  دانشگاهموافقت رئيس 

هاي الزم از سوي مراجع  مجوزهاي الزم از هيأت امنا و احراز صالحيت

احبه و يا هر دو با توجه به صالح، از طريق فراخوان، آزمون يا مصذي

اصل ضرورت احراز شايستگي متقاضيان ورود به خدمت، انجام 

 ضرورتاً بر اساس دانشگاهپذيرد. شايستگي متقاضيان استخدام در  مي

 : گردد يمشرايط عمومي و اختصاصي زير احراز 

 

 شرايط عمومي -3-1

  تابعيت جمهوري اسالمي ايران. -الف

نون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد التزام عملي به قا -ب

 به واليت فقيه.
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ن اسالم يا يكي از اديان ملي به دين مبيع ماعتقاد و التزا -پ

 شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران. پذيرفته

هاي سياسي معارض  نداشتن سابقه عضويت يا وابستگي به گروه -ت

 با نظام جمهوري اسالمي ايران.

ي و عدم اشتهار به فسق و ا هت به اخالق حرفحسن شهر -ث

فجور و ارتكاب به مناهي اخالقي و اعمال و رفتار خالف حيثيت و 

 شرافت و شئون شغلي.

 نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر. -ج

نداشتن محكوميت به محروميت دائمي از خدمات دولتي  -چ

 صالح. قطعي صادره از سوي مراجع ذي يرأبراساس 

 اعتياد به مواد مخدر، مشروبات الكلي و مانند آن.نداشتن  -ح

نداشتن مغايرت استخدام فرد با مقررات نظام وظيفه عمومي يا  -خ

 ربط. شرايط و مقررات ذي

برخورداري از سالمت و توانايي جسمي و روحي متناسب با  -د

 خدمت مورد نظر.

 سال خورشيدي تمام.« 40»داشتن حداكثر سن  -ذ

به خدمات متقاضيان با مدرک  دانشگاهياز در صورت ن -تبصره

 هيأتسال كه به تشخيص « 40»تحصيلي دكتراي تخصصي و سن باالي 

ي ها ربط داراي برجستگي علمي خاص بر اساس شاخصذي ي زهيمم

ارتقاء باشند، اين  نامه آيين و فناوري ي پژوهشيها فعاليت« 3»ماده 
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اين ماده مستثني « ذ»بند امنا، از شمول مفاد  هيأتمتقاضيان با تصويب 

 . هستند

 

 شرايط اختصاصي -3-2

مدرک تحصيلي متناسب با يكي از مراتب علمي مورد تقاضا  -الف

 به شرح زير:

داشتن مدرک تحصيلي دكتراي تخصصي و يا سطح چهار  -1-الف

هاي دانشگاهي )غير از گروه  تحقيقي براي رشته ي رسالهحوزوي با 

تخصصي( در  ي نامه يگواهتخصصي ) ي درجهپزشكي( و يا داشتن 

 استادياري. ي هگروه پزشكي براي متقاضيان ورود به خدمت در مرتب

داشتن مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد و يا سطح سه  -2-الف

هاي دانشگاهي )غير از  تخصصي مربوط براي رشته ي رشتهحوزوي در 

ي( اي )در گروه پزشك دكتراي حرفه ي درجهگروه پزشكي( و داشتن 

 مربي. ي مرتبهبراي متقاضيان ورود به خدمت در 

 دنيا. ي زندهتسلط كافي بر حداقل يک زبان خارجي  -ب

اي ه هكارگيري و استخدام جانبازان، ايثارگران و خانواد به -1 تبصره

آنان، نخبگان و اتباع خارجي با رعايت شرايط عمومي و اختصاصي 

شروط به احراز شايستگي و نامه، م ورود به خدمت مندرج در اين آيين

توانايي انجام وظايف آموزشي، پژوهشي و فناوري الزم به تشخيص 

 ، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود است.دانشگاه
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مرجع تشخيص شرايط عمومي و اختصاصي موضوع  -2تبصره 

و وزارت  دانشگاهصالح در  اين ماده، حسب مورد، مبادي قانوني ذي

 هستند.

رگان بدون مدرک دانشگاهي، با احراز شرايط الزم در خب -3تبصره 

شرايط اختصاصي مندرج چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، از شمول 

 مستثني هستند. « 2الف »و « 1الف »در بندهاي 

پس از احراز شرايط عمومي و  دانشگاهاستخدام در  -4ماده 

يكي از نامه در قالب  اختصاصي، با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين

 پذيرد: زير انجام مي يها شكل

هاي سازماني به موجب  استخدام پيماني براي تصدي پست -الف

 قرارداد ساالنه.

هاي سازماني به  استخدام رسمي آزمايشي براي تصدي پست -ب

 موجب حكم.

هاي سازماني به  استخدام رسمي قطعي براي تصدي پست -ج

 موجب حكم.

اي انجام خدمات آموزشي و تواند بر مي دانشگاه -1تبصره 

ار كشورهاي ديگر با د تاتباع صالحي كارگيري بهپژوهشي، نسبت به 

وقت به صورت قراردادي  پاره ياربط به طور موقت رعايت قوانين ذي

 .كنداقدام 
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بدو ورود به خدمت  متقاضيان داراي شرايط دراستخدام  -2تبصره 

تنها در وضعيت پيماني  نامه ، با شرايط و ضوابط اين آييندانشگاهدر 

 پذير است. امكان

، به عنوان دانشگاهاگر متقاضي، قبل از استخدام در  -3تبصره 

ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و  هيأت علمي در يكي از دانشگاه

علمي باالتر از استادياري، سابقه  ي مرتبهفناوري خارج از كشور با 

دانشياري و يا استادي در  ي مرتبهعضويت داشته باشد، انتصاب وي با 

بدو ورود به خدمت، مشروط به آن كه اعتبار محل خدمت قبلي او مورد 

نامه  نامه و آيين تأييد وزارت باشد، با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين

 ارتقاء مرتبه، بالمانع است.

علمي واجد شرايط را  هيأتتواند اعضاي  مي دانشگاه -5ماده 

خدمت  ي يوهشنامه، به  اين آيين« 1 پيوستدستورالعمل »براساس 

 گيرد.كار قت بهو هقت و پارو هغيرتمام وقت به دو صورت نيم

تواند در صورت نياز به منظور تأمين بخشي از  مي دانشگاه -6ماده 

مصوب، نسبت سازمان تفصيلي كادر آموزشي يا پژوهشي خود در چارچوب 

« طرح سربازي»شموالن نظام وظيفه واجد شرايط در قالب كارگيري مبه به

ضرورت و تعهد خدمت از نظر حقوق  ي دورهاقدام كند. اين دسته از افراد در 

 هيأتو اوالد تابع مقررات اعضاي  خانواراي ه هو مزاياي مستمر و كمک هزين

 علمي پيماني هستند.
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 دانشگاهدام تعهد، فرد به استخ ي دورهاگر پس از پايان  -1تبصره 

درآيد، مدت خدمت ضرورت جزو سنوات خدمت وي محسوب 

 گردد.  نخواهد شد، ولي مدت تعهد جزو سنوات محسوب مي

در صورت رضايت نداشتن از خدمت فرد در  دانشگاه -2تبصره 

مدت ضرورت، مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وي را جهت 

 ي كند.ادامه خدمت وظيفه به مقامات مسئول معرف

در صورت رضايت نداشتن از خدمت فرد در  دانشگاه -3تبصره 

و وي را جهت جايابي  مدت تعهد، مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام

ها و مؤسسات آموزشي عالي،  تعهد در ساير دانشگاه ي دورهبراي اتمام 

 پژوهشي و فناوري، به وزارت معرفي كند.

در  قتو متما علمي پيماني تهيأتمديد قرارداد اعضاي  -7ماده 

و ارتقاي  پايهمحدوديت در ترفيع  وجود طول سنوات خدمت بدون

و موافقت رئيس  در جدول ذيلمندرج منوط به احراز شرايط  ،مرتبه

 است. يا مقام مجاز از طرف وي  دانشگاه
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 تمام وقت پيماني علمي هيأت جدول شرايط و مراحل تمديد قرارداد اعضاي
مرجع )مراجع( تشخيص براي  حداقل شرط تمديد قرارداد پيماني در پايان سال

 تمديد

 اول
تكميل فرم ترفيع ساالنه و كسب حداقل 

 امتياز الزم
 ترفيعات دانشگاه ي تهيكم

 دوم

تكميل فرم ترفيع ساالنه و كسب حداقل 

امتياز الزم و احراز شرايط آمده در حكم 

 بدو استخدام

ي اجراي هيأتترفيعات و  ي تهيكم

 جذب دانشگاه

 سوم و چهارم
تكميل فرم ترفيع ساالنه و كسب حداقل 

 امتياز الزم
 ترفيعات دانشگاه ي تهيكم

 % از امتياز فرم ارتقاء80حداقل  كسب پنجم
مميزه و  هيأتكميسيون تخصصي 

 اجرايي جذب دانشگاه هيأت

 ششم تا نهم
تكميل فرم ترفيع ساالنه و كسب حداقل 

 امتياز الزم
 ترفيعات دانشگاه ي تهيكم

 دهم
% امتياز ارتقاي مرتبه به 100كسب 

 دانشياري

 ي زهيمم هيأتكميسيون تخصصي 

 ترفيعات دانشگاه ي تهيكمدانشگاه و 

 يازدهم تا نوزدهم
تكميل فرم ترفيع ساالنه و كسب حداقل 

 امتياز الزم
 ترفيعات دانشگاه ي تهيكم

 بيستم
% امتيازات ارتقاي مرتبه به 100كسب 

 تادياس

 ي زهيمم هيأتكميسيون تخصصي 

 ترفيعات دانشگاه ي تهيكمدانشگاه و 

 بيست و يكم

 و پس از آن

تكميل فرم ترفيعات ساالنه و كسب 

 حداقل امتياز الزم
 ترفيعات دانشگاه ي تهيكم

 

تمام  علمي پيماني هيأت اعضايتمديد قرارداد ساالنه براي  -1تبصره 

حداقل مجموع امتيازات كل در فرم ترفيع  مربي، تنها كسب ي مرتبهدر  وقت

 كافي است. دانشگاهترفيعات  ي تهيكمساليانه به تشخيص 



20هايهیأتعلمیدانشگاهتهراننامهآیین 

اگر عضو پيماني، در هر مرحله، شرايط تمديد قرارداد يا  -2تبصره 

 كسبرا  8تبديل وضعيت به استخدام رسمي آزمايشي بر اساس ماده 

 :هاي زير با وي رفتار خواهد شد نكند، به يكي از روش

، با توجه به دانشگاه ي سهيرئاعطاي مهلت با مجوز هيأت  -الف

 ارزيابي عملكرد عضو، حداكثر در سه نوبت يک ساله.

 خدمت. ي خاتمه -ب

وقت )به استثناء  نيمهشرايط تمديد قرارداد عضو پيماني  -3تبصره 

الزم جهت ترفيع پايه كه براي اين دسته از  ي ساالنهشرط كسب امتياز 

سب امتيازات در هر دو سال مالک خواهد بود(، مشابه اعضاي اعضاء، ك

 پيماني تمام وقت است.

به افرادي كه طبق مقررات اين ماده به خدمتشان خاتمه  -4تبصره 

حقوق بر اساس  روز 30 ، به ازاي هر سال خدمت، معادلشود يمداده 

آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان، بر اساس دستورالعملي كه به 

شد. كسر كمتر از  سد، پرداخت خواهدر يرئيسه م هيأتويب تص

ال متناسب با مدت آن در محاسبه سنوات بازخريد منظور خواهد س کي

 شد. 

ايي كه براساس ضوابط و مقررات ه هتمديد قرارداد بورسي -5تبصره 

تعهد،  ي دورهند تا پايان ا هوزارت به صورت پيماني جايابي و استخدام شد

صالح،  شتن شرايط علمي و عمومي به تشخيص مراجع ذيمشروط به دا

امه و دريافت پايه استحقاقي ن نرعايت تكاليف قانوني مقرر در اين آيي
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ساليانه بر اساس كسب حداقل امتياز الزم مندرج در دستورالعمل اعطاي 

  اشد.ب يالزامي م ،ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي

پيماني را طي خواهند كرد.  ي دورهيک  اعضاء، الزاماً -8ماده 

رفتار و عملكرد عضو را از نظر شايستگي  ي دورهدر طول اين  دانشگاه

پذيري، كيفيت و نظم و انضباط علمي، اخالقي، اجتماعي و مسئوليت

آموزشي و پژوهشي مورد ارزيابي قرار داده و بنا به درخواست عضو، 

يس و احراز شرايط پرد پس از اعالم موافقت گروه/دانشكده و دانشكده/

 كند.  زير به رسمي آزمايشي تبديل وضع مي

 خدمت پيماني. ي سابقهحداقل سه سال  -الف

 تأييد صالحيت عمومي. -ب

ارتقاي هيأت علمي  ي نامه نييآدرصد امتياز  80حداقل  كسب -پ

 باالتر. ي مرتبهبراي ارتقاء به 

 .دانشگاهاجرايي جذب  هيأتتأييد كميسيون تخصصي و  -ت

آزمايشي را طي خواهند  ي دورهيک  الزاماًاعضاي رسمي،  -9ماده 

رسمي آزمايشي، رفتار و عملكرد عضو را  ي دورهدر طول  دانشگاهكرد. 

پذيري، كيفيت و از نظر شايستگي علمي، اخالقي، اجتماعي و مسئوليت

نظم و انضباط آموزشي و پژوهشي مورد ارزيابي قرار داده و بنا به 

، پس از اعالم موافقت گروه/دانشكده و درخواست عضو

دانشكده/پرديس و احراز شرايط زير به رسمي قطعي تبديل وضع 

 كند.  مي
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خدمت  ي سابقهداشتن حداقل دو سال و حداكثر پنج سال  -الف

)بدون احتساب مدت مأموريت آموزشي، مرخصي رسمي آزمايشي 

و مرخصي بدون  امهن ناين آيي 44مشمولين ماده  براي تيمأمورزايمان، 

  حقوق(.

 تأييد صالحيت عمومي. -ب

مميزه و موافقت  هيأتباالتر با تصويب  ي مرتبهارتقاء به  -پ

 هيأت اجرايي جذب.

پس از حداقل دو سال،  تواند يمعضو رسمي آزمايشي  -1تبصره 

اي مربوط به تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي را ه مفر

رک الزم براي بررسي پرونده به دانشكده/گروه تكميل كرده و همراه مدا

مدارک  ي ارائهتحويل دهد. چنانچه عضو تا پايان چهار سال نسبت به 

كتبي، لزوم  ي موظف است حداكثر طي دو نامه دانشگاهالزم اقدام نكند، 

 پرنكردن و ارسال مدارک در موعد مقرر را به ايشان يادآوري كند.

دارک از سوي عضو، منجر به انجام ها و م نفرستادن به موقع فرم

 نامه خواهد شد. اين آيين 10ماده  تشريفات مقرر در

مكلف  دانشگاهپس از تحويل مدارک از سوي عضو،  -2تبصره 

است با رسيدگي به درخواست وي در موعد مقرر، در مورد قطعيت 

خدمت او، نظر خود را اعالم كند. چنانچه  ي ادامه ي وهيشاستخدام و يا 

هاي عمومي و علمي )از طريق مراجع  از نظر صالحيت شگاهدان

سال نظر خود را اعالم  5كننده حسب مورد( در پايان  صالح بررسيذي
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خدمت عضو در وضعيت  ي ادامهبررسي پرونده،  ي نكند، تا اعالم نتيجه

 رسمي آزمايشي بالمانع خواهد بود.

 ي ادامه آزمايشي، شرايط  ي دورهاگر عضو در پايان  -10ماده 

خدمت و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي قطعي را كسب نكند، 

شود و اگر نه  چنانچه داراي شرايط بازنشستگي باشد، بازنشسته مي

رسد، به  رئيسه مي هيأتبر اساس دستورالعملي كه به تصويب  دانشگاه

 كند: هاي ذيل با وي رفتار مي يكي از روش

ئيسه، حداكثر در سه نوبت يک اعطاي مهلت با مجوز هيأت ر -الف

 ساله.

هاي قبلي و تأييد  تغيير وضعيت به استخدام پيماني با حفظ پايه -ب

 هيأت اجرايي جذب.

خدمت  ي هاين ماده، بايد شرايط ادام« ب»مشموالن بند  -1تبصره 

صورت احراز  را داشته باشند و در 7در وضعيت پيماني بر اساس ماده 

وانند به رسمي قطعي تبديل ت ينامه، م ن آييناي 9ماده  شرايط مقرر در

اين  2در صورت احراز نكردن شرايط، مشمول مفاد تبصره  وضع كنند.

 ماده خواهند شد.

اگر عضو پس از اعمال بندهاي باال شرايط الزم براي  -2تبصره 

تبديل وضعيت به رسمي قطعي را نتواند كسب كند و شرايط بازنشستگي 

روز حقوق و  30ا تصويب هيأت رئيسه و پرداخت را هم نداشته باشد، ب

زاي هرسال ا هريافتي بد  مزايايو ققوح  مزاياي مستمر بر اساس آخرين

خريد باز ده،ش ههاي ذخير ي وجوه مرخصيالوهع هبول، بق لخدمت قاب
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 ي محاسبهال متناسب با مدت آن، در س کشود. كسر خدمت كمتر از ي مي

 ود. ش يم سنوات بازخريد درنظر گرفته

مدت خدمت رسمي آزمايشي آن دسته از اعضايي كه تا  -3تبصره 

خدمت هيأت علمي رسمي  ي سابقهنامه داراي  تاريخ ابالغ اين آيين

سال تمام هستند، به منظور كسب شرايط مندرج در  8آزمايشي بيش از 

رئيسه تا دو  هيأت نامه، با تأييد اين آيين 9ماده  «پ»و « ب»هاي بند

ساله قابل تمديد است. اين افراد در صورت احراز نكردن  نوبت يک

  شد.خواهند اين ماده  2شرايط، در پايان مهلت مقرر، مشمول مفاد تبصره 



 

 

 سومفصل 
 كاليف عمومي و حقوق اعضاءت

 

قت و و مبه دو صورت تما دانشگاهعلمي  هيأتاعضاي  -11ماده 

خدمت  دانشگاه، در «1دستورالعمل پيوست »قت، بر اساس و مغيرتما

 .كنند يم

 مسئوليت و وظايف عضو عبارت است از: -12ماده 

  : براي اعضاي تمامدانشگاهتدريس )نظري و عملي( در  -الف

دانشگاهي  ي مرتبهواحد درسي در هفته با توجه به  12الي  8وقت 

( و در زمينه واحد موظف 8و استاد  9، دانشيار 10، استاديار 12)مربي 

دانشكده تعيين  تخصصي آنان، به عنوان تدريس موظف از سوي گروه/

 گردد. مي

 پژوهش و فناوري. -ب

و  راهنمايي تحصيلي، كارآموزي و كارورزي دانشجويان -پ

 آنان. يها پرسشگويي به پاسخ

هاي  ها و رساله نامه راهنمايي، مشاوره و داوري پايان -ت

 دانشجويي.
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سازي آنها يا عمليات  يشگاهي و كارگاهي و آمادهخدمات آزما -ث

 صحرايي.

 و مجامع علمي، تخصصي. ها شركت در سمينارها، كنفرانس -ج

 ربط.ذي ي ممتحنههاي  ها و هيأت حضور در شوراها، كميته -چ

 ي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي.ها مشاركت در فعاليت -ح

اسايي كاربردي مرتبط و شن ي حوزههمكاري تخصصي با  -خ

 هاي كاربردي. هاي جامعه و تبديل آن به پروژه مسائل و چالش

 اجرايي و ساير وظايفي كه از طرف گروه/ -انجام فعاليت علمي -د

 شود. به عضو محول مي دانشگاهسسه و يا ؤم مركز/ دانشكده/ پرديس/

توانند به ديگري واگذار  اعضا وظايف محول خود را نمي -1تبصره 

تواند در موارد مرخصي، مأموريت و بيماري و...  يم دانشگاهكنند. 

 وظايف محول عضو را به طور موقت به ساير اعضا ارجاع دهد.

خدمت اعضا و واحدهاي  ي خاتمهساعت شروع و  -2تبصره 

، با رعايت ميزان ساعات خدمت، حسب مورد از سوي هيأت دانشگاه

 گردد. رئيسه تعيين مي

ده، متناسب با ش ندمت تعييخ تعادر ساند ا فاعضاء مكل -3تبصره 

قت(، در محل خدمت خود و موقت يا غيرتما  موضعيت خدمتي خود )تما

 حضور يابند و وظايف محول را انجام دهند. 
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و با  رود يمنكردن مقررات باال تخلف به شمار   رعايت -4تبصره 

رفتار  مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي متخلفان براساس قانون

 خواهد شد.

هاي پژوهشي و فناوري  وقت كه طرح اعضاي تمام -5تبصره 

كنند، بنا به ارزنده در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را صرف آن 

پرديس و  ، تأييد رئيس دانشكده/رئيس دانشكده پيشنهاد مدير گروه/

نند بخشي از ساعات موظف توا ، ميدانشگاه ي سهيرئ هيأتتصويب 

 وهشي و فناوري كنند.صرف امور پژ آموزش را

ميزان واحد موظف تدريس يا كسر آن براي اعضاي  -13ماده 

هاي اجرايي هستند، به پيشنهاد  كه داراي سمت دانشگاههيأت علمي 

. در هر گردد يمتعيين  دانشگاه ي يسهرئ هيأتمعاون آموزشي و تصويب 

كسر واحد موظف تدريس يک  صورت ميزان واحد موظف تدريس/

كسر واحد موظف تدريس سمت  از واحد موظف تدريس/سمت نبايد 

 اجرايي مافوق آن كمتر/ بيشتر باشد.

واحد و « يک» دانشگاهواحد موظف تدريس رئيس  -1تبصره 

اين  44ار مقامات موضوع ماده د هواحد موظف تدريس عضو عهد

 نامه صفر واحد است. آيين

و  دانشگاهميزان كسر واحد موظف تدريس معاونان  -2 تبصره

 دانشگاهامنا در سطح معاون  هيأتايي كه مطابق مصوبه ه نروساي سازما

 واحد است. 7هستند، 



28هايهیأتعلمیدانشگاهتهراننامهآیین 

مديران دانشگاه )به  ميزان كسر واحد موظف تدريس -3تبصره 

است و نبايد از ميزان واحد تدريس « دو» حداقل( دانشگاهاستثناي رئيس 

 د. باشي مافوق آنان بيشتر يكسر واحد موظف تدريس سمت اجرا

اي ه تي موظف اين ماده مربوط به سمها كسر واحد -4تبصره 

و  باشد يممصوب تک و دو ستاره و تنها براي اعضاي هيات علمي 

 شود. اي مخصوص كارمندان نميه تي غيرمصوب يا پسها شامل سمت

موظف   تميزان كسر واحد موظف تدريس و يا ساع -5تبصره 

مندرج در  دانشگاهار د هاي اجرايي مصوب ستاره تتحقيق ساير سم

سازمان تفصيلي مصوب، با توجه به واحد موظف تدريس رئيس و 

ييد هيات مورد با رعايت مفاد اين ماده و تأحسب  دانشگاهمعاونان 

 ود.ش يتعيين م دانشگاه ي رئيسه

لمي برخوردار از ميزان كسر ع هيأتچنانچه يک عضو  -6تبصره 

( نامه آييناين  75ع ماده )موضو دو سمت اجراييواحد موظفي در 

 باشد، مبناي كسر واحد موظفي براي ايشان تنها براي يک جايگاه و آن

 هم باالترين سقف كسر واحد موظفي خواهد بود. 

ضور، با هماهنگي ح فاعضاي ذيل در ساعات موظ -14ماده 

 وند: ش يم ندم هضور بهرح  فاعات موظس  لاز تقلي دانشگاه

كميسيون پزشكي توانبخشي تعيين نوع و » عضوي كه با تأييد -الف

داراي معلوليت شديد يا « تعيين شدت معلوليت سازمان بهزيستي كشور

 ؛ )شش ساعت در هفته(.باشد يمخيلي شديد 
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سازمان  دييتأعضو )زن( داراي همسر يا فرزند معلول شديد با  -ب

ت، وزارت بهداش دييتأالعالج با  ببهزيستي و يا مبتال به بيماري صع

 درمان و آموزش پزشكي؛ )چهار ساعت در هفته(.

 دييتأديد با ش لهمسر كه داراي فرزند معلو عضو )مرد( فاقد -پ

وزارت  دييتأالعالج با  بصع به بيماري هزيستي و يا مبتالب نسازما

آموزش پزشكي است و عضو )مرد( داراي  و  بهداشت، درمان

- بو يا مبتال به بيماري صع سازمان بهزيستي دييتأديد با ش  همسرمعلول

زشكي؛ )چهار ساعت پ شوزارت بهداشت، درمان و آموز دييتأالعالج با 

 در هفته(.

اسناد مثبته يا گواهي  ي عضو )زن( سرپرست خانوار با ارائه -ت

 دادگاه؛ )چهار ساعت در هفته(.

شناسنامه  ي ارائهعضو )زن( داراي فرزند زير شش سال تمام با  -ث

 ار ساعت در هفته(.معتبر؛ )چه

يردهي برعهده دارد، با هماهنگي واحد ش  عضو )زن( كه وظيفه -ج

بط؛ )يک ساعت در روز به ازاي هر فرزند تا سقف دو ر يسازماني ذ

 سالگي فرزند(.

 اعضاي جانباز بر اساس قوانين و مقررات مربوط. -چ

درصد و باالتر است؛ )چهار  50عضو )زن( كه همسر جانباز  -ح

 در روز(.ساعت 
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 گهدارين  ي الح وظيفهص يانوني ذق   ععضوي كه با تأييد مراج -خ

درصد و باالتر را برعهده دارد؛ )چهار ساعت « 50»جانبازان   از  مراقبت و 

 در روز(.

مجموع تقليل ساعات موظف حضور هفتگي عضو  -1تبصره 

اين ماده در هر صورت « ث»و « ت»، « پ»، « ب»مشمول بندهاي 

 ساعت در هفته است. « 4»ر حداكث

مجموع تقليل ساعات موظف حضور روزانه اعضاي  -2تبصره 

« 4»اين ماده در هر صورت حداكثر « خ»و « ح»، « ج»مشمول بندهاي 

 ساعت در روز است.

مكلف است در ازاي انجام تكاليف محوله و  دانشگاه -15ماده 

قت و مت تمانامه از سوي عضو، برحسب وضعي رعايت مقررات اين آيين

پرداخت كند. « حقوق مرتبه و پايه»قت، وجهي را با عنوان و ميا غيرتما

ضابطه پرداخت حقوق مرتبه و پايه براي اعضاي تمام وقت به شرح زير 

 است:
 

 ضريب حقوقي = حقوق مرتبه و پايه×  ]پايه عادي( + عدد مبنا×  5پايه ويژه(+)×  10پايه ممتاز(+)×  15) [

 

دمت يا خدمات خ تنمايش عددي مجموع سنوا ي هپاي -1تبصره 

قبول عضو متناسب با عوامل ترفيع و در چارچوب ضوابط و  قابل

، «پايۀ بدو ورود به خدمت»دسته  3است و به  نامه آييناين مقرّرات 

هاي  پايه»و  «اي استحقاقي در سه سطح عادي، ويژه و ممتازه هپاي»

 شود. تقسيم مي «تشويقي
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هاي مربي، استاديار، دانشيار و استاد،  مبنا براي مرتبهعدد  -2تبصره 

 گرديده است.  تعيين  170 و 145، 125، 100به ترتيب برابر 

به ميزان ابالغ شده از سوي هيأت  ضريب حقوقي ساالنه -3تبصره 

 .شود يماعمال  وزيران

مربوط قرار  ي مرتبهيكم  ي هيپااعضا در بدو استخدام در  -4تبصره 

د. اعضاي داراي كارت پايان خدمت زير پرچم، از بدو استخدام گيرن مي

 . رنديگ يمقرار  مربوط مرتبه 2 ي هيپادر 

رسمي پيماني و  يها دورهحقوق و مزاياي اعضا در  -5تبصره 

رسمي قطعي، مطابق با ضوابط مقرر در اين   ي دورهآزمايشي، همانند 

 شود. نامه، تعيين و پرداخت مي آيين

مكلف است به عضو واجد شرايط، عالوه بر  دانشگاه -16ماده 

هاي زير را متناسب با وضعيت حضور وي  العاده حقوق مرتبه و پايه، فوق

 پرداخت كند:

 شغل )مخصوص( با روش زير: ي العاده فوق -الف
 

 شغل )مخصوص( ي العاده فوق = )مخصوص( شغل ي العاده فوقضريب × )حقوق مرتبه و پايه( 

 

اي ه هبراساس مرتب ،)مخصوص( شغل ي العاده فوقريب كه در آن ض

 98/2و  87/2، 6/2، 1/2مربي، استاديار، دانشيار و استاد به ترتيب برابر 

 است.
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 ويژه با روش زير: ي العاده فوق -ب
 

 ويژه ي العاده فوق =ويژه   ي العاده فوقضريب × )حقوق مرتبه و پايه( 

 

 ،يمرب يها مرتبهبراساس ه ويژ  ي العاده فوقكه در آن ضريب 

 است. 7/7و  5/8، 9، 5/6 برابر بيو استاد به ترت اريدانش ار،ياستاد

 جذب با روش زير: ي العاده فوق -پ
 

 جذب ي العاده فوقجذب =  ي العاده فوقضريب × )حقوق مرتبه و پايه( 

 

جذب در شهر تهران به عنوان مبنا،  ي العاده فوقكه در آن ضريب 

 برابر بيو استاد به ترت اريدانش ار،ياستاد ،يمرب يها بهمرتبراساس 

 است. 223/1و  19/1، 108/1، 959/0

جذب مندرج در  ي العاده فوقهرگونه تغيير در ضرايب  -1تبصره 

و  دانشگاه، براساس شرايط اقليمي و محيطي، صرفاً با پيشنهاد بنداين 

 پذير است.  تصويب هيأت امنا امكان

 مديريت با روش زير: ي العاده فوق -ت
 

 مديريت ي العاده فوق= دانشگاه مديريت رئيس  ي العاده فوق ×مديريت هر پست مديريتي مصوب  ي العاده فوقضريب 
 

، از سوي هيأت دانشگاهمديريت رئيس  ي العاده فوقكه در آن ميزان 

ي مديريت، هر سال با افزايش گردد و اين فوق العاده امنا تعيين مي

 ابد. ي يوزيران، افزايش م هيأتوقي مصوب ضريب حق
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 دانشگاهقت و متماصرفاً به اعضاي  مديريتي هلعادا قفو -2تبصره 

مصوب هستند تعلق  ارد هستارمديريتي  ازمانيس يها دار پست كه عهده

 يرد.گ يم

كه به  دانشگاهمديريت اعضاي  ي العاده فوقميزان  -3تبصره 

 44ماده )به استثناي مقامات موضوع  وزارت مأمور و در مشاغل مديريتي

« شوراي معاونان»، از سوي شوند يمنامه( وزارت منصوب  اين آيين

 گردد. وزارت تعيين و با ابالغ مركز، از سوي وزارت پرداخت مي

مديريت هر پست مديريتي مصوب،  ي العاده فوقضريب  -4تبصره 

علمي  ي تبهمربا توجه به حجم كار و سختي آن، بازدهي و كارايي و 

ضرايب آمده در جدول  ي دامنهعضو و مقايسه با ساير مديران بر اساس 

 گردد: تعيين مي دانشگاهزير، از سوي رئيس 
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 هاي مديريتي پست ي العاده فوقضرايب  ي نهيشيبجدول كمينه و 

 پست مديريتي مصوب رديف
 كمينه و بيشينه ضريب

 فوق العاده مديريت 

 درصد 80 تا 60 دانشگاهمعاون  1

 درصد 60تا  50 دانشگاهبالفصل رئيس   و مديريت مدير دفتر، اداره 2

3 
 مركزي ي كتابخانه، مركز،  ، آموزشكده ، پژوهشكده رئيس دانشكده

 دانشگاهوابسته به  ي مؤسسهو  
 درصد 60تا  40

 رصدد 40تا  30 دانشگاه  معاونت ي مجموعهبالفصل زير   مدير دفتر، اداره و مديريت 4

 درصد 50تا  40 دانشگاهبالفصل رئيس   معاون مدير دفتر، اداره و مديريت 5

 درصد 50تا  30 وابسته ي مؤسسه، مركز و  ، آموزشكده ، پژوهشكده معاون دانشكده 6

 درصد 40تا  20 آموزشي و پژوهشي  مدير گروه 7

8 
  تبالفصل معاون ي رمجموعهيز  معاون مدير دفتر و اداره و مديريت

 دانشگاه
 درصد 40تا  20

 دار مصوب هاي مديريتي ستاره ساير پست 9
  5 تبصره مفاد بر اساس

 گردد تعيين مي ماده اين

 

 9 بندمديريت مشاغل اجرايي موضوع  ي العاده فوقميزان  -5تبصره 

، از سوي دانشگاهمديريت رئيس  ي العاده فوقبا توجه به  ،4 جدول تبصره

مديريت هر  ي العاده فوقشود و در هر حال ميزان  هيأت رئيسه تعيين مي

، بيشتر وي مديريت تعيين شده براي مقام باالتر ي العاده فوقعضو، نبايد از 

 باشد.

مكلف است به عضو داراي شرايط، عالوه بر  دانشگاه -17ماده 

هاي زير را مطابق با ضوابط و مقررات  العاده هاي باال، فوق العاده فوق

 ت كند:مربوط پرداخ

 بدي آب و هوا؛ ي العاده فوق -الف
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 سختي شرايط محيط كار؛ ي العاده فوق -ب

 محروميت از مطب؛ ي العاده فوق -پ

 اشعه؛ ي العاده فوق -ت

جذب هيات علمي داراي سوابق برجسته و  ي هلعادا قفو -ث

 درخشان.

ي  العاده محاسبه و پرداخت فوق ي نحوهدستورالعمل  -1تبصره 

 است.« 2 پيوستدستورالعمل »به شرح  هواو ببدي آ

 ي العاده محاسبه و پرداخت فوق ي نحوهدستورالعمل  -2تبصره 

 است. «3 پيوستدستورالعمل »به شرح  سختي شرايط محيط كار

ي ي محروميت از مطب و فوق العادهبرقراري فوق العاده -3تبصره 

 تابع ضوابط و مقررات خاص خود است. اشعه،

لمي ع هيأت جذب ي هلعادا قجرايي فوا لدستورالعم -4تبصره 

 «4دستورالعمل پيوست »داراي سوابق برجسته و درخشان به شرح 
 است.

خود يا  لميع  تهيأ تواند از خدمات عضو مي دانشگاه -18ماده 

پژوهشي با موافقت كتبي و  آموزش عاليها و مؤسسات  ساير دانشگاه

محل خدمت آنان، به منظور تدريس يا تحقيق با  ي هسسؤمدانشگاه يا 

لتحقيق، براساس يک پنجاهم مجموع ا قح لتدريس ياا قح پرداخت

 شغل )مخصوص( عضو )تمام وقت(، ي العاده فوقحقوق مرتبه و پايه و 
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س عملي يا يک ساعت تدري 5/1در ازاي يک ساعت تدريس نظري يا 

 ساعت تحقيق آنان، استفاده كند.

متبوع استخدامي  ي هدانشگاه يا مؤسسچنانچه محل  -1تبصره 

كيلومتر فاصله داشته باشد،  100بيش از  دانشگاهعضو مدعو تا محل 

التحقيق  التدريس يا حق موزشي، حقآ نتواند به تشخيص معاو مي دانشگاه

 .پرداخت كند 2تا  5/1او را با ضريب 

علمي در يک  هيأتالتدريس اعضاي  سقف واحد حق -2تبصره 

 گردد. امناء تعيين مي هيأتنيمسال تحصيلي، از طرف 

تواند از خدمات دارندگان مدارک تحصيلي  مي دانشگاه -19ماده 

لمي كه صالحيت مدرسي آنان در يكي از ع  تهيأ دانشگاهي غيرعضو

پرديس  به تأييد دانشكده/هاي تحصيلي با پيشنهاد گروه/دانشكده  رشته

التدريس  در ازاي پرداخت حق« مدرس»ربط رسيده باشد، به عنوان ذي

 ي العاده فوقبراساس يک پنجاهم مجموع حقوق مرتبه و پايه و ساعتي، 

حسب  ،استاديار و مربي ي مرتبهشغل )مخصوص( عضو هيأت علمي در 

با توجه به  اهدانشگدر آنان سنوات اشتغال با مساوي  ي يهپامورد با 

 استفاده كند. (تخصصي ارشد و دكتري مدرک تحصيلي وي )كارشناسي

تواند براي آموزش فني، عملي، هنري و  مي دانشگاه -1تبصره 

دانشگاهي  ي مرتبهآزمايشگاهي از مدرساني كه مدرک تحصيلي خاص يا 

 دييتأدانشكده به /نداشته و صالحيت مدرسي آنان با پيشنهاد گروه

التدريس  ربط رسيده است، استفاده كند. ميزان حقپرديس ذي /دانشكده

التدريس مراتب دانشگاهي، به  درصد حق 100تا  80اين افراد معادل 
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با توجه به مدارک علمي و تجربه  دانشگاه ي سهيرئ هيأتتشخيص 

 گردد. مدرس، تعيين مي

سقف ساعات تدريس مدرسان موضوع اين ماده در يک  -2تبصره 

 .گردد يمتعيين  دانشگاه ي سهيرئ هيأتز سوي نيمسال، ا

دمات كشوري يا خ  تمدرسان مشمول قانون مديري -3تبصره 

ها و مؤسسات  لمي دانشگاهع  تهيأ يرغ  ياستخدامي اعضا ي نامه نييآ

آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، صرفاً در ساعات غير موظف مشمول 

  اين ماده هستند.

 دانشگاهت مدرسان مدعو با محل چنانچه محل سكون -4تبصره 

تواند به تشخيص  مي دانشگاهكيلومتر فاصله داشته باشد،  100بيش از 

 پرداخت كند. 2تا  5/1التدريس آنان را با ضريب  معاون آموزشي، حق

التدريس مدرسان ايثارگر )جانبازان و آزادگان و  حق -5تبصره 

جبهه( با مدرک  رزمندگان داراي حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در

ارشد، به ترتيب براساس يک پنجاهم  تحصيلي كارشناسي و كارشناسي

شغل )مخصوص( عضو هيأت  ي العاده فوقمجموع حقوق مرتبه و پايه و 

مساوي با  ي هيپامربي آموزشي و استاديار آموزشي با  ي مرتبهعلمي در 

گردد و  به عنوان مدرس تعيين مي دانشگاهسنوات اشتغال در 

آزادگان، فرزندان شهدا و  و  مدرسان ايثارگر )جانبازان لتدريس سايرا قح

رزمندگان( با مدرک دكتري تخصصي برمبناي مفاد اين ماده و رعايت 

اعضاي  ي هيپااعطاي ترفيع  دستورالعمل 6ماده  10 و 7اي ه هتبصرمفاد 

 ردد.گ يتعيين م علمي هيأت
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اي مدت معين كه بر دانشگاهعلمي  هيأتبه اعضاي  -20ماده 

، از تاريخ شوند يماعزام  دانشگاهجهت انجام وظايف محوله به خارج از 

مقصد از مبدأ  ي فاصلهحركت به محل مأموريت تا بازگشت، چنانچه 

مأموريت روزانه به مأخذ يک  ي العاده فوقكيلومتر باشد،  100بيش از 

ل و جذب، هاي شغ العاده حقوق مرتبه و پايه و فوق( مجموع 20/1بيستم )

اسكان و تغذيه براساس مقررات عمومي و  ي ينههزردد. گ يپرداخت م

اياب و ذهاب بين شهري و درون شهري، براساس مصوبات  ي ينههز

العاده به اعضاي  پرداخت خواهد شد. اين فوق دانشگاه ي يسهرئهيأت 

علمي در مأموريت فرصت مطالعاتي، بورس تحصيلي داخل و  هيأت

و مأموران سياسي تعلق  ها دستگاهو  ها دانشگاهبه ساير خارج، مأموران 

 نخواهد گرفت.

مأموريت  ي العاده فوقسقف حداكثر پرداخت به عنوان  -1تبصره 

 ي هيپادرصد حقوق مرتبه و پايه استاديار با  20عضو نبايد از  ي روزانه

 بيشتر باشد. 30

د اگر عضو، يک روز تمام به خارج از محل خدمت خو -2تبصره 

كيلومتر است، اعزام شود و در محل  100 حداقل آن تا مبدأ ي فاصلهكه 

 ي العاده فوقدرصد  100مأموريت توقف شبانه نداشته باشد، به مأخذ 

 شود. مأموريت روزانه مندرج در اين ماده، به وي پرداخت مي

، به صورت دانشگاه صالح مراجع ذيعضوي كه با تأييد  -3 تبصره

شود، ضمن برخورداري از حقوق و  از كشور اعزام ميمأموريت به خارج 
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خارج از كشور هم  ي روزانهمأموريت  ي العاده فوقمزاياي ريالي، 

 دريافت خواهد كرد. براساس مقررات مربوط،

ها در مورد هر عضو از چهار  مدت اين گونه مأموريت -4تبصره 

 د.ماه متوالي و يا متناوب در يک سال تقويمي بيشتر نبايد باش

، محل ثابت دانشگاهبه عضوي كه به موجب حكم  -21ماده 

به ازاي هر كيلومتر فاصله بين دو كند،  جغرافيايي خدمت وي تغيير مي

استاديار  ي پايهيک درصد حقوق مرتبه و  ، مبلغ رياليشهر مبدأ و مقصد

 .گردد يمپرداخت  «سفر و نقل مكان ي ينههز»تحت عنوان  پايه يک

مور به تحصيل در ايام استفاده از مأموريت عضو مأ -22ماده 

آموزشي در داخل كشور، حقوق و مزاياي مستمر خود را دريافت 

 .كند يم

پرداخت حقوق و مزاياي عضو مأمور به تحصيل در ايام  -تبصره

استفاده از مأموريت آموزشي در خارج از كشور، تابع ضوابط و مقررات 

 مربوط است.

ي مرد شاغل و متأهل مشمول اين علم هيأتبه عضو  -23ماده 

و در صورت « خانوار ي ينههزكمک»اي با عنوان  هزينهنامه، كمک آيين

« والدا ي ينههزكمک»اي با عنوان  هزينهداشتن فرزندان تحت تكفل، كمک

ضريب حقوقي ساالنه  برابر 15و براي هر فرزند  57به ترتيب به ميزان 

 گردد. اخت ميپرد  وزيران، هيأتابالغ شده از سوي 

گير و همچنين اعضاي زن شاغل سرپرست ب هبانوان وظيف -1تبصره 

ي كلي هستند و به موجب خانوار كه همسرانشان معلول و يا ازكارافتاده
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حكم مراجع قانوني، سرپرستي خانوار را به عهده دارند، از كمک 

 ي نهيهزخانوار و نيز در صورت تكفل مخارج فرزندان، از كمک ي نهيهز

 شوند. اوالد برخوردار مي

تعلق  آنهابه  نهيهز كمک كه فرزنداني سن ي نهيشيب -2تبصره 

هزينه، نيازي به برقراري و قطع اين كمک .استسال تمام  20 ،گيرد مي

در مورد  دانشگاهدرخواست عضو ندارد و به طور خودكار از سوي 

. عضو شود يمام عضو آمده است، انج ي شناسنامهفرزنداني كه نام آنها در 

  برساند. دانشگاهبايد هرگونه تغيير در وضعيت فرزندان خود را به اطالع 

كلي، با تشخيص سازمان ي فرزندان معلول و ازكارافتاده -3تبصره 

بهزيستي كشور، سازمان پزشكي قانوني و ساير مراجع پزشكي 

 نيستند. اين ماده 2صالح، مشمول محدوديت سني مذكور در تبصره  ذي

 و« خانوار ي ينههزكمک»پرداخت  ي نحوهميزان و  -4تبصره 

گيران در ب هموضوع اين ماده به بازنشستگان و وظيف« اوالد ي ينههزكمک»

وزيران  هيأتهر سال، تابع ضوابط و مقررات تعيين شده در مصوبات 

 همان سال است.

مكلف است به اعضاي شاغل در پايان هر سال،  دانشگاه -24ماده 

 كند. پرداخت « عيدي» ،ساس مبلغ اعالم شده از سوي هيأت وزيرانبرا

موضوع اين ماده به « عيدي»پرداخت  ي نحوهميزان و  -تبصره

گيران در هر سال، تابع ضوابط و مقررات تعيين ب هبازنشستگان و وظيف

 وزيران همان سال است. هيأتشده در مصوبات 
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قانون »آمده در در صورت ارتكاب هر يک از تخلفات  -25ماده 

ها و مؤسسات آموزش عالي و  مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه

از سوي عضو، موضوع به « اجرايي آن ي نامه يينآتحقيقاتي كشور و 

 گردد. هاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي ارجاع مي هيأت

عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال، اسناد و  -26ماده 

در اختيار وي قرار داده شده است.  دانشگاهاز سوي  مداركي است كه

 ي اجازهتحويل دادن يا ندادن اموال، اطالعات، مدارک و اسناد، صرفاً با 

پذير است و در  مقام مجاز در چارچوب قوانين و مقررات مربوط امكان

قانون »صورت ورود ضرر و زيان و يا افشاي اسناد، موضوع براساس 

ها و مؤسسات آموزش عالي و  علمي دانشگاه مقررات انتظامي هيأت

 مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.« تحقيقاتي كشور

موظف است ضمن رعايت انصاف و  دانشگاهعضو  -27ماده 

داري و تبعيت رويي، وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت گشاده

گروه / پرديس/ دانشكده/ دانشگاهاز قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي 

صالح پاسخگو  و واحد سازماني مربوط، انجام دهد و در مقابل مقام ذي

باشد. در صورت تخطي از اين اصل، برابر مقررات مربوط با وي عمل 

 خواهد شد.

هاي قانوني  در انجام وظايف و مسئوليت دانشگاهعضو  -28ماده 

 ايتحم مورددر برابر شاكيان و مراجع قانونيِ تعقيب، تحقيق و رسيدگي 

اجرايي  دستورالعملمكلف است براساس  دانشگاهاست و  قضايي

به  ،«5 پيوستدستورالعمل »حمايت قضايي از اعضاي هيأت علمي 
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با استفاده از كارشناسان حقوقي خود يا  وي،تقاضاي عضو براي دفاع از 

 .كنداز عضو حمايت قضايي  ،گرفتن وكيل

نامه در  اين آيين به عضوي كه براساس ضوابط و مقررات -29ماده 

برد، صرفاً حقوق مرتبه و پايه و  به سر مي« آماده به خدمت»وضعيت 

 گردد. خانوار و اوالد پرداخت مي ي ينههزكمک

، حداكثر يک سال «آماده به خدمت»مدت وضعيت  -1تبصره 

 است.

هاي  عضوي كه براساس حكم مراجع قضائي و يا هيأت -2تبصره 

ت علمي، از اتهام وارد شده تبرئه گردد، رسيدگي انتظامي اعضاي هيأ

پيش از  يا قرارداد حقوق و مزاياي مستمر مندرج در حكم كارگزيني

 آماده به خدمت بودن را در اين مدت دريافت خواهد كرد.

، وضعيت عضو «آماده به خدمت» ي دورهچنانچه تا پايان  -30ماده 

ي اعضاي هاي رسيدگي انتظام براساس حكم مراجع قضايي يا هيأت

هيأت علمي، تعيين نشده باشد و يا موجبات بازگشت به كار وي فراهم 

نگردد، در صورت داشتن شرايط بازنشستگي )با احتساب مدت زمان 

هاي  و در غير اين صورت به يكي از روش آماده به خدمت( بازنشسته

 زير، حسب درخواست او رفتار خواهد شد:

پژوهشي و  و مؤسسات آموزش عاليها و  انتقال به ساير دانشگاه -الف

 هاي اجرايي با اعالم نياز. يا دستگاه

الي و ع شموزآ تها و مؤسسا اله به ساير دانشگاهس کمأموريت ي -ب

 جرايي با اعالم نياز.ا  يها و يا دستگاهپژوهشي 
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اه آخرين حقوق و مزاياي م کبازخريد عضو با پرداخت ي -پ

 ي سهيرئ هيأتول، با تأييد مستمر به ازاي هر سال خدمت قابل قب

 .دانشگاه

علمي  هيأت عضو نيازمندِ ي خانوادهبراي تأمين معيشت  -31ماده 

هاي رسيدگي به تخلفات اداري و  هيأت رأي ياكه با حكم مراجع قضائي 

 هاي بازسازي و هيأتيا  دانشگاهعلمي  هيأتانتظامي اعضاي  هيأتيا 

به اخراج يا انفصال دائم از مراجع مشابه، محكوم  ياپاكسازي سابق و 

 ي سابقهسال  15، در صورت داشتن بيش از شده استخدمات دولتي 

و در صورت  او سال سن در زمان صدور رأي، با تقاضاي 50خدمت و 

قانوني تحت تكفل وي به تشخيص  انرثاغياب يا فوت وي با تقاضاي و

كسورات متناسب با سابقه و ميزان  يا ماهانه، مقرري دانشگاهرئيس 

 ي العاده پرداختي بازنشستگي و حداكثر تا ميزان معادل حقوق و فوق

 . گردد يميک برقرار  ي يهپاشغل و جذب مربي 

 ي خانوادههر سال يک بار وضع معيشت  ،دانشگاهرئيس  -1تبصره 

اين قبيل افراد را بررسي كرده و با توجه به نتايج بررسي، نسبت به قطع 

ري يادشده، با رعايت حداكثر مقرر، تصميم يا كاهش يا افزايش مقر

ارائه  دانشگاهامناي  هيأتمقتضي را اتخاذ كرده و گزارش آن را به 

 . كند مي

، در انرثاو ي فهيوظمقررات مربوط به برقراري حقوق  -2تبصره 

 علمي منفصل نيز رعايت خواهد شد.  هيأتعضو  ي خانوادهمورد 
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پس  ،امناء هيأتتصويب در  شده از تاريخ مقرري تعيين -3تبصره 

از كسورات قانوني، از منابع صندوق بازنشستگي كشوري و يا در 

پرداخت  دانشگاهصورت عدم امكان، از محل درآمدهاي اختصاصي 

 .خواهد شد

به هر نحو از ركود علمي و عدم  دانشگاهاگر رئيس  -32ماده 

طلع علمي، براي اجراي وظايف محوله م هيأتكفايت و صالحيت عضو 

علمي صاحب صالحيت  هيأتشود، كميسيوني با سه نفر از اعضاي 

استادي(، تشكيل خواهد داد تا تحقيق به عمل آورده  ي مرتبه)ترجيحاً با 

و گزارش كامل و موجهي به او ارائه دهند. تشكيل جلسات و گزارش 

كميسيون مذكور محرمانه خواهد بود و در صورتي كه اين گزارش حاكي 

مي عضو يا عدم كفايت يا صالحيت او براي اجراي وظايف از ركود عل

مراتب را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به  دانشگاهمحوله باشد، رئيس 

پس از رسيدگي به  هيأتكند. اگر  اعالم مي دانشگاه ي يزهمم هيأت

كفايتي و صالحيت نداشتن وي را ي عضو، ركود علمي يا بيها فعاليت

 :شود يمزير با وي رفتار  يها وشرمحرز دانست، به يكي از 

اگر عضو واجد شرايط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته  -الف

 .شود يم

 اشد، باب  هبول داشتق لخدمت قاب ي سابقهسال  20حداقل  اگر -ب

ربط، هماهنگي صندوق بازنشستگي ذي روز حقوق و مزايا با 20حداقل 

 .شود يمبازنشسته 
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پژوهشي و  و اليع شآموز اتمؤسسو  ها دانشگاهبه ساير  -پ

مقصد  ي همؤسسدرخواست  ي ارائهاي اجرايي، مشروط به ه هدستگا

 .شود يممنتقل 

اگر شرايط بازنشسته شدن را نداشته باشد، سنوات خدمت  -ت

روز حقوق و مزاياي مشمول كسور  30قابل قبول او با پرداخت تا 

رئيسه  هيأت بازنشستگي به ازاي هر سال خدمت قابل قبول، به تشخيص

 .شود يمذخيره شده، بازخريد  هاي يمرخصبه عالوه وجوه 

در صورت  71ماده موافقت با استعفاي عضو بر اساس مفاد  -ث

 درخواست.

موظف است ساالنه فهرست  دانشگاهمعاونت آموزشي  -تبصره

اعضايي را كه در طول سه سال متوالي موفق به كسب يک پايه ترفيع 

 دانشگاهگيري، به رئيس ركود علمي و تصميم ، جهت بررسياند نشده

 اعالم كند.

 

عضو حقيقي در جلسات  ي جلسهحق حضور در  -33ماده 

ها و عناوين مشابه به ازاي هر ساعت، بر  هيأت، شوراها، ها يسيونكم

ي شغل  العاده مبناي يک هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه، پايه و فوق

 ماه قابل پرداخت است. ساعت در 40)مخصوص( عضو، تا سقف 
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 چهارمفصل 
 ارزيابي مستمر، ترفيع پايه و ارتقاء

 

ترفيع ساالنه  ي يهپاعضو موظف است به منظور كسب  -34ماده 

نامه، اين آيين «6دستورالعمل پيوست »در چارچوب ضوابط و مقررات 

مات علمي اجرايي آموزشي، پژوهشي و خد هاي يتفعالاطالعات 

خود را ترجيحاً بالفاصله پس از تاريخ استحقاق ترفيع خود و  ي ساالنه

ثبت  دانشگاهاطالعاتي  يها سامانهحداكثر تا تاريخ استحقاق سال بعد در 

ترفيعي كه اطالعات آن يک سال بعد از تاريخ  ي يهپاكند. بار مالي 

ترفيعات  ي يتهمكاستحقاق در سامانه ثبت شده است، از زمان تصويب 

اطالعات  ي ارائهاعمال خواهد شد. در هر صورت، تأخير در ثبت و 

ترفيع هر سال، حداكثر تا سه سال پس از تاريخ استحقاق آن سال امكان 

 پذير است و پس از آن ديگر قابل بررسي نيست.

موظف است براي بررسي استحقاق دريافت  دانشگاه -35ماده 

و، عملكرد آموزشي، پژوهشي و خدمات علمي عض ي ساالنهترفيع  ي يهپا

اطالعاتي  يها سامانهشده در اجرايي او را بر اساس اطالعات ثبت

 ، مورد ارزيابي و اقدام قرار دهد. دانشگاه
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 موظف است بر مبناي نتايج حاصل از ارزيابي دانشگاه -36ماده 

عضو و به منظور افزايش سطح كارآيي و اثربخشي  ي ساالنهعملكرد 

اي آموزشي ه ههاي وي در ايفاي هرچه بهتر تكاليف، كارگا يشتر فعاليتب

علمي نيز موظف  هيأتالزم را طراحي و اجرا كند. عضو  يها برنامهو 

ا و ه هربط، در آن كارگاذي يها دستورالعملاست بر اساس مقررات و 

 شركت كند. ها برنامه

 -ايموظف است بر اساس درخواست عضو بر دانشگاه -37ماده 

شده در به اطالعات ثبت هاي عضو را با توجه ارتقاي مرتبه، فعاليت

ي اعضاي رتبهم ينامه ارتقا درچارچوب آيين دانشگاهطالعاتي ا يهاسامانه

مرتبط به آن، مورد ارزيابي و اقدام قرار  يها دستورالعمللمي و ع تهيأ

 دهد. 

 



 

 

 پنجمفصل 
 مأموريت و انتقال

 

لف است در راستاي توليد دانش و اعتالي مك دانشگاه -38ماده 

المللي، كمک به حل مشكالت علمي و فني  جايگاه خود در سطح بين

هاي تخصصي، آشنايي و استفاده از  كشور از طريق تحقيق در زمينه

هاي نوين پژوهشي و آموزشي،  دستاوردها، دانش فني، امكانات و روش

المللي در روابط بين  يناي و ب علمي منطقه هاي يهمكارنهادينه كردن 

اي علمي و پژوهشي و همچنين به ه تنتايج فعالي ي مبادلهدانشگاهي و 

 هيأتمنظور افزايش كارآيي و كارآمدي و ارتقاي تجربه و دانش اعضاي 

ها،  علمي خود؛ تسهيالت الزم را براي شركت آنان در كنفرانس

و يا مانند  نشگاهداها، انجام مطالعات مرتبط با اهداف  سمينارها، كنگره

تحصيلي هر يک از اعضاء در داخل يا خارج از  ي رشته ي ينهزمآن كه در 

اعزام آنان را در قالب هر يک از موارد  دانشگاهشود و  كشور تشكيل مي

دهد، در چارچوب ضوابط و مقررات اين  زير ضروري تشخيص مي

 نامه، فراهم كند: آيين

 مأموريت فرصت مطالعاتي -الف

 ريت علميمأمو -ب
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 مأموريت پژوهشي -پ

 مأموريت آموزشي -ت

طعي تمام ق  يعلمي رسم هيأتتواند عضو  مي دانشگاه -39ماده 

وقت خود را براي تكميل اطالعات علمي و آگاهي از تحقيقات 

، ها پژوهشداخل يا خارج از كشور و مشاركت در اين گونه  ي يشرفتهپ

كه به  مطالعاتي  تمأموريت فرص اجرايي در چارچوب دستورالعمل

-  تفرص»رسد، براي استفاده از  مي دانشگاهي  ئيسهر تتصويب هيأ

 اعزام كند.« مطالعاتي

مرخصي استحقاقي يا  ي رهيذخدرخواست استفاده از  -تبصره

فرصت مطالعاتي و  ي دورهسال پس از اتمام  2تا مرخصي بدون حقوق 

 .بودپذير نخواهد ، امكاندانشگاهاشتغال به خدمت در 

خود را در  رسمي علمي هيأتتواند عضو  مي دانشگاه -40ماده 

ربط، به منظور  سقف اعتبارات مصوب، با رعايت ضوابط و مقررات ذي

ها به منظور انجام  كنگره ها و ها، سمينارها، كنفرانس شركت در كارگاه

 يها برنامه مطالعات مرتبط با رشته تخصصي خود و يا اهداف مرتبط با

و مانند آن در داخل و يا خارج از كشور و در چارچوب  دانشگاه

« مأموريت علمي»رسد، به  دستورالعملي كه به تصويب هيأت رئيسه مي

 اعزام نمايد.

علمي پيماني صرفاً در طول قرارداد و با  هيأتعضو  -تبصره

 نامه، مشمول اين ماده است. رعايت ساير ضوابط و مقررات اين آيين
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تمام وقت علمي رسمي  هيأتعضو  تواند يم دانشگاه -41ماده 

، به رسد يم رئيسه هيأتخود را بر اساس دستورالعملي كه به تصويب 

مأموريت پژوهشي خارج از كشور )حداكثر تا سقف سه سال( اعزام 

 كند.

لمي پيماني صرفاً در طول قرارداد و با ع  هيأتعضو  -1تبصره 

 ه، مشمول اين ماده است.نام رعايت ساير ضوابط و مقررات اين آيين

مرخصي استحقاقي يا  ي رهيذخدرخواست استفاده از  -2تبصره 

مأموريت پژوهشي  ي دورهسال پس از اتمام  2تا مرخصي بدون حقوق 

 پذير نخواهد بود.، امكاندانشگاهو اشتغال به خدمت در 

علمي رسمي خود را به  هيأتتواند عضو  مي دانشگاه -42ماده 

اعطاي بورس »هاي اجرايي  نامه علمي در چارچوب آيينمنظور ارتقاي 

اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به »و « تحصيلي داخل كشور

وقت و حداكثر به مدت مصوب وزارت، به صورت تمام« خارج از كشور

اعزام « مأموريت آموزشي»سال با پرداخت حقوق و مزاياي مربوط، به  4

 كند.

تحصيل در مقطع  ي ادامهعلمي براي  هيأتاعزام عضو  -43ماده 

حوزوي )در خارج و يا داخل كشور و با  4دكتراي تخصصي يا سطح 

استفاده از مأموريت آموزشي(، منوط به داشتن شرايط زير بر اساس 

 سد خواهد بود. ر يم دانشگاه ي يسهرئ هيأتكه به تصويب  يا نامهشيوه

 وضعيت استخدامي عضو رسمي باشد. -الف

 باشد. دانشگاهتحصيلي عضو، مورد نياز  ي رشته -ب
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 محل تحصيل عضو، مورد تأييد وزارت باشد. -پ

ارتقاي  ي نامه نييآ% امتياز الزم را از 60 حداقل عضو متقاضي -ت

مرتبه، با تشخيص كميسيون تخصصي و تأييد هيأت اجرايي جذب، 

 كسب كند.

 باشد. سال 35سن عضو متقاضي حداكثر  -ث

ر حقوق و ـرابـسپردن وثيقه ملكي به ميزان دو ب عضو نسبت به -ج

 اي برآوردي اقدام كند.ه ههزين آموزشي و ساير تيمأمورمزاياي دوران 

چنانچه عضو مأمور به تحصيل در پايان مهلت مقرر  -1تبصره 

و  دانشگاهموفق به اخذ مدرک تحصيلي مورد نظر نگردد، به تشخيص 

برابر  2ت، ضمن بازپرداخت تا وزار دفتر حقوقي دييتأدر صورت لزوم 

، دانشگاهها و وجوه دريافتي به عنوان خسارت وارده به  هزينه ي همه

 ملزم به حضور در محل خدمت و انجام وظايف محول است.

در موارد خاص، مدت مأموريت آموزشي عضوي كه در  -2تبصره 

 تحصيلي مورد نظر نشده است، با ي دورهسال موفق به گذراندن  4پايان 

ماهه، با گزارش پيشرفت تحصيلي براي حداكثر دو نوبت شش ي ارائه

پرداخت حقوق و مزاياي مستمر قابل تمديد  رئيسه و هيأتت موافق

 است. 

تحصيل عضوي كه تا پايان  ي ادامهدر موارد خاص،  -3تبصره 

سال مأموريت آموزشي، موفق به گذراندن  5مهلت مقرر و حداكثر در 

 ي ارائهخذ مدرک مورد نظر نشده است، صرفاً با تحصيلي و ا ي دوره
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رئيسه، حداكثر براي  هيأتدرخواست مرخصي بدون حقوق و تصويب 

 پذير است. دو نوبت يک ساله، امكان

پذيرش مدرک دكتراي تخصصي عضوي كه سن وي  -4تبصره 

سال نيست و با استفاده از مرخصي بدون حقوق و با  50بيشتر از 

ده است، با رعايت شرايط مندرج در بندهاي شخصي اخذ ش ي نهيهز

اين ماده و ساير شرايط و مقررات مربوط، پس از تأييد هيأت  تتا  الف

 پذير است. امكان هيأتمميزه، بر اساس دستورالعمل مصوب آن 

، دانشگاه ي سهيرئ هيأتدر موارد خاص با تشخيص  -5تبصره 

 ي ادامهي براي خدمت پيمان ي سابقهاعزام عضو پيماني با دو سال 

حوزوي در داخل كشور و  4تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي يا سطح 

با استفاده از مأموريت آموزشي، با رعايت شرايط آمده در اين ماده به 

 پذير است.  استثناي بند يک آن، صرفاً پس از تصويب هيأت امنا امكان

هاي  براي تصدي پست دانشگاهمأموريت عضو رسمي  -44ماده 

جمهور،  معاونان رئيس ريت سياسي كشور همچون روساي سه قوه،مدي

اعضاي شوراي نگهبان، رئيس سازمان صدا و سيما، وزيران، معاونان 

وزيران، سفيران، استانداران، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و 

 پذير است. شهردارتهران امكان

، هاي يادشده به مشموالن اين ماده در مدت تصدي پست -1تبصره 

يا دستگاه محل مأموريت قابل  دانشگاهحقوق و مزايا از محل اعتبارات 

مديريت آنان به  ي العاده فوقپرداخت است و در هر حال پرداخت 

 دستگاه محل مأموريت خواهد بود. ي عهده
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عضو موضوع اين ماده، مشروط به  ي مرتبهارتقاي  -2تبصره 

ها و  ي هيأت علمي دانشگاهاعضا ي مرتبهارتقاي  ي نامه نييآرعايت كامل 

 مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري انجام خواهد شد.

ياز ن ناده، بدوم نموضوع اي ستحقاقي عضوا يترفيع ساالنه -3تبصره 

 شود. ادي اعطا ميع يورت پايهص هبه ارزيابي ب

دانشكده و تصويب با موافقت گروه/ تواند يم دانشگاه -45ماده 

رئيسه، عضو رسمي خود را با درخواست  هيأت ييدتأپرديس و /دانشكده

آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي وابسته  مؤسساتا يا ه هدانشگا

اي اجرايي و ه هيا ساير دستگا ، تحقيقات و فناوريبه وزارت علوم

ها و ديگر مزاياي چنين العادهموافقت عضو، مأمور كند. حقوق، فوق

محل مأموريت پرداخت  ي مؤسسه عضوي در مدت مأموريت، از طرف

وجهي پرداخت نخواهد شد. در صورتي كه  دانشگاهو از طرف  گردد يم

محل  ي مؤسسهمدت يادشده را شخصاً يا از طرف كسور بازنشستگي 

خدمت رسمي او منظور خواهد  ي سابقهمأموريت بپردازند، آن مدت جزو 

 يأتهمحل مأموريت و تأييد  ي مؤسسهشد. در صورت درخواست 

با حفظ وظايف آموزشي  تواند يم، حكم مأموريت عضو، دانشگاه ي يسهرئ

و پژوهشي صادر شود. در اين صورت، حقوق و مزاياي عضو، از سوي 

 ي مؤسسهليكن اين امر مستلزم عقد قراردادي با ؛ شود يمپرداخت  دانشگاه

ايست حداقل معادل مبالغ پرداختي به ب ياست كه در آن م يتمأمورمحل 

ضو متناسب با زمان حضور او در محل مأموريت )مذكور در حكم ع

  پرداخت گردد. دانشگاهبه  يتمأمورصادره( از طرف محل 
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تواند در صورت نياز به خدمات اعضاي  مي دانشگاه -1تبصره 

 و ها و مؤسسات آموزش عالي هيأت علمي رسمي ساير دانشگاه

اجرايي، با  يها اهدستگپژوهشي دولتي وابسته به وزارت و يا ديگر 

مربوط، از خدمات آنان براي مدت معين با رعايت  ي مؤسسهموافقت 

 استفاده كند. « مأمور به خدمت»مقررات، به عنوان 

ترفيع مأموران مشمول اين ماده در صورت كسب امتيازات  -2تبصره 

آموزشي و پژوهشي موظف، با تصويب  يها تيفعالالزم از طريق انجام 

 دانشگاهبر اساس ضوابط و مقررات ترفيع در  دانشگاهعات ترفي ي تهيكم

پذير است. در مورد مأموراني كه وظايف آموزشي و پژوهشي خود امكان

، ترفيع منوط به اخذ دهند يممحل مأموريت انجام  ي مؤسسه را در

 محل مأموريت است. ي مؤسسه ي هيدييتأ

موريت ارتقاي مأموران مشمول اين ماده در حين مأ -3تبصره 

 ي تهيكم ي مصوبهپذير نيست؛ ليكن براي مأموراني كه تاريخ امكان

است، در  ها آن تيمأمورپيش از تاريخ آغاز  ها آن ي پروندهمنتخب 

 پذير است.مميزه، ارتقاي عضو امكان هيأتصورت تصويب پرونده در 

علمي  هيأتها و ديگر مزاياي عضو العادهحقوق، فوق -4تبصره 

ي ستاد وزارت، شوراي عالي انقالب فرهنگي و اه كه در سمت

پرداخت  دانشگاهاز محل اعتبارات  تواند يمهمكاري دارد  ها فرهنگستان

ي مديريت عضو از محل اعتبارات محل العادهشود. در هر صورت فوق

مرخصي اين افراد در محل  ي رهيذخ. شود يممأموريت پرداخت 

مورد  دانشگاهرئيسه، در  أتهياعالم آن محل و تأييد  مأموريت، با
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. ارتقاي مأموران مشمول اين تبصره با رعايت رديگ يماحتساب قرار 

 پذير است.ارتقاء امكان ي نامهكامل آيين

استفاده از آن،  ي نحوهمدت مرخصي عضو مأمور و  -5تبصره 

مرخصي در  ي رهيذخمحل مأموريت است و  ي مؤسسهمشمول مقررات 

 .شود ينممحاسبه  دانشگاهدر  محل مأموريت، ي مؤسسه

مأموريت عضو رسمي كه با موافقت و يا حكم وزير به  -6تبصره 

المللي مأمور به خدمت  ها و مؤسسات بين خارج از كشور و يا سازمان

با پرداخت   گردد، بدون حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي و صرفاً مي

 دانشگاه يا تيمأمورمحل  ي مؤسسهحقوق و مزايا از محل اعتبارات 

 پذير است.  امكان

كه با حكم وزير به سمت   يمأموريت اعضاي رسم -7تبصره 

آموزش عالي، پژوهشي و فناوري  مؤسساتا و ه هرياست دانشگا

ردند، با رعايت ميزان واحد موظف گ يبه خدمت م مأمورمنصوب و 

و  نامه آييناين  13ماده مندرج در  تدريس يا كسر واحد موظف تدريس

محل  ي مؤسسهحسب توافق از محل اعتبارات حقوق و مزايا  پرداخت

)بدون  تيمأمورمحل  ي مؤسسهاعتبار از محل  نيتأمخدمت آنان و يا 

لعاده ا قپرداخت فو ذير است.پ نامكا دانشگاهتوسط  و پرداخت كاهش(

بر عهده  موضوع اين تبصره،در دوران تصدي سمت عضو مديريت 

  .اشدب يم تيمأمورمحل  ي همؤسس
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ها و  به خدمت در دانشگاه دانشگاهمأموريت عضو رسمي  -8تبصره 

غيرانتفاعي و بالعكس  -مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري غيردولتي

 به استثناي موارد زير ممنوع است:

براي تصدي سمت   مأموريت افراد موضوع اين تبصره صرفاً -الف

و  دانشگاه رئيس درياست مؤسسات يادشده با درخواست مؤسسه، تأيي

 تصويب وزير.

ها و  به خدمت در دانشگاه دانشگاهمأموريت عضو رسمي  -ب

اي از غيرانتفاعي كه به هرگونه -مؤسسات آموزش عالي غيردولتي

كل  ي بودجهها در جداول  و نام آن كنند يمعمومي دولت استفاده  ي بودجه

دوران سال در طول  2كشور درج گرديده است، حداكثر براي مدت 

 ي هحقوق و مزاياي آنان از محل اعتبارات مؤسس نيتأمبا  صرفاً، خدمت

 .باشد يمامكان پذير  دانشگاهو پرداخت از طريق  تيمأمورمحل 

به خدمت در دانشگاه  دانشگاهمأموريت اعضاي رسمي  -9تبصره 

رئيس و معاونان »اي مديريتي ه تآزاد اسالمي، صرفاً براي تصدي سم

رئيس واحد علوم، »و « وساي مراكز استاني دانشگاهر»، « دانشگاه

اشد. ميزان واحد موظف ب يذير مپ نپس از تأييد وزير امكا« تحقيقات

پيشنهاد  دانشگاه،پژوهشي اين دسته از اعضا، با درخواست و يآموزش

 .گردد يممركز و تأييد وزير تعيين 

عضو رسمي مشمول اين ماده در يک  تيمأمورمدت  -10تبصره 

 د. د بوحداكثر سه سال متوالي خواه تيمأمور ي رهدو
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يا مؤسسات دولتي يا  ها خانهدر صورتي كه وزارت -46ماده 

كل كشور، به  ي بودجهي مستقل مندرج در جداول المنفعهمؤسسات عام

 دانشگاهنياز داشته باشند،  دانشگاهعلمي رسمي  هيأتخدمت عضو 

 ي رشتهكه خدمت مورد نظر با با موافقت عضو و مشروط بر آن تواند يم

دانشگاهي عضو ارتباط داشته باشد و كسب تجربه در آن زمينه، براي 

مفيد باشد و گروه  دانشگاهانجام وظايف آموزشي يا پژوهشي او در 

آموزشي مربوط بتواند وظايف خود را بدون مشاركت او انجام دهد، 

 و تصويب /پرديسعضو را پس از تأييد مديرگروه و رئيس دانشكده

اعزام كند.  متقاضي ي مؤسسهخانه يا ، به وزارتدانشگاه رئيسه هيأت

حقوق و مزاياي اين مأمور، با رعايت مقررات مربوط، از محل اعتبار 

مأموريت، قابل پرداخت است. چنين عضوي در مدت محل  ي مؤسسه

مأموريت، از هر لحاظ به استثناي مقررات مربوط به بازنشستگي، مشمول 

محل مأموريت خواهد بود و در صورتي  ي مؤسسهات مورد عمل مقرر

محل مأموريت  ي مؤسسهكه كسور بازنشستگي مدت مأموريت را 

خدمت رسمي او منظور خواهد  ي سابقهبپردازد، مدت مأموريت جزو 

 شد.

علمي مشمول اين  هيأتترفيع ساالنه و ارتقا، به عضو  -1تبصره 

علمي جزو حداقل  هيأتوريت اعضاي و سنوات مأم رديگ ينمماده تعلق 

 .شود ينمباالتر محسوب  ي مرتبهمدت اشتغال به منظور ارتقاء به 

 هيأتدر صدور حكم مأموريت، وضعيت خدمت عضو  -2تبصره 

 .شود ينموقت( قيد  غيرتمام –وقت  علمي )تمام
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پس از  لمي مأمورع  هيأت وضعيت استخدامي عضو -3تبصره 

، طبق قتو مقت يا غيرتماو منظر تما از دانشگاه،بازگشت به 

 مشخص خواهد شد. نامه آييناين « 1دستورالعمل پيوست »

مدت مرخصي و چگونگي استفاده ازمرخصي، مشمول  -4تبصره 

مرخصي در محل  ي رهيذخاست و  تيمأمورمحل  ي مؤسسهمقررات 

 .شود ينم، محاسبه دانشگاهمأموريت در 

اگر حقوق و مزاياي عضو، با قراردادي از طرف  -5تبصره 

پرداخت شود، پرداخت حقوق و  دانشگاهمحل مأموريت به  ي مؤسسه

شكل  به عضو بالمانع است. پرداخت حقوق به دانشگاهمزايا از جانب 

، دريافت دانشگاهپژوهشي عضو با  و و حفظ ارتباط آموزشي مذكور

عضو در طول  ي مرتبهنان ارتقاي ، ليكن همچكند يمپذير ترفيع را امكان

پذير نيست و سنوات مأموريت در حداقل مدت اشتغال، مأموريت امكان

 براي ارتقاي مرتبه محسوب نخواهد شد. 

عضو رسمي مشمول اين ماده در يک  تيمأمورمدت  -6تبصره 

 حداكثر سه سال متوالي خواهد بود.  تيمأمور ي دوره

عضو هيأت علمي رسمي با  ،دانشگاهدر صورت نياز  -47ماده 

 و ها و مؤسسات آموزش عالي دانشياري و استادي ساير دانشگاه ي مرتبه

اي ه هپژوهشي دولتي وابسته به وزارت، ستاد وزارت و يا ساير دستگا

 ي يشينهپتواند با حفظ  مبدأ و مقصد مي مؤسساتاجرايي، با موافقت 

ن عضو بر اساس منتقل شود. حقوق و مزاياي اي دانشگاهخدمتي، به 

شده و سوابق خدمتي، طبق مقررات اين پست سازماني تخصيص داده
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انتقال اعضاي هيأت علمي رسمي   گردد و بالعكس، نامه تعيين مي آيين

 و ها و مؤسسات آموزش عالي نيز به ساير دانشگاه دانشگاهقطعي 

اجرايي، حسب  يها دستگاهپژوهشي دولتي وابسته به وزارت و ساير 

بالمانع است. در اين  دانشگاهست آن مؤسسات و موافقت درخوا

 استخدامي عضو منتقل ي رابطهصورت، از تاريخ اجراي حكم انتقال، 

 ي مؤسسه ي عهدهقطع و هر گونه پرداختي، صرفاً بر  دانشگاهشده با 

 مقصد خواهد بود.

عضو، قبل از انتقال به  ي شدهذخيره يها يمرخص -1تبصره 

 تسويه شود. مبدأ ي مؤسسهوسط بايد ت دانشگاه

 ي مرتبهعلمي رسمي كه در  هيأت انتقال اعضاي -2تبصره 

 هيأتتأييد  نيستند، در صورت احراز ساير شرايط با دانشياري و استادي

 پذير است. مميزه، امكان

 



 

 

 ششمفصل 
 ها، بيمه و امور رفاهي مرخصي

 

ت، به ترتيب اعضاي پيماني و رسمي به ازاي هر سال خدم -48ماده 

ها و  العاده از يک و دو ماه مرخصي استحقاقي با استفاده از حقوق، فوق

. استفاده شوند يمبرخوردار  يا قرارداد حسب مورد مزاياي مندرج در حكم

 ي يمهندر تابستان و   ربط و الزاماً از مرخصي با تشخيص مقام مسئول ذي

درخواست عضو و ماه مجاز است. در موارد ضروري، با  اول فروردين

يا مقام مجاز از طرف وي، استفاده از مرخصي  دانشگاهتأييد رئيس 

 استحقاقي بالمانع است.

علمي رسمي كه در  هيأتمرخصي استحقاقي اعضاي  -1تبصره 

 است.  روز 45، حداكثر كنند يمانجام وظيفه  اي مديريتي و اداريه تپس

سال  در صورتي كه مدت خدمت عضو كمتر از يک -2تبصره 

هاي خدمت، از مرخصي استحقاقي استفاده خواهد  باشد، به تناسب ماه

 كرد.

مشابه اعضاي هيات ، قتو هنيممرخصي استحقاقي عضو  -3تبصره 

 قت است.و معلمي تما
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عضو براي يک بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصي  -4تبصره 

ه از تواند تا مجموع يک ما بيني شده در اين ماده، مي استحقاقي پيش

 مرخصي استحقاقي به منظور تشرف به حج واجب برخوردار شود.

صرفاً براي مرخصي استحقاقي  دانشگاهتقويم اداري  -5تبصره 

تعيين « اول مهر هر سال تا پايان شهريور سال بعد»موضوع اين ماده از 

 .شود يم

نكردن عضو از مرخصي استحقاقي  درصورت استفاده -49ماده 

 و نامه آييناين  50ي به استثناي مشموالن ماده ساليانه، مرخصي و

 زير اين ماده، قابل ذخيره يا بازخريد نخواهد بود. ي تبصره

با درخواست مرخصي عضو شاغل  دانشگاهدر مواردي كه  -تبصره

دار، مبني بر  هاي سازماني مصوب ستاره هاي اجرايي پست در سمت

ساالنه در تابستان، به استفاده از تمام يا قسمتي از مرخصي استحقاقي 

دليل نياز به حضور وي موافقت نكند، بر اساس دستورالعملي كه به 

و حداكثر نيمي از مرخصي   رئيسه خواهد رسيد، صرفاً هيأتتصويب 

و يا  دانشگاهعضو كه به علت عدم موافقت رئيس  ي ساالنهاستحقاقي 

مأخذ  مقام مجاز از طرف وي استفاده نشده است، ذخيره و مابقي به

، يا قرارداد حسب مورد آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آمده در حكم

 ي ساالنه. در هر حال سقف ذخيره و بازخريد مرخصي شود يمبازخريد 

 نخواهد بود. روز 45يک عضو، بيش از 

با درخواست عضو بدون سمت  دانشگاهدر مواردي كه  -50ماده 

رخصي استحقاقي تابستاني به اجرايي براي استفاده از همه يا قسمتي از م
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از  روز 10علمي و پژوهشي موافقت نكند،  هاي يتفعالسبب اشتغال به 

تابستاني عضو، مشروط به تأييد  ي نشدههمرخصي استحقاقي استفاد

مرخصي موضوع  ي يرهذخ. سقف شود يممسئول واحد مربوط، ذخيره 

ذخيره، خواهد بود و از زمان  روز 30در طول خدمت عضو،  ادهاين م

 حداكثر تا سه سال قابل استفاده و غير قابل بازخريد است.

به هر  دانشگاهاستخدامي عضو با  ي رابطهدر صورتي كه  -51ماده 

علت، به استثناي حالت انتقال قطع گردد، حقوق و مزاياي مدت 

شده به مأخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي مرخصي استحقاقي ذخيره

، به وي و در صورت فوت به رداد حسب مورديا قرا مندرج در حكم

 وارثان قانوني عضو پرداخت خواهد شد.

قطع ارتباط كند،  دانشگاهپرداخت مطالبات عضوي كه با  -تبصره

 است.  دانشگاهحساب با منوط به تعيين تكليف وي و تسويه

در موارد زير، عضو عالوه بر مرخصي استحقاقي ساالنه،  -52ماده 

 ز مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا را دارد:حق برخورداري ا

 ازدواج دائم به مدت سه روز كاري. -الف

درگذشت بستگان شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت  -ب

 پنج روز كاري و برادر و خواهر به مدت سه روز كاري.

 صالح(.غيبت موجه )به تعداد روزهاي مورد تأييد مراجع ذي -ج

هفته از تاريخ  دو )به مدت شود يمه صاحب اوالد عضو )مرد( ك -د

 (تولد فرزند
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غيبت موجه حالتي است كه عضو به علتي خارج از حدود  -تبصره

قدرت و اختيار خود، نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن 

 گردد. صالح، احراز مي مراجع ذي عذر وي با تأييد

ي كه مانع انجام ا يدر صورت ابتالي عضو به بيمار -53ماده 

روز متناوب در  12 گواهي پزشكي، ي ارائهتواند با  خدمت وي شود، مي

 ي ارائهروز با  30روز( و مازاد بر اين مدت، تا  3سال )هر نوبت حداكثر 

، از مرخصي استعالجي با دانشگاهگواهي پزشكي و تأييد پزشک معتمد 

راي مدت بيشتر از استفاده از حقوق و مزاياي مربوط، برخوردار گردد. ب

روز، حداكثر تا يک سال با نظر كميسيون پزشكي مورد تأييد  30

 .گردد يممند از مرخصي استعالجي بهره دانشگاه

اگر بيماري عضو، به تشخيص كميسيون پزشكي مورد  -1تبصره 

، بيش از يک سال تداوم يابد، با رعايت ضوابط و مقررات دانشگاهتأييد 

از يک سال نيز از حقوق و مزاياي يادشده مربوط، براي مدت بيش 

 .شود يمبرخوردار 

در صورتي كه عضو در ايام مرخصي استحقاقي بيمار  -2تبصره 

شود، براساس گواهي پزشكي و پس از تأييد پزشک معتمد، مرخصي 

استحقاقي وي در طي مدت بيماري، به مرخصي استعالجي تبديل 

 گردد. مي

ادره در خارج از كشور، تأييد ص يها يگواهدر مورد  -3تبصره 

سفارت يا دفتر حافظ منافع جمهوري اسالمي ايران در آن كشور در 

 صورت وجود الزم است.
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دمت و خ  موظف است به عضوي كه در حين دانشگاه -4تبصره 

، بر اثر عوامل محيط دانشگاهيا مأموريت و بنا به نظر كميسيون پزشكي 

، بدون شود يميا  يماري شدهكار و يا مأموريت دچار حادثه يا ب

 ي همهمحدوديت مقرر در اين ماده، مرخصي استعالجي اعطا و 

 عضو را پرداخت كند. يا مهيبهاي مازاد بر ميزان پوشش  هزينه

عضو مشمول صندوق تأمين اجتماعي در استفاده از  -5تبصره 

مرخصي استعالجي مازاد بر سه روز، از نظر پرداخت حقوق و مزايا، تابع 

قررات قانون تأمين اجتماعي است و پرداخت حقوق و مزاياي مدت م

مرخصي استعالجي مازاد بر سه روز )از جمله مرخصي زايمان( بر عهده 

 اين صندوق است.

تواند از مرخصي زايمان، هر نوبت  بانوي عضو، مي -54ماده 

 ماه و با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط برخوردار گردد. 9حداكثر 

براي بانواني كه در يک زايمان، صاحب فرزند دوقلو و  -1ه تبصر

 يابد. ماه افزايش مي 12شوند، اين مدت به  يا بيشتر مي

براي بانوان عضو پيماني كه قرارداد آنان قبل از اتمام  -2تبصره 

يابد، مدت  شده براي مرخصي زايمان اين ماده پايان ميهاي تعيين زمان

 گردد. تعيين شده، تمديد مي هاي قرارداد تا سقف مرخصي

ماموران آموزشي  به استثناي دانشگاهعضو رسمي  -55ماده 

(، در صورت نداشتن مرخصي نامه آييناين  43ماده  3)موضوع تبصره 

شده با تأييد و موافقت باالترين مقام مسئول  استحقاقي ذخيره
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 نامه آييناين  56ماده تواند با رعايت ضوابط و مقررات  ، ميدانشگاه

 از مرخصي بدون حقوق استفاده كند.

عضو پيماني در موارد ضروري و استثنايي، مشروط به آنكه  -تبصره

در مدت   لطمه نزند، صرفاً دانشگاههاي آموزشي و پژوهشي  به برنامه

 ماه 4به مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصي بدون حقوق، حداكثر 

 خواهد بود.

تواند در طول مدت  مي دانشگاهي عضو رسمي قطع -56ماده 

خدمت خود با موافقت واحد سازماني و تأييد باالترين مقام مسئول 

، حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده كند. در دانشگاه

تحصيل  ي ادامهصورتي كه درخواست مرخصي بدون حقوق عضو براي 

اين  مربوط به شغل وي باشد، ي رشتهدر مقطع دكتراي تخصصي در 

رئيسه تا دو سال قابل افزايش خواهد بود. در هر  هيأتمدت با تصويب 

حال مجموع مرخصي بدون حقوق عضو در طول مدت خدمت، حداكثر 

 پنج سال است.

شمول مفاد اين ماده درخصوص اعضاي رسمي آزمايشي  -1تبصره 

سال(،  3اعم از اعطا و يا تمديد مدت مرخصي بدون حقوق )تا سقف 

 ه خواهد بود.دانشگا ي سهيرئ هيأتاخذ مجوز از منوط به 

حكم  ي واسطهبانوي عضو رسمي كه همسر وي به  -2تبصره 

، برد يمهاي اجرايي در مأموريت خارج از كشور به سر  رسمي دستگاه

تواند تا پايان مأموريت همسر خود و در طول خدمت، حداكثر به  مي
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تمديد مازاد بر پنج  از مرخصي بدون حقوق استفاده كند. سال 5مدت 

 پذير است. امناء امكان هيأتسال با مجوز 

خدمت  ي سابقهمدت مرخصي بدون حقوق، جزو  -3تبصره 

و صندوق  دانشگاه، مگر آن كه با موافقت شود ينمبازنشستگي محسوب 

ربط، كسورات بازنشستگي به طور كامل )مجموع سهم  بازنشستگي ذي

 خت گردد.( از سوي عضو پردادانشگاهعضو و 

 ي ادامهمدت مرخصي بدون حقوق عضو براي  -4تبصره 

، مشروط دانشگاههاي مورد نياز  تحصيالت عالي و تخصصي در رشته

به اينكه منجر به اخذ مدرک تحصيلي دكتراي تخصصي شود، از لحاظ 

بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط از سوي عضو، جزو 

 .رود يمسابقه خدمت رسمي وي به شمار 

تواند با پرداخت  عضو در ايام مرخصي بدون حقوق مي -5تبصره 

تكميلي، به صورت آزاد از  ي مهيبدرماني و  ي مهيب ي سرانهكامل حق 

 اي استفاده كند. خدمات بيمه

به عضو در مدت مأموريت آموزشي، فرصت مطالعاتي،  -57ماده 

بدون  مأموريت پژوهشي، آمادگي به خدمت، انفصال موقت، مرخصي

حقوق و همچنين مرخصي استعالجي مازاد بر يک سال كه به صورت 

مرخصي استحقاقي تعلق  متوالي در طي سال استفاده شده باشد،

 . گيرد ينم

انتخاب صندوق بازنشستگي در بدو استخدام وفق  -58ماده 

يک بار   مقررات مربوط با عضو است و وي در طول خدمت خود، صرفاً
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مترتب، مجاز به تغيير  هاي ينههزربط و تقبل كليه يبا رعايت قوانين ذ

 است.  صندوق بازنشستگي

تواند مشروط به تأمين اعتبار مورد نياز، به  مي دانشگاه -59ماده 

هاي بهداشت و درمان عضو، عالوه بر اعطاي  منظور كمک به تأمين هزينه

ماعي، به خدمات درماني يا قانون تأمين اجت ي يمهبمزاياي مقرر در قانون 

تكميلي و يا  ي يمهبمقتضي، از جمله تسهيل در عقد قرارداد  يها روش

هاي مرتبط، براساس دستورالعملي كه به  پرداخت بخشي از هزينه

 ، اقدام كند.رسد يم دانشگاه ي يسهرئ هيأتتصويب 

تواند مشروط به تأمين اعتبار مورد نياز، به  مي دانشگاه -60ماده 

رفاه، آسايش و آسودگي خاطر اعضاء و كمک به  منظور مساعدت، تأمين

وام و امور بيمه و تأمين و  ي الحسنه قرضتهيه مسكن، تقويت صندوق 

، با تصويب هيأت رئيسه، تسهيالت ها آنرفع ديگر نيازهاي ضروري 

 نامه برقرار كند.  اين آيين «7دستورالعمل پيوست »مالي الزم را براساس 

موظف است به منظور افزايش نشاط و كارآيي،  دانشگاه -61اده م

ايجاد و  دانشگاهورزش را در ، فرهنگ ءتقويت روحي و سالمت اعضا

به منظور تشويق در انجام امور ورزشي، راهكارهاي مناسبي را بر اساس 

 ، پيشنهاد و اجرا كند.رسد يمرئيسه  هيأتدستورالعملي كه به تصويب 

 



 

 

 هفتمفصل 
 پايان خدمت

 

 ي مرتبهمكلف است اعضاي خود را با توجه به  دانشگاه -62ماده 

نفع، علمي آنان و به شرح زير، بدون نياز به وصول درخواست عضو ذي

 بازنشسته كند.

 سال سابقه خدمت. 30سال سن يا  65مربي و استاديار:  -الف

 سال سن.  67دانشيار:  -ب

 سال سن.  70استاد:  -پ

و سن بازنشستگي  الفخدمت آمده در رديف  ي ابقهس -1تبصره 

اين ماده، براي آن دسته از اعضا كه به عنوان  پ و بآمده در بندهاي 

اند، در صورت  كشوري برگزيده شده ي نمونهعلمي  هيأتعضو 

 تا سه سال قابل افزايش است. دانشگاهدرخواست عضو و تأييد 

موفق به كسب  سن بازنشستگي آن دسته از اعضا كه -2تبصره 

ضو و تأييد ع ت، با درخواسندا هشد« استاد ممتاز دانشگاه تهران»عنوان 

تا سه سال قابل افزايش است. افزايش سن بازنشستگي عضو  دانشگاه

 2پايه ترفيع ممتاز و يا  1پس از آن در فواصل سه سال، منوط به كسب 

 پايه ترفيع ويژه در طي سه سال قبل از آن خواهد بود. 
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 بدر موارد خاص، بازنشستگي اعضاي موضوع بندهاي  -3ره تبص

 ، بدون رعايت شرط سني آمده در بندهاي ياد شده و با داشتنپو 

همراه با  دانشگاهخدمت، با پيشنهاد رئيس  ي سابقه سال 30 حداقل

امناء، بدون  هيأتآموزشي پژوهشي و تأييد  يها تيفعالارسال گزارش 

 پذير است.امكان آنان تگينياز به اخذ تقاضاي بازنشس

تواند اعضاي خود را كه براساس شرايط  مي دانشگاه -4تبصره 

 ي سابقه سال 30، با داشتن حداقل اين ماده پو  بآمده در بندهاي 

خدمت هستند، در صورت  ي ادامهخدمت، همچنان واجد شرايط 

 تقاضاي آنان، بازنشسته كند. 

مقررات خاصي وجود داشته ايثارگران جز در مواردي كه  -63ماده 

 هستند.  نامه آييناين  نظر مقررات بازنشستگي تابع باشد از

 ي همهمبناي تعيين حقوق بازنشستگي عضو، ميانگين  -64ماده 

پايه،  و  همرتب  قحقوق و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي )حقو

، (مخصوص)غل ش  ي العاده فوقممتاز،  ترفيع ويژه/ ي هلعادا قفو

در دو سال منتهي به پايان  (ويژه ي العاده فوق و جذب ي العاده فوق

 خدمت وي با اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگي است.

عضو مشمول صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي از لحاظ  -تبصره

هاي مقرر در قانون تأمين  مزاياي بازنشستگي و حمايت و  قتعيين حقو

 مربوط به خود است. اجتماعي، تابع ضوابط و مقررات

 30هنگام تعيين حقوق بازنشستگي، به عضوي كه بيش از  -65ماده 

، دو و سال 30خدمت دارد، به ازاي هر سال خدمت مازاد بر  ي سابقه سال



  71  پایانخدمت-فصلهفتم

حقوق بازنشستگي، عالوه بر حقوق  ي شدهرقم تعيين (% 5/2)نيم درصد 

بل پرداخت ربط قاشده محاسبه و از سوي صندوق بازنشستگي ذيتعيين

 است.

خدمت قابل احتساب براي  ي سابقهمنظور از  -66اده م

بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت عضو است كه در حين اشتغال 

لمي يا معادل آن بر ع توقت در وضعيت هيأت علمي يا غيرهيأتمام

رداخت انجام شده و كسور مربوط را پ« 1پيوست  دستورالعمل»اساس 

 .كند يمكرده يا 

مرخصي بدون حقوق و استعالجي و مدت خدمت  -تبصره

وظيفه، مشروط به   وقت بانوان عضو و همچنين مدت خدمت نظامنيمه

خدمت عضو  ي سابقهپرداخت كامل كسور بازنشستگي، به عنوان 

 گردد. محسوب مي

و نامه  ي مشمول اين آيينبه عضو بازنشسته، ازكارافتاده -67ماده 

قانوني عضو متوفي، به ازاي هر سال خدمت قابل قبول تا حداكثر  وارثان

، معادل يک ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسورات سال 30

شده طبق هاي ذخيره وجوه مربوط به مرخصي ي اضافهبازنشستگي به 

پرداخت  «پاداش پايان خدمت»عنوان  ربط، به مقررات و ضوابط ذي

 خواهد شد.

خدمت عضو كه در ازاي آن وجوه  ي سابقهآن قسمت از  -تبصره

بازخريدي دريافت شده است، از سنوات خدمتي مشمول دريافت اين 

 شود. وجوه كسر مي
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لمي بازنشسته در ع تاستفاده از خدمات اعضاي هيأ -68ماده 

التدريس، در سقف  صورت حق  علمي دانشيار و استاد به ي مرتبه

 نع است.هاي قانوني بالما محدوديت

تخصصي با پيشنهاد  يها رشتهدر موارد خاص و براي  -تبصره

كارگيري استادياران ، بهدانشگاه ي سهيرئ هيأتمعاون آموزشي و تأييد 

 بازنشسته به صورت حق التدريس بالمانع است.

بازنشستگي پيش از موعد اعضاء به استثناي موارد زير  -69ماده 

تواند عضو واجد يكي از  مي هدانشگاممنوع است. در موارد خاص، 

 نفع و تأييد هيأت رئيسه بازنشسته كند: شرايط زير را با درخواست ذي

 

 عضو هيأت علمي مرد -الف

 ي سابقهسال  20سال سن و حداقل  60داشتن حداقل  -1-الف

 روز حقوق و مزايا بر حسب سنوات خدمت. 20حداقل  خدمت با

 ي سابقهسال  25ل سال سن و حداق 55 حداقل داشتن -2-الف

 روز حقوق و مزايا بر حسب سنوات خدمت. 25خدمت با حداقل 

 

 عضو هيأت علمي زن -ب

روز  20حداقل  خدمت با ي سابقهسال  20حداقل  داشتن -1-ب

 حقوق و مزايا بر حسب سنوات خدمت.

سابقه خدمت  سال 25استادان و دانشياراني كه با حداقل  -70ماده 

از دوران تحصيالت عالي آنان سال  5د، حداكثر تقاضاي بازنشستگي كنن
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. در اين صورت، بنا بر درخواست شود يمجزو خدمت رسمي محسوب 

كسور بازنشستگي مدت  دانشگاهعضو واجد شرايط، در صورت موافقت 

هاي مشمول برداشت العادهمورد نظر بر مبناي آخرين حقوق و فوق

ما محاسبه و از عضو كسور بازنشستگي و به مأخذ سهم عضو و كارفر

 وصول خواهد شد.

در صورت  تواند يم دانشگاهعضو رسمي و پيماني  -71ماده 

، استعفاي خود را به ترتيب دو ماه قبل دانشگاهنداشتن تعهد خدمت به 

سال تحصيلي )رسمي( يا دو ماه قبل از پايان قرارداد )پيماني( از پايان نيم

در  دانشگاهن كسب موافقت به صورت كتبي اعالم كند و چنانچه بدو

مدت مقرر در محل كار حاضر نشود، عمل عضو، ترک خدمت محسوب 

علمي رفتار خواهد  هيأتو با وي برابر قانون مقررات انتظامي اعضاي 

 شد. 

هيچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در  در -1تبصره 

ست تا استعفا، موظف ا ي ارائهقبال وظايف وي نيست و عضو پس از 

، در محل كار خود حضور يافته و دانشگاهزمان پذيرش آن از سوي 

انجام وظيفه كند. در صورتي كه عضو پس از تسليم استعفا، انصراف 

اعالم كند، استعفاي وي  دانشگاهروز، كتباً به  15خود را حداكثر ظرف 

 . شود يممنتفي تلقي 

، در است دانشگاهعضوي كه داراي تعهد خدمت به  -2تبصره 

، بايد زيان دانشگاهصورت اعالم استعفا و قبول استعفاي وي از سوي 

جبران  ربطناشي از عدم ايفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ذي



74هايهیأتعلمیدانشگاهتهراننامهآیین 

يا  دانشگاهرئيس  ي عهدهكند. مسئوليت نظارت بر اجراي اين ماده، بر 

 مقام مجاز از طرف وي است. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هشتمفصل 
 ساير مقررات 

 

ي ا هضو شاغل يا بازنشسته در موارد ذيل كمک هزينع  به -72ماده 

العاده شغل  برابر مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق« پنج»به ميزان 

 گردد: )مخصوص( استاديار پايه يک پرداخت مي

ازدواج دائم عضو شاغل يا بازنشسته و همچنين هر يک از  -الف

 ي يک بار )با ارائه فرزندان و افراد تحت تكفل وي در هر مورد فقط

 الح( ص يمستندات قانوني از مراجع ذ

فوت همسر يا هر يک از فرزندان و افراد تحت تكفل عضو  -ب

 الح( ص يذ مستندات قانوني از مراجع ي ارائهشاغل يا بازنشسته )با 

در صورت فوت عضو شاغل يا بازنشسته كمک هزينه  -1تبصره 

 . شود يمپرداخت  قانوني وي وارثانموضوع اين ماده به 

وظيفه بگيران عضو شاغل يا بازنشسته متوفي به استثناي  -2تبصره 

همسر وي نيز در صورت ازدواج دائم براي يک بار از كمک هزينه 

 شود. اين ماده برخوردار مي« الف»موضوع بند 

دانشكده به  يک گروه/ محل خدمت عضو از تغيير -73ماده 

رضايت وي، موافقت مبدأ و مقصد و با دانشكده ديگر، صرفاً با  گروه/
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 اجرايي جذب هيأتصي عضو( و تصويب )رعايت ارتباط تخص

 پذير است.امكان

بدون اخذ رضايت، مجاز به تغيير  دانشگاهدر موارد زير  -1تبصره 

 پست سازماني عضو خواهد بود.

بر اساس  دانشگاهتغيير ساختار يا انحالل واحد سازماني در  -الف

 امناء. أتهي ي مصوبه

واحدهاي سازماني بر اساس  هاي يتفعالو  ها يتمأمورتغيير  -ب

 صالح.امناء يا ديگر مراجع ذي هيأت ي مصوبه

  دار.اي مديريتي مصوب شمارهه تاشتغال عضو در پس -پ

در صورتي كه به هر علت، محل خدمت عضو در  -2تبصره 

با تشخيص تخصصي وي باشد،  ي ينهزمگروه/دانشكده، غيرمرتبط با 

اجرايي جذب، محل خدمت عضو بدون نياز به طي مراحل  هيأت

 .گردد يمتعيين  دانشگاهيادشده، از سوي 

اي سازماني ه تكارگيري عضو پيماني جهت تصدي پسبه -74ماده 

 زير ممنوع است. ي تبصرهدار مصوب، به استثناي ستاره

ني كه از اعضاي پيما تواند يم دانشگاهدر موارد خاص،  -تبصره

خدمت آموزشي و پژوهشي در واحد  ي سابقهسال  3حداقل داراي 

جهت تصدي  دانشگاهي ئيسهر هيأتسازماني مربوط هستند، با موافقت 

دار مصوب استفاده كند. اين تبصره شامل اي سازماني ستارهه تپس

 .شود ينممشمولين طرح سربازي 
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ز تصدي بيش از يک سمت سازماني براي هريک ا -75ماده 

، عالوه بر سمت آموزشي يا پژوهشي ممنوع دانشگاهاعضاي رسمي 

براي تصدي موقت  دانشگاهاست. در موارد ضروري با تشخيص رئيس 

پست سازماني مديريتي يا حساس، به صورت سرپرستي، براي شش ماه 

ديگر قابل تمديد است، مجاز  ي ماههشش ي دورهكه حداكثر براي يک 

 است. 

ي مديريت تنها يک سمت العادهت مزايا و فوقدر هر صور -تبصره

 به عضو پرداخت خواهد شد.

 هيأتداشت و ارج نهادن به اعضاي به منظور بزرگ -76ماده 

 هاي يبرجستگها و  استادي كه داراي شايستگي ي مرتبهبا  دانشگاهعلمي 

المللي  اي و بين علمي و شخصيت فرهنگي شاخص در سطح ملي، منطقه

به استناد اين ماده و طبق ضوابط رت اخالقي هستند، و نيز حسن شه

، به عنوان استاد ممتاز انتخاب و طي مراسم «8دستورالعمل پيوست »

از مراتب  يا مرتبه. مقام استاد ممتازي گيرند يممورد تقدير قرار  اي يژهو

نشان  بلكه شود ينممحسوب  دانشگاهعلمي  هيأتهرم ارتقاي اعضاي 

است كه به عنوان  مذكورمتضمن امتيازات مندرج در دستورالعمل  ويژه

  .گردد يمقدرداني به استاد ممتاز اعطا 

 ي رابطهافراد برجسته علمي فاقد  تواند يم دانشگاه -77ماده 

گيري از خدمات آموزشي و را به منظور بهره دانشگاهاستخدامي با 

، به عنوان عضو «9 پيوست دستورالعمل»پژوهشي آنان و بر اساس 

 به كار گيرد. دانشگاهسال در  3وابسته انتخاب و براي مدت 
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واند به منظور تكريم عالمان تاثيرگذار در ت يمدانشگاه  -78ماده 

مختلف اجتماعي، سياسي و علمي، بر اساس دستورالعملي كه  يها عرصه

سد، آنان را به دريافت عنوان ر يم دانشگاه ي يسهرئ هيأتبه تصويب 

 مفتخر كند. «  دانشگاهعلمي افتخاري  هيأتعضو »

يني نشده ب شحكمي پي نامه آييندر مواردي كه در اين  -79ماده 

 دانشگاهرئيسه  هيأتباشد يا در آن ابهامي وجود داشته باشد با تشخيص 

 أتهيامناء مطرح و در اولين جلسه  هيأتموضوع در كميسيون دائمي 

 امناء تصميم گيري خواهد شد.
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  علمي( هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين 11 و 5مواد )موضوع  1پيوست 

 وقتوقت و غير تمامتمام ي وهيشدستورالعمل خدمت اعضا به 

 

علمي رسمي يا پيماني كه به  هيأتآن دسته از اعضاي  -1ماده 

اساس  بر ،وقت در محيط كار را ندارندمداليل مختلف امكان حضور تما

علمي  هيأتبه عنوان عضو  توانند يمشرايط و ضوابط اين دستورالعمل 

وقت به دو  علمي غير تمام هيأتاعضاي  وقت فعاليت كنند.تمام غير

 خواهند بود.  وقت وقت و پاره صورت نيمه

و  ساعت 40 يا هفته وقتعلمي تمام هيأتاعضاي  -2ماده 

طبق برنامه و شرح  ساعت 20 يا هفته قتو هنيمعلمي  يأتهاعضاي 

حضور  دانشگاهبايد در  ،شود يمتعيين  دانشگاهوظايفي كه از سوي 

 داشته باشند.

قت به جز محدوديت مدت استخدام از هر و هاعضاي پار -تبصره

. مفاد و مدت باشند يم اجتماعي نيتأملحاظ مشمول مقررات قانون 

قت و هسخ قرارداد و ميزان حقوق و مزاياي اعضاي پارقرارداد، تمديد يا ف

 رسد.  ئيسه مير هيأتطبق ضوابطي است كه به تصويب 

با  قتو هنيملمي براي انجام خدمت ع هيأتتقاضاي عضو  -3ماده 

 تأييدسسه مربوط و ؤم/ مركز /پرديس ه/دانشكد /اعالم موافقت گروه

 



82هايهیأتعلمیدانشگاهتهراننامهآیین 

 ،و بر اساس آن رددگ يمپذيرفته شده تلقي  ،دانشگاهمعاون آموزشي 

 .متقاضي اقدام خواهد شد قتو هنيمنسبت به صدور حكم 

وقت با قت به تمامو هلمي نيمع  هيأتتبديل وضع اعضاي  -4ماده 

سسه مربوط و ؤم/مركز /پرديسه/دانشكد/موافقت گروه درخواست عضو،

  .شود يمانجام دانشگاه موزشي آ نمعاو تأييد

رئيس  ي اجازهيستند بدون وقت مجاز ناعضاي تمام -5ماده 

 ريبا سا ،شود يمتعيين  دانشگاهرئيس  از سويو يا مرجعي كه  دانشگاه

 ،يدولت يو فناور يپژوهش ،يسسات آموزش عالؤو م ها دانشگاه

 يدولتريو غ يدولت يياجرا يها دستگاهنهادها و و  يانتفاعريغ -يدولتريغ

مستمر ريغ يكارد. همنوقت داشته باشتمامريغ ايوقت تمام يهمكار

دمت خ  تسسات مذكور در خارج از ساعاؤبا م قتو متما عضو

  بالمانع است.دانشگاه  ي شدهنييتع

لمي موظف است قبل از آغاز هر نيمسال ع  هيأتعضو  -6ماده 

شده آموزشي تنظيم ي برنامهتوجه به  خود را با حضور ي برنامه ،تحصيلي

دانشكده اعالم نمايد.  به گروه/دانشكده و وظايف محوله،  /سوي گروه از

دانشكده مربوط  دانشكده، گروه/ /برنامه از سوي گروه تأييدپس از 

 ي وهيشبه علمي را  هيأتهريک از اعضاي  حضور ي برنامهموظف است 

 .كندو بر اجراي آن نظارت رساني اطالعمناسب 

 حضور ي برنامهرا در زير  علمي بايد موارد هيأتعضو  -7ماده 

  كند:حاظ خود ل

 ساعات تدريس - 
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 درسي دانشجويان يها پرسشگويي به ساعات پاسخ - 

 دانشجويان يها نامهساعات راهنمايي، مشاوره و داوري پايان - 

 و فناوري ساعات انجام امور پژوهشي - 

 ت انجام وظايف اجرايي محوله.اساع - 

ساعات شركت در جلسات مورد نظر گروه، واحد مربوط،  - 

 و وزارت اهدانشگ

نصف واحدهاي  ،وقتنيمهواحدهاي معادل موظف عضو  -8ماده 

سقف  نيهمچن، وقت استعلمي تمام هيأتعضو  معادل موظف

وقت التدريس عضو تماموقت، نصف سقف حقالتدريس عضو نيمهحق

 وقت، برابرالتدريس عضو نيمهاست، ليكن ميزان مبلغ يک ساعت حق

 تمام وقت است.  عضو

 يها دورهدانشجويان  ي مشاورهظرفيت پذيرش راهنمايي و  -9ماده 

ظرفيت  نصف ،وقتنيمهعلمي   هيأتعضو  براي تحصيالت تكميلي

التحقيق ميزان مبلغ هرساعت حق وقت است.علمي تمام هيأتعضو 

 وقت برابر عضو تمام وقت است. عضو نيمه

 يها سمتوقت در لمي غيرتمامع هيأتتصدي عضو  -10ماده 

دانشگاه سسه، مركز و ؤدانشكده، پرديس، م ،رايي و مديريتي گروهاج

 مجاز نيست.

مربوط به  تسهيالت ،وقتعلمي غيرتمام هيأتبه اعضاي  -11ماده 

 .رديگ ينممأموريت فرصت مطالعاتي و مأموريت آموزشي تعلق 
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 ،وقتنيمهعلمي  هيأتاعضاي  ي ماهانهحقوق و مزاياي  -12ماده 

وقت )شامل علمي تمام هيأتاعضاي مزاياي  نصف حقوق وبرابر 

ويژه و...(  يالعادهجذب، فوق يالعادهشغل، فوق يالعادهحقوق، فوق

 .است

قت )به استثناء و هشرايط تمديد قرارداد عضو پيماني نيم -13ماده 

الزم جهت ترفيع پايه كه براي اين دسته از  ي ساالنهشرط كسب امتياز 

ر هر دو سال مالک خواهد بود(، مشابه اعضاي اعضاء، كسب امتيازات د

 پيماني تمام وقت است.

 وقتنيمهعلمي  هيأتوضعيت استخدامي اعضاي  بديلت -14ماده 

مانند  از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي،

 وقت است. اعضاي تمام

ب وقت، به استثناء احتسانيمهخدمت عضو  ي سابقه -15 ماده

 و شود يموقت محاسبه خدمت تمام ي سابقهسنوات بازنشستگي، نصف 

وقت تمام علمي هيأتاعضاي  مشابه اين اعضاء، ي ساالنهميزان مرخصي 

 . است

 از سهم كسورات درصد 50 ،وقتنيمهعضو  اگر -تبصره

مبناي حقوق و  بررا و كارفرما( عضو )مجموع سهم  بازنشستگي خود

وقت  نيمه، مدت خدمت كندتقبل و پرداخت  خصاًش ،وقتيمزاياي تمام

، به صورت ذيربط بازنشستگي جهت اعالم به سازمان صرفاًوي 

 .گردد يموقت محاسبه تمام
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 وقت در هرنيمهعلمي  هيأتحداقل مدت توقف اعضاي  -16ماده 

مدت توقف  برابر 2باالتر  ي مرتبهيک از مراتب علمي به منظور ارتقاء به 

 .استعلمي مشابه  ي مرتبهوقت با علمي تمام هيأت ياعضا

در تاريخ  تبصره 2ماده و  17 اين دستورالعمل در -17ماده 

با تأييد  و امناي دانشگاه تهران رسيد هيأتبه تصويب  24/06/1397

االجرا  و الزمنافذ  01/07/98تاريخ  وزير علوم، تحقيقات و فناوري از

 است.
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  امه استخدامي ن نآيي 17ماده  1)موضوع تبصره  2پيوست

  علمي( هيأتاعضاي 

براي اعضاي  لعاده بدي آب و هواا قدستورالعمل برقراري فو

 لمي شاغل در مراكز و واحدهاي تابعهع هيأت

 

امه استخدامي اعضاي ن نآيي 17در اجراي مفاد بند الف ماده  -مقدمه

براي  وابدي آب و ه ي العاده دستورالعمل برقراري فوقلمي، ع  هيأت

كه در   هعلمي شاغل در مراكز و واحدهاي تابعه دانشگا هيأتاعضاي 

با رعايت ضوابط و مقررات  اشند،ب يمستقر م بد آب و هوا مناطق

اعتبار الزم در سقف اعتبارات تخصيصي  نيتأممربوط و مشروط به 

 :باشد يمساليانه و درج در بودجه تفصيلي ساليانه به شرح ذيل 

هاي مشمول بدي آب و هوا مطابق با جدول درجه  استان -1ماده 

بندي نقاط كشور از لحاظ بدي آب و هوا موضوع پيوست بخشنامه 

توسعه مديريت و « وقت»معاونت  7/1/1391مورخ  177/91/200شماره 

 . باشد يمسرمايه انساني رئيس جمهوري و اصالحات بعدي آن 

هاي تابعه علمي شاغل در مراكز و واحد هيأتاعضاي  -2ماده 

اشند، مطابق با درجه بندي ب يمستقر م بد آب و هوا كه در مناطق دانشگاه

لعاده بدي آب و هوا بر اساس جدول ا قآب و هواي محل خدمت، از فو

 شوند. برخوردار مي ذيل
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 العاده بدي آب و هوا فوق درجه بدي آب و هوا

 )مخصوص( ه شغللعادا قدرصد مجموع حقوق مرتبه و پايه و فو« 10» درجه يک

 )مخصوص( لعاده شغلا قدرصد مجموع حقوق مرتبه و پايه و فو« 12» درجه دو

 )مخصوص( لعاده شغلا قدرصد مجموع حقوق مرتبه و پايه و فو« 16» درجه سه

 )مخصوص( لعاده شغلا قدرصد مجموع حقوق مرتبه و پايه و فو« 25» درجه چهار

 

علمي  هيأتصرفاً به اعضاي بدي آب و هوا  ي العاده فوق -3ماده 

كه به موجب حكم كارگزيني و يا قرارداد در مناطق بد آب و  دانشگاه

 .رديگ يمداشته باشند، تعلق اشتغال به كار هوا 

بدي آب و هوا به مشمولين حالت اشتغال،  ي العاده فوق -4ماده 

سالمي و جنگ ا بمستخدمين شهيد، ازكارافتاده كلي و مفقوداالثر انقال

اشند، در ب يند مم هميلي كه از حقوق و مزاياي حالت اشتغال بهرتح

صورتي كه محل جغرافيايي پست سازماني آنها در مناطق بد آب و هوا 

 يرد.گ يقرار دارد با رعايت ضوابط اين دستورالعمل تعلق م

به  24/06/1397در تاريخ  ماده 5اين دستورالعمل مشتمل بر  -5ماده 

با تأييد وزير علوم، تحقيقات  و شگاه تهران رسيدامناي دان هيأتتصويب 

 نافذ و الزم االجرا است. 01/07/98تاريخ  و فناوري از
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 استخدامي  نامه آيين 17ماده  2)موضوع تبصره  3يوست پ

  علمي( هيأتاعضاي 

 سختي شرايط محيط كار  ي العاده دستورالعمل برقراري فوق

 

حيط كار به مشاغلي تعلق سختي شرايط م ي العاده فوق -1ماده 

در  دانشگاهگيرد كه با وجود شرايط بهداشتي و ايمني مربوط، عضو  مي

معرض ابتالء به بيماري يا عوارض نامطلوب قرار گرفته و يا اين كه 

ماهيت وظايف او احتمال بروز بيماري يا عوارض نامطلوب را در پي 

 داشته باشد.

هاي تكميلي،  بيمه موظف است ضمن برقراري دانشگاه -2ماده 

شرايط بهداشتي و ايمني الزم را در ايجاد محيط مناسب كار براي 

متصديان مشاغل اين دستورالعمل فراهم آورده و بدواً نسبت به 

هاي الزم در مورد انجام وظايف محول و استفاده از ابزار و  آموزش

، دانشگاه ي نهيهزتجهيزات مناسب، اقدام و در هر دو سال يک بار با 

 امكان معاينات پزشكي آنان را فراهم نمايد.

ضمن  اند موظفدانشگاه هريک از واحدهاي سازماني  -3ماده 

ربط، بررسي شرايط محيط كار مشاغل موجود در واحد سازماني ذي

تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار را متناسب با 

ه و با داليل اين پيوست تهي ي مهيضمشده در جدول درجات تعيين

سختي شرايط محيط كار اعضاي  ي العاده فوق ي تهيكمتوجيهي الزم، به 
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اين دستورالعمل ارائه كنند. آن  4ماده هيأت علمي، با تركيب آمده در 

هم موظف است با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به اين  كميته

العمل، ضمن بررسي، نسبت به تطبيق عوامل و تعيين درصد  دستور

از  ماه 6تي شرايط محيط كار مشاغل ياد شده، حداكثر ظرف مدت سخ

 استخدامي اعضاي هيأت علمي، اقدام نمايد. ي نامه نييآتاريخ ابالغ 

سختي شرايط محيط كار  ي العاده فوق ي تهيكماعضاي  -4ماده 

 از: اند عبارتاعضاي هيأت علمي 

شابه يا عناوين م دانشگاهمنابع انساني  ي توسعهمعاون  -4-1

 )رئيس هيأت(

 كميسيون دائمي هيأت امنا به انتخاب آن كميسيون  ي ندهينما -4-2

 يا عناوين مشابه )دبير( دانشگاهمدير منابع انساني  -4-3

يا عناوين  دانشگاهمدير دفتر برنامه، بودجه و تشكيالت  -4-4

 مشابه

مجرب در امور  ي بازنشستهسه تن از كارشناسان شاغل يا  -4-5

 انساني )هيأت علمي و يا غير هيأت علمي( منابع

سختي شرايط محيط كار بر مبناي درصد  ي العاده فوقميزان  -5ماده 

درصد حقوق مرتبه و   يک درصد سختي كار، نيم شده، به ازاي هرتعيين

 گردد: پايه به شرح جدول ذيل تعيين مي
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سختي  ي درجه

 كار
 سه ي درجه دو ي درجه يك ي درجه

 ي درجه

 هارچ
 پنج ي درجه

 درصد سختي كار
 20تا  1

 درصد

 40تا  20

 درصد

 60تا  40

 درصد

 80تا  60

 درصد

 100تا  80

 درصد

 ي العاده فوقميزان 

 سختي شرايط  

 محيط كار

 10تا  5/0

 درصد

 حقوق 

 مرتبه و پايه

 20تا  10

 درصد

 حقوق 

 مرتبه و پايه

 30تا  20

 درصد

 حقوق 

 مرتبه و پايه

 40تا  30

 درصد

 حقوق 

 پايه مرتبه و

 50تا  40

 درصد

 حقوق 

 مرتبه و پايه

 

درصد سختي كار آن دسته از مشاغلي كه به لحاظ  -1تبصره 

زا، منفجره، كار در اعماق و يا اعصاب و  ارتباط عضو با مواد سمي، آتش

روان و مانند آن از اهميت خاصي برخوردار است و مستثني بودن آن به 

با تصويب هيأت رسد،  مي دستورالعملاين  4اده مموضوع  ي تهيكمتأييد 

 برابر قابل افزايش است. 5/1امنا، مجموعاً تا 

در صورت تغيير شغل و يا محل خدمت شاغل، شرايط  -2تبصره 

يا  دانشگاهجديد مدنظر قرار خواهد گرفت و مديريت منابع انساني 

واحد  ل تطبيق شرايط جديد محيط كار و ابالغ بهعناوين مشابه، مسئو

 ربط است.ذي

در تاريخ  تبصره 2ماده و  6اين دستورالعمل مشتمل بر  -6ماده 

با تأييد  و امناي دانشگاه تهران رسيد هيأتبه تصويب  24/06/1397

االجرا  نافذ و الزم 01/07/98تاريخ  وزير علوم، تحقيقات و فناوري از

 است.
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ط محيط كار اعضاي سختي شراي ي ه العاد ي دستورالعمل فوق جدول ضميمه

 علمي دانشگاه هيأت

 رديف
 درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

1 

كار در محيط 

 ي داراي درجه

 حرارت

 نامتعارف

مستمر در دماي 

 10كمتر از 

باالي  ي درجه

 صفر

مستمر در دماي 

 حدود صفر

مستمر در دماي 

زير صفر يا مستمر 

 30در دماي باالي 

 درجه

------ ------ 

ين بند شرايط دمايي كه به دليل نوع و شرايط كار ايجاد شده است در شمول اتوضيح ضروري: صرفاً 

 شود. جغرافيايي محل خدمت عضو را شامل نمي  ي  گيرد و دماي منطقه قرار مي

 خطر برق 2

در معرض 

 مستقيم

 220تا  60برق 

 ولت

در معرض 

مستقيم برق بيش 

 ولت 220از 

 در معرض برق

 سه فاز

در معرض 

 برق

 فشار قوي

------ 

توضيح ضروري: صرفاً مشاغلي كه با مدارهاي الكتريكي سروكار دارند و امكان قطع برق براي زمان 

 گيرد. انجام كار وجود ندارد در شمول اين بند قرار مي

3 

كار با مواد 

شيميايي، 

ميكروبي و 

گازهاي سمي 

 و آزاردهنده

وقت با  نيمه

گازهاي سمي و 

آزاردهنده، مواد 

شيميايي و 

ميكروبي 

زاي  آسيب

نفوذپذير )حتي با 

وسايل ايمني( 

 سروكار دارد.

وقت با  تمام

گازهاي سمي و 

آزاردهنده، مواد 

شيميايي و 

ميكروبي آسيب 

زاي نفوذپذير 

)حتي با وسايل 

ايمني( سروكار 

 دارد.

وقت با  نيمه

گازهاي سمي و 

ده، مواد آزاردهن

شيميايي و 

 ي ميكروبي كشنده

نفوذپذير )حتي با 

سايل ايمني( و

 سروكار دارد.

------ ------ 

4 

كار در محيط 

زا و  عفونت

 ي هآاليند

درماني و 

 آزمايشگاهي

وقت با  نيمه

اجساد و لوازم و 

مواد متعفن 

 سروكار دارد.

 روح متعفن با ذي

 سروكار دارد.
------ ------ ------ 
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 رديف
 درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

5 

كار در محيط 

داراي بوي 

متعفن و 

 نامطبوع

وقت در  نيمه

اراي بوي محيط د

 متعفن و نامطبوع

وقت در  تمام

محيط داراي بوي 

 متعفن و نامطبوع

------ ------ ------ 

6 

 خطر ريزش

يا برخورد با 

 اجسام

 ريزش يا

 برخورد كم

 ريزش يا

 برخورد متوسط

 ريزش يا

 برخورد زياد
------ ------ 

7 

كار در فضاي 

 مسدود

 و غيرمتعارف

وقت در  نيمه

 فضاي نسبتاً كم

 يرمتعارفو غ

وقت در  نيمه

فضاي بسيار 

محدود، مثل 

 اتاقک

وقت در  تمام

فضاي بسيار 

 مثل اتاقک محدود،

وقت  تمام

در فضاي 

بسيار 

محدود، 

 مانند معدن

------ 

 گيرند كه حركت در آن مشكل باشد. هايي در شمول اين بند قرار مي توضيح ضروري: مكان

8 

كار در محيط 

داراي رطوبت 

 نامتعارف

وقت در  نيمه

محيط داراي 

رطوبت بيش از 

 حد مجاز

وقت در  تمام

محيط داراي 

رطوبت بيش از 

 حد مجاز

------ ------ ------ 

9 

شرايط سخت 

 ذهني

 و فكري كار

 نوع و انجام كار

با استرس و 

بسيار  تمركز

 همراه است.

غالباً مسئوليت و 

حساسيت كار در 

حدي است كه 

روح و روان فرد 

آن  يرتأثتحت 

 گيرد. ار ميقر

همواره مسئوليت 

و حساسيت كار 

در حدي است كه 

روح و روان فرد 

 آن قرار يرتأثتحت 

 گيرد. مي

------ ------ 

 گيرند. درصد شاغالن دانشگاه در شمول اين بند قرار مي 10توضيح ضروري: حداكثر 

10 

كار در محيط 

 داراي

سروصداي 

 نامتعارف

 وقت بين نيمه

 بل دسي 90تا  70

وقت بيش  نيم

 120و تا  90از

 بل دسي

وقت بيش از  نيمه

 بل دسي 120

تمام وقت 

 بيش از

120 

 بل دسي

------ 

قت بيش از و متماوقت بيش از  تمام
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 رديف
 درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

 90و تا  70

 بل دسي

دسي  120و تا  90

 بل

11 

كار در محيط 

داراي ذرات 

معلق و دود در 

 هوا

داراي  محيط اكثراً

 گرد و غبار

 و دود است.

كار توليد  انجام

 گرد و غبار

 .كند يمو دود 

ذرات معلق و دود 

 در هوا

 زاست بيماري

------ ------ 

توضيح ضروري: ذرات معلق و دود در هوا بايد ناشي از شرايط كار باشد. كار در شهرهاي داراي آلودگي 

 يرد.گ يهوا در شمول اين بند قرار نم

12 
 جا كردن جابه

 اجسام سنگين

تا  25گاهگاهي 

كيلوگرم را  50

بلند يا معادل آنرا 

 كند. تحمل مي

گاهگاهي بيش از 

كيلوگرم را  50

بلند يا معادل آن 

 ند.ك يرا تحمل م

 50مكرراً بيش از 

كيلوگرم را بلند يا 

معادل آن را تحمل 

 ند.ك يم

------ ------ 

تا  5/12مكرراً 

كيلوگرم را  25

بلند يا معادل آن 

 ند.ك يرا تحمل م

 25يش از مكرراً ب

كيلوگرم  50و تا 

را بلند يا معادل 

آن را را تحمل 

 ند.ك يم

 25منظماً بيش از 

كيلوگرم را  50وتا 

بلند يا معادل آن را 

 ند.ك يتحمل م

 5/12منظماً 

كيلوگرم را بلند 

يا معادل آن را 

 ند.ك يتحمل م

منظماً بيش از 

وتا  5/12

كيلوگرم را 25

بلند يا معادل آن 

 ند.ك يم  را تحمل

 5/12دائماً بيش از 

كيلوگرم را 25و تا 

بلند يا معادل آن را 

 ند.ك يتحمل م

13 

كار در 

ي ها محيط

پرخطر )مانند 

هاي  كارگاه

 تراشكاري

 گري( و ريخته

وقت در  پاره

هاي  محيط

پرخطر كار 

 كند. مي

وقت در  نيمه

هاي  محيط

پرخطر كار 

 كند. مي

وقت در  تمام

هاي پرخطر  محيط

 ند.ك يكارم

------ ------ 
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 رديف
 درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

14 
 

 كار در

 هاي محيط

 غيرمتعارف

وقت در  نيمه

 محيط

نور )تاريكي  كم

 نسبي(

وقت در  نيمه

 محيط

 با تاريكي مطلق

وقت در  تمام

 محيط

 با تاريكي مطلق

------ ------ 

وقت در  نيمه

 محيط

 با نور شديد

وقت در  نيمه

 محيط

با نور بسيار 

 شديد

وقت در  تمام

 محيط

 شديد با نور

توضيح ضروري: منظور از محيط غيرمتعارف در اين بند فضايي است كه از نظر نور در شرايط غيرعادي 

 هاي عكاسي و معادن زيرزميني. خانه است، از جمله تاريک

15 
اپراتوري رايانه 

 و مانند آن

اپراتوري كه بين 

ساعت در  3تا  2

روز ملزم به 

 انجام كار است.

اپراتوري كه بين 

ساعت در  4تا  3

روز ملزم به انجام 

 كار است.

 4اپراتوري كه بين 

ساعت در  5تا 

روز ملزم به انجام 

 كار است.

اپراتوري 

كه بيش از 

ساعت  5

در روز 

ملزم به 

انجام كار 

 است.

------ 

توضيح ضروري: منظور از اپراتور عضوي است كه وظيفۀ وارد كردن اطالعات عددي را به رايانه دارد و 

 گيرد. ر كردن اعضا با رايانه در شمول اين بند قرار نميكا

16 

 كار در ارتفاع

وقت در  نيمه

ارتفاع بدون 

 حفاظ

 متر 5بيش از 

وقت در  تمام

 5ارتفاع بيش از 

 وقت متر و يا نيمه

در ارتفاع بيش از 

 متر 10

وقت در  تمام

 10ارتفاع بيش از 

 متر

)حتي با وسايل 

 ايمني(

كار در 

 ارتفاع

 50ز بيش ا

 متر

)حتي با 

وسايل 

 ايمني(

------ 

 كار در اعماق
وقت در  نيمه

 عمق

وقت در  تمام

 عمق

وقت در عمق  نيمه

 متر 10بيش از 

تمام وقت 

در عمق 

كار در 

اعماق 
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 رديف
 درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

 آب يا زمين

 متر 5بيش از 

 آب يا زمين

 متر 5بيش از 

)حتي با وسايل 

 ايمني(

 10بيش از 

)حتي  متر

با وسايل 

 ايمني(

 50بيش از 

متر )حتي 

با وسايل 

 ايمني(

 انفجار 17

انفجار ساده و 

 خطر كم

 دهد. رخ مي

انفجار مستمر و 

نسبتاً خطرناک 

 دهد. رخ مي

 انفجار خطرناک

وقت  ور نيمهط هب

 دهد. رخ مي

انفجار 

خطرناک 

ور ط هب

مستمر رخ 

 دهد. مي

------ 

18 

 كار با بيماران

روحي و 

 رواني

گاهي با بيماران 

روحي و رواني 

 روست. روبه

وقت  طور نيمه به

با بيماران روحي 

و رواني 

 روست. روبه

گاهي با بيماران 

روحي و رواني 

خطرناک 

 روست. روبه

------ ------ 

هاي رواني شغل نگهداري از بيماران را بر عهده دارند در  توضيح ضروري: صرفاً اعضايي كه در كلينيک

 گيرند. اين بند قرار مي 3و  2شمول درجۀ 

19 
 تنهايي

 غيرمعمول
 تنهايي مستمر

تنهايي مستمر با 

سكوت يا تنهايي 

غيرمستمر همراه 

 با سروصدا

تنهايي مستمر توام 

با سروصداي 

 كننده ناراحت

------ ------ 

 لرزش 20
 لرزش خفيف

 آزاردهنده

وقت لرزش  نيمه

 نسبتاً شديد

وقت توام با  تمام

 لرزش
------ ------ 

21 

 كار با حيوانات

جانواران و 

 گزنده و درنده

 وقت نيمه

 سروكار دارد.

 وقت تمام

 سروكار دارد.
------ ------ ------ 

بيني شده است در  توضيح ضروري: صرفاً اعضايي كه در شغل آنها كار با حيوانات گزنده و درنده پيش

 يرند.گ يشمول اين بند قرار م

22 
كار در فضاي 

باز مناطق بد 

ضاي مكرراً در ف

 ند.ك يباز كار م

وقت در  تمام

فضاي باز كار 
------ ------ ------ 
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 رديف
 درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

 ند.ك يم آب و هوا

كار در فضاي 

باز مناطق 

 معتدل

وقت در  تمام

فضاي باز كار 

 ند.ك يم

------ ------ ------ ------ 
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  استخدامي  نامه آيين 17ماده  4)موضوع تبصره  4پيوست

 علمي( هيأتاعضاي 

لمي داراي ع  جذب هيات ي هلعادا قرايي فودستورالعمل اج

 سوابق برجسته و درخشان

 

به منظور جذب و استخدام افراد داراي سوابق تحصيلي و  -مقدمه

اجازه دانشگاه علمي، به  هيأتعلمي برجسته و درخشان به عنوان عضو 

افراد مشمول اين  كارگيري بهاز شروع استخدام و ود، ش يداده م

نسبت به برقراري حقوق و امتيازاتي متفاوت شگاه داندستورالعمل در 

درصد « 30»تا سقف  دانشگاهعلمي  هيأتنسبت به ساير اعضاي 

 اقدام نمايد.  علمي به شرح ذيل هيأتحقوق و مزاياي مصوب اعضاي 

 

 ها معيارها و شاخص -1ماده 

دانشگاه محل تحصيل: محل تحصيل متقاضي جذب در مقاطع  -1-1

ي سطح يک )بر اساس مصوبات وزارت علوم ها مختلف در دانشگاه

المللي در نظام  دانشگاه برتر بين 100تحقيقات و فناوري( و يا در محدوده 

منتخب )موضوع  ي كميتهبندي در رشته مورد نظر بر اساس تشخيص  رتبه

 (؛اين دستورالعمل 2ماده 

سابقه آموزشي درخشان و احراز رتبه ممتاز در دانشگاه محل  -1-2

 يل در هر يک از مقاطع تحصيلي؛تحص
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شده  جالت برتر از مجموعه مجالت نمايهچاپ مقاالت در م -1-3

 (؛WOSدر )

 لمللي؛ا ندارا بودن ارجاعات متعدد در نشريات معتبر بي -1-4

 ,Japan patentلمللي )ا نثبت اختراع در مراجع معتبر بي -1-5

European patent, US patent؛) 

 لمللي؛ا نبر بيكسب جوايز معت -1-6

 لمللي؛ا ناي پژوهشي ملي يا بيه حاجراي طر -1-7

يا تصنيف كتب تخصصي مرتبط با حوزه تخصصي  فيتأل -1-8

لمللي ا نمتقاضي جذب كه بوسيله ناشران معتبر دانشگاهي داخلي يا بي

 چاپ شده باشد؛

 اي معتبر.ه هتدريس در دانشگا -1-9

فرصت  ي دورهيک  موختگان داخل كه حداقلآ شدان -1تبصره 

 اي معتبر خارجي گذرانده باشند.ه هماهه يا بيشتر در دانشگا 6مطالعاتي 

امتياز اصلي مقاله به فرد متقاضي جذب به عنوان  -2تبصره 

امه ارتقاي مرتبه اعضاي ن ننويسنده اول يا نويسنده مسئول )بر اساس آيي

 علمي( تعلق داشته باشد. هيأت

فرم امتيازات پيوست اي ه صس شاخامتيازات بر اسا -3تبصره 

 متياز الزامي است.ا  لمحاسبه خواهدشد و كسب حداق
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 منتخب ي كميته -2ماده 

از معاون  شود يممنتخب تشكيل  ي كميته :تركيب اعضا -2-1

علمي با  هيأتتن از اعضاي  3و  دانشگاهآموزشي و معاون پژوهشي 

ربه الزم كه به پيشنهاد معاون و تج لملليا نمرتبه استادي و داراي اعتبار بي

. كميته برحسب مورد شوند يممنصوب دانشگاه آموزشي و حكم رئيس 

 واند براي مشاوره از اعضاي متخصص دعوت به همكاري كند.ت يم

 

 منتخب ي وظايف كميته -2-2

بررسي مدارک و مستندات متقاضي جذب بر اساس فرم  -2-2-1

و انطباق آن با  ها اي مستقل/پرديسه هده بوسيله دانشكدش لامتيازات تكمي

 محتويات پرونده؛

احراز شرايط متقاضي بر اساس امتيازات كسب  دييتأرد يا  -2-2-2

 شده در فرم امتيازات.

كميته درصورت احراز شرايط متقاضي، درصد افزايش  -تبصره

 .دهد يمپيشنهاد  دانشگاهرئيسه  هيأتحقوق را تعيين و به 

 

 روند اجرايي -2-3

 دييتأعلمي برجسته پس از  هيأتپرونده متقاضيان جذب  -2-3-1

منتخب ارجاع  ي كميتهبه  دانشگاهرئيس  دييتأجذب با اجرايي  هيأت

ئيسه ر هيأتحكم به  ميته براي صدورك  يييد نهايأود و پس از تش يم

 ود.ش يارسال م دانشگاه
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درصد افزايش حقوق و مزايا بر اساس ميزان امتيازات  -2-3-2

ي فرم امتيازات به شرح ذيل تعيين ها شده از مجموع شاخص كسب

 ود:ش يم

 
 درصد افزايش حقوق و مزايا امتياز

 درصد 10 45

 درصد 15 50

 درصد 20 55

 درصد 25 60

 درصد 30 60باالتر از 

 

در تاريخ  تبصره 3ماده و  3اين دستورالعمل مشتمل بر  -3ماده 

با تأييد  و انشگاه تهران رسيدامناي د هيأتبه تصويب  24/06/1397

االجرا  نافذ و الزم 01/07/98وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ 

 است.
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 تأجذب هي ي هلعادا قدستورالعمل اجرايي فوامتيازات فرم 

 لمي ع 

 داراي سوابق برجسته و درخشان 

 

.... .................. رشته تحصيلي..................ينام و نام خانوادگ

 پرديس/دانشكده...........................

 

 موضوع رديف
حداكثر 

 امتياز

ل امتياز اقحد

 الزم

1 

كيفيت دانشگاه محل تحصيل 

 در مقطع كارشناسي

 7 1اي سطح ه هدانشگا

15 

 7 لملليا ناي برتر بيه هدانشگا

كيفيت دانشگاه محل تحصيل 

 در مقطع كارشناسي ارشد

 7 1اي سطح ه هدانشگا

 7 لملليا ناي برتر بيه هدانشگا

كيفيت دانشگاه محل تحصيل 

 در مقطع دكتري

 7 1اي سطح ه هدانشگا

 9 لملليا ناي برتر بيه هدانشگا

فرصت  ي دورهگذراندن 

 مطالعاتي خارج از كشور 

)براي دانش آموختگان 

 داخل(

 5 هر سه ماه يک امتياز

 سابقه آموزشي درخشان 2

 4 تخصصي كتريمعدل د

 4 معدل كارشناسي ارشد 7

 4 معدل كارشناسي

3 

پژوهشي منتشر  -مقاله علمي

 شده 

 -در مجالت معتبر علمي

 پژوهشي

 مقاالت در مجالت داراي 

 WOS  20نمايه 

 )محاسبه بر اساسي معتبر ها استناد به شاخص 4
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 موضوع رديف
حداكثر 

 امتياز

ل امتياز اقحد

 الزم

 لمللي ا نبي

 هيأت دييتأبا  h-indexمانند 

 رئيسه دانشگاه

 ترفيع( اعطاي دستورالعمل

5 
ثبت اختراع در مراجع معتبر 

 لملليا نبي

Japan patent, 

European patent, US 

patent 

  15تا 

  6تا  ارتقاء نامه آيينبر اساس  لملليا نكسب جوايز معتبر بي 6

7 
ي پژوهشي ملي ها اجرا طرح

 لملليا نيا بي
  15 ارتقاء نامه آيينبر اساس 

8 

كتب  فيتأل تصنيف يا

 يتخصص

 مرتبط با حوزه تخصصي 

 15تا  تصنيف

 
 10تا  فيتأل

9 
اي ه هتدريس در دانشگا

 معتبر
  10تا  ارتقاء نامه آيينبر اساس 

  جمع امتياز كسب شده

 



  علمي( هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين 28)موضوع ماده  5پيوست 

 علمي هيأتي العمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضا دستور

 

در اين دستورالعمل، « كننده مراجع رسيدگي»منظور از  -1ماده 

 مراجع قضايي و انتظامي قانوني است. ي همه

هاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي، در  هيأت -تبصره

نباشد نيز شامل اين دستورالعمل  دانشگاهمواردي كه شاكي عضو 

 .شوند يم

عم از رسمي و پيماني در رابطه ا دانشگاهاعضاي  ي همه -2ماده 

كننده كه از انجام  با دعاوي و شكايات مطروحه در مراجع رسيدگي

شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است،  تكاليف آنان ناشي مي

 مشمول حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل هستند.

با دعاوي اعضاي بازنشسته، ازكارافتاده و متوفي در ارتباط  -تبصره

و شكايات ياد شده در زمان اشتغال، مشمول حمايت قضايي و حقوقي 

 وارثانهستند و در مورد اعضاي متوفي، تقاضاي همسر يا يكي از 

( قانون مدني، براي حمايت قضايي و 1032اول مندرج در ماده ) ي درجه

 حقوقي كافي است.

د متقاضي حمايت قضايي و حقوقي، درخواست كتبي خو -3ماده 

را با ذكر داليل و جهات مورد نياز براي حمايت قضايي و حقوقي، به 

 .كند يميا مقام مجاز از طرف وي تسليم  دانشگاهرئيس 
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مرجع تشخيص ارتباط موضوع دعوا با وظايف عضو، براي  -4ماده 

يا مقام مجاز از طرف  دانشگاهانجام حمايت قضايي و حقوقي، رئيس 

 وي است.

وي موظف است در  يا مقام مجاز از طرف اهدانشگرئيس  -5ماده 

كارشناس   اين دستورالعمل، 4و  3صورت انجام تشريفات مقرر در مواد 

يا كارشناسان حقوقي واجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و 

طور كتبي با ذكر موضوع به همراه مدارک و اسناد مورد نياز،   حقوقي به

عرفي و رونوشت آن را به عضو صالح مكننده ذي به مراجع رسيدگي

 متقاضي ارائه نمايد.

خدمات كارشناسان حقوقي موضوع اين دستورالعمل شامل  -6ماده 

 موارد زير است:

 انجام مشاوره و ارشاد قضايي -الف

 شركت در جلسات دادرسي -ب

 هاي الزم تنظيم شكايت، دادخواست، لوايح و دفاعيه -ج

ربط جهت حسن غيردولتي ذيهاي دولتي و  مراجعه به دستگاه -د

 اجراي وظايف محول

ساير خدماتي كه وكالي دادگستري در مقام وكالت، در مراحل  -هـ

 .دادرسي، مجاز به انجام آن هستند

اين  5كارشناس يا كارشناسان حقوقي )موضوع ماده  -7ماده 

طور   مراحل رسيدگي و دادرسي به ي همهدر  اند موظفدستورالعمل(، 

دعوا و شكايت و  ي اقامهنند و اگر براي ناتواني در فعال شركت ك
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شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشند، مراتب 

را با رعايت فرصت زماني ممكن، از پيش و به صورت كتبي، به مقام 

كننده اطالع دهند تا امكان معرفي كارشناس يا كارشناسان حقوقي  معرفي

 ربط فراهم گردد. نده ذيكن ديگر براي مرجع رسيدگي

يا مقام  دانشگاهرئيس  ي عهدهتشخيص عذر موجه بر  -تبصره

 مجاز از طرف وي است.

 و  يتواند براي انجام حمايت قضاي كارشناس حقوقي نمي -8ماده 

حقوقي موضوع اين دستورالعمل، از عضو متقاضي، وجه يا مال يا سندي 

ه به نفع خود يا ديگري اخذ الزحمه و يا ساير عناوين مشاب به عنوان حق

كند. در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار 

 خواهد شد.

تواند براي جبران زحمات آن دسته از  مي دانشگاه -9ماده 

كارشناسان حقوقي كه در اجراي اين دستورالعمل، خدمات حقوقي ارائه 

درصد  20قي، حداكثر تا جذب استحقا ي العاده فوقبر  دهند، عالوه مي

و رعايت مقررات مربوط  دانشگاهجذب، با تشخيص رئيس  ي العاده فوق

 پرداخت نمايد.

خدمات موضوع اين دستورالعمل،  ي ارائهدر موارد زير،  -10ماده 

 يابد: از سوي كارشناس حقوقي خاتمه مي

انصراف كتبي عضو متقاضي حمايت قضايي و حقوقي به  -الف

 دانشگاه
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قبيل از دانشگاها ب  قوقيح  ارشناسك  ستخداميا  ي رابطهع قط -ب

بازنشستگي، ازكارافتادگي، انتقال و يا  استعفا، اخراج، بازخريد،

 .درگذشت

اري ج  يضايق  يها پرونده ي همهمفاد اين دستورالعمل به  -11ماده 

 يابد. تسري مي دانشگاه)كيفري، حقوقي و اداري( 

در تاريخ  تبصره 3ماده و  12شتمل بر اين دستورالعمل م -12ماده 

با تأييد  و امناي دانشگاه تهران رسيد هيأتبه تصويب  24/06/1397

االجرا  نافذ و الزم 01/07/98تاريخ  وزير علوم، تحقيقات و فناوري از

 است.



  هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين 34)موضوع ماده  6پيوست 

 علمي هيأتاعضاي  ي هيپادستورالعمل اعطاي ترفيع  علمي(

 

اعضاء بر اساس  ي هيپاكرد و اعطاي ترفيع ارزيابي عمل -مقدمه

 .رديگ يممواد اين دستورالعمل صورت 

 

  ساختار و فرايند -الف

متشكل از معاون آموزشي دانشگاه ترفيعات  ي تهيكم -1ماده 

)يكي  دانشگاهرئيس  ي ندهينما)رئيس كميته(، معاون پژوهش و فناوري، 

(، مديركل نيروي انساني و مديركل دانشگاهلمي ع هيأتاي از اعض

است و در موارد لزوم از رئيس مركز  دانشگاه ريزي آموزشيبرنامه

نيز براي شركت در جلسات دعوت به عمل  دانشگاهارزيابي كيفيت 

 .خواهد آمد

مؤسسه متشكل  /مركز /دانشكده/ ترفيعات پرديس ي تهيكم -2ماده 

معاون آموزشي واحد، معاون پژوهشي ، كميته( از رئيس واحد )رئيس

)درصورت وجود  دانشگاه ي زهيمم هيأتواحد در  ي ندهينماواحد و 

 .استنماينده( 

اجرايي هريک از  آموزشي، پژوهشي و يها تيفعالارزيابي  -3ماده 

براساس مندرجات فرم درخواست ترفيع از سوي  ،لميع هيأتاعضاي 
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سسه انجام و حسب مورد ؤم /مركز شكده/دان /ترفيعات پرديس ي تهيكم

 .شود يمارسال  دانشگاهترفيعات  ي تهيكمبه يادشده  ي تهيكم تأييدپس از 

 دانشگاهترفيعات  ي تهيكمارزيابي ترفيع از سوي  ي جهينت -4ماده 

. در صورت منفي بودن نتيجه، عضو شود يم علمي ابالغ هيأتبه عضو 

پس از ابالغ، اعتراض خود  روز 15علمي حق دارد ظرف حداكثر  هيأت

در  و كميته موظف است كندتسليم  دانشگاهترفيعات  ي تهيكمرا به 

 . كندبه اعتراض وي رسيدگي و نظر نهايي را اعالم  ،جلسه نخستين

  انواع ترفيع و معيارهاي دريافت آن -ب

 :شود يمترفيع به دو نوع تقسيم  ي هيپا -5ماده 

ترفيع خدمت سربازي، ترفيع  :استحقاقي شامل ي هيپا -5-1

مأموريت آموزشي و ساير  ي هيپاهاي ايثارگري،  استحقاقي ساالنه، پايه

 هاي مصوب آتي. پايه

كسب عنوان عضو هيأت علمي  تشويقي شامل: ي هيپا -5-2

اين دستورالعمل و ساير  8ماده كشوري و مانند آن، آمده در  ي نمونه

 هاي مصوب آتي. پايه

 هيأتتشويقي براي آن دسته از اعضاي  ي هيپادريافت  -تبصره

علمي كه با استفاده از مأموريت آموزشي يا بورس، مشغول به تحصيل 

 پذير نيست. هستند، امكان

به اعضاي شاغل به كار و مأمور به تحصيل، در صورت  -6ماده 

ترفيع استحقاقي  ي هيپااحراز شرايط آمده در بندهاي زير، حسب مورد، 

 :شود يمه ساالنه داد
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 اعضاي مشغول به كار -1 -6

گذراندن يک و يا دو سال خدمت آموزشي و پژوهشي قابل قبول 

و اعضاي « يک سال»وقت در پايه قبلي، به ترتيب براي اعضاي تمام

 9حسب مورد و كسب حداقل امتياز آمده در ماده « دو سال»وقت نيمه

 اين دستورالعمل.

در هر مرتبه كه هستند، علمي پيماني  هيأتاعضاي  -تبصره

 لميع  هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين 7با رعايت مفاد ماده  توانند يم

سمي از ر  يكسب امتيازات آمده در اين دستورالعمل، همانند اعضا و

 االنه برخوردارشوند. س عترفي

 

 اعضاي رسمي مأمور به تحصيل -6-2

به تأييد دانشگاه گزارش پيشرفت تحصيلي ساالنه كه  ي ارائهدر ازاي 

برسد، در مقطع تحصيلي دكتراي تخصصي، براي  دانشگاهمحل تحصيل و 

 .شود يمهر سال تحصيل يک پايه و حداكثر چهار پايه داده 

 يبرا امناء هيأت مجوز با كه يمانيپ يعلم هيأت ياعضا -1 تبصره

 استفاده يآموزش تيمأمور از ،يتخصص يدكترا مقطع در ليتحص ي ادامه

 سال هر يبرا ،يشيآزما يرسم به تيوضع ليتبد از پس ،اند كرده

 . كنند يم افتيدر هيپا «چهار» حداكثر و هيپا «کي» ل،يتحص

 به متعهد و ستندين استخدام در كه وزارت يها هيبورس -2 تبصره

 ،باشند يم يپژوهش و يعال آموزش مؤسسات و اه هدانشگا در خدمت

اي دكتر مقطع در ليتحص يازا در ،كار به اشتغال و ليتحص اتمام از پس
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 يهاهيپا افتيرد خيتار. شونديبرخوردارم عيترف هيپا «سه» از تخصصي

  .شود يم نييتع يشيزماآ يسمر محك نينخست صدور زمان در ادشده،ي 

دمت و يا گواهي انجام تعهد خ نكارت پايا ي ارائهبا  -3تبصره 

كارت يا  ي ارائهاريخ از ت ربازيس تظيفه، يک پايه ترفيع خدمو منظا

 .شود يمداده  د نظام وظيفهگواهي انجام تعه

تعهد، با رعايت  ي دورهبه مشموالن طرح سربازي براي  -4تبصره 

پايه از « دو»پايه و تا سقف « يک»، به ازاي هر سال خدمت، 1-6مفاد بند 

 .شود يمپيماني داده  علمي هيأتتاريخ استخدام به عنوان عضو 

قوق، ح ندمت، مرخصي بدوخ به هايام تعليق، آمادبه  -5تبصره 

استحقاقي  ي پايه ،روز 30بيشتر از  ستعالجيا يمرخص و انفصال موقت

يرد و به همان ميزان تاريخ استحقاق دريافت پايه به تعويق گ يتعلق نم

فتد. مدت مرخصي زايمان مشروط به كسب حداقل امتياز الزم از ا يم

ر اين دستورالعمل در همان سال براي اي پژوهشي مندرج ده تفعالي

. در صورت عدم باشد يمدريافت پايه استحقاقي ساليانه قابل احتساب 

كسب امتياز الزم مدت مرخصي زايمان در شمول ركود علمي عضو قرار 

 . رديگ ينم

مرخصي بدون حقوق  ي دورهپژوهشي  يها تيفعالامتياز  -6تبصره 

 .شود يمز مرخصي لحاظ عضو، در فرم ترفيع اولين سال پس ا

صالح واجد دريافت  ه از سوي مراجع ذيك  اعضايي -7تبصره 

ي استحقاقي مندرج ها ، عالوه بر پايهشوند يممزاياي ايثارگري شناخته 

اي ايثارگري بر اساس جدول ذيل برخوردار ه هدر اين ماده، از پاي
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دگان ردند. اعضاي ايثارگري )جانبازان، آزادگان و همچنين رزمنگ يم

مربي قرار  ي مرتبهماه حضور داوطلبانه در جبهه( كه در  6داراي حداقل 

، اند دهيگردباالتر بهره مند علمي  ي مرتبهداشته و از حقوق و مزاياي يک 

 يرند.گ يدر شمول اين تبصره قرار نم

 
 شود يمهاي ايثارگري كه به اعضاي ايثارگر داده  جدول پايه

 رديف

 نوع ايثارگري

 يثارگريا ي هيپا

 «براي هر ستون»
 )آزادگي( اسارت مدت

 «1ستون »

 درصد جانبازي

 «2ستون »

مدت خدمت در 

 جبهه

 «3ستون »

 پايه عادي 1 سال 1تا  ماه 6 درصد 19تا  تا يک سال 1

 پايه عادي 2 سال 2تا  1 درصد 29تا  20 سال 2تا 1 2

 پايه عادي 3 سال 3تا  2 درصد 39تا  30 سال 3تا  2 3

 پايه عادي 5 سال 4تا  3 درصد 49تا  40 سال 4تا  3 4

 پايه عادي 7 سال 5تا  4 درصد 59تا  50 سال 5تا  4 5

 پايه عادي 9 سال 6تا  5 درصد 69تا  60 سال 6تا  5 6

 سال و باالتر 6 7
درصد و  70

 بيشتر
 پايه عادي 11 سال و باالتر 6

 

 ي جبههر در صورتي كه خدمت سربازي و خدمت د -8تبصره 

تواند از مجموع ترفيعات مربوط  عضو همزمان بوده باشد، عضو مي

 برخوردار شود.

ستون از  تواند از مجموع ترفيعات حداكثر دو عضومي -9تبصره 

 اين ماده برخوردارشود. 7هاي جدول تبصره  ستون
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لمي ع  ي مرتبه شهيد( در لمي )فرزندع تعضو هيأ -10تبصره 

« هفت»مده در اين ماده از آ  يهاي استحقاق ر پايهب هواستاديار و باالتر، عال

مزاياي  و  قحقو از استاديار، از تر ايينپ  يلمع  ي مرتبه يثارگري و درا هپاي

 .شود يماالتر برخوردار ب  يهرتبم  کي

رفيع شهادت نائل شده يا  ي درجهاعضايي كه به  -11تبصره 

تر، از تاريخ شهادت در حالت علمي باال ي مرتبهشوند، ضمن ارتقاء به  مي

برند و تا زمان رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي،  اشتغال به سر مي

ترفيع استحقاقي ساليانه را دريافت كرده و از مزاياي زمان اشتغال، از 

علمي باالتر صرفاً پس از طي مدت توقف مقرر  ي مرتبهجمله ارتقاء به 

 ي مرتبهر خواهند بود. اعضايي كه در ارتقاء مرتبه، برخوردا ي نامه نييآدر 

علمي  ي مرتبهاند، به دليل عدم امكان ارتقاء به  استادي به شهادت رسيده

 گردند. مند مي پايه ايثارگري بهره« ده»باالتر، بالفاصله از 

كه در  دانشگاهبه سوابق خدمت قبل از استخدام عضو در  -7ماده 

پژوهشي دولتي وابسته به  الي وع شو مؤسسات آموز ها دانشگاهساير 

علمي  هيأتبه عنوان عضو اي اجرايي ه هبسته به ساير دستگاوزارت و وا

شده به تفكيک هر سال، فرم تكميل ي ارائهانجام شده است، در صورت 

ترفيعات  ي تهيكمالزم با تصويب  ي ساالنهداشتن شرايط و كسب امتياز 

 الي و پژوهشي دولتيع شآموز مؤسساتا و ه ه، در ساير دانشگادانشگاه

از  پايه« 3»تا  موضوع اين ماده مؤسساتو ساير پايه « 5»حداكثر تا 

 .شود يمترفيعات داده  ي كميتهتاريخ تصويب 
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 مؤسساتا و ه هدمت عضو در دانشگاخ قبه سواب -1تبصره 

 . رديگ ينمغيرانتفاعي پايه تعلق  -الي غيردولتيع شآموز

در  عضو نوات قبل از استخداماي مربوط به سه هپاي -2تبصره 

علمي به  هيأتدانشگاه تهران، پس از تبديل وضعيت استخدامي عضو 

ترفيعات دانشگاه تهران داده  ي تهيكمرسمي آزمايشي و از تاريخ تصويب 

 . شود يم

تشويقي  ي هيپاعضو رسمي با داشتن يكي از شرايط زير،  -8ماده 

 :كند يمدريافت 

كشوري، براي هر بار  ي نمونهعلمي  هيأتكسب عنوان عضو  -الف

 عادي تا سقف دو پايه در طول خدمت ي هيپايک 

 ممتاز ي هيپا، يک دانشگاهكسب عنوان استاد ممتاز در  -ب

ينا، فارابي و س نوارزمي، رازي، ابخ يهابرگزيدگان جشنواره -پ

 عادي، حداكثر دو پايه در طول خدمت ي هيپاباطبايي، يک ط هعالم

لملل ا ناي آموزش، پژوهش و بيه هان جشنواربرگزيدگ -ت

 عادي، حداكثر دو پايه در طول خدمت ي هيپا، يک دانشگاه

هاي مديريت ستادي، رئيس  در سمت دانشگاهاعضايي كه در  -ث

تراز با آن، داراي خدمات ارزنده و قابل قبول هاي هم دانشكده و سمت

ر دو سال خدمت باشند، به ازاي ه دانشگاه ي سهيرئبه تشخيص هيأت 

 5زماني حداقل  ي فاصلهبه  يک پايه و حداكثر دو پايه در طول خدمت،

  سال
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هاي تشويقي قابل دريافت براي هر عضو در  سقف پايه -1تبصره 

 پايه است.« هفت»طول خدمت، حداكثر 

به عضو پيماني تمام وقت، در صورت كسب شرايط،  -2تبصره 

 شود. هاي تشويقي اين ماده داده مي پايه

به  مأموربه خدمت و  مأموراعم از  اعضاي مأمور -3تبصره 

 ي تشويقي دريافت كنند.  پايه توانند ينم تحصيل

علمي بر اساس  هيأتاعضاي  ي ساالنهكرد ارزيابي عمل -9ماده 

به در سه سرفصل  دانشگاههاي اطالعاتي  در سامانه اطالعات ثبت شده

 :شود يمشرح زير انجام 

 آموزشي،  يها تيفعال -الف

 پژوهشي و فناوري،  يها تيفعال -ب

  .اجرايي و خدمات علمي يها تيفعال -ج

 

 آموزشي يها تيفعال -الف
 امتيازدهي ي وهيش عنوان بند

1 

 رعايت نظم و

انضباط درسي و 

 ات آموزشيئونش

 امتياز براي هر نيمسال( «7/0» )از صفر تا حد اكثر

ساله زماني يک ي بازهدر  ين بنداامتياز از « يک» حداقل تبصره: كسب

 الزامي است.

 مورد نظر: يها شاخص

 وقت در پرديس/ دانشكدهحضور تمام (1

 داشتن طرح درس اختصاصي براي هر درس (2

 ترم انيپا يها نمرهثبت به موقع  (3

 آموزشي واحد مربوطه ي برنامهبرگزاري به موقع كالس، طبق  (4

مشاوره به  ي ارائهشده در محل، جهت  صبحضور و غياب و ساعت مالقات ن ي برنامهداشتن  (5
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 امتيازدهي ي وهيش عنوان بند

 دانشجويان

 تركيب امتياز دهندگان اين بند به صورت زير است:

 پرديس رئيس يا آموزشي معاون -پردي ي رمجموعهيز ي دانشكده رئيس :ها پرديس در (1

 واحد /مستقل دانشكده رئيس يا آموزشي معاون -گروه مدير مستقل: واحدهاي / ها دانشكدهدر  (2

2 
 ت تدريسكيفي

 

هاي  فعاليت« 2»كيفيت تدريس از بند  ي نمرهكسب حداقل ميانگين 

مورد نظر بر اساس ارزشيابي  ي سالهزماني يک ي بازهدر ( 20)از آموزشي 

شده براي مراتب علمي مربي و استاديار دانشجويان از دروس تدريس

و  الزامي است« 16»و براي مراتب دانشيار و استاد حداقل « 15»حداقل 

به ترتيب براي مراتب علمي ذكر شده « 16»و « 15»اختالف آن با نمرات 

به عنوان امتياز، قابل محاسبه خواهد بود. حداكثر امتياز قابل محاسبه اين 

 است.« 5»بند 

 از قبل نيمسال دو در شدهتدريس دروس از دانشجويان ارزشيابي نتايج اساس بر تدريس كيفيت ي نمره

دانشگاه  آموزش جامع ي سامانه از مربوطه واحد آموزشي معاون يا رئيس از سوي ايهپ تاريخ استحقاق

 .شود يمدريافت و محاسبه 

3 
 كميت تدريس

 

 ارتقاء ي نامه نييآ 3-2بند  اساس بر تدريس كميت امتياز ي محاسبه 

 .رديپذ يم صورت

خواهد  محاسبه «2/1»المللي با ضريب  هاي مشترک بين : تدريس در دوره1 تبصره

 .شد

بزرگ تا  يها كالسهاي غير زبان فارسي و  : تدريس در دوره2تبصره 

 محاسبه خواهد شد.« 5/1»ضريب 

: تدريس در مقطع كارشناسي براي اعضاي هيأت علمي با 3تبصره 

محاسبه « 2/1»و « 1/1»دانشياري و استادي به ترتيب با ضريب  ي مرتبه

 .شود يم

واحد « 3»عادي تدريس، حداقل  ي هيپا: براي دريافت امتياز 4تبصره 

واحد درسي و « 6»تدريس،  ي ژهيو ي هيپادرسي و براي دريافت امتياز 

واحد درسي الزامي است. )حداقل « 9»ممتاز تدريس،  ي هيپابراي دريافت 

نيازي به تدريس از سوي گروه يا واحد تدريس الزامي با اعالم بي

 كاهش يابد(. تواند يمدانشكده 

: حداقل واحد درسي الزامي، متناسب با واحد موظف 5 تبصره

 .ابدي يماجرايي كاهش  يها تيمسئول
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 امتيازدهي ي وهيش عنوان بند

كارشناسي و يا عناوين موضوعات  ي پروژهراهنمايي و مديريت : 6تبصره 

امتياز و حداكثر امتياز اين بند تا « 3/0»، به ازاي هر واحد مشابه مصوب

 امتياز است. «2»

« 12»احتساب از قسمت كميت تدريس  : حداكثر امتياز قابل7تبصره 

 امتياز است.

دانشجو  50با ظرفيت بيشتر از  ييها كالسبزرگ، به  يها كالستدريس، الحق  ي نامهبر اساس آيين -1

 .شود يمگفته 

دانشكده،  يا گروه از سوي تدريس براي نبود درس اعالم با الزامي، تدريس واحد حداقل كاهش -2

 شدهتدريس واحدهاي وضعيت از آماري گزارش ي ارائه و داليل ذكر با يتوجيه ي نامه به ارسال مشروط

 قبول قابل تدريس، حق واحدهاي آمار ي ارائه و موظف واحد عنوان به علمي هيأت اعضاي از سوي

 .است

4 

راهنمايي و مديريت 

 كارشناسي ي پروژه

يا عناوين  و

مشابه  موضوعات

 مصوب

  امتياز «2»كثر امتياز اين بند تا امتياز، حدا« 3/0»به ازاي هر واحد 

 

 پژوهشي، فناوري يها تيفعال -ب
 دهيي امتياز وهيش عنوان بند

1 

علمي  ي مقاله

 پژوهشي منتشر

شده در مجالت 

پژوهشي  علمي و

معتبر داخلي و 

 خارجي

 امتياز  «30»تا  Nature , Scienceدر مجالت  تمقاال -

 تيازام« 7» تا WOSمقاالت مجالت داراي نمايه  -

 امتياز« 5» تا WOS غير مقاالت مجالت داراي نمايه -

 .شد محاسبه خواهند «1.2»مقاالت مشترک بين المللي با ضريب : امتياز 1تبصره 

متقاضي در ارتباط و برنامه تحقيقاتي مصوب موضوع مقاله بايستي با تخصص : 2تبصره 

 .باشد

، علمي WOSدر مجالت معتبر ): مقاالت چاپ شده تحت عنوان نقد كتاب يا اثر 3 تبصره

درصد امتياز مقاله  «20»پژوهشي يا علمي ترويجي( متناسب با درجه علمي مجله، به ميزان

 كامل در همان مجله محاسبه خواهد شد

( و تأييد واحد محل خدمت، محاسبه RTISي  سامانهامتياز بر اساس گزارش پايگاه اطالعات اعضاي هيأت علمي )

 .شود يم
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 دهيي امتياز وهيش عنوان بند

2 

علمي  ي مقاله

 مروري منتشر

 شده 

 يها هيدر نشر

 معتبر

 امتياز« 4»تا 

3 

علمي و ي  مقاله

 چاپ ييهشتح

 شده 

 هاي درنشريه

 ترويجي علمي

 داخلي معتبر

 امتياز« 3»تا 

4 

 شده مدخل چاپ

ها،  در دانشنامه

 ها المعارفدايره

 ها و فرهنگ

 ت(امتياز قابل محاسبه اس «4»)حداكثر تا  امتياز «2»تا 

5 

 علميي  مقاله

  ،كامل

شده در ارائه 

ي  مجموعه

 مقاالت يا مجالت 

هاي علمي  همايش

معتبر ملي و 

 المللي بين

 امتياز« 2»المللي،  هاي بين مقاالت كنفرانس ي شده در مجموعهمقاالت كامل چاپ -

 امتياز «1» داخلي، يها مقاالت كنفرانس ي شده در مجموعهمقاالت كامل چاپ -

 «3» ،: حداكثر تعداد مقاالت قابل قبول از يک متقاضي در يک همايش در هر سال1 تبصره

 است.مورد 

 است.امتياز  «5» ،: حداكثر امتياز قابل محاسبه براي اين قسمت2 تبصره

6 

ي  مقالهي  خالصه

 علمي 

ي  مجموعه در

  مقاالت

هاي  همايش

 علمي معتبر

 امتياز.« 1»المللي، بين يها الت كنفرانسمقا ي مقاالت چاپ شده در مجموعه ي خالصه -

 امتياز.« 5/0» داخلي، يها مقاالت كنفرانس ي مقاالت چاپ شده در مجموعه ي خالصه -

 است.امتياز « 3»امتياز قابل محاسبه در اين قسمت  حداكثر: 1 تبصره

ر مقاالت قابل قبول از يک متقاضي در يک همايش در ه ي تعداد خالصه حداكثر: 2 تبصره

 است. مورد «3»سال 

7 

علمي  ي مقاله

 پژوهشي صد

درصد مستخرج 

از رساله/ 

 است. امتياز «5»امتياز و حداكثر امتياز اين بند « 1»هر مقاله  -

 شود يممتقاضي داده  به صورتي در بند اين موضوع هاي مقاله از يک هر امتياز حداكثر تبصره:

 دوم ي سندهينو عنوان راهنما به استاد نام از پس يا نخست، ي سندهينو عنوان به متقاضي نام كه

 .باشد شده ثبت مسئول، ي سندهينو عنوان به يا و
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 دهيي امتياز وهيش عنوان بند

  ي نامه انيپا

عضو هيأت 

 علمي

8 

فني/  دانش توليد

اختراع يا اكتشاف 

منجر به توليد و 

سازي  تجاري

 ل يا فرآيندمحصو

حل  منظور به جديد خدمات و ها روش ،ها ستميس طراحي -

 كشور با سطح در درماني و بهداشتي پژوهشي، آموزشي، معضالت

 كارگاهي آزمايشگاهي، وسايل سازيمدل -.صالحذي مراجع گواهي

 مراجع گواهي با شود؛ دستگاه توليد به منجر قطعه كه هر ساخت و

 . صالحذي

 در شدهثبت كاربردي پژوهشي محصوالت توليد و اكتشاف اختراع، -

 .صالحذي مراجع تأييد با كشور داخل قانوني مراجع

 
 

 «3»تا 

 امتياز

 شده وثبت پژوهشي كاربردي محصوالت توليد و اكتشاف اختراع،

كاربردي،  يها پژوهش در چارچوب كه فناورانه آوردهايدست

در  فكري مالكيت رعايت با دكتري تخصصي يها رساله و ها نامهپايان

 تهران، مراحل گاهدانش دانشگاهي شركت يا بنيانشركت دانش قالب

رسيده باشد. ثبت  به انجام مربوطه مراجع تأييد با آن سازيتجاري

 نام به فناوري و پژوهشي آوردهاي)پتنت( دست فكري مالكيت

 تحت صورت به يا رسيده و فروش به كه اين شرط دانشگاه تهران، به

 .شود استفاده آن از ليسانس

 

 

 «15»تا 

 امتياز

9 
 بديع و اثر

 هنري ي ارزنده

 امتياز« 5»صالح ملي تا هر مورد با تأييد مراجع ذي -

 امتياز« 10»صالح بين المللي تا هر مورد با تأييد مراجع ذي -

10 

ايجاد ظرفيت 

فعال در جذب 

راي بمالي  اعتبار

و  دانشگاه تهران

 پرداخت باالسري

 

و  شود يخدماتي به جامعه م ي هايي كه منجر به ارائه فعاليت ي همه

 ي تجهيزاتي( شدهو يا )اعتبارات جذب آن باالسري    از درآمدهاي

 شامل:   شود يبه دانشگاه پرداخت م

هاي پژوهشي و فناوري كه با اجراي آن يكي از معضالت  طرح -

خدمات  ي ارائه برگزاري كارگاه، چاپ كتاب،، كشور حل شده باشد

لتي و ها و مؤسسات دو اي و فني و نظارتي به سازمان مشاوره

جذب اعتبارات تجهيزاتي خارج از ، خصوصي و ساير عناوين مشابه

 .دانشگاه

 شود. امتياز منظور مي« 1»، ميليون ريال باالسري «20» به ازاي هر -

 المللي به ازاي هر اعتبار پژوهشي )گرنت( داخل كشور يا بين -

 .شود يامتياز منظور م« 1» ،هزار دالر« 5»ميليون ريال و يا « 200»

 امتياز 12ي ارتقاء:  نامهسقف امتياز مطابق آيين -

 

 

 «12»تا 

 امتياز

 ، محاسبه خواهد شد.شود يمميزان امتياز براساس درصد همكاري كه از سوي مجري آن فعاليت تعيين  -1
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11 

تأليف،  تصنيف،

 تصحيح انتقادي،

تجديد يا  ترجمه،

 ويرايش كتاب/

 دانشنامه

 امتياز «15»تصنيف تا  -

 امتياز «10»أليف تا ت -

 امتياز «7»تصحيح انتقادي تا  -

 امتياز «7»ترجمه مرتبط با تخصص تا  -

 مورد. درصد از امتيازات هر« 30»، درصد تغيير «30»تجديد چاپ يا ويرايش با حداقل  -

 : امتيازات فوق براي انتشارات دانشگاهي و معتبر محاسبه خواهد شد.1تبصره 

ناشران  از سويند براي كتاب تأليفي يا تصنيفي كه به زبان خارجي و امتياز اين ب :2 تبصره

 .برابر قابل افزايش است« 1.5»تا  ،بين المللي چاپ شده باشد معتبر

 ي مروري محاسبه خواهد شد. مقالهتأليف يک فصل از كتاب، به صورت يک  :3 تبصره

12 

 راهنمايي و

پايان  ي مشاوره

كارشناسي  ي نامه

ي ادكتر ،ارشد

 3اي/ سطح  حرفه

حوزه مرتبط با 

تحقيقاتي  ي برنامه

عضو هيأت 

 ،علمي

 راهنمايي و

 ي رساله ي مشاوره

ي ادكتر

تخصصي/ سطح 

حوزه مرتبط  4

 ي با برنامه

تحقيقاتي عضو 

 هيأت علمي

 

 امتياز.« 5/0»امتياز، استاد مشاور ارشد « 2»استاد راهنماي ارشد  -

 .امتياز «5/1» ااستاد مشاور دكتر امتياز، «6» ااستاد راهنماي دكتر -

امتيازدهي « 2/1»هايي كه شرايط زير را داشته باشد با ضريب  ها و رساله : پايان نامه1 تبصره

 :شود يم

 .تدوين شود يا يا بين رشته يا رشتهچندالف ـ به صورت 

 .ي شوديب ـ به صورت مشترک با اساتيد بين المللي راهنما

هاي پژوهشي دانشگاه با نيازهاي جامعه، از  ارتباط فعاليت وسعهايجاد و ت ج ـ در راستاي

بند ز،......  ها و مؤسسات دولتي و غير دولتي و پارک علم و فناوري، حمايت مالي سازمان

 است. برخوردار

 دانشگاه باشد. المللي دانشجويان بين ي راهنمايي پايان نامهمرتبط با دـ 

نامه يا  راهنمايي پايان) 12بند امتياز از  «3» حداقلكسب  ويژه ي هي: براي دريافت پا2 تبصره

 ي مرتبط با برنامه 12بند  امتياز از «4» حداقلممتاز كسب  ي هيو براي كسب پا (رساله

 تحقيقاتي عضو هيأت علمي الزامي است.

 .استامتياز  «12» ،امتياز قابل محاسبه براي اين قسمت حداكثر: 3ه تبصر

 .رديگ ينمي داخل كشور، امتيازي تعلق ها دانشگاهي دانشجويان ديگر ها رسالهو  ها نامهبه پايان -1

 اعضاي هيأت علمي جديدالورود: -2

 ، مستثني هستند.2امتياز در تبصره  4و  3تا مدت دو سال: سال اول و دوم از الزام كسب حداقل  -

 مشاور يا راهنما. ، به عنوان استاد 2امتياز از تبصره  4و  3براي سال سوم، كسب حداقل  -

 نامه عمل خواهد شد.سال سوم به بعد، مطابق شيوه - 

 امتياز راهنمايي و يا مشاوره، به صورت مشترک، به تعداد افراد تقسيم خواهد شد. 
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 دهيي امتياز وهيش عنوان بند

13 

 

 

 يها يكرس

 پردازينظريه

 ترويجي ي علميها كرسي ي ارائه -1
 

 امتياز« 2»تا 

 از برگرفته پژوهشي -يعلم نتايج و آوردهادست ي ارائه -2

 ملي علمي مراكز ميزگردهاي و ها همايش در پردازيي نظريهها يكرس

 و بين المللي

 

 امتياز« 3»تا 

 اسالمي معارف و انساني علوم به ويژه علوم هاي درحوزه علمي نقد -3

 اسالمي معارف و انساني علوم به ويژه علوم هاي درحوزه نوآوري -4

 معارف و انساني علوم به ويژه علوم هاي درحوزه نظريه پردازي -5

 اسالمي

 

 امتياز« 7»تا 

 متيازا« 6» تا بين المللي مرتبط با حوزه تخصصي هاي ملي و شنوارهجكسب رتبه در  14

مورد تأييد، هاي ملي و بين المللي  كسب رتبه در جشنوارهچنانچه عضو هيأت علمي به دليل 

ي آموزشي،  ساالنههاي  عالمه طباطبايي، ابن سينا و جشنوارهشامل خوارزمي، رازي، فارابي، 

ي تشويقي كسب كرده باشد، در فرم ترفيع، از آن مورد  هيپاپژوهشي و بين الملل دانشگاه تهران 

 .رديگ ينممجدداً امتياز 

 

15 

ارزيابي، داوري و 

نظارت بر 

پژوه هايفعاليت

شي، فناوري و 

 نوآوري

 . امتياز« 1»مورد  ده هنري هرو ارزن عآثار بدي داوري-

هاي پژوهشي يا فناوري هر  داوري يا نظارت برطرح داوري كتاب،-

 .امتياز« 1»مورد تا 

 امتياز.« WOS « ،5/0داوري هر مقاله مجالت  -

 امتياز.«  25/0» پژوهشي -داوري هر مقاله ساير مجالت علمي -

 تياز است.ام« 5»امتياز قابل قبول در اين قسمت  حداكثرتبصره: 

 

16 

كيفيت پژوهش و 

 استناد به مقاالت

 

 :شود ياستفاده م زيرامتياز مورد نظر ازفرمول  ي براي محاسبه

 
دانشگاه  ي سهيپايگاه مورد استناد بر اساس نظر هيأت رئ تبصره:

 شد. تعيين خواهد

 

 :h-index امتياز مورد نظر ي براي محاسبه 

 h-index* براي سال اول =h-index  فرد متقاضي در زمان استحقاق

 5/0× ي دريافتي  پايه

h-index* براي سال بعد متقاضي =h-index  پنج سال آخر خدمت

 5/0×  منتهي به كسب پايه در هر سال متقاضي

 

  سال است. 20حداكثر سنوات خدمت قابل احتساب، 
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امتياز « 8» حداقل عادي، ي هيپاامتياز براي « 4» حداقل * كسب

ممتاز از  ي هيپاامتياز براي  «14» حداقلويژه و  ي هيپا براي

، «13»، «12»امتياز بندهاي  ي محاسبهفناوري، بدون و يژوهشپ يهافعاليت

 الزامي است.« 16»و « 15»، «14»

پژوهشي گروهي مطابق فرمول  يها تيفعالامتياز  ي محاسبه ي وهيش *

 چگونگي مشاركت خواهد بود.نامه ارتقاء بر اساس امتيازات آيين ي محاسبه
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 اجرايي و خدمات علمي يها تيفعال -ج
 امتيازدهي ي وهيش عنوان بند

1 

و مشاركت دانشگاه تهران وقت در  حضور فعال و تمام

 براساس تكاليف 

 مديريت ي نامهآيينشده در  تعيين

امتياز  «1»از صفرتا حداكثر

 رنيمساله يبرا

امتياز « 1.2»تبصره:كسب حداقل 

يكسال براي دريافت هر نوع  در

 پايه الزامي است.

 امتياز« 7»تا  گردآوري( ي وهيشتدوين كتاب )به  2

 امتياز« 2»تا  مقاالت ي مجموعهتدوين  3

4 
ي ها ي پژوهشي، فناوري، هنري و مديريت اجرايي برنامهها برپايي نمايشگاه

 هنري
 امتياز «2»تا 

ي هنري تنها با ها پژوهشي، فناوري، هنري و مديريت اجرايي برنامه يها امتياز مربوط به برپايي نمايشگاه

 ربط در دانشگاه قابل محاسبه خواهد بود.صدور حكم از مراجع ذي

5 

 فني، واحد كارگاه يا آزمايشگاه و راه اندازي طراحي

 يا تخصصي رايانه، ي شبكه تخصصي، ي كتابخانه پژوهشي،

 صنعتي نيمه واحدهاي

 امتياز« 3»تا 

6 
ي ميان ها ي جديد و به خصوص رشتهها ايجاد رشته

 و تقويت و گسترش تحصيالت تكميلي يا رشته
 امتياز« 5»تا 

7 
ي ها مشاركت در طراحي، راه اندازي و برگزاري كارگاه

 فرهنگي تربيتي، آموزشي، پژوهشي و فناوري
 امتياز« 1»ساعت « 8» هر

 امتياز« 5»تا  ي كارآفرينيها توليد و گسترش برنامه 8

9 

همكاري مؤثر در تأسيس دانشگاه، مراكز تحقيقاتي، 

و  ها ي عالي آموزشي و پژوهشي، شهرکها مؤسسه

ي دانش ها ي علم و فناوري، مراكز رشد و شركتها پارک

 بنيان

 امتياز« 4»تا 

 ي هسالزماني يک  ي بازهي دانش بنيان فقط يک بار )مشروط به تأسيس در ها امتياز مربوط به شركت

 مورد بررسي( قابل محاسبه خواهد بود.

 ايجاد ظرفيت فعال در جذب دانشجويان خارجي 10

ازاي هر دانشجوي خارجي  هب

امتياز منظور « 1»جذب شده 

 شود يم
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 امتيازدهي ي وهيش عنوان بند

11 

 ي هيريتحرسردبيري، عضويت در هيأت مدير مسئولي، 

ي علمي رسمي ها قطب مديريتي علمي معتبر و ها نشريه

 كشور

امتياز و « 1»اليت به ازاي هر فع

 امتياز« 2»حداكثر 

 ها دبيري همايش 12

 امتياز« 1»همايش ملي: تا 

 امتياز« 2»همايش بين المللي: تا 

 امتياز «2»سقف امتياز:  -

 االت آزمون سراسريؤطراحي س 13
ساعت همكاري « 50»به ازاي هر 

 امتياز« 1»

  .رديگ يمتعلق  13امتياز در سال به بند  2حداكثر 

 امتياز« 14»تا « 4»هر سال از  (اجرايي يها تيمسئولگانه )وليت قواي سهؤپذيرش مس 14

15 
 شورايوزارت و ي رسمي ها و هيأت ها كميته  شركت در شوراها،

 وظايف سازماني فرد نباشد. وكه جز عالي انقالب فرهنگي
 امتياز« 2»به ازاي هر سال تا 

 امتياز است.« 12»، 15حداكثر امتياز قابل احتساب از بند 

 

، ها جدولدر مجموع با رعايت شرايط تعيين شده در اين  -1تبصره 

امتياز براي « 12» حداقلكسب مطابق با جدول حداقل امتيازات زير، 

ويژه و  ي يهپاامتياز براي دريافت « 25» حداقلعادي،  ي يهپادريافت 

 ست.الزامي ا ممتاز ي يهپابراي دريافت  امتياز« 50» حداقل

 



126هايهیأتعلمیدانشگاهتهراننامهآیین 

 عادي، يها هيپا دريافت براي الزم امتيازات حداقل جدول -د

 ممتاز و ويژه

 ها فعاليت
 براي امتياز حداقل

 دريافت 
 عادي پايه

براي  امتياز حداقل
 دريافت

 ويژه پايه 

براي  امتياز حداقل
 دريافت

 ممتاز پايه 

 آموزشي

« 1»حداقل  : كسب1بند 
 امتياز

« 1»حداقل  : كسب1بند 
 امتياز

« 1»حداقل  : كسب1بند 
 امتياز

حداقل نمره  : كسب2بند 
براي « 15»ارزشيابي 
براي « 16»استاديار و 

 دانشيار و استاد

حداقل نمره  : كسب2بند 
براي « 15»ارزشيابي 
براي « 16»استاديار و 

 دانشيار و استاد

حداقل نمره  : كسب2بند 
براي « 15»ارزشيابي 
براي « 16»استاديار و 
 و استاد دانشيار

« 3»: تدريس حداقل 3بند 
ياز حداكثر امت واحد درسي

« 12»قابل محاسبه اين بند 
 باشد. مي

: تدريس حداقل 3بند 
حداكثر  واحد درسي« 6»

امتياز قابل محاسبه اين 
 باشد. مي« 12»بند 

: تدريس حداقل 3بند 
واحد درسي حداكثر « 9»

ياز قابل محاسبه اين امت
 باشد. مي« 12»بند 

ژوهشي و پ
 فناوري

امتياز از « 4»كسب حداقل 
هاي پژوهشي بدون  فعاليت
، «13»، «12»بندهاي امتياز 
 «16»و « 15»، «14»

امتياز از « 8»كسب حداقل 
هاي پژوهشي بدون  فعاليت
، «13»، «12»بندهاي امتياز 
 «16»و « 15»، «14»

امتياز « 14»كسب حداقل 
هاي پژوهشي  از فعاليت

، «12»اي بندهبدون امتياز 
 «16»و « 15»، «14»، «13»

--------- 
از  امتياز« 3»كسب حداقل 

قسمت راهنمايي و مشاوره 
 «12»نامه و رساله بند  ن پايا

امتياز از « 4»كسب حداقل 
قسمت راهنمايي و مشاوره 

 «12»پايان نامه و رساله بند 

حداكثر امتياز قابل محاسبه 
نامه  راهنمايي و مشاوره پايان

 .باشد يم« 12»ساله و ر

حداكثر امتياز قابل محاسبه 
نامه  راهنمايي و مشاوره پايان

 باشد. مي« 12»و رساله 

حداكثر امتياز قابل محاسبه 
نامه  راهنمايي و مشاوره پايان

 باشد. مي« 12»و رساله 

اجرايي و 
 خدمات علمي

« 1»امتياز از بند « 1.2»
حداكثر امتياز قابل محاسبه 

 باشد. مي« 12»اين قسمت 

« 1»امتياز از بند « 1.2»
حداكثر امتياز قابل محاسبه 

 باشد. مي« 12»اين قسمت 

« 1»امتياز از بند « 1.2»
حداكثر امتياز قابل محاسبه 

 باشد. مي« 12»اين قسمت 

جمع حداقل 
امتياز الزامي 
براي دريافت 

 پايه

12 25 50 
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ساالنه از  ي هيپادرخواست   مورود اطالعات دستي در فر -2 تبصره

امتيازات محسوب نخواهد  ي محاسبهجانب عضو، قابل قبول نيست و در 

 شد.

علمي در صورت كسب امتياز الزم،  هيأتبه هر عضو  -3تبصره 

 .شود يمباال داده  يها هيپااز  يكي تنها سال يک در

 عادي ي هيپا بين هرسال در مازاد، ي شدهكسب  امتيازهاي -4تبصره 

اي بعد )تا سه ه لدر سا استفاده براي ممتاز و ويژه ي هيپا نبي يا و و ويژه

 امتياز كسب شرط به و ممتاز و ويژه ايه هپاي كسب براي سال( صرفاً

مورد نياز، ذخيره  امتياز حداقل مطابق جدول پايه، هر الزامي بندهاي

 خواهد شد.

عادي،  ي هيپادر صورت احراز نكردن شرايط دريافت  -5تبصره 

  ي كسب شده ذخيره، نخواهد شد.امتيازها

 ذخيره 50 بر مازاد امتيازات ممتاز، ي هيپاپس از كسب  -6تبصره 

 ذخيره امتيازهاي از استفاده نكردن صورت در است شد. بديهي نخواهد

 ي كارنامه از امتيازها آن سازي(،ذخيره زمان سال )از طول سه در شده

 .شد خواهد حذف عضو

محاسبه امتيازات مذكور در  ي نحوهزان و اصالحات در مي -10ماده 

و حداكثر تعيين شده براي هر مورد با  و حداقل 9ماده  يها جدول

 ود.ش يامنا انجام م هيأترئيسه و تصويب  هيأتپيشنهاد 

در تاريخ  تبصره 25ماده و  11 اين دستورالعمل در -11ماده 

ا تأييد ب و امناي دانشگاه تهران رسيد هيأتبه تصويب  24/06/1397
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نافذ و الزم االجرا  01/07/98تاريخ  وزير علوم، تحقيقات و فناوري از

 است.

 

 

 

 



  استخدامي اعضاي  نامه آيين 60)موضوع ماده  7پيوست

 هاي رفاهي دستورالعمل پرداخت كمك علمي( هيأت

 

اي ه ه، ماهيانه از كمک هزيندانشگاهكليه اعضاي شاغل در  -1ماده 

امنا كه از ميزان تعيين شده بر  هيأتفاهي مصوب مستقيم و غيرمستقيم ر

ند م هوزيران كمتر نخواهد بود، به شرح ذيل بهر هيأتاساس مصوبات 

 وند:ش يم

 كمک هزينه يک وعده غذاي گرم در هر روز كاري؛  -1-1

به ازاي هر فرزند زير شش سال به كمک هزينه مهد كودک  -1-2

 ؛عضو )زن(

ازاي هر فرزند زير شش سال به به كمک هزينه مهد كودک  -1-3

متوفي يا مطلقه بوده و حضانت فرزند را بر عضو )مرد( كه همسرش 

 .عهده دارد

خدمات  ي ارائهكمک هزينه اياب و ذهاب )در صورت عدم  -1-4

 سرويس اياب و ذهاب(؛ 

ضريب حقوقي  برابر« 150»كمک هزينه مسكن به ميزان  -1-5

 سال اول 5، براي ي هيأت وزيرانساالنه به ميزان ابالغ شده از سو

استخدام اعضاي هيات علمي مشروط به آنكه داراي مسكن نباشند و يا 

يني اعتبار الزم در بودجه ب شمشروط به پي  از خانه سازماني استفاده نكنند،

 امنا. هيأتتفصيلي ساليانه مصوب 
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 اعتبار مورد نياز، نيتأممشروط به است   فمكل دانشگاه -2ماده 

-  ي يمهب  درصد حق  پنجاه رمان،د  ايهپ  بيمه  قح  تر درصد پرداخب  وهالع 

 كفل آنان را پرداخت نمايد.ت تتكميلي اعضا و بازنشستگان و افراد تح

 ي عهدهعمر و حوادث اعضا به  ي مهيبپرداخت سهم حق  -3ماده 

 است. دانشگاه

كمک تواند در طول سال وجوهي را با عنوان  مي دانشگاه -4ماده 

هاي ويژه مذهبي و ملي به اعضاي شاغل  غيرنقدي به مناسبت ي نهيهز

 پرداخت نمايد.

انداز و حمايت از  منظور تشويق پس  تواند به مي دانشگاه -5ماده 

از طريق تأمين اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل دانشگاه اعضاي 

اي ه انداز سهم عضو، نزد يكي از بانک رسمي و پيماني، حساب پس

 ي هيپاحقوق مرتبه و  درصد 35تا دولتي به نام عضو افتتاح و حداكثر 

از دريافتي وي كسر و « انداز عضو سهم پس»وي را در هر ماه به عنوان 

سهم »درصد  100به آن حساب واريز نمايد. در اين صورت در هر ماه 

از محل اعتبارات « دانشگاهانداز  سهم پس»عنوان   به« انداز عضو پس

مصوب  ي ساالنهتفصيلي  ي بودجه، ضمن درج در دانشگاهرسنلي پ

اي كه به نام عضو افتتاح خواهد  جداگانه ي سپردههيأت امنا، به حساب 

 شود. شد، واريز مي

هاي موضوع اين ماده، در زمان اشتغال  موجودي حساب -تبصره

 عضو، غيرقابل برداشت است.



7131پیوست

را به منظور كمک يا وام تواند هر سال، مبلغي  مي دانشگاه -6ماده 

هاي مسكن، مصرف  ، تعاونيدانشگاهاعضاي  ي الحسنه قرضبه صندوق 

و يا اعتباري يا پرداخت وام مستقيم به اعضاء در بودجه تفصيلي با 

 تصويب هيأت امنا، منظور نمايد.

ميزان كمک و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات  -تبصره

پرداخت و گردش مالي آن مطابق  ي وهيشامناء است و  هيأتمصوب 

 رسد. دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب هيأت رئيسه مي

در تاريخ  تبصره 2ماده و  7 اين دستورالعمل در -7ماده 

با تأييد وزير  و امناي دانشگاه تهران رسيد هيأتبه تصويب  24/06/1397

 الجرا است.نافذ و الزم ا 01/07/98تاريخ  علوم، تحقيقات و فناوري از
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  استخدامي اعضاي  نامه آيين 76)موضوع ماده  8پيوست

 انتخاب استاد ممتاز ي نحوهدستورالعمل  علمي( هيأت
 

علمي  هيأتبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به اعضاي  -مقدمه

اي علمي ه يها و برجستگ استادي كه داراي شايستگي ي مرتبهبا  دانشگاه

المللي و نيز  اي و بين در سطح ملي، منطقهو شخصيت فرهنگي شاخص 

امه استخدامي ن نآيي 76ماده حسن شهرت اخالقي باشند، به استناد 

به عنوان استاد علمي و طبق ضوابط اين دستورالعمل،  هيأتاعضاي 

يرند. مقام استاد گ يي مورد تقدير قرار ما هانتخاب و طي مراسم ويژ ممتاز

 دانشگاهعلمي  هيأتارتقاي اعضاي  از مراتب هرم يا مرتبهممتازي 

اين متضمن امتيازات مندرج در  بلكه نشان ويژه شود ينممحسوب 

. در گردد يماست كه به عنوان قدرداني به استاد ممتاز اعطا  دستورالعمل

اين دستورالعمل براي اختصار دبيرخانه اعطاي نشان استاد ممتازي، 

 شود.  ناميده مي "نشان"و نشان استاد ممتازي  "دبيرخانه"

 

 حداقل شرايط احراز -1 ماده

به ارتقا سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه تهران پس از  لسا 10

  استادي ي مرتبه
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 مدارک مورد نياز -2ماده 

استادي به  ي مرتبهارتقا به فهرست دروس ارائه شده پس از  -2-1

  همراه گزارش ارزشيابي كيفيت آموزش

 تحصيالت تكميلياي ه ها و رساله هامن نفهرست پايا -2-2

 استادي ي دورهراهنمايي شده در 

  و هنريفناوري  ،اي پژوهشيه تگزارش فعالي -2-3

 Web of Scienceمستخرج از گزارش استنادات معتبر  -2-4

(WOS) ،Scopus  وIslamic World Science Citation Center (ISC) 

  Scopusو  WOSمستخرج از شاخص هرش و 

 اجرايي -گزارش خدمات علمي -2-5

 لملليا نمستندات اثربخشي در سطح ملي و بي -2-6

مستقر در حوزه  لذكر توسط دبيرخانها قكليه اطالعات فو -تبصره

و ساير منابع  دانشگاهاي اطالعاتي ه هاز سامان دانشگاه يژوهشپ  معاونت

  .ذاري مالک اقدامات بعدي خواهد بودگ هموثق دريافت و پس از صح

 

 و هنري فناوري، اي پژوهشيه تامتيازات الزامي فعالي -3 ماده

ي ي و هنرفناور ،اي پژوهشيه تامتياز از فعالي 250كسب حداقل 

اعضاي  ي مرتبهامه ارتقا ن نبرمبناي آيياستادي  ي مرتبهپس از ارتقا به 

 الزامي است.  ذيلعلمي مطابق جدول  هيأت
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 فناوري و هنري ي،پژوهشي ها امتيازات فعاليت جدول

  حداكثر امتياز موضوع  رديف
حداقل 

 امتياز

 و تاليفيتصنيفي هاي  كتاب  1

 10  100علوم تجربي: 

علوم انساني اجتماعي 

  150رفتاري و هنر: 
20 

2  
چاپ شده در نشريات علمي و پژوهشي ي ها لهمقا

 المللي معتبر ملي و يا بين
-  50 

3  
كاربردي داخلي و ي پژوهشي ها طرح باالسري

 ترفيع( دستورالعمل )مطابق باخارجي و تجهيزات 
100 10 

 -----  -------- المللي معتبر ملي و بيني ها جوايز جشنواره  4

 ----- -------- و اثربخشي اجتماعي اثر بديع و ارزنده هنري  5

 

 انتخاب ي نحوه -4ماده

ه تا پايان خرداد ورت محرمانص هبه دبيرخانه بمعرفي نامزدها  -4-1

 :گيرد يم مراجع ذيل صورت زا يسال توسط يك هر

 دانشگاهاستادي در  ي استاد با داشتن حداقل پنج سال سابقه -الف

 دانشكده مربوط مدير گروه/ -ب

صورت مكتوب داليل شايستگي عضو ه ب كنندگان معرفي -1 تبصره

 كنند. علمي مذكور در مقدمه را ارائه مي هيأت

انه هر سال، فهرست افراد واجد شرايط بر اساس دبيرخ -4-2

را به  4-1و معرفي شدگان برطبق بند  دانشگاهاي اطالعاتي ه هسامان

 دهد.  ارائه مي دانشگاهرياست 
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اي الزم و ه تپس از انجام مشور دانشگاهرياست  -4-3

اي مربوط را براي ه هاستعالمات مورد نياز، در صورت صالحديد پروند

 كند. به دبيرخانه ارسال مي اقدامات بعدي

 تهيه مستندات مورد نياز براي پرونده توسط دبيرخانه -4-4

 شود. مي

 توسط كميسيون تخصصيامتيازدهي پرونده در دبيرخانه  -4-5

 هيأتذيربط متشكل از رئيس كميسيون تخصصي  ،انتخاب استاد ممتاز

ر دانشكده مستقل مربوط د ، نماينده )نمايندگان( پرديس/مميزه

ي ا هظر در زمينه مربوط به پيشنهاد كميتن بصاح استاد 3ميزه و م هيأت

 ، رئيسانشگاهد  يموزشآ  ن، معاوانشگاهد  يژوهشپ  نوز معاا  لمتشك

ميزه و م هيأت يدگروه مربوط با تاي انشكده/د  سرئي دانشكده و رديس/پ 

 شود. ، انجام ميدانشگاه يژوهشپ  نعاوم  حكم

 استاد ممتازانتخاب دهي شده در جلسه شوراي پرونده امتياز -6-4

 شود. بررسي مي

نهايي بطور  ي فرايند انتخاب استاد ممتاز تا حصول نتيجه -2تبصره 

  محرمانه در دبيرخانه انجام خواهد شد.

 

 تركيب شوراي انتخاب استاد ممتاز -5ماده 

  ()رئيس شورا دانشگاهرئيس  -5-1

  شورا( )دبير دانشگاه معاون پژوهشي -5-2

  دانشگاهمعاون آموزشي  -5-3
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 دانشگاهلملل ا نمعاون بي -5-4

 دانشگاهمعاون فرهنگي  -5-5

هاي علمي پژوهشي برجسته كشور با  سه نفر از شخصيت -5-6

 دانشگاهانتخاب و حكم رئيس 

 مميزه هيأتدبير  -5-7

و نشان صادر  دانشگاهرئيس  توسطاستاد ممتازي  حكم -6 ماده

 شود. ي اعطا ميا هاسم ويژربط در مر ذي

 

 تشويق و قدرداني ي نحوه -7 ماده

 پايه ترفيع ممتاز  1اعطاي  -7-1

از طريق  تخصصي پذيرش ساالنه دو دانشجوي دكتري -7-2

استعدادهاي درخشان )بدون آزمون( و براساس دستورالعمل  ي سهميه

 دانشگاهمصوب 

 دانشگاه نامه استخدامي آيينبر اساس بازنشستگي تعويق  -7-3

و مجامع  ها استفاده از اعتبار ويژه براي شركت در همايش -7-4

 المللي حداكثر سه بار در سال  بين

در تاريخ  تبصره 3ماده و  8 دراين دستورالعمل  -8ماده 

با تأييد  و سيدرامناي دانشگاه تهران  هيأتبه تصويب  24/06/1397

االجرا  نافذ و الزم 01/07/98تاريخ  وزير علوم، تحقيقات و فناوري از

 است.
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  هيأتاستخدامي اعضاي  نامه آيين 77)موضوع ماده  9پيوست 

 عضو وابسته در دانشگاه  كارگيري به دستورالعمل علمي(

 

علمي است كه به  ي برجسته ي چهرهعضو وابسته،  -1ماده 

مؤسسه و مركز با تصويب  پژوهشكده/ دانشكده/ درخواست پرديس/

، براي انجام وظايف دانشگاهو حكم رئيس  دانشگاهذب هيأت اجرايي ج

عنوان عضو وابسته انتخاب و به   آموزشي و پژوهشي به مدت سه سال به

 شود. كار گرفته مي

 شرايط عمومي عضو وابسته به شرح زير است: -2ماده 

 اعالم نياز واحد مربوط -2-1

 داشتن مدرک تحصيلي دكتراي تخصصي -2-2

هاي علمي مورد نياز واحد  فرد با زمينه ارتباط تخصصي -2-3

 متقاضي

اخذ موافقت و مجوزهاي الزم از محل خدمت اوليه به  -تبصره

 است.« عضو وابسته» ي عهده

 شرايط اختصاصي عضو وابسته به شرح زير است: -3ماده 

 

 

 

 



140هايهیأتعلمیدانشگاهتهراننامهآیین 

 عنوان شرايط اختصاصي رديف
 عضو هيأت علمي

 خارج از دانشگاه

 متخصص مقيم

 خارج از كشور

 حداقل دانشيار حداقل دانشيار علمي ي مرتبه 1

2 
 سرپرستي پايان نامه يا رساله 

 در مقاطع تحصيالت تكميلي

پايان نامه 10حداقل 

رساله  4يا  كارشناسي ارشد

 تخصصي دكتري

پايان نامه  10حداقل 

رساله  4يا  كارشناسي ارشد

 تخصصي دكتري

3 

 چاپ مقاالت علمي پژوهشي

اراي نمايه در نشريات معتبر د

 المللي بين

  ISC از جمله 

 مقاله 8حداقل 

 علمي پژوهشي 

 مقاله 12حداقل 

 علمي پژوهشي 

4 
هاي  سرپرستي و انجام طرح

 پژوهشي
 -------- طرح پژوهشي 4حداقل 

 

را با تخصصي  دكتري ي رسالهتواند هر  مي« عضو وابسته» -1تبصره 

 ي هينمامعتبر داراي علمي پژوهشي چاپ شده در نشريات  ي مقالهدو 

 جايگزين كند. Patentو... يا دو  ISCالمللي از جمله  بين

ارشد را  كارشناسي ي نامهتواند هر پايان مي« عضو وابسته» -2تبصره 

 ي هينماعلمي پژوهشي چاپ شده در نشريات معتبر داراي  ي مقالهبا يک 

 و... جايگزين كند. ISCالمللي از جمله  بين

هايي كه از نظر هيأت  وارد خاص، براي رشتهدر م -3تبصره 

چاپ شده در نشريات معتبر داراي  ي مقاله، شرط انتشار دانشگاه ي زهيمم

و... الزامي نباشد، براساس ضوابط هيأت  ISCالمللي از جمله  بين ي هينما

 ربط اقدام خواهد شد.ذي ي زهيمم
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اجع علمي از سوي مر ي شدهداشتن يک اختراع تأييد -4تبصره 

 شود. جدول اين ماده مي« 3»ربط، جايگزين مقاالت موضوع رديف  ذي

ليفات، ألمي كه داراي تع تغيرهيأ ي برجستهمحققان  -5تبصره 

 دانشگاهانتشارات و سوابق علمي مورد تأييد هيأت اجرايي جذب 

 پذيرفته شوند. دانشگاه« عضو وابسته»توانند به عنوان  هستند، مي

 به شرح زير است:« عضو وابسته»عاليت هاي ف حوزه -4ماده 

هاي  پايان نامه و رساله در دوره ي مشاورهراهنمايي و  -4-1

 تحصيالت تكميلي

انتشار مقاالت علمي پژوهشي در نشريات علمي پژوهشي  -4-2

 دانشگاهمعتبر به نام 

 هاي تحقيقاتي و پژوهشي انجام فعاليت -4-3

 يهاي تحصيالت تكميل تدريس در دوره -4-4

هاي علمي و راهبردي مورد درخواست گروه  مشاوره ي ارائه -4-5

 )يا مركز تحقيقاتي(

 دانشگاههاي تخصصي مورد نياز  ساير فعاليت -4-6

هاي سه ساله، از سوي  در دوره« عضو وابسته»كرد عمل -5ماده 

كرد . در صورتي كه عملشود يمارزيابي  دانشگاههيأت اجرايي جذب 

، دانشگاهت ارزيابي شود، با تأييد و حكم رئيس مثب« عضو وابسته»

 .شود يمديگر تمديد  عضويت وي براي سه سال

 عضو وابسته از مزاياي زير برخوردار است: -6ماده 
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پژوهشي پژوهانه بر اساس ضوابط و  ي ژهيواستفاده از اعتبار  -6-1

 مقررات مربوط

ضوابط و  المللي بر اساس استفاده از پاداش چاپ مقاالت بين -6-2

 مقررات مربوط

 ي رتبهدريس معادل اعضاي هيأت علمي همالت قدريافت ح -6-3

 (دانشگاهخود )اعضاي هيأت علمي خارج از 

موضوع « عضو وابسته»حقيق لتا قيا حالتدريس  قحميزان  -1تبصره 

اين دستورالعمل، با پيشنهاد معاون آموزشي و  «3»ماده « 5»تبصره 

 .شود يمتعيين  دانشگاهذب تصويب هيأت اجرايي ج

كه « عضو وابسته»نسبت به تأمين مسكن براي  دانشگاه -2تبصره 

محل خدمت اصلي وي خارج از كشور است، در حد امكان اقدام 

 نمايد. مي

در تاريخ  تبصره 8ماده و  7 دراين دستورالعمل  -7ماده 

د وزير با تأيي و امناي دانشگاه تهران رسيد هيأتبه تصويب  24/06/1397

 نافذ و الزم االجرا است. 01/07/98تاريخ  علوم، تحقيقات و فناوري از

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ها و مقررات نامه ينسايرآي
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 اي هاي حرفه ها و شايستگي نامه افزايش توانمندي آيين 

 دانشگاه تهران علمي و مديران هيأتاعضاي 

 

 مقدمه

وزش و توليد هاي مدرن امروزي هم زمان محلي براي آم دانشگاه

علم و فناوري، و نيز پرورش دانش آموختگان متخصص، متعهد، 

آفريني، توسعه  باشند. تأكيد بر دانش پذير مي كارآفرين و مسئوليت

گرا سبب تغيير نقش  پذير و اخالق كارآفرين، مسئوليت دانشگاه ،فناوري

دهنده به يک مربي متعهد به  علمي از عنصر آموزش هيأتيک عضو 

راه حل براي  يدهنده مرزهاي دانش و ارائه  يي، توسعه دهندهيادگير

 يدهنده هاي اجتماعي و اخالقي و ارتقاء مسائل جامعه، آگاه به مسئوليت

پذيري و تعالي اخالقي دانشجويان شده است. اين تحوالت،  مسئوليت

و  يا حرفههاي  ها، مهارت ها، ارزش مستلزم تغيير در برخي نگرش

علمي است كه در نتيجه، تغيير در رفتار فردي،  هيأتاي اجتماعي اعض

گروهي و اجتماعي را در پي خواهد داشت. بدون برخورداري از اعضاي 

اي، تعهد و  علمي و مديران مجهز به علم و دانش، قابليت حرفه هيأت

انگيزه غير ممكن است كه بتوان نقش آموزشي، پژوهشي و تربيتي 

 قعي انجام داد.ها را به معناي وا دانشگاه

علمي و مديران در  هيأتبا توجه به اهميت و جايگاه اعضاي 

گيري تغييرات  هاي آموزش عالي از يک سو و شكل پيشبرد مأموريت

اي  هاي عمومي و حرفه ها و لزوم به روزرساني مهارت سريع در فناوري
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علمي و مديران و در راستاي افزايش نقش تربيتي اعضاي  هيأتاعضاي 

براي توسعه و بهسازي مستمر  علمي همواره نياز است كه تدابيري هيأت

هاي علمي و  هاي ، قابليت طور مشخص افزايش توانمنديو به

علمي و مديران انديشيده شود. در  هيأتاي اعضاي  هاي حرفه مهارت

 يگيري از توان صاحب نظران حوزه اين راستا دانشگاه تهران با بهره

ي و اسناد باالدستي در دد داخلي و خارجآموزش عالي، تجارب متع

افزايش »علمي و مديران، طرح  هيأتافزايي اعضاي حوزه توان

علمي و مديران  هيأتاي اعضاي  هاي حرفه ها و شايستگي توانمندي

نامه براي اجراي طرح  را تدوين كرده است. اين آيين« دانشگاه تهران

 حاضر تهيه شده است.

 

 تعاريف -1ماده 

 دانشگاه تهران :دانشگاه

اي اعضاي  هاي حرفه ها و شايستگي طرح افزايش توانمندي طرح:

 علمي و مديران دانشگاه تهران. هيأت

ريزي و نظارت بر برنامه يكميته برنامه ريزي و نظارت: يكميته

علمي  هيأتاي اعضاي  هاي حرفه ها و شايستگي طرح افزايش توانمندي

 و مديران .

اي اعضاي  هاي حرفه ها و شايستگي توانمنديواحد افزايش  واحد:

 .علمي و مديران هيأت
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مطالبي كه متناسب با عنوان و اهداف  آموزشي: ي دورهسرفصل 

دوره، دربرگيرنده رئوس مطالب آموزشي است كه توسط مدرسان در 

 شود. آموزش داده مي ي دورهطول 

 

 اهداف -2ماده 

 هيأتهاي اعضاي  ها و شايستگي افزايش مستمر توانمندي -2-1

 ؛هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي علمي در حوزه مهارت

روانشناختي در -هاي شخصي افزايش مستمر توانمندي -2-2

روانشناختي، بهزيستي روانشناختي و بهزيستي شغلي  يهاي سرمايه زمينه

 ؛علمي هيأتاعضاي 

هاي ادراكي مشتمل بر  ها و مهارت افزايش مستمر توانمندي -2-3

كر انتقادي، خالقيت و حل مسئله، تفكر راهبردي و نگرش كارآفريني تف

 ؛علمي و مديران هيأتدر اعضاي 

هاي تعامالت علمي دانشگاهي  افزايش مستمر توانمندي -2-4

 ؛علمي و مديران هيأتالمللي اعضاي  بين

 هيأتهاي معرفتي و بينشي اعضاي  افزايش مستمر توانمندي -2-5

 ؛علمي

هاي مديريت و رهبري  وانمندي مديران در حوزهافزايش ت -2-6

 ؛اثربخش آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اداري

پذيري اجتماعي و ارتقاي  تحقق راهبردهاي ترويج مسئوليت -2-7

 ؛علمي و مديران هيأتاي در دانشگاه توسط اعضاي  اخالق حرفه
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علم و فناوري و  يافزايش توانمندي پاسخگويي به توسعه -2-8

هاي  هاي مرتبط با فعاليت هاي نوين در حوزه يري از فناوريگ بهره

 ؛علمي و مديران هيأتدانشگاه توسط اعضاي 

 

 تشكيالت و وظايف -3ماده 

 شوراي سياستگذاري -3-1

 :تركيب -3-1-1

 ؛رئيس دانشگاه تهران )رئيس شوراي سياستگذاري( -

 معاون آموزشي دانشگاه؛ -

 معاون پژوهشي دانشگاه؛ -

 ريزي و فناوري اطالعات دانشگاه؛ برنامه معاون -

 ؛معاون فرهنگي دانشگاه )دبير شوراي سياستگذاري( -

 علمي پيوسته يا وابسته دانشگاه؛ هيأت يدو تن از اعضاي برجسته-

احكام اعضاي شورا توسط رئيس دانشگاه صادر خواهد  -1تبصره 

 شد.

علمي توسط معاونت آموزشي  هيأتدو تن عضو  -2تبصره 

انشگاه معرفي شده و پس ار تأييد رئيس شورا احكام آنان صادر خواهد د

 شد.
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 وظايف: -2-1-3

هاي كالن طرح و نظارت عالي بر حسن اجراي  طراحي سياست -

 ؛آن

 يطرح كه از سوي كميته پيشنهادي يبررسي و تصويب بودجه -

 شود. مي ريزي و نظارت ارائهبرنامه

 

 و نظارتريزي برنامه يكميته -2-3

 تركيب -1-2-3

 معاون آموزشي دانشگاه )رئيس كميته(؛ -

 معاون فرهنگي دانشگاه )نايب رئيس كميته(؛ -

 مديركل فرهنگي و اجتماعي دانشگاه )دبير كميته(؛ -

 مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه؛ -

 ؛رئيس پارک علم و فناوري دانشگاه -

 ظارت آموزشي دانشگاه؛مديركل برنامه ريزي و ن -

 ؛مديركل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه -

 هاي الكترونيكي دانشگاه؛ رئيس مركز آموزش -

 ؛ريزي دانشگاه مديركل طرح و برنامه -

 مديركل منابع انساني دانشگاه؛ -

 ؛رئيس مركز مشاوره دانشگاه -

سي، شنا هاي جامعه علمي خبره در حوزه هيأتسه تن از اعضاي  -

 ريزي آموزشي؛ روانشناسي و علوم تربيتي و برنامه
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حكم اعضاي كميته توسط رئيس دانشگاه و براي مدت  -3تبصره 

 دو سال صادر خواهد شد.

 

 وظايف -2-2-3

ها، عناوين و  هاي اجرايي، برنامه ها و شيوه تصويب سياست -

 هاي آموزشي دوره؛ سرفصل دوره

 ؛هاي آموزشي ه دورههدايت و نظارت بر برگزاري شايست -

هاي مرتبط با طرح در سطوح ملي  ريزي براي بسط فعاليت برنامه -

 ؛المللي و بين

پيشنهاد اعتبارات مورد نياز طرح به صورت ساالنه به  ي ارائه -

 گذاري؛ شوراي سياست

پيشنهاد براي تغييرات  ي ارائهحاضر و  ينامه بازنگري در آيين -

 .رئيسه دانشگاه هيأتگذاري، براي طرح در  مورد نياز به شوراي سياست

 

اي اعضاي  هاي حرفه ها و شايستگي واحد افزايش توانمندي -3-3

 علمي و مديران هيأت

اداره كل )اين واحد در معاونت اداري و مالي دانشگاه  -1-3-3

 قرار دارد. (هاي ضمن خدمت دانشگاه مركز آموزش -منابع انساني 
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 وظايف -2-3-3

 ي كميتههاي آموزشي بر اساس مصوبات  ي دورهبرگزار -

 ها؛ ريزي و نظارت و پيگيري كليه امور اجرايي برگزاري اين دوره برنامه

المللي در زمينه  آوري تجربيات موجود در سطح ملي و بين جمع -

علمي و مديران و  هيأتهاي اعضاي  ها و توانمندي افزايش شايستگي

هاي  احبنظران و برگزاري نشستها با دعوت از ص نقد و بررسي آن

 ؛تخصصي كارشناسي

انديشي و اخذ نظرات ريزي و پيشنهاد برگزاري جلسات هم برنامه -

 علمي و خبرگان براي پايش و ارزيابي برنامه؛ هيأتاعضاي 

ها براي  هاي آن هاي آموزشي و سرفصل پيشنهاد عناوين دوره -

 ؛ريزي و نظارت برنامه ي كميتهتصويب در 

ها و مراكز  راري ارتباط با وزارت عتف و ديگر دانشگاهبرق -

 آموزش عالي براي انتقال تجربيات؛

-نفعان طرح و صاحببندي و اخذ نظرات ذي مستندسازي، جمع -

ريزي و  برنامه ي كميتههاي آموزشي و ارائه به  نظران براي طراحي دوره

 نظارت؛

عالي داخلي و معرفي طرح به ساير مراكز آموزش  يايجاد زمينه -

المللي و تالش براي انعقاد قرارداد با اين مراكز براي برگزاري  بين

علمي و مديران در مراكز مورد نظر وفق  هيأتهاي اعضاي  دوره

 ؛ريزي و نظارت برنامه ي كميتهمصوبات 
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 ريتأثهاي نيازسنجي،  هايي در زمينه طراحي و اجراي پژوهش -

 ؛هاي آموزشي دوره

علمي قبل و بعد از  هيأتعملكرد اعضاي  بررسي نگرش و -

 .هاي آموزشي ر دورهشركت د

 

 هاي آموزشي عناوين و سرفصل دوره -4ماده 

ها و تهيه سرفصل هر  ريزي در خصوص عناوين دوره برنامه -1-4

 ريزي و نظارت انجام خواهد شد؛ برنامه ي كميتهدوره در 

ال تحصيلي هاي آموزشي در هر نيمس برنامه برگزاري دوره -2-4

ريزي و نظارت توسط دبير كميته به  برنامه يبعد از تصويب در كميته

 واحد ابالغ خواهد شد.

 

 هاي آموزشي هاي برگزاري دوره شيوه -5ماده 

ضوري در قالب جلسات كارگاهي و هاي آموزشي ح دوره -1-5

علمي و  هيأتانديشي كه امكان تعامل علمي مدرسان و اعضاي هم

-برنامه ي كميتههايي كه توسط  را فراهم آورد و ساير شيوه انتقال تجربه

 شود؛ شود، برگزار مي ريزي و نظارت تعيين مي

تواند به شكل مجازي و  هاي آموزشي مي برخي از دوره -2-5

 هاي الكترونيكي دانشگاه برگزار شود؛ توسط مركز آموزش
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 ي كميتههاي آموزشي بعد از تأييد  روش برگزاري دوره -3-5

ريزي و نظارت توسط دبير كميته به همراه عناوين و سرفصل  رنامهب

 ها به واحد ابالغ خواهد شد. دوره

 

 علمي هيأتهاي آموزشي ويژه اعضاي  ضوابط دوره -6ماده 

 هيأتعنوان عضو نامه، افرادي كه به از تاريخ تصويب اين آيين

هاي ارائه  كنند، به شرح زير در دوره علمي در دانشگاه تهران خدمت مي

اي اعضاي  هاي حرفه ها و شايستگي شده توسط واحد افزايش توانمندي

 :علمي و مديران دانشگاه شركت خواهند كرد هيأت

علمي در دانشگاه  هيأتكليه افرادي كه به عنوان عضو  -1-6

شوند، پس از صدور حكم استخدامي و حداكثر طي مدت  استخدام مي

هاي مرتبط با خود را  اه موظفند دورهيک سال از شروع به كار در دانشگ

 بگذرانند؛

يل علمي پيماني دانشگاه براي تبد هيأتكليه اعضاي  -2-6

و استخدام، شده در بدهاي طي بر دورهوضعيت به رسمي آزمايشي، افزون

 باشند؛ هاي خاص خود مي ملزم به گذراندن دوره

ل علمي رسمي آزمايشي دانشگاه، براي تبدي هيأتاعضاي  -3-6

هاي طي شده در زمان تبديل  بر دورهضعيت به رسمي قطعي، افزونو

 خود را بگذارنند؛ يهاي ويژه وضعيت به رسمي آزمايشي، موظفند دوره
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استادياري هستند، براي  ي مرتبهعلمي كه در  هيأتاعضاي  -4-6

شده قبلي، موظفند هاي طي بر دورهدانشياري، افزون ي مرتبهبه  ءارتقا

 مرتبط را بگذرانند؛هاي  دوره

دانشياري هستند،  ي مرتبهعلمي رسمي كه در  هيأتاعضاي  -5-6

شده قبلي، موظفند هاي طي بر دورهاستادي، افزون ي مرتبهبه  ءبراي ارتقا

 خود را بگذرانند. يهاي ويژه دوره

ها و ساعات مورد نياز هر دوره توسط  عناوين دوره - 4تبصره 

 ظارت تعيين و به واحد ابالغ خواهد شد.ريزي و ن برنامه يكميته

 

 مديران يهاي آموزشي ويژه ضوابط دوره -7ماده 

هاي مديريتي زير  علمي كه به پست هيأتاعضاي  يكليه -7-1

مديران را حداكثر  يهاي آموزشي ويژه شوند، موظفند دوره منصوب مي

 شش ماه بعد از صدور حكم، مطابق شرايط تعيين شده بگذرانند:

 ؛ف( معاونين دانشگاهال

 ب( مديران كل ستادي دانشگاه؛ 

 مركز؛/دانشكده/ج( رؤساي پرديس

 .مركز/دانشكده/د( معاونين پرديس

بعدي  ي دورهآن دسته از مديران دانشگاه كه احكام آنها براي  -7-2

بر ا شش ماه بعد از تمديد حكم افزونشود، موظفند حداكثر ت تمديد مي

 پيشرفته مديران را بگذرانند؛ ي دوره، هاي قبلي گذراندن دوره
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نامه،  آن دسته از مديران دانشگاه كه در زمان ابالغ اين آيين -7-3

بيش از يكسال از انتصاب آنها نگذشته باشد، موظفند حداكثر در مدت 

 مرتبط با خود را بگذرانند. ي دورهشش ماه، 

وسط عناوين دروس دوره و ساعات مورد نياز هر دوره ت -5تبصره 

 ريزي و نظارت تعيين و به واحد ابالغ خواهد شد. برنامه ي كميته

 

 هاي آموزشي امتياز شركت در دوره -8ماده 

نامه به ازاي  هاي مندرج در اين آيين كنندگان در دوره شركت -8-1

 ساعت مشمول يک امتياز خواهند بود؛ 8هر 

نامه،  يينهاي آموزشي اين آ حداكثر امتياز قابل قبول از دوره -8-2

 امتياز خواهد بود؛ 10

نامه مشمول  هاي آموزشي اين آيين امتياز شركت در دوره -8-3

علمي دانشگاه تهران خواهد  هيأتنامه ارتقاء اعضاي  ( آيين1امتياز ماده )

 ؛بود

نامه مشمول بند  هاي آموزشي اين آيين امتياز شركت در دوره -8-4

علمي  هيأتنامه ترفيع اعضاي  نهاي اجرايي و علمي در آيي )ج( فعاليت

 دانشگاه تهران خواهد بود؛

 ياها  علمي كه در تدريس دوره هيأتآن دسته از اعضاي  -8-5

 يد رئيس كميتهيكنند، با تأي هاي آموزشي مشاركت مي راهبري كارگاه

مذكور برخوردار  ي دورهريزي از امتياز شركت در  نظارت و برنامه

 خواهند شد؛
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مديران  يويژه يها دورهعلمي كه در  هيأت به اعضاي -8-6

 گيرد. كنند، امتيازي جهت استفاده در ترفيع و ارتقاء تعلق نمي شركت مي

 

 ها مرجع صدور گواهي دوره -9ماده 

هاي آموزشي توسط معاونان آموزشي،  گواهي حضور در دوره

 فرهنگي و اجتماعي و اداري و مالي دانشگاه صادر خواهد شد.

به  24/09/1397ماده و به تبصره در تاريخ  9در  امهن آييناين 

 رئيسه دانشگاه رسيد. هيأتتصويب 



 علمي افتخاري دانشگاه  هيأتاعطاي عضو  ينامه آيين 

 يسه دانشگاه تهرانرئ هيأت 23/11/95مصوبه تهران 

 

 : همقدم

اي كه  هاي برجسته هاي شخصيت به منظور ارج نهادن به فعاليت

هاي ممتاز  در امور آموزشي پژوهشي و يا فعاليتاي  خدمات ارزنده

عضويت افتخاري  نامه آييناي به انجام رسانيده باشند، براساس اين  حرفه

  :گردد علمي دانشگاه تهران اعطاء مي هيأت

 

 :شرايط احراز -1ماده 

 ؛دارابودن مدرک دكتري تخصصي -

هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي،  مجموعه فعاليت ي ارائه -

تماعي و خدماتي نامزد شامل خدمات علمي، ابداعات، ابتكارات و اج

  ؛دهندهاي از طرف مرجع پيشنهاد ز حرفهمتاهاي م فعاليت

هاي اخالقي و اعتقادي در مورد نامزدهاي ايراني  احراز صالحيت -

هاي الهي در زمان  ارجي با ارزشخ و احراز عدم ضديت نامزدهاي

 .بررسي

عضويت هيأت علمي افتخاري به  پيشنهاد اعطاي -2ماده 

ها و سوابق علمي  درخواست گروه دانشكده / پرديس با توجه به فعاليت

اي زير نظر رئيس دانشگاه مورد  هتو تجربي نامزد در دستور كار كمي

 گيرد. رسيدگي و ارزيابي قرار مي
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رئيسه  هيأتتواند با مشورت اعضاي  رئيس دانشگاه مي -1تبصره 

علمي  هيأتجد شرايط اعطاي عضويت اأ وصمواردي را كه شخ

 پيشنهاد نمايد.  2موضوع ماده  يدهد، به كميته افتخاري تشخيص مي

 

 تركيب اعضاي كميته -3ماده 

 معاونان آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه؛  -

 ؛رئيس پرديس رئيس دانشكده، مدير گروه مربوط -

رشته و زمينه  استادي در ي مرتبهعلمي در  هيأتدو نفر عضو  -

 .مربوط

چنانچه صالحيت فرد واجد شرايط براي اعطاي عضو  -4ماده 

قرار  2ياد شده در ماده  يعلمي افتخاري، مورد تصويب كميته هيأت

ت رئيسه دانشگاه به منظور تأييد نهايي در شوراي أگيرد، پس از تأييد هي

 دانشگاه مطرح خواهد شد. 

سال داراي  5خاري براي مدت علمي افت هيأتعنوان عضو  -5ماده 

 هيأتيته ياد شده و تصويب ميد كيفظ عنوان با تااعتبار است و تمديد ح

 .رئيسه دانشگاه بالمانع است

علمي افتخاري داراي كارت عضويت موقت  هيأتاعضاي  -6ماده 

توانند از امكانات كتابخانه، مركز  علمي دانشگاه خواهند شد و مي هيأت

 ات الكترونيكي و اينترنت استفاده نمايند. اسناد، پايگاه نشري

 23/11/95ماده و يک تبصره در تاريخ  7در  نامه آييناين  -7ماده 

 .رئيسه دانشگاه رسيده است هيأتبه تصويب 



 هاي مطالعاتي فرصت ينامه آيين 

 دانشگاه تهران    

 

 مقدمه

 هيأتعلمي، مصوب  هيأتاستخدامي اعضاي  ينامه ينيبه استناد آ

مناي دانشگاه تهران و با عنايت به ضرورت مراودات و مبادالت علمي، ا

آموزشي و پژوهشي با ساير كشورها جهت ارتقاء دستاوردهاي علمي و 

هاي نوين علمي پژوهشي، گسترش  افتهيگسترش مرزهاي دانش، تبادل 

مندي دانشگاهيان از امكان  المللي و ايجاد فرصتي براي بهره ارتباطات بين

و تحقيق در مورد موضوعاتي كه امكان انجام آن در داخل كشور  پژوهش

نظران و پژوهشگران در ا انجام كار مشترک با صاحبيفراهم نيست 

خارج از كشور و فراهم كردن حضور فعال، هدفمند و اثربخش اعضاي 

المللي و مراكز علمي  هاي بين ها، سازمان علمي در دانشگاه هيأت

هاي مطالعاتي در سه نوع تهيه و  نامه فرصت پژوهشي و تخصصي، آيين

 .ارائه گرديده است
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 فرصت مطالعاتي نوع اول ينامه آيين 

 علمي رسمي دانشگاه تهران به فرصت مطالعاتي( هيأتاعزام اعضاي )

 

  تعاريف -1ماده 

 دانشكده، مؤسسات و مراكز آموزشي دانشگاه تهران/: پرديسواحد

: عبارتند از دانشگاه يمميزه تهيأهاي تخصصي  كميسيون

هاي تخصصي علوم انساني، علوم اجتماعي و رفتاري، علوم  كميسيون

 .كشاورزي و منابع طبيعي، و هنر ،پايه، دامپزشكي، فني و مهندسي

: فرصت مطالعاتي نوع اول ماموريتي فرصت مطالعاتي نوع اول

شود تا  علمي واجد شرايط دانشگاه داده مي هيأتاست كه به اعضاي 

ا يبراي مدتي معين براي تحقيق و مطالعه در مورد يک موضوع خاص و 

المللي به خارج از  نظران و پژوهشگران بينانجام كار مشترک با صاحب

 كشور اعزام شوند.

 

 اهداف -2ماده 

علمي و اعتالي جايگاه  هيأتارتقاي دانش و تجربه اعضاي  -2-1

 المللي؛ دانشگاه در سطح بين

به حل مشكالت كشور از طريق پژوهش بين  كمک -2-2

 ؛دانشگاهي )داخلي و خارجي(

هاي نوين  استفاده از دستاوردها، دانش، امكانات و روش -2-3

 ؛الملل آموزشي و پژوهشي در سطح بين
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هاي علمي و تبادل دانش در سطوح  نهادينه كردن همكاري -2-4

 المللي. ملي و بين

 

  براي استفاده از فرصت مطالعاتي علمي هيأتشرايط اعضاي  -3ماده 

علمي دانشگاه تهران كه شرايط زير را داشته باشند،  هيأتاعضاي 

 :توانند از تسهيالت فرصت مطالعاتي استفاده كنند مي

 ؛علمي رسمي قطعي هيأت -3-1

 100استحقاقي عادي ساليانه و حداقل  يپايه 3كسب حداقل  -3-2

راساس ترفيع پنج سال منتهي به ب امتياز آموزشي، پژوهشي و اجرايي

 بندي براساس مجموع امتياز تاريخ درخواست فرصت مطالعاتي؛ اولويت

 ترفيع پنج ساله انجام خواهد شد. 

 25سال سن )يا حداكثر  55استادياران با داشتن حداكثر  -1تبصره 

 65سال سن، و استادان با حداكثر  60سال خدمت(، دانشياران با حداكثر 

 توانند از فرصت مطالعاتي استفاده نمايند. سال سن مي

اعضاي شوراي دانشگاه پس از اتمام مسئوليت مديريتي  -2تبصره 

، با هماهنگي واحد و پس از 3در صورت احراز شرايط مندرج در ماده 

تنظيم و تعيين تكليف امور آموزشي و پژوهشي محوله بدون رعايت 

در سقف اعتبارات مربوط در توانند  نامه مي شرايط متقاضيان اين آيين

دانشگاه از فرصت مطالعاتي استفاده نمايند. در صورتي كه تعداد 

متقاضيان مشمول اين تبصره بيش از ظرفيت باشد، اولويت به ترتيب با 

هاي مستقل خواهد  ها و دانشكده رؤساي پرديس ،اعضاي شوراي منتخب
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تبصره نيز لحاظ نامه براي مشمولين اين  بود. شرط سني مندرج در آيين

با اين تفاوت كه برحسب طول مدت عضويت ايشان در  گردد مي

 شود.  سال به شرط سني افزوده مي 3مسئوليت مربوطه تا حداكثر 

در شرايط مساوي حق تقدم با متقاضياني است كه از  -3تبصره 

  .فرصت مطالعاتي استفاده نكرده باشند

سال پس از  2 عضو اعزامي به فرصت مطالعاتي تا -4تبصره 

 تواند تقاضاي بازنشستگي نمايد.  بازگشت نمي

پژوهشي بلند  تيمأمورفرصت مطالعاتي تا  يفاصله -5تبصره 

 .مدت دو سال است

ها و تعهدات آموزشي و پژوهشي  متقاضي بايد مسئوليت -6تبصره 

اعزام تعيين تكليف  ي هاي كاربردي( را براي دوره )از جمله پژوهش

 .نمايد

 

 فرصت مطالعاتي ي دورهطول  -4ماده 

 هيأترصت مطالعاتي بر مبناي تقاضاي عضو ف ي دورهطول  -4-1

است و متقاضي  (ماه )حداكثر دو نيم سال تحصيلي 12ماه تا  6علمي از 

بايد بالفاصله پس از اتمام فرصت و تا پيش از آغاز نيمسال اول يا 

ف آموزشي و نيمسال دوم تحصيلي به محل خدمت خود مراجعه و وظاي

 پژوهشي خود را از سر گيرد؛

فاصله بين دو فرصت مطالعاتي پنج سال است. اين فاصله  -4-2

 .باشد ، سه سال مي2براي مشمولين تبصره 
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علمي پس از اتمام فرصت مطالعاتي  هيأتچنانچه عضو  -7تبصره 

 4موفق به اخذ سه پايه ممتاز گردد. فاصله بين دو فرصت مطالعاتي به 

 يابد. هش ميسال كا

در موارد ويژه و در شرايط خاص و در صورت ارتباط  -4-3

مستمر آموزشي و پژوهشي با دانشگاه مقصد، استفاده از فرصت 

براي  (تابستاني ي دوره 3ماه در  9مطالعاتي تابستاني )حداكثر به مدت 

اعضاي شوراي دانشگاه و مديران كل ستادي مشروط به تصويب در 

 دانشگاه امكان پذير است.الملل  شوراي بين

متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي تابستاني داراي  -8تبصره 

 سمت اجرايي مصوب حق مديريت دريافت نخواهند كرد.

 

ارسال درخواست از سوي متقاضيان تا صدور حكم  ي شيوه -5ماده 

 اعزام براي فرصت مطالعاتي

الملل  بين هر سال پس از اعالم فراخوان از سوي معاونت -5-1

نامه  در اين آيين جعلمي واجد شرايط مندر هيأتدانشگاه، اعضاي 

مطالعاتي با طرح تحقيقاتي  يتوانند درخواست خود را به همراه برنامه مي

هاي مطالعاتي  فرصت يپذيرش دانشگاه مقصد در سامانه يخود و نامه

  ؛ثبت نمايند

 /بار دانشگاهاعت دييتأرئيس دانشكده پس از  /مديرگروه -5-2

موسسه مربوطه درخواست متقاضي را در شوراي آموزشي 

دانشكده طرح نموده و پس از تعيين تكليف، تعهدات آموزشي و /گروه
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الملل و همچنين  پژوهشي عضو، در سامانه تأييد و براي مشاور بين

جهت استحضار به معاون آموزشي و معاون پژوهشي واحد ارسال 

 نمايد؛ مي

الملل واحد پس از دريافت درخواست تكميل  ينمشاور ب -5-3

الملل واحد مطرح و پس از  شده، پرونده متقاضي را در شوراي بين

الملل دانشگاه  تصويب، در سامانه تأييد و براي طرح در شوراي بين

 ؛نمايد ارسال مي

الملل،  الملل دانشگاه به عنوان دبير شوراي بين معاون بين -5-4

متقاضيان را جهت تصويب نهايي در شوراي هاي دريافتي  پرونده

 ؛كند الملل دانشگاه مطرح مي بين

براي متقاضياني كه با درخواست فرصت مطالعاتي ايشان در  -5-5

پس از طي مراحل اداري، حكم  الملل دانشگاه موافقت شود، شوراي بين

 .شود فرصت مطالعاتي صادر مي

اي استفاده از چنانچه در پايان موعد اعالم شده بر -9تبصره 

دانشگاه تكميل نشود، با  ي سهميهعلمي  هيأتفرصت مطالعاتي اعضاي 

الملل بازه زماني جديدي براي ثبت تقاضا در سامانه  تأييد شوراي بين

 .اعالم خواهد شد

چنانچه پس از تصويب تقاضاي فرصت مطالعاتي فرد  -10تبصره 

هر دليل عازم  الملل دانشگاه، متقاضي در آن سال به در شوراي بين

بعد  ي دورهفرصت مطالعاتي نشود، براي استفاده از فرصت مطالعاتي در 

 .طي نمايد مجدداًبايد روند تقاضا را 
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چنانچه متقاضي با استفاده از مرخصي تابستاني قصد  -11تبصره 

عزيمت به فرصت مطالعاتي را داشته باشد بايد اين موضوع را به صورت 

الملل دانشگاه اطالع  زشي خود به معاونت بينمكتوب از طريق واحد آمو

 دهد. 

احكام فرصت مطالعاتي بايد بر اساس مصوبات  -12تبصره 

 .نظارت بر سفرهاي خارجي دانشگاه تهران صادر شود يكميته

 

 تسهيالت دانشگاه براي استفاده از فرصت مطالعاتي -6ماده 

لمي ع هيأتپس از صدور حكم اعزام فرصت مطالعاتي، هر عضو 

به شرح مصوب و ابالغ تسهيالت توسط )تواند از تسهيالت ذيل  مي

 :رئيسه( استفاده نمايد هيأت

كمک هزينه ريالي و ارزي متقاضيان فرصت مطالعاتي )با  -6-1

هاي  مجوز ورود به كشور محل مأموريت كه بر اساس هزينه ي ارائه

 ؛شود رئيسه دانشگاه تصويب مي هيأتكشورهاي مختلف توسط 

افرادي كه با فرصت مطالعاتي آنها موافقت شده است،  -6-2

توانند به شرط تأمين اعتبار، معادل مدت مأموريت، حقوق و مزاياي  مي

 خود را )پس از كسورات( پيش از سفر دريافت نمايند؛

آن دسته از متقاضيان فرصت مطالعاتي كه براي اخذ ويزا  -6-3

وانند فقط يكبار تا سقف ت مجبور به سفر به كشور ثالث هستند مي

بليت رفت و برگشت  يرئيسه از كمک هزينه و هزينه هيأتمصوب 
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براي خود و بستگان درجه يک در قبال ارائه مدارک از محل گرنت 

 برخوردار شوند.

ميزان حمايت مالي دانشگاه براساس جدول ابالغي  -13تبصره 

 رئيسه دانشگاه محاسبه خواهد شد. هيأتمصوب 

 

 تعهدات استفاده كنندگان از تسهيالت فرصت مطالعاتي -7ماده 

فرصت مطالعاتي  ي دورهعلمي پس از پايان  هيأتعضو  -7-1

موظف است، گواهي رسمي مبني بر حضور در دانشگاه يا مؤسسه مقصد 

زماني ذكر شده در حكم فرصت مطالعاتي خود را به  يدر بازه

ه و گزارش علمي حاصل الملل ارائ دانشكده ذيربط و معاونت بين/گروه

 ؛از فرصت را در سخنراني علمي تشريح نمايد

علمي موظف است حداكثر دوماه پس از  هيأتعضو  -14تبصره 

بازگشت از فرصت مطالعاتي گزارش كتبي فرصت مطالعاتي خود را پس 

 .الملل ارائه نمايد دانشكده و واحد آموزشي به معاونت بين/از تأييد گروه

مي موظف است حداكثر تا دو سال پس از عل هيأتعضو  -7-2

شروع فرصت مطالعاتي، دستاوردهاي مأموريت خود را در قالب چاپ 

فصلي  ياالمللي، چاپ كتاب كامل  معتبر بين يمقاله در مجالت با نمايه

المللي اختراع در ارتباط با  المللي با ثبت بين از كتاب در انتشارات بين

الملل  به معاونت پژوهشي و معاونت بينپروژه تحقيقاتي مصوب ارائه و 

 ؛ارسال نمايد
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علمي در حين فرصت مطالعاتي و همچنين  هيأتعضو  -7-3

تواند از مرخصي استحقاقي،  بالفاصله بعد از پايان آن تا دو سال نمي

 ذخيره مرخصي استحقاقي و همچنين مرخصي بدون حقوق استفاده كند؛

طي نمودن مراحل  چنانچه متقاضي پس از صدور حكم و -7-4

دريافت تسهيالت مالي به هر دليلي موفق به اعزام به مأموريت نشود، 

روز كاري از زمان  15موظف است تسهيالت دريافتي را حداكثر ظرف 

شروع فرصت مطالعاتي )براساس حكم مأموريت صادره( با اطالع 

 الملل به معاونت اداري و مالي دانشگاه عودت دهد؛ معاونت بين

در صورت عدم استرداد تسهيالت دريافتي، معاونت اداري و  -7-5

مقررات مجاز هستند با اعالم كتبي  مالي و اداره كل حقوقي دانشگاه طبق

الملل براي تأديه كليه مبالغ  به متقاضي و ارسال رونوشت به معاونت بين

 ؛از طرق قانوني اقدام نمايند

شود و  لقي ميفرصت مطالعاتي يک مأموريت واحد ت ي دوره -7-6

 امكان انقطاع آن وجود ندارد؛

ناتمام گذاشتن فرصت مطالعاتي بدون هماهنگي و دليل  -7-7

تخلف است و متقاضي ، الملل دانشگاه موجه مورد تأييد شوراي بين

 .موظف است تسهيالت دريافتي را به دانشگاه مسترد نمايد

علمي بدون هماهنگي فرصت  هيأتچنانچه عضو  -15تبصره 

العاتي را ناتمام بگذارد و پيش از طي شدن سه ماه از فرصت بازگردد، مط

الملل و  موظف است تسهيالت دريافتي را براساس تصميم شوراي بين

 محاسبه معاونت اداري و مالي به نرخ روز به دانشگاه بازگرداند.
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علمي پس از طي كردن سه ماه از  هيأتچنانچه عضو  -16تبصره 

بازگردد، تسهيالت دريافتي بر اساس زمان  زمان فرصت مطالعاتي

ماه تقسيم و مطابق با زمان تعجيل  6حمايت مالي مندرج در جدول بر 

الملل از طريق معاونت اداري و  در بازگشت با هماهنگي معاونت بين

 .شود مالي بازگردانده مي

علمي با هماهنگي واحد آموزشي  هيأتچنانچه عضو  -17تبصره 

الملل فرصت مطالعاتي را ناتمام بگذارد، تسهيالت  و مجوز شوراي بين

الملل و از  الملل با اطالع معاونت بين دريافتي براساس مصوبه شوراي بين

طريق معاونت اداري و مالي و متناسب با زمان باقيمانده بايد بازگردانده 

 شود.

علمي در صورت ناتمام گذاشتن فرصت  هيأتعضو  -18تبصره 

تواند از فرصت مطالعاتي  تا پنج سال نمي (غيرموجه مطالعاتي )موجه يا

 استفاده كند.

 15تأخير و تعجيل در بازگشت از فرصت مطالعاتي با فاصله  -7-8

 باشد.  حكم مجاز مي روز از تاريخ بازگشت ذكر شده در

 22/6/1399تبصره در جلسه مورخ  18ماده و  7نامه در  اين آيين

 صويب رسيد.رئيسه دانشگاه تهران به ت هيأت
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درصد از كل گرنت  50الزم به ذكر است سقف استفاده از گرنت تا 

 .باشد ساليانه در هر سال مي
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 فرصت مطالعاتي نوع دوم 

هاي  علمي دانشگاه تهران به مأموريت هيأتاعزام اعضاي )

 پژوهشي خارج از كشور(
 

  تعريف -1ماده 

اي گفته  ورهدبه  (مأموريت پژوهشي)فرصت مطالعاتي نوع دوم 

علمي براي انجام طرح تحقيقاتي مصوب با  هيأتشود كه عضو  مي

رئيسه دانشگاه براي  هيأتدريافت حقوق ماهيانه )تسهيالت مصوب 

 مؤسساتا يها  به يكي از دانشگاه (هاي اجباري و استثنايي دوره

پژوهشي، مراكز تحقيقاتي، صنعتي و فرهنگي معتبر خارج از كشور اعزام 

پژوهشي  تيمأمورنامه شرايط و ضوابط استفاده از  د، در اين آيينشو

 ارائه شده است.

 

 شرايط استفاده از مأموريت پژوهشي -2ماده 

دانشكده /موضوع طرح تحقيقاتي متقاضي بايد به تأييد گروه -2-1

 :دانشكده برسد/الملل پرديس و شوراي روابط بين

 اشته باشد؛موضوع تحقيق با تخصص فرد متقاضي تطابق د 

  بين موضوع طرح تحقيقاتي پيشنهادي متقاضي و دانشگاه

 ارتباط منطقي وجود داشته باشد. (ا استاد ميزبانيپذيرنده )گروه ميزبان 
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سال  25سال سن )يا حداكثر  55ياران با داشتن حداكثر داستا -2-2

سال  65و استادان با حداكثر ، سال سن 60، دانشياران با حداكثر (خدمت

 .پژوهشي استفاده نمايند تيمأموراز  توانند يمسن 

براي اعضاي شوراي دانشگاه، پس از اتمام مسئوليت  -1تبصره 

 .مديريتي مذكور شرط سني تا حداكثر سه سال قابل افزايش است

علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي، پس  هيأتاعضاي  -2تبصره 

سال به خدمت از بازگشت به ازاي هر سال مأموريت حداقل بايد يک 

 خود در دانشگاه تهران ادامه دهند.

 تيمأمورعلمي پيماني )به استثناي مشمولين  هيأتاعضاي  -2-3

در طول قرارداد  پژوهشي الزامي مندرج در حكم استخدامي عضو( صرفاً

 :توانند از مأموريت پژوهشي استفاده كنند يل ميذبا رعايت ضوابط 

  م وقت در دانشگاه سال سابقه خدمت تما 4داشتن حداقل

 ؛تهران

 ؛تعهدات الزم مصوب دانشگاه ي ارائه 

  پايه استحقاقي عادي ساليانه براساس ترفيع  3كسب حداقل

 .چهار سال منتهي به تاريخ درخواست مأموريت پژوهشي

 

 طول مدت مأموريت پژوهشي -3ماده 

 :مأموريت پژوهشي شامل دو نوع است -3-1
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 ه )به شرط عدم تالقي بيش كوتاه مدت تا سقف حداكثر دو ما

كه بر اساس قوانين با صدور حكم در  (از ده روز با تقويم آموزشي

 .شود دانشكده انجام مي/پرديس

  بلندمدت تا حداكثر دو نيم سال تحصيلي، در مجموع يک سال

الملل دانشگاه و صدور حكم توسط اداره كل  كه با تصويب شوراي بين

 د.باش منابع انساني قابل انجام مي

علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي بلندمدت  هيأتعضو  -3تبصره

حداكثر به مدت سه  تواند مأموريت پژوهشي خود را ساالنه و جمعاً مي

سال به شرط احراز شرايط تمديد نمايد. متقاضي براي تمديد دوره بايد 

 نامه طي نمايد. مراحل تصويب مأموريت پژوهشي را طبق اين آيين

استفاده از مأموريت پژوهشي بايد پيش از  مدت زمان -3-2

عزيمت در حكم صادره مشخص شود و متقاضي بالفاصله پس از پايان 

هاي آموزشي و پژوهشي  به دانشگاه مراجعه نموده و فعاليت تيمأمور

 خود را از سر گيرد.

فاصله مأموريت پژوهشي بلندمدت تا فرصت مطالعاتي بعدي  -3-3

شي بلندمدت بعدي به ازاي هر سال استفاده، پژوه تيمأموردوسال و تا 

پژوهشي در صورت تمديد در حين دوره يک  تيمأمورشش ماه است. 

 ؛شود موريت واحد محسوب ميأم

مجموع استفاده از مأموريت پژوهشي بلندمدت در طول  -3-4

 ؛خدمت حداكثر سه سال است
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پژوهشي بلندمدت و فرصت  تيمأمورمجموع استفاده از  -3-5

 .حداكثر پنج سال است اتي در طول خدمت جمعاًمطالع

پژوهشي به ازاي هر يک سال  تيمأمورعضو اعزامي به  -3-6

تا دو سال  اًباشد و جمع بايد شش ماه در دانشگاه حضور داشته تيمأمور

 تواند تقاضاي بازنشستگي نمايد.  پس از بازگشت نمي

پژوهشي  ها و تعهدات آموزشي و متقاضي بايد مسئوليت -4تبصره 

 اعزام تعيين تكليف نمايد. ي دورهخود را براي 

 

ارسال درخواست از سوي متقاضيان تا صدور حكم  ي شيوه -4ماده 

 اعزام براي مأموريت پژوهشي

( 2علمي واجد شرايط مندرج در ماده ) هيأتاعضاي  -4-1

درخواست خود را به همراه نامه پذيرش از دانشگاه مقصد و  توانند يم

 مطالعاتي به گروه آموزشي مربوطه ارسال نمايند؛برنامه 

 هاي دريافت گروه آموزشي مربوطه موظف است درخواست -4-2

شده را در جلسه شوراي گروه بررسي و نظر خود را به معاونت 

 پژوهشي با علمي واحد اعالم كند؛

معاونت پژوهشي با علمي واحد موظف است پس از بررسي  -4-3

لمي متقاضي افراد واجد شرايط را به مشاور ع هيأتپرونده اعضاي 

 الملل واحد اعالم كند؛ بين
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الملل پرونده متقاضي را پس از طرح و تصويب  مشاور بين -4-4

الملل دانشگاه به  الملل واحد جهت طرح در شوراي بين در شوراي بين

 نمايد. الملل ارسال مي معاونت بين

ز مأموريت با رو 10در صورت عدم تالقي بيش از  -5تبصره 

الملل  تقويم آموزشي دانشگاه مدت با ارسال رونوشت به معاونت بين

د يروز و پس از تأي 10گردد. در صورت تالقي بيش از  دانشگاه صادر مي

الملل  واحد مربوطه، مراتب براي بررسي و تأييد نهايي به شوراي بين

 .شود دانشگاه ارجاع مي

ا بلندمدت، ي، اعم از كوتاه هاي پژوهشي احكام مأموريت -6تبصره 

نظارت بر سفرهاي خارجي دانشگاه  يبايد بر اساس مصوبات كميته

 تهران صادر شود.

 

 تسهيالت دانشگاه براي مأموريت پژوهشي -5ماده 

پژوهشي بلندمدت پس از  تيمأمورعلمي  هيأتعضو  -5-1

رئيسه از  هيأتتواند تا سقف مصوب  الملل مي تصويب در شوراي بين

ل گرنت خود براي هزينه بليت و حق بيمه خود و بستگان درجه يک مح

الملل به معاونت پژوهشي  استفاده كند. اين امر با معرفي معاونت بين

 يابد؛ دانشگاه در صورت وجود اعتبار گرنت تحقق مي

پژوهشي كه براي اخذ ويزا  تيمأمورآن دسته از متقاضيان  -5-2

فقط يک بار تا سقف  توانند يمد مجبور به سفر به كشور ثالث هستن

رئيسه از كمک هزينه و هزينه بليت رفت و برگشت براي  هيأتمصوبه 
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رنت گمدارک از محل  ي ارائهخود و بستگان درجه يک در قبال 

 ؛برخوردار شوند

معرفي متقاضيان مأموريت پژوهشي جهت دريافت تسهيالت  -5-3

مطابق با ضوابط  (موريتمدارک ورود به كشور محل مأ ي ارائهارزي )با 

رئيسه  هيأتو مقررات و بر اساس جدول كمک هزينه ارزي مصوب 

 ؛شود دانشگاه انجام مي

علمي تازه استخدام )مصوب  هيأتفرصت مطالعاتي اعضاي  -5-4

علمي(، نوعي از مأموريت پژوهشي  هيأتاجرايي جذب اعضاي  هيأت

اه، حداكثر براي الملل دانشگ است و حكم آن پس از تأييد شوراي بين

شود،  يک ساله مطابق با قوانين استخدامي دانشگاه صادر مي ي دورهيک 

تواند از  علمي مأمور ضمن دريافت حقوق و مزايا مي هيأتعضو 

بليت و حق بيمه  يتسهيالت ارزي مطابق مأموريت پژوهشي و هزينه

رئيسه( از محل  هيأتبراي خود و بستگان درجه يک )تا سقف مصوب 

 ؛الملل بهره مند شود ت و كمک هزينه از محل اعتبارات معاونت بينگرن

رئيسه دانشگاه حسب شرايط و با توجه به  هيأت -5-5

اجراي بندهاي  ي نحوهورد هاي ارزي و اعتبارات دانشگاه، در م سياست

 ؛نمايند گيري و كمک هزينه را تصويب و اعالم مي فوق تصميم

شي ايشان مورد موافقت متقاضياني كه مأموريت پژوه -5-6

دانشگاه قرار گرفته است، حقوق و مزاياي خود را در طول مدت 

 ؛كنند پژوهشي دريافت مي تيمأمور
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علمي به  هيأتمأموريت پژوهشي كوتاه يا بلندمدت اعضاي  -5-7

دعوتنامه، پس از  ي ارائههاي ميداني و بدون  منظور تكميل پژوهش

دانشكده و تصويب /الملل پرديس دانشكده و شوراي بين /موافقت گروه

 .پذير است الملل دانشگاه امكان در شوراي بين
 

 تعهدات استفاده كنندگان از تسهيالت مأموريت پژوهشي -6ماده 

 ماه 6الف( تعهدات مأموريت پژوهشي تا 

علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي كه حداكثر  هيأتعضو  -6-1

ف است ظرف مدت يک ماه يک نيمسال تحصيلي در مأموريت باشد موظ

رسمي مبني بر حضور در  هيدييتأپژوهشي  تيمأمور ي دورهپس از پايان 

زماني ذكر شده در حكم مأموريت  ير بازهدمؤسسه مقصد  يادانشگاه 

پژوهشي خود و همچنين گزارش علمي حاصل از مأموريت را از طريق 

ارسال  الملل و معاونت پژوهشي واحد آموزشي ذيربط به معاونت بين

نمايد و گزارش كار خود را در ظرف يک نيمسال با اعالم عمومي در 

 گروه دانشكده ارائه نمايد.

 

 ماه 6ب( تعهدات مأموريت پژوهشي بيش از 

علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي بلند مدت  هيأتعضو  -6-2

ر مأموريت باشد، موظف است عالوه دكه بيش از يک نيمسال تحصيلي 

، حداكثر تا دو سال پس از شروع مأموريت 1-6عهدات بند ت ي ارائهبر 

دستاوردهاي حاصل از آن را در قالب چاپ مقاله در مجالت با نمايه 
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المللي، چاپ كامل كتاب با فصلي از كتاب در انتشارات معتبر  بين

المللي اختراع در ارتباط با پروژه تحقيقاتي مصوب  ثبت بين ياالمللي  بين

الملل ارائه  هاي پژوهشي و بين آموزشي به معاونت را از طريق واحد

 نمايد.

 

 ج( تعهدات مأموريت پژوهشي بيش از يك سال تحصيلي

علمي در سال منتهي به  هيأتدر صورتي كه عضو  -6-3

درخواست تمديد موفق به كسب امتيازات ترفيع حداقل معادل يک 

اي درخواست فرد الملل دانشگاه بر مبن ويژه شده باشد، شوراي بين ي پايه

هاي وي در حين  پرديس و گزارش فعاليت/دانشكده/و تأييد گروه

مأموريت شامل موارد ذيل، نسبت به تمديد مأموريت پژوهشي و تصميم 

 :گيرد مي

چاپ مقاله مشترک با دانشگاه يا مركز محل مأموريت با  (1

 ؛WOSكس داين

المللي جهت اعزام دانشجوي دكتري به  جذب گرنت بين (2

 طالعاتي؛ فرصت م

انعقاد قرارداد پژوهشي مشترک بين دانشگاه تهران با مركز يا  (3

 المللي شود؛ دانشگاه محل مأموريت كه منجر به جذب گرفت بين

مشترک آموزشي بين دانشگاه  ي دورهانعقاد قرارداد برگزاري  (4

 ؛ا دانشگاه محل مأموريتيتهران با مركز 
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ک بين دانشگاه مشاركت در برگزاري كارگاه با كنفرانس مشتر (5

 ؛تهران با مركز يا دانشگاه محل مأموريت

رس به صورت مجازي در هر نيمسال در دتدريس حداقل دو  (6

 .دانشگاه تهران در حين مأموريت

علمي در حين مأموريت پژوهشي بلندمدت و  هيأتعضو  -6-4

تواند از مرخصي )اعم  نمي همچنين بالفاصله بعد از پايان آن تا دو سال

استفاده  (اقي، فخيره استحقاقي و همچنين مرخصي بدون حقوقاز استحق

 ؛نمايد

علمي پيماني در ازاي استفاده از مأموريت  هيأتعضو  -6-5

پژوهشي بلندمدت، يک فقره چک بانكي به ميزان دو برابر كمک هزينه و 

يا فرصت مطالعاتي دريافت  تيمأمورحقوق و مزايايي كه در مدت 

دهد و به موجب سند رسمي متعهد  حويل مينمايد، به دانشگاه ت مي

ت مأموريت به محل خدمت خود در دشود چنانچه پس از پايان م مي

دانشگاه مراجعه ننمايد و گواهي انجام شايسته مأموريت را ارائه ندهد، 

دانشگاه اين مبالغ را به تشخيص و ارزيابي خود از وي مطالبه نمايد و از 

 ر كند؛مطالبات موجود با آينده او كس

آزمايشي يا رسمي قطعي در ازاي  علمي رسمي هيأتعضو  -6-6

استفاده از مأموريت پژوهشي بلندمدت يک فقره چک بانكي به ميزان 

كمک هزينه و حقوق و مزايايي كه در مدت مأموريت با فرصت 

 دهد؛ نمايد، به دانشگاه تحويل مي مطالعاتي دريافت مي
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م و انجام مراحل دريافت چنانچه متقاضي پس از صدور حك -6-7

الملل به هر دليلي موفق به اعزام به مأموريت  تسهيالت مالي معاونت بين

نشود، موظف است تسهيالت دريافتي را حداكثر ظرف دو هفته از زمان 

اعالم شده براي شروع مأموريت پژوهشي )براساس حكم مأموريت 

اري و مالي الملل از طريق معاونت اد با اطالع معاونت بين (صادره

 دانشگاه عودت دهد؛

چنانچه متقاضيان پس از بازگشت از سفر تعهدات خود را  -6-8

ا فرصت يانجام ندهند، از هر گونه استفاده از مأموريت پژوهشي 

 مطالعاتي محروم خواهند شد.

در  22/6/1399تبصره در جلسه تاريخ  6ماده و  6نامه در  اين آيين

 .تصويب رسيد رئيسه دانشگاه تهران به هيأت
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 نامه شركت دانشگاهيان دانشگاه تهران در فرصت  آيين

 مطالعاتي نوع سوم

 المللي( هاي بين شركت در همايش)

 

 مقدمه

هاي مطالعاتي و ارتقاء دستاوردهاي علمي و  به منظور ايجاد فرصت

هاي نوين علمي پژوهشي، تعميق  افتهيهاي دانش، تبادل گسترش مرز

المللي و براي تشويق و ترغيب دانشگاهيان دانشگاه تهران  ارتباطات بين

ه گرديده ئنامه تهيه و ارا المللي، اين آيين هاي بين براي شركت در همايش

 است.
 

 تعاريف

فرصت مطالعاتي نوع سوم: همايش، كنگره، كنفرانس،  -1

هاي آموزشي كه توسط مراكز دانشگاهي،  كارگاه و دوره گردهمايي،

 ؛شود المللي معتبر برگزار مي هاي علمي و مؤسسات بين انجمن

دانشگاهيان: شامل اعضاي هيئت علمي دانشجويان، كارمندان،  -2

 .باشد پژوهشگران و محققين پسا دكتري دانشگاه تهران مي

 

 شرايط و ضوابط -1ماده 

قاضي استفاده از تسهيالت فرصت مطالعاتي دانشگاهيان مت -1-1

نوع سوم الزم است گواهي پذيرش رسمي مقاله، تصوير مقاله كامل يا 
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خالصه مقاله را حداقل دو ماه قبل از انجام سفر بعد از تأييد گروه 

الملل واحد به مشاور  آموزشي به منظور تصويب در شوراي روابط بين

 ؛الملل ارسال كنند بين

ه پذيرش، عنوان و در خالصه با مقاله كامل )در در نام -1-2

مشخصات متقاضي و نام  نام و اًبه صورت كامل( حتم پصورت چا

 ؛قيد شود University of Tehranدانشگاه تهران به صورت 

المللي با  هاي بين جهت شركت دانشگاهيان در كارگاه -1تبصره 

 .دعوتنامه الزامي است ي ارائههاي آموزشي  دوره

 خالصه يا مقاله كامل بايد به زبان اصلي همايش باشد؛ -1-3

عنوان مقاله و موضوع همايش با تخصص متقاضي همخواني  -1-4

الملل واحد  بايست مورد تأييد شوراي روابط بين داشته باشد؛ اين امر مي

 قرار گيرد؛ 

در صورتي كه مقاله به صورت مشترک با مؤسسات ديگر  -1-5

ديگر در  مؤسساتد نام دانشگاه تهران مقدم بر نام تدوين شده باشد، باي

 ( درج شده باشد؛Affiliationكادميک )آبخش آدرس 

با )واحد تنها يک نفر از نويسندگان  يبراي يک مقاله -1-6

نامه  تواند از تسهيالت مندرج در اين آيين موافقت نويسنده مسئول( مي

 .برخوردار گردد
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 چگونگي صدور احكام -2ماده 

الملل واحد، از طرف رياست  پس از تصويب در شوراي بين -2-1

دانشكده با اداره كل نيروي انساني براي صدور حكم مأموريت /پرديس

 شود؛ دانشگاهيان مكاتبه مي

صدور احكام مأموريت دانشگاهيان در واحدهاي داراي  -2-2

 گيرد. رديف بودجه مستقل توسط خود واحد انجام مي

 

علمي در  هيأتي شركت اعضاي حمايتي برا تسهيالت -3ماده 

 المللي هاي بين همايش

اراي مقاله پذيرفته شده در علمي كه د هيأتاعضاي  -3-1

توانند از  المللي معتبر باشند، براي يک بار در سال مي هاي بين همايش

رئيسه از محل اعتبارات  هيأتكمک هزينه بر اساس سقف مصوب 

 ؛وندالملل برخوردار ش معاونت بين

گزارش مورد تأييد  ي ارائهتسهيالت مالي دانشگاه در صورت  -3-2

 قابل پرداخت است؛ ،ماه بعد از انجام سفر 3واحد حداكثر تا 

هاي زير از محل اعتبار ويژه  براي دومين سفر در سال هزينه -3-3

 ؛شود علمي پرداخت مي هيأتاعضاي  (تن)گر

 ؛مستندات( ي ارائهبهاي بليط رفت و برگشت )در صورت  -

 ؛حق ثبت نام ) برابر مستندات( -

 .هزينه رواديد -
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علمي كه براي اخذ رواديد به كشور ثالث سفر  هيأتاعضاي  -3-4

رئيسه از محل  هيأتكنند، از كمک هزينه سفر تا سقف مصوب  مي

 شوند؛ برخوردار مي (اعتبارات ويژه )گرنت

صوب شده علمي كه شركت در همايش آنان م هيأتاعضاي  -3-5

يابند،  است و به دليل عدم صدور رواديد امكان شركت در همايش را نمي

مدارک مستند از  ي ارائهتوانند هزينه ثبت نام و رواديد را به شرط  مي

 ؛محل گرنت دريافت كنند

هاي معتبر  علمي در كارگاه هيأتبه منظور شركت اعضاي  -3-6

دانشكده شوراي /د گروههاي آموزشي در صورت تأيي المللي و دوره بين

الملل دانشگاه، كمک هزينه سفر تا سقف  الملل واحد و شوراي بين بين

الملل و هزينه ثبت نام و بليط  رئيسه از محل اعتبارات بين هيأتمصوب 

 .از محل اعتبارات ويژه )گرنت( قابل پرداخت خواهد بود

ي بازنشسته متقاضي شركت در علم هيأتاعضاي  -3-7

المللي كه داراي گرنت پژوهشي هستند، پس از طي  ينهاي ب همايش

 ؛توانند از تسهيالت مصوب از محل گرنت استفاده كنند روال قانوني مي

علمي كه برندگان اول تا سوم  هيأتآن دسته از اعضاي  -3-8

مصطفي،  ،هاي خوارزمي، رازي، فارابي، ابن سينا جوايز جشنواره

وم، تحقيقات و فناوري و برگزيدگان جشنواره پژوهش )وزارت عل

 ي پايهالملل دانشگاه تهران بر اين اساس مشمول  دانشگاه تهران( و بين

شوند و پژوهشگران پيشكسوت نمونه جشنواره پژوهش  تشويقي مي

توانند از زمان  المللي باشند، مي دانشگاه و نيز برندگان جوايز معتبر بين
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دانشگاه براي  انتخاب تا سه سال، هر سال دو بار از تسهيالت

 المللي استفاده كنند؛ هاي بين همايش

اختصاص اعتبارات ريالي مازاد بر موارد مصوب دانشگاه  -3-9

المللي از طرف واحدها در چارچوب  هاي بين براي حضور در همايش

 ؛مقررات دانشگاه بالمانع است

چنانچه متقاضي پس از صدور حكم و طي كليه مراحل به  -3-10

موظف است ضمن اطالع  به اعزام به مأموريت نشود، هر دليل موفق

الملل، كليه تسهيالت دريافتي از  رساني به واحد مربوطه و معاونت بين

جمله ارز مربوطه را حداكثر ظرف دو هفته بعد از تاريخ خاتمه همايش 

الملل دانشگاه از طريق معاونت اداري و مالي  با هماهنگي معاونت بين

 .دانشگاه عودت دهد

 

 يها شيهماتسهيالت حمايتي براي شركت دانشجويان در  -4ماده 

 المللي بين

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد يک بار و دانشجويان  -4-1

از كمک هزينه تا سقف  توانند دكتري دو بار در طول تحصيل مي ي دوره

 رئيسه برخوردار شوند؛  هيأتمصوبات 

ليت رفت و برگشت و ثبت تواند هزينه ب استاد راهنما مي -2تبصره 

 نام دانشجو را از محل گرنت خود تأمين كند.
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دانشجويان تحصيالت تكميلي كه براي اخذ رواديد به كشور  -4-2

كنند، تنها براي يک سفر از كمک هزينه تا سقف مصوب  ثالث سفر مي

 شوند؛ الملل برخوردار مي رئيسه از محل اعتبارات معاونت بين هيأت

هاي  ت تكميلي كه جزء برندگان جشنوارهتحصيال دانشجويان -4-3

خوارزمي، رازي، فارابي، ابن سينا، مصطفي، برگزيدگان جشنواره پژوهش 

الملل دانشگاه باشند، مشروط به اينكه در زمان استفاده  و جشنواره بين

توانند يک بار  دانشجوي شاغل به تحصيل در دانشگاه تهران باشند، مي

 الملل در اين بخش برخوردار شوند؛ ونت بينبيشتر از تسهيالت معا

اختصاص اعتبارات ريالي مازاد بر موارد مصوب دانشگاه  -4-4

طرف واحدها در چارچوب  المللي از هاي بين براي حضور در همايش

 ؛مقررات دانشگاه بالمانع است

 ،ماه بعد از انجام سفر 3گزارش حداكثر تا  ي ارائهدر صورت  -4-5

 انشگاه قابل پرداخت است.تسهيالت مالي د

 هيأتدر  22/6/1399تبصره در تاريخ  2ماده و  4نامه در  اين آيين

 رسيد. رئيسه دانشگاه تهران به تصويب
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درصد از كل گرنت  50تا  تالزم به ذكر است سقف استفاده از گرن

 باشيد. ساليانه در هر سال مي
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 وقت دانشگاه تهران علمي پاره هيأتعضو  كارگيري به ي نامه  شيوه 

 

علمي و  هيأتنامه استخدامي اعضاي  آيين 5و  4در اجراي مواد 

تمام وقت و غير  ي شيوهدستورالعمل خدمت اعضاء به  2و ماده  1ماده 

علمي(، ضوابط  هيأتنامه استخدامي اعضاي  آيين 1تمام وقت )پيوست 

 وقت به شرح ذيل است:عضو پاره كارگيري به

 

 هاي هدف گروه -1ماده 

علمي رسمي يا پيماني دانشگاه كه به داليل  هيأتاعضاي  -1-1

 ؛وقت در دانشگاه را ندارندوقت يا نيمهمختلف امكان حضور تمام

ها و پژوهشگران برجسته  علمي دانشگاه هيأتاعضاي  -1-2

 .المللي شاغل يا بازنشسته مقيم خارج از كشور مؤسسات معتبر بين

وقت شامل موافقت علمي پاره هيأتفرايند استخدام عضو  -2ماده 

پرديس /دانشكدهدانشكده، كارگروه بررسي توانايي علمي /گروه آموزشي

 علمي دانشگاه است. هيأتاجرايي جذب اعضاي  هيأتو تصويب 

دار كشورهاي ديگر با رعايت  اتباع صالحيت كارگيري به -1تبصره 

الملل و به صورت قراردادي انجام  ربط از طريق معاونت بين قوانين ذي

 پذيرد. مي

ناي وقت )به استثشرايط تمديد قرارداد عضو پيماني نيمه -3ماده 

شرط كسب امتياز الزم ساالنه جهت ترفيع پايه كه براي اين دسته از 
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اعضاء كسب امتيازات در چهار سال مالک خواهد بود(، مشابه اعضاي 

 پيماني تمام وقت است.

وقت مطابق فرآيند تعريف شده تمديد قرارداد عضو پاره -2تبصره 

 پذيرد.  به درخواست عضو انجام مي 4و چارچوب ماده  3در ماده 

وقت وقت يا نيمهعلمي تمام هيأتتبديل وضع اعضاي  -3تبصره 

 /پرديس /وقت با درخواست عضو، موافقت گروه و دانشكدهبه پاره

 . رديگ يمموسسه مربوط و تأييد معاونت آموزش دانشگاه صورت 

وقت وقت به نيمهتقاضاي عضو براي تبديل وضع از پاره -4تبصره 

دانشكده پرديس موسسه مربوط و تأييد  /فقت گروهوقت، با موايا تمام

 . شود يممعاون آموزشي دانشگاه انجام 

-علمي پاره هيأتهمكاري: عضو  ي نحوهمدت زمان و  -4ماده 

ساعت، در طي برنامه سال  320وقت در مجموع حداقل دو ماه يا 

تحصيلي )بدون احتساب ايام تعطيل( و بر اساس برنامه تنظيم شده و 

 توسط گروه دانشكده، در دانشگاه حضور خواهد داشت.  ابالغي

وقت بايد ساعات تدريس، انجام علمي پاره هيأتعضو  -5تبصره 

امور پژوهشي و فناوري، راهنمايي و مشاوره دانشجويان را در برنامه 

 خود لحاظ كند.

-هاي عضو پاره دانشكده بر حسن انجام فعاليت /گروه -6تبصره 

 كند.  وقت نظارت مي
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ظرفيت پذيرش راهنمايي و مشاوره دانشجويان تحصيالت  -5ماده 

وقت،  علمي پاره هيأتتكميلي و واحدهاي معادل مؤظف براي عضو 

 وقت است.علمي نيمه هيأتهمانند عضو 

وقت بايد نام دانشگاه تهران را در كليه عضو پاره -6ماده 

عضو، طي هاي  دستاوردهاي علمي، پژوهشي و فناوري ناشي از فعاليت

 مدت همكاري با دانشگاه تهران، قيد كند. 

وقت يک چهارم  حق الزحمه: حقوق و مزاياي عضو پاره -7ماده 

وي تعيين و  ي پايهعلمي تمام وقت هم رتبه و هم  هيأتحقوق اعضاي 

 شود.  ماهانه پرداخت مي

رئيسه دانشگاه در موارد خاص بر اساس  هيأت -7تبصره 

ر يا حاصل شده براي اعضاي مقيم خارج از دستاوردهاي مورد انتظا

وقت را حداكثر تواند حقوق و مزاياي اين دسته از اعضاي پاره كشور مي

 برابر افزايش دهد.  2تا 

 هيأتوقت مقيم خارج، عضو در صورتي كه عضو پاره -8تبصره 

علمي دانشگاه نباشد، همترازي وي بر اساس سوابق نامبرده به پيشنهاد 

علمي  هيأتترفيعات اعضاي  ي كميتهده و تصويب دانشك/پرديس

علمي  هيأتوقت، عضو شود. در صورتي كه عضو پاره دانشگاه تعيين مي

همترازي وي بر اساس  ي پايهمشخص نباشد،  ي پايهباشد، اما داراي 

مقررات دانشگاه تهران و براساس مدت زمان استخدامي او در دانشگاه 

 گردد.  محاسبه مي مبدأ
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وقت در هريک از مراتب حداقل مدت توقف اعضاي پاره -8ماده 

 هيأتي باالتر برابر مدت توقف اعضاي  ارتقاء به مرتبهعلمي به منظور 

 علمي مشابه است.  ي مرتبهوقت با علمي نيمه

اجرايي جذب  هيأتوقت پس از تصويب حكم عضو پاره -9ماده 

ساني دانشگاه صادر علمي دانشگاه، توسط اداره كل منابع ان هيأتاعضاي 

و حكم صادر شده پس از امضاي معاون اداري و مالي دانشگاه ابالغ 

 گردد.  مي

عضو طرف قرارداد مقيم خارج از كشور، در چارچوب  -9تبصره 

شود و در  مقررات قانون كار براي استفاده از خدمات بيمه معرفي مي

از مزاياي مدت قرارداد ساالنه و در صورت درخواست، طبق قانون كار 

 مند خواهد شد.  بازنشستگي بهره

وقت، كارت پس از صدور حكم استخدامي عضو پاره -10تبصره 

شناسايي، اتوماسيون اداري و پست الكترونيكي به آدرس دانشگاه صادر 

 شود. مي

به  20/10/1399 تبصره، در تاريخ 10ماده و  9نامه در  اين شيوه

 رئيسه دانشگاه رسيد. هيأتتصويب 

 

 

 

 



 

 با سالم

قانون اهداف، وظايف و تشكيالت  «2»ماده « ب»به استناد بند 

قانون برنامه « 16»ماده « الف»وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بند 

پنجم توسعه مصوب مجلس شوراي اسالمي و با هدف دستيابي كشور 

 ي مرتبه ءارتقا نامه آيينبه جايگاه مناسب علم و فناوري، به پيوست 

نظران و علمي كه با استفاده از نظرات صاحب هيأتاي اعض

اندركاران حوزه آموزش عالي مورد بازنگري قرار گرفته و در  دست

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب  18/12/1394جلسه مورخ 

 شود.  رسيده است؛ براي اجرا ابالغ مي

براي كليه  1/7/1395آن، از تاريخ « 9»براساس مفاد ماده  نامه آييناين 

هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي وابسته  مؤسسه

هاي اجرايي و  به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه

االجراست. در عين حال با توجه به تأخير در  نهادهاي عمومي كشور الزم

 يأتههاي مربوطه،  اجرايي و پيوست ينامه ابالغ و ضرورت تدوين شيوه

توانند به منظور تسهيل در رسيدگي پرونده  مؤسسات مي يمميزه

 نامه آيينحسب درخواست متقاضي طبق  1/10/1395 متقاضيان، تا تاريخ

ها و مؤسسات آموزش عالي،  علمي دانشگاه هيأتاعضاي  ي مرتبه ءارتقا

شوراي عالي  14/10/1389مورخ  679پژوهشي و فناوري مصوب جلسه 

 عمل نمايند.  انقالب فرهنگي

هاي  ، مفاد نامهنامه آيينشايان يادآوري است به موجب ابالغ اين 

مورخ  114360/11و شماره  8/6/1394مورخ  108490/11شماره 

11/5/1395تاریخ:

 /و97455شماره:
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هاي ياد شده لغو  هاي امنا در خصوص نامه هيأتمصوبات و  15/6/1394

 باشد. و بالاثر مي
 

 دكتر محمد فرهادي

 



 

 هاي  اعضاي هيأت علمي مؤسسه ي مرتبهارتقاي » ينامه آيين

 «دولتي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غير

 

هاي  اعضاي هيأت علمي مؤسسه ي مرتبهارتقاي » ينامه آيين

 776كه در جلسه « آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غير دولتي

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده  18/12/1394 مورخ

 شود: رح ذيل براي اجرا ابالغ مياست، به ش

 

 كليات

 -امروزه رقابت بين كشورها براي كسب جايگاه برتر فرهنگي

سياسي و تصاحب سهم اقتصادي بيشتر در مناسبات متكثر، متنوع و 

ها را ناگزير به تقويت علم و فناوري به منظور  پرشتاب جهاني، آن

اين رقابت  يپهنهگسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملي خود كرده است. در 

هاي موجود و  ها و فرصت ظرفيت جهاني، ايران اسالمي نيز امكانات،

هاي علمي را فتح  انديشمندان و نخبگان خود را به كار گرفته است تا قله

و از مرزهاي دانش عبور كند. در چنين شرايطي، نقش اعضاي هيأت 

ديگر مراكز ها، مراكز علمي و تحقيقاتي، حوزه علميه و  علمي دانشگاه

مؤثر و انكارناپذير است؛  فرهنگي، در نيل به اين آرمان مقدس، -علمي

ريزي جامع و همسو با  آرماني كه تحقق آن تنها از رهگذر برنامه

هاي علم و فناوري، سند  هاي ابالغي مقام معظم رهبري در حوزه سياست

كشور  هاي توسعه جمهوري اسالمي ايران، برنامه يانداز بيست ساله چشم
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و نيز ارزشيابي مستمر و مداوم، به منظور پويايي و حفظ سطح مطلوب 

فرهنگي امكان پذير است. در كنار اهميت و ضرورت چنين  -علمي 

رويكردي كه به خودي خود زمينه ساز توسعه پايدار و همه جانبه است؛ 

ها  اعضاي هيأت علمي دانشگاه ي مرتبهبازنگري اساسي در نظام ارتقاي 

اي در  هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مستلزم انگيزه سسهو مؤ

هاي  اي با هدف هدايت فعاليت نامه خور و عزمي جدي بود تا آيين

اعضاي هيأت علمي به مثابه نياز بنيادين جامعه دانشگاهي كشور تدوين 

 .شود

 نامه بر دستيابي به اهداف مهم زير تأكيد شده است: در اين آيين

ت و توسعه توأمان فرهنگ اسالمي و توان علمي حفظ، تقوي .1

هاي آموزش عالي،  ها و مؤسسه دانشگاه ()آموزشي، پژوهشي و فناوري

 پژوهشي و فناوري كشور؛ 

تأمين نيازهاي علمي و فناوري كشور به منظور حفظ و ارتقاي . 2

هاي مختلف فرهنگ، سالمت،  دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه

 صنعت و كشاورزي؛اقتصاد، تجارت، 

. آموزش نيروي انساني مورد نياز كشور براساس اهداف 3

اي و آمايش سرزميني و اصالح هرم اعضاي هيأت  هاي توسعه برنامه

 ها؛  علمي دانشگاه

. اصالح و تغيير بنيادين نظام ارزيابي اعضاي هيأت علمي براساس 4

 اصول زير: 
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قويت انضباط محيط الف( ايجاد پويايي و نشاط در امر آموزش و ت

 آموزشي به منظور تربيت نيروي انساني منضبط، متعهد و متخصص؛ 

ب( تقويت و توسعه تحقيق و پژوهش، با ارج نهادن به 

اي كه با هدف تأمين نيازهاي  هاي بنيادين، كاربردي و توسعه پژوهش

پژوهانه تنظيم علمي، فناوري، صنعتي و سالمت در كشور، با نگاهي آينده

 ؛اشدشده ب

اعضاي  يهاي پژوهشي و فناورانه ج( توجه ويژه به هدايت فعاليت

ها و توسعه  گيري و تحقق نسل سوم دانشگاه هيأت علمي با هدف شكل

 علم مبتني بر توليد ثروت و كارآفريني؛

 د( توجه ويژه به زبان فارسي؛ 

هاي داراي  ه( ايجاد امكان تصويب ضوابط داخلي براي مؤسسه

 هاي مؤسسه. ه منظور اجراي مأموريتهيأت مميزه ب

 

 :اختصارات

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت،  وزارتخانه ن:وزارتي. 1

 درمان و آموزش پزشكي 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  . وزارت علوم:2

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

 ها بري در دانشگاهنهاد نمايندگي مقام معظم ره. نهاد: 4
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هاي آموزش عالي، پژوهشي و  ها و مؤسسه دانشگاه مؤسسه:. 5

فناوري دولتي و غيردولتي كه داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش 

 .ربط باشند يا ساير مراجع قانوني ذي« وزارتين»عالي 

  اعضاي هيأت علمي ي مرتبهنامه ارتقاي  آيين نامه: . آيين6

ز آموزشي و پژوهشي حوزوي كه براساس مراك . حوزه علميه:7

هاي علميه مجاز به فعاليت و صدور مدرک  مجوز شوراي عالي حوزه

 اند. تحصيلي حوزوي

ها يا  هاي دولتي، مؤسسه ها، مؤسسه وزارتخانه دستگاه اجرايي:. 8

هاي دولتي و هم چنين كليه  نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت

ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و  هايي كه شمول قانون بر آن دستگاه

 رسد.  مي« مؤسسه»مصاديق آن به تأييد هيأت امناي 

: واحد سازماني مشخص كه . مؤسسه يا نهاد عمومي غيردولتي9

استقالل حقوقي دارد؛ با تصويب مجلس شوراي اسالمي يا ساير مراجع 

 آن سنواتي بودجه %50شود و بيش از  صالح ايجاد شده است يا مي ذي

 عمومي خدمات و وظايف انجام و شود مي تأمين غيردولتي منابع محل از

 .است دار عهده را

 يا آموزشي علمي هيأت اعضاي از يک هر: علمي هيأت عضو. 10

 «مؤسسه» استخدام به «وزارتين» مقررات و ضوابط براساس كه پژوهشي

 .اند آمده در
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 :تعاريف

هاي هدفمند و منسجم از  گردآوري مطالب با داده . تدوين كتاب:1

 منابع مختلف در يک مجموعه. 

هاي علمي و نظريات  اي از داده ساماندهي مجموعه . تأليف كتاب:2

با نقد يا  معموالًپذيرفته شده براساس تحليل يا تركيب مبتكرانه كه 

 گيري همراه است.  نتيجه

را  آن %20اي كه حداقل  تدوين مجموعه . تصنيف كتاب:3

نويسندگان تشكيل  / هاي علمي نويسنده جديد و نوآوري هاي ديدگاه

هاي ديگران در يک موضوع مشخص  دهد و با تحليل يا نقد ديدگاه

 هاي خود منتشر كرده باشد.  ها را در مقاله آن قبالًهمراه باشد؛ اگرچه 

هاي موجود در جهان؛  معرفي نسخه بدل . تصحيح انتقادي كتاب:4

ترين نسخه به زمان حيات مؤلف؛  ترين و نزديک تشخيص صحيح

روش تحقيق؛ شرح و توضيح مستندات متن؛ ذكر مآخذ و  كارگيري به

ها؛ تكميل  شناسي آن منابع استفاده شده با استناد به شواهد و كتاب

در عبارت و چه در محتوا و داوري، در بهترين برداشت و  نواقص، چه

 نظاير آن. 

ي معتبر اعم از نشريه علمي علم ينشريهعلمي معتبر:  ي. نشريه5

اي  علمي معتبر داخلي نشريه يمعتبر داخلي و خارجي است. نشريه

پژوهشي يا علمي  -است كه داراي درجه علمي  ()كاغذي يا الكترونيكي

هاي علميه باشد.  ترويجي از يكي از وزارتين يا شوراي عالي حوزه -
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است كه  (ونيكياي )كاغذي يا الكتر نشريه علمي معتبر خارجي نشريه

 كند.  معاونت پژوهش و فناوري وزارتين درجه اعتبار آن را تعيين مي

هاي  مقاله ي ارائههمايشي كه در آن پس از  . همايش علمي معتبر:6

داوري شده، حاضران به نقد و بررسي يا پرسش و پاسخ در خصوص هر 

يادي، هاي علمي )بن مقاله پردازند. در اين نوع همايش صرفاً مقاله مي

 شود.  ا فناوري( عرضه ميياي  كاربردي، توسعه

المللي كه  هاي معتبر ملي و بين مشتمل بر نمايه. نمايه معتبر: 7

هاي  معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت يا هيأت مميزه مؤسسه

 ها را تأييد كرده باشد. تحت نظارت وزارت علوم مقبوليت آن

ه با توجه به موضوع تخصصي داراي اي ك مقاله: 1مقاله پراستناد. 8

استنادهايي بيش از تعداد مشخصي در گزارش نمايه معتبر باشد. مبناي 

هاي تحت  هاي پراستناد براي هيأت علمي شاغل در مؤسسه تعيين مقاله

 است. 2ESI نظارت وزارتين، گزارش نمايه

اي كه متناسب با هر رشته داراي استنادهايي  مقاله :3. مقاله داغ9

معتبر در دو سال قبل از سال  ييش از تعداد مشخصي در گزارش نمايهب

هاي داغ براي هيأت علمي شاغل در  مرجع باشد. مبناي تعيين مقاله

 است.  ESI هاي تحت نظارت وزارتين، گزارش نمايه مؤسسه

اي از مفاهيم، تعاريف، قضايا و پيشنهادها كه به  مجموعه . نظريه:10

  .شود ها يا حقايق فراهم مي يني ايدهب منظور تبيين و پيش

________________________________________________________ 

1. Highly Cited Paper  

2. Essential Science Indicators 

3. Hot Paper 



 203...هاياعضايهیأتعلمیمؤسسهيمرتبهارتقاي»ينامهآیین

فرآيندي كه در آن فرد خالق با نگرشي نو به ماهيت . خالقيت: 11

موضوعي خاص و پردازش تازه آن به تشريح، برداشت، برقراري ارتباط 

 پردازد. ها مي و كشف نادانسته

نتايج خالقيت  ي ارائهتحقق بخشيدن، عيني كردن و  . نوآوري:12

در  معموالً)ضه مفهوم، تعريف قضيه يا پيشنهادي جديد كه به صورت عر

 كند.  قالب مقاله علمي، طراحي محصول يا خدمتي جديد( ظهور مي

سند مشتمل بر مطالعات كارشناسي مبين  . پيوست فرهنگي:13

بيني پيامدهاي فرهنگي و اعمال الزامات و استانداردهاي مربوط در  پيش

درماني،  -هاي كالن اقتصادي، بهداشتي ها و اقدام ها، تصميم انواع طرح

قضايي، اجتماعي و فرهنگي متناسب با مقتضيات و  -سياسي، حقوقي

 شرايط جامعه. 

نشستي كه براي ارزيابي يک . كرسي نقد و نظريه پردازي: 14

هاي علوم به ويژه علوم انساني و  نظريه، نوآوري، نقد و مناظره در حوزه

پردازي، نقد و  هاي نظريه مايت از كرسيمعارف اسالمي زير نظر هيأت ح

مناظره و براساس ضوابط و مقررات آن هيأت در مراكز علمي برگزار 

 شود. مي

 

 فرهنگي، تربيتي و اجتماعي يها تيفعال -1ماده 

هاي عضو هيأت علمي كه مؤيد آميختگي علم  اي از فعاليت مجموعه

اعتقادي، مذهبي و و اخالق اسالمي و مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي 
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هاي انقالب اسالمي است. اين  ملي و مطابق با قانون اساسي و ارزش

 ها عبارتند از: فعاليت

 
هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي اعضاي  از فعاليتامتيازهاي قابل محاسبه  -1 جدول

 «مؤسسه»هيأت علمي 

 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

ر امتياز د

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر دوره 

 ارتقا

1 

تدوين كتاب، مقاله و توليد اثر بديع و ارزنده هنري با 

هاي فرهنگي، تربيتي و  رويكرد اسالمي در حوزه

 اجتماعي

  4تا 

- 

2 

ها و  تهيه و تدوين پيوست فرهنگي براي فعاليت

هاي مؤثر در اجراي امور فرهنگي براساس  همكاري

هاي پنج ساله توسعه و  هاي كلي برنامه سياست

هاي شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز  سياست

 آموزشي

  3تا 

3 

هاي  ا همكاري مؤثر با تشكليمشاوره فرهنگي 

، طالب و علميقانونمند دانشجويان، اعضاي هيأت 

نهادهاي فرهنگي فعال در مؤسسه يا حوزه علميه به 

 فرهنگمنظور ترويج فعاليت در حوزه 

  2تا 

4 

حكم معاون فرهنگي مؤسسه يا  بااستاد مشاور فرهنگي 

معاون فرهنگي بنياد ملي نخبگان و تأييد مؤسسه محل 

 خدمت

هر نيم 

 7/0سال تا 
5 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

ر امتياز د

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر دوره 

 ارتقا

5 

پذيري در اصالح و  مسئوليت

هاي مطلوب  هدايت نگرش

فرهنگي و مشاركت يا انجام 

هاي فرهنگي، تربيتي  فعاليت

وين مشابه ا عنايو اجتماعي و 

 براي كليه اقشار دانشگاهي

دانشجويان، استادان و )

با كسب موافقت  كاركنان(

 خدمت مؤسسه محل

طراحي، . 1

ريزي و  برنامه

مشاركت در امور 

فرهنگي، تربيتي، 

 اجتماعي و علمي

براي دانشجويان، 

اعضاي هيأت 

علمي، طالب و 

 كاركنان

. عضويت در 2

هاي اخالق  كميته

 مراكز تحقيقاتي،

ها و  بيمارستان

 ها دانشگاه

. ساير 3

هاي مرتبط  فعاليت

 از قبيل: 

الف( عرضه 

اي  خدمات مشاوره

علمي، فرهنگي، 

تربيتي، اجتماعي و 

آموزشي به 

 دانشجويان و

 طالب 

حضور مستمر ب( 

 8 4تا 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

ر امتياز د

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر دوره 

 ارتقا

و مؤثر در مراكز 

دانشجويي اعم از 

ها، مساجد،  كانون

 ...ها و خوابگاه

مشاركت در ج( 

ترويج علمي و 

نگي الگوي فره

ايراني  -اسالمي

پيشرفت با تأييد 

كميسيون تخصصي 

 ربط ذي

د( مشاركت فعاالنه 

در تشكيل جلسات 

 انديشي اساتيد  هم

6 

هاي ديني،  استمرار در تقيد و پايبندي به ارزش

داري با  فرهنگي، ملي، انقالبي و صداقت و امانت

 ربط ذي تأييد كميسيون تخصصي

- 5 

- 

7 
در زمينه ترويج فرهنگ ايثار )يز فرهنگي كسب جوا

 هاي فرهنگي و...( و شهادت، مسئوليت

 2هر مورد 

 تا
8 

8 

هاي  طراحي و مشاركت فعاالنه در برگزاري كرسي

پردازي با تأييد مرجع  آزادانديشي، نقد و نظريه

 صالح ذي

 6 2تا  1

9 

افزايي و توانمندسازي  هاي دانش شركت در كارگاه

هاي فرهنگي، تربيتي و  علمي در زمينهاعضاي هيأت 

 نامه آيين« 3»گواهي معتبر )ماده  ي ارائهاجتماعي با 

به ازاي هر 

ساعت  16

 2آموزش 

10 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

ر امتياز د

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر دوره 

 ارتقا

افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت  طرح دانش

شوراي اسالمي شدن  174علمي مصوب جلسه 

 ها و مراكز آموزشي(  دانشگاه

 امتياز

10 
كارگاه هنري با رويكرد  برگزاري نمايشگاه آثار و

 ايراني-اسالمي  -فرهنگي
 5 2تا 

 10   10الي  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

  30  10الي  1حداكثر امتياز قابل قبول از بندهاي 

 

به منظور بررسي و تعيين امتيازهاي فرهنگي، تربيتي و  :1تبصره 

گي با اجتماعي اعضاي هيأت علمي، در هر مؤسسه كميسيون فرهن

 شود:  تركيب زير تشكيل مي

 رئيس مؤسسه به عنوان رئيس كميسيون  -1

هاي فاقد نهاد، نماينده نهاد  رئيس نهاد در مؤسسه )در مؤسسه -2

 استان( 

فرهنگي و يا عناوين مشابه به  -معاون فرهنگي يا دانشجويي -3

 نعنوان دبير كميسيو

 اي آموزشيه پژوهشي حسب مورد در مؤسسه / معاون آموزشي -4

 پژوهشي  /
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دانشياري به  ي مرتبهيک نفر عضو هيأت علمي با حداقل  -5

هاي فاقد هيأت اجرايي  انتخاب هيأت اجرايي جذب مؤسسه )در مؤسسه

 جذب، نماينده هيأت اجرايي جذب استان( و تأييد رئيس مؤسسه

داخلي را  ينامه اعضاي كميسيون در نخستين جلسه، آيين :2تبصره 

 نامه آيينكنند.  ب مقررات و ضوابط كلي وزارتين تدوين ميدر چارچو

گيري، تعيين حد نصاب  رأي ي شيوهها،  تشكيل جلسه ي نحوهشامل 

 گيري و .... است. اعضاي حاضر براي تشكيل جلسه، رأي

 

  هاي آموزشي فعاليت -2ماده 

هاي اعضاي هيأت علمي به منظور آموزش و  اي از فعاليت مجموعه

جويان و معطوف به حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش و انتقال تربيت دانش

 ها عبارتند از: مطلوب مفاهيم است. اين فعاليت
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هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي آموزشي  امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت -1-2جدول 

 هاي تحت نظارت وزارت علوم مؤسسه

 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

ر حداكث

امتياز در هر 

 موضوع

حداقل امتياز 

الزم در هر 

 ارتقا ي دوره

1 

رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات 

 آموزشي 

اي مركب از هيأت  امتياز اين بند در كميته

رئيسه دانشكده متقاضي و مدير گروه 

 ربط با توجه به مواردي مانند:  علمي ذي

تخصيص اوقات موظف تدريس در امور 

 آموزشي؛ 

  ؛يت تقويم مصوب آموزشيرعا

هاي ارزيابي  ريزي درسي و كاربرگ برنامه

تعيين  ...دانشجويان از كيفيت تدريس و

 شود. مي

7/0 7 5 

2 

 كيفيت تدريس 

كيفيت تدريس بر اساس ميانگين امتيازدهي 

 هاي ارزيابي كيفيت دانشجويان در كاربرگ

تدريس متقاضي در چهار سال قبل از 

ابي گروه و دانشگاه )با ارتقا و ارزي ي دوره

سنجيده  (تأييد هيأت مميزه مورد ي شيوه

 شود. مي

تبصره: براي اعضاي هيأت علمي گروه 

هاي ارزشيابي معاونت  معارف كاربرگ

آموزشي و پژوهشي نهاد، مالک ارزيابي 

 است.

حسب امتيازهاي  امتيازهاي قابل اعطا بر

اخذ شده از نتايج ارزيابي به صورت زير 

- 8 

كسب حداقل 

نمره ارزيابي براي 

دانشياري و 

استادي به ترتيب 

 (20)از  17و  16
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

ر حداكث

امتياز در هر 

 موضوع

حداقل امتياز 

الزم در هر 

 ارتقا ي دوره

 د:خواهد بو

امتياز براي نتايج ارزيابي  99/1تا  0 -

 ؛99/17تا  16 مابين

امتياز براي نتايج ارزيابي  99/3تا  2 -

 ؛99/18تا  18 مابين

 امتياز براي نتايج ارزيابي مابين 8تا  4 -

 .20تا  19

3 

 كميت تدريس

امتياز كميت تدريس براي هر واحد . 1

، كارشناسي 5/0كارداني  ي دورهتدريس در 

 يا حرفهارشد يا دكتري  يک و كارشناسي

 5/1و دكتري يا دكتري تخصصي  25/1

 است.

امتيازهاي اين بند را  %20حداكثر تا . 2

توان پس از كسب مجوز از مؤسسه  مي

ها  محل خدمت با تدريس در ساير مؤسسه

 ت آورد. به دس

هاي مشترک  . امتياز تدريس در دوره3

المللي، شعب دانشگاه در خارج از كشور  بين

هاي خارج از كشور با مجوز  دانشگاه يا

 برابر قابل افزايش است.  2/1مؤسسه تا 

تبصره: اعضاي هيأت علمي گروه معارف در 

هاي معارف  چارچوب واحدهاي مصوب گروه

 شوند. رخوردار مياز امتياز مربوط به اين بند ب

5 30 15 

4 
راهنمايي و سرپرستي پروژه كارشناسي در 

 تحصيل ي دورهپايان 

به ازاي  3/0

 هر واحد
5 - 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

ر حداكث

امتياز در هر 

 موضوع

حداقل امتياز 

الزم در هر 

 ارتقا ي دوره

 20   4تا  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

  40  4تا  1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 

 

هاي اجرايي كه واحد  اعضاي هيأت علمي داراي سمت تبصره:

« 79»آنان صفر واحد تعيين شده است )مشاغل موضوع ماده  موظف

نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي(، در زمان تصدي مشاغل  آيين

حداكثر امتياز كميت تدريس  مربوطه از حداقل امتياز كيفيت تدريس و

شوند. امتياز كميت تدريس ساير مشاغل داراي كسر واحد  مند مي بهره

ت تدريس آنان بر اساس واحد موظف موظف به صورت كامل و كيفي

 .شود تعيين شده محاسبه مي
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هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي  امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت -2-2 جدول

 هاي تحت نظارت وزارت علوم پژوهشي مؤسسه

 موضوع بند

حداكثر امتياز 

واحد كار  در

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

حداقل امتياز 

در هر الزم 

 ارتقا ي دوره

1 

 كيفيت تدريس 

كيفيت تدريس براساس ميانگين امتيازدهي 

هاي ارزيابي كيفيت  دانشجويان در كاربرگ

چهار سال قبل از  تدريس متقاضي در

ارتقا و ارزيابي گروه و دانشگاه )با  ي دوره

سنجيده  (مورد تأييد هيأت مميزه ي شيوه

 .شود مي

امتيازهاي اخذ امتيازهاي قابل اعطا بر حسب 

شده از نتايج ارزيابي به صورت زير خواهد 

 :بود

 امتياز براي نتايج ارزيابي مابين 99/1تا  0 -

 ؛99/17تا  16

 امتياز براي نتايج ارزيابي مابين 99/3تا  2 -

 ؛99/18تا  18

 19 امتياز براي نتايج ارزيابي مابين 8تا  4 -

 .20تا 

- 8 

- 

2 

 كميت تدريس 

يت تدريس براي هر واحد امتياز كم -1

، كارشناسي 5/0كارداني  ي دورهتدريس در 

 اي حرفهارشد يا دكتري  يک و كارشناسي

 5/1 و دكتري يا دكتري تخصصي 25/1

 است.

امتيازهاي اين بند را  %20حداكثر تا  -2

پس از كسب مجوز از مؤسسه محل  توان مي

ها به  خدمت با تدريس در ساير مؤسسه

3 15 



 213...هاياعضايهیأتعلمیمؤسسهيمرتبهارتقاي»ينامهآیین

 موضوع بند

حداكثر امتياز 

واحد كار  در

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

حداقل امتياز 

در هر الزم 

 ارتقا ي دوره

 دست آورد. 

المللي،  هاي مشترک بين دريس در دورهت -3

شعب دانشگاه در خارج كشور يا 

هاي خارج از كشور با مجوز مؤسسه  دانشگاه

 برابر قابل افزايش است. 2/1تا 

3 
راهنمايي و سرپرستي پروژه كارشناسي در 

 تحصيل ي دورهپايان 

به ازاي  3/0

 هر واحد
5 

    3تا  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

  20  3تا  1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 

 

مؤسسه  يبا تأييديه صرفاً« 2» ماده به مربوط امتياز احتساب :هتبصر

متبوع عضو هيأت علمي و به شرط اخذ حداقل امتياز كيفيت تدريس 

 پذير است. امكان 1-2 جدول شماره 2-2مندرج در بند 
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هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي  ه از فعاليتامتيازهاي قابل محاسب -3-2 جدول

 هاي تحت نظارت وزارت بهداشت آموزشي مؤسسه

 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

1 

رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي 

در امور آموزشي )تخصيص اوقات موظف تدريس 

آموزشي و  ي دورهدر كل  و رعايت تقويم مصوب
 ريزي درسي و .... مؤسسه( برنامه

ارزشيابي در دانشكده مربوطه تشكيل و بر  ي كميته

هاي طراحي شده متناسب با  مبناي چک ليست

پايه، باليني(، ارزشيابي  زمينه فعاليت فرد )علوم
ين كميته عملكرد ا ي نحوهشود. فرآيند و  انجام مي

دانشگاه / مركزي  يبه تصويب هيأت مميزه

 رسد. مي

2 20 

امتياز در  15

كل دوره 
)حداقل 

 5/2ساليانه 

 امتياز(

2 

 كيفيت تدريس

كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي بايد 
هاي مختلف فعاليت آموزشي يک عضو  در حيطه

هيأت علمي )متناسب با رشته كاري فرد و رسالت 

مورد ارزيابي قرار ( نشگاه محل فعاليتو اهداف دا
 .گيرد

هاي  تواند در زمينه آموزش دوره ها مي اين فعاليت

كارداني، كارشناسي، دكتراي عمومي، تخصصي و 

 .تحصيالت تكميلي يا آموزش مداوم باشد
هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي  هر چند فعاليت

باشد اما رئوس آنها شامل موارد  بسيار متنوع مي

 :باشد ميزير 

 نظري آموزش 
 آزمايشگاه در كار 

- 20 

 :استادياري
15 

 :دانشياري

16 

 استادي:
17 



 215...هاياعضايهیأتعلمیمؤسسهيمرتبهارتقاي»ينامهآیین

 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

 (غيرباليني و باليني) كوچک هاي گروه در كار 

 و عمل اتاق بستري، سرپايي،) باليني آموزش 

 (فيلد

 صبحگاهي گزارش در مشاركت 

 آموزشي هاي كنفرانس در مشاركت 

  ا مشاوره دانشجويييراهنمايي تحصيلي 

 طراحي و بازنگري طرح درس 

 هاي  ها و ارزيابي زمونهمكاري در برگزاري آ
 هاي مختلف آموزشي انجام شده از رده

 براي آموزشي كمک و آموزشي مواد تهيه 

 مربوطه دروس ي ارائه

 اعضاي توانمندسازي هاي برنامه در مشاركت 
 علمي هيأت

 مشمول هاي گروه مداوم آموزش در مشاركت  

 باشد. مي 20آموزشي تا  عملكرد كيفيت امتياز
هاي آموزشي  ها و ساير فعاليت يتارزيابي اين فعال

اند بايد با رعايت اصول علمي  كه ذكر نشده

 ارزشيابي صورت گيرد.

ها به صورت مستمر و با  الزم است ارزشيابي
هاي ارزيابي مختلف كه داراي  استفاده از روش

صورت گيرد و در آن  پايايي و روايي الزم باشد،

 . اندركاران مختلف لحاظ شود هاي دست ديدگاه

ارزيابي كيفيت عملكرد آموزشي بر اساس 
توسط  نامه آييندستورالعملي كه با رعايت مفاد اين 

معاونت آموزشي وزارت بهداشت تهيه و ابالغ 

 .گيرد شود، انجام مي مي
شيابي كيفيت براي محاسبه نمره ارز: 1تبصره 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

هاي كل زمان توقف در هر  تدريس، ميانگين نمره

 . ودش يمعلمي لحاظ  ي مرتبه

براي اعضاي هيأت علمي گروه معارف : 2تبصره 

هاي ارزشيابي معاونت آموزشي و  كاربرگ
 .پژوهشي نهاد، مالک ارزيابي است

3 

 كميت تدريس 

امتياز تدريس هر واحد نظري يا معادل آن، در 

در  (5/0مقاطع كارداني و كارشناسي يک دوم )

و  75/0 اي و كارشناسي ارشد اطع دكتراي حرفهمق
(، تخصص و Ph.Dدر مقاطع دكتراي تخصصي ).

 .فوق تخصص، يک است

سال  اگر عضو هيأت علمي در يک نيم: 1تبصره 

تحصيلي يک درس را در چند كالس به طور 
مكرر تدريس نمايد، امتياز كسب شده براي اولين 

ي هاي تكرار كالس با ضريب يک و براي كالس

 منظور خواهد شد. ( 5/0با ضريب يک دوم )
تدريس هر درس كه براي اولين بار : 2تبصره 

شود با ضريب  توسط عضو هيأت علمي ارائه مي

 .شود محاسبه مي (5/1نيم ) يک و

اگر چند مدرس يک درس را به طور : 3تبصره 
مشترک تدريس نمايند، امتياز آن درس بين ايشان 

شود، مگر  س تقسيم ميبه ميزان مشاركت در تدري

آموزشي  يآن كه تمام مدرسين در طول برنامه

حضور فعال داشته باشند، مانند آموزش كارگاهي 
هاي كوچک كه در اين صورت  يا آموزش در گروه

 شود. امتياز كامل براي همه منظور مي

امتيازهاي كسب شده % 50تا  30: حداقل 4تبصره 

6 50 

 :استادياري

35 

 :دانشياري
30 

 استادي:

20 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

ه آموزشي با از تدريس دروس باليني، بسته به گرو

تشخيص دانشكده مربوطه، بايد از آموزش سرپايي 

نگر(  هاي آموزش جامعه ها و عرصه )در درمانگاه

كسب شود. در صورتي كه فرد نتواند امتياز مورد 
% 70نظر از آموزش سرپايي را كسب نمايد حداكثر

هاي آموزشي براي وي  از امتيازهاي ساير فعاليت

 .منظور خواهد شد

ه دروسي كه براساس موافقت دانشگاه : ب5تبصره 
شود امتيازي  التدريس پرداخت مي مربوطه حق

گيرد  معادل نصف امتياز تدريس موظف تعلق مي

ولي مجموع امتيازهاي كسب شده از دروس 

سال تحصيلي از  التدريسي در هر نيم موظف و حق
امتياز بيشتر نخواهد شد، مشروط به اين كه  6

ز تدريس موظف كسب سوم امتياز ا حداقل دو

 .شود
: اعضاي هيأت علمي گروه معارف در 6تبصره 

هاي معارف از  چارچوب واحدهاي مصوب گروه

 .شوند امتياز مربوط به اين بند برخوردار مي

4 

هاي باالتر از  هاي دوره نامه راهنمايي پايان

رسيده باشد برحسب كارشناسي كه به نتيجه كامل 
نوع و كيفيت كار داراي امتيازهايي به شرح زير 

 باشد: مي

نامه دكتراي عمومي پزشكي و  هر پايان

 ي دورهنامه  امتياز، هر پايان 3دندانپزشكي تا 
 5/3 تا MPHكارشناسي ارشد، داروسازي و 

هاي تخصصي و فوق  نامه دوره امتياز، هر پايان

نامه دكتراي تخصصي  امتياز و هر پايان 4تخصصي 

- 40 

 :دانشياري
10 

 استادي:

15 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

(Ph.D. تا )امتياز 8. 

نامه مقاطع كارشناسي )به  براي راهنمايي پايان

نامه در كوريكولوم رشته  بيني پايان شرط پيش

نامه فلوشيپ )به شرط  مربوطه( تا يک امتياز، پايان
نامه در كوريكولوم رشته مربوطه( تا  بيني پايان پيش

 امتياز 3

ا راهنماها( امتياز كامل و تبصره: به استاد راهنما )ي

هاي مذكور  نامه به هر كدام از استادان مشاور پايان
امتياز استاد راهنما تعلق % 30در اين بند، معادل 

 گيرد. مي

5 

برخورداري از برجستگي يا 
شاخص بودن در امر آموزش 

)نظير دريافت لوح تقدير، 

كسب امتيازهاي برتر در 

تدريس، رتبه  ارزشيابي كيفيت
در جشنواره آموزشي شهيد 

مطهري و ساير موارد مشابه( 

 به تشخيص هيأت مميزه

ــطح . 1 در ســ

مؤسســـــــه / 

ــا  دانشـــكده بـ
تأييــد ريــيس  

 / مؤسســـــــه

 دانشكده

1 2 

- 

در سطح  .2

دانشگاه با 
تأييد معاون 

آموزشي 

 دانشگاه

2 4 

. در ســــطح 3

ــي و  ملـــــــ
ــين ــا  ب ــي ب الملل

ون تأييــد معــا 

ــي  آموزشـــــ
 وزارت متبوع

4 8 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

6 

 پژوهي آموزشي دانش

ريزي،  هاي نوين در برنامه روش كارگيري بهبراي 

هاي آموزشي با  سازي و ارزيابي فعاليت پياده

مستندات آن، امتيازهايي به شرح بندهاي  ي ارائه
 :شود يک تا شش منظور مي

پژوهي براساس اصول علمي  هر فعاليت دانش

ژوهي و رعايت معيارهاي شش پ ارزشيابي دانش

( به شرح زير مورد Glassikالسيک )گگانه 
 گيرد: بررسي و ارزشيابي قرار مي

 اهداف مشخص -

 سازي كافي آماده -

 هاي مناسب استفاده از روش -
 نتايح مهم ي ارائه -

 معرفي مؤثر برنامه -

 برخورد نقادانه -

رعايت چهار معيار اول، شرط الزم براي : 1تبصره 

هاي مندرج در  ب امتياز از هر يک از فعاليتكس

اين بند است كه در اين صورت فعاليت دانشورانه 

(Education Scholarlyمحسوب مي )  شود. در
السيک در يک گمعيار  6 صورت تحقق تمامي

پژوهي آموزشي  فعاليت، آن فعاليت مصداق دانش

(Scholarship Education است و امتياز آن )

امتياز الزم اعم  %50حداكثر تا ) 3اده تواند در م مي
 از شرطي و غير شرطي( لحاظ شود.

جزييات ارزشيابي و امتيازدهي : 2تبصره 

پژوهي آموزشي براساس  هاي دانش فعاليت
دستورالعمل مصوب معاونت آموزشي وزارت 

- 40 - 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

 .گيرد بهداشت صورت مي

چنانچه در هر يک از موضوعات اين : 3تبصره 

ر مشاركت داشته باشند، امتياز نفر يا بيشت 10بند، 

پس از اعمال ضريب دو، طبق جدول ضرايب 
 تقسيم خواهد شد.

 هاي آموزشي تدوين و بازنگري برنامه. 1

ريزي درسي و يا بازنگري  الف( مشاركت در برنامه

يک رشته مقطع )به شرط تصويب برنامه در سطح 

 (:دانشگاه يا وزارت بهداشت
  امتياز 15تا  5از 

ريزي درسي و يا بازنگري  ب( مشاركت در برنامه

 5تا  5/0آموزشي يا درس جديد: از  ي دورهيک 

 امتياز 
هاي آموزش مداوم،  ج( طراحي و اجراي برنامه

آموزش اساتيد و آموزش ضمن خدمت كاركنان 

 امتياز  5تا  5/0حوزه سالمت: از 
 تصويب محل كار، سطح حسب بر امتياز: هتبصر

 حسب بر) كار حجم و( كشوري هي /دانشگا) آن

 .بود خواهد متفاوت( رشته يا درسي واحد ساعت،

- 15 

 ارزشيابي . 2

هاي نوين ارزشيابي  الف( طراحي و اجراي روش
 امتياز 5تا  2/0دانشجو: از 

ها و فرآيند  ب( طراحي و اجراي ابزارها، روش

 امتياز  5تا  2/0ارزشيابي استاد: از 

حي و انجام ارزشيابي برنامه ج( مشاركت در طرا
ها،  ها و برنامه مانند ارزشيابي دروني و بيروني گروه

هاي اعتباربخشي،  تدوين استانداردها و شاخص

- 10 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

ارزشيابي برنامه و مؤسسه براساس اين استانداردها 

 ها: از يک تا ده امتياز  و ارزشيابي آزمون

ر )كشوري / كا سطح حسب بر امتياز: هتبصر

سطح نوآوري و حجم كار )ساعات  دانشگاهي( و
 بود. صرف شده( متفاوت خواهد

 يادگيري -. ياددهي3

الف( طراحي و اجراي يک روش نوين تدريس: از 

 امتياز  4تا  1

هاي جديد تدريس در  روش كارگيري بهب( 
 امتياز  2تا  1هاي گوناگون از  عرصه

 اولين براي) نوآوري سطح حسب بر امتياز: هتبصر

 يک) كار حجم و( دانشگاه و كشور جهان، در ربا

 متفاوت( فراگيران تعداد و سال، نيم يک جلسه،
 .بود خواهد

- 8 

. مشاركت در طراحي و توليد محصوالت 4

 آموزشي 

 امتياز  7الف( وسايل آموزشي: از يک تا 

ب( لوح فشرده آموزشي با رعايت ساختار علمي: 
 امتياز  7از يک تا 

 5(: از يک تا Study Guideطالعه )ج( راهنماي م

 امتياز 
 يد( ساير محصوالت به تشخيص كميته

 امتياز  7پژوهي: از يک تا  دانش

 محصول بودن فراگير ميزان حسب بر امتياز: هتبصر

 در توليد يا انتشار امكان با دانشگاه به محدود)
)اولين بار در جهان،  نوآوري سطح ،(ملي سطح

قش آن در خودكفايي ملي كشور و دانشگاه(، و ن

-  
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

 متفاوت خواهد بود.

 . مديريت و رهبري آموزشي 5
الف( مشاركت در طراحي و عملياتي ساختن 

هاي  ها و دستورالعمل نامه آيينفرآيندها، مقررات، 

آموزشي كه در جهت ارتقاي كيفيت آموزش و 
 امتياز  5تا  2/0خدمات آموزشي باشد: از 

مدت و   هاي دراز امهب( مشاركت در تدوين برن

 يكليدي داراي اولويت به تشخيص هيأت مميزه

دانشگاه )مانند برنامه راهبردي آموزش دانشگاه، 
 امتياز  10تا  5/0ز نقشه علمي، آمايش سرزمين(: ا

 تصويب محل و كار سطح حسب بر امتياز: هتبصر

 حسب بر) كار حجم و( دانشگاهي كشوري،)

 يک يا كوتاه ملالع دستور كار نوع و ،(ساعت
 خواهد متفاوت( سرزمين آمايش مانند جامع برنامه

 .بود

- 10 

 . يادگيري الكترونيكي 6

مشاركت در طراحي سيستم آموزش الكترونيک و 

اجراي آن در سطح دانشگاه شامل آماده سازي 
طراحي آزمون الكترونيک،  ،محتواي الكترونيک

با  هاي مجازي و ساير موارد مرتبط هدايت كالس

امتياز  8تا  5/0آموزش مجازي و الكترونيک: از 
 براي هر مورد فعاليت 

/  كشور) كاربرد سطح حسب بر امتياز: هتبصر

 واحد) برنامه نوع همچنين و( دانشكده/  دانشگاه

( بازآموزي استاد، توانمندسازي دانشگاهي، رسمي
 متفاوت( درسي واحد يا ساعت) فعاليت ميزان و

 بود. خواهد

-  
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 موضوع

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

   6الى  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

مطابق 

جداول 

 6شماره 

 ربط ذي

  184  6الى  1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 

 

 44براي مشاغل موضوع ماده  2كسب امتيازهاي ماده  :1تبصره 

استخدامي هيأت علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور الزامي  ينامه آيين

با حكم هر يک از وزيران(،  به ساير مشاغل نيست. در صورت انتصاب

تصدي، فقط در حد موظف آموزشي  ي دورهكسب امتياز اين ماده در 

 فرد الزم است. 

اعضاي هيأت علمي  ي مرتبهبه منظور تسهيل ارتقاي  :2تبصره 

هاي وابسته به وزارت بهداشت و  سرآمد در آموزش شاغل در مؤسسه

زشي دانشگاه كه تمام همت خود را قدرداني از اعضاي هيأت علمي آمو

مصروف آموزش نموده و خدمات برجسته و منحصر به فردي در 

اي براي  اند و به عنوان الگوي رفتاري و حرفه آموزش ارائه كرده ي حيطه

شود  شوند، توصيه مي ساير اعضاي هيأت علمي و دانشجويان شناخته مي

ناسايي افراد واجد منتخب دانشگاه نسبت به ش ي كميتههيأت مميزه / 

شرايط اقدام و پس از بررسي پرونده و سوابق ايشان، به شرط احراز 

شرايط زير )به عنوان شروط الزم( مراتب را جهت طرح و تأييد  يكليه
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منعكس  مركزي به معاونت آموزشي وزارت ينهايي در هيأت مميزه

اضيان را از متق %2تواند حداكثر  نمايد. در ضمن دانشگاه در هر سال مي

 بعدي ارتقا دهد. ي مرتبهاز اين مسير به 

 

  شرايط:

 ي مرتبهسال فعاليت آموزشي مستمر و تمام وقت در  6( حداقل 1

 فعلي )استاديار يا دانشيار( 

يا بيشتر، حداقل در  19( كسب نمره ارزشيابي كيفيت تدريس 2

 فعلي ي مرتبهدوسوم مدت توقف در 

)كميت تدريس( اين  2ماده  3د امتياز از بن 60( كسب حداقل 3

 نامه  آيين

امه( اين ن )راهنمايي پايان 2ماده  4امتياز از بند  40( كسب حداقل 4

 نامه  آيين

امتياز از مجموع  220امتياز از ماده دو و يا  180( كسب مجموع 5

نامه )بدون در نظر گرفتن سقف امتياز براي هر  مواد يک تا چهار اين آيين

 ها(  يک از فعاليت

چهارم اعضاي هيأت مميزه دانشگاه  ( كسب رأي موافق حداقل سه6

 در خصوص سرآمدي در آموزش
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هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي  امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت -4-2جدول 

 هاي تحت نظارت وزارت بهداشت پژوهشي مؤسسه

 موضوع بند

حداكثر 

امتياز در 

واحد كار 

 سال يا نيم

حداكثر 

در  امتياز

هر 

 موضوع

حداقل امتياز 

الزم در هر 

 ارتقا ي دوره

1 

 كيفيت تدريس 

كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي 

هاي مختلف فعاليت آموزشي يک  بايد در حيطه

عضو هيأت علمي )متناسب با رشته كاري فرد و 

مورد  (رسالت و اهداف دانشگاه محل فعاليت

 ارزيابي قرار گيرد. 

تواند در زمينه آموزش  ميها  اين فعاليت

هاي كارداني، كارشناسي، دكتراي عمومي،  دوره

تخصصي و تحصيالت تكميلي يا آموزش مداوم 

  .باشد

هاي آموزشي اعضاي هيأت  هر چند فعاليت

باشند اما رئوس آنها شامل  علمي بسيار متنوع مي

 :باشند موارد زير مي

 آموزش نظري 

 كار در آزمايشگاه 

 كوچک )باليني و غيرباليني(هاي  كار در گروه 

  آموزش باليني )سرپايي، بستري، اتاق عمل و

 فيلد(

 يمشاركت در گزارش صبحگاه 

 هاي آموزشي مشاركت در كنفرانس 

  ا مشاوره دانشجويييراهنمايي تحصيلي 

 طراحي و بازنگري طرح درس 

 هاي  ها و ارزيابي همكاري در برگزاري آزمون

 شيهاي مختلف آموز انجام شده از رده

- 20 

 استادياري:

15 

 

 دانشياري:

16 

 

 استادي:

17 
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 موضوع بند

حداكثر 

امتياز در 

واحد كار 

 سال يا نيم

حداكثر 

در  امتياز

هر 

 موضوع

حداقل امتياز 

الزم در هر 

 ارتقا ي دوره

  تهيه مواد آموزشي و كمک آموزشي براي

 دروس مربوطه ي ارائه

 هاي توانمندسازي اعضاي  مشاركت در برنامه

 هيأت علمي

 هاي  مشاركت در آموزش مداوم گروه

 مشمول 

امتياز  20امتياز كيفيت عملكرد آموزشي تا 

 باشد.  مي

هاي  ها و ساير فعاليت ارزيابي اين فعاليت

د بايد با رعايت اصول ان آموزشي كه ذكر نشده

 علمي ارزشيابي صورت گيرد.

ها به صورت مستمر و با  الزم است ارزشيابي

هاي ارزيابي مختلف كه داراي  استفاده از روش

پايايي و روايي الزم باشد، صورت گيرد و در 

اندركاران مختلف لحاظ  هاي دست آن ديدگاه

 شود.

ارزيابي كيفيت عملكرد آموزشي براساس 

 نامه آيينملي كه با رعايت مفاد اين دستورالع

توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت تهيه و 

 گيرد.  شود، انجام مي ابالغ مي

: براي محاسبه نمره ارزشيابي كيفيت هتبصر

هاي كل زمان توقف در  تدريس، ميانگين نمره

 شود. علمي لحاظ مي ي مرتبههر 

2 

 كميت تدريس 

امتياز تدريس هر واحد نظري يا معادل آن، در 

(، در 5/0مقاطع كارداني و كارشناسي يک دوم )

 75/0و كارشناسي ارشد  يا حرفهمقاطع دكتراي 

5/1 15 5 
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 موضوع بند

حداكثر 

امتياز در 

واحد كار 

 سال يا نيم

حداكثر 

در  امتياز

هر 

 موضوع

حداقل امتياز 

الزم در هر 

 ارتقا ي دوره

(، Ph.Dو در مقاطع دكتراي تخصصي ).

 .تخصص و فوق تخصص، يک است

سال  : اگر عضو هيأت علمي در يک نيم1تبصره 

ا در چند كالس به طور تحصيلي يک درس ر

مكرر تدريس نمايد، امتياز كسب شده براي 

هاي  اولين كالس با ضريب يک و براي كالس

( منظور خواهد 5/0تكراري با ضريب يک دوم )

 شد.

: تدريس هر درس كه براي اولين بار 2تبصره 

شود با ضريب  توسط عضو هيأت علمي ارائه مي

 شود. ( محاسبه مي5/1يک ونيم )

: اگر چند مدرس يک درس را به طور 3تبصره 

مشترک تدريس نمايند، امتياز آن درس بين 

ايشان به ميزان مشاركت در تدريس تقسيم 

شود، مگر آن كه تمام مدرسين در طول  مي

برنامه آموزشي حضور فعال داشته باشند، مانند 

هاي  آموزش كارگاهي يا آموزش در گروه

راي همه كوچک كه در اين صورت امتياز كامل ب

 شود. منظور مي

امتيازهاي كسب  %50تا  30: حداقل 4تبصره 

شده از تدريس دروس باليني، بسته به گروه 

آموزشي با تشخيص دانشكده مربوطه، بايد از 

هاي  ها و عرصه در درمانگاه)آموزش سرپايي 

نگر( كسب شود. در صورتي كه  آموزش جامعه

پايي را فرد نتواند امتياز مورد نظر از آموزش سر

از امتيازهاي ساير  %70كسب نمايد حداكثر 

هاي آموزشي براي وي منظور خواهد  فعاليت
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 موضوع بند

حداكثر 

امتياز در 

واحد كار 

 سال يا نيم

حداكثر 

در  امتياز

هر 

 موضوع

حداقل امتياز 

الزم در هر 

 ارتقا ي دوره

 .شد

: به دروسي كه براساس موافقت 5تبصره 

شود  التدريس پرداخت مي دانشگاه مربوطه حق

امتيازي معادل نصف امتياز تدريس موظف تعلق 

گيرد. ولي مجموع امتيازهاي كسب شده از  مي

سال  التدريسي در هر نيم حق دروس موظف و

امتياز بيشتر نخواهد شد  5/1تحصيلي از 

مشروط به اين كه حداقل دوسوم امتياز از 

 تدريس موظف كسب شود.

3 

هاي باالتر از  هاي دوره نامه راهنمايي پايان

كارشناسي كه به نتيجه كامل رسيده باشد 

برحسب نوع و كيفيت كار داراي امتيازهايي به 

 باشد: شرح زير مي

نامه دكتراي عمومي پزشكي و  هر پايان

 ي دورهنامه  امتياز، هر پايان 3دندانپزشكي تا 

 5/3 تا MPHكارشناسي ارشد، داروسازي و 

تخصصي و فوق  يها دورهنامه  امتياز، هر پايان

نامه دكتراي  امتياز و هر پايان 4تخصصي 

  .امتياز 8( تا D..Ph) تخصصي

نامه مقاطع كارشناسي )به  پايان براي راهنمايي

نامه در كوريكولوم رشته  بيني پايان شرط پيش

نامه فلوشيپ )به  پايان ،مربوطه( تا يک امتياز

نامه در كوريكولوم رشته  شرط پيش بيني پايان

 امتياز  3مربوطه( تا 

تبصره: به استاد راهنما )يا راهنماها( امتياز كامل 

هاي  نامه ور پايانو به هر كدام از استادان مشا

امتياز استاد % 30مذكور در اين بند، معادل 

- 40 

 دانشياري:

10 

 

 استادي:

15 
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 موضوع بند

حداكثر 

امتياز در 

واحد كار 

 سال يا نيم

حداكثر 

در  امتياز

هر 

 موضوع

حداقل امتياز 

الزم در هر 

 ارتقا ي دوره

 گيرد. راهنما تعلق مي

4 

اهتمام ورزيدن در پرورش محقق، تعميق روح 

خودباوري دانشجويان در امر پژوهش و پيشبرد 

المللي با  شبكه تحقيقات در سطح ملي و بين

 ت بهداشت تأييد معاون پژوهشي وزار

مربوطه توسط وزارت  ينامه : شيوههتبصر

 شود. بهداشت تهيه و ابالغ مي

 - 15 5تا 

5 

ها و  ا فناوري در قالب كارگاهيانتقال دانش 

هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي با  دوره

 تأييد معاون پژوهشي مؤسسه

 ي دورههر 

ساعته  8

 امتياز 5/0

10 5 

   6الى  1 حداقل امتياز الزم از بندهاي

مطابق 

جداول 

 6شماره 

 ربط ذي

  100  6 الى 1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 

 

 44براي مشاغل موضوع ماده  2كسب امتيازهاي ماده  تبصره:

نامه استخدامي هيأت علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور الزامي  آيين

وزيران(، نيست. در صورت انتصاب به ساير مشاغل )با حكم هريک از 

تصدي، فقط در حد موظف آموزشي  ي دورهكسب امتياز اين ماده در 

 .فرد الزم است
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 پژوهشي، فناوري هاي فعاليت -3ماده 

هاي عضو هيأت علمي است كه ضمن  اي از فعاليت مجموعه

هاي  يافته كارگيري بهحقايق و  يهدفمند بودن، قابليت كشف و توسعه

ياز جامعه، توسعه مرزهاي دانش و بسط علمي را دارد و با هدف رفع ن

ها عبارتند  هاي برخوردار از اولويت، در كشور است. اين فعاليت فناوري

 ز:ا

 
هاي پژوهشي، فناوري اعضاي هيأت  امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت -1-3 جدول

 «مؤسسه»علمي آموزشي 

 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

1 

هاي  پژوهشي منتشر شده در نشريه -علمي  يمقاله

 پژوهشي معتبر داخلي و خارجي-علمي

-هاي داخلي با اعتبار علمي . فهرست نشريه1

پژوهشي را كميسيون نشريات وزارتين و شوراي 

علميه به صورت ادواري منتشر  هاي عالي حوزه

 كند. مي

هاي خارجي معتبر را معاونت پژوهشي و  . نشريه2

 كند. فناوري وزارتين تعيين مي

. حداكثر دو مقاله با گواهي پذيرش قطعي در هر 3

 مرتبه ارتقا مورد قبول است.

 DOI. نسخه در نوبت چاپ مقاله، مشروط به درج 4

 به مثابه مقاله چاپ شده است.

  7تا 

مطابق 

با 

جداول 

 6شماره 

 ربط ذي
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

تواند  ين بند ميامتياز كسب شده از ا %40. حداكثر 5

هاي  هاي پذيرفته يا چاپ شده در نشريه از مقاله

ا يمحل خدمت متقاضي در زمان چاپ مقاله،  مؤسسه

هايي باشد كه متقاضي در زمان چاپ مقاله  نشريه

سردبير يا عضو هيأت تحريريه آنها بوده  مدير مسئول،

 است.

امتياز حداكثر دو مقاله مستخرج از هر طرح )منجر . 6

 وليد سندي ملي( در حداقل امتيازهاي اين بندبه ت

ها امتياز تعلق  شود، هرچند به همه مقاله محاسبه مي

 .گيرد مي

در ارتباط  ها، بايد مستقيماً امتياز مقاله% 70. حداقل 7

با تخصص )رشته تحصيلي / گروه آموزشي( متقاضي 

 باشد.

مقاله مستقل  %30هاي با همپوشاني كمتر از  مقاله. 8

هاي با همپوشاني بيشتر از  شوند و به مقاله مي تلقي

گيرد. امتياز تعلق گرفته  جداول امتيازي تعلق نمي% 70

به نسبت ميزان  %70تا  30هاي با همپوشاني  به مقاله

خواهد بود. در هر حال، مقاله نبايد منجر  همپوشاني

 به چاپ نتايج انتشار يافته شود.

ري و استادي بايد به مراتب دانشيا ءمتقاضي ارتقا. 9

حداقل به ترتيب سه و پنج مقاله با شرايط مندرج در 

 ، ارائه دهد. نامه آييننامه اجرايي اين  شيوه

. چاپ حداقل يک مقاله به زبان فارسي در هر 10

 مرتبه ارتقا الزامي است. 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

هاي پژوهشي  . امتياز مقاله مستخرج از طرح11

واسطه  محرمانه كه امكان چاپ و انتشار آنان به

مميزي  ي كميتهمحرمانه بودن ممكن نيست با تأييد 

برابر قابل  2/1منتخب وزارتين متبوع حسب مورد، تا 

 افزايش است. 

مشترک با اعضاي هيأت علمي  ي. امتياز مقاله12

مراكز معتبر علمي خارج از كشور كه برگرفته از طرح 

تحقيقاتي مشترک، فرصت مطالعاتي 

اهنمايي متقاضي و دانشجوي تحت ري/متقاض

برابر قابل افزايش  2/1دانشجوي مشترک باشد، تا 

 است. 

پراستناد و داغ با تأييد هيأت مميزه  ي. امتياز مقاله13

 برابر قابل افزايش است.  5/1تا 

مستخرج از برنامه مصوب  ي. امتياز مقاله14

 %50دار عضو هيأت علمي كه حداقل  تحقيقاتي جهت

رفع مشكالت كشور باشد، تا  آن برنامه معطوف به

 برابر قابل افزايش است.  5/1

و  Natureهاي  شده در نشريهچاپ ي. امتياز مقاله15

Science  تا دو برابر قابل افزايش است. ساير

اجرايي اين  ينامه اين نوع مقاله در شيوه امتيازهاي

 شود. تعيين مي نامه آيين

ها،  اعمال ضريب تأثير مجله در امتياز مقاله ي نحوهها و  امتيازدهي به انواع مقاله ي شيوه: تعريف و هتبصر

 .شود تعيين و اعالم مي نامه آييننامه اجرايي اين  در شيوه

 - 30 7تا  هاي معتبر مروري منتشر شده در نشريه -مقاله علمي 2
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

3 

هاي  ريههاي علمي و تحشيه چاپ شده در نش مقاله

 ترويجي داخلي معتبر -علمي

هاي داخلي با  به صورت ادواري فهرست نشريه. 1

ترويجي را كميسيون نشريات وزارتين  -اعتبار علمي

 كنند. هاي علميه منتشر مي عالي حوزه و شوراي

در ارتباط با تخصص  . موضوع مقاله بايد مستقيما2ً

 متقاضي باشد. 

مقاله مستقل  %30از هاي با همپوشاني كمتر  . مقاله3

هاي با همپوشاني بيشتر از  شوند و به مقاله تلقي مي

گيرد. امتياز تعلق گرفته به  امتيازي تعلق نمي% 70

به نسبت ميزان  %70تا  30هاي با همپوشاني  مقاله

خواهد بود. در هر حال، مقاله نبايد منجر  همپوشاني

 به چاپ نتايج انتشار يافته شود.

 9 3تا 

4 

ها و  المعارف ةها، داير ل چاپ شده در دانشنامهمداخ

ها با نظر هيأت داوري مورد تأييد هيأت مميزه  فرهنگ

 موسسه

 8 2تا 

5 

هاي علمي  مقاله علمي كامل ارائه شده در همايش

 المللي معتبر ملي و بين

هاي قابل قبول از متقاضي  : حداكثر تعداد مقالههتبصر

ها  ه است. اين مقالهمقال 3در يک همايش در هر سال 

 تواند با همكاري دانشجويان و يا همكاران باشد.  مي

 12 2تا 

6 

هاي  علمي ارائه شده در همايش يخالصه مقاله

 المللي  علمي معتبر ملي و بين

هاي قابل قبول از متقاضي  : حداكثر تعداد مقالهرهتبص

 5 1تا 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

ها  مقاله است. اين مقاله 3در يک همايش در هر سال 

 با همكاري دانشجويان و يا همكاران باشد. ندتوا يم

7 

پژوهشي مستخرج از رساله متقاضي  -مقاله علمي

هاي تحت نظارت  )ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه

 وزارت علوم( 

هاي موضوع اين  : حداكثر امتياز هر يک از مقالهرهتبص

گيرد كه نام  بند در صورتي به متقاضي تعلق مي

ان نويسنده نخست، يا پس از نام استاد متقاضي به عنو

راهنما به عنوان نويسنده دوم و يا به عنوان نويسنده 

 مسئول ثبت شده باشد.

 5 2تا 

8 

سازي  اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاري/ توليد دانش فني

ين و نيز هر نوآوري تصالح وزار محصول يا فرآيند با تأييد مراجع ذي

ت و معضالت كشور مؤثر باشد و يا منجر به كه براي حل مشكال

 توليد خدمت يا محصول جديدي در كشور شود.

خواهد  10تا  1به شرح موارد  ها فعاليتامتيازدهي به اين  ي نحوه

 :بود

50 

ها و خدمات جديد به  ها، روش طراحي سيستم. 1

منظور حل معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و 

صالح  مراجع ذي گواهيا بدرماني در سطح كشور 

 وزارتين

 6يک تا 

از بندهاي 

 6تا  1

 امتياز 20
ها و خدمات جديد به  ها، روش . طراحي سيستم2

منظور حل معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و 

صالح در  درماني در سطح منطقه با گواهي مراجع ذي

 منطقه آمايشي

 4تا  5/0
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

هي و سازي وسايل پزشكي و آزمايشگا . مدل3

ساخت هر قطعه كه منجر به توليد دستگاه شود؛ با 

وزارت بهداشت و  گواهي اداره كل تجهيزات پزشكي

 تأييد هيأت مميزه مركزي

 3يک تا 

هاي پزشكي و توليدات  توليد مواد براي آزمايش. 4

دارويي جديد از طريق مهندسي معكوس، به ترتيب 

داروي معاونت غذا و  با گواهي معاونت درمان يا

وزارت بهداشت )حسب مورد( و تأييد هيأت مميزه 

 مركزي وزارت بهداشت

 6يک تا 

هاي جديد پزشكي كه به خودكفايي  . انجام فعاليت5

هاي  كشور كمک مؤثر كند مانند اجراي روش

درماني نوين براي اولين بار در ايران با  -تشخيصي

گواهي هيأت ممتحنه رشته مربوطه و تأييد هيأت 

 مركزي وزارت بهداشت ييزهمم

 4تا  5/0

. تدوين راهنماي طبابت باليني كشور، با استناد بر 6

پژوهش و براساس شواهد علمي با گواهي معاونت 

مركزي  يدرمان وزارت بهداشت و تأييد هيأت مميزه

 وزارت بهداشت

 5تا  5/0

- 
. اختراع، اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشي 7

ده در مراجع قانوني داخل كشور با كاربردي ثبت ش

 پژوهش و فناوري وزارتين تأييد معاونت

 5تا  5/0
از بندهاي 

 10تا  7

 امتياز 30
. اختراع، اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشي 8

كاربردي ثبت شده و دستاوردهاي فناورانه كه در 

ها و  نامه هاي كاربردي، پايان چارچوب پژوهش

 15ا ت1
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

ايت مالكيت فكري در قالب هاي دكتري با رع رساله

بنيان يا شركت دانشگاهي مراحل  شركت دانش

سازي آن با تأييد مراجع مربوطه به انجام  تجاري

 رسيده باشد.

المللي، به  تبصره: چنانچه ثبت اختراع در سطح بين

اي باشد به يک مورد امتياز كامل و  همراه چاپ مقاله

 گيرد. به مورد ديگر نصف امتياز تعلق مي

دستاوردهاي پژوهشي  (. ثبت مالكيت فكري )پتنت9

و فناوري به نام مؤسسه محل خدمت متقاضي، به 

اين كه به فروش رسيده و يا به صورت تحت  شرط

 ليسانس از آن استفاده شده باشد.

 15تا 

. تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا 10

يد مراجع علمي داخل يا خارج از كشور با تأي

 صالح وزارتين ذي

 2تا  5/0

9 

هاي پژوهشي و فناوري  هاي علمي طرح . گزارش1

خاتمه يافته در داخل مؤسسه با تأييد معاون پژوهش 

 همؤسس و فناوري

 6 2تا 

- 

هاي پژوهشي و فناوري  هاي علمي طرح . گزارش2

با طرف قرارداد خارج از مؤسسه تأييد شده نهاد 

تا حد امكان نكات زير در محاسبه كه  ،دهنده سفارش

 :شود ها در نظر گرفته مي امتياز آن

المللي بودن موضوع  ، ملي يا بينيا منطقهاستاني،  -

  ؛طرح

ها و  هاي تحقيقاتي مشترک با دانشگاه گزارش طرح -

  15تا 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

 برابر.  2/1علمي خارج از كشور تا  يها مؤسسه

هاي تحت نظارت وزارت علوم  هيأت علمي مؤسسه اعضاي ي: امتياز اين بند ويژه1تبصره 

 باشد. مي

هايي كه ناشي از مسئوليت اجرايي و وظايف حقوقي متقاضي باشد يا با  : به طرح2تبصره 

 گيرد. تخصص او مرتبط نباشد، امتيازي تعلق نمي

 - 30 10تا  اثر بديع و ارزنده هنري يا ادبي و فلسفي چاپ شده 10

از حداقل  %50تواند تا  مي 10و  2-9، 8هاي متقاضي از موارد مندرج در بندهاي تبصره: مجموع امتياز

( را پوشش دهد )ويژه اعضاي هيأت علمي 1-3امتيازهاي الزم بند يک اين جدول )جدول شماره 

 ۔هاي تحت نظارت وزارت علوم( مؤسسه

11 
ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي )گرنت( 

 المللي داخلي يا بين

يک امتياز 

به ازاي هر 

ميليون  150

ريال گرنت 

و يا  داخلي

دالر  5000

گرنت 

 خارجي

12 

- 

12 

الف( تصنيف، تأليف، تصحيح انتقادي، ترجمه كتاب، 

امتياز آنها در نظر  يدانشنامه كه موارد زير در محاسبه

هاي  گرفته شوند. )ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه

 تحت نظارت وزارت علوم(

تا تصنيف: 

تأليف:  15

 10تا 

 

تصحيح 

انتقادي: تا 

7  

ترجمه 

10 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

مرتبط با 

تخصص: 

 7 تا

. امتياز موضوع اين بند براي كتاب تأليفي يا تصنيفي به زبان خارجي كه توسط ناشران معتبر 1

 برابر قابل افزايش است.  5/1المللي چاپ شده باشد، تا  بين

از حداقل امتيازهاي الزم بند يک  %25تواند تا  كتاب مي . امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا تأليف2

 ( را پوشش دهد. 1-3اين جدول )جدول شماره 

تواند تا  هاي علوم انساني و هنر مي . امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا تأليف كتاب براي گروه3

تشخيص را پوشش دهد.  (1-3از حداقل امتيازهاي الزم بند يک اين جدول )جدول شماره  50%

 ها بر عهده هيأت مميزه است. رشته

تغيير در محتواي كتاب، حداكثر  %30. امتياز متقاضي براي تجديد چاپ يا ويرايش با حداقل 4

 .شده در اين بند خواهد بود از امتيازهاي تعيين 30%

متياز ا يب( تصنيف، تأليف، تصحيح انتقادي و ترجمه كتاب و دانشنامه كه موارد زير در محاسبه

 هاي تحت نظارت وزارت بهداشت( شود )ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه آنها در نظر گرفته مي

تأليف يا تصنيف كتاب )حاصل از دستاوردهاي  -1

هايي همانند  پژوهشي خود(، تأليف مجموعه كتاب

 ربط دايرة المعارف با تأييد نهايي هيأت مميزه ذي

 30 15تا 

- 

ه غير مرتبط با رشته كتاب تأليفي در رشت -2

 تخصصي نويسنده
 3 5/1تا 

تأليف يا تدوين كتاب  -3

تيراژ و نوبت  چاپي )بر مبناي

 چاپ( يا الكترونيكي كه به

عنوان منبع آموزشي مورد 

 :استفاده قرار گيرد

. كتاب منبع 1

آموزشي در سطح 

ملي با تأييد شوراي 

ريزي  عالي برنامه

 وزارت بهداشت

 6 3تا 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

اب در سطح . كت2

مؤسسه با تأييد 

شوراي انتشارات 

مؤسسه و شوراي 

 آموزشي مؤسسه

 3 5/1تا 

تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در صورتي  -4

در محتواي آن اصالح يا  %30كه حداقل به ميزان 

اضافه صورت پذيرفته باشد به تشخيص هيأت 

 ربط ذي يمميزه

 4 2تا  5/0

معتبر با تأييد كميسيون تصحيح انتقادي كتاب  -5

 ربط ذي يتخصصي هيأت مميزه
5 10 

ويرايش علمي / ادبي )زباني( آثار تأليفي يا  -6

 ربط ذي ياي با تأييد نهايي هيأت مميزه ترجمه
 8 2تا  5/0

13 

نامه  راهنمايي و مشاوره پايان. 1

با سطح  يا حرفهارشد يا دكتري  كارشناسي

هاي  امهن پايان حوزه )سقف براي 3

كاربردي به منظور حل مشكالت كشور با 

 برابر( 5/1ضريب 

1 .

تاد اس

 اراهنم

2 

25 

مطابق 

با 

جداول 

 6شماره 

 ربط ذي

2 .

استاد 

 مشاور

5/0 

دكتري  يرساله يراهنمايي و مشاوره. 2

حوزه )سقف براي  4تخصصي يا سطح 

هاي كاربردي به منظور حل  رساله

 برابر( 5/1 مشكالت كشور با ضريب

1 .

استاد 

 راهنما

6 

2 .

استاد 
5/1 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

 مشاور

 باشد.  هاي تحت نظارت وزارت علوم مي : اين بند ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه1تبصره 

ارشد  نامه كارشناسي دانشياري راهنمايي حداقل چهار پايان ي مرتبهبه  ء: براي ارتقا2تبصره 

محل خدمت الزامي  يشد در رشته متقاضي در مؤسسهار كارشناسي ي دورهمشروط به داير بودن 

 است. 

دانشياري اعضاي هيأت علمي گروه معارف، راهنمايي حداقل  ي مرتبهبه  ء: براي ارتقا3تبصره 

 ي دورهآموخته داشتن در  ارشد مشروط به داير بودن و دانش نامه كارشناسي چهار پايان

 ي دورهت الزامي است و در صورت فقدان ارشد رشته متقاضي در مؤسسه محل خدم كارشناسي

ارشد در رشته متقاضي اتمام يک كتاب تأليفي يا يک طرح پژوهشي مصوب در رشته  كارشناسي

 كند.  ا باالدستي انجام شده باشد؛ كفايت ميياد ملي نتخصصي متقاضي كه در چارچوب اس

دكتري مشروط به داير بودن و رساله  3ي حداقل ياستادي راهنما ي مرتبه: براي ارتقا به 4تبصره 

دكتري رشته متقاضي در مؤسسه محل خدمت الزامي است. در  ي دورهآموخته داشتن در  دانش

دكتري در رشته متقاضي اتمام يک طرح ملي يا يک كتاب تصنيفي كفايت  ي دورهصورت فقدان 

 كند. مي

 3ارف، راهنمائي حداقل استادي اعضاي هيأت علمي گروه مع ي مرتبهبه  ء: براي ارتقا5تبصره 

دكتري رشته متقاضي در  ي دورهآموخته داشتن در  دكتري مشروط به داير بودن و دانش يرساله

دكتري در رشته متقاضي اتمام  ي دورهمحل خدمت الزامي است و در صورت فقدان  يمؤسسه

 تخصصي مربوطه كه در چارچوب ييک كتاب تصنيفي يا يک طرح پژوهشي مصوب در رشته

 نمايد. ملي يا باالدستي انجام شده باشد؛ كفايت مي اسناد

14 

هاي  كرسي

نظريه 

 پردازي

 4تا  2 ترويجي -هاي علمي كرسي ي ارائه. 1

 - 

-دستاوردها و نتايج علمي ي ارائه. 2

هاي  پژوهشي برگرفته از كرسي

و  ها پردازي در همايش نظريه

ميزگردهاي مراكز علمي ملي و بين 

4 
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

واحد كار 

 سال ا نيمي

حداكثر 

از در امتي

 عهر موضو

حداقل 

امتياز 

الزم در 

هر 

 ي دوره

 ارتقا

 المللي 

هاي علوم به  . نقد علمي در حوزه3

 ويژه علوم انساني و معارف اسالمي
 7تا  3

هاي علوم به ويژه  . نوآوري در حوزه4

 علوم انساني و معارف اسالمي
 7تا  3

هاي علوم به  پردازي در حوزه . نظريه5

 ويژه علوم انساني و معارف اسالمي
 12تا  7

15 

هاي داخلي و خارجي، كه در  رتبه در جشنوارهكسب 

ها اعتبار جشنواره و رتبه متقاضي  امتياز آن يمحاسبه

 شود. در جشنواره در نظر گرفته مي

 10 6تا 

16 

 هاي پژوهشي  داوري و نظارت بر فعاليت

پژوهشي مجالت معتبر و  -هاي علمي . داوري مقاله1

 امتياز 1آثار بديع و ارزنده هنري هر مورد تا 

هاي  كتاب، داوري با نظارت بر طرح . داوري2

 امتياز 2ا فناوري هر مورد تا يپژوهشي 

- 10 

   16تا  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

مطابق 

 با

جداول 

 6شماره 

 ربط ذي

  سقف ندارد  16تا  1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 
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لمي اعضاي هيأت ع ي مرتبه: به منظور تسريع در ارتقاي تبصره

سرآمد در پژوهش )اعم از اعضاي هيأت علمي آموزشي يا پژوهشي( 

هاي تحت نظارت وزارت بهداشت، شرايط و فرآيند  شاغل در مؤسسه

 گيرد:  زير مد نظر قرار مي

استادياري به دانشياري  ي مرتبهالف( چنانچه عضو هيأت علمي در 

نده اول يا اصيل به عنوان نويس يو يا دانشياري به استادي يک مقاله

 New Englandيا JAMA - Lancet - Science - Nature مسئول در

Journal توقف به سه سال كاهش  يمنتشر كند؛ حداقل زمان چهار ساله

 يابد. مي

و  استادياري به دانشياري ي مرتبهب( چنانچه عضو هيأت علمي در 

ان يا دانشياري به استادي موفق به ورود به فهرست يک درصد دانشمند

توقف به دو سال  يشود؛ حداقل زمان چهار ساله ESI برتر دنيا در پايگاه

براي يک بار در طول خدمت  صرفاًيابد. استفاده از اين امتياز  كاهش مي

 پذير است. امكان

استادياري يا دانشياري،  ي مرتبهج( چنانچه عضو هيأت علمي با 

به توليد و موفق به توليد دانش فني، اختراع يا اكتشاف منجر 

سازي دارو يا تجهيزات پزشكي شود كه با تأييد سازمان غذا و  تجاري

مركزي، حداقل زمان  يدارو وارد بازار شده باشد با تأييد هيأت مميزه

 .يابد توقف به سه سال كاهش مي يچهار ساله
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 امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليتهاي پژوهشي، فناوري اعضاي هيأت علمي -2-3 جدول

 «مؤسسه»پژوهشي 

 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

ا يواحد كار 

 سال نيم

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 عموضو

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

1 

رعايت ضوابط و مقررات پژوهشي مؤسسه و تخصيص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام 

 صحيح امور محوله

 5 7 7/0 لومهاي تحت نظارت وزارت ع الف( در مؤسسه

تحت نظارت وزارت  يها مؤسسهب( در 

 بهداشت
2 20 

امتياز  15

در كل 

دوره 

 )حداقل

امتياز 

 5/2 ساليانه

 امتياز(

2 

پژوهشي منتشر شده در  -علمي يمقاله

 يپژوهشي معتبر داخلي و خارج -هاي علم نشريه

 -هاي داخلي با اعتبار علمي فهرست نشريه. 1

ت وزارتين و شوراي پژوهشي را كميسيون نشريا

علميه به صورت ادواري منتشر  هاي عالي حوزه

 كند.  مي

هاي خارجي معتبر را معاونت پژوهشي  نشريه. 2

 كند.  و فناوري وزارتين تعيين مي

. حداكثر دو مقاله با گواهي پذيرش قطعي در 3

 هر مرتبه ارتقا مورد قبول است.

نسخه در نوبت چاپ مقاله، مشروط به درج . 4

DOI  .به مثابه مقاله چاپ شده است 

امتياز كسب شده از اين بند  %40. حداكثر 5

  7تا 

 مطابق با

جداول 

 6شماره 

 ربط ذي
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

ا يواحد كار 

 سال نيم

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 عموضو

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

هاي پذيرفته يا چاپ شده در  تواند از مقاله مي

محل خدمت متقاضي در زمان  هاي مؤسسه نشريه

هايي باشد كه متقاضي در  چاپ مقاله، يا نشريه

زمان چاپ مقاله مدير مسئول، سردبير يا عضو 

 ا بوده است. ه هيأت تحريريه آن

امتياز حداكثر دو مقاله مستخرج از هر طرح  .6

)منجر به توليد سندي ملي( در حداقل امتيازهاي 

ي  شود، هر چند به همه محاسبه مي اين بند

 .گيرد ها امتياز تعلق مي مقاله

در  ها، بايد مستقيماً امتياز مقاله %70 حداقل. 7

گروه /ارتباط با تخصص )رشته تحصيلي

 متقاضي باشد. پژوهشي(

مقاله مستقل  %3هاي با همپوشاني كمتر از  مقاله. 8

هاي با همپوشاني بيشتر  شوند و به مقاله تلقي مي

گيرد. امتياز تعلق گرفته  امتيازي تعلق نمي %70از 

به نسبت  %70تا  30هاي با همپوشاني  به مقاله

خواهد بود. در هر حال، مقاله  ميزان همپوشاني

 چاپ نتايج انتشار يافته شود.نبايد منجر به 

متقاضي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي . 9

بايد حداقل به ترتيب سه و پنج مقاله با شرايط 

، ارائه نامه آييننامه اجرايي اين  مندرج در شيوه

 دهد. 

چاپ حداقل يک مقاله به زبان فارسي در هر . 10

 الزامي است.  ءارتقا يمرتبه

هاي پژوهشي  مستخرج از طرح يامتياز مقاله. 11
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 يمحرمانه كه امكان چاپ و انتشار آنان به واسطه

 ي كميتهمحرمانه بودن ممكن نيست با تأييد 

مميزي منتخب وزارتين متبوع حسب مورد، تا 

 برابر قابل افزايش است. 2/1

مشترک با اعضاي هيأت علمي  يامتياز مقاله. 12

برگرفته از مراكز معتبر علمي خارج از كشور كه 

طرح تحقيقاتي مشترک، فرصت مطالعاتي 

دانشجوي تحت راهنمايي متقاضي و /متقاضي

برابر قابل افزايش  2/1دانشجوي مشترک باشد، تا 

 است. 

پراستناد و داغ با تأييد هيأت  يامتياز مقاله. 13

 برابر قابل افزايش است.  5/1مميزه تا 

وب مستخرج از برنامه مص ي. امتياز مقاله14

دار عضو هيأت علمي كه حداقل  تحقيقاتي جهت

آن برنامه معطوف به رفع مشكالت كشور  50%

 برابر قابل افزايش است. 5/1باشد، تا 

هاي  چاپ شده در نشريه يامتياز مقاله. 15

Nature  وScience  تا دو برابر قابل افزايش

نامه  نوع مقاله در شيوه است. ساير امتيازهاي اين

 .شود تعيين مي نامه آيين اجرايي اين

ها،  اعمال ضريب تأثير مجله در امتياز مقاله ي نحوهها و  امتيازدهي به انواع مقاله ي شيوهتبصره: تعريف و 

 شود. تعيين و اعالم مي نامه آييننامه اجرايي اين  در شيوه

3 
هاي  يهمقاله علمي مروري منتشر شده در نشر

 معتبر
 30 7تا 

 

 18 3تا هاي علمي و تحشيه چاپ شده در  مقاله 4
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 ترويجي داخلي معتبر -يهاي علم نشريه

هاي داخلي  به صورت ادواري فهرست نشريه. 1

ترويجي را كميسيون نشريات  -با اعتبار علمي

هاي علميه منتشر  وزارتين و شوراي عالي حوزه

 كنند. مي

ر ارتباط با د موضوع مقاله بايد مستقيماً. 2

 تخصص متقاضي باشد. 

 ي، مقاله%30هاي با همپوشاني كمتر از  . مقاله3

هاي با همپوشاني  شوند و به مقاله مستقل تلقي مي

گيرد. امتياز تعلق  امتيازي تعلق نمي %70بيشتر از 

به  %70تا  30هاي با همپوشاني  گرفته به مقاله

 خواهد بود. در هر حال، نسبت ميزان همپوشاني

 .مقاله نبايد منجر به چاپ نتايج انتشار يافته شود

5 

ها  المعارف ها، دايرة مداخل چاپ شده در دانشنامه

ها با نظر هيأت داوري مورد تأييد هيأت  و فرهنگ

 مميزه مؤسسه

 8 2تا 

6 

هاي  علمي كامل ارائه شده در همايش يمقاله

 المللي علمي معتبر ملي و بين

 از قبول قابل هاي مقاله تعداد ثرحداك: تبصره

 مقاله سه سال هر در همايش يک در متقاضي

با همكاري دانشجويان تواند  مي ها مقاله اين. است

 و يا همكاران باشد.

 12 2تا 

7 

هاي  علمي ارائه شده در همايش يخالصه مقاله

 المللي علمي معتبر ملي و بين

 از لقبو قابل هاي مقاله تعداد حداكثر: هتبصر

 5 1تا 
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 مقاله سه سال هر در همايش يک در متقاضي

با همكاري دانشجويان  تواند مي ها مقاله اين. است

 .و يا همكاران باشد

8 

پژوهشي مستخرج از رساله متقاضي  -مقاله علمي

هاي تحت  )ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه

 نظارت وزارت علوم( 

 موضوع هاي مقاله از يک هر امتياز حداكثر: هتبصر

 كه گيرد مي تعلق متقاضي به صورتي در بند اين

 نام از پس يا نخست، نويسنده عنوان به وي نام

 عنوان به يا دوم نويسنده عنوان به راهنما استاد

 .باشد شده ثبت مسئول نويسنده

 5 2تا 

9 

سازي  / اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاري توليد دانش فني

صالح وزارتين و نيز هر  ا تأييد مراجع ذيمحصول يا فرآيند ب

نوآوري كه براي حل مشكالت و معضالت كشور مؤثر باشد و يا 

 منجر به توليد خدمت يا محصول جديدي در كشور شود. 

خواهد  10تا  1به شرح موارد  ها يتفعالامتيازدهي به اين  ي نحوه

 :بود

50 

ها و خدمات جديد در  ها، روش طراحي سيستم. 1

هت حل معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي ج

مراجع  و درماني در سطح كشور با گواهي

 صالح وزارتين ذي

 6يک تا 

از بندهاي 

 6تا  1

 امتياز 20
ها و خدمات جديد  ها، روش طراحي سيستم. 2

به منظور حل معضالت آموزشي، پژوهشي، 

 بهداشتي و درماني در سطح منطقه با گواهي

 منطقه آمايشي صالح در مراجع ذي

 4تا  5/0
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سازي وسايل پزشكي و آزمايشگاهي و  . مدل3

ساخت هر قطعه كه منجر به توليد دستگاه شود؛ 

وزارت  با گواهي اداره كل تجهيزات پزشكي

 بهداشت و تأييد هيأت مميزه مركزي

 3يک تا 

هاي پزشكي و  توليد مواد براي آزمايش. 4

مهندسي توليدات دارويي جديد از طريق 

 معكوس، به ترتيب با گواهي معاونت درمان يا

معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت )حسب 

مورد( و تأييد هيأت مميزه مركزي وزارت 

 بهداشت

 6يک تا 

هاي جديد پزشكي كه به  . انجام فعاليت5

ثر نمايد مانند اجراي ؤخودكفايي كشور كمک م

 ندرماني نوين براي اولي -هاي تشخيصي روش

بار در ايران با گواهي هيأت ممتحنه رشته مربوطه 

 و تأييد هيأت مميزه مركزي وزارت بهداشت

 4تا  5/0

. تدوين راهنماي طبابت باليني كشور، با استناد 6

بر پژوهش و براساس شواهد علمي با گواهي 

هيأت  معاونت درمان وزارت بهداشت و تأييد

 مميزه مركزي وزارت بهداشت

 5تا  5/0

اختراع، اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشي . 7

كاربردي ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور 

 پژوهش و فناوري وزارتين متبوع با تأييد معاونت

 5تا  5/0
از بندهاي 

 10تا  7

 امتياز 30
 اختراع، اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشي. 8

 كاربردي ثبت شده و دستاوردهاي فناورانه كه در

ها و  نامه هاي كاربردي، پايان چارچوب پژوهش

 15تا  1
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هاي دكتري با رعايت مالكيت فكري در  رساله

شركت دانشگاهي  يابنيان  قالب شركت دانش

سازي آن با تأييد مراجع مربوطه به  مراحل تجاري

 انجام رسيده باشد.

 المللي، بين سطح در اختراع ثبت چنانچه: هتبصر

متياز ا مورد ه يکب باشد اي مقاله چاپ همراه به

 گيرد. ديگر نصف امتياز تعلق مي كامل و به مورد

دستاوردهاي  (ثبت مالكيت فكري )پتنت. 9

پژوهشي و فناوري به نام مؤسسه محل خدمت 

متقاضي، به شرط اين كه به فروش رسيده و يا به 

 صورت تحت ليسانس از آن استفاده شده باشد.

 15تا 

لي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا تعيين توا .10

علمي داخل يا خارج از كشور با تأييد مراجع 

 صالح وزارتين ذي

 2تا  5/0

10 

هاي پژوهشي و  هاي علمي طرح گزارش. 1

فناوري خاتمه يافته در داخل مؤسسه با تأييد 

 معاون پژوهش و فناوري مؤسسه

 6 2تا 

مطابق با 

جداول 

 6شماره 

 ربط ذي

هاي پژوهشي و  هاي علمي طرح . گزارش2

فناوري با طرف قرارداد خارج از مؤسسه، با تأييد 

جداول تا حد امكان نكات ه دهنده ك نهاد سفارش

 شود: ها در نظر گرفته مي زير در محاسبه امتياز آن

المللي بودن  ، ملي يا بينيا منطقهاستاني،  -

 ؛موضوع طرح

هاي تحقيقاتي مشترک با  گزارش طرح -

ها و مؤسسات علمي خارج از كشور تا  گاهدانش

  15تا 
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 .برابر 2/1

 هاي تحت نظارت وزارت علوم است.  : امتياز اين بند ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه1تبصره 

: براي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي به ترتيب داشتن حداقل يک و سه طرح 2تبصره 

 ( الزامي است.2-10ضوع بند پژوهشي خاتمه يافته خارج از مؤسسه )مو

هايي كه ناشي از مسئوليت اجرايي و وظايف حقوقي متقاضي باشد يا با  : به طرح3تبصره 

 گيرد تخصص فرد متقاضي مرتبط نباشد امتيازي تعلق نمي

11 
اثر بديع و ارزنده هنري و يا ادبي و فلسفي چاپ 

 شده
 - 30 10تا 

از حداقل  %50تا  تواند مي 11و  2-10، 9رد مندرج در بندهاي تبصره: مجموع امتيازهاي متقاضي از موا

( را پوشش دهد )ويژه اعضاي هيأت علمي 2-3اين جدول )جدول شماره  وامتيازهاي الزم بند د

 هاي تحت نظارت وزارت علوم( مؤسسه

12 
ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي 

 المللي )گرنت( داخلي يا بين

يک امتياز به 

 150ي هر ازا

ميليون ريال 

گرنت داخلي 

 5000و يا 

دالر گرنت 

 خارجي

20 - 

13 

الف( تصنيف، تأليف، تصحيح انتقادي، ترجمه 

كتاب و دانشنامه كه موارد زير در محاسبه امتياز 

شود )ويژه اعضاي هيأت  آنها در نظر گرفته مي

 هاي تحت نظارت وزارت علوم( علمي مؤسسه

 

تصنيف: تا 

15 

 10تأليف: تا 

 

تصحيح  -

 7انتقادي: تا 

ترجمه مرتبط 

با تخصص: 

10 
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 7 تا

. امتياز موضوع اين بند براي كتاب تأليفي يا تصنيفي به زبان خارجي كه توسط ناشران معتبر 1

 برابر قابل افزايش است.  5/1المللي چاپ شده باشد، تا  بين

 واز حداقل امتيازهاي الزم بند د %20ا تواند ت . امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا تأليف كتاب مي2

 ( را پوشش دهد.2-3اين جدول )جدول شماره 

تواند تا  هاي علوم انساني و هنر مي . امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا تأليف كتاب براي گروه3

( را پوشش دهد. تشخيص 2-3اين جدول )جدول شماره  واز حداقل امتيازهاي الزم بند د% 50

 عهده هيأت مميزه است. ها بر  رشته

تغيير در محتواي كتاب، حداكثر  %30. امتياز متقاضي براي تجديد چاپ يا ويرايش با حداقل 4

 شده در اين بند خواهد بود. از امتيازهاي تعيين 30%

تصنيف، تأليف، تصحيح انتقادي، ترجمه كتاب و دانشنامه كه موارد زير در محاسبه امتياز ( ب

هاي تحت نظارت وزارت  شود )ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه فته ميها در نظر گر آن

 بهداشت(

تأليف يا تصنيف كتاب )حاصل از  -1

دستاوردهاي پژوهشي خود(، تأليف مجموعه 

المعارف با تأييد نهايي  هايي همانند دايرة كتاب

 ربط هيأت مميزه ذي

 30 15تا 

- 

كتاب تأليفي در رشته غير مرتبط با رشته  -2

 تخصصي نويسنده
 3 5/1تا 

تأليف يا تدوين كتاب  -3

چاپي )بر مبناي تيراژ و 

ا ي (نوبت چاپ

الكترونيكي كه به عنوان 

منبع آموزشي مورد 

 استفاده قرار گيرد:

. كتاب منبع 1

آموزشي در سطح 

ملي با تأييد شوراي 

عالي برنامه اريزي 

 وزارت بهداشت

 6 3تا 

 3 5/1تا . كتاب در سطح 2
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تأييد مؤسسه با 

شوراي انتشارات 

مؤسسه و شوراي 

 آموزشي مؤسسه

تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در  -4

در محتواي آن  %30صورتي كه حداقل به ميزان 

اصالح يا اضافه صورت پذيرفته باشد به 

 ربط تشخيص هيأت مميزه ذي

 4 2تا  5/0

ن تصحيح انتقادي كتاب معتبر با تأييد كميسيو -5

 ربط تخصصي هيأت مميزه ذي
5 10 

ادبي )زباني( آثار تأليفي يا  / ويرايش علمي -6

 ربط اي با تأييد نهايي هيأت مميزه ذي ترجمه
 8 2تا  5/0

14 

. راهنمايي و مشاوره 1

ارشد  نامه كارشناسي پايان

ا ي يا حرفها دكتري ي

حوزه )سقف  3سطح 

هاي  نامه براي پايان

حل كاربردي به منظور 

مشكالت كشور با 

 برابر( 5/1ضريب 

 2 . استاد راهنما1

25 - 

 5/0 . استاد مشاور2

. راهنمايي و مشاوره 2

ا يرساله دكتري تخصصي 

حوزه )سقف  4سطح 

هاي كاربردي  براي رساله

به منظور حل مشكالت 

 6 . استاد راهنما1

 5/1 . استاد مشاور2
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 5/1 كشور با ضريب

 برابر(

 باشد. هاي تحت نظارت وزارت علوم مي : امتياز اين بند ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسهرهتبص

 پردازي نظريه هاي كرسي 15

هاي  كرسي ي ارائه. 1

 ترويجي -علمي
 4تا  2

 - 

دستاوردها  ي ارائه. 2

 -و نتايج علمي

پژوهشي برگرفته از 

هاي  كرسي

پردازي  نظريه

ها و  درهمايش

ميزگردهاي مراكز 

علمي ملي و 

 يالملل بين

4 

. نقد علمي در 3

هاي علوم به  حوزه

ويژه علوم انساني و 

 معارف اسالمي

 7تا  3

. نوآوري در 4

هاي علوم به  حوزه

ويژه علوم انساني و 

 معارف اسالمي

 7تا  3

پردازي در  . نظريه5

هاي علوم به  حوزه

ويژه علوم انساني و 

 12تا  7
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 موضوع بند

حداكثر 

 امتياز در

ا يواحد كار 

 سال نيم

حداكثر 

امتياز در 

هر 

 عموضو

حداقل 

امتياز الزم 

در هر 

 ي دوره

 ارتقا

 معارف اسالمي

16 

هاي داخلي و خارجي كه  كسب رتبه در جشنواره

در محاسبه امتياز آنها اعتبار جشنواره و رتبه 

 شود. متقاضي درجشنواره در نظر گرفته مي

 10 6تا 

17 

 هاي پژوهشي  داوري و نظارت بر فعاليت

هاي  پژوهشي نشريه -هاي علمي . داوري مقاله1

 1رد تا معتبر و آثار بديع و ارزنده هنري هر مو

 امتياز

هاي  ا نظارت بر طرحي. داوري كتاب، داوري 2

 امتياز 2ا فناوري هر مورد تا يپژوهشي 

- 10 

18 

برخورداري از برجستگي 

ا شاخص بودن در امر ي

پژوهش )نظير دريافت 

لوح تقدير، نشان، يا 

عناوين مشابه( از مراجع 

رسمي جهت انجام 

فعاليت پژوهشي و به 

 ترعنوان پژوهشگر بر

در سطح مؤسسه . 1

با تأييد معاون 

 پژوهشي مؤسسه

 4 2تا 

. در سطح ملي يا 2

المللي با تأييد  بين

 معاون پژوهشي

 وزارت متبوع

 8 4تا 

 باشد. ارتقا مجاز مي ي دوره: استفاده از امتياز مربوطه در هر سطح فقط يک بار براي كل رهتبص

   18الى  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

 مطابق با

جداول 

 6شماره 

 ربط ذي

  18الى  1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 
سقف 

 ندارد
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 هاي علمي، اجرايي فعاليت -4ماده 

هاي علم، دانش، پژوهش  هاي مبتني بر مؤلفه اي از فعاليت مجموعه

ها در  و فناوري كه هدف آن تقويت مديريت اجرايي و توسعه زيرساخت

 ها عبارتند از: بط است. اين فعاليتهاي مرت حوزه

 
هاي علمي، اجرايي اعضاي هيأت علمي  امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت -4جدول 

 «مؤسسه»

 موضوع بند

حددددداكثر 
در  امتيددداز

واحد كدار  
 سال نيم يا

حددددداكثر 
در هر  امتياز

موضددددوع 
 آموزشي

حددددداكثر 
در هر  امتياز

موضددددوع 
 پژوهشي

حددددداقل 
امتياز الزم 
در هدددددر 

 ي هدور
 ارتقا

1 

وقــت در  حضــور فعــال و تمــام
ــاس   ــاركت براس ــه و مش مؤسس

 نامـه  آيـين شده در  تكاليف تعيين
ــگاه  ــديريت دانشــ ــا و  مــ هــ

ــه ــالي،   مؤسس ــوزش ع ــاي آم ه
پژوهشــي و فنــاوري و ســاير   

 هاي اجرايي محوله فعاليت

1 8 8 5 

2 

هـا، اردوهـا يـا     برپايي نمايشگاه
هـاي فـوق برنامـه     ساير فعاليت

ــ ــي، فن ــي، پژوهش اوري، آموزش
فرهنگــي، هنــري و مــديريت   
اجرايي آن بـا توجـه بـه سـطح     

 برگزاري

 8 6 2تا 

- 

3 

ــدازي   ــي و راه انــــ طراحــــ
ــگاه ــاه  آزمايش ــا و كارگ ــاي  ه ه

تخصصي، اعم از فني، پژوهشي 
و هنري، واحدهاي نيمه صنعتي 

ــه ــي، كتابخانـ ــاي  و پژوهشـ هـ

 8 6 4تا 
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 موضوع بند

حددددداكثر 
در  امتيددداز

واحد كدار  
 سال نيم يا

حددددداكثر 
در هر  امتياز

موضددددوع 
 آموزشي

حددددداكثر 
در هر  امتياز

موضددددوع 
 پژوهشي

حددددداقل 
امتياز الزم 
در هدددددر 

 ي هدور
 ارتقا

هاي تخصصـي   تخصصي، شبكه
ــت و   ــب اهميـ ــازي، حسـ مجـ

ــ ــزات موجـ ــزان تجهيـ ود و ميـ
 برداري بهره

4 

ــيس  ــؤثر در تأسـ ــاري مـ همكـ
دانشـــگاه، مراكـــز تحقيقـــاتي، 

ــه ــالي،   مؤسس ــوزش ع ــاي آم ه
هـا و   پژوهشي و فناوري شهرک

هاي علم و فناوري، مراكـز   پارک
 بنيان هاي دانش رشد و شركت

 8 8 4تا 

5 

ــردبيري،   ــئولي، سـ ــدير مسـ مـ
ــه   ــأت تحريري ــويت در هي عض

ــريه ــي  نش ــاي علم ــر و  ه معتب
 هاي علمي كشور رياست قطب

به ازاي  3تا 
 هر سال

12 12 

6 

هـاي   عضويت در يكي از هسـته 
هاي علمي رسمي كشور /  قطب

در هيـــأت مـــديره و بازرســـي 
 هاي علمي انجمن

ــه ازاي  1 بـ
 هر سال

4 4 

7 
هـا /   عضويت در شوراي پـارک 

 مراكز رشد

به ازاي هـر  
ــاعت  50 س
 امتياز 1

4 8 

8 

هـاي علمـي در    يشدبيري همـا 
ــه   ــي، منطقـ ــطوح ملـ اي و  سـ

ــا تأييــد شــوراي  بــين المللــي، ب
مؤسسه و يا نهادهـاي   پژوهشي

 ربط ذي

 8 6 2تا 

9 
ــواي   ــئوليت در قـ ــاي مسـ ايفـ

 5گانه، مطابق جدول شماره  سه
 4هـر ســال  

 14تا 
  

 10 10به ازاي  2تا هـا،   شركت در شوراها، كارگروه 10
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 موضوع بند

حددددداكثر 
در  امتيددداز

واحد كدار  
 سال نيم يا

حددددداكثر 
در هر  امتياز

موضددددوع 
 آموزشي

حددددداكثر 
در هر  امتياز

موضددددوع 
 پژوهشي

حددددداقل 
امتياز الزم 
در هدددددر 

 ي هدور
 ارتقا

هــــا و  هــــا، هيــــأت كميتــــه
هــاي رســمي اعــم از  كميســيون

عالي انقـالب فرهنگـي،    ايشور
شوراي عتف، معاونت علمـي و  
فناوري رياست جمهوري، ستاد 
ــه و    ــوزه علميـ ــين، حـ وزارتـ

 *ها فرهنگستان
هـا،   شركت در شوراها، كارگروه

هــــا و  هــــا، هيــــأت كميتــــه
ــيون ــاير   كميس ــمي س ــاي رس ه
ها بـا موافقـت رئـيس     وزارتخانه

 *مؤسسۀ متبوع
ــد   عضــويت* ــذكور باي ــاي م ه

 مي باشد.براساس حكم رس

 هر سال

11 

هــاي جديــد و   ايجــاد رشــته 
اي بــا رويكــرد رفــع  رشــته ميــان

نيازهاي اساسي كشور و تـرويج  
 كارآفريني

 10 10 5تا 

12 

ــروژه  ــري پ ــزرگ   راهب ــاي ب ه
اي )مـديريت   رشته تحقيقاتي بين

پروژه( با تأييد شوراي پژوهشي 
 همؤسس

 12 8 4تا 

13 

ــدوين  ــي، تـ ــراي طراحـ و اجـ
هــا و فعاليــت بــا هــدف  برنامــه

افزايش كارآيي و اثربخشي نظام 
 عالي آموزش

 10 10 5تا 

14 
ــون   ــؤال آزم ــي س ــاي  طراح ه

ــازمان    ــد س ــا تأيي ــري، ب سراس
مركـز   /سنجش آموزش كشـور  

ــر   25هــــ
 1ســــاعت 

 امتياز
8 8 
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 موضوع بند

حددددداكثر 
در  امتيددداز

واحد كدار  
 سال نيم يا

حددددداكثر 
در هر  امتياز

موضددددوع 
 آموزشي

حددددداكثر 
در هر  امتياز

موضددددوع 
 پژوهشي

حددددداقل 
امتياز الزم 
در هدددددر 

 ي هدور
 ارتقا

ســـــنجش آمـــــوزش وزارت 
مركز آزمون دانشـگاه   /بهداشت 

 آزاد اسالمي

15 

هاي جـامع   زمونطراحي سؤال آ
ــگاهي  منطقـــه اي و درون دانشـ

)جــامع علــوم پايــه و پــيش    
كــارورزي(، ارتقــاي دســتياران، 

هــاي جــامع دكتــري    امتحــان
 ( و نظاير آنD..Phتخصصي )

ــر   50هــــ
 1ســــاعت 

 امتياز
5 5 

16 
 ي شـــيوهتـــدوين كتـــاب بـــه 

 گردآوري
 10 10 4تا 

17 
ــه  ــه مقال ــدوين مجموع ــاي  ت ه

 هاي علمي همايش
 6 4 2تا 

18 
ايجاد ظرفيـت فعـال در جـذب    
ــد  ــا تأيي دانشــجويان خــارجي ب

 رئيس مؤسسه

به ازاي هـر  
دانشجو  10
1 

12 12 

 10   18الي  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

  35 35 18الي  1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 
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 4جدول شماره  9امتياز مفاد موضوع بند  - 5جدول 
 بند موضوع امتياز

 1 رؤساي قواي سه گانه 14

 12تا 
وزرا، معاونان رئيس جمهور، معاونان قوه قضائيه، نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي و 

 دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي
2 

 3 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراي نگهبان 10تا 

 10تا 
عضاي شوراي نمايندگان مقام معاونان وزارت متبوع، مدير مركز مديريت حوزه علميه، ا

 ها و رئيس جهاد دانشگاهي معظم رهبري در دانشگاه
4 

 10تا 

نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي  اصالحي آيين 44ساير مسئوالن مذكور در ماده 
جمهوري اسالمي ايران  سيماي دانشگاه تهران )سفرا، استانداران، رئيس سازمان صدا و

 و شهردار تهران(

5 

 6 هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري ها و مؤسسه ؤساي دانشگاهر 10تا 

 10تا 
اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي 

 ها شوراي عالي انقالب فرهنگي و رؤساي فرهنگستان
7 

 8تا 
اي ه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و رؤساي پارک ها و مؤسسه معاونان دانشگاه

 علم و فناوري مستقل
8 

 6تا 

دبيران شوراهاي تخصصي و معاونان دبير شوراي عالي انقالب فرهنگي، معاونان ستادي 
ها، معاونان رئيس جهاد دانشگاهي، مشاوران وزراي  نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه

و ، مسئولين دفاتر «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي»و « علوم، تحقيقات و فناوري»
ها، معاونان مركز  رؤساي استاني نهادهاي نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

هاي  ، معاونان پارک«وزارتين متبوع»مديريت حوزه علميه، مديران كل دفاتر و ادارات 
ها و رؤساي  هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه علم و فناوري مستقل، رؤساي پارک

واحدهاي پژوهشي مستقل و رؤساي مراكز رشد علم و  ها و ها، پژوهشكده دانشكده
 فناوري 

9 

 5تا 

ها  ها، مديران حوزه ستادي دانشگاه هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاه معاونان پارک
ها و  ها پژوهشكده هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، معاونان دانشكده و مؤسسه

 هاي دانشگاهي مديران عامل شركتواحدهاي پژوهشي مستقل وابسته به مؤسسه و 

10 

 4تا 

، «وزارتين متبوع»، معاونان مديران كل دفاتر و ادارات «وزارتين متبوع»مشاوران معاونان 
علمي رسمي و دبير ي ها دبير كميسيون نشريات علمي كشور، دبير كميسيون انجمن

 هاي علمي كشور  شوراي قطب

11 

 4تا 

ها بايد عضو هيأت علمي باشند نظير  متصديان آنهايي كه طبق مقررات،  ساير سمت
هاي  دار در مجموعه پست هاي ستاره ا پژوهشي و پستيهاي آموزشي  مديران گروه

 سازماني مصوب

12 
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 12تا  5هاي علمي، اجرايي بندهاي  ميزان امتياز فعاليت :1تبصره 

شود.  توسط مقام باالتر )صادر كننده حكم انتصاب فرد( تعيين مي

هاي علمي، اجرايي اعضاي هيأت علمي مشمول  نين امتياز فعاليتچ هم

بندهاي مذكور كه در خارج از مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي و 

نمايند، در صورتي قابل احتساب خواهد بود كه با  وزارتين فعاليت مي

 موافقت رئيس مؤسسه متبوع انجام شده باشد. 

اجرايي اعضاي هيأت  هاي علمي، امتياز ساير فعاليت :2تبصره 

نامه اجرايي  بيني نشده است؛ در شيوه نامه پيش علمي كه در اين آيين

 .توسط وزارتين )حسب مورد( تعيين و اعالم خواهد شد

 
اعضاي هيأت علمي آموزشي  يحداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه -1-6جدول 

 هاي تحت نظارت وزارت علوم مؤسسه
 ستون 

1 

 ستون

 2 

 ن ستو

3 

 ستون

 4 

 ستون 

5 

 ستون

 6 

 ستون

 7 

 ستون

 8 

 ستون 

9 

 ستون

 10 

 ستون

11  

 ستون 

12 

 ستون 

13 

 ستون

 14 

 ي مرتبه

قبل از 

 ارتقا

 ي مرتبه

بعد از 

 ارتقا

ماده 

1 

بند 

2-1 

بند 

2-2 

بند 

2-3 

ماده 

2 

بند 

3-1 

بند 

3-

13 

مجموع 

 بندهاي

 3-1 

3-8 

3-9 

3-10 

3-12 

3-14 

ماده 

3 

بند 

4-1 

 ماده

4 

مجموع 

 مواد

مطابق  5 10 دانشياري استادياري

با 

جدول 

 شماره

 2-1 

15 20 25 8 30 65 5 10 120 

 130 10 5 75 50 18 40 20 15 5 10 استادي دانشياري
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بر اساس « 5»حداقل امتياز قابل محاسبه مندرج در ستون  :1تبصره 

 باشد.  مي 1-2مندرج در جدول شماره « 2-2»مفاد بند 

 %50تواند حداكثر  متقاضي ارتقاي مرتبه در مجموع مي :2 تبصره

و « 10»را از طريق مفاد تبصره ذيل بند « 8»امتياز مندرج در ستون 

كسب  1-3مندرج در جدول شماره « الف - 12»بند  3و  2بندهاي 

 نمايد.

 
اعضاي هيأت علمي پژوهشي  ي مرتبهحداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي  -2-6جدول 

 هاي تحت نظارت وزارت علوم سهمؤس
 ستون 

1 

 ستون

 2 

 ستون 

3 

 ستون

 4 

 ستون 

5 

 ستون

 6 

 ستون

 7 

 ستون

 8 

 ستون 

9 

 ستون

 10 

 ستون

11  

 ي مرتبه

قبل از 

 ارتقا

 ي مرتبه

بعد از 

 ارتقا

 1ماده 
 بند 

3-1 

 بند

 3-2 

 بند

 3-10 

مجموع 

 بندهاي

 3-2 ،

3-9 ،

3-10 ،

3-11 ،

3-13 ،

3-15 

 3ماده 
 بند

 4-1 
 4ماده 

مجموع 

 مواد

 120 10 5 75 55 10 40 5 10 دانشياري استادياري

 130 10 5 85 80 15 60 5 10 استادي دانشياري

 

 %50تواند حداكثر  متقاضي ارتقاي مرتبه در مجموع مي تبصره:

و بندهاي  11را از طريق مفاد تبصره ذيل بند « 5»امتياز مندرج در ستون 

 .كسب نمايد 2-3مندرج در جدول شماره « الف - 13»بند  3و  2
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اعضاي هيأت علمي آموزشي  ي مرتبهحداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي  -3-6 جدول

 هاي تحت نظارت وزارت بهداشت مؤسسه
 ستون 

1 

 ستون

 2 

 ستون 

3 

 ستون

 4 

 ستون 

5 

 ستون

 6 

 ستون

 7 

 ستون

 8 

 ستون 

9 

 ستون

 10 

 ستون

11  

 ستون 

12 

 ستون 

13 

 ي بهمرت

قبل از 

 ارتقا

 ي مرتبه

بعد از 

 ارتقا

 1ماده 
 بند

 2-1 

 بند

 2-2 

 بند

 2-3 

بند 

2-4 
 2ماده 

 بند

3-1 
 3ماده 

 بند

4-1 
 4ماده 

مجموع 

 مواد

 140 10 5 30 5 75 - 35 15 15 10 استادياري مربي

 155 10 5 35 5/7 85 10 30 16 15 10 دانشياري استادياري

 170 10 5 45 15 80 15 20 17 15 10 استادي دانشياري

 
اعضاي هيأت علمي پژوهشي  ي مرتبهحداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي  -4-6جدول 

 هاي تحت نظارت وزارت بهداشت مؤسسه
 ستون 

1 

 ستون

 2 

 ستون 

3 

 ستون

 4 

 ستون 

5 

 ستون

 6 

 ستون

 7 

 ستون

 8 

 ستون 

9 

 ستون

 10 

 ستون

11  

 ستون 

12 

 ستون 

13 

 ستون

 14 

 ي مرتبه

قبل از 

 ارتقا

 ي مرتبه

بعد از 

 ارتقا

 1ماده 
 بند 

2-1 

 بند

 2-2 

 بند

 2-3 

 بند

 2-5 
 2ماده 

 بند

 3-1 

 بند 

3-2 
 3ماده 

 بند

 4-1 
 4ماده 

مجموع 

 مواد

 140 10 5 45 10 15 25 5 - 5 15 10 استادياري مربي

 155 10 5 55 15 15 40 5 10 5 16 10 دانشياري استادياري

 170 10 5 70 30 15 50 5 15 5 17 10 دياستا دانشياري

 

توانند با توجه  هاي داراي هيأت مميزه مستقل مي مؤسسه – 5ماده 

هاي خود و با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين  به مأموريت

شده، ضوابط و مقررات خاص خود  هاي تعيين نامه و رعايت حداقل آيين
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كه به تأييد حداقل دوسوم كل  نامه را در خصوص مفاد ماده سه اين آيين

هاي مميزه مركزي  رسد، پس از تأييد هيأت اعضاي هيأت مميزه مي

 وزارتين و ابالغ آن توسط مقام مسئول در وزارتين به اجرا درآورند.

 هاي موضوع مواد چهارگانه ارزيابي كيفيت انجام فعاليت -6ماده 

به منظور رسيدگي نامه )فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي(  اين آيين

چنين بررسي  و اظهار نظر به درخواست متقاضيان ارتقاي مرتبه و هم

ركود علمي، احتساب سابقه خدمت قبل از تبديل وضعيت به رسمي 

آزمايشي اعضاي هيأت علمي مؤسسه بر اساس جداول فوق توسط 

 پذيرد. صالح انجام مي مراجع ذي

ي هيأت علمي متقاضي نامه كليه اعضا با ابالغ اين آيين -7ماده 

الزم االجرا شدن  ارتقا مرتبه، قطع نظر از اين كه پرونده آنان در تاريخ

ربط  منتخب، كميسيون تخصصي با هيأت مميزه ذي ي كميتهنامه در  آيين

ها،  مورد طرح و بررسي قرار گرفته و يا در شرف ارسال پرونده به كميته

درخواست  ي ارائهتوانند با  شده باشد، مي هاي ياد ها يا هيأت كميسيون

نامه را در بررسي پرونده  كتبي به كميته منتخب مربوطه، اعمال اين آيين

 خويش تقاضا نمايند. ي مرتبهارتقاي 

نامه حسب مورد توسط  هاي اجرايي اين آيين نامه شيوه -8ماده 

نامه به منظور اجرا  ماه پس از تصويب اين آيين 3وزراي مربوطه، حداكثر 

 شود. مي ابالغ

 20ماده « ب»و  16ماده « الف»در راستاي اجراي بندهاي  -9ماده 

و با هدف دستيابي به  15/10/1389ساله توسعه مصوب  قانون برنامه پنج
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 ي مرتبهنامه ارتقاي  جايگاه مناسب علم و فناوري در منطقه و جهان، آيين

شتمل بر نامه م اعضاي هيأت علمي، مورد بازنگري قرار گرفت. اين آيين

شوراي عالي  18/12/1394مورخ  776تبصره در جلسه  65ماده و  9

براي كليه  1/7/1395 انقالب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ

غيردولتي وابسته  هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و مؤسسه

نهادهاي عمومي كشور، الزم و  هاي اجرايي به وزارتين و ساير دستگاه

 باشد. ياالجرا م

 
 دكتر حسن روحاني

 



 

 

 با سالم 

نامه ارتقاي مرتبه مصوب  آيين 8در راستاي اجرايي نمودن مفاد ماده 

شوراي عالي انقالب فرهنگي )موضوع  18/12/1394 مورخ 776جلسه 

نامه  شيوه»(، به پيوست 11/5/1395/و مورخ 97455بخشنامه شماره 

هيأت علمي آموزشي و  اعضاي ي مرتبهنامه ارتقاي  اجرايي آيين

هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي  نامه فعاليت گزارش»منضم به  «پژوهشي

 شود. ابالغ مي 1/10/1395 براي اجرا از تاريخ «و اجرايي

نامه يادشده با مراجعه به  نامه و گزارش درضمن دسترسي به شيوه

هاي مميزه نيز  هاي امنا و هيأت پايگاه اطالع رساني مركز هيأت

 باشد. پذير مي انامك

 
 دكتر محمد فرهادي

 

 

 

 

 

 

 

 

8/8/1395تاریخ:

 /و170334شماره:
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 اعضاي  ي مرتبهنامه ارتقاي  نامه اجرايي آيين شيوه 

 هيأت علمي، آموزشي و پژوهشي        

 

 مقدمه

مصوب  ي مرتبهنامه ارتقاي  آيين 8نامه در اجراي ماده  اين شيوه

 شوراي عالي انقالب فرهنگي، ابالغي 18/12/1394مورخ  776جلسه 

، به شرح ذيل تدوين 27/4/1395/دش مورخ 7453/95طي نامه شماره 

هاي آموزش عالي،  ها و مؤسسه شده و براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه

پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات 

هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري  ها و مؤسسه و فناوري و دانشگاه

هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور  ساير دستگاهوابسته به 

 االجراست. الزم

 

  اختصارات -1ماده 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت: •

هاي آموزش عالي، پژوهشي و  ها و مؤسسه دانشگاه مؤسسه: •

 صالح  فناوري داراي مجوز از مراجع ذي

 لمي اعضاي هيأت ع ي مرتبهنامه ارتقاي  آيين نامه: آيين •

عضو هيأت علمي آموزشي يا پژوهشي متقاضي ارتقاي  متقاضي: •

 علمي ي مرتبه
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 تعاريف  -2ماده 

اي است كه نويسنده يا نويسندگان  مقاله مروري: - مقاله علمي •

هاي علمي در موضوع پژوهشي خاصي در حوزه  آن، آخرين يافته

كردي دهند و با روي تخصصي خود را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

پردازند و تعداد معتنابهي از منابع  اي مي متفاوت و نوآورانه به تبيين مسئله

 مورد استفاده، متعلق به نويسنده يا نويسندگان آن مقاله است. 

هاي پژوهشي  برنامه فعاليت دار: برنامه مصوب تحقيقاتي جهت •

اد ملي و نمدت عضو هيأت علمي است كه به منظور تحقق اس بلند

تدوين شده و به تأييد شوراي « مؤسسه»هاي  اي و مأموريت منطقه

 رسيده باشد. « مؤسسه»پژوهشي 

شود كه محل تأمين اعتبار آن در  به طرحي اطالق مي طرح ملي: •

دهنده آن در سطح  بودجه عمومي دولت لحاظ شده يا دستگاه سفارش

 ، در«مؤسسه»ملي باشد يا حوزه تأثير آن، به تشخيص شوراي پژوهشي 

 سطح ملي باشد.

به طرحي اطالق  «:مؤسسه»طرح پژوهشي و فناوري داخل  •

محل خدمت « مؤسسه»درصد اعتبار آن از طريق  50شود كه بيش از  مي

 تأمين اعتبار شده باشد. « متقاضي»

هاي معتبر داخلي  به جشنواره جشنواره داخلي و خارجي: •

هاي  هجر و جشنوارخوارزمي، رازي، عالمه طباطبائي، فارابي و هنري ف

« وزارت»المللي، به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري  نمعتبر علمي بي
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باشد، « متقاضي»يا مرجع مورد تأييد آن معاونت كه مرتبط با تخصص 

 شود. اطالق مي

 

 «نامه آيين»هاي موضوع ماده يك  ارزيابي فعاليت ي شيوه -3ماده 

« متقاضي»گانه  اعي دهاجتم -تربيتي  -هاي فرهنگي  ارزيابي فعاليت

بر عهده كميسيون فرهنگي است كه با توجه به عناوين و  منحصراً

 شود. انجام مي «نامه آيين»امتيازهاي مندرج در جدول يک 

تواند براي ارتقاي  مي« مؤسسه»جدول مذكور،  9در اجراي مفاد بند 

مستمر علمي، معرفتي، فرهنگي و مهارتي اعضاي هيأت علمي و 

هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي كشور و  به نيازها و اولويت گويي پاسخ

 هاي زير را برگزار كند: تقويت روحيه خودباوري در آنان دوره

 
 افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علمي هاي دانش عناوين دوره: 1جدول 

 عناوين دوره رديف عناوين دوره رديف

 6 ضوابط و مقررات دانشگاهي 1
سالمي و مباني انقالب انديشه سياسي ا

 اسالمي

 اي اخالق علمي و حرفه 7 ها و فنون تدريس روش 2

 معرفت شناسي اسالمي و فلسفه علم 8 روش و مديريت تحقيق 3

4 
هاي آموزشي و  ارزيابي فعاليت

 پژوهشي
 اصول تعليم و تربيت اسالمي 9

5 
مديريت اطالعات علمي و منابع 

 الكترونيكي
10 

با رشته تحصيلي و  تاريخ علم متناسب

 تاريخ تمدن اسالمي
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تا  6هاي  و دوره« وزارت»را  5تا  1هاي  هاي عناوين دوره سرفصل

ها تدوين و ابالغ  را نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 10

حسب نياز و تشخيص وضعيت خود « مؤسسه»كند. در ضمن،  مي

ز تصويب در شوراي هاي تكميلي را تدوين و پس ا تواند برنامه  مي

 ، اجرا كند.«مؤسسه»

 

 « نامه آيين» 2ارزيابي امتيازهاي موضوع ماده  ي شيوه -4ماده 

  نات آموزشيئو. رعايت نظم و انضباط درسي و ش1

طرح درس، رعايت  ي ارائههاي اين بند، از قبيل  تعيين شاخص

دروس  ي ارائهها، توجه به كيفيت  ها، تشكيل به موقع كالس سرفصل

مشاوره علمي به دانشجويان و ... و  ي ارائهملي، اعالم به موقع نمرات، ع

ها، بر  اهميت هر يک از آن چنين رعايت شئونات معلمي و ميزان هم

سال تحصيلي،  است. در پايان هر نيم« مؤسسه»عهده شوراي آموزشي 

 1-2امتياز كسب شده در اين بند را كميته موضوع بند يک جدول 

كند. در زمان  عيين و در پرونده عضو هيأت علمي ثبت ميت «نامه آيين»

، رئيس دانشكده امتياز اين بند را براي حداكثر «متقاضي»بررسي پرونده 

 ي كميتهسال تحصيلي منتهي به زمان درخواست به دبيرخانه  نيم 10

 كند.  منتخب اعالم مي

سال تحصيلي  دست كم در دو نيم« متقاضي»چنانچه امتياز  تبصره:

وي به مدت يک سال به تعويق  ي مرتبهكمتر باشد، ارتقاي  35/0از 

 افتد.  مي
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  . كيفيت تدريس2

ارزيابي « نامه آيين» 1-2جدول  2كيفيت تدريس براساس مفاد بند 

 .شود مي

 

 ت تدريس. كمي3ّ

هاي آموزشي  براي كليه دوره« متقاضي»هاي آموزشي  . فعاليت3-1

حضوري و غيرحضوري  رسمي مصوب، اعم از حضوري، نيمه

ت تدريس به ترتيب با هاي الكترونيكي برخط(، در احتساب كميّ )آموزش

 شود.  محاسبه مي 5/0 و75/0 ،1ضرايب 

هاي علميه، به  حوزه 4و  3، 2، 1. تدريس در هر يک از سطوح 3-2

ارشد  هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ترتيب معادل تدريس در دوره

 ود.ش و دكتري محسوب مي

 ت تدريس دروس عملي از لحاظ امتيازدهي دقيقاً. ارزيابي كمي3ّ -3

 مشابه دروس نظري خواهد بود.

 

 « نامه آيين» 3ارزيابي امتيازهاي موضوع ماده  ي شيوه -5ماده 

هاي مربوط به رعايت ضوابط و مقررات پژوهشي  . تعيين شاخص1

ه اعضاي هيأت مربوط ب« نامه آيين» 2-3جدول  1)موضوع بند « مؤسسه»

« مؤسسه»علمي پژوهشي( و ميزان اهميت هريک از آنها بر عهده شوراي 

يا عناوين مشابه است. در پايان هر شش ماه )نيمه دوم شهريور ماه و 

 يا تهيكمشده در اين بند را  نيمه دوم اسفند ماه هر سال( امتياز كسب
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 مركب از شوراي پژوهشكده / مركز پژوهشي و مدير گروه علمي

كند و در زمان  ربط تعيين و در پرونده عضو هيأت علمي ثبت مي ذي

، رئيس پژوهشكده امتياز اين بند را براي «متقاضي»بررسي پرونده 

حداكثر پنج سال منتهي به زمان درخواست به دبيرخانه كميته منتخب 

 كند.  اعالم مي

ماهه   شش ي دورهدست كم در دو « متقاضي»چنانچه امتياز  تبصره:

وي به مدت يک سال به تعويق  ي مرتبهكمتر باشد، ارتقاي  35/0از 

 افتد.  مي

هاي اصلي براي تعيين امتياز  امتيازدهي و تبيين شاخص ي شيوه. 2

ها بر  اعمال ضريب تأثير مجله در امتياز مقاله ي نحوهها و  انواع مقاله

 است. « مؤسسه» يعهده هيأت مميزه

 -فهرست مجالت علمي « وزارت». معاونت پژوهش و فناوري 3

ترويجي معتبر و فهرست مجالت خارجي جعلي و  -پژوهشي و علمي 

المللي  هاي استنادي و تخصصي معتبر بين نامعتبر، به عالوه فهرست نمايه

 كند. رساني خود اعالم مي را هر ساله در پايگاه اطالع

ه به مراتب دانشياري و استادي بايد حداقل ب ء. متقاضي ارتقا4

عنوان نظر از ترتيب قرار گرفتن اسامي، به مقاله، صرف 5و  3ترتيب 

 نويسنده مسئول ارائه دهد.

نامه يا رساله دانشجوي تحت  اي مستخرج از پايان . چنانچه مقاله5

بوده و نام دانشجو نفر اول باشد، استاد راهنما، « متقاضي»راهنمايي 



 273... اعضاييمرتبهنامهارتقاينامهاجراییآیینشیوه

ياز نفر اول برخوردار نظر از ترتيب قرار گرفتن اسامي، از امت صرف

 شود. مي

نامه يا رساله  اي مستخرج از نتايج يک يا چند پايان چنانچه مقاله .6

نظر از  باشد، استاد راهنما صرف« متقاضي»دانشجويان تحت راهنمايي 

 شود. ترتيب قرار گرفتن اسامي، از امتياز نفر اول برخوردار مي

ني/ اختراع منجر به اي مستخرج از توليد دانش ف . چنانچه مقاله7

هاي پژوهشي و فناوري  سازي محصول يا فرآيند و طرح توليد و تجاري

باشد، مجري مشروط به اين كه نويسنده مسئول آن مقاله باشد، 

نظر از ترتيب قرار گرفتن اسامي از امتياز نفر اول برخوردار  صرف

 شود. مي

ز يک استاد نامه يا رساله دانشجو را بيش ا چنانچه هدايت پايان .8

استاد راهنمايي از سهم امتياز  راهنما بر عهده داشته باشند، صرفاً

شود كه  شده براي نفر اول در مقاله مستخرج از آن برخوردار مي تعيين

 نويسنده مسئول مقاله باشد.

ها و مراكز پژوهشي،  . به منظور تقويت و توسعه همكاري دانشگاه9

دانشجويي به طور مشترک بر عهده  نامه يا رساله چنانچه هدايت پايان

يک عضو هيأت علمي دانشگاهي و يک عضو هيأت علمي مؤسسه 

شده براي نفر اول  پژوهشي باشد، هر دو استاد راهنما از سهم امتياز تعيين

 شوند. در مقاله مستخرج از آن برخوردار مي

هاي معتبر علمي داخلي )اعم از ملي و  دسته از همايش . به آن10

هاي علمي  يا انجمن« مؤسسه»گيرد كه توسط  مللي( امتياز تعلق ميال بين
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صالح برگزار و در پايگاه استنادي علوم  داراي مجوز رسمي از مراجع ذي

 ( ثبت شده باشند.ISCجهان اسالم )

. مراجع قانوني تأييدكننده اختراع، اكتشاف، توليد محصوالت 11

يا علمي داخلي و سازي محصول و مراجع قانوني  پژوهشي و تجاري

خارجي ثبت تعيين توالي را هر ساله معاونت پژوهش و فناوري 

 كند. يا مرجع مورد تأييد آن معاونت اعالم مي« وزارت»

. مرجع تأييد فروش يا استفاده به صورت تحت ليسانس از ثبت 12

دستاوردهاي پژوهشي و فناوري، معاونت پژوهش  (مالكيت فكري )پتنت

 است.« مؤسسه»و فناوري 

« يمؤسسه»كه با اطالع « متقاضي»به ثبت مالكيت فكري  تبصره:

 گيرد. ها انجام شده باشد نيز، امتياز تعلق مي محل خدمت در ساير دستگاه

« مؤسسه»هاي پژوهشي و فناوري خارج از  . امتيازدهي به طرح13

هايي از قبيل ميزان اعتبار، گستره اثرگذاري و ... كه به  براساس شاخص

رسد؛  و تصويب هيأت مميزه مي« مؤسسه»نهاد شوراي پژوهشي پيش

 گيرد. انجام مي

هاي پژوهشي و فناوري كه حسب نياز براي  دسته از طرح آن :رهتبص

هاي  ها و به سفارش وزير يا معاونت هاي ستاد وزارتخانه انجام مأموريت

چنين  شود و هم ربط انجام مي هاي پژوهشي ذي مربوط، در مؤسسه

درصد از اعتبار آن از خارج  50ي پژوهشي و فناوري كه حداقل ها طرح

 يها در حوزه شود، در صورتي كه موضوع طرح تأمين مي« مؤسسه»

محل خدمت وي باشد « مؤسسه»تخصصي فرد و يا در جهت مأموريت 
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« مؤسسه»ها فرآيند داوري را طي كرده و به تأييد  و گزارش نهايي آن

 و فناوري با طرف قرارداد خارج از برسد، به عنوان طرح پژوهشي

 شود.  ها امتياز داده مي تلقي شده و در بند مربوط به آن« مؤسسه»

 1-3جدول  13ذيل بند  5تا  2هاي  . در اجراي تبصره14

نظر از  نامه يا رساله داراي راهنماي مشترک، صرف ، هر دو پايان«نامه آيين»

نامه  ها به عنوان يک پايان آن ترتيب اسامي استادان راهنما، براي هريک از

 شود.  يا رساله محاسبه مي

متقاضي  ،«نامه آيين» 2-3جدول  10ذيل بند  2. در اجراي تبصره 15

هاي خاتمه يافته با طرف قرارداد خارج از  بايد مجري طرح يا طرح

 مؤسسه باشد. 

در صورتي واجد « متقاضي»نامه يا رساله  . كتاب برگرفته از پايان16

نامه يا رساله  درصد تغيير نسبت به پايان 30ط امتياز است كه حداقل شراي

درصد امتياز كتاب به آن تعلق  50داشته باشد. در اين صورت، تا 

 گيرد.  مي

. گواهي پذيرش چاپ و قرارداد از يكي از ناشران معتبر، 17

 نسخه آماده چاپ، تنها براي يک كتاب پذيرفتني است.  ي ارائهمشروط به 

از امتياز پذيرش چاپ مقاله يا كتابي براي « متقاضي»چنانچه  .18

تاريخ چاپ  فعلي استفاده نكرده باشد، در صورتي كه ي مرتبهبه  ءارتقا

فعلي باشد، امتياز آن قابل  ي مرتبهبه  ءآن مقاله يا كتاب بعد از تاريخ ارتقا

 محاسبه است. 
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رايش مدارک و مستندات مربوط به وي ي ارائه. در صورت 19

، براساس «متقاضي»اي توسط  ادبي )زباني( آثار تأليفي يا ترجمه/علمي

-3و  1-3جداول  6-ب -13و  6-ب -12امتيازهاي مندرج در بندهاي 

 قابل ارزيابي است. « نامه آيين» 2

، به استثناي «نامه آيين» 3. چنانچه فعاليتي از يكي از بندهاي ماده 20

تواند از ساير  نمي ن فعاليت مجدداًموارد ذيل، امتياز كسب كند هما

 بندهاي همين ماده كسب امتياز كند: 

 نامه يا رساله دانشجو  الف( پايان

 المللي  هاي ملي و بين ب( كسب رتبه در جشنواره

 ج( ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي )گرنت( 

هاي پژوهشي با طرف قرارداد خارج  هاي مستخرج از طرح د( مقاله

سازي  و توليد دانش فني / اختراع منجر به توليد و تجاري« مؤسسه»از 

محصول يا فرآيند كه به يک فعاليت )اصل فعاليت يا مقاله مستخرج از 

 گيرد. آن( امتياز كامل و به فعاليت ديگر نصف امتياز تعلق مي

 

 ت خاصتعيين ضوابط و مقررا -6ماده 

هاي  ته از فعاليتدس  هاي داراي هيأت مميزه مجازند آن مؤسسه

هاي  پژوهشي اعضاي هيأت علمي خود را كه در جهت تحقق مأموريت

و ماهيت آن « نامه آيين» 5باشد با رعايت مفاد ماده  مي« مؤسسه»

به ويژه  3ها، حسب مورد در هر يک از بندهاي جداول ماده  فعاليت

تعريف و  2-3جدول  10و  9و يا بندهاي  1-3جدول  9و  8بندهاي 
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اس امتيازهاي مندرج در آن بندها امتيازدهي كنند. بديهي است براس

شده و تأييد حداقل دوسوم كل اعضاي هيأت  هاي تعيين رعايت حداقل

براي اجراي « وزارت»مركزي  يمميزه و پس از آن تأييد هيأت مميزه

تعريف « نامه آيين» 5كليه مصوبات هيأت مميزه كه در قالب مفاد ماده 

 است. شود، الزامي مي

 

  ساير موارد -7ماده 

وقت و مشاركت عضو هيأت علمي در محل  حضور فعال و تمام. 1

نامه( در هر  آيين 4موضوع بند يک جدول )كار و انجام تكاليف محوله 

ا عناوين مشابه يسال توسط هيأت رئيسه دانشكده / پژوهشكده  نيم

تصويب  ، به«مؤسسه»پيشنهاد شوراي  براساس ضوابط و جداولي كه با

رسد، ارزيابي و به صورت محرمانه براي  ربط مي ذي يهيأت مميزه

ها در هنگام  ارسال و نتايج آن« مؤسسه»معاون آموزشي / پژوهشي 

جهت اتخاذ تصميم به اطالع هيأت مميزه « متقاضي»بررسي پرونده 

 رسد.  مي

وقت و مستمر اعضاي هيأت علمي  . حداقل مدت اشتغال تمام2

 سال است.  4به هريک از مراتب دانشياري و استادي براي ارتقا 

وقت عضو هيأت  موارد ذيل در حداقل مدت اشتغال تمام :1تبصره 

 باالتر قابل احتساب نيست: ي مرتبهعلمي براي ارتقا به 

 ضرورت و تعهد خدمت نظام وظيفه  ي دورهالف( 

 ب( مدت مرخصي بدون حقوق 
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ام وظايف آموزشي يا ج( مدت مأموريتي كه منجر به قطع انج

محل خدمت يا محل « يمؤسسه»پژوهشي عضو هيأت علمي در 

نامه  آيين« 79»شود )به استثناي مقامات موضوع ماده  مأموريت مي

 ذيل اين ماده(. « 2»استخدامي اعضاي هيأت علمي و مشموالن تبصره 

حضوري و  هر دو سال خدمت اعضاي هيأت علمي نيمه -2تبصره 

سال خدمت « يک»باالتر معادل  ي مرتبهبه  ءارتقا وقت براي نيمه

 .شود وقت آنان تلقي مي تمام

حداقل مدت اشتغال عضو هيأت علمي براي ارتقا به  -3تبصره 

باالتر، در صورت دارا بودن يكي از شرايط ذيل، مشروط به اين  ي مرتبه

 و1-2 شده در بند يک جداول كه نسبتي از حداقل امتياز تعيين

متياز( را )حسب مورد به ترتيب براي اعضاي هيأت علمي ا 5) 3-2

فعلي  ي مرتبهآموزشي و پژوهشي( با توجه به مدت زمان توقف در 

 يابد. كسب كند، حداكثر يک سال كاهش مي

براي يک بار در طول  شايان ذكر است كه استفاده از اين امتياز صرفاً

 پذير است: دوران خدمت امكان

 يأت علمي نمونه كشوريالف( كسب عنوان عضو ه

هاي  ب( انتشار يک مقاله به عنوان نويسنده اول يا مسئول در نشريه

Science  ياNature  

 ESI ج( ورود به فهرست يک درصد دانشمندان برتر دنيا در پايگاه
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 3درصد از حداقل امتيازهاي ضروري از ماده  50د( كسب حداقل 

اتي بلندمدت با اهداف مستخرج از برنامه مصوب تحقيق« نامه آيين»

 اي مشخص عضو هيأت علمي، در چارچوب تحقق اسناد ملي و منطقه

محل خدمت « يمؤسسه»هايي كه بدون ذكر نام  . ارزيابي فعاليت3

ديگر انجام شده باشد با « اي مؤسسه»)فعلي يا قبلي( متقاضي يا با نام 

 تشخيص هيأت مميزه است. 

باالتر،  ي مرتبهبه   مرتبهز يک . براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي ا4

فعلي كسب شده باشد قابل محاسبه  ي مرتبهامتيازهايي كه در  منحصراً

 است.

پس از اخذ درجه دكتراي « متقاضي»هاي پژوهشي  فعاليت تبصره:

براي « مؤسسه»حوزه علميه و قبل از استخدام در  4تخصصي يا سطح 

« نامه آيين» 3هاي ماده دانشياري، در هريک از بند ي مرتبهبه  ءارتقا

هاي امتيازهاي ضروري براي  )حسب مورد و بدون احتساب در حداقل

 ارتقا( قابل محاسبه است. 

، با توجه به ضرورت «نامه آيين»هاي موضوع مواد  . امتياز فعاليت5

 شود: هاي مشترک، براساس جدول ذيل محاسبه مي توسعه پژوهش
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 هاي پژوهشي مشترک آورندگان فعاليتسهم پديد يمحاسبه ي نحوه: 2جدول 

 تعداد نويسندگان/همكاران
 سهم )درصد(

 مجموع ضرايب )درصد(
 ساير نفرات نفر اول

1 100 - 100 

2 90 60 150 

3 80 50 180 

4 70 40 190 

5 60 35 200 

 250حداكثر  30 50 و باالتر 6

 

را تأييد كند، « متقاضي» . در صورتي كه هيأت مميزه ارتقاي مرتبه6

وي مشروط به اين كه، پس از ثبت  ي مرتبهتاريخ اجراي حكم ارتقاي 

گونه تغييري در آن انجام نشده باشد؛ تاريخ تحويل كليه  پرونده هيچ

هاي  فعاليت نامه( نامه )پيوست اين شيوه مستندات و ثبت گزارش

 منتخب است.  ي كميتهدر دبيرخانه « متقاضي»

هاي فرهنگي،  موظف است كليه فعاليت« متقاضي» :1تبصره 

مورد تقاضا را در  ي دورهآموزشي، پژوهشي و اجرايي خود، مربوط به 

 نامه درج نمايد.  جداول مربوط به گزارش

هرگونه تغييري در پرونده ثبتي به عمل « متقاضي»چنانچه  :2تبصره 

غيير در وي تاريخ آخرين ت ي مرتبهآورد، تاريخ اجراي حكم ارتقاي 

 منتخب خواهد بود.  يمحتويات پرونده و تحويل مجدد مدارک به كميته
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از طريق اخذ مدرک  مربي به استادياري صرفاً ي مرتبه. ارتقاي 7

دكتراي تخصصي يا سطح چهار حوزه علميه و رعايت ساير مقررات 

 پذير است. مربوط امكان

رگان بدون مربي به استادياري خب ي مرتبهبررسي ارتقاي  تبصره:

مدرک دانشگاهي )به استثناي مدرسان معارف اسالمي( تابع ضوابط 

شوراي  14/10/1389 مورخ« 679»مصوب جلسه « نامه آيين»مربوط به 

 عالي انقالب فرهنگي است. 

مربي به استادياري  ي مرتبهگيري در خصوص ارتقاي  . تصميم8

يت تحصيلي يا با دسته از اعضاي هيأت علمي كه با استفاده از مأمور آن

و با استفاده از مرخصي بدون حقوق، موفق به اخذ « مؤسسه»مجوز 

 ي ارائهاند، با  حوزه علميه شده 4مدرک دكتراي تخصصي يا سطح 

، بر «متقاضي» يپژوهشي مستخرج از رساله -مقاله علمي  2حداقل 

آنان، تاريخ  ي مرتبهربط است و تاريخ ارتقاي  عهده هيأت مميزه ذي

 ر اخذ مدرک مورد نظر يا مقاالت مذكور خواهد بود.مؤخ

. اعضاي هيأت علمي پيماني نيز، مانند اعضاي هيأت علمي 9

رسمي، با رعايت كامل ضوابط و مقررات و در صورت احراز شرايط 

 باالتر ارتقا يابند.  ي مرتبهتوانند به  الزم مي

بيرخانه به د ءبعد از تحويل درخواست ارتقا« متقاضي». چنانچه 10

منتخب حسب مقررات به افتخار بازنشستگي نائل شود؛ تقاضاي  يكميته

 وي قابل بررسي است. 
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 -. به منظور توسعه و تقويت مؤسسات آموزش عالي غيردولتي 11

 ي مرتبهتوانند تقاضاي ارتقاي  غيرانتفاعي، رؤساي اين مؤسسات مي

ش عالي و ها و مؤسسات آموز اعضاي هيأت علمي بازنشسته دانشگاه

وقت و در قالب  پژوهشي را كه پس از بازنشستگي به صورت تمام

 60قراردادي در آن مؤسسات مشغول به كارند مشروط به اين كه حداقل 

سال منتهي به زمان تقاضا كسب كرده  4درصد امتيازهاي الزم را در 

هاي  ربط كه توسط مركز هيأت ذي يبراي بررسي به هيأت مميزه ؛باشند

شود؛ ارسال كنند. پس از  تعيين مي« وزارت» يهاي مميزه و هيأتامنا 

در زمان  اين افراد صرفاً ي مرتبهبررسي و موافقت هيأت مميزه، ارتقاي 

ها در همان مؤسسه و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي  اشتغال به كار آن

تر براساس  دهنده و يا پايين سطح مؤسسه درخواست غيرانتفاعي هم -

، اعتبار خواهد داشت و الزم است اين موضوع در حكم «وزارت» تأييد

اين افراد تأثيري در  ي مرتبهقرارداد ايشان درج شود. بديهي است ارتقاي 

 ها ندارد. حكم بازنشستگي آن

 تبصره در تاريخ« 11»ماده و « 8»نامه در  اين شيوه -8ماده 

و از تاريخ  به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيد 27/7/1395

 االجراست. الزم 1/10/1395

 
 دكتر محمد فرهادي



 283... اعضاييمرتبهنامهارتقاينامهاجراییآیینشیوه

 

 با سالم

مؤسسه و  يمميزه هيأتدستورالعمل طرز تشكيل »به پيوست 

 شود. براي اجرا ابالغ مي «وظايف و اختيارات آن

-هاي مميزه هيأتبا ابالغ اين دستورالعمل الزم است روساي محترم 

)تعداد  5ماده  3ندرج در بند مستقل و مشتركي كه فاقد شرايط م ي

باشند، به منظور انطباق تركيب و تعداد  مميزه( مي هيأتاعضاي حقيقي 

هاي امنا و  هيأتاعضا با مفاد اين دستورالعمل، با هماهنگي مركز 

علمي واجد شرايط  هيأتهاي مميزه، نسبت به معرفي اعضاي  هيأت

مميزه تا زمان  هيأتاقدام نمايند. در غير اين صورت تشكيل جلسات 

آتي  ي دورهاحراز شرايط فوق، وجاهت قانوني ندارد. در ضمن تشكيل 

آن موسسه با رعايت كامل مفاد اين دستورالعمل  يمميزه هيأت

 پذير است. امكان

 
 اديهفر دكترمحمد

 

 

 

6/7/1395تاریخ:

 /و427361شماره:
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  مؤسسه و  يمميزه هيأتدستورالعمل طرز تشكيل 

 وظايف و اختيارات آن 

 

 همقدم

قانون اهداف،  2ماده  5-ب و 4-قق مفاد بندهاي ببه منظور تح

وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و نيز اجرايي 

علمي، دستورالعمل طرز  هيأتاعضاي  ي مرتبهارتقاي  ينامه كردن آيين

مؤسسه و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل  يمميزه هيأتتشكيل 

 شود: تدوين مي

 

  تاختصارا -1ماده 

 وزير علوم، تحقيقات و فناوري  وزير: •

وزارت علوم،  يهاي مميزه هيأتهاي امناء و  هيأتمركز  مركز: •

 تحقيقات و فناوري 

هاي آموزش عالي، پژوهشي و  ها و مؤسسه دانشگاه مؤسسه: •

 صالح  فناوري داراي مجوز از مراجع ذي

 هيأت مميزه  :هيأت •

 مميزه  هيأتكميسيون تخصصي  كميسيون: •

 منتخب يكميته كميته: •
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 تعاريف  -2ماده 

متقاضي آن به « مؤسسه»ي است كه هيأت مستقل: يهيأت مميزه •

 اين دستورالعمل باشد.  3تنهايي واجد شرايط مندرج در ماده 

مستقلي است كه حسب  يمميزه هيأت عين:مُ يهيأت مميزه •

 هيأتضاهاي اعضاي ، مسئوليت رسيدگي به تقا«وزير»تشخيص و ابالغ 

مميزه را كه از طرف رئيس آن  هيأتبدون  يها مؤسسهعلمي مؤسسه / 

معين براي  يمميزه هيأتگيرد.  شود؛ برعهده مي ارجاع مي« مؤسسه»

هاي  هاي آموزشي و براي مؤسسه هاي آموزشي از مؤسسه مؤسسه

 شود.  هاي پژوهشي انتخاب مي پژوهشي از مؤسسه

به « وزير»ي است كه به تشخيص هيأت مشترک: يهيأت مميزه •

، كه به تنهايي واجد شرايط الزم «مؤسسه»صورت مشترک براي چند 

محوريت يكي از آن  مميزه مستقل نيستند، يا هيأتبراي تشكيل 

علمي  هيأتشود. تقاضاي اعضاي  تشكيل مي )مؤسسه محور(ها  مؤسسه

ررسي ب« هيأت»توسط اين  نفع( هاي ذي مؤسسه)هاي عضو  مؤسسه

 شود. مي

 

 «هيأت»شرايط تشكيل  -3ماده 

هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  كليه مؤسسه

هاي دولتي و نهادهاي عمومي، هم  ها، سازمان وابسته به ساير وزارتخانه

غيرانتفاعي داراي مجوز قانوني با دست  -هاي غيردولتي  چنين مؤسسه

استادياري به باال، مشروط به  ي مرتبهعلمي داراي  هيأتعضو  100كم 
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علمي داراي  هيأتعضو  20ها دست كم  علمي آن هيأتاين كه در هرم 

استادي وجود  ي مرتبهعلمي داراي  هيأتعضو  5دانشياري و  ي مرتبه

 را دارند. « هيأت»داشته باشد، شرايط تشكيل 

علمي داراي  هيأتدر موارد خاص، كه تعداد اعضاي  تبصره:

و « مركز»شده باشد، با پيشنهاد  تادي كمتر از حد نصاب تعييناس ي مرتبه

دانشياري مازاد  ي مرتبهعلمي داراي  هيأتعضو  3، هر «وزير»موافقت 

 ي مرتبهعلمي با  هيأتشده، جايگزين يک عضو  عضو تعيين 20بر 

 شود. استادي مي

 

 ها  صالح بررسي كننده پرونده اركان ذي -4ماده 

 « هيأت ». 1

 «يسيونكم. »2

 « كميته. »3

 . كميسيون فرهنگي4

 

 «هيأت» تركيب اعضاي -5ماده 

 مستقل يهيأت مميزه -5-1

 «(هيأت»)رئيس « مؤسسه»رئيس . 1

هاي آموزشي و  در مؤسسه« مؤسسه». معاونان آموزشي و پژوهشي 2

 هاي پژوهشي در مؤسسه« مؤسسه»معاون پژوهشي 
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علمي حداقل  ي تبهمرعلمي با  هيأتتن از اعضاي  21تا  13. 3

علمي استادي باشند، به  ي مرتبهها در  دانشياري كه دست كم نصف آن

 « وزير»و با تأييد و حكم « مؤسسه »پيشنهاد رئيس 

علمي  ي مرتبهعلمي داراي  هيأت. يک تا سه تن از اعضاي 4

 «وزير»و با تأييد و حكم « مركز»حداقل دانشياري به پيشنهاد 

 

 مشترک يهيأت مميزه -2 -5

 «( هيأت»)رئيس « مؤسسه محور»رئيس . 1

هاي  در مؤسسه« مؤسسه محور». معاونان آموزشي و پژوهشي 2

 هاي پژوهشي  در مؤسسه« مؤسسه محور»آموزشي و معاون پژوهشي 

علمي دست  ي مرتبهعلمي داراي  هيأتتن از اعضاي  21تا  13. 3

ستادي باشند، با علمي ا ي مرتبهكم دانشياري، كه حداقل نصف آنها در 

علمي واجد شرايط  هيأترعايت عضويت حداقل يک تن از بين اعضاي 

، به پيشنهاد رئيس مربوط و با معرفي رئيس «نفع هاي ذي مؤسسه»

 « وزير»و تأييد و حكم « مؤسسه محور»

علمي حداقل  ي مرتبهعلمي با  هيأت. يک تا سه تن از اعضاي 4

 «وزير»د و حكم و تأيي« مركز»دانشياري به پيشنهاد 

 

  5 هاي ماده تبصره

 بايد همواره عددي فرد باشد. « هيأت»تعداد كل اعضاي  -1تبصره 
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با « هيأت»اجازه دارد يكي از اعضاي « هيأت»رئيس  -2تبصره 

 علمي حداقل دانشياري را به سمت جانشين خود منصوب كند.  ي مرتبه

پيشنهاد  ، يک تن از اعضا با«هيأت»در اولين جلسه  -3تبصره 

 شود.  انتخاب مي« هيأت»به عنوان دبير « هيأت»رئيس و رأي 

-يا حوزههاي آموزش عالي و پژوهشي  در مؤسسه -4تبصره 

دانشگاهي، داشتن درجه اجتهاد مورد تأييد شوراي مديريت حوزه علميه 

 علمي استادي خواهد بود.  ي مرتبهقم جايگزين 

( از 2-5و  1-5ين ماده )ا 3پيشنهاد اعضاي موضوع بند  :5تبصره 

طريق برگزاري انتخابات مطابق با دستورالعمل داخلي مؤسسه كه به 

جامع مديريت ي نامه آيين 11)بند ب ماده « مؤسسه»تصويب شوراي 

ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، مصوب جلسه  دانشگاه

سطح رسد، در  شوراي عالي انقالب فرهنگي( مي 10/12/89 مورخ 684

 ي مرتبهعلمي داراي  هيأتها و با شركت اعضاي  ها/پژوهشكده دانشكده

هاي داير در مؤسسه انجام  علمي دست كم استادياري و متناسب با رشته

 شود.  مي

اين ماده  4و  3عضويت افراد موضوع بندهاي  ي دوره -6تبصره 

( دو سال است و تمديد آن با رعايت ضوابط مربوط مانعي 2-5و  5-1)

 ندارد.

( براي 2-5و  1-5اين ماده ) 3تعداد اعضاي موضوع بند  -7تبصره 

قابل افزايش « وزير» ، و حكم«مؤسسه»با پيشنهاد رئيس « هيأت»تشكيل 

 است.
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نفع  هاي ذي موظف است رؤساي مؤسسه« هيأت»رئيس  -8تبصره 

 يعلمي مؤسسه هيأتاي كه پرونده اعضاي  را براي شركت در جلسه

 است، بدون داشتن حق رأي دعوت نمايد. نفع مطرح ذي

 

  «هيأت»وظايف و اختيارات  -6ماده 

 ي مرتبه. رسيدگي و اظهارنظر در مورد درخواست متقاضي ارتقاي 1

هاي وي و احراز شايستگي براي  علمي )از طريق ارزيابي كيفيت فعاليت

 علمي از جميع جهات( ي مرتبهارتقاي 

 هاي مربوط. نامه ساس آيين. بررسي ساير موارد ارجاعي برا2

نامه ارتقاي  به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي آيين -7ماده 

موظف است گزارش « هيأت»علمي، رئيس  هيأتاعضاي  ي مرتبه

«( هيأت»فعاليت  ي دورهدر طول )را هر شش ماه يک بار  هيأتعملكرد 

و  «مركز»ارسال كند تا پس از بررسي و كارشناسي توسط « مركز»به 

بعد  ي دورهدر « هيأت»، در خصوص ادامه فعاليت «وزير»آن به  ي ارائه

 گيري شود. تصميم

 

  «كميسيون»تركيب  -8ماده 

متناسب با موضوع تخصص به « هيأت». يک تن از اعضاي 1

 «( كميسيون»)رئيس « هيأت»و تأييد « مؤسسه»پيشنهاد رئيس 

ها داراي  از آنعلمي )كه حداقل يک تن  هيأت. سه تن از اعضاي 2

علمي )براساس  هيأتعلمي استادي باشند( به انتخاب اعضاي  ي مرتبه
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اين دستورالعمل(،  5ماده  5دستورالعمل داخلي مؤسسه موضوع تبصره 

 « هيأت»و تأييد « مؤسسه»با معرفي رئيس 

 «كميته». دبير 3

 2به مدت « هيأت»با حكم رئيس « كميسيون»اعضاي هر  تبصره:

 شوند. يسال منصوب م

 

  «كميسيون»وظايف و اختيارات  -9ماده 

 اعضاي ي مرتبهبه منظور رسيدگي به درخواست ارتقاي « هيأت»

علمي و ساير موارد ارجاعي و اظهار نظر در خصوص آن، در  هيأت

را با « هاي تخصصي كميسيون»چارچوب وظايف و اختيارات مربوط، 

 نمايد. تعيين مي ،«مؤسسه»هاي داير در  تركيبي متناسب با رشته

گانه متقاضي ارتقاي  هاي سه موظف است فعاليت« كميسيون»

« كميته»( را كه ي مرتبهنامه ارتقاي  آيين 4و  3، 2علمي )مواد  ي مرتبه

ارزيابي كرده است بررسي و امتيازدهي كند و در صورت احراز شرايط و 

نامه  و شيوهنامه ارتقاي مرتبه  شده در آيين كسب حداقل امتيازهاي تعيين

ارجاع «  هيأت»مربوط، پرونده را براي ارزيابي و اتخاذ تصميم نهايي به 

هايي كه شرايط مذكور را احراز نكنند، امكان طرح در جلسه  كند. پرونده

را نخواهند داشت و الزم است براي تحويل به متقاضي به واحد « هيأت»

 مربوط عودت داده شوند.
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  «كميته»تركيب  -10ماده 

 «( كميته»پژوهشكده / ... )رئيس  / . رئيس دانشكده1

. معاون آموزشي با پژوهشي دانشكده / پژوهشكده به انتخاب 2

 «( كميته»)دبير « كميته»رئيس 

علمي متخصص در رشته تخصصي  هيأت. سه تن از اعضاي 3

ربط و  دانشياري، به پيشنهاد مدير گروه ذي ي مرتبهمتقاضي با حداقل 

 .دانشكده / پژوهشكده / ..تأييد رئيس 

( 3تن بند  3استادي )از  ي مرتبهتن با  2حضور دست كم  تبصره:

 استادي، الزامي است. ي مرتبهبراي رسيدگي به درخواست ارتقا به 

 

 «كميته»وظايف و اختيارات  -11ماده 

 ي مرتبهمتقاضي ارتقاي  يگانه هاي سه موظف است فعاليت« كميته»

اي كه به  ارتقاي مرتبه( را در جلسه ينامه آيين 4و  3، 2علمي )مواد 

شود بررسي و امتيازدهي كند و در  تشكيل مي« كميته»رئيس  دعوت

 ينامه شده در آيين صورت احراز شرايط و كسب حداقل امتيازهاي تعيين

مربوط، پرونده را براي طي ساير مراحل  ينامه ارتقاي مرتبه و شيوه

هايي كه واجد شرايط  ارجاع كند. پرونده« أتهي»ارزيابي به دبيرخانه 

جلسه مربوط، به متقاضي مذكور نباشند همراه با ذكر داليل در صورت

 شوند. عودت داده مي
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بودن نبايد هايي كه نتايج آنها به لحاظ محرمانه فعاليت -1تبصره 

چاپ و منتشر شود براي بررسي و تعيين امتياز با هماهنگي رئيس 

 شود.  ارجاع مي« مركز»به « هيأت»ريق دبير و از ط« كميته»

مبني بر نداشتن « كميته»به تصميم  ءاگر متقاضي ارتقا -2تبصره 

روز از تاريخ اعالم دبير  15ظرف  تواند يممعترض باشد  ءشرايط ارتقا

اعتراض خود را، همراه با توضيحات و داليل، به طور مكتوب « كميته»

موظف « كميته»ر اين صورت، رئيس تسليم نمايد. د« كميته»به رئيس 

 است درخواست و پرونده را همراه با توضيحات و داليل متقاضي مجدداً

در كميته مورد رسيدگي و بازبيني قرار داده و در صورت احراز شرايط و 

ارتقاي مرتبه و  ينامه شده در آيين كسب حداقل امتيازهاي تعيين

اير مراحل ارزيابي به دبيرخانه مربوط، پرونده را براي طي س ينامه شيوه

قطعي « كميته»ارسال كند و در صورت عدم احراز شرايط، نظر « هيأت»

خواهد بود و نتيجه از طريق تنظيم صورتجلسه حاوي داليل عدم 

 علمي به متقاضي اعالم خواهد شد. ي مرتبهموافقت با ارتقاي 

 

 تشكيل جلسات -12ماده 

ک بار در صورت وجود حداقل هر دو ماه ي« هيأت»جلسات  

حداقل « كميته«/ »كميسيون»پرونده، با دعوت رئيس يا دبير و جلسات 

 شود. بار تشكيل مي هر يک ماه يک
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  رسميت جلسات -13ماده 

با حضور رئيس يا جانشين وي و دست كم « هيأت»جلسات 

هاي آن با رأي موافق  يابد و تصميم چهارم اعضاي حقيقي رسميت مي سه

 شود. ف به عالوه يک اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مياكثريت نص

 ءبا حضور حداقل دوسوم اعضا« كميته«/»كميسيون»جلسات 

 يابد.  رسميت مي

« / كميته»متقاضياني كه خود از اعضاي  يپرونده -1تبصره 

ربط  نفع در جلسات ذي هستند، بدون حضور ذي« هيأت« / »كميسيون»

سات با كسر يک تن از نصاب شود و در اين صورت جل رسيدگي مي

 يابد.  شده در اين ماده رسميت مي تعيين

 همواره مخفي است.« هيأت»رأي اعضاي  -2تبصره 

جلسه  4جلسه متوالي يا  3غيبت عضو حقيقي در  -3تبصره 

شود و الزم است عضو ديگري  متناوب در يک سال استعفا تلقي مي

مؤسسه، موضوع تبصره  شده در دستورالعمل داخلي مطابق با روش تعيين

 دوره پيشنهاد و منصوب شود. ياين دستورالعمل، براي بقيه 5ماده  5

 

 9ماده  1متقاضي )موضوع بند  يمراحل رسيدگي به پرونده -14ماده 

  اين دستورالعمل(

 -فرهنگي  -هاي مندرج در شناسنامه علمي  . تكميل كاربرگ1

اجرايي،  -ي و علمي فناور -اجتماعي، آموزشي، پژوهشي  -تربيتي 

مشتمل بر احكام، )هاي مورد نياز موضوع درخواست  الصاق پيوست
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هاي مرتبط  مدير گروه از نظر فعاليت دييتأمدارک و مستندات مصدق(، 

و اخذ « كميته»با گروه، تحويل و ثبت پرونده تكميل شده در دبيرخانه 

 رسيد؛

هنگي، تربيتي هاي فر . ارسال مدارک و مستندات مربوط به فعاليت2

ها در  و اجتماعي متقاضي به كميسيون فرهنگي و بررسي و ارزيابي آن

 كميسيون يادشده حداكثر ظرف مدت يک ماه از زمان ارجاع پرونده؛ 

هاي  . بررسي و ارزيابي مدارک و مستندات مربوط به فعاليت3

ارتقاي مرتبه( براساس  ينامه آيين 4و  3، 2گانه متقاضي )مواد  سه

 يها تيفعالبه « كميته»مربوط و امتيازدهي  ينامه و شيوه ءارتقا ينامه نآيي

 روز از زمان ثبت پرونده؛  45وي، حداكثر ظرف مدت 

. در صورت احراز شرايط الزم از نظر كميسيون فرهنگي و 4

-و در غير اين صورت، اعاده« هيأت»، تحويل پرونده به دبيرخانه «كميته»

با ذكر داليل، حداكثر ظرف مدت يک هفته  علمي هيأتآن به عضو  ي

 پس از بررسي؛ 

 توسط« كميته»هاي ارجاع شده  . بررسي و ارزيابي پرونده5

 كميسيون مربوط، حداكثر ظرف مدت يک ماه از زمان ارجاع؛

، ارسال پرونده «كميسيون»در صورت احراز شرايط الزم از نظر . 6

و « هيأت»م نهايي توسط براي طرح و اتخاذ تصمي« هيأت»به دبيرخانه 

در غير اين صورت، اعاده آن به واحد مربوط با ذكر داليل، حداكثر ظرف 

 مدت يک هفته پس از بررسي؛ 
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، حداكثر «هيأت». طرح و اتخاذ تصميم در مورد پرونده توسط 7

و ابالغ مصوبات « كميسيون»ماه از زمان ارجاع از سوي  3ظرف مدت 

ز از تاريخ تصويب، توسط دبير رو 20، حداكثر ظرف مدت «هيأت

 ربط؛ به مراجع ذي« هيأت»

 15در صورت اعتراض متقاضي بر اساس مفاد ماده « هيأت»آراي  .8

 شود. اين دستورالعمل بازبيني مي

 

 مراحل و ضوابط بازبيني -15ماده 

مبني بر عدم احراز « هيأت»به تصميم  ء. چنانچه متقاضي ارتقا1

روز از تاريخ  20مجاز است ظرف مدت معترض باشد،  ءشرايط ارتقا

تسليم « هيأتابالغ رأي اعتراض خود را به طور مكتوب بها دبيرخانه 

در وهله اول موظف است ظرف مدت « هيأت»كند. در اين صورت، دبير 

 4تا  1وي از مواد  يشده روز از تاريخ درخواست امتيازهاي كسب 20

 د. را به وي اعالم نماي« هيأت»و تركيب آراي 

علمي به رغم اطالع از امتيازهاي خود و  هيأت. چنانچه عضو 2

همچنان معترض باشد مجاز است ظرف مدت يک « هيأت»تركيب آراي 

ماه از تاريخ اعالم امتيازها اعتراض خود را به طور مكتوب همراه با 

 تسليم كند. « هيأتتوضيحات به دبيرخانه 

بار  ه حال متقاضي يکدر اولين جلسه، به منظور ترفي« هيأت. »3

ديگر پرونده را با توجه به توضيحات وي بازبيني كرده و نتيجه را 

 كند.  روز به متقاضي اعالم مي 10حداكثر ظرف مدت 
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معترض « هيأت»همچنان به رأي بازبيني  ء. چنانچه متقاضي ارتقا4

باشد مجاز است ظرف مدت يک ماه از تاريخ ابالغ رأي، درخواست 

 تسليم كند.« مركز»را به طور مكتوب به  تجديدنظر خود

 

  مراحل و ضوابط تجديدنظر -16ماده 

 15پس از دريافت اعتراض موظف است ظرف مدت « مركز. »1

بررسي  گزارشي از سير ي ارائهدر خصوص « هيأت»روز با دبيرخانه 

جلسات علمي متقاضي و مستندات، صورت يپرونده منضم به شناسنامه

)تصويب شده وفق ضوابط « هيأت»مقررات خاص مربوط، ضوابط و 

 مربوط( و ساير موارد مكاتبه و به طريق مقتضي موضوع را پيگيري كند. 

 هاي يگيريپموظف است در پاسخ به مكاتبات و « هيأت». رئيس 2

متقاضي  يروز گزارش مستدل مربوط به پرونده 15، ظرف مدت «مركز»

 ارسال كند. « مركز»را به همراه مدارک و مستندات به 

. پس از وصول مدارک و مستندات مورد درخواست و بررسي 3

مركزي و تنظيم  يربط هيأت مميزه اوليه آن در كميسيون تخصصي ذي

 هيأتگزارش، پرونده براي اتخاذ تصميم نهايي در دستور كار جلسه 

يادشده موظف است ظرف  يمميزه هيأت. گيرد يممركزي قرار  يمميزه

سه ماه پرونده را بررسي و نظر قطعي را اعالم كند. در هر  مدت حداكثر

 يمميزه هيأتصورت، حداكثر زمان تجديد نظر و اعالم نظر قطعي 

 ماه باشد.  6مركزي از تاريخ وصول اعتراض كتبي متقاضي نبايد بيش از 

 االجرا است. مركزي قطعي و الزم ي. رأي هيأت مميزه4
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 است.« مركز»رالعمل بر عهده تفسير مفاد اين دستو -17ماده 

تبصره به تصويب  16ماده و  18اين دستورالعمل در  -18ماده 

مقررات » االجرا است و جايگزين رسيد و از تاريخ ابالغ الزم« وزير»

« مؤسسه يمميزه هيأتمربوط به طرز تشكيل و اختيارات و وظايف 

 شود. ( مي15/6/90 مورخ 100144/15بخشنامه شماره  2)موضوع بند 

 
 دكتر محمد فرهادي

 

 

 

 



 

  دستورالعمل طرز تشكيل، تركيب و وظايف و اختيارات 

1مؤسسات يمميزه هيأتنظارت بر عملكرد  هيأت 
 

 

 مقدمه

قانون اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت « ب»در اجراي بند 

علوم، تحقيقات و فناوري و به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي 

هاي وابسته به  مؤسسه يهاي مميزه هيأتربوط در مقررات و ضوابط م

دولتي، نهادهاي  يها سازمانها،  وزارت و وابسته به ساير وزارتخانه

غيرانتفاعي داراي مجوز، اين  -هاي غيردولتي  عمومي، مؤسسه

 شود. دستورالعمل به شرح ذيل تدوين مي

 

 اختصارات -1ماده 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت:

ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري  دانشگاه سه:مؤس

هاي  وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وابسته به دستگاه

 اجرايي

 مؤسسه يهيأت مميزه هيأت:

 وزارت يهاي مميزه هيأتهاي امناء و  هيأتمركز  مركز:

________________________________________________________ 

به.1 دستورالعمل این 189495شماره مورخ و شماره26/8/95/ بخشنامه طی

هاابالغشدهاست.بهدانشگاه7/9/95مورخ198095/11
  



300هايهیأتعلمیدانشگاهتهراننامهآیین 

 نظارت هيأتتركيب  -2ماده 

استادي و داراي تجربه  ي همرتبعلمي با  هيأتسه تن از اعضاي  -

نامه  ها، شيوه ها، دستورالعمل نامه مميزه و آشنا با آيين هيأتعضويت در 

اجرايي و ساير مقررات مربوط، به پيشنهاد مشترک معاونان آموزشي و 

پژوهشي و فناوري و رئيس مركز و حكم وزير علوم، تحقيقات و 

 فناوري

 مركز يک نفر از كارشناسان مركز با حكم رئيس -

 

 نظارت هيأتوظايف و اختيارات  -3ماده 

و  ءارتقا ينامه به لحاظ رعايت مفاد آيين هيأتارزيابي عملكرد  -

 هاي آن پيوست

 هاي ارسال شده از سوي مؤسسه بررسي گزارش -

 مركزي و مركز  يمميزه هيأتساير موارد ارجاعي از سوي  -

 ه ستاد وزارتها ب هيأتانعكاس نظرات و پيشنهادات سازنده  -
 

  هيأتمعيارهاي نظارت بر عملكرد  -4ماده 

هاي آن و ساير  ارتقاي مرتبه و پيوست ينامه رعايت مفاد آيين -

 مقررات و ضوابط مربوط 

بندي مندرج در دستورالعمل ها بر اساس زمان رسيدگي به پرونده -

 مؤسسه و وظايف و اختيارات آن  يمميزه هيأتطرز تشكيل 
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 هيأته موقع و منظم جلسات وحضور فعال اعضاي تشكيل ب -

كارشناسان  كارگيري بهبرخورداري از تشكيالت سازماني منظم و كارا و 

  هيأتخبره در دبيرخانه 

 يبه مجموعه هيأتفراهم كردن امكان دسترسي آسان اعضاي  -

مجالت و  يمقررات، ضوابط و اطالعات مورد نياز مانند سياهه

ها براي كمک به  ي معتبر و همچنين مستندات پروندههاي استناد پايگاه

 هيأتگيري در جلسات  تصميم

ميزان استفاده از خدمات الكترونيكي و اجراي طرح مديريت سبز  -

 جويي در مصرف كاغذ  براي صرفه

 ماهه به مركز ارسال به موقع گزارش شش -
 

  نظارت هيأتگزارش  -5ماده 

اه پيشنهادات اصالحي به مركز نظارت، گزارش خود را به همر هيأت

هاي دريافتي اقدامات ذيل را انجام  نمايد. مركز بر اساس گزارش ارائه مي

 دهد:  مي

 انعكاس موارد به دانشگاه براي رفع اشكاالت احتمالي  -

با توجه به محتواي گزارش، كاهش دوره و يا عدم تمديد فعاليت  -

ر به وزير علوم، تحقيقات و بعدي را نيز براي اعالم نظ ي دورهدر  هيأت

 فناوري پيشنهاد نمايد.

ماده به تأييد وزير علوم،  6اين دستورالعمل مشتمل در  -6ماده 

 يبراي كليه 19/8/1395تحقيقات و فناوري رسيده و از تاريخ 

هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي وابسته  مؤسسه
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هاي اجرايي و  و ساير دستگاهبه وزارت علوم تحقيقات و فناوري 

تفسير مفاد  ضمناًباشد.  االجرا مي مميزه الزم هيأتنهادهاي عمومي داراي 

 باشد. اين دستورالعمل به عهده مركز مي
 

 يدكتر محمد فرهاد

 

 



 

  مؤسسه و وظايف و  يمميزه هيأتدستورالعمل طرز تشكيل

  شوراي دانشگاه تهران 03/03/1396 يهمصوب اختيارات آن

 

 هيأتدستورالعمل طرز تشكيل " 5از ماده  5در اجراي مفاد تبصره 

، ابالغي وزير محترم علوم، "مؤسسه و وظايف و اختيارات آن يمميزه

در  06/07/1395و، مورخ /142736تحقيقات و فناوري با شماره 

 3مميزه مؤسسات، موضوع بند  هيأتخصوص انتخاب اعضاي حقيقي 

و از تاريخ تصويب شوراي  شود يممل تدوين ، اين دستورالع5از ماده 

 دانشگاه تهران الزم االجرا است.

علمي  ي مرتبهعلمي در  هيأتانتخاب كنندگان: اعضاي  -1ماده 

 استاد. يااستاديار، دانشيار 

وقت، علمي تمام هيأتانتخاب شوندگان: از ميان اعضاي  -2ماده 

اعتالي  يها برنامه صاحب نظر، با تجربه، آشنا به ضوابط و مقررات و

 .علمي استاد يا دانشيار ي مرتبهكيفي دانشگاه در 

دستورالعمل وزارت متبوع،  5از ماده  3بر اساس تبصره  -3ماده 

نفر است كه با توجه به  21تا  13مميزه  هيأتتعداد اعضاي منتخب 

همين ماده، با پيشنهاد رئيس دانشگاه و حكم وزير علوم،  7تبصره 

 اوري تعداد اعضا قابل افزايش است.تحقيقات و فن
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وقت در علمي تمام هيأتبه ازاي هر يكصد و پنجاه عضو  -4ده ما

 2هر پرديس / دانشكده مستقل / مؤسسه / مركز، يک نماينده و حداكثر 

 .شود يمنماينده از هر واحد انتخاب 

 هيأتبا توجه به اينكه حداقل نصف تعداد اعضاي حقيقي  -5ماده 

استادي باشند، اولويت با انتخاب عضو  ي مرتبهنشگاه بايد در دا يمميزه

استادي در واحدهاي داراي يک نماينده و حداقل  ي مرتبهعلمي با  هيأت

استادي در واحدهاي داراي دو نماينده  ي مرتبهعلمي با  هيأتيک عضو 

 است.

متوالي  ي دورهمميزه محدود به دو  هيأتانتخاب اعضاي  -1تبصره 

 نتخاب به صورت غير متوالي بالمانع است.بوده و ا

دانشكده مستقل / / انتخاب نماينده )نمايندگان( هر پرديس  -6ماده 

علمي و  هيأتمؤسسه / مركز از طريق مراجعه به آراي عمومي اعضاي 

برگزاري انتخابات در جلسه شوراي عمومي واحد بر اساس دعوت قبلي 

از طرف رئيس  2شرايط ماده و يا ارسال ليست اسامي داوطلبان واجد 

واحد به انتخاب كنندگان و دريافت نظر مكتوب ايشان به صورت 

نفر از  3محرمانه، شمارش آرا در جلسه علني و با حضور حداقل 

 شود يمعلمي پيش كسوت آن واحد به عنوان ناظر، انجام  هيأتاعضاي 

جلسه توسط رئيس واحد و ناظران، و پس از تنظيم و امضاي صورت

تعداد  نيتر شيباين دستورالعمل، حائزين  4رئيس واحد با رعايت ماده 

جلسه، به معاون آموزشي دانشگاه آرا را به صورت كتبي همراه با صورت

 .دينما يممعرفي 
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اين  4علمي با رعايت ماده  هيأتهر يک از اعضاي  -2تبصره 

نفر و در نماينده فقط به يک  1در واحدهاي داراي  توانند يمدستورالعمل 

 نماينده فقط به دو نفر رأي دهند. 2واحدهاي داراي 

علمي در  هيأتواحدهاي داراي مجموع تعداد اعضاي  -7ماده 

 هيأتنفر، داراي نماينده در  10دانشياري و استادي كمتر از  ي مرتبه

 دانشگاه نخواهند بود. يمميزه

ورت تعداد آرا در اين واحدها در ص نيتر شيبحائزين  -3بصره ت

به عنوان  توانند يمدانشگاه  يمميزه هيأتپيشنهاد رئيس دانشگاه و تأئيد 

 عضو كميسيون تخصصي مرتبط با آن واحد انتخاب شوند.

اجرايي كه امكان انجام وظايف  يها تيمسئولافراد داراي  -8ماده 

معاونان آموزشي و پژوهشي به )مميزه را ندارند، معاونان دانشگاه  هيأت

 هيأتدانشگاه هستند(، اعضاي  يمميزه هيأتاد حقوقي عضو عنوان افر

علمي مأمور، مديران كل حوزه ستادي دانشگاه، رؤسا و معاونان 

وقت علمي نيمه هيأتها و اعضاي  ها و موسسه ها / دانشكده پرديس

 مميزه انتخاب شوند. هيأتبه عنوان عضو  توانند ينم

بصره در تاريخ ت 3ماده و  9اين دستورالعمل در  -9ماده 

به تصويب شوراي دانشگاه تهران رسيد و از تاريخ  03/03/1396

 تصويب الزم االجرا است.
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 هيأت 10/3/1396 يهخاص دانشگاه تهران مصوب يشيوه نامه 

 دانشگاه تهران يمميزه

 

سي و هفتمين جلسه از شانزدهمين دوره مطابق با ششصد و سي و 

روز  8دانشگاه تهران در ساعت  ييزهمم هيأتششمين نشست پياپي 

با حضور رياست محترم دانشگاه و جناب آقايان  10/3/1396 چهارشنبه

دكتر حسيني، دكتر رحيميان، دكتر مخبر دزفولي، دكتر بي همتا، دكتر 

ي، دكتر صبوري، دكتر ظالمي، دكتر جبحيدري، دكتر دهقان، دكتر ر

اي، دكتر  رهقديري، دكتر كم دكتر فرهنگي، دكتر، پور يئزعلوي، دكتر فا

كيانمهر، دكتر معارف، دكتر مقيمي، دكتر موسوي مشهدي، دكتر موسوي 

موحدي، دكتر ميرزاني، دكتر مجيد نبي بيدهندي، دكتر غالمرضا نبي 

بيدهندي، دكتر نيكنام، دكتر هادي، دكتر ياسمي و نماينده محترم 

جناب آقايان  .شد مديريت منابع انساني و امور رفاهي دانشگاه تشكيل

 د.نژاد با اطالع قبلي غايب بودن سنگي و دكتر ساداتيردكتر س

جلسه با تالوت آياتي از قرآن مجيد آغاز شد و موارد ذيل مورد 

 :بحث، بررسي، تبادل نظر و اتخاذ تصميم قرار گرفت

 هيأتاعضاي  ي مرتبهجديد ارتقاي  ينامه آييندر اجراي مفاد  -1

شوراي عالي انقالب فرهنگي، ضوابط كلي به  18/12/94 علمي مصوب

 :شرح ذيل به تصويب رسيد
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نامه به منظور ذكر شتكميل و ضميمه نمودن فرم پيوست گزار -1-1

 ينامه آييناز مواد  دستاوردهاي شاخص و آثار ماندگار مربوط به هر يک

 .كلمه، توسط متقاضي الزامي است 300و در مجموع حداكثر  ءارتقا

توسط   مرتبهورت طي مراحل قانوني و تصويب ارتقاي در ص -2-1

منتخب  ي كميته مميزه، تاريخ اجراي حكم ارتقاء، تاريخ تصويب هيأت

 .خواهد بود

 هيأتيد درخواست ارتقاي مرتبه توسط يدر صورت عدم تأ -3-1

مميزه، حداقل فاصله زماني الزم براي بررسي مجدد پرونده، شش ماه 

 .باشد يمي پس از تاريخ بررسي قبل

موضوع كاهش حداكثر يک سال از مدت زمان توقف، براي  -4-1

تحقيقات و  وزارت علوم، ينامهشيوه 7از ماده  2از بند  3ارتقاء )تبصره 

مميزه مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار  هيأت هفناوري( در جلسات آيند

 .خواهد گرفت

(، امتياز 2اده از م 2امتياز كيفيت تدريس )بند  يدر محاسبه -5-1

ريزي و نظارت ارزشيابي دانشجويان بر اساس گواهي اداره كل برنامه

امتياز مدير گروه در  ،2 ( با ضريب5از صفر تا )آموزشي دانشگاه 

با  5رئيس دانشكده زير مجموعه پرديس از صفر تا /دانشكده مستقل

پرديس از /دانشكده مستقل (و امتياز معاون آموزشي )رئيس 1ضريب 

در نظر گرفته  20ر مبناي بو مجموع امتيازات  1با ضريب  5فر تا ص

 .شود
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 هيأتاعضاي  ي مرتبهجديد ارتقاي  ينامه آيين 5عطف به ماده  -2

شوراي عالي انقالب فرهنگي )بخشنامه  18/12/1394 علمي مصوب

وزارت علوم، تحقيقات و  27/04/95 مورخ ،دش/7453/95شماره 

پژوهشي،  هاي يتفعالارتقاء ) ينامه آيينه سه فناوري(، ضوابط خاص ماد

علمي دانشگاه تهران به شرح ذيل به تصويب  هيأتفناوري براي اعضاي 

هاي  هيأترسيد و مقرر گرديد براي طي ساير مراحل قانوني به مركز 

 امناي وزارت وزارت علوم تحقيقات و فناوري ارسال شود.

ر و مشخصات دقيق ، كشور محل انتشاناشرلزوم ذكر نام  -1-2

(، شماره No(، شماره در جلد ).volمقاالت شامل شماره جلد ).

 صفحات. تاريخ انتشار، ضريب تأثير و نوع نمايه در جداول مربوطه.

پژوهشي ملي و بين المللي،  -اعتبار مجالت علمي  مالک -2-2

ليست ليست مورد تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه تهران با توجه به 

 .باشد يممجالت،  هاي يهنماوم، تحقيقات و فناوري و وزارت عل

كارشناسي ارشد و  يها نامهي و مشاوره پايان يبه راهنما -3-2

 در صرفاًدكتري دانشجويان خارج از دانشگاه تهران و  يها رساله

)و يا در موارد دولتي، مشروط به اخذ مجوز از دانشگاه  يها دانشگاه

واحدهاي آن با ساير يا بين دانشگاه تهران هاي منعقده  نامهموضوع تفاهم

 .گيرد يمعلمي( امتياز تعلق  مؤسساتها و  دانشگاه

استادي(، الزام  ي مرتبه)براي ارتقاء به  13از بند  4در تبصره  -4-2

اما  باشد ينمصورت مستقل توسط متقاضي هي رساله دكتري بيبه راهنما

 .اول باشدالزم است در حداقل سه رساله استاد راهنماي 
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امتياز )از مقاالت  %40، كاهش حداكثر 1از بند  5در رديف  -5-2

 .امتياز% 30چاپ شده در نشريات موسسه( به حداكثر 

هاي با همپوشاني كمتر از  كاهش مقاله 1از بند  8در رديف  -6-2

دانشگاه متن  قرار شد معاونت محترم پژوهشي %10به كمتر از  30%

 .اد فرمايندمناسبي را تهيه و پيشنه

، افزايش حداقل سه و پنج مقاله با عنوان 1از بند  9در رديف  -7-2

 .مقاله 7و  4مسئول مكاتبات به 

 30هاي با همپوشاني كمتر از  . گاه مقاله3از بتل  3در رديف  -8-2

دانشگاه متن مناسبي  )قرار شد معاونت محترم پژوهشي %10به كمتر از 

 را تهيه و پيشنهاد فرمايند(

 هاي ملي كامل ارائه شده در همايش يمقاله ، امتياز5در بند  -9-2

 2المللي  و بين 1

هاي  ارائه شده در همايش يخالصه مقاله ، امتياز6در بند  -10-2

 1 المللي و بين5/0ملي 

تحقيقات و  وزارت علوم، ينامهشيوه 5از ماده  10در بند  -11-2

زير  بصورت "يا"از  "و"اي هاي علمي، به ج فناوري در مورد همايش

داراي مجوز رسمي از مراجع ذي صالح برگزار و يا ...... " .استفاده شود

 ".( ثبت شده باشدISCدر پايگاه استنادي علوم جهان اسالم )

حداقل كيفيت و كميت مقاالت بين المللي الزامي )وتوئي(  -12-2

در هر يک  اديمختلف براي ارتقا به مراتب دانشياري و است هاي رشتهدر 
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 -علوم اجتماعي و رفتاري  -از سه گروه تخصصي علوم انسامي و هنر 

 :( به شرح ذيل استWOSعلوم )بر اساس تقسيم بندي تخصصي 

 

 :استادياري به دانشياري ي مرتبهالف( براي ارتقاء از 

 المللي داراي نمايه گروه علوم انساني و هنر، يک مقاله بين wos  

 مقاله بين المللي داراي نمايه  2، گروه علوم اجتماعيwos  

  ،مقاله بين المللي داراي نمايه  4گروه علومwos 

 

 دانشياري به استادي: ي مرتبهب( براي ارتقاء از 

  ،مقاله بين المللي داراي نمايه  2گروه علوم انساني و هنرwos  

  ،مقاله بين المللي داراي نمايه  4گروه علوم اجتماعيwos  

 ،مقاله بين المللي داراي نمايه  8 گروه علومwos 

 

ج( احراز يكي از سه شرط زير توسط متقاضي ارتقاء در هر يك از 

 مقاالت بندهاي )الف( و )ب( الزامي است :

 مقاله ينمؤلف( كسب بيشترين امتياز نسبت به ساير 1-ج

 ( نويسنده مسئول مكاتبات مقاله2-ج

 مقالهاول در ترتيب اسامي نويسندگان  مؤلف( 3-ج

 هاي يهنماو تعداد مجالت داراي  ها رشتهبا توجه به تفاوت 

المللي معتبر در هر رشته، موارد استثناء به شرح مندرج در  بين

و  27/2/96 مميزه مورخ هيأتجلسه مشترک كارگروه منتخب  صورت
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مختلف كه  هاي رشتهاعتبار سنجي مقاالت دانشگاه و جدول  ي كميته

عمل خواهد بود. الزم به ذكر است كه در  ، مالکباشند ميپيوست 

صورت عدم درج موارد استثناء در هر يک از سطرهاي جدول پيوست، 

 .باشد مي)الف(، )ب( و )ج( فوق الذكر الزامي  بندهاياحراز شرايط 

 

 :د( ساير موارد

جايگزين  تواند مي wosنمايه شده توسط  book Chapter( 1-د

 شود. wosفقط يک مقاله داراي نمايه 

 -استادي چاپ دو مقاله علمي  ي مرتبهبه  ء( براي ارتقا2-د

پژوهشي به  -دوم علمي  يپژوهشي به زبان فارسي الزامي است. مقاله

علمي ترويجي معتبر و با يک كتاب  يبا يک مقاله تواند يمزبان فارسي 

 به زبان فارسي جايگزين شود. ()تأليف يا ترجمه

هاي تاليفي و تصنيفي داراي گواهي  ب( امتياز مقاالت و كتا3-د

به عنوان امتياز الزامي )وتوني( محسوب شود ) در اين  تواند ينمپذيرش 

 موارد الزم است اثر چاپ شده باشد(.

 

 :1-6در جدول  -13-2

، مقاالت علمي 1-3)بند  8افزايش امتياز ستون  -1-13-2

 و براي 30به  25براي ارتقاء از استادياري به دانشياري از  (پژوهشي

 .50به  40دانشياري به استادي از 
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، 3)حداقل امتياز الزم از ماده  11تون سافزايش امتياز  -2-13-2

از  براي ارتقاء از استادياري به دانشياري (پژوهشي فناوري هاي يتفعال

 .90به  75و براي دانشياري به استادي از  75به  65

انتخاب استاد  ي نحوهدستورالعمل  7از ماده  5عطف به بند  -3

 علمي( در هيأتاستخدامي  ينامه آيين 118ممتاز )موضوع ماده 

خصوص تركيب شوراي انتخاب استاد ممتاز، انتخاب اعضاي محترم 

 علمي نامبرده شده به شرح ذيل به تصويب رسيد: هيأت

در مورد پرونده جناب آقاي دكتر علي اكبر صبوري: جناب  - 1-3

مهدي  بر موسوي موحدي، دكتر علي مقاري، دكترآقايان دكتر علي اك

 قندي و سركار خانم دكتر فرزانه شميراني.

در مورد پرونده جناب آقاي دكتر محمد رضا شفيعي كدكني:  -2-3

 جناب آقايان دكتر علي محمد موذني، دكتر سيد محمد

 .علوي و دكتر علي شيخ االسالمي

لطانيان زاده: جناب در مورد پرونده جناب آقاي دكتر حميد س -3-3

دكتر بابک  آقايان دكتر شاهرخ فرهنگي، دكتر رضا آقائي زاده ظروفي و

 .نجار اعرابي

پيشنهاد دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي مبني بر اينكه  -4

 المللي )مشروط به مرتبط بودن المللي يا داور بين كسب عنوان مربي بين

به عنوان جايگزين يكي علمي(،  هيأتموضوع با زمينه تخصصي عضو 

جلسه، مطرح اين صورت 2-12از موارد شرايط الزامي عنوان شده در بند 
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شد و مقرر گرديد پس از دريافت متن مورد نظر دانشكده مذكور، در 

 گيرد. مميزه مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار هيأتجلسات آينده 

 

 

 



  ي اعضاي هيأت علم ي مرتبهضوابط و مقررات خاص ارتقاي

 دانشگاه تهران يمميزه هيأت 98سال دانشگاه تهران مصوب 

 

هاي حركت در  با توجه به اهداف عالي دانشگاه تهران در زمينه

المللي، تربيت  مرزهاي دانش، رفع نيازهاي كشور، گسترش ارتباطات بين

يافته، مسئوليت پذيري اجتماعي، تعامل با جامعه،  نيروي انساني توسعه

هاي علمي مورد نياز  منابع مالي دانشگاه از طريق فعاليتتأمين بخشي از 

كشور و سعي در جهت تحقق برنامه سوم دانشگاه، عالوه بر ابالغ 

اعضاي هيأت علمي دانشگاه  ي مرتبهضوابط و مقررات خاص ارتقاي 

مركزي وزارت  يهيأت مميزه 10/03/1399تهران كه در جلسه مورخ 

يب رسيده و طي نامه شماره علوم، تحقيقات و فناوري به تصو

مقام عالي وزارت براي اجرا ابالغ  26/05/1399مورخ  93251/15

، ضوابط و مقررات ذيل كه در سال باشد مي پيوستگرديده است و 

از  ها آندانشگاه تهران رسيده و اجراي  يميزهبه تصويب هيأت م 1398

اختيارات دانشگاه است نيز جهت اطالع اعضاي هيأت علمي و مسئولين 

اجرائي كليه واحدهاي دانشگاه تهران و اجراي دقيق مفاد آن ابالغ 

 .شود مي

 

 (: 1-3بند )

دانشجويان  هاي رسالهو  ها نامهمستخرج از پايان هاي مقالهدر  -1

يک از دو استاد  كه هيچ دان راهنماي مشترک، در صورتيداراي استا

../../Mrs-Moradi/Downloads/ضوابط_و_مقررات_خاض_هیأت_ممیزه_دانشگاه_تهران.docx-1.pdf
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مسئول مكاتبات نباشند، ميانگين امتياز ايشان براي هر يک،  مؤلفراهنما 

 . گيرد ميمورد محاسبه قرار 

% 50به صورت  مؤلفسهم امتياز مقاالت داراي بيش از يازده  -2

 .شود مي% براي نفرات دوم به بعد محاسبه 20براي نفر اول و 

به دو برابر  Scienceو  Natureتياز چاپ مقاله در مجالت ام -3

 .يابد ميافزايش  ءارتقا ينامه آيينامتياز پيش بيني شده در 

 

  (:7-3بند )

استادان راهنماي اول و دوم از مقاالت حاصل از پايان  سهم امتياز

نامه/ رساله دانشجويان، بر اساس سهم مشاركت ايشان )مشخص شده در 

 .باشد ميموضوع تحقيق( فرم تصويب 

 

 (:8-3بند )

  براي كميسيون كشاورزي ودامپزشكي:

 موارد پيشنهادي

حداكثر امتياز در 

واحد كار يا 

 نيمسال

حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

فاضالب، رفع پسماند و كاهش  هيتصف يندهايفرآ يمعرف

 .يطيمح ستيز هاي آلودگي

SOP  تدوين شده

 1تا 

SOP شده  اجرا

 6تا 

 

 

10تا   

 
 .يالملل نيو ب يمعتبر در سطح مل ياستانداردها نيتدو

SOP شده  نيدوت

 2تا 

SOP  اجرا شده
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 موارد پيشنهادي

حداكثر امتياز در 

واحد كار يا 

 نيمسال

حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

 4تا 

ژرم ( از يواردات) introductionبه صورت  ديبريه اي نيال يمعرف

عملكرد و  سهيمقا شاتي)فقط آزما يو ارقام بوم يخارج پالسم

  .(يسازگار

 

 

10تا   

 

 

 

20تا   

 

 يرياصالح شده حاصل از دورگ گ تيجمع اين كلو ن،يال يمعرف

 ي.عملكرد و سازگار سهيمقا شاتيو آزما

 .داخل ديتول ديبريرقم ه ياصالح و معرف

 .ثبت رقم

دستيابي به فناوري/دانش فني توليد محصول )فرآورده( با يک 

جديد، طراحي و ساخت قطعه، تجهيزات و  كامالًروش )فرآيند( 

ت مالكيت فكري شده و رافع يک مسأله اساسي آالت كه ثبنماشي

در بخش كشاورزي يا منابع طبيعي باشد، با تأئيد و گواهي مراجع 

 ديصالح.

 

 15تا 

 

 

 

دستيابي به فناوري/دانش فني توليد محصول )فرآورده( با يک 

 کيرافع جديد، از طريق مهندسي معكوس،  كامالًروش )فرآيند( 

و  ديباشد، با تأئ يعيمنابع طب اي يشاورزكدر بخش  يمسأله اساس

 .صالحذيمراجع  يگواه

 

5تا   

 

 

روش  کيورده( با آ)فر دمحصوليتول ي/دانش فن يانتقال فناور

 يبخش كشاورز در يمسئله اساس کي رافع د،يجد كامالً( ندي)فرا

 .صالحيمراجع ذ يوگواه تأييدا ي، بعيمنابع طب اي

 

10تا   

 
 

 
 

 يدانش فن / يورده ( منتج از فناورآ)فرمحصول  يصنعتمهين دينول

منابع  اي يدربخش كشاورز يمسئله اساس کيكه رافع  نينو

 / يكه فناور يدرصورتصالح )يمراجع ذ يباشد با گواه يعيطب

 50تا  ازيسقف امت، ده باشدش spin offمورد نظر يدانش فن

 .(است شيدرصد قابل افزا

 

 

10تا   
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 موارد پيشنهادي

حداكثر امتياز در 

واحد كار يا 

 نيمسال

حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

 يدانش فن اي يده ( منتج از فناورورآمحصول )فر يصنعت ديتول

 د،يجد كامالً( ندآيروش )فر کي يساز ادهيدر پ يهمكار /نينو

با  ،يعيمنابع طب اي يدر بخش كشاورز يمسئله اساس کي رافع

مورد  يدانش فن /يكه فناور ي)درصورت صالحيمراجع ذ يگواه

 شيقابل افزا صددر 50تا  ازيشده باشد سقف امت spin off نظر

 است

 

 

15تا   

 

 
 

( يا test planمطابق طرح آزمون ) تأييديهتدوين دانش فني داراي 

 ثبت مالكيت كه:

 نمونه قابل تجاري سازي منجربه ساخت-1

 منجر به ساخت نمونه قابل بررسي )پروتوتايپ(-2

دانش فني كه از طريق مهندسي معكوس و با استفاده از -3

ديگران و .... منجر پتنت  كارگيري بهمحصول مشابه خارجي و يا 

 به ساخت نمونه قابل تجاري سازي شده باشد.

 

 

10تا   

5تا   

5تا   

 

 

 

 

 

 

گونه  جنس، حفاظت از خانواده، اياز انقراض  يريكشف، جلوگ

 در سطح جهان، ها ميكروارگانيسم اي ياهيگ ،يگونه جانور ريز اي

 ي.الملل نيب صالحيثبت شده در مراجع ذ

 جنس

 

 خانواده
 

تا 

4 

 

 تا

6 
 

 

10تا   
 

 گونه
تا 

2 

زيرگونه يا 

 واريته

تا 

1 
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 موارد پيشنهادي

حداكثر امتياز در 

واحد كار يا 

 نيمسال

حداكثر 

امتياز در هر 

 موضوع

ساخت تجهيزات داراي مصارف صنعتي، پژوهشي، پزشكي 

گذار زير  تأثيروكشاورزي براساس برخورداري از پارامترهاي 

 :شود ميتعيين 

 *سطح تكنولوژي * گردش مالي

 *صرفه جويي ارزي

 *نبود مشابه داخلي وخارجي

 

 

3تا   

 

 

12 

 

 تشخيص اصالت يا بيماري گياهي، هاي كيتعرفي توليد وم

دارويي يا واكسن  مؤثرجانوري، انساني و ميكروبي، توليد مواد 

 منجر به توليد و تجاري سازي.

6تا    

 

 (: 12-3بند )

اعتبار سنجي معاونت پژوهشي دانشگاه در مورد  ي كميتهنظر 

رآورده كننده هايي كه به عنوان ب كيفيت )تاليفي يا تصنيفي بودن( كتاب

 يپرونده ي، ضميمهگيرند ميشرايط الزامي )وتويي( مورد استفاده قرار 

 . شود ميمتقاضي شده و در جلسه هيأت مميزه گزارش 

 

 (:13-3بند )

هاي داراي دو  ها/ رساله نامه به هر يک از استادان راهنماي پايان

دانشگاه  استاد راهنما كه از دو پرديس/دانشكده/مركز/موسسه مختلف از

 گيرد.  تهران باشند، امتياز كامل تعلق مي
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 تاريخ اجرا:

اجراي مقررات خاص دانشگاه تهران )ابالغ شده از طرف 

 يوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و همچنين مصوبات هيأت مميزه

ارتقا كه از تاريخ  هاي درخواستدانشگاه تهران( در مورد 

بررسي  يمنتخب هيأت مميزه ي كميتهبه بعد مورد تأئيد  01/07/1399

گيرد، الزامي  كننده پرونده عضو هيأت علمي در دانشگاه قرار مي

 است.

 

 

 



 

  علمي هيأتاعضاي  ي مرتبهضوابط و مقررات خاص ارتقاي 

مركزي  يهيأت مميزه 10/03/1399 يمصوبه دانشگاه تهران

 (26/05/1399وزارت عتف )ابالغ 

 

دانشگاه تهران )موضوع نامه  ضوابط و مقررات خاص پيشنهادي

« 5»(، به استناد مفاد ماده 25/10/98 مورخ 312592/120شماره 

مورخ  776علمي مصوب جلسه  هيأتاعضاي  ي مرتبهارتقاي  ينامه آيين

 10/03/1399شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه مورخ  18/12/98

در پرونده  جهت اعمال مركزي بررسي و موارد ذيل صرفاً يمميزه هيأت

علمي آن دانشگاه به تصويب رسيد.  هيأتاعضاي محترم  ي مرتبهارتقاي 

 ينامه هاي مندرج در متن آيين بديهي است اين مقررات عالوه بر حداقل

نامه اجرايي آن بوده و ضوابط و مقررات  مذكور و شيوه ي مرتبهارتقاي 

طي نامه  علمي آن دانشگاه ابالغي هيأتاعضاي  ي مرتبهخاص ارتقاي 

 باشد. كماكان داراي اعتبار مي 28/06/96مورخ  139430/15 شماره
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 2-3جدول شماره  2د بنو  1-3جدول شماره  1موارد مربوط به بند  -1جدول 

 ءارتقا ينامه آيين

 موضوعهر حداكثر امتياز در  در واحد كار حداكثر امتياز موضوع

علمي متقاضي ارتقاء،  هيأترساله دانشجوي عضو /نامه پايانمستخرج از هر  يامتياز حداكثر دو مقاله. 1

 باشد. امتيازهاي الزامي )تعيين كننده( اين بند، قابل احتساب مي در

گروه علوم انساني و هنر، يک كتاب تأليفي چاپ شده  ياستادياري به دانشيار ي مرتبه. براي ارتقاء از 2

)موضوع  WOSالمللي داراي نمايه  بين ييک مقاله تواند جايگزين توسط ناشر معتبر دانشگاهي، مي

علمي دانشگاه تهران، ابالغي طي نامه  هيأتاعضاي  ي مرتبهمقررات خاص ارتقاي « الف»قسمت اول بند 

 .( شود28/06/96مورخ  139430/15شماره 

ي چاپ شده دانشياري به استادي گروه علوم انساني و هنر، يک كتاب تصنيف ي مرتبه. براي ارتقاء از 3

)موضوع  WOSالمللي داراي نمايه  بين يها مقالهتواند جايگزين يكي از  توسط ناشر معتبر دانشگاهي، مي

علمي دانشگاه تهران، ابالغي طي نامه  هيأتاعضاي  ي مرتبهمقررات خاص ارتقاي « ب»قسمت اول بند 

 ( شود.28/06/96مورخ  139430/15شماره 

المللي داراي  گروه علوم اجتماعي و رفتاري، يک مقاله بين ياستادياري به دانشيار ي مرتبهبراي ارتقاء از  .4

تواند جايگزين يكي  به اضافه يک كتاب تأليفي چاپ شده توسط ناشر معتبر دانشگاهي، مي SCOPUSنمايه 

 ي همرتبمقررات خاص ارتقاي « الف»)موضوع قسمت دوم بند  WOSالمللي داراي نمايه  هاي بين از مقاله

 ( شود.28/06/96مورخ  139430/15علمي دانشگاه تهران، ابالغي طي نامه شماره  هيأتاعضاي 

المللي داراي  بين يدانشياري به استادي گروه علوم اجتماعي و رفتاري، دو مقاله ي مرتبه. براي ارتقاء از 5

تواند جايگزين  ي، ميبه اضافه يک كتاب تصنيفي چاپ شده توسط ناشر معتبر دانشگاه SCOPUSنمايه 

مقررات خاص ارتقاي « ب»)موضوع قسمت دوم بند  WOSالمللي داراي نمايه  بين يها مقالهدو تا از 

 ( شود.28/06/96مورخ  139430/15علمي دانشگاه تهران، ابالغي طي نامه شماره  هيأتاعضاي  ي مرتبه

ارزشمند پژوهشي و فناوري كه به تأييد  المللي، يک اثر ماندگار و يا اثر هر مورد ثبت اختراع بين. 6

تواند جايگزين يكي از  المللي يا ملي رسيده باشد، در صورت تأييد هيأت مميزه، مي نمراجع معتبر بي

 ي مرتبهمقررات خاص ارتقاي  «ب»و « الف»)موضوع بندهاي  WOSالمللي داراي نمايه  هاي بين مقاله

 .( شود28/06/96مورخ  139430/15ي نامه شماره علمي دانشگاه تهران ابالغي ط هيأتاعضاي 

ا اثر ارزشمند پژوهشي و فناوري از قبيل يمعاونت پژوهشي دانشگاه مصاديق اثر ماندگار و  :1تبصره 

معتبر بين المللي و اثر  يها جشنوارهجديد، كسب رتبه اول در  ينظريه ي ارائهاجراي طرح كالن ملي، 

شود، مشخص  WOSالمللي داراي نمايه بين يجايگزين مقاله تواند يمماندگار هنري و معماري را كه 

 .نمايد يم
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 موضوعهر حداكثر امتياز در  در واحد كار حداكثر امتياز موضوع

ا اثر ارزشمند پژوهشي و فناوري مندرج در يمميزه براي جايگزيني اثر ماندگار و  هيأتتأييد  :2تبصره 

تقاضي( )قبل از رأي گيري نهائي در مورد كل پرونده م WOSالمللي داراي نمايه بين يهر پرونده با مقاله

 .الزامي است

هاي علوم انساني و هنر و علوم اجتماعي و رفتاري، و به عبارت ديگر براي  به غير از گروه :3تبصره 

و « الف»)موضوع بندهاي  WOSالمللي داراي نمايه  هاي بين تعداد مقالهحداكثر تا نصف  ،گروه علوم

هران، ابالغي طي نامه شماره علمي دانشگاه ت هيأتاعضاي  ي مرتبهمقررات خاص ارتقاي « ب»

موضوع بند )تواند با اثر ماندگار و يا اثر ارزشمند پژوهشي و فناوري  مي (28/06/96مورخ  139430/15

 .جايگزين شود (اين مقررات 6
 

 2-3جدول شماره  5و بند  1-3 جدول شماره 4اصالح امتياز بند  -2جدول 

 ءارتقا ينامه آيين

 موضوع
در  حداكثر امتياز

 واحد كار

حداكثر امتياز در 

 موضوعهر 

ها و  ها، دايره المعارف مدخل چاپ شده در دانشنامه

 يمميزه هيأتداوري مورد تأييد  هيأتها با نظر  هنگرف

 دانشگاه

 15 3تا 

 

جدول  7و  6و بندهاي  1-3جدول شماره  6و  5موارد مربوط به بندهاي  -3جدول 

 ءارتقا ينامه آيين 2-3شماره 

 موضوعهر حداكثر امتياز در  در واحد كار حداكثر امتياز وعموض

سخنراني علمي توسط متقاضي در واحد  ي ارائها استادي، ي. براي ارتقاء به هر يک از مراحل دانشياري 1

 .منتخب الزامي است ي كميتهمحل خدمت با حضور عالقمندان، قبل از تاريخ تشكيل 

دير گروه در واحدهاي مستقل و با رئيس دانشكده زير ضميمه نمودن گواهي صادر شده توسط م

 به عهده متقاضي است. ،هاي دانشگاه به پرونده درخواست ارتقاء مجموعه پرديس

هاي ارائه شده به  امتياز از مقاله 5ا استادي، كسب حداقل ي. براي ارتقاء به هر يک از مراحل دانشياري 2

كامل يا  يالمللي معتبر به صورت مقاله ملي و بينهاي  صورت سخنراني توسط متقاضي در همايش

 است. خالصه مقاله، الزامي
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-3جدول شماره  9و بند  1-3جدول شماره  8موارد قابل امتيازدهي ذيل بند  -4جدول 

 ءارتقا ينامه آيين 2

 كشاورزي و دامپزشكي( يها گروهعلمي  هيأتبراي اعضاي )

 موضوع

حداكثر 

در  امتياز

 واحد كار

ثر حداك

امتياز در 

 موضوعهر 

فاضالب، رفع پسماند و كاهش  ي. معرفي فرآيندهاي تصفيه1

 هاي زيست محيطي آلودگي

Sop 
 تدوين شده

 1تا 

Sop  اجرا

 شده

 6تا 

با تشخيص 

 هيأت

 مميزه

 المللي . تدوين استانداردهاي معتبر در سطح ملي و بين2

Sop 
 تدوين شده

 2تا 

Sop  اجرا

 شده

 4تا 

)وارداتي( از ژرم  Introductionالين يا هيبريد به صورت . معرفي 3

هاي مقايسه علمكرد و  پالسم خارجي و ارقام بومي )فقط آزمايش

 سازگاري(

 10تا 

گيري و  معرفي الين، كلون يا جمعيت اصالح شده حاصل از دورگ. 4

 هاي مقايسه عملكرد و سازگاري آزمايش

 د داخلاصالح و معرفي رقم هيبريد تولي. 5

 . ثبت رقم6

دانش فني توليد محصول )فرآورده( با يک روش /. دستيابي به فناوري7

تجهيزات و  ،جديد، از طريق طراحي و ساخت قطعه كامالً (فرآيند)

اساسي در  يآالت كه ثبت مالكيت فكري شده و رافع يک مسئلهماشين

 15تا 
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 موضوع

حداكثر 

در  امتياز

 واحد كار

ثر حداك

امتياز در 

 موضوعهر 

 .صالح مراجع ذيبخش كشاورزي يا منابع طبيعي باشد، با تأييد و گواهي 

دانش فني توليد محصول )فرآورده( با يک روش /دستيابي به فناوري .8

 يجديد، از طريق مهندسي معكوس، كه رافع يک مسئله فرآيند( كامالً)

ا منابع طبيعي باشد، با تأييد و گواهي مراجع ياساسي در بخش كشاورزي 

 .صالح ذي

 5تا 

فرآورده( با يک روش )وليد محصول دانش فني ت/انتقال فناوري. 9

ا ياساسي در بخش كشاورزي  يجديد، كه رافع يک مسئله فرآيند( كامالً)

 .صالح منابع طبيعي باشد، با تأييد و گواهي مراجع ذي

 10تا 

دانش فني نوين /صنعتي محصول )فرآورده( منتج از فناوري . توليد نيمه10

ا منابع طبيعي باشد، با يرزي اساسي در بخش كشاو يكه رافع يک مسئله

دانش فني مورد نظر /صالح )در صورتي كه فناوري گواهي مراجع ذي

spin off  درصد قابل افزايش است.( 50شده باشد، سقف امتياز تا 

 10تا 

ا دانش فني ي. توليد صنعتي محصول )فرآورده( منتج از فناوري 11

جديد، رافع يک  مالًكا (سازي يک روش )فرآيند نوين/همكاري در پياده

ا منابع طبيعي، با گواهي مراجع ياساسي در بخش كشاورزي  يمسئله

شده  spin offدانش فني مورد نظر /كه فناوري صالح )در صورتي ذي

 درصد قابل افزايش است.( 50باشد؛ سقف امتياز تا 

 15تا 

. تدوين دانش فني داراي تأييديه 12

ثبت ( يا test planمطابق طرح آزمون )

 مالكيت:

الف( منجر به ساخت نمونه 

 سازي قابل تجاري
 10تا 

ب( منجر به ساخت نمونه 

 پ(قابل بررسي )پروتوتاي
 5تا 

ج( دانش فني كه از طريق 

مهندسي معكوس و با 

استفاده از محصول مشابه 

 كارگيري بها با يخارجي 

پتنت ديگران و ... منجر به 

 5تا 
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 موضوع

حداكثر 

در  امتياز

 واحد كار

ثر حداك

امتياز در 

 موضوعهر 

ساخت نمونه قابل تجاري 

 .ه باشدسازي شد

. كشف، جلوگيري از انقراض يا 13

حفاظت از خانواده، جنس، گونه يا زير 

ا يگونه جانوري، گياهي 

ها در سطح جهان، ثبت  ميكروارگانيسم

 المللي صالح بين شده در مراجع ذي

 6الف( خانواده تا 

 20تا 

 4ب( جنس تا 

 2ه تا گونج( 

 1 د( زيرگونه يا واريته تا

ساخت تجهيزات داراي مصارف صنعتي، پژوهشي، پزشكي و  .14

سطح تكنولوژي،  :كشاورزي براساس برخورداري از پارامترهايي چون

 گردش مالي، صرفه جويي ارزي و نبود مشابه داخلي و خارجي

 3تا 

هاي تشخيصي اصالت يا بيماري گياهي،  توليد و معرفي كيت. 15

ا واكسن منجر به يليد مواد مؤثره دارويي و ميكروبي، تو جانوري، انساني

 توليد و تجاري سازي

 6تا 

گيرد كه شماره ملي استاندارد دريافت نموده يا  امتياز تعلق مي 2و  1هاي  تبصره: در صورتي به رديف

 صالح باشد. مراجع ذي ييدتأها مورد  صحت سنجي آن
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 2-3جدول شماره  9و بند  1-3ه جدول شمار 8موارد قابل امتيازدهي ذيل بند  -5جدول 

 ءارتقا ينامه آيين

 هاي هنر و معماري( علمي گروه هيأتبراي اعضاي )

 موضوع
در  حداكثر امتياز

 واحد كار

هر حداكثر امتياز در 

 موضوع

 4 2تا  طراحي پارچه و لباس منجر به توليد انبوه .1

 4 2هر مورد تا  . طراحي كل حروف مشروط به ثبت رسمي آن2

هاي مهم  ها و مؤسسه . طراحي آرم و نشان سازمان3

 فرهنگي، اجتماعي و نظامي اقتصادي، سياسي،
 4 2تا 

 10 4تا  . ساخت مجسمه و تنديس4

نوآوري در طراحي فرش و ساير زيراندازهاي منجر . 5

 به توليد
 10 5تا 

 10 5تا  ابداع و ساخت ساز با قابليت كاربرد. 6

ل كاربردي جديد در . طراحي و ساخت محصو7

 طراحي صنعت و صنايع دستي
 10 4تا 

 

جدول  8هاي ذيل بند  حداكثر امتياز قابل محاسبه از رديف تبصره:

 10ارتقاي مرتبه ) ينامه آيين 2-3 جدول شماره 9و بند  1-3شماره 

هاي اضافه شده در  و رديف ءارتقا ينامه رديف مندرج در متن آيين

 باشد. مي امتياز 50ت(، اين مقررا 5و  4جداول 
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جدول شماره  10و بند  1-3جدول شماره  9دهي ذيل بند موارد قابل امتياز -6جدول 

  ءارتقا ينامه آيين 3-2

 هاي هنر و معماري( علمي گروه هيأتبراي اعضاي )

 موضوعهر حداكثر امتياز در  در واحد كار حداكثر امتياز موضوع

 -مرمت بناهاي تاريخي )طراحي. 1

 اجرا(
 8 4تا 

 -طراحي)اي  . مرمت اشياي موزه2

 اجرا(
 6 2تا 

 يمستندات مورد نياز جهت ارزيابي موارد مندرج در اين جدول به تشخيص هيأت مميزه :1تبصره 

 مؤسسه است.

علمي آموزشي، امتياز مكتسبه از موارد مندرج در اين جدول، مشمول مفاد  هيأتبراي اعضاي : 2تبصره 

 -)موضوع جايگزيني با امتياز مقاله علمي  ءارتقا ينامه آيين 1-3جدول شماره  10بند  تبصره ذيل

 باشد. پژوهشي( نمي

 2هاي مندرج در اين جدول، مشمول مفاد تبصره  علمي پژوهشي، فعاليت هيأتبراي اعضاي  :3تبصره 

قل يک و سه طرح پژوهشي )موضوع الزام به داشتن حدا ءارتقا ينامه آيين 2-2جدول شماره  10ذيل بند 

 .باشد خاتمه يافته خارج از مؤسسه به ترتيب براي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي( نمي
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جدول  11و بند  1-3جدول شماره  10موارد قابل امتياز دهي ذيل بند  -7جدول 

 ءارتقا ينامه آيين 2-3شماره 

 هاي هنر و معماري( علمي گروه هيأتبراي اعضاي )

 وعموض
در واحد  حداكثر امتياز

 كار

حداكثر 

هر امتياز در 

 موضوع

 6 2تا  هاي هنري در داخل كشور برگزاري نمايشگاه. 1

 8 4تا  هاي هنري در خارج از كشور . برگزاري نمايشگاه2

. كارگرداني، بازيگري، نويسندگي يا ساير 3

فيلم و انيميشن  ،هاي اصلي در توليد تئاتر مسئوليت

يفيت، اجرا، پخش، تأثيرگذاري، مسئوليت )براساس ك

 فرد و ...(

 6 2تا 

. آهنگسازي، نوازندگي، رهبري و خوانندگي 4

 اي هاي اجرا شده صحنه كنسرت
 6 2تا 

نامه  آيين 2-3جدول شماره  11و بند  1-3جدول شماره  10حداكثر امتياز قابل محاسبه از بند  تبصره:

 باشد. مي امتياز 30اضافه شده در اين جدول(، هاي  ارتقاي مرتبه )با احتساب رديف

 
جدول  12و بند  1-3جدول شماره  11هاي ذيل به بند  افزايش تبصره -8جدول 

 ءارتقا ينامه آيين 2-3شماره 

 موضوعهر حداكثر امتياز در  در واحد كار حداكثر امتياز موضوع

بار  گيرد. اين مبلغ هر سه سال يک تعلق ميبه ازاي هر دو ميليون تومان باالسري، يک امتياز  :1تبصره 

 .قابل بازنگري است

-نامه آيين 2-3جدول شماره  12و بند  1-3جدول شماره  11حداكثر امتياز قابل محاسبه از بند  :2تبصره 

 باشد. امتياز مي 20 ي مرتبهارتقاي  ي
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دول ج 13و بند  1-3جدول شماره  12موارد قابل امتيازدهي ذيل بند  -9جدول 

 ءارتقا ينامه آيين 2-3شماره 

 موضوع
در  حداكثر امتياز

 واحد كار

هر حداكثر امتياز در 

 موضوع

. تأليف كتاب به عنوان منبع اصلي تدريس در 1

 صالح وزارت آموزش و پرورش با تأييد مراجع ذي
 10 7تا 

ياز و بدون محدوديت امت 8هر مورد تصحيح انتقادي اصيل و چاپ شده توسط ناشر معتبر تا  :1تبصره 

 باشد. حداكثر امتياز مي

 باشد. امتياز مي 20حداكثر امتياز ترجمه كتاب چاپ شده توسط ناشر معتبر دانشگاهي،  :2تبصره 

الف -12ذيل بند  3و  2هاي  امتياز مكتسبه از موارد مندرج در اين جدول، مشمول مفاد رديف :3تبصره 

)موضوع جايگزيني با امتياز مقاله  ءارتقا ينامه آيين 2-3اره الف جدول شم-13و بند  1-3جدول شماره 

 پژوهشي(  -علمي 

 

جدول  14و بند  1-3جدول شماره  13موارد قابل امتيازدهي ذيل بند  -10جدول 

 ءارتقا ينامه آيين 2-3شماره 

 موضوع
در  حداكثر امتياز

 واحد كار

حداكثر امتياز 

 موضوعهر در 

هاي خارج كشور كه  دانشگاه . راهنمايي دانشجو از1

متقاضي گذراندن فرصت مطالعاتي در دانشگاه تهران 

 باشند، به ازاي هر ماه يک امتياز مي

 دانشجو هر براي

 3تا 
10 

رساله دكتراي /ارشد نامه كارشناسي . راهنمائي پايان2

هاي دولتي خارج از دانشگاه  تخصصي دانشجويان دانشگاه

شكده و قبل از تصويب موضوع تهران، با موافقت كتبي دان

 تحقيق

 ارشد كارشناسي

 1تا 

6 

 دكتراي تخصصي

 2تا 

رساله دكتراي تخصصي /ارشد نامه كارشناسي . مشاوره پايان3

هاي دولتي خارج از دانشگاه تهران، با  دانشجويان دانشگاه

 موافقت كتبي دانشكده و قبل از تصويب موضوع تحقيق

 ارشد كارشناسي

 5/0تا 

 تراي تخصصيدك

 1تا 
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اين جدول براي  3و  2هاي  حداكثر امتياز واحد كار و حداكثر امتياز موضوع رديف :1تبصره 

 شود. محاسبه مي 2هاي خارج از كشور با ضريب  دانشگاه

-نامه آيين 2-3جدول شماره  14و بند  1-3جدول شماره  13حداكثر امتياز قابل محاسبه از بند  :2تبصره 

 باشد. مي امتياز 25هاي اضافه شده در اين جدول(،  تبه )با احتساب رديفارتقاي مر ي

 1-6جدول شماره  9موضوع ستون  (تعيين كننده)حداكثر تا پنجاه درصد از امتيازهاي الزامي  :3تبصره 

 .تواند از طريق مفاد مندرج در اين جدول كسب شود ارتقاي مرتبه، مي ينامه آيين

 
جدول  16و بند  1-3جدول شماره  15امتيازدهي ذيل بند موارد قابل  -11جدول 

 ءارتقا ينامه آيين 2-3شماره 

 موضوع

حداكثر 

در  امتياز

 واحد كار

حداكثر 

هر امتياز در 

 موضوع

هاي معتبر ملي و  كسب رتبه در جشنواره

المللي مورد تأييد هيات مميزه كه در محاسبه  بين

تقاضي در نظر و رتبه م ها اعتبار جشنواره امتياز آن

 شود. گرفته مي

 6تا  الف( رتبه اول

 4تا  ب( رتبه دوم 15

 2تا  ج( رتبه سوم

 ينامه آيين 2-3جدول شماره  16و بند  1-3جدول شماره  15حداكثر امتياز قابل محاسبه از بند  تبصره:

 باشد. امتياز مي 15ارتقاي مرتبه )با احتساب رديف اضافه شده در اين جدول(، 
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جدول  17و بند  1-3جدول شماره  16موارد قابل امتيازدهي ذيل بند  -12جدول 

 ءارتقا ينامه آيين 2-3شماره 

 موضوع
در  حداكثر امتياز

 واحد كار

هر حداكثر امتياز در 

 موضوع

 2 5/0تا  المللي معتبر ملي و بين المعارف دائره. داوري مقاله 1

شهرسازي،  هاي هنري، معماري، . داوري فعاليت2

 ها و مسابقه ها طراحي صنعتي، جشنواره
 2 5/0تا 

 ينامه آيين 2-3جدول شماره  17و بند  1-3جدول شماره  16حداكثر امتياز قابل محاسبه از بند  تبصره:

 باشد. امتياز مي 10هاي اضافه شده در اين جدول(،  ارتقاي مرتبه )با احتساب رديف

 

 

 



 حق التدريس دروس و  يمحاسبه ي نحوه ينامه ينآي 

 ها در دانشگاه تهران ها و رساله حق التحقيق پايان نامه    

 

 مقدمه 

به تعداد كافي عضو "نظر به اينكه در بعضي از واحدهاي آموزشي 

علمي وجود ندارد و يا ساعت تدريس برخي از دروس در حدي  هيأت

، لذا در "نيست كه براي تدريس آن احتياج به استخدام عضو جديد باشد

تواند از بين اعضاء  ، دانشگاه مينامه آييناين گونه موارد بر اساس اين 

علمي شاغل و يا ساير افرادي كه داراي مدارک تحصيلي  هيأت

هاي خاص صالحيت، مهارت  اهي هستند و يا كساني كه در رشتهدانشگ

و تجربه داشته ولي مدارک تحصيلي دانشگاهي ندارند براي انجام امور 

زشي نظري يا عملي محوله )آزمايشگاهي، باليني، كارگاهي و يا مانند آمو

دانشجويي، كمبود نيروي انساني مورد نياز را پس  هاي نامهآن( و نيز پايان

اعتبار با پرداخت حق التدريس دروس يا حق التحقيق  تأميناز 

، مهنا آييننمايد. در اين  تأمينها از ميان افراد واجد صالحيت  نامه پايان

شود به خدمتي اطالق  واحد معادل آموزشي كه واحد معادل ناميده مي

شود كه ارزش آموزشي آن معادل واحدهاي تدريس موظف  مي

 دانشگاهي باشد.
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 علمي هيأتضوابط پرداخت حق التدريس به اعضاء  -الف

تواند از وجود استادان، دانشياران، استادياران،  دانشگاه مي -1ماده 

با موافقت كتبي واحد مربوط براي  ها دانشگاهربي آموزشياران مربيان و م

 تدريس استفاده نمايد.

ساعت  5/1حق التدريس يک ساعت تدريس نظري يا  -2ماده 

علمي رسمي يا پيماني تمام وقت در كليه  هيأتتدريس عملي اعضاء 

الكترونيكي و  هاي آموزشهاي رسمي )روزانه، نوبت دوم،  دوره

 يالعادهحقوق پايه به اضافه فوق اري( برابر است با اقم هاي پرديس

ربط بر اساس آخرين حكم كارگزيني كه علمي ذي هيأتشغل عضو 

 تاريخ صدور آن قبل از آغاز نيمسال تحصيلي باشد:

 ساعت تدريس عملي 5/1حق التدريس يكساعت تدريس نظري يا  = 

وقت مبلغ حق التدريس علمي غيرتمام هيأتبراي اعضاء  -تبصره 

 يالعادهمجموع حقوق پايه و فوق به ازاي هر ساعت تدريس برابر 

 .شود ميشغل محاسبه 

حداكثر واحد مجاز حق التدريس و حق التحقيق اعضاي  -3ماده 

واحدهاي درسي نظري، عملي،  يوقت براي كليهعلمي تمام هيأت

و رساله مازاد بر واحدهاي موظف در هر سال واحدهاي پايان نامه 

 دانشگاه تعيين و ابالغ خواهد شد. يرئيسه هيأتتحصيلي توسط 

وقت براي دريافت علمي تمام هيأتضروري است عضو  -1تبصره 

واحد تدريس را برعهده بگيرد. در غير اين  5سقف ياد شده حداقل 
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مصوب كم واحد از سقف واحد  5صورت كسري واحد تدريس تا كف 

 خواهد شد. 

سقف حق التدريس و حق التحقيق دريافتي اعضاي  -2تبصره 

مجازي  هاي دورههاي اقماري و  وقت از كليه پرديسعلمي تمام هيأت

 دانشگاه بر اساس مصوبات شوراي راهبردي تعيين خواهد شد. 

وقت، محاسبه تعداد علمي غيرتمام هيأتبراي اعضاي  -3تبصره 

واحد تدريس در  5و حق التحقيق، رعايت حداقل  واحد حق التدريس

هر نيمسال تحصيلي، تعداد واحد حق التدريس و حق التحقيق در 

  مجازي و ... نصف خواهد شد. هاي دورهاقماري و  هاي پرديس

دكتري با موافقت  ي دورهبه تحصيل در  مأمورمربيان  -4تبصره 

واحد  6حداكثر تا  وانندت ميربط يد گروه/دانشكده ذيياستاد راهنما و تا

 كارشناسي ارائه نمايند. هاي دورهدرس به صورت حق التدريس در 

علمي مدعو نيز به طور مشابه  هيأتحق التدريس اعضاي  -4ماده 

بر اساس آخرين حكم مديريت نيروي انساني واحد متبوع محاسبه 

، اما در هر صورت حداكثر مبلغ قابل پرداخت به مدعوين خارج شود مي

حق التحقيق در  واحد 6حق التدريس و  واحد 6از دانشگاه تهران برابر 

 .باشد ميهر نيمسال تحصيلي 

با توجه به شرايط خاص دانشكده معارف و انديشه  -تبصره 

علمي مدعو آن  هيأتاسالمي، تعداد واحد حق التدريس اعضاي 

 . باشد ميدر هر نيمسال تحصيلي  واحد 12دانشكده 
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علمي دانشگاه بر  هيأتحق التدريس به اعضاي  پرداخت -5ماده 

فقط در ازاي ساعات تدريس مازاد بر ساعت موظف  نامه آييناساس اين 

الكترونيكي  هاي آموزشقانوني تدريس آنان در هفته )روزانه، نوبت دوم، 

 اقماري( در همان نيمسال مجاز خواهد بود.  هاي پرديسو 

اران بازنشسته به عنوان مشاور استادان و دانشي كارگيري به -6ماده 

عنوان راهنماي دكتري و به هاي رسالهكارشناسي ارشد و  هاي نامهپايان

بالمانع است و سقف مجاز حق التدريس و حق التحقيق  ها دورهدوم اين 

علمي شاغل تمام  هيأتعلمي بازنشسته، مشابه اعضاي  هيأتاعضاي 

آن در هر نيمسال  واحد نظري يا معادل عملي 16وقت حداكثر تا 

. حق التدريس و باشد ميبا موافقت معاونت آموزشي دانشگاه  تحصيلي

حق التحقيق اين افراد بر مبناي آخرين مرتبه و پايه در هنگام بازنشستگي 

آنان و  يشاغلين در همان مرتبه و پايه يالعادهو بر اساس حقوق و فوق

 قابل پرداخت است. 2فرمول مذكور در ماده 

علمي  هيأتاستفاده از خدمات آموزشي اعضاي  -1ه تبصر

علمي شاغل در  هيأتبازنشسته در صورت عدم حضور اعضاي 

علمي  هيأتتخصص مورد نظر در گروه مربوطه، با الويت اعضاي 

 . باشد مياستادي و دانشياري بالمانع  ي مرتبهبازنشسته با 

 سقف حق التدريس و حق التحقيق دريافتي اعضاي -2تبصره 

دانشياري و استادي از  ي مرتبهعلمي بازنشسته دعوت به كار با  هيأت

مجازي دانشگاه نيز مشابه اعضاي  هاي دورهاقماري و  هاي پرديسكليه 
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واحد عالوه بر سقف ياد شده  16وقت حداكثر علمي شاغل تمام هيأت

 است. 

واحدهاي درسي در فصل  ي ارائهدر صورت لزوم و  -7ماده 

واحد نظري يا  6حداكثر تا ميزان  توانند ميعلمي  هيأتاي تابستان، اعض

هفته تدريس نمايند. به علت كوتاه بودن  6معادل عملي آن براي مدت 

در  ها دورهتابستاني ساعات تدريس دروس اين  هاي كالس ي دورهمدت 

برابر ساعات تدريس در طي نيمسال تحصيلي عادي خواهد بود.  3هفته 

 .باشد مي 2در تابستان مطابق ماده پرداخت حق التدريس 

 مؤسساتعلمي  هيأتاز خدمات اعضاي  تواند ميدانشگاه  -8ماده 

و مراكز غير دانشگاهي، به پيشنهاد مدير گروه/ دانشكده ذيل پرديس و 

تائيد رئيس پرديس/ دانشكده مربوط استفاده نمايد. ميزان حق التدريس 

حقوق و  ملي آن بر اساس اين افراد براي هر ساعت نظري يا معادل ع

 شغل فرد همتراز او در دانشگاه تهران، قابل پرداخت است. يالعادهفوق

 

ضوابط پرداخت حق التدريس دارندگان مدارک تحصيلي  -ب

تحصيلي حوزوي  هاي نامهعلمي، گواهي  هيأتدانشگاهي غير عضو 

 و متخصصين بدون مدرک دانشگاهي

مدرسين داراي مدرک تحصيلي حوزوي با حق التدريس  -9ماده 

 تأييدسطح، خارج و يا داشتن درجه اجتهاد با  هاي دورهتوجه به اتمام 

معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسالمي ستاد نمايندگي مقام معظم 

مزبور موضوع  هاي نامهو رعايت طبقه بندي گواهي ها دانشگاهرهبري در 
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شوراي عالي انقالب فرهنگي بر  03/11/74مورخ  368مصوبه جلسه 

 اساس ضوابط اين ماده قابل پرداخت است.

به كساني كه براي آموزش فني، عملي، هنري و  -10ماده 

دانشگاهي ندارند، هرگاه  ي مرتبهو  شوند ميدعوت  آزمايشگاهي، ...

شوراي  تأييدصالحيت و مهارت و تجربه و پيشينه خدمات آنان مورد 

ديس باشد، پس از تائيد معاون آموزشي دانشگاه آموزشي دانشكده / پر

درصد حق  100. ميزان حق التدريس آنان تا شود مياجازه تدريس داده 

التدريس مقرر در اين ماده با توجه به مدارک علمي و تجربه مدرس 

 ارزيابي و توسط معاون آموزشي دانشگاه تعيين خواهد شد.

 

 ضوابط كلي -ج

براي  نامه آيينعيين شده در اين حق التدريس هاي ت -11ماده 

تدريس در مقاطع دانشگاهي و براي دروس دانشگاهي بر اساس برنامه 

 .باشد ميآموزشي مصوب 

موظفند از دروسي كه  نامه آيينتمام مدرسان مشمول اين  -12ماده 

امتحان به عمل آورند و  اند نمودهبراي تدريس آن حق التدريس دريافت 

لت مقرر اعالم و ثبت نمايند. ضمناً براي هر نمرات مربوط را در مه

هفته حق التدريس قابل پرداخت است. براي  18نيمسال حداكثر تا 

هفته نيمسال  18نيمسال تابستاني نيز حق التدريس براي هر درس معادل 

 عادي قابل پرداخت است.
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 نامه آيينبه مدرساني كه بر طبق اين  تواند ميدانشگاه  -13ماده 

هزينه  شوند ميتحصيالت تكميلي دعوت  هاي دورهس دروس براي تدري

اياب و ذهاب و اقامت بپردازد. مشروط بر اينكه هر نوبت مسافرت براي 

ساعت تدريس باشد. چنانچه فاصله محل تدريس تا محل  4حداقل 

كيلومتر  150كيلومتر و كمتر از  50علمي بيش از  هيأتخدمت عضو 

 150ابر و چنانچه اين فاصله بيش از بر 5/1باشد، ضريب حق التدريس 

 برابر اعمال گردد.  2كيلومتر باشد، ضريب 

 نامه آيينپرداخت هر نوع حق التدريس مندرج در اين  -14ماده 

موكول به قراردادي خواهد بود كه بين مدرس و رئيس پرديس يا 

 .شود ميدانشكده محل تدريس يا مقام مجاز از طرف وي تنظيم 

 هيأتبه جاي تنظيم و امضاء قرارداد با  تواند ميه دانشگا -تبصره 

علمي شاغل در همان دانشگاه، در هر نيمسال ليستي حاوي مشخصات 

علمي حق التدريسي خود را تهيه و بر همان اساس  هيأتاعضاي 

 پرداخت نمايد.

 

واحدهاي معادل براي حق التدريس  يمحاسبه ي نحوهضوابط  -د

 دروس

ظري براي كليه دروس نظري در همه ضريب دروس ن -15ماده 

 مقاطع تحصيلي يكسان و برابر يک است.

مبناي حق التدريس يک واحد معادل براي هر درس  -16ماده 

كارگاهي، آزمايشگاهي و رسم فني مشروط به آنكه ساعات تخصيص 
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ساعت كار عملي در هر نيمسال تحصيلي باشد،  24يافته حداقل برابر 

دروس نظري بر اساس جدول ذيل تعيين معادل نرخ حق التدريس 

 . گردد مي

 

 رديف
ساعات كار عملي دروس كارگاهي و آزمايشگاهي و ..... 

 در هر نيمسال تحصيلي

ميزان واحد معادل قابل 

 احتساب

 واحد 1 ساعت 24 1

 واحد 3/1 ساعت 36 2

 واحد 6/1 ساعت 48 3

 واحد 2 ساعت و بيشتر 64 4

گاهي گروه هنر و آزمايشگاهي و براي هر درس كار -17ماده 

 51ساعت كار آزمايشگاهي و  24بخش عملي درس رسم فني )هر واحد 

ساعت كار عملي درس رسم فني( واحد معادل برابر سه چهارم واحد آن 

 درس محسوب خواهد شد.

واحد معادل دروس عمليات صحرايي، كارآموزي يا  -18ماده 

واحد  4در هر نيمسال حداكثر و  شود ميكارورزي به طريق زير محاسبه 

 معادل قابل احتساب است.
 

 5تعداد دانشجو( + × )واحد درس عمليات صحرايي يا كارآموزي و كارورزي  × Aواحد معادل = 

12 
 

دانشگاه  هاي بخشو براي ساير   = A كه براي بخش كشاورزي

 برابر يک است.
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 شود ميورتي منظور واحد معادل عمليات صحرايي در ص -1تبصره 

 51علمي بطور كامل و در طول درس به ازاء هر واحد  هيأتكه عضو 

 ساعت در هر نيمسال در محل عمليات حضور داشته باشد.

حداكثر واحد معادل درس كارورزي قابل احتساب براي  -2تبصره 

 .باشد ميواحد  6گرايش خدمات اجتماعي )مددكاري اجتماعي( 

لزحمه كارورزي و كارآموزي منوط به پرداخت حق ا -3تبصره 

گزارش  ي ارائهحداقل يک بار بازديد از محل كارآموزي و كارورزي و 

 .باشد مي

براي بازديد از كارآموزي و كارورزي و خارج از منطقه  -4تبصره 

روزانه و نيز هزينه سفر برابر  مأموريت يالعادهجغرافيايي شهر، فوق

 مقررات قابل احتساب است.

 . باشد مي 75/1هر واحد درس تربيت بدني، معادل  -19 ماده

تربيت بدني افزايش ضريب فوق شامل دروس عمومي:  -1تبصره 

به ارزش يک  (1تربيت بدني )جايگزين درس  )يا تربيت بدني ويژه(

)يا ورزش  1ورزش واحد عملي( و  5/0 –واحد نظري  5/0واحد )

واحد  1ش يک واحد )به ارز (2تربيت بدني )جايگزين درس  ويژه(

 .باشد مي 3ورزش و  2ورزش عملي( و دروس اختياري شامل 

شامل مجموع واحد درس  75/1ضريب  يمحاسبه -2تبصره 

 .باشد مي)نظري و عملي( 
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علمي و ميزان كاهش  هيأتتعداد واحد موظف اعضاي  -20ماده 

علمي كه داراي سمت اجرايي هستند به  هيأتواحد موظف اعضاي 

 . باشد ميل پيوست شرح جدو

 هيأتدر خصوص كسر واحد موظف تدريس اعضاي  -تبصره  

 .شود ميمربوطه عمل  ينامه آيينعلمي جانباز بر اساس 

اجرايي، ميزان كاهش واحد موظف توسط  هاي سمتبراي ساير 

. در ضمن ميزان كاهش واحدهاي شود ميدانشگاه تعيين  يرئيسه هيأت

مافوق وي بيشتر باشد و در هر حال تعداد موظف هر سمت نبايد از مقام 

شود. منظور از  تر كمواحد  3واحد موظف آموزشي فرد نبايد از 

دار يک يا دو ستاره مندرج در هاي ستارهاجرايي، پست هاي سمت

 .باشد ميهاي سازماني مصوب پست يمجموعه

واحد معادل براي دروسي كه بنا بر ضرورت، در  -21ماده 

زير محاسبه  يطبق ضابطه گردد مينفر ارائه  50از بيش  هاي كالس

 .شود مي

U= W× [1+ ] 
تعداد  Nتعداد واحد درس و  Wتعداد واحد معادل درس،  Uكه 

 باشد. 50دانشجوي ثبت نام شده براي آن درس است كه بايد بيش از 

 يبراي دروس مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، ضابطه -تبصره

 قابل اجرا خواهد بود. 50به جاي  20عمال عدد فوق با ا

مبلغ هر ساعت حق التدريس دانشجويان دكتري كه  -22ماده

% اضافه بر مبلغ حق التدريس 20، تا اند گذرانيدهامتحان جامع خود را 
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واحد معادل محاسبه و پرداخت  6و حداكثر تا سقف  1مربي پايه 

 .شود مي

 ي دورهز خدمات دانشجويان در صورت نياز به استفاده ا -تبصره

كارشناسي ارشد  ي دورهو دانشجويان  اند ندادهدكتري كه امتحان جامع 

الزحمه دستياران در مقاطع كارشناسي، مطابق دستورالعمل پرداخت حق

 .شود ميآموزشي عمل 

كارشناسي مطابق  ي دوره هاي پروژهتعداد واحد معادل  -23ماده 

 :باشد ميآن برابر يک كه حداكثر  شود ميزير محاسبه 

  = واحد معادل پروژه

اگر پروژه توسط بيش از يک نفر راهنمايي شود تعداد  -1تبصره 

 .شود ميواحد معادل فوق بر تعداد راهنمايان پروژه تقسيم 

كه با يک عنوان توسط بيش از  هايي پروژهواحد معادل  -2تبصره 

بط فوق براي هر دانشجو و طبق ضوا شود مييک نفر دانشجو اجرا 

 واحد معادل قابل محاسبه است. 3حداكثر تا 

 يک ششم واحد معادل درس سمينار كارشناسي برابر -3تبصره 

 2واحد درس سمينار و حداكثر براي هر فرد در يک نيمسال تحصيلي تا 

 واحد قابل احتساب است.

 واحد معادل درس سمينار كارشناسي ارشد ناپيوسته،  -4تبصره 

علمي در يک نيمسال  هيأتواحد درس سمينار و حداكثر براي هر عضو 

 .باشد ميواحد قابل پرداخت  2تا 
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علمي و اجتماعي به  هاي مشورت ي ارائهبه منظور  -24ماده 

علمي مشاور  هيأتكارشناسي، واحد معادل عضو  ي دورهدانشجويان 

م واحد به ازاي هر دانشجو دانشجويان مقطع كارشناسي به ميزان پنج صد

 .شود ميواحد در هر نيمسال در نظر گرفته  2و حداكثر تا 

نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته براي واحد معادل هر پايان -25ماده 

واحد پايان نامه )مطابق برنامه درسي   علمي راهنما معادل هيأتعضو 

تدريس( پس از دفاع و مصوب( كه به صورت حق التحقيق )معادل حق ال

داوران و مطابق مقررات مربوط قابل پرداخت  هيأتاعالم نمره توسط 

واحد پايان نامه   علمي مشاور معادل هيأت. حق الزحمه عضو باشد مي

كه به صورت حق التحقيق )معادل  باشد ميو حداكثر تا سقف يک واحد 

داوران مطابق  هيأتوسط حق التدريس( و پس از دفاع و اعالم نمره ت

 .شود ميمقررات مربوط پرداخت 

علمي  هيأتبيش از يک نفر عضو  اي نامهچنانچه پايان -تبصره

الزحمه مذكور به علمي مشاور داشته باشد. حق هيأتراهنما و يا عضو 

نسبت مساوي تقسيم خواهد شد. در هر حال كل واحد معادل اعضاي 

واحد پايان نامه و كل واحد معادل اعضاي  علمي راهنما نبايد از  هيأت

 نامه تجاوز كند.واحد پايان علمي مشاور نبايد از  هيأت

واحد معادل راهنمايي هر رساله دكتري تخصصي  -26ماده 

(Ph.D معادل )  واحد رساله )مطابق برنامه درسي مصوب( است كه به

از  . باشد ميادل حق التدريس( قابل پرداخت صورت حق التحقيق )مع

 4و حداكثر  ترمي صورتقبل از دفاع به  تواند ميتعداد واحد مذكور 
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پس از  بايد ميباقيمانده  واحد در هر نيمسال پرداخت شود. پرداخت 

 داوران صورت گيرد. هيأتانجام مراسم دفاع و اعالم نمره قبولي توسط 

 هيأتچنانچه رساله دانشجو بيش از يک نفر عضو  -1بصره ت

علمي راهنما داشته باشد حق الزحمه مذكور در اين ماده به نسبت 

 هيأتمساوي تقسيم خواهد شد. در هر حال كل واحد معادل اعضاي 

 تعداد واحد رساله بيشتر باشد.  علمي راهنما نبايد از 

علمي مشاور )به  هيأتاز اعضاي حق الزحمه هريک  -2تبصره 

 مجموعاًواحد رساله )  تعداد دو نفر( رساله دكتري تخصصي معادل

كه پس از برگزاري مراسم دفاع  باشد ميواحد رساله(  براي مشاورين 

 قابل پرداخت است.

علمي مشاور بيش از دو نفر  هيأتچنانچه تعداد اعضاي  -3تبصره 

به طور مساوي تقسيم شود. در هر  بايد ميحق الزحمه مذكور باشد 

تعداد   علمي مشاور نبايد از هيأتصورت كل واحد معادل اعضاي 

 واحد رساله تجاوز كند.

نامه مهلت ثبت واحد معادل راهنمايي و يا مشاوره پايان -27ماده 

اساس كارشناسي ارشد ناپيوسته و يا رساله دكتري تخصصي بر 

بندي اجراي حق التدريس اعالم شده از سوي معاونت  دستورالعمل زمان

. هر يک از اين واحدها باشد ميآموزشي دانشگاه در هر نيمسال تحصيلي 

 تا حداكثر يک نيمسال پس از تاريخ دفاع قابل احتساب است.
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از علمي داور خارج  هيأتحق الزحمه هر يک از اعضاي  -28ماده 

دكتري مطابق زير  هاي رسالهها( براي  هران و شهرستاندانشگاه )سطح ت

 شود: محاسبه مي

 عادي 5استادياران معادل نيم واحد حق التدريس استاديار پايه 

 عادي 10دانشياران معادل نيم واحد حق التدريس دانشيار پايه 

 عادي 15استادان معادل نيم واحد حق التدريس استاد پايه 

ارقام فوق  داوران داخل دانشگاه  حق الزحمه براي -1تبصره 

 . باشد مي

دعوت شده باشد  ها شهرستانعلمي كه از  هيأتاعضاي  -2تبصره 

عالوه بر مبلغ فوق، هزينه اياب و ذهاب آنها نيز جداگانه پرداخت 

 .شود مي

علمي داور توسط مدير  هيأتعلمي عضو  ي مرتبه تأييد -3تبصره 

 .كند ميجهت پرداخت مبلغ فوق كفايت گروه/ رئيس دانشكده 

تحصيالت تكميلي جهت حضور در جلسه  ينماينده -4تبصره 

دفاع از پايان نامه يا رساله از ميان يكي از مديران يا داوران داخلي تعيين 

 خواهد شد. 

علمي داور خارج از دانشگاه  هيأتحق الزحمه اعضاي  -29ماده 

 هاي رساله( براي پروپوزال ها انشهرست)اعم از داوران سطح تهران و 

 . باشد مي 28% مبالغ ماده 50دكتري معادل  ي دوره
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حق الزحمه براي داور داخل دانشگاه مشروط بر آنكه  -1تبصره 

 1% تبصره 50علمي خارج از دانشكده مربوطه باشد، معادل  هيأتعضو 

 قابل پرداخت است. 28ماده 

دعوت شده باشد  ها انشهرستعلمي كه از  هيأتاعضاي  -2تبصره 

عالوه بر مبلغ فوق، هزينه اياب و ذهاب آنها نيز جداگانه پرداخت 

 .شود مي

علمي داور توسط مدير  هيأتعلمي عضو  ي مرتبه تأييد -3تبصره 

 كند. گروه/رئيس دانشكده جهت پرداخت مبلغ فوق كفايت مي

علمي داور خارج از دانشگاه  هيأتحق الزحمه اعضاي  -30ماده 

كارشناسي ارشد معادل  هاي نامه( براي پايان ها شهرستانطح تهران و )س

 . باشد مي 28% حق الزحمه هاي مندرج در ماده 70

ارقام فوق  حق الزحمه براي داوران داخل دانشگاه  -1تبصره 

 . باشد مي

علمي داور توسط مدير  هيأتعلمي عضو  ي مرتبه تأييد -2تبصره 

 كند. شكده جهت پرداخت مبلغ فوق كفايت ميگروه/رئيس دان

دعوت شده باشد  ها شهرستانعلمي كه از  هيأتاعضاي  -3تبصره 

عالوه بر مبلغ فوق، هزينه اياب و ذهاب آنها نيز جداگانه پرداخت 

 .شود مي
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