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  تعاليبسمه

 پيشگفتار

 1313 /08/03دانشگاه تهران مصوب  سيتأساي ماده 21قانون 
ساله، اهميت و ضرورت امر  86مجلس شوراي ملي ايران، با قدمتي 

ا به نيكي ي امور دانشگاهيان رگذاري و تبيين خط مشي در ادارهتسياس
ي اين دانشگاه به عنوان اولين دانشگاه ايران كند. تاريخچهنمايان مي

دهد تا بخش مهمي از سند تاريخي آموزش عالي كشور را تشكيل مي
امناي  هيأتو اختيارات  1313در سال جايي كه تصويب قانون تشكيل 

 آزادي و بخشيشمسي، با هدف استقالل  1346دانشگاه تهران در سال 
ي ي براي جامعهتاريخ و مهم رويدادي ساززمينه ها،دانشگاه عمل

دانشگاهيان، يعني تشكيل وزارت علوم و آموزش عالي در بهمن ماه 
  همان سال گرديد.

دانشگاه، ضمن اشاره به سلسله مراتب  سيتأساي ماده 21در قانون 
 هيأتمديريتي دانشگاه براي نخستين بار به چگونگي استخدام اعضاي 

لمي آنها اشاره شده است. در ماده دهم، طبقات علمي دانشگاه و مراتب ع
معلمين شامل استاد و دانشيار و دبير بيان شده و در ماده يازدهم فرايند 

در اين شده است.  ذكرعلمي در نهايت سادگي  هيأتاستخدام اعضاي 
وزير  علمي با پيشنهاد رئيس دانشگاه از طرف هيأتاعضاي قانون، 

ه قوانين و مقررات وزارت علوم، شدند. (مجموعمعارف منصوب مي
همين ماده به  2بر اساس تبصره و ) 132، ص 3تحقيقات و فناوري، ماده 
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رياست دانشگاه اجازه داده شده است كه علما و دانشمندان مملكتي و 
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 

 دانشگاه فعاليت ابتداي به مقرراتي مربوط دانشگاه، سيتأس قانون است.
 و زمان مرور به اما. است بوده خود دوران نيازهاي جوابگوي و بوده
 و هانامهآيين 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 جامعمنجر به تصويب آيين

    گرديد.
نامه استخدامي دانشگاه دستخوش تغييرات زيادي از آن پس آيين

نمود. بوده است. تغييراتي كه حسب نياز و مقتضيات ضروري مي
صوبات هيأت امناي دانشگاه تهران در دوران قبل از انقالب تغييراتي م

اندك و مصوبات ستاد انقالب فرهنگي، شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
هاي امناي مناطق هاي امنا و هيأتهيأت سه نفري جانشين هيأت

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
راي كارشناساني كه در مركز شايد بمجموعه مقررات احاطه بر اين 

ها قرار دارند چندان دشوار نباشد، اما جستجوي متن نهايي گيريتصميم
و يا مايلند كه به  ندريگيمبراي كساني كه در شمول اين مقررات قرار 
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نحوي از انحاء نسبت به كم و كيف آن مطلع باشند، به راحتي امكان 
  پذير نيست.

در جهت تنظيم و تهيه  ييهاكوششناگفته نبايد گذاشت كه 
مجموعه قوانين و مقررات اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات 

كدام از آموزش عالي و پژوهشي به عمل آمده است، با اين حال هيچ 
مقررات موجود دستيابي به آخرين مصوبات مربوط به هيأت علمي را، 

 هاناسخ جستجوي و هامنسوخ جز با گذر از تغييرات تاريخي و حذف
  .است نساخته پذير امكان

در چنين شرايطي اطالع از كم و كيف مقررات استخدامي هيأت 
عضاي هيأت علمي كه قاعدتاً بايد به سادگي فراهم باشد از حوصله ا

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.گيريها و تصميمسازيدر جريان تصميم ياحرفه
نظر از دشواري دستيابي به مقررات استخدامي از ناحيه صرف

ان، زيان عمده معطوف به مقررات است كه تحت تأثير مهجور نفعذي
 كنديمماندن و دور از دسترس قرار گرفتن بازخوردهاي اندكي را تجربه 

  .شوديمو به اين لحاظ از جرياني پويا به وضعيتي ايستا مبدل 
مجموعه مقررات استخدامي بايد از چنان شفافيت و وضوحي 

أت علمي بتوانند پاسخ سؤاالت خود را برخوردار باشد كه همه اعضاي هي
آنكه نيازمند مراجعه به مرجع در حوزه مقررات استخدامي بيابند، بي 

  خاصي باشند.

 پيشگفتار
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 علمي هيأت اعضاي استخدامي نامهآيينالزم به ذكر است كه 
 و گذشته با متفاوت قالبي در 1391 سال در بار آخرين تهران، دانشگاه
هاي دولتي كشور به تصويب رسيد. دانشگاه استخدامي نامهآيين با مشابه

 اصالحات كثرت دليل به نامهآييناين  اجراي از پس از گذشت چند سال
در  نمود.ناپذير ميامري اجتناب نامهآيين در اساسي بازنگري پيشنهادي،

نامه استخدامي اعضاي اي به منظور بازنگري آيينهمين راستا كميته
ن دكتر رضا فرجي دانا، دكتر محمود هيأت علمي متشكل از آقايا

اي، دكتر علي مقاري، دكتر مهدي قندي، دكتر حسن ابراهيمي، دكتر كمره
ساز، رضا حسين گلدانساز، دكتر محمدرضا حاتمي، دكتر احسان چيت

زير نظر  ها دكتر فرزانه شميراني و فاطمه مرادينيا و خانمحسيني
نامه از مرداد بازنگري آيين تشكيل شد. كميته معاونت آموزشي دانشگاه

كار خود را آغاز و برگزاري جلسات متعدد و منظم و با  1396سال 
نامه را مورد بازنگري قرار آيين ،دريافت پيشنهادات اصالحي كارشناسان

دائمي هيأت نامه پس از طرح در هيأت رييسه و كميسيون داد. اين آيين
  اه رسيد. امناء نهايتاً به تصويب هيأت امناي دانشگ

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 كارگيريبهاستخدام تا افتخار بازنشستگي و حتي 

 نفعان قرار داده است.يو در اختيار ذ
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انجام شده عاري از  يهاكوششرغم همه به شك، اين مجموعهبي
كاستي نيست، لذا اميد است كه از طريق بازخوردهايي كه از ناحيه 

  ها اقدام نمايد.، نسبت به رفع كاستيربطنظران و كارشناسان ذيصاحب
دوين اين و ت 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
  باشد.

سايت معاونت  در جستجو قابليت با الكترونيكي فايل ضمناً
  .باشدمي دسترسي آموزشي دانشگاه قابل

  
  سيدحسين حسيني                                                            
 معاون آموزشي دانشگاه تهران                                                       

 پيشگفتار
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  نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تهرانآيين
  

  1398سال 
  

  
  



2        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

  



  
  
  اولفصل 
  مقدمات

  
  درآمدپيش

علمي دانشگاه تهران بارها دچار  يأتهامه استخدامي اعضاي ننآيي
در  1391تغييرات و تحوالت بسياري شده است و آخرين بار در سال 

مناي دانشگاه رسيده اهيأتقالبي متفاوت با گذشته تنظيم و به تصويب 
امه، تجربيات حاصل از ننسال از اجراي آيي است. پس از گذشت چندين

ندهاي مختلف آن، بازنگري اجراي آن و كثرت اصالحات پيشنهادي در ب
 يكميتهمود كه اين مهم با تشكيل نيامه را ايجاب منناساسي در آيي
و برگزاري جلسات متعدد  1396 سال امه در مرداد ماهننبازنگري آيي

امه حاضر تنها حاصل فكر ننانجام پذيرفت. الزم به ذكر است كه آيي
ت پياپي گذشته و ندي اصالحابعاعضاي كميته يادشده نيست بلكه جم

 اي مختلف دانشگاههشبخ دريافتي از كارشناسان و يپيشنهادات اصالح
  است. تهران

  اصول زير اعمال شده است. نامهآييندر تدوين اين 
 با حفظ جامعيت آن نامهآيينرعايت اختصار در  -1
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پرهيز از تكرار مقررات و الزاماتي كه به سبب قوانين باالدستي  - 2
اصالحات  وند و الزاماًشياي اجرايي آن نافذ مهلروا بر دانشگاه در حاكم

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

 پيوست 9و  تبصره 134ماده،  79 فصل، 8 مشتمل بر نامهآييناين 
 08/03/1313دانشگاه در تهران مصوب  سيتأسبا عنايت به قانون اجازه 

و  هاي امناي دانشگاههاهيأتنون تشكيل قا 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 

حكام قانون ا 1و ماده  مجلس شوراي اسالمي و اصالحات بعدي آن
در مجلس شوراي اسالمي  1395ي توسعه كشور مصوب هادائمي برنامه

با  و امناي دانشگاه تهران رسيد هيأتبه تصويب  24/06/1397تاريخ 
نافذ و  01/07/98تاريخ  تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از

علمي  هيأتنامه استخدامي اعضاي آيينالجرا است و جايگزين امالز
و  هانامهشيوه يهاين پس كلي ردد. ازگيم 1391سال  مصوب

امنا كه مغاير با آن است، لغو و بالاثر  هيأتاي مصوب هلدستورالعم
با هدف ايجاد هماهنگي در اجرا، ، نامهآيين نيمفاد ا ريتفسخواهد بود. 

برعهده امنا نباشد،  هيأتدر مواردي كه نياز به تفسير رسمي از سوي 
 بيبا تصو آن واددر م رييهرگونه تغ و استدانشگاه  سهيرئ هيأت
  است. ريپذامكان امنا هيأت

  



      5   مقدمات  –فصل اول 

  اختصارات و تعاريف -1ماده 
ي آن اختصارات و تعاريف زير (به هاو پيوست نامهآييندر اين 

 ترتيب حروف الفبا) به كار رفته است:

  
  اختصارات (به ترتيب حروف الفبا): -الف

  دانشگاه تهران. دانشگاه: -1
 : شوراي دانشگاه تهران.شگاهشوراي دان -2

  علمي دانشگاه تهران. هيأتعضو عضو:  -3
  ترفيعات دانشگاه تهران. يكميته كميته ترفيعات: -4
 ييزهمم هيأتكميسيون تخصصي كميسيون تخصصي:  -5

 دانشگاه تهران.

  امناي دانشگاه تهران. هيأتكميسيون دائمي كميسيون دائمي:  -6
  وزارت. ييزهممهاي هاي امناء و هيأتهيأتمركز مركز:  -7
و  »وزارت علوم، تحقيقات و فناوري«به ترتيب  وزارت/ وزير: - 8

  ».وزير علوم، تحقيقات و فناوري«
علمي  هيأتاجرايي جذب اعضاي  هيأتاجرايي جذب:  هيأت -9

 دانشگاه تهران.

 هيأتمركزي جذب اعضاي  هيأتمركزي جذب:  هيأت -10
  علمي.

  امناي دانشگاه تهران. هيأت هيأت امنا: -11
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  تهران. دانشگاه ييسهرئهيأت  ئيسه:هيأت ر -12
 دانشگاه تهران  ييزهمم هيأتهيأت مميزه:  - 13

  
  :ب: تعاريف (به ترتيب حروف الفبا)

، بنا به دانشگاهوضعيتي است كه عضو رسمي  دمت:خبههآماد -1
لمي عهيأتاي انتظامي اعضاي ههيأت يكي از داليل قانوني مانند تصميم
يا مقام مجاز از طرف وي، در دانشگاه  يا مراجع قضائي، با حكم رئيس
 گيرد. خدمت قرار مي يانتظار تعيين تكليف براي ادامه

قطع رابطه استخدامي عضو به موجب آراي قطعي اخراج:  -2
 ربط است.مراجع قانوني ذي

علمي باالتر عضو واجد شرايط، در  ي: كسب مرتبهارتقاء مرتبه -3
اعضاي هيأت علمي  يمرتبه نامه ارتقاءچارچوب ضوابط و مقررات آيين

 است.

: وضعيتي است كه به موجب قوانين و مقررات ازكارافتادگي -4
مربوط، عضو، توانايي جسماني يا رواني الزم را براي انجام خدمت از 

خدمتي، تا رسيدن به زمان بازنشستگي،  يدست داده و ضمن قطع رابطه
 مشمول دريافت حقوق وظيفه است.

فتن اشخاص حقيقي براي خدمت در فرآيند پذيراستخدام:  - 5
هاي سازماني بالتصدي مصوب، به يكي از ، در يكي از پستدانشگاه
هاي پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي در چارچوب ضوابط وضعيت

 نامه است.و مقررات اين آيين



      7   مقدمات  –فصل اول 

است كه بنا به  دانشگاه: قطع رابطه استخدامي عضو با استعفا -6
 يا مقام مجاز از طرف دانشگاهرئيس درخواست وي، پس از موافقت 

 پذيرد.نامه صورت ميوي در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

به ساير  دانشگاهطور دائم از تغيير محل خدمت عضو به  انتقال: - 7
 يهادستگاهپژوهشي دولتي و  و ا و مؤسسات آموزش عاليههدانشگا

 نامه است.ناجرايي و بالعكس در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيي

طور موقت يا دائم از خدمت، به موجب  بركناري عضو به انفصال: - 8
 آراي قطعي صادر شده از سوي مراجع قانوني است.

: پرداخت مبالغي متناسب با مدت خدمت بازخريد خدمت -9
در  دانشگاهاستخدامي عضو با  يقبول در صورت قطع رابطهابلق

 ت.نامه اسچارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

است كه در  دانشگاهخدمتي عضو با  ي: قطع رابطهبازنشستگي - 10
نامه و يا به موجب حكم رسمي و بر چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

 پذيرد.ربط صورت ميهاي بازنشستگي ذيمبناي مقررات صندوق

قبول نمايش عددي مجموع سنوات خدمت يا خدمات قابل پايه: -11
در چارچوب ضوابط و مقرّرات اين عضو متناسب با عوامل ترفيع و 

اي ههپاي«، »بدو ورود به خدمت يپايه«دسته  3امه است و به ننآيي
تقسيم  »هاي تشويقيپايه«و  »استحقاقي در سه سطح عادي، ويژه و ممتاز

  شود.مي
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است  دانشگاهجايگاهي در تشكيالت سازماني : پست سازماني - 12
شي از وظايف يك شغل براي طور مستمر جهت واگذاري تمام يا بخكه به

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

: افزايش عددي پايه عضو واجد شرايط، در ترفيع پايه -13
 نامه است.چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

فرايند شناسايي، انتخاب و پذيرفتن اشخاص حقيقي جذب:  -14
ني بالتصدي هاي سازما، متناسب با پستدانشگاهبراي خدمت در 

در چارچوب  و انتقال پيماني، رسمي هاييتوضعمصوب در هر يك از 
 است.  نامهضوابط و مقررات اين آيين

: مبلغي كه در ازاي انجام خدمت، در چارچوب حقوق - 15
 گيرد.ربط، به عضو تعلق ميضوابط و مقررات ذي

دار : سندي كه به موجب آن، دستور مقام صالحيتحكم -16
نامه به رسمي در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيينبه عضو  دانشگاه

 . شوديمطور رسمي ابالغ 

: اشتغال به كار يا مجموعه اقداماتي كه عضو به خدمت -17
 موجب حكم يا قرارداد مكلف به انجام آن است.

ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا خانهوزارت دستگاه اجرايي: -18
هايي كه نيز كليه دستگاه هاي دولتي ونهادهاي عمومي غيردولتي، شركت

 تعيين شده باشند. دانشگاهاز سوي هيأت امناي 
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: وضعيتي است كه عضو براساس ضوابط و ركود علمي -19
نامه، واجد شرايط علمي الزم براي ادامه خدمت در مقررات اين آيين

 نباشد. دانشگاه

 دانشگاهجايگاهي است در سازمان تفصيلي سمت سازماني:  - 20
در » مشاوره«و » سرپرستي«، »مديريتي« هاييتمسئولو براي انجام وظايف 

» بدون شماره«و » (*) تك ستاره«واحدهاي سازماني كه با عالمت 
وانند با حفظ پست تيعلمي م هيأتشود و صرفاً اعضاي بيني ميپيش

ار دهي مديريتي شمارهامنصوب گردند. پست» اهتسم«سازماني در آن 
مشخص شوند در  »دو ستاره«با  نشگاهداتفصيلي  سازمان نيز كه در

 شوند.شناخته مي سمت سازمانيعلمي  هيأتصورت اشغال توسط عضو 

خدمت ضرورت و  ياي مشتمل بر دوره: دورهطرح سربازي -21
ربط (قانون يذتتعهد است كه در چارچوب ضوابط و مقررا يدوره
الي عشسسات آموزؤا و مههنياز دانشگا لمي موردعهيأت ينتأم ينحوه

 ود.شي) انجام م1365مصوب 

: فردي است كه به موجب قرارداد پيماني براي عضو پيماني  -22
براي مدت معين در  دانشگاهسازماني  يهاپستتصدي يكي از 

 گردد.نامه استخدام ميچارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

گردد كه به موجب حكم به فردي اطالق مي عضو رسمي: -23
هاي سازماني يا قطعي براي تصدي يكي از پست رسمي اعم از آزمايشي

نامه استخدام شده در چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين دانشگاه
 است.



10        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

گردد كه در : به فرد برجسته علمي اطالق ميعضو وابسته -24
نامه، به منظور انجام وظايف چارچوب ضوابط و مقررات اين آيين

 دانشگاهتخاب و در آموزشي و پژوهشي براي مدت معين (سه سال) ان
 شود. بهبدون ايجاد هرگونه رابطه استخدامي جديد به كار گرفته مي

 گردد.كارگيري عضو وابسته وضعيت استخدامي جديد تلقي نمي

كتبي است كه به امضاي مقام  ينامهتوافق قرارداد: -25
رسد و به و شخص واجد شرايط طرف قرارداد مي دانشگاهدار صالحيت

محول را در ازاي دريافت حقوق و مزايا در مدت  موجب آن، وظايف
 دهد.مندرج در قرارداد، انجام مي

  : عبارت است از: مأموريت -26
اي موقت به عضو، براي مدت 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 پارهاعزام عضو به  -ب
ا و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي ههبه ساير دانشگا

  اي اجرايي.ههو دستگا
آموزشي، مطالعاتي يا  يدورهاعزام عضو براي گذراندن  -ج

  پژوهشي در داخل يا خارج از كشور.
وجوهي است كه در چارچوب ضوابط  ها:العادهمزايا و فوق -27

طور مستمر و نامستمر عالوه بر حقوق مرتبه و پايه ، بهربطو مقررات ذي
 .رديگيمبه عضو تعلق 
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، مادر و پدر تحت فرزندانهمسر،  عبارتند از: قانوني انوراث -28
تكفل عضو متوفي و همچنين نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و 

 در كفالت عضو متوفي هستند.
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  فصل دوم
  ري و تبديل وضعيتهمكا ياستخدام، ادامه

  
به ترتيب عبارت است  دانشگاهعلمي  هيأتمراتب اعضاي  - 2ماده 

 از: مربي، استاديار، دانشيار و استاد.

 يابالغي از سو يسهميهبر اساس  دانشگاهاستخدام در  -3ماده 
براساس نياز سازماني،  مصوب سازمان تفصيليمراجع ذيربط، در قالب 

تفكيك مراتب علمي مختلف، پس از كسب  و به دانشگاهموافقت رئيس 
هاي الزم از سوي مراجع مجوزهاي الزم از هيأت امنا و احراز صالحيت

صالح، از طريق فراخوان، آزمون يا مصاحبه و يا هر دو با توجه به ذي
اصل ضرورت احراز شايستگي متقاضيان ورود به خدمت، انجام 

 ضرورتاً بر اساس شگاهدانپذيرد. شايستگي متقاضيان استخدام در مي
 : گردديمشرايط عمومي و اختصاصي زير احراز 

  
  شرايط عمومي -3-1

  تابعيت جمهوري اسالمي ايران. -الف

التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد  -ب
  به واليت فقيه.
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ن اسالم يا يكي از اديان ملي به دين مبيعماعتقاد و التزا -پ
  ده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.شپذيرفته
هاي سياسي معارض نداشتن سابقه عضويت يا وابستگي به گروه - ت

  با نظام جمهوري اسالمي ايران.
ي و عدم اشتهار به فسق و اهحسن شهرت به اخالق حرف -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 
  نداشتن اعتياد به مواد مخدر، مشروبات الكلي و مانند آن. -ح
نداشتن مغايرت استخدام فرد با مقررات نظام وظيفه عمومي يا  -خ

  ربط.ذيشرايط و مقررات 
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 مدرك  دانشگاهدر صورت نياز  -تبصره
 هيأتسال كه به تشخيص » 40«تحصيلي دكتراي تخصصي و سن باالي 

ي هاگي علمي خاص بر اساس شاخصربط داراي برجستذي يزهيمم
ارتقاء باشند، اين  نامهآيين و فناوري ي پژوهشيهافعاليت» 3«ماده 
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اين ماده مستثني » ذ«امنا، از شمول مفاد بند  هيأتمتقاضيان با تصويب 
  . هستند
  

  شرايط اختصاصي -3-2
مدرك تحصيلي متناسب با يكي از مراتب علمي مورد تقاضا  -الف

  به شرح زير:
داشتن مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي و يا سطح چهار  -1-لفا

هاي دانشگاهي (غير از گروه تحقيقي براي رشته يرسالهحوزوي با 
تخصصي) در  ينامهيگواهتخصصي ( يدرجهپزشكي) و يا داشتن 

  استادياري. يهگروه پزشكي براي متقاضيان ورود به خدمت در مرتب
اسي ارشد و يا سطح سه داشتن مدرك تحصيلي كارشن -2-الف

هاي دانشگاهي (غير از تخصصي مربوط براي رشته يرشتهحوزوي در 
اي (در گروه پزشكي) دكتراي حرفه يدرجهگروه پزشكي) و داشتن 

  مربي. يمرتبهبراي متقاضيان ورود به خدمت در 
  دنيا. يزندهتسلط كافي بر حداقل يك زبان خارجي  -ب

اي ههخدام جانبازان، ايثارگران و خانوادكارگيري و استبه -1 تبصره
آنان، نخبگان و اتباع خارجي با رعايت شرايط عمومي و اختصاصي 

نامه، مشروط به احراز شايستگي و ورود به خدمت مندرج در اين آيين
توانايي انجام وظايف آموزشي، پژوهشي و فناوري الزم به تشخيص 

  خود است.، تابع قوانين و مقررات مربوط به 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.
خبرگان بدون مدرك دانشگاهي، با احراز شرايط الزم در  -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 

نامه در قالب يكي از اختصاصي، با رعايت ضوابط و مقررات اين آيين
  پذيرد:زير انجام مي يهاشكل

هاي سازماني به موجب استخدام پيماني براي تصدي پست -الف
  قرارداد ساالنه.

هاي سازماني به آزمايشي براي تصدي پستاستخدام رسمي  -ب
  موجب حكم.

هاي سازماني به استخدام رسمي قطعي براي تصدي پست -ج
  موجب حكم.
تواند براي انجام خدمات آموزشي و مي دانشگاه -1تبصره 

ار كشورهاي ديگر با دتاتباع صالحي كارگيريبهپژوهشي، نسبت به 
وقت به صورت قراردادي رهپا ياربط به طور موقت رعايت قوانين ذي

  .كنداقدام 
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بدو ورود به خدمت  متقاضيان داراي شرايط دراستخدام  -2تبصره 
نامه تنها در وضعيت پيماني ، 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 ههيأت علمي در يكي از دانشگا
علمي باالتر از استادياري، سابقه  يمرتبهفناوري خارج از كشور با 

دانشياري و يا استادي در  يمرتبهعضويت داشته باشد، انتصاب وي با 
بدو ورود به خدمت، مشروط به آن كه اعتبار محل خدمت قبلي او مورد 

نامه نامه و آيينو مقررات اين آيينتأييد وزارت باشد، با رعايت ضوابط 
  ارتقاء مرتبه، بالمانع است.

علمي واجد شرايط را  هيأتتواند اعضاي مي دانشگاه - 5ماده 
خدمت  ييوهشنامه، به اين آيين» 1 پيوستدستورالعمل «براساس 

 گيرد.كارقت بهوهقت و پاروهغيرتمام وقت به دو صورت نيم

تواند در صورت نياز به منظور تأمين بخشي از مي دانشگاه -6ده ما
مصوب، نسبت سازمان تفصيلي كادر آموزشي يا پژوهشي خود در چارچوب 

» طرح سربازي«كارگيري مشموالن نظام وظيفه واجد شرايط در قالب به به
ضرورت و تعهد خدمت از نظر حقوق  يدورهاقدام كند. اين دسته از افراد در 

 هيأتو اوالد تابع مقررات اعضاي  خانواراي ههمزاياي مستمر و كمك هزينو 
 علمي پيماني هستند.
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 دانشگاهتعهد، فرد به استخدام  يدورهاگر 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  گاهدانش -2تبصره 

مدت ضرورت، مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام و وي را جهت 
  ادامه خدمت وظيفه به مقامات مسئول معرفي كند.

در صورت رضايت نداشتن از خدمت فرد در  دانشگاه - 3تبصره 
بي و وي را جهت جايا مدت تعهد، مجاز است نسبت به فسخ قرارداد اقدام

ها و مؤسسات آموزشي عالي، تعهد در ساير دانشگاه يدورهبراي اتمام 
  پژوهشي و فناوري، به وزارت معرفي كند.

در  قتومتما علمي پيماني هيأتتمديد قرارداد اعضاي  -7ماده 
و ارتقاي  پايهمحدوديت در ترفيع  وجود طول سنوات خدمت بدون

و موافقت رئيس  ل ذيلدر جدومندرج 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 يتهيكم

  دوم
تكميل فرم ترفيع ساالنه و كسب حداقل 
امتياز الزم و احراز شرايط آمده در حكم 

  بدو استخدام

اجرايي  هيأتترفيعات و  يتهيكم
  جذب دانشگاه

  سوم و چهارم
تكميل فرم ترفيع ساالنه و كسب حداقل 

  امتياز الزم
  ترفيعات دانشگاه يتهيكم

  امتياز فرم ارتقاءاز  %80حداقل  كسب  پنجم
مميزه و  هيأتكميسيون تخصصي 

  اجرايي جذب دانشگاه هيأت

  ششم تا نهم
تكميل فرم ترفيع ساالنه و كسب حداقل 

  امتياز الزم
  ترفيعات دانشگاه يتهيكم

  دهم
امتياز ارتقاي مرتبه به  %100كسب 

  دانشياري
 يزهيمم هيأتكميسيون تخصصي 

  اهترفيعات دانشگ يتهيكمدانشگاه و 

  يازدهم تا نوزدهم
تكميل فرم ترفيع ساالنه و كسب حداقل 

  امتياز الزم
  ترفيعات دانشگاه يتهيكم

  بيستم
امتيازات ارتقاي مرتبه به  %100كسب 

  استادي
 يزهيمم هيأتكميسيون تخصصي 

  ترفيعات دانشگاه يتهيكمدانشگاه و 
  بيست و يكم
  و پس از آن

تكميل فرم ترفيعات ساالنه و كسب 
  داقل امتياز الزمح

  ترفيعات دانشگاه يتهيكم

  
تمام  علمي پيماني هيأت اعضايتمديد قرارداد ساالنه براي  - 1تبصره 

مربي، تنها كسب حداقل مجموع امتيازات كل در فرم ترفيع  يمرتبهدر  وقت
 كافي است. دانشگاهترفيعات  يتهيكمساليانه به تشخيص 
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رحله، شرايط تمديد قرارداد يا اگر عضو پيماني، در هر م -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 يسهيرئاعطاي مهلت با مجوز هيأت  -الف

  ارزيابي عملكرد عضو، حداكثر در سه نوبت يك ساله.
  .خدمت يخاتمه -ب

وقت (به استثناء نيمهشرايط تمديد قرارداد عضو پيماني  -3تبصره 
الزم جهت ترفيع پايه كه براي اين دسته از  يساالنهشرط كسب امتياز 

اعضاء، كسب امتيازات در هر دو سال مالك خواهد بود)، مشابه اعضاي 
 پيماني تمام وقت است.

دمتشان خاتمه به افرادي كه طبق مقررات اين ماده به خ -4تبصره 
حقوق بر اساس  روز 30 ، به ازاي هر سال خدمت، معادلشوديمداده 

آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آنان، بر اساس دستورالعملي كه به 
شد. كسر كمتر از  سد، پرداخت خواهدريرئيسه م هيأتتصويب 

ال متناسب با مدت آن در محاسبه سنوات بازخريد منظور خواهد سكي
  شد. 

ايي كه براساس ضوابط و مقررات ههتمديد قرارداد بورسي - 5ه تبصر
تعهد،  يدورهند تا پايان اهوزارت به صورت پيماني جايابي و استخدام شد

صالح، مشروط به داشتن شرايط علمي و عمومي به تشخيص مراجع ذي
امه و دريافت پايه استحقاقي ننرعايت تكاليف قانوني مقرر در اين آيي
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ر اساس كسب حداقل امتياز الزم مندرج در دستورالعمل اعطاي ساليانه ب
   اشد.بيالزامي م ،ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي

پيماني را طي خواهند كرد.  يدورهيك  اعضاء، الزاماً -8ماده 
رفتار و عملكرد عضو را از نظر شايستگي  يدورهدر 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، 

پرديس و احراز شرايط  پس از اعالم موافقت گروه/دانشكده و دانشكده/
  كند. زير به رسمي آزمايشي تبديل وضع مي

  خدمت پيماني. يسابقهحداقل سه سال  -الف
 تأييد صالحيت عمومي. -ب

ارتقاي هيأت علمي  ينامهنييآدرصد امتياز  80حداقل  كسب -پ
  باالتر. يمرتبهبراي ارتقاء به 

  .دانشگاهاجرايي جذب  هيأتتأييد كميسيون تخصصي و  -ت
آزمايشي را طي خواهند  يدورهيك  الزاماًاعضاي رسمي،  -9ماده 

 رسمي آزمايشي، رفتار و عملكرد عضو را يدورهدر 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 
درخواست عضو، پس از اعالم موافقت گروه/دانشكده و 
دانشكده/پرديس و احراز شرايط زير به رسمي قطعي تبديل وضع 

  كند. مي
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خدمت  يسابقهال و حداكثر پنج سال داشتن حداقل دو س -الف
(بدون احتساب مدت مأموريت آموزشي، مرخصي رسمي آزمايشي 

و مرخصي بدون امه نناين آيي 44مشمولين ماده  براي تيمأمورزايمان، 
  حقوق).
  تأييد صالحيت عمومي. -ب
مميزه و موافقت  هيأتباالتر با تصويب  يمرتبهارتقاء به  -پ

  هيأت اجرايي جذب.
پس از حداقل دو سال،  توانديمعضو رسمي آزمايشي  -1ره تبص

اي مربوط به تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي را همفر
تكميل كرده و همراه مدارك الزم براي بررسي پرونده به دانشكده/گروه 

مدارك  يارائهتحويل دهد. چنانچه عضو تا پايان چهار سال نسبت به 
كتبي، لزوم  يموظف است حداكثر طي دو نامه دانشگاهالزم اقدام نكند، 

 پرنكردن و ارسال مدارك در موعد مقرر را به ايشان يادآوري كند.
ها و مدارك از سوي عضو، منجر به انجام نفرستادن به موقع فرم

  نامه خواهد شد.اين آيين 10ماده  تشريفات مقرر در
مكلف  شگاهدانپس از تحويل مدارك از سوي عضو،  -2تبصره 

است با رسيدگي به درخواست وي در موعد مقرر، در مورد قطعيت 
خدمت او، نظر خود را اعالم كند. چنانچه  يادامه يوهيشاستخدام و يا 

هاي عمومي و علمي (از طريق مراجع از نظر صالحيت دانشگاه
سال نظر خود را اعالم  5كننده حسب مورد) در پايان صالح بررسيذي
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خدمت عضو در وضعيت  يادامهبررسي پرونده،  ياعالم نتيجه نكند، تا
  رسمي آزمايشي بالمانع خواهد بود.

 يادامهآزمايشي، شرايط  يدورهاگر عضو در پايان  -10ماده 
خدمت و يا تبديل وضعيت به استخدام رسمي قطعي را كسب نكند، 

نه  شود و اگرچنانچه داراي شرايط بازنشستگي باشد، بازنشسته مي
رسد، به رئيسه مي هيأتبر اساس دستورالعملي كه به تصويب  دانشگاه

  كند:هاي ذيل با وي رفتار مييكي از روش
اعطاي مهلت با مجوز هيأت رئيسه، حداكثر در سه نوبت يك  -الف

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

  هيأت اجرايي جذب.
خدمت  يهاين 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 تينامه، ماين آيين 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  -2ره تبص
تبديل وضعيت به رسمي قطعي را نتواند كسب كند و شرايط بازنشستگي 

روز حقوق و  30را هم نداشته باشد، با تصويب هيأت رئيسه و پرداخت 
زاي هرسال اهريافتي بد مزايايوققوح مزاياي مستمر بر اساس آخرين

خريد باز ده،شههاي ذخيري وجوه مرخصيالوهعهب بول،قلخدمت قاب
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 يمحاسبهال متناسب با مدت آن، در سكشود. كسر خدمت كمتر از يمي
 ود. شيم سنوات بازخريد درنظر گرفته

مدت خدمت رسمي آزمايشي آن دسته از اعضايي كه تا  -3تبصره 
ي خدمت هيأت علمي رسم يسابقهنامه داراي تاريخ ابالغ اين آيين

سال تمام هستند، به منظور كسب شرايط مندرج در  8آزمايشي بيش از 
رئيسه تا دو  هيأت نامه، با تأييداين آيين 9ماده  »پ«و » ب«هاي بند

ساله قابل تمديد است. اين افراد در صورت احراز نكردن نوبت يك
   شد.خواهند اين ماده  2شرايط، در پايان مهلت مقرر، مشمول مفاد تبصره 



  
  
  سومفصل 

  كاليف عمومي و حقوق اعضاءت
  

قت و ومبه دو صورت تما دانشگاهعلمي  هيأتاعضاي  -11ماده 
خدمت  دانشگاه، در »1دستورالعمل پيوست «قت، بر اساس ومغيرتما

 .كننديم

  مسئوليت و وظايف عضو عبارت است از: -12ماده 
 : براي اعضاي تمامنشگاهداتدريس (نظري و عملي) در  -الف

دانشگاهي  يمرتبهواحد درسي در هفته با توجه به  12الي  8وقت 
واحد موظف) و در زمينه  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  ارآموزي و كارورزي دانشجويانراهنمايي تحصيلي، ك -پ
  آنان. يهاپرسشگويي به پاسخ

هاي ها و رسالهنامهراهنمايي، مشاوره و داوري پايان -ت
  دانشجويي.



26        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

سازي آنها يا عمليات خدمات آزمايشگاهي و كارگاهي و آماده -ث
  صحرايي.
  و مجامع علمي، تخصصي. هاشركت در سمينارها، كنفرانس -ج
  ربط.ذي يممتحنههاي ها و هيأتها، كميتهحضور در شورا -چ
  ي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي.هامشاركت در فعاليت -ح
كاربردي مرتبط و شناسايي  يحوزههمكاري تخصصي با  -خ

  هاي كاربردي.هاي جامعه و تبديل آن به پروژهمسائل 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... مي دانشگاهكنند. 
  وظايف محول عضو را به طور موقت به ساير اعضا ارجاع دهد.

خدمت اعضا و واحدهاي  يخاتمهساعت شروع و  -2تبصره 
، با رعايت ميزان ساعات خدمت، حسب مورد از سوي هيأت دانشگاه

  گردد.رئيسه تعيين مي
ده، متناسب با شندمت تعييختدر ساعاند افاعضاء مكل -3تبصره 

قت)، در محل خدمت خود وموقت يا غيرتماموضعيت خدمتي خود (تما
 م دهند. حضور يابند و وظايف محول را انجا
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و با  روديمنكردن مقررات باال تخلف به شمار رعايت -4تبصره 
رفتار  مقررات انتظامي اعضاي هيأت علمي متخلفان براساس قانون

  خواهد شد.
هاي پژوهشي و فناوري وقت كه طرحاعضاي تمام -5تبصره 

كنند، بنا به ارزنده در دست اجرا دارند و بايد وقت بيشتري را صرف آن 
پرديس و  ، تأييد رئيس دانشكده/رئيس دانشكده نهاد مدير گروه/پيش

نند بخشي از ساعات موظف توا، ميدانشگاه يسهيرئ هيأتتصويب 
  صرف امور پژوهشي و فناوري كنند. آموزش را
ميزان واحد موظف تدريس يا كسر آن براي اعضاي  -13ماده 

به پيشنهاد هاي اجرايي هستند، كه داراي سمت دانشگاههيأت علمي 
. در هر گردديمتعيين  دانشگاه ييسهرئ هيأتمعاون آموزشي و تصويب 

كسر واحد موظف تدريس يك  صورت ميزان واحد موظف تدريس/
كسر واحد موظف تدريس سمت  سمت نبايد از واحد موظف تدريس/

  اجرايي مافوق آن كمتر/ بيشتر باشد.
واحد و » يك« دانشگاهواحد موظف تدريس رئيس  -1تبصره 

اين  44ار مقامات موضوع ماده دهواحد 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 هنروساي سازما

  واحد است. 7هستند، 
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مديران دانشگاه (به  ميزان كسر واحد موظف تدريس - 3تبصره 
است و نبايد از ميزان واحد تدريس » دو« حداقل) دانشگاهاستثناي رئيس 

  باشد. ي مافوق آنان بيشتر يكسر واحد موظف تدريس سمت اجرا
اي هتي موظف اين ماده مربوط به سمهاكسر واحد -4تبصره 

و  باشديممصوب تك و دو ستاره و تنها براي اعضاي هيات علمي 
 شود.اي مخصوص كارمندان نميهتي غيرمصوب يا پسهاتشامل سم

موظف  تميزان كسر واحد موظف تدريس و يا ساع -5تبصره 
مندرج در  دانشگاهار دهاي اجرايي مصوب ستارهتتحقيق ساير سم

سازمان تفصيلي مصوب، با توجه به واحد موظف تدريس رئيس و 
ييد هيات اده و تأمورد با رعايت مفاد اين محسب  دانشگاهمعاونان 

 ود.شيتعيين م دانشگاه يرئيسه

لمي برخوردار از ميزان كسر عهيأتچنانچه يك عضو  -6تبصره 
) نامهآييناين  75(موضوع ماده  دو سمت اجراييواحد موظفي در 

 باشد، مبناي كسر واحد موظفي براي ايشان تنها براي يك جايگاه و آن
  اهد بود. هم باالترين سقف كسر واحد موظفي خو

ضور، با هماهنگي ح فاعضاي ذيل در ساعات موظ -14ماده 
  وند: شيم ندمهضور 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
  ساعت در هفته).؛ (شش باشديمخيلي شديد 
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سازمان  دييتأعضو (زن) داراي همسر يا فرزند معلول شديد با  -ب
وزارت بهداشت،  دييتأالعالج با ببهزيستي و يا مبتال به بيماري صع

  درمان و آموزش پزشكي؛ (چهار ساعت در هفته).
 دييتأديد با شلهمسر كه داراي فرزند معلو عضو (مرد) فاقد -پ
وزارت  دييتأالعالج با بصع به بيماري ا مبتالهزيستي و يبنسازما

آموزش پزشكي است و عضو (مرد) داراي  و بهداشت، درمان
-بسازمان بهزيستي و يا مبتال به بيماري صع دييتأديد با ش همسرمعلول

زشكي؛ (چهار ساعت پشوزارت بهداشت، درمان و آموز دييتأالعالج با 
  در هفته).
اسناد مثبته يا گواهي  يوار با ارائهعضو (زن) سرپرست خان -ت

  دادگاه؛ (چهار ساعت در هفته).
شناسنامه  يارائهعضو (زن) داراي فرزند زير شش سال تمام با  -ث

  معتبر؛ (چهار ساعت در هفته).
يردهي برعهده دارد، با هماهنگي واحد ش عضو (زن) كه وظيفه -ج

زند تا سقف دو بط؛ (يك ساعت در روز به ازاي هر فرريسازماني ذ
  سالگي فرزند).

  اعضاي جانباز بر اساس قوانين و مقررات مربوط. -چ
درصد و باالتر است؛ (چهار  50عضو (زن) كه همسر جانباز  -ح

  ساعت در روز).
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 گهدارين يالح وظيفهصيانوني ذق ععضوي كه با تأييد مراج -خ
ه دارد؛ (چهار ساعت درصد و باالتر را برعهد» 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«حداكثر 

مجموع تقليل ساعات موظف حضور روزانه اعضاي  -2تبصره 
» 4«رت حداكثر اين ماده در هر صو» خ«و » ح«، » ج«مشمول بندهاي 

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

قت ومنامه از سوي عضو، برحسب وضعيت تمارعايت مقررات اين آيين
پرداخت كند. » حقوق مرتبه و پايه«قت، وجهي را با عنوان وميا غيرتما

م وقت به شرح زير ضابطه پرداخت حقوق مرتبه و پايه براي اعضاي تما
  است:

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

  

دمت يا خدمات ختنمايش عددي مجموع سنوا يپايه -1تبصره 
قبول عضو متناسب با عوامل ترفيع و در چارچوب ضوابط و قابل

، »پاية بدو ورود به خدمت«دسته  3ت و به اس نامهآييناين مقرّرات 
هاي پايه«و  »اي استحقاقي در سه سطح عادي، ويژه و ممتازههپاي«

  شود.تقسيم مي »تشويقي
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هاي مربي، استاديار، دانشيار و استاد، عدد مبنا براي مرتبه -2تبصره 
  گرديده است. تعيين  170 و 145، 125، 100به ترتيب برابر 

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

مربوط قرار  يمرتبهيكم  يهيپااعضا در بدو استخدام در  -4تبصره 
گيرند. اعضاي داراي كارت پايان خدمت زير پرچم، از بدو استخدام مي
  . رنديگيمقرار  مربوط مرتبه 2 يهيپادر 

رسمي پيماني و  يهادورهضا در حقوق و مزاياي اع -5تبصره 
رسمي قطعي، مطابق با ضوابط مقرر در اين  يدورهآزمايشي، همانند 

  شود.نامه، تعيين و پرداخت ميآيين
مكلف است به عضو واجد شرايط، عالوه بر  دانشگاه -16ماده 

هاي زير را متناسب با وضعيت حضور وي العادهحقوق مرتبه و پايه، فوق
  پرداخت كند:

  شغل (مخصوص) با روش زير: يالعادهفوق -الف
  

  شغل (مخصوص) يالعادهفوق = (مخصوص) شغل يالعادهفوقضريب × (حقوق مرتبه و پايه) 
  

اي ههبراساس مرتب ،(مخصوص) شغل يالعادهفوقكه در آن ضريب 
 98/2و  87/2، 6/2، 1/2مربي، استاديار، دانشيار و استاد به ترتيب برابر 

  است.
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  ويژه با روش زير: يالعادهفوق -ب
  

  ويژه يالعادهفوق =ويژه  يالعادهفوقضريب × (حقوق مرتبه و پايه) 
  

 ،يمرب يهامرتبهبراساس ويژه  يالعادهفوقكه در آن ضريب 
  است. 7/7و  5/8، 9، 5/6 برابر بيو استاد به ترت اريدانش ار،ياستاد

  جذب با روش زير: يالعادهفوق -پ
  

  جذب يالعادهفوقجذب =  يالعادهفوقضريب × (حقوق مرتبه و پايه) 
  

جذب در شهر تهران به عنوان مبنا،  يالعادهفوقكه در آن ضريب 
 برابر بيو استاد به ترت اريدانش ار،ياستاد ،يمرب يهامرتبهبراساس 

  است. 223/1و  19/1، 108/1، 959/0
جذب مندرج در  يالعادهفوقهرگونه 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: يالعادهفوق -ت
  

  تمديري يالعادهفوق= دانشگاه مديريت رئيس  يالعادهفوق ×مديريت هر پست مديريتي مصوب  يالعادهفوقضريب 
  

، از سوي هيأت دانشگاهمديريت رئيس  يالعادهفوقكه در آن ميزان 
ي مديريت، هر سال با افزايش گردد و اين فوق العادهامنا تعيين مي

 ابد. ييوزيران، افزايش م هيأتضريب حقوقي مصوب 
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 دانشگاهقت ومتماصرفاً به اعضاي  مديريتيهلعاداقفو -2تبصره 
مصوب هستند تعلق  اردهستارمديريتي  ازمانيسيهادار پستكه عهده

 يرد.گيم

كه به  دانشگاهمديريت اعضاي  يالعادهفوقميزان  -3تبصره 
 44ماده وزارت مأمور و در مشاغل مديريتي (به استثناي مقامات موضوع 

» شوراي معاونان«، از سوي شونديمنامه) وزارت منصوب اين آيين
  گردد.از سوي وزارت پرداخت مي وزارت تعيين و با ابالغ مركز،

مديريت هر پست مديريتي مصوب،  يالعادهفوقضريب  -4تبصره 
علمي  يمرتبهبا توجه به حجم كار و سختي آن، بازدهي و كارايي و 

ضرايب آمده در جدول  يدامنهعضو و مقايسه با ساير مديران بر اساس 
  گردد:تعيين مي دانشگاهزير، از سوي رئيس 
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  هاي مديريتيپست يالعادهفوقضرايب  ينهيشيبكمينه و جدول 

  پست مديريتي مصوبرديف
 كمينه و بيشينه ضريب

  فوق العاده مديريت 
  درصد 80تا  60  دانشگاهمعاون   1
  درصد 60تا  50  دانشگاهبالفصل رئيس  و مديريت مدير دفتر، اداره  2

3  
  مركزي يتابخانهك، مركز، ، آموزشكده، پژوهشكدهرئيس دانشكده

  دانشگاهوابسته به  يمؤسسهو  
  درصد 60تا  40

  درصد 40تا  30  دانشگاه معاونت يمجموعهبالفصل زير  مدير دفتر، اداره و مديريت  4
  درصد 50تا  40  دانشگاهبالفصل رئيس  معاون مدير دفتر، اداره و مديريت  5
  درصد 50تا  30  وابسته يمؤسسه ، مركز و، آموزشكده، پژوهشكدهمعاون دانشكده  6
  درصد 40تا  20  آموزشي و پژوهشي مدير گروه  7

8  
 بالفصل معاونت يرمجموعهيز معاون مدير دفتر و اداره و مديريت

  دانشگاه
  درصد 40تا  20

  دار مصوبهاي مديريتي ستارهساير پست  9
 5 تبصره مفاد بر اساس

 گرددتعيين مي ماده اين

 
 9 بندمديريت مشاغل اجرايي موضوع  يالعادهفوقيزان م - 5تبصره 
، از سوي دانشگاهمديريت رئيس  يالعادهفوقبا توجه به  ،4 جدول تبصره

مديريت هر  يالعادهفوقشود و در هر حال ميزان هيأت رئيسه تعيين مي
، بيشتر وي مديريت تعيين شده براي مقام باالتر يالعادهفوقعضو، نبايد از 

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

هاي زير را مطابق با ضوابط و مقررات العادههاي باال، فوقالعادهفوق
  مربوط پرداخت كند:

  بدي آب و هوا؛ يالعادهفوق -الف
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  سختي شرايط محيط كار؛ يالعادهفوق -ب
  محروميت از مطب؛ يالعادهفوق -پ
  اشعه؛ يالعادهفوق -ت
جذب هيات علمي داراي سوابق برجسته و  يهلعاداقفو -ث

 درخشان.

ي العادهمحاسبه و پرداخت فوق ينحوهدستورالعمل  -1تبصره 
  است.» 2 پيوستدستورالعمل «به شرح  هواوببدي آ

 يالعادهمحاسبه و پرداخت فوق ينحوهدستورالعمل  -2تبصره 
  است. »3 پيوستدستورالعمل «به شرح  ايط محيط كارسختي شر

ي ي محروميت از مطب و فوق العادهبرقراري فوق العاده -3تبصره 
 اشعه، تابع ضوابط و مقررات خاص خود است.

لمي ع هيأت جذب يهلعاداقجرايي فوالدستورالعم -4تبصره 
 »4دستورالعمل پيوست «رح داراي سوابق برجسته و درخشان به ش

  است.
خود يا  لميع تهيأ تواند از خدمات عضومي دانشگاه -18ماده 

پژوهشي با موافقت كتبي و  ها و مؤسسات آموزش عاليساير دانشگاه
محل خدمت آنان، به منظور تدريس يا تحقيق با  يهسسؤمدانشگاه يا 

لتحقيق، براساس يك پنجاهم مجموع اقح لتدريس يااقح پرداخت
 شغل (مخصوص) عضو (تمام وقت)، يالعادهفوقحقوق مرتبه و پايه و 
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ساعت تدريس عملي يا يك  5/1در ازاي يك ساعت تدريس نظري يا 
 ساعت تحقيق آنان، استفاده كند.

متبوع استخدامي  يهدانشگاه يا مؤسسچنانچه محل  -1تبصره 
كيلومتر فاصله داشته باشد،  100بيش از  دانشگاهعضو مدعو تا محل 

التحقيق التدريس يا حقموزشي، حقآنتواند به تشخيص معاومي دانشگاه
  پرداخت كند. 2تا  5/1او را با ضريب 

علمي در يك  هيأتالتدريس اعضاي سقف واحد حق -2تبصره 
  گردد.امناء تعيين مي هيأتنيمسال تحصيلي، از طرف 

تواند از خدمات دارندگان مدارك تحصيلي مي دانشگاه -19ماده 
لمي كه صالحيت مدرسي آنان در يكي از ع تهيأ دانشگاهي غيرعضو

پرديس  هاي تحصيلي با پيشنهاد گروه/دانشكده به تأييد دانشكده/رشته
التدريس در ازاي پرداخت حق» مدرس«ربط رسيده باشد، به عنوان ذي

 يالعادهفوقرتبه و پايه و براساس يك پنجاهم مجموع حقوق مساعتي، 
حسب  ،استاديار و مربي يمرتبهشغل (مخصوص) عضو هيأت علمي در 

با توجه به  دانشگاهدر آنان سنوات اشتغال با مساوي  ييهپامورد با 
  استفاده كند. )تخصصي ارشد و دكتريمدرك تحصيلي وي (كارشناسي

نري و تواند براي آموزش فني، عملي، همي دانشگاه -1تبصره 
دانشگاهي  يمرتبهآزمايشگاهي از مدرساني كه مدرك 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 مدارك علمي و تجربه  دانشگاه يسهيرئ هيأت تشخيص
 گردد.مدرس، تعيين مي

سقف ساعات تدريس مدرسان موضوع اين ماده در يك  -2تبصره 
  .گردديمتعيين  دانشگاه يسهيرئ هيأتنيمسال، از سوي 

دمات كشوري يا خ تمدرسان مشمول قانون مديري -3تبصره 
ها و مؤسسات لمي دانشگاهع تهيأ يرغ ياستخدامي اعضا ينامهنييآ

آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، صرفاً در ساعات غير موظف مشمول 
  اين ماده هستند.

 دانشگاهچنانچه محل سكونت مدرسان مدعو با محل  -4تبصره 
تواند به تشخيص مي دانشگاهكيلومتر فاصله داشته باشد،  100بيش از 

  پرداخت كند. 2تا  5/1را با ضريب  التدريس آنانمعاون آموزشي، حق
التدريس مدرسان ايثارگر (جانبازان و آزادگان و حق -5تبصره 

رزمندگان داراي حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) با مدرك 
ارشد، به ترتيب براساس يك پنجاهم تحصيلي كارشناسي و كارشناسي

وص) عضو هيأت شغل (مخص يالعادهفوقمجموع حقوق مرتبه و پايه و 
مساوي با  يهيپامربي آموزشي و استاديار آموزشي با  يمرتبهعلمي در 

گردد و به عنوان مدرس تعيين مي دانشگاهسنوات اشتغال در 
آزادگان، فرزندان شهدا و  و مدرسان ايثارگر (جانبازان لتدريس سايراقح

ايت رزمندگان) با مدرك دكتري تخصصي برمبناي مفاد اين ماده و رع
اعضاي  يهيپااعطاي ترفيع  دستورالعمل 6ماده  10 و 7اي ههتبصرمفاد 
  ردد.گيتعيين م علمي هيأت
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كه براي مدت معين  دانشگاهعلمي  هيأتبه اعضاي  -20ماده 
، از تاريخ شونديماعزام  دانشگاهجهت انجام وظايف محوله به خارج از 

مقصد از مبدأ  يفاصلهحركت به محل مأموريت تا بازگشت، چنانچه 
مأموريت روزانه به مأخذ يك  يالعادهفوقكيلومتر باشد،  100بيش از 
هاي شغل و جذب، العادهحقوق مرتبه و پايه و فوق) مجموع 20/1بيستم (

اسكان و تغذيه براساس مقررات عمومي و  يينههزردد. گيپرداخت م
بات اياب و ذهاب بين شهري و درون شهري، براساس مصو يينههز

العاده به اعضاي پرداخت خواهد شد. اين فوق دانشگاه ييسهرئهيأت 
علمي در مأموريت فرصت مطالعاتي، بورس تحصيلي داخل و  هيأت

و مأموران سياسي تعلق  هادستگاهو  هادانشگاهخارج، مأموران به ساير 
  نخواهد گرفت.

 مأموريت يالعادهفوقسقف حداكثر پرداخت به عنوان  -1تبصره 
 يهيپادرصد حقوق مرتبه و پايه استاديار با  20عضو نبايد از  يروزانه

  بيشتر باشد. 30
اگر عضو، يك روز تمام به خارج از محل خدمت خود  -2تبصره 

كيلومتر است، اعزام شود و در محل  100 حداقل آن تا مبدأ يفاصلهكه 
 يعادهالفوقدرصد  100مأموريت توقف شبانه نداشته باشد، به مأخذ 

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

، به صورت دانشگاه صالحمراجع ذيعضوي كه با تأييد  -3 تبصره
شود، ضمن برخورداري از حقوق و مأموريت به خارج از كشور اعزام مي
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خارج از كشور هم  يروزانهمأموريت  يالعادهفوقمزاياي ريالي، 
  دريافت خواهد كرد. ربوط،براساس مقررات م

ها در مورد هر عضو از چهار مدت اين گونه مأموريت -4تبصره 
 ماه متوالي و يا متناوب در يك سال تقويمي بيشتر نبايد باشد.

، محل ثابت دانشگاهبه عضوي كه به موجب حكم  -21ماده 
به ازاي هر كيلومتر فاصله بين دو كند، جغرافيايي خدمت وي تغيير مي

استاديار  يپايهيك درصد حقوق مرتبه و  ، مبلغ رياليمبدأ و مقصدشهر 
 .گردديمپرداخت  »سفر و نقل مكان يينههز«تحت عنوان  پايه يك

عضو مأمور به تحصيل در ايام استفاده از مأموريت  -22ماده 
آموزشي در داخل كشور، حقوق و مزاياي مستمر خود را دريافت 

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

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

علمي مرد شاغل و متأهل مشمول اين  هيأتبه عضو  - 23ماده 
و در صورت » خانوار يينههزكمك«اي با عنوان هزينهنامه، كمكآيين

» والدا يينههزكمك«اي با عنوان هزينهداشتن فرزندان تحت تكفل، كمك
ضريب حقوقي ساالنه  برابر 15و براي هر فرزند  57به ترتيب به ميزان 
 گردد.پرداخت مي  وزيران، هيأتابالغ شده از سوي 

گير و همچنين اعضاي زن شاغل سرپرست بهبانوان وظيف -1تبصره 
تند و به موجب ي كلي هسخانوار كه همسرانشان معلول و يا ازكارافتاده
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حكم مراجع قانوني، سرپرستي خانوار را به عهده دارند، از كمك 
 ينهيهزخانوار و نيز در صورت تكفل مخارج فرزندان، از كمك ينهيهز

 شوند.اوالد برخوردار مي

تعلق  آنهابه  نهيهز كمك كه فرزنداني سن ينهيشيب -2تبصره 
هزينه، نيازي به ع اين كمكبرقراري و قط .استسال تمام  20 ،گيردمي

در مورد  دانشگاهدرخواست عضو ندارد و به طور خودكار از سوي 
. عضو شوديمعضو آمده است، انجام  يشناسنامهفرزنداني كه نام آنها در 

   برساند. دانشگاهبايد هرگونه تغيير در وضعيت فرزندان خود را به اطالع 
كلي، با تشخيص سازمان  يفرزندان 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 يينههزكمك«پرداخت  ينحوهميزان و  -4تبصره 
 گيران دربهموضوع اين ماده به بازنشستگان و وظيف» اوالد يينههزكمك«

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« ،براساس مبلغ اعالم شده از سوي هيأت وزيران

موضوع اين ماده به » عيدي«پرداخت  ينحوهميزان و  -تبصره
گيران در هر سال، تابع ضوابط و مقررات تعيين بهان و وظيفبازنشستگ

  وزيران همان سال است. هيأتشده در مصوبات 
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قانون «در صورت ارتكاب هر يك از تخلفات آمده در  -25ماده 
ها و مؤسسات آموزش عالي و مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه

و، موضوع به از سوي عض» اجرايي آن ينامهيينآتحقيقاتي كشور و 
 گردد.هاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي ارجاع ميهيأت

عضو شاغل موظف به حفظ و نگهداري اموال، اسناد و  -26ماده 
در اختيار وي قرار داده شده است.  دانشگاهمداركي است كه از سوي 

 ياجازهتحويل دادن يا ندادن اموال، اطالعات، مدارك و اسناد، صرفاً با 
پذير است و در مجاز در چارچوب قوانين و مقررات مربوط امكانمقام 

قانون «صورت ورود ضرر و زيان و يا افشاي اسناد، موضوع براساس 
ها و مؤسسات آموزش عالي و مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاه

 مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.» تحقيقاتي كشور

ت انصاف و موظف است ضمن رعاي دانشگاهعضو  -27ماده 
داري و تبعيت رويي، وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانتگشاده

پرديس/ دانشكده/ گروه  /دانشگاهاز قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي 
صالح پاسخگو و واحد سازماني مربوط، انجام دهد و در مقابل مقام ذي

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

هاي قانوني در انجام وظايف و مسئوليت دانشگاهعضو  -28ماده 
 حمايت 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،عضو براي دفاع از تقاضاي 
 .كنداز عضو حمايت قضايي  ،گرفتن وكيل

نامه در به عضوي كه براساس ضوابط و مقررات اين آيين -29ماده 
برد، صرفاً حقوق مرتبه و پايه و به سر مي» آماده به خدمت«وضعيت 

  .گرددخانوار و اوالد پرداخت مي يينههزكمك
، حداكثر يك سال »آماده به خدمت«مدت وضعيت  -1تبصره 

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

رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي، از اتهام وارد شده تبرئه گردد، 
پيش از  يا قرارداد حقوق و مزاياي مستمر مندرج در حكم كارگزيني

 ر اين مدت دريافت خواهد كرد.آماده به خدمت بودن را د

، وضعيت عضو »آماده به خدمت« يدورهچنانچه تا پايان  -30ماده 
هاي رسيدگي انتظامي اعضاي براساس حكم مراجع قضايي يا هيأت

هيأت علمي، تعيين نشده باشد و يا موجبات بازگشت به كار وي فراهم 
زمان  نگردد، در صورت داشتن شرايط بازنشستگي (با احتساب مدت

هاي و در غير اين صورت به يكي از روش آماده به خدمت) بازنشسته
  زير، حسب درخواست او رفتار خواهد شد:

پژوهشي و  و ها و مؤسسات آموزش عاليانتقال به ساير دانشگاه - الف
  هاي اجرايي با اعالم نياز.يا دستگاه
ي و العشموزآتها و مؤسسااله به ساير دانشگاهسكمأموريت ي -ب

 جرايي با اعالم نياز.ا يهاو يا دستگاهپژوهشي 
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اه آخرين حقوق و مزاياي مكبازخريد عضو با پرداخت ي -پ
 يسهيرئ هيأتمستمر به ازاي هر سال خدمت قابل قبول، با تأييد 

 .دانشگاه

علمي  هيأت عضو نيازمندِ يخانوادهبراي تأمين معيشت  -31ماده 
هاي رسيدگي به تخلفات اداري و هيأت يرأ ياكه با حكم مراجع قضائي 

 هاي بازسازي وهيأتيا  دانشگاهعلمي  هيأتانتظامي اعضاي  هيأتيا 
مراجع مشابه، محكوم به اخراج يا انفصال دائم از  ياپاكسازي سابق و 

 يسابقهسال  15، در صورت داشتن بيش از شده استخدمات دولتي 
و در صورت  او تقاضاي سال سن در زمان صدور رأي، با 50خدمت و 

قانوني تحت تكفل وي به تشخيص  انرثاغياب يا فوت وي با تقاضاي و
متناسب با سابقه و ميزان كسورات  ياماهانه، مقرري دانشگاهرئيس 

 يالعادهپرداختي بازنشستگي و حداكثر تا ميزان معادل حقوق و فوق
  . گردديميك برقرار  ييهپاشغل و جذب مربي 

 يخانوادههر سال يك بار وضع معيشت  ،دانشگاهئيس ر -1تبصره 
اين قبيل افراد را بررسي كرده و با توجه به نتايج بررسي، نسبت به قطع 
يا كاهش يا افزايش مقرري يادشده، با رعايت حداكثر مقرر، تصميم 

ارائه  دانشگاهامناي  هيأتمقتضي را اتخاذ كرده و گزارش آن را به 
  . كندمي

، در انرثاو يفهيوظررات مربوط به برقراري حقوق مق -2تبصره 
  علمي منفصل نيز رعايت خواهد شد.  هيأتعضو  يخانوادهمورد 
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پس  ،امناء هيأتشده از تاريخ تصويب در مقرري تعيين -3تبصره 
از كسورات قانوني، از منابع صندوق بازنشستگي كشوري و يا در 

پرداخت  دانشگاه صورت عدم امكان، از محل درآمدهاي اختصاصي
 .خواهد شد

به هر نحو از ركود علمي و عدم  دانشگاهاگر رئيس  -32ماده 
علمي، براي اجراي وظايف محوله مطلع  هيأتكفايت و صالحيت عضو 

علمي صاحب صالحيت  هيأتشود، كميسيوني با سه نفر از اعضاي 
ورده استادي)، تشكيل خواهد داد تا تحقيق به عمل آ يمرتبه(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 
از ركود علمي عضو يا عدم كفايت يا صالحيت او براي اجراي وظايف 

مراتب را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به  دانشگاهمحوله باشد، رئيس 
پس از رسيدگي به  هيأتكند. اگر اعالم مي دانشگاه يهيزمم هيأت
كفايتي و صالحيت نداشتن وي را ي عضو، ركود علمي يا بيهافعاليت

 :شوديمزير با وي رفتار  يهاروشمحرز دانست، به يكي از 

اگر عضو واجد شرايط بازنشسته شدن باشد، بازنشسته  -الف
  .شوديم

 اشد، باب هبول داشتقلمت قابخد يسابقهسال  20حداقل  اگر -ب
ربط، هماهنگي صندوق بازنشستگي ذي روز حقوق و مزايا با 20حداقل 

  .شوديمبازنشسته 
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پژوهشي و  و اليعشآموز مؤسساتو  هادانشگاهبه ساير  -پ
مقصد  يهمؤسسدرخواست  يارائهاي اجرايي، مشروط به ههدستگا
  .شوديممنتقل 
را نداشته باشد، سنوات خدمت  اگر شرايط بازنشسته شدن -ت

روز حقوق و مزاياي مشمول كسور  30قابل قبول او با پرداخت تا 
رئيسه  هيأتبازنشستگي به ازاي هر سال خدمت قابل قبول، به تشخيص 

  .شوديمذخيره شده، بازخريد  هاييمرخصبه عالوه وجوه 
در صورت  71ماده موافقت با استعفاي عضو بر اساس مفاد  -ث
  است.درخو

موظف است ساالنه فهرست  دانشگاهمعاونت آموزشي  -تبصره
اعضايي را كه در طول سه سال متوالي موفق به كسب يك پايه ترفيع 

 دانشگاهگيري، به رئيس ، جهت بررسي ركود علمي و تصميماندنشده
 اعالم كند.

 
عضو حقيقي در جلسات  يجلسهحق حضور در  -33ماده 

ها و عناوين مشابه به ازاي هر ساعت، بر أتهي، شوراها، هايسيونكم
ي شغل العادهمبناي يك هفتاد و پنجم مجموع حقوق مرتبه، پايه و فوق

  ساعت در ماه قابل پرداخت است. 40(مخصوص) عضو، تا سقف 
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  چهارمفصل 

  ارزيابي مستمر، ترفيع پايه و ارتقاء
  

رفيع ساالنه ت ييهپاعضو موظف است به منظور كسب  -34ماده 
نامه، اين آيين »6دستورالعمل پيوست «در چارچوب ضوابط و مقررات 

آموزشي، پژوهشي و خدمات علمي اجرايي  هاييتفعالاطالعات 
خود را ترجيحاً بالفاصله پس از تاريخ استحقاق ترفيع خود و  يساالنه

ثبت  دانشگاهاطالعاتي  يهاهسامانحداكثر تا تاريخ استحقاق سال بعد در 
ترفيعي كه اطالعات آن يك سال بعد از تاريخ  ييهپاكند. بار مالي 

ترفيعات  ييتهكماستحقاق در سامانه ثبت شده است، از زمان تصويب 
اطالعات  يارائهاعمال خواهد شد. در هر صورت، تأخير در ثبت و 
قاق آن سال امكان ترفيع هر سال، حداكثر تا سه سال پس از تاريخ استح

 پذير است و پس از آن ديگر قابل بررسي نيست.

موظف است براي بررسي استحقاق دريافت  دانشگاه -35ماده 
عضو، عملكرد آموزشي، پژوهشي و خدمات علمي  يساالنهترفيع  ييهپا

اطالعاتي  يهاسامانهشده در اجرايي او را بر اساس اطالعات ثبت
 اقدام قرار دهد.  ، مورد ارزيابي ودانشگاه



48        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

 موظف است بر مبناي نتايج حاصل از ارزيابي دانشگاه -36ماده 
عضو و به منظور افزايش سطح كارآيي و اثربخشي  يساالنهعملكرد 

اي آموزشي هههاي وي در ايفاي هرچه بهتر تكاليف، كارگابيشتر فعاليت
موظف علمي نيز  هيأتالزم را طراحي و اجرا كند. عضو  يهابرنامهو 

ا و ههربط، در آن كارگاذي يهادستورالعملاست بر اساس مقررات و 
 شركت كند. هابرنامه

 - موظف است بر اساس درخواست عضو براي دانشگاه -37ماده 
شده در به اطالعات ثبت هاي عضو را با توجهارتقاي مرتبه، فعاليت

ي اعضاي رتبهمينامه ارتقادرچارچوب آيين دانشگاهطالعاتي ايهاسامانه
مرتبط به آن، مورد ارزيابي و اقدام قرار  يهادستورالعمللمي و عتهيأ

 دهد. 

  



  
  
  پنجمفصل 

  مأموريت و انتقال
  

مكلف است در راستاي توليد دانش و اعتالي  دانشگاه -38ماده 
المللي، كمك به حل مشكالت علمي و فني جايگاه خود در سطح بين

هاي تخصصي، آشنايي و استفاده از هكشور از طريق تحقيق در زمين
هاي نوين پژوهشي و آموزشي، دستاوردها، دانش فني، امكانات و روش

المللي در روابط بين اي و بينعلمي منطقه هاييهمكارنهادينه كردن 
اي علمي و پژوهشي و همچنين به هتنتايج فعالي يمبادلهدانشگاهي و 

 هيأتقاي تجربه و دانش اعضاي منظور افزايش كارآيي و كارآمدي و ارت
ها، علمي خود؛ تسهيالت الزم را براي شركت آنان در كنفرانس

و يا مانند  دانشگاهها، انجام مطالعات مرتبط با اهداف سمينارها، كنگره
تحصيلي هر يك از اعضاء در داخل يا خارج از  يرشته يينهزمآن كه در 

را در قالب هر يك از موارد اعزام آنان  دانشگاهشود و كشور تشكيل مي
دهد، در چارچوب ضوابط و مقررات اين زير ضروري تشخيص مي

  نامه، فراهم كند:آيين
  مأموريت فرصت مطالعاتي -الف
  مأموريت علمي -ب



50        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

  مأموريت پژوهشي -پ
  مأموريت آموزشي -ت

طعي تمام ق يعلمي رسم هيأتتواند عضو مي دانشگاه -39ماده 
ل اطالعات علمي و آگاهي از تحقيقات وقت خود را براي تكمي

، هاپژوهشداخل يا خارج از كشور و مشاركت در اين گونه  ييشرفتهپ
كه به  مطالعاتي مأموريت فرصت اجرايي در چارچوب دستورالعمل

- تفرص«رسد، براي استفاده از مي دانشگاهي ئيسهرتتصويب هيأ
 اعزام كند.» مطالعاتي

مرخصي استحقاقي يا  يرهيذخاز  درخواست استفاده -تبصره
فرصت مطالعاتي و  يدورهسال پس از اتمام  2تا مرخصي بدون حقوق 
  .پذير نخواهد بود، 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 وها، سمينارها، كنفرانسركت در كارگاهش
 يهابرنامه 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

  د.اعزام نماي
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  توانديم دانشگاه - 41ماده 
، به رسديم رئيسه هيأتخود را بر اساس دستورالعملي كه به تصويب 

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

لمي پيماني صرفاً در طول قرارداد و با ع هيأتعضو  -1تبصره 
  نامه، مشمول اين ماده است.رعايت ساير ضوابط و مقررات اين آيين

مرخصي استحقاقي يا  يرهيذخدرخواست استفاده از  -2تبصره 
مأموريت پژوهشي  يدورهسال 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 نامهمنظور ارتقاي علمي در چارچوب آيين

اعطاي بورس تحصيلي و اعزام دانشجو به «و » تحصيلي داخل كشور
وقت و حداكثر به مدت وب وزارت، به صورت تماممص» خارج از كشور

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

تحصيل در مقطع  يادامهعلمي براي  هيأتاعزام عضو  -43ماده 
حوزوي (در خارج و يا داخل كشور و با  4دكتراي تخصصي يا سطح 

به داشتن شرايط زير بر اساس  استفاده از مأموريت آموزشي)، منوط
  سد خواهد بود. ريم دانشگاه ييسهرئ هيأتكه به تصويب  يانامهشيوه

  وضعيت استخدامي عضو رسمي باشد. -الف
  باشد. دانشگاهتحصيلي عضو، مورد نياز  يرشته -ب
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  محل تحصيل عضو، مورد تأييد وزارت باشد. -پ
ارتقاي  ينامهنييآ 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 ـرابـعضو نسبت به سپردن وثيقه ملكي به ميزان دو ب -ج

  اي برآوردي اقدام كند.هههزين آموزشي و ساير تيمأمورمزاياي دوران 
نچه عضو مأمور به تحصيل در پايان مهلت مقرر چنا -1تبصره 

و  دانشگاهموفق به اخذ مدرك تحصيلي مورد نظر نگردد، به تشخيص 
برابر  2وزارت، ضمن بازپرداخت تا  دفتر حقوقي دييتأدر صورت لزوم 

، دانشگاهها و وجوه دريافتي به عنوان خسارت وارده به هزينه يهمه
  ام وظايف محول است.ملزم به حضور در محل خدمت و انج

در موارد خاص، مدت مأموريت آموزشي عضوي كه در  -2تبصره 
تحصيلي مورد نظر نشده است، با  يدورهسال موفق به گذراندن  4پايان 
ماهه، با گزارش پيشرفت تحصيلي براي حداكثر دو نوبت شش يارائه
پرداخت حقوق و مزاياي مستمر قابل تمديد  رئيسه و هيأتت موافق
  ت. اس

تحصيل عضوي كه تا پايان  يادامهدر موارد خاص،  -3تبصره 
سال مأموريت آموزشي، موفق به گذراندن  5مهلت مقرر و حداكثر در 

 يارائهتحصيلي و اخذ مدرك مورد نظر نشده است، صرفاً با  يدوره
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رئيسه، حداكثر براي  هيأتدرخواست مرخصي بدون حقوق و تصويب 
  پذير است.ندو نوبت يك ساله، امكا

پذيرش مدرك دكتراي تخصصي عضوي كه سن وي  -4تبصره 
سال نيست و با استفاده از مرخصي بدون حقوق و با  50بيشتر از 

شخصي اخذ شده است، با رعايت شرايط مندرج در بندهاي  ينهيهز
اين ماده و ساير شرايط و مقررات مربوط، پس از تأييد هيأت  تتا  الف

  پذير است.امكان هيأتورالعمل مصوب آن مميزه، بر اساس دست
، دانشگاه يسهيرئ هيأتدر موارد خاص با تشخيص  -5تبصره 

 يادامهخدمت پيماني براي  يسابقهاعزام عضو پيماني با دو سال 
حوزوي در داخل كشور و  4تحصيل در مقطع دكتراي تخصصي يا سطح 

در اين ماده به  با استفاده از مأموريت آموزشي، با رعايت شرايط آمده
  پذير است. استثناي بند يك آن، صرفاً پس از تصويب هيأت امنا امكان

هاي براي تصدي پست دانشگاهمأموريت عضو رسمي  -44ماده 
جمهور، معاونان رئيس مديريت سياسي كشور همچون روساي سه قوه،

اعضاي شوراي نگهبان، رئيس سازمان صدا و سيما، وزيران، معاونان 
، سفيران، استانداران، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي و وزيران

  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 
به مديريت آنان  يالعادهفوقپرداخت است و در هر حال پرداخت 

  دستگاه محل مأموريت خواهد بود. يعهده
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عضو موضوع اين ماده، مشروط به  يمرتبهارتقاي  -2تبصره 
ها و اعضاي هيأت علمي دانشگاه يمرتبهارتقاي  ينامهنييآرعايت كامل 

  مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري انجام خواهد شد.
ياز نناده، بدومنموضوع اي ستحقاقي عضوايترفيع ساالنه -3تبصره 
  شود.ادي اعطا ميعيورت پايهصهبه ارزيابي ب
دانشكده و تصويب با موافقت گروه/ توانديم دانشگاه -45ماده 
رئيسه، عضو رسمي خود را با درخواست  هيأت ييدتأپرديس و /دانشكده
آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي وابسته  مؤسساتا يا ههدانشگا

اي اجرايي و ههيا ساير دستگا تحقيقات و فناوري ،به وزارت علوم
ها و ديگر مزاياي چنين العادهموافقت عضو، مأمور كند. حقوق، فوق

محل مأموريت پرداخت  يمؤسسهعضوي در مدت مأموريت، از طرف 
وجهي پرداخت نخواهد شد. در صورتي كه  دانشگاهو از طرف  گردديم

محل  يمؤسسه يا از طرف مدت يادشده را شخصاً كسور بازنشستگي 
خدمت رسمي او منظور خواهد  يسابقهمأموريت بپردازند، آن مدت جزو 

 هيأتمحل مأموريت و تأييد  يمؤسسهشد. در صورت درخواست 
با حفظ وظايف آموزشي  توانديم، حكم مأموريت عضو، دانشگاه ييسهرئ

سوي و پژوهشي صادر شود. در اين صورت، حقوق و مزاياي عضو، از 
 يمؤسسهليكن اين امر مستلزم عقد قراردادي با ؛ شوديمپرداخت  دانشگاه

ايست حداقل معادل مبالغ پرداختي به بياست كه در آن م يتمأمورمحل 
عضو متناسب با زمان حضور او در محل مأموريت (مذكور در حكم 

   پرداخت گردد. دانشگاهبه  يتمأمورصادره) از طرف محل 
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تواند در صورت نياز به خدمات اعضاي مي هدانشگا -1تبصره 
 و ها و مؤسسات آموزش عاليهيأت علمي رسمي ساير دانشگاه

اجرايي، با  يهادستگاهپژوهشي دولتي وابسته به وزارت و يا ديگر 
مربوط، از خدمات آنان براي مدت معين با رعايت  يمؤسسهموافقت 

  . استفاده كند» مأمور به خدمت«مقررات، به عنوان 
ترفيع مأموران مشمول اين ماده در صورت كسب امتيازات  - 2تبصره 

آموزشي و پژوهشي موظف، با تصويب  يهاتيفعالالزم از طريق انجام 
 دانشگاهبر اساس ضوابط و مقررات ترفيع در  دانشگاهترفيعات  يتهيكم

پذير است. در مورد مأموراني كه وظايف آموزشي و پژوهشي خود امكان
، ترفيع منوط به اخذ دهنديممحل مأموريت انجام  يؤسسهم را در

  محل مأموريت است. يمؤسسه يهيدييتأ
ارتقاي مأموران مشمول اين ماده در حين مأموريت  -3تبصره 

 يتهيكم يمصوبهپذير نيست؛ ليكن براي مأموراني كه تاريخ امكان
ست، در ا هاآن تيمأمورپيش از تاريخ آغاز  هاآن يپروندهمنتخب 

  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 هاكه در سمت
پرداخت  دانشگاهاز محل اعتبارات  توانديمهمكاري دارد  هافرهنگستان

ي مديريت عضو از محل اعتبارات محل العادهت فوقشود. در هر صور
مرخصي اين افراد در محل  يرهيذخ. شوديممأموريت پرداخت 

مورد  دانشگاهرئيسه، در  هيأتاعالم آن محل و تأييد  مأموريت، با
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. ارتقاي مأموران مشمول اين تبصره با رعايت رديگيماحتساب قرار 
  است. پذيرارتقاء امكان ينامهكامل آيين

استفاده از آن،  ينحوهمدت مرخصي عضو مأمور و  -5تبصره 
مرخصي در  يرهيذخمحل مأموريت است و  يمؤسسهمشمول مقررات 

  .شودينممحاسبه  دانشگاهمحل مأموريت، در  يمؤسسه
مأموريت عضو رسمي كه با موافقت و يا حكم وزير به  -6تبصره 

المللي مأمور به خدمت بينها و مؤسسات خارج از كشور و يا سازمان
با پرداخت  گردد، بدون حفظ وظايف آموزشي و پژوهشي و صرفاًمي

 دانشگاهيا  تيمأمورمحل  يمؤسسهحقوق و مزايا از محل اعتبارات 
  پذير است. امكان

كه با حكم وزير به سمت  يمأموريت اعضاي رسم -7تبصره 
و فناوري  آموزش عالي، پژوهشي مؤسساتا و ههرياست دانشگا

ردند، با رعايت ميزان واحد موظف گيبه خدمت م مأمورمنصوب و 
و  نامهآييناين  13ماده مندرج در  تدريس يا كسر واحد موظف تدريس

محل  يمؤسسهحسب توافق از محل اعتبارات پرداخت حقوق و مزايا 
(بدون  تيمأمورمحل  يمؤسسهاعتبار از محل  نيتأمخدمت آنان و يا 

لعاده اقپرداخت فو ذير است.پنامكا دانشگاهتوسط  پرداختو  كاهش)
بر عهده  موضوع اين تبصره،در دوران تصدي سمت عضو مديريت 

   .اشدبيم تيمأمورمحل  يهمؤسس



      57    مأموريت و انتقال -فصل پنجم

ها و به خدمت در دانشگاه دانشگاهمأموريت عضو رسمي  - 8تبصره 
لعكس غيرانتفاعي و با - 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 رياست مؤسسات يادشده با درخواست مؤسسه، تأييد
  تصويب وزير.

ها و به خدمت در دانشگاه دانشگاهمأموريت عضو رسمي  - ب
اي از ه به هرگونهغيرانتفاعي ك - مؤسسات آموزش عالي غيردولتي

كل  يبودجهها در جداول و نام آن كننديمعمومي دولت استفاده  يبودجه
سال در طول دوران  2كشور درج گرديده است، حداكثر براي مدت 

 يهحقوق و مزاياي آنان از محل اعتبارات مؤسس نيتأمبا  صرفاً، خدمت
  .باشديمامكان پذير  دانشگاهو پرداخت از طريق  تيمأمورمحل 

به خدمت در دانشگاه  دانشگاهمأموريت اعضاي رسمي  -9تبصره 
رئيس و معاونان «اي مديريتي هتآزاد اسالمي، صرفاً براي تصدي سم

رئيس واحد علوم، «و » روساي مراكز استاني دانشگاه«، » دانشگاه
اشد. ميزان واحد موظف بيذير مپنپس از تأييد وزير امكا» تحقيقات
پيشنهاد  دانشگاه،ي اين دسته از اعضا، با درخواست پژوهشويآموزش

  .گردديممركز و تأييد وزير تعيين 
عضو رسمي مشمول اين ماده در يك  تيمأمورمدت  -10تبصره 

  د. د بوحداكثر سه سال متوالي خواه تيمأمور يدوره
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يا مؤسسات دولتي يا  هاخانهدر صورتي كه وزارت -46ماده 
كل كشور، به  يبودجهمستقل مندرج در جداول ي المنفعهمؤسسات عام

 دانشگاهنياز داشته باشند،  دانشگاهعلمي رسمي  هيأتخدمت عضو 
 يرشتهبا موافقت عضو و مشروط بر آنكه خدمت مورد نظر با  توانديم

دانشگاهي عضو ارتباط داشته باشد و كسب تجربه در آن زمينه، براي 
مفيد باشد و گروه  دانشگاهر انجام وظايف آموزشي يا پژوهشي او د

آموزشي مربوط بتواند وظايف خود را بدون مشاركت او انجام دهد، 
 و تصويب پرديس/عضو را پس از تأييد مديرگروه و رئيس دانشكده

اعزام كند.  متقاضي يمؤسسهخانه يا ، به وزارتدانشگاه رئيسه هيأت
محل اعتبار  حقوق و مزاياي اين مأمور، با رعايت مقررات مربوط، از

مأموريت، قابل پرداخت است. چنين عضوي در مدت محل  يمؤسسه
مأموريت، از هر لحاظ به استثناي مقررات مربوط به بازنشستگي، مشمول 

محل مأموريت خواهد بود و در صورتي  يمؤسسهمقررات مورد عمل 
محل مأموريت  يمؤسسهكه كسور بازنشستگي مدت مأموريت را 

خدمت رسمي او منظور خواهد  يسابقهموريت جزو بپردازد، مدت مأ
  شد.

علمي مشمول اين  هيأتترفيع ساالنه و ارتقا، به عضو  -1تبصره 
علمي جزو حداقل  هيأتو سنوات مأموريت اعضاي  رديگينمماده تعلق 

  .شودينمباالتر محسوب  يمرتبهمدت اشتغال به منظور ارتقاء به 
 هيأتوضعيت خدمت عضو در صدور حكم مأموريت،  -2تبصره 
  .شودينموقت) قيد غيرتمام –وقت علمي (تمام
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پس از  لمي مأمورع هيأت وضعيت استخدامي عضو -3تبصره 
، طبق قتومقت يا غيرتماوماز نظر تما دانشگاه،بازگشت به 

  مشخص خواهد شد. نامهآييناين » 1دستورالعمل پيوست «
مرخصي و چگونگي استفاده ازمرخصي، مشمول مدت  -4تبصره 

مرخصي در محل  يرهيذخاست و  تيمأمورمحل  يمؤسسهمقررات 
  .شودينم، محاسبه دانشگاهمأموريت در 
اگر حقوق و مزاياي عضو، با قراردادي از طرف  -5تبصره 

پرداخت شود، پرداخت حقوق و  دانشگاهمحل مأموريت به  يمؤسسه
شكل  به عضو بالمانع است. پرداخت حقوق به هدانشگامزايا از جانب 

، دريافت دانشگاهپژوهشي عضو با  و و حفظ ارتباط آموزشي مذكور
عضو در طول  يمرتبه، ليكن همچنان ارتقاي كنديمپذير ترفيع را امكان
پذير نيست و سنوات مأموريت در حداقل مدت اشتغال، مأموريت امكان

  شد.  براي ارتقاي مرتبه محسوب نخواهد
عضو رسمي مشمول اين ماده در يك  تيمأمورمدت  -6تبصره 

  حداكثر سه سال متوالي خواهد بود.  تيمأمور يدوره
، عضو هيأت علمي رسمي با دانشگاهدر صورت نياز  -47ماده 

 و ها و مؤسسات آموزش عاليدانشياري و استادي ساير دانشگاه يمرتبه
اي ههوزارت و يا ساير دستگا پژوهشي دولتي وابسته به وزارت، ستاد

 ييشينهپتواند با حفظ مبدأ و مقصد مي مؤسساتاجرايي، با موافقت 
منتقل شود. حقوق و مزاياي اين عضو بر اساس  دانشگاهخدمتي، به 

شده و سوابق خدمتي، طبق مقررات اين پست سازماني تخصيص داده
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أت علمي رسمي انتقال اعضاي هي گردد و بالعكس،نامه تعيين ميآيين
 و ها و مؤسسات آموزش عالينيز به ساير دانشگاه دانشگاهقطعي 

اجرايي، حسب  يهادستگاهپژوهشي دولتي وابسته به وزارت و ساير 
بالمانع است. در اين  دانشگاهدرخواست آن مؤسسات و موافقت 

 استخدامي عضو منتقل يرابطهصورت، از تاريخ اجراي حكم انتقال، 
 يمؤسسه يعهدهقطع و هر گونه پرداختي، صرفاً بر  شگاهدانشده با 

  مقصد خواهد بود.
عضو، قبل از انتقال به  يشدهذخيره يهايمرخص -1تبصره 

  تسويه شود. مبدأ يمؤسسهبايد توسط  دانشگاه
 يمرتبهعلمي رسمي كه در  هيأت انتقال اعضاي -2تبصره 

 هيأتتأييد  ير شرايط بانيستند، در صورت احراز سا دانشياري و استادي
  پذير است. مميزه، امكان

  



  
  
  ششمفصل 

  ها، بيمه و امور رفاهيمرخصي
  

اعضاي پيماني و رسمي به ازاي هر سال خدمت، به ترتيب  -48ماده 
ها و العادهاز يك و دو ماه مرخصي استحقاقي با استفاده از حقوق، فوق

. استفاده شونديموردار برخ يا قرارداد حسب مورد مزاياي مندرج در حكم
 ييمهندر تابستان و  ربط و الزاماًاز مرخصي با تشخيص مقام مسئول ذي

ماه مجاز است. در موارد ضروري، با درخواست عضو و اول فروردين
يا مقام مجاز از طرف وي، استفاده از مرخصي  دانشگاهتأييد رئيس 

 استحقاقي بالمانع است.

علمي رسمي كه در  هيأتعضاي مرخصي استحقاقي ا -1تبصره 
  است.  روز 45، حداكثر كننديمانجام وظيفه  اي مديريتي و اداريهتپس

در صورتي كه مدت خدمت عضو كمتر از يك سال  -2تبصره 
هاي خدمت، از مرخصي استحقاقي استفاده خواهد باشد، به تناسب ماه

  كرد.
هيات مشابه اعضاي ، قتوهنيممرخصي استحقاقي عضو  -3تبصره 

  قت است.ومعلمي تما
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عضو براي يك بار در طول خدمت، عالوه بر مرخصي  -4تبصره 
تواند تا مجموع يك ماه از بيني شده در اين ماده، مياستحقاقي 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«ين ماده از موضوع ا
  .شوديم

نكردن عضو از مرخصي استحقاقي  درصورت استفاده -49ماده 
 و نامهآييناين  50ساليانه، مرخصي وي به استثناي مشموالن ماده 

  زير اين ماده، قابل ذخيره يا بازخريد نخواهد بود. يتبصره
با درخواست مرخصي عضو شاغل  دانشگاهدر مواردي كه  -تبصره
دار، مبني بر هاي سازماني مصوب ستارههاي اجرايي پستدر سمت

استفاده از تمام يا قسمتي از مرخصي استحقاقي ساالنه در تابستان، به 
دليل نياز به حضور وي موافقت نكند، بر اساس دستورالعملي كه به 

داكثر نيمي از مرخصي و ح رئيسه خواهد رسيد، صرفاً هيأتتصويب 
و يا  دانشگاهعضو كه به علت عدم موافقت رئيس  يساالنهاستحقاقي 

مقام مجاز از طرف وي استفاده نشده است، ذخيره و مابقي به مأخذ 
، يا قرارداد حسب مورد آخرين حقوق و مزاياي دريافتي آمده در حكم

 يالنهسا. در هر حال سقف ذخيره و بازخريد مرخصي شوديمبازخريد 
  نخواهد بود. روز 45يك عضو، بيش از 

با درخواست عضو بدون سمت  دانشگاهدر مواردي كه  -50ماده 
اجرايي براي استفاده از همه يا قسمتي از مرخصي استحقاقي تابستاني به 
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از  روز 10علمي و پژوهشي موافقت نكند،  هاييتفعالسبب اشتغال به 
ستاني عضو، مشروط به تأييد تاب ينشدههمرخصي استحقاقي استفاد

مرخصي موضوع  ييرهذخ. سقف شوديممسئول واحد مربوط، ذخيره 
خواهد بود و از زمان ذخيره،  روز 30در طول خدمت عضو،  ادهاين م

  حداكثر تا سه سال قابل استفاده و غير قابل بازخريد است.
به هر  دانشگاهاستخدامي عضو با  يرابطهدر صورتي كه  -51ماده 

لت، به استثناي حالت انتقال قطع گردد، حقوق و مزاياي مدت ع
شده به مأخذ آخرين حقوق و مزاياي دريافتي مرخصي استحقاقي ذخيره

، به وي و در صورت فوت به يا قرارداد حسب مورد مندرج در حكم
  وارثان قانوني عضو پرداخت خواهد شد.

باط كند، قطع ارت 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 
  حق برخورداري از مرخصي با استفاده از حقوق و مزايا را دارد:

  ازدواج دائم به مدت سه روز كاري. -الف
فرزندان به مدت درگذشت بستگان شامل پدر، مادر، همسر و  -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 شوديمعضو (مرد) كه صاحب اوالد  -د

 )تولد فرزند
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غيبت موجه حالتي است كه عضو به علتي خارج از حدود  -تبصره
تيار خود، نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن قدرت و اخ

  گردد.صالح، احراز ميمراجع ذي عذر وي با تأييد
ي كه مانع انجام ايدر صورت ابتالي عضو به بيمار -53ماده 

روز متناوب در  12 گواهي پزشكي، يارائهتواند با خدمت وي شود، مي
 يارائهروز با  30مدت، تا روز) و مازاد بر اين  3سال (هر نوبت حداكثر 

، از مرخصي استعالجي با دانشگاهگواهي پزشكي و تأييد پزشك معتمد 
استفاده از حقوق و مزاياي مربوط، برخوردار گردد. براي مدت بيشتر از 

روز، حداكثر تا يك سال با نظر كميسيون پزشكي مورد تأييد  30
 .گردديممند از مرخصي استعالجي بهره دانشگاه

اگر بيماري عضو، به تشخيص كميسيون پزشكي مورد  -1ره تبص
، بيش از يك سال تداوم يابد، با رعايت ضوابط و مقررات دانشگاهتأييد 

مربوط، براي مدت بيش از يك سال نيز از حقوق و مزاياي يادشده 
  .شوديمبرخوردار 

در صورتي كه عضو در ايام مرخصي استحقاقي بيمار  - 2تبصره 
گواهي پزشكي و پس از تأييد پزشك معتمد، مرخصي شود، براساس 

استحقاقي وي در طي مدت بيماري، به مرخصي استعالجي تبديل 
  گردد.مي

صادره در خارج از كشور، تأييد  يهايگواهدر مورد  -3تبصره 
سفارت يا دفتر حافظ منافع جمهوري اسالمي ايران در آن كشور در 

  صورت وجود الزم است.
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دمت و يا خ موظف است به عضوي كه در حين اهدانشگ -4تبصره 
، بر اثر عوامل محيط كار دانشگاهمأموريت و بنا به نظر كميسيون پزشكي 

، بدون محدوديت شوديميا  و يا مأموريت دچار حادثه يا بيماري شده
هاي مازاد بر هزينه يهمهمقرر در اين ماده، مرخصي استعالجي اعطا و 

  را پرداخت كند. عضو يامهيبميزان پوشش 
عضو مشمول صندوق تأمين اجتماعي در استفاده از  -5تبصره 

مرخصي استعالجي مازاد بر سه روز، از نظر پرداخت حقوق و مزايا، تابع 
مقررات قانون تأمين اجتماعي است و پرداخت حقوق و مزاياي مدت 
مرخصي استعالجي مازاد بر سه روز (از جمله مرخصي زايمان) بر عهده 

  ن صندوق است.اي
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 يك زايمان، صاحب فرزند دوقلو و  -1تبصره 
  يابد.ماه افزايش مي 12شوند، اين مدت به يا بيشتر مي

انوان عضو پيماني كه قرارداد آنان قبل از اتمام براي ب -2تبصره 
يابد، مدت شده براي مرخصي زايمان اين ماده پايان ميهاي تعيينزمان

  گردد.هاي تعيين شده، تمديد ميقرارداد تا سقف مرخصي
ماموران آموزشي  به استثناي دانشگاهعضو رسمي  - 55ماده 

صورت نداشتن مرخصي )، در نامهآييناين  43ماده  3(موضوع تبصره 
شده با تأييد و موافقت باالترين مقام مسئول  استحقاقي ذخيره
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 نامهآييناين  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 دانشگاهوهشي هاي آموزشي و پژبه برنامه

 ماه 4به مدت قرارداد، مجاز به استفاده از مرخصي بدون حقوق، حداكثر 
  خواهد بود.
تواند در طول مدت مي دانشگاهعضو رسمي قطعي  -56ماده 

خدمت خود با موافقت واحد سازماني و تأييد باالترين مقام مسئول 
بدون حقوق استفاده كند. در  ، حداكثر سه سال از مرخصيدانشگاه

تحصيل  يادامهصورتي كه درخواست مرخصي بدون حقوق عضو براي 
مربوط به شغل وي باشد، اين  يرشتهدر 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 يسهيرئ هيأتمنوط به اخذ مجوز از 

حكم  يواسطهبانوي عضو رسمي كه همسر وي به  -2تبصره 
، برديمأموريت خارج از كشور به سر هاي اجرايي در مرسمي دستگاه

تواند تا پايان مأموريت همسر خود و در طول خدمت، حداكثر به مي
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از مرخصي بدون حقوق استفاده كند. تمديد مازاد بر پنج  سال 5مدت 
  پذير است. امناء امكان هيأتسال با مجوز 
خدمت  يسابقهمدت مرخصي بدون حقوق، جزو  -3تبصره 

و صندوق  دانشگاه، مگر آن كه با موافقت شودينمب بازنشستگي محسو
ربط، كسورات بازنشستگي به طور كامل (مجموع سهم بازنشستگي ذي

  ) از سوي عضو پرداخت گردد.دانشگاهعضو و 
 يادامهمدت مرخصي بدون حقوق عضو براي  - 4تبصره 

، مشروط دانشگاههاي مورد نياز تحصيالت عالي و تخصصي در رشته
منجر به اخذ مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي شود، از لحاظ  به اينكه

بازنشستگي و وظيفه با پرداخت كسور مربوط از سوي عضو، جزو 
  .روديمسابقه خدمت رسمي وي به شمار 

تواند با پرداخت عضو در ايام مرخصي بدون حقوق مي -5تبصره 
از  تكميلي، به صورت آزاد يمهيبدرماني و  يمهيب يسرانهكامل حق 

  اي استفاده كند.خدمات بيمه
به عضو در مدت مأموريت آموزشي، فرصت مطالعاتي،  -57ماده 

مأموريت پژوهشي، آمادگي به خدمت، انفصال موقت، مرخصي بدون 
حقوق و همچنين مرخصي استعالجي مازاد بر يك سال كه به صورت 

مرخصي استحقاقي تعلق  متوالي در طي سال استفاده شده باشد،
 . گيردينم

انتخاب صندوق بازنشستگي در بدو استخدام وفق  -58ماده 
يك بار  مقررات مربوط با عضو است و وي در طول خدمت خود، صرفاً 
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مترتب، مجاز به تغيير  هايينههزربط و تقبل كليه با رعايت قوانين ذي
 است.  صندوق بازنشستگي

رد نياز، به تواند مشروط به تأمين اعتبار مومي دانشگاه -59ماده 
هاي بهداشت و درمان عضو، عالوه بر اعطاي منظور كمك به تأمين هزينه

خدمات درماني يا قانون تأمين اجتماعي، به  ييمهبمزاياي مقرر در قانون 
تكميلي و يا  ييمهبمقتضي، از جمله تسهيل در عقد قرارداد  يهاروش

ي كه به هاي مرتبط، براساس دستورالعملپرداخت بخشي از هزينه
 ، اقدام كند.رسديم دانشگاه ييسهرئ هيأتتصويب 

تواند مشروط به تأمين اعتبار مورد نياز، به مي دانشگاه -60ماده 
منظور مساعدت، تأمين رفاه، آسايش و آسودگي خاطر اعضاء و كمك به 

وام و امور بيمه و تأمين و  يالحسنهقرضتهيه مسكن، تقويت صندوق 
، با تصويب هيأت رئيسه، تسهيالت هاآنضروري رفع ديگر نيازهاي 

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

موظف است به منظور افزايش نشاط و كارآيي،  دانشگاه -61ماده 
ايجاد و  دانشگاهورزش را در ، فرهنگ ءتقويت روحي و سالمت اعضا

ظور تشويق در انجام امور ورزشي، راهكارهاي مناسبي را بر اساس به من
 ، پيشنهاد و اجرا كند.رسديمرئيسه  هيأتدستورالعملي كه به تصويب 

  



  
  
  هفتمفصل 

  پايان خدمت
  

 يمرتبهمكلف است اعضاي خود را با توجه به  دانشگاه - 62ماده 
نفع، ضو ذيعلمي آنان و به شرح زير، بدون نياز به وصول درخواست ع

  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  يسابقه -1تبصره 
اين ماده، براي آن دسته از اعضا كه به عنوان  پ و بآمده در بندهاي 

اند، در صورت كشوري برگزيده شده ينمونه علمي هيأتعضو 
  تا سه سال قابل افزايش است. دانشگاهدرخواست عضو و تأييد 

سن بازنشستگي آن دسته از اعضا كه موفق به كسب  -2تبصره 
ضو و تأييد عت، با درخواسنداهشد» استاد ممتاز دانشگاه تهران«عنوان 
سن بازنشستگي عضو تا سه سال قابل افزايش است. افزايش  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  -3تبصره 
 ، بدون رعايت شرط سني آمده در بندهاي ياد شده و با داشتنپو 

همراه با  دانشگاهخدمت، با پيشنهاد رئيس  يسابقه سال 30 حداقل
امناء، بدون  هيأتآموزشي پژوهشي و تأييد  يهاتيفعالارسال گزارش 

  پذير است.امكان آنان نياز به اخذ تقاضاي بازنشستگي
تواند اعضاي خود را كه براساس شرايط مي دانشگاه -4تبصره 

 يسابقه سال 30داقل ، با داشتن حاين ماده پو  بآمده در بندهاي 
خدمت هستند، در صورت  يادامهخدمت، همچنان واجد شرايط 

  تقاضاي آنان، بازنشسته كند. 
ايثارگران جز در مواردي كه مقررات خاصي وجود داشته  -63ماده 

 هستند.  نامهآييناين  نظر مقررات بازنشستگي تابع باشد از

 يهمهيانگين مبناي تعيين حقوق بازنشستگي عضو، م -64ماده 
پايه،  و همرتب قحقوق و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي (حقو

، )مخصوص(غل ش يالعادهفوقممتاز،  ترفيع ويژه/ يهلعاداقفو
در دو سال منتهي به پايان  )ويژه يالعادهفوق و جذب يالعادهفوق

  خدمت وي با اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگي است.
مشمول صندوق بازنشستگي تأمين اجتماعي از لحاظ عضو  -تبصره
هاي مقرر در قانون تأمين مزاياي بازنشستگي و حمايت و قتعيين حقو

  اجتماعي، تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود است.
 30هنگام تعيين حقوق بازنشستگي، به عضوي كه بيش از  - 65ماده 

، دو و سال 30ازاد بر خدمت دارد، به ازاي هر سال خدمت م يسابقه سال
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حقوق بازنشستگي، عالوه بر حقوق  يشدهرقم تعيين )% 5/2(نيم درصد 
ربط قابل پرداخت شده محاسبه و از سوي صندوق بازنشستگي ذيتعيين
 است.

خدمت قابل احتساب براي  يسابقهمنظور از  -66اده م
بازنشستگي، آن مدت از سوابق خدمت عضو است كه در حين اشتغال 

لمي يا معادل آن بر عتوقت در وضعيت هيأت علمي يا غيرهيأمامت
انجام شده و كسور مربوط را پرداخت » 1پيوست  دستورالعمل«اساس 
  .كنديمكرده يا 

مرخصي بدون حقوق و استعالجي و مدت خدمت  -تبصره
وط به وظيفه، مشر وقت بانوان عضو و همچنين مدت خدمت نظامنيمه

خدمت عضو  يسابقهپرداخت كامل كسور بازنشستگي، به عنوان 
  گردد.محسوب مي

نامه و ي مشمول اين آيينبه عضو بازنشسته، ازكارافتاده -67ماده 
قانوني عضو متوفي، به ازاي هر سال خدمت قابل قبول تا حداكثر  وارثان

، معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسورات سال 30
شده طبق هاي ذخيرهوجوه مربوط به مرخصي ياضافهبازنشستگي به 

پرداخت  »پاداش پايان خدمت«عنوان ربط، به مقررات و ضوابط ذي
  خواهد شد.
خدمت عضو كه در ازاي آن وجوه  يسابقهآن قسمت از  -تبصره

بازخريدي دريافت شده است، از سنوات خدمتي مشمول دريافت اين 
  شود.وجوه كسر مي
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لمي بازنشسته در عتاستفاده از خدمات اعضاي هيأ -68ماده 
التدريس، در سقف صورت حق علمي دانشيار و استاد به يمرتبه

  هاي قانوني بالمانع است.محدوديت
تخصصي با پيشنهاد  يهارشتهدر موارد خاص و براي  -تبصره

اران كارگيري استادي، بهدانشگاه يسهيرئ 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 دانشگاهممنوع است. در موارد خاص، 
  نفع و تأييد هيأت رئيسه بازنشسته كند: شرايط زير را با درخواست ذي

 
  عضو هيأت علمي مرد -الف

 يسابقهسال  20سال سن و حداقل  60داشتن حداقل  -1-الف
  روز حقوق و مزايا بر حسب سنوات خدمت. 20حداقل  خدمت با
 يسابقهسال  25سال سن و حداقل  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 يسابقهسال  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  5تقاضاي بازنشستگي كنند، حداكثر 
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. در اين صورت، بنا بر درخواست شوديمجزو خدمت رسمي محسوب 
كسور بازنشستگي مدت  دانشگاهت موافقت عضو واجد شرايط، در صور

هاي مشمول برداشت العادهمورد نظر بر مبناي آخرين حقوق و فوق
كسور بازنشستگي و به مأخذ سهم عضو و كارفرما محاسبه و از عضو 

 وصول خواهد شد.

در صورت  توانديم دانشگاهعضو رسمي و پيماني  -71ماده 
ي خود را به ترتيب دو ماه قبل ، استعفادانشگاهنداشتن تعهد خدمت به 

سال تحصيلي (رسمي) يا دو ماه قبل از پايان قرارداد (پيماني) از پايان نيم
در  دانشگاهبه صورت كتبي اعالم كند و چنانچه بدون كسب موافقت 

مدت مقرر در محل كار حاضر نشود، عمل عضو، ترك خدمت محسوب 
علمي رفتار خواهد  يأتهو با وي برابر قانون مقررات انتظامي اعضاي 

  شد. 
هيچ مورد درخواست استعفا، رافع تعهدات عضو در  در -1تبصره 

استعفا، موظف است تا  يارائهقبال وظايف وي نيست و عضو پس از 
، در محل كار خود حضور يافته و دانشگاهزمان پذيرش آن از سوي 

اف انجام وظيفه كند. در صورتي كه عضو پس از تسليم استعفا، انصر
اعالم كند، استعفاي وي  دانشگاهروز، كتباً به  15خود را حداكثر ظرف 

  . شوديممنتفي تلقي 
است، در  دانشگاهعضوي كه داراي تعهد خدمت به  -2تبصره 

، بايد زيان دانشگاهصورت اعالم استعفا و قبول استعفاي وي از سوي 
جبران  طربناشي از عدم ايفاي تعهد خود را طبق ضوابط و مقررات ذي
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يا  دانشگاهرئيس  يعهدهكند. مسئوليت نظارت بر اجراي اين ماده، بر 
  مقام مجاز از طرف وي است. 

  
  
  
  
  
  



  
  
  هشتمفصل 

  ساير مقررات 
  

ي اهضو شاغل يا بازنشسته در موارد ذيل كمك هزينع به -72ماده 
العاده شغل برابر مجموع حقوق مرتبه و پايه و فوق» پنج«به ميزان 

  گردد:وص) استاديار پايه يك پرداخت مي(مخص
ازدواج دائم عضو شاغل يا بازنشسته و همچنين هر يك از  -الف

 يفرزندان و افراد تحت تكفل وي در هر مورد فقط يك بار (با ارائه
  الح) صيمستندات قانوني از مراجع ذ

فوت همسر يا هر يك از فرزندان و افراد تحت تكفل عضو  -ب
  الح) صيذ مستندات قانوني از مراجع يارائهته (با شاغل يا بازنشس

در صورت فوت عضو شاغل يا بازنشسته كمك هزينه  -1تبصره 
  . شوديمقانوني وي پرداخت  وارثانموضوع اين ماده به 

وظيفه بگيران عضو شاغل يا بازنشسته متوفي به استثناي  -2تبصره 
از كمك هزينه همسر وي نيز در صورت ازدواج دائم براي يك بار 

 شود.اين ماده برخوردار مي» الف«موضوع بند 

دانشكده به  يك گروه/ محل خدمت عضو از تغيير - 73ماده 
دانشكده ديگر، صرفاً با رضايت وي، موافقت مبدأ و مقصد و 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. هيأت يمصوبه
واحدهاي سازماني بر اساس  هاييتفعالو  هايتمأمورتغيير  -ب
  صالح.امناء يا ديگر مراجع ذي هيأت يمصوبه
   دار.اي مديريتي مصوب شمارههتو در پساشتغال عض -پ

در صورتي كه به هر علت، محل خدمت عضو در  -2تبصره 
تخصصي وي باشد، با تشخيص  يينهزمگروه/دانشكده، غيرمرتبط با 

اجرايي جذب، محل خدمت عضو بدون نياز به طي مراحل  هيأت
  .گردديمتعيين  دانشگاهيادشده، از سوي 

اي سازماني هتو پيماني جهت تصدي پسكارگيري عضبه -74ماده 
  زير ممنوع است. يتبصرهدار مصوب، به استثناي ستاره

از اعضاي پيماني كه  توانديم دانشگاهدر موارد خاص،  -تبصره
خدمت آموزشي و پژوهشي در واحد  يسابقهسال  3حداقل داراي 

 جهت تصدي دانشگاهي ئيسهرهيأتسازماني مربوط هستند، با موافقت 
دار مصوب استفاده كند. اين تبصره شامل اي سازماني ستارههتپس

  .شودينممشمولين طرح سربازي 
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تصدي بيش از يك سمت سازماني براي هريك از  -75ماده 
، عالوه بر سمت آموزشي يا پژوهشي ممنوع دانشگاهاعضاي رسمي 

براي تصدي موقت  دانشگاهاست. در موارد ضروري با تشخيص رئيس 
زماني مديريتي يا حساس، به صورت سرپرستي، براي شش ماه پست سا

ديگر قابل تمديد است، مجاز  يماههشش يدورهكه حداكثر براي يك 
  است. 

ي مديريت تنها يك سمت العادهدر هر صورت مزايا و فوق -تبصره
  به عضو پرداخت خواهد شد.

 هيأتداشت و ارج نهادن به اعضاي به منظور بزرگ -76ماده 
 هاييبرجستگها و استادي كه داراي شايستگي يمرتبهبا  دانشگاهلمي ع

المللي اي و بينعلمي و شخصيت فرهنگي شاخص در سطح ملي، منطقه
به استناد اين ماده و طبق ضوابط و نيز حسن شهرت اخالقي هستند، 

و طي مراسم  ، به عنوان استاد ممتاز انتخاب»8دستورالعمل پيوست «
از مراتب  يامرتبه. مقام استاد ممتازي گيرنديممورد تقدير قرار  اييژهو

بلكه نشان  شودينممحسوب  دانشگاهعلمي  هيأتهرم ارتقاي اعضاي 
است كه به عنوان  مذكورمتضمن امتيازات مندرج در دستورالعمل  ويژه

  .گردديمقدرداني به استاد ممتاز اعطا 
 يرابطهافراد برجسته علمي فاقد  توانديم هدانشگا -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 تيمدانشگاه  -78ماده 
مختلف اجتماعي، سياسي و علمي، بر اساس دستورالعملي كه  يهاعرصه

سد، آنان را به دريافت عنوان ريم دانشگاه ييسهرئ هيأتبه تصويب 
 مفتخر كند. »  دانشگاهعلمي افتخاري  هيأتعضو «

يني نشده بشيحكمي پ نامهآييندر مواردي كه در اين  -79ماده 
 دانشگاهرئيسه  هيأتباشد يا در آن ابهامي وجود داشته باشد با تشخيص 

 هيأتامناء مطرح و در اولين جلسه  هيأتموضوع در كميسيون دائمي 
  امناء تصميم گيري خواهد شد.

  



  
  
  
  
  
  
  هاپيوست
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  علمي) هيأتاستخدامي اعضاي  نامهآيين 11 و 5مواد (موضوع  1پيوست 

  وقتوقت و غير تمامتمام يوهيشورالعمل خدمت اعضا به دست
  

علمي رسمي يا پيماني كه به  هيأتآن دسته از اعضاي  -1ماده 
اساس  بر ،وقت در محيط كار را ندارندداليل مختلف امكان حضور تمام

علمي  هيأتبه عنوان عضو  تواننديمشرايط و ضوابط اين دستورالعمل 
وقت به دو علمي غير تمام هيأتاعضاي  ند.وقت فعاليت كنتمام غير

 خواهند بود.  وقتوقت و پارهصورت نيمه

و  ساعت 40 ياهفته وقتعلمي تمام هيأتاعضاي  -2ماده 
طبق برنامه و شرح  ساعت 20 ياهفته قتوهنيمعلمي  هيأتاعضاي 

حضور  دانشگاهبايد در  ،شوديمتعيين  دانشگاهوظايفي كه از سوي 
  د.داشته باشن
قت به جز محدوديت مدت استخدام از هر وهاعضاي پار -تبصره

. مفاد و مدت باشنديم اجتماعي نيتأملحاظ مشمول مقررات قانون 
قت وهقرارداد، تمديد يا فسخ قرارداد و ميزان حقوق و مزاياي اعضاي پار

  رسد. ئيسه ميرهيأتطبق ضوابطي است كه به تصويب 
با  قتوهنيممي براي انجام خدمت لعهيأتتقاضاي عضو  -3ماده 

 تأييدسسه مربوط و ؤم /مركز /پرديس ه/دانشكد /اعالم موافقت گروه
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 ،و بر اساس آن گردديمپذيرفته شده تلقي  ،دانشگاهمعاون آموزشي 
  .متقاضي اقدام خواهد شد قتوهنيمنسبت به صدور حكم 

ت با وققت به تماموهلمي نيمع هيأتتبديل وضع اعضاي  -4ماده 
سسه مربوط و ؤم/مركز /پرديسه/دانشكد/موافقت گروه درخواست عضو،

   .شوديمانجام دانشگاه موزشي آنمعاو تأييد
رئيس  ياجازهوقت مجاز نيستند بدون اعضاي تمام -5ماده 

 ريبا سا ،شوديمتعيين  دانشگاهرئيس  از سويو يا مرجعي كه  دانشگاه
 ،يدولت يو فناور يژوهشپ ،يسسات آموزش عالؤو م هادانشگاه

 يدولتريو غ يدولت يياجرا يهادستگاهنهادها و و  يانتفاعريغ -يدولتريغ
مستمر ريغ يد. همكارنوقت داشته باشتمامريغ ايوقت تمام يهمكار
دمت خ تسسات مذكور در خارج از ساعاؤبا م قتومتما عضو

   بالمانع است.دانشگاه  يشدهنييتع
ي موظف است قبل از آغاز هر نيمسال لمع هيأتعضو  -6ماده 
شده آموزشي تنظيم يبرنامهتوجه به  خود را با حضور يبرنامه ،تحصيلي

دانشكده اعالم نمايد.  دانشكده و وظايف محوله، به گروه/ /سوي گروه از
دانشكده مربوط  دانشكده، گروه/ /برنامه از سوي گروه تأييدپس از 

 يوهيشبه علمي را  هيأتاعضاي  هريك از حضور يبرنامهموظف است 
  .كندو بر اجراي آن نظارت رساني اطالعمناسب 

 حضور يبرنامهرا در زير  علمي بايد موارد هيأتعضو  -7ماده 
  كند:خود لحاظ 

  ساعات تدريس - 
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  درسي دانشجويان يهاپرسشگويي به ساعات پاسخ - 
  انشجوياند يهانامهساعات 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 دانشگاه
نصف واحدهاي  ،وقتنيمهواحدهاي معادل موظف عضو  -8ماده 

سقف  نيهمچن، وقت استعلمي تمام هيأتعضو  معادل موظف
وقت التدريس عضو تماموقت، نصف سقف حقريس عضو نيمهالتدحق

 وقت، برابرالتدريس عضو نيمهاست، ليكن ميزان مبلغ يك ساعت حق
  تمام وقت است.  عضو

 يهادورهدانشجويان  يمشاورهظرفيت پذيرش راهنمايي و  -9ماده 
ظرفيت  نصف ،وقتنيمهعلمي  هيأتعضو  براي تحصيالت تكميلي

التحقيق ميزان مبلغ هرساعت حق وقت است.تمام علمي هيأتعضو 
  وقت برابر عضو تمام وقت است. عضو نيمه

 يهاسمتوقت در لمي غيرتمامعهيأتتصدي عضو  -10ماده 
دانشگاه سسه، مركز و ؤدانشكده، پرديس، م ،اجرايي و مديريتي گروه

  مجاز نيست.
بوط به مر تسهيالت ،وقتعلمي غيرتمام هيأتبه اعضاي  -11ماده 

  .رديگينممأموريت فرصت مطالعاتي و مأموريت آموزشي تعلق 
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 ،وقتنيمهعلمي  هيأتاعضاي  يماهانهحقوق و مزاياي  -12ماده 
وقت (شامل علمي تمام هيأتاعضاي نصف حقوق و مزاياي برابر 

ويژه و...)  يالعادهجذب، فوق يالعادهشغل، فوق يالعادهحقوق، فوق
  .است

قت (به استثناء وهايط تمديد قرارداد عضو پيماني نيمشر -13ماده 
الزم جهت ترفيع پايه كه براي اين دسته از  يساالنهشرط كسب امتياز 

اعضاء، كسب امتيازات در هر دو سال مالك خواهد بود)، مشابه اعضاي 
  پيماني تمام وقت است.

 وقتنيمهعلمي  هيأتوضعيت استخدامي اعضاي  بديلت -14ماده 
مانند  پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي،از 

  وقت است. اعضاي تمام
وقت، به استثناء احتساب نيمهخدمت عضو  يسابقه -15 ماده

 و شوديموقت محاسبه خدمت تمام يسابقهسنوات بازنشستگي، نصف 
قت وتمام علمي هيأتاعضاي  مشابه اين اعضاء، يساالنهميزان 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  شخصاً ،وقتيمزاياي تمام

، به صورت ذيربط بازنشستگي جهت اعالم به سازمان صرفاًوي 
  .گردديموقت محاسبه تمام
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 وقت در هرنيمهعلمي  هيأتحداقل مدت توقف اعضاي  -16ماده 
مدت توقف  برابر 2باالتر  يمرتبهيك از مراتب علمي به منظور ارتقاء به 

  .استعلمي مشابه  يمرتبهوقت با علمي تمام هيأت ياعضا
در تاريخ  تبصره 2ماده و  17 اين دستورالعمل در - 17ماده 

با تأييد  و مناي دانشگاه تهران رسيدا هيأتبه تصويب  24/06/1397
االجرا و الزمنافذ  01/07/98تاريخ  وزير علوم، تحقيقات و فناوري از

  است.
  



86        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

  
  
  



  امه استخدامي ننآيي 17ماده  1(موضوع تبصره  2پيوست
  علمي) هيأتاعضاي 

براي اعضاي  لعاده بدي آب و هوااقدستورالعمل برقراري فو
  ز و واحدهاي تابعهلمي شاغل در مراكعهيأت

  
امه استخدامي اعضاي ننآيي 17در اجراي مفاد بند الف ماده  -مقدمه

براي  بدي آب و هوا يالعادهدستورالعمل برقراري فوقلمي، ع هيأت
كه در  هعلمي شاغل در مراكز و واحدهاي تابعه دانشگا هيأتاعضاي 
قررات با رعايت ضوابط و م اشند،بيمستقر م بد آب و هوا مناطق

اعتبار الزم در سقف اعتبارات تخصيصي  نيتأممربوط و مشروط به 
  :باشديمساليانه 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 
  . باشديمسرمايه انساني رئيس جمهوري و اصالحات بعدي آن 

علمي شاغل در مراكز و واحدهاي تابعه  هيأتاعضاي  -2ماده 
اشند، مطابق با درجه بندي بيمستقر م بد آب و هوا كه در مناطق دانشگاه

وا بر اساس جدول لعاده بدي آب و هاقآب و هواي محل خدمت، از فو
  شوند.برخوردار مي ذيل
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  العاده بدي آب و هوافوق درجه بدي آب و هوا
  (مخصوص) لعاده شغلاقدرصد مجموع حقوق مرتبه و پايه و فو» 10«  درجه يك
  (مخصوص) لعاده شغلاقدرصد مجموع حقوق مرتبه و پايه و فو» 12«  درجه دو
  (مخصوص) لعاده شغلاقايه و فودرصد مجموع حقوق مرتبه و پ» 16«  درجه سه
  (مخصوص) لعاده شغلاقدرصد مجموع حقوق مرتبه و پايه و فو» 25«  درجه چهار

  
علمي  هيأتبدي آب و هوا صرفاً به اعضاي  يالعادهفوق -3ماده 
كه به موجب حكم كارگزيني و يا قرارداد در مناطق بد آب و  دانشگاه

 .رديگيمق داشته باشند، تعلاشتغال به كار هوا 

بدي آب و هوا به مشمولين حالت اشتغال،  يالعادهفوق -4ماده 
سالمي و جنگ ابمستخدمين شهيد، ازكارافتاده كلي و مفقوداالثر انقال
اشند، در بيند ممهتحميلي كه از حقوق و مزاياي حالت اشتغال بهر

صورتي كه محل جغرافيايي پست سازماني آنها در مناطق بد آب و هوا 
  يرد.گيرار دارد با رعايت ضوابط اين دستورالعمل تعلق مق

به  24/06/1397در تاريخ  ماده 5اين دستورالعمل مشتمل بر  - 5ماده 
با تأييد وزير علوم، تحقيقات  و امناي دانشگاه تهران رسيد هيأتتصويب 

  نافذ و الزم االجرا است. 01/07/98تاريخ  و فناوري از
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 استخدامي  نامهآيين 17ماده  2 (موضوع تبصره 3يوست پ
   علمي) هيأتاعضاي 
  سختي شرايط محيط كار  يالعادهدستورالعمل برقراري فوق

  
سختي شرايط محيط كار به مشاغلي تعلق  يالعادهفوق -1ماده 

در  دانشگاهگيرد كه با وجود شرايط بهداشتي و ايمني مربوط، عضو مي
لوب قرار گرفته و يا اين كه معرض ابتالء به بيماري يا عوارض نامط

ماهيت وظايف او احتمال بروز بيماري يا عوارض نامطلوب را در پي 
  داشته باشد.
هاي تكميلي، موظف است ضمن برقراري بيمه دانشگاه -2ماده 

شرايط بهداشتي و ايمني الزم را در ايجاد محيط مناسب كار براي 
دوًا نسبت به متصديان مشاغل اين دستورالعمل فراهم آورده و ب

هاي الزم در مورد انجام وظايف محول و استفاده از ابزار و آموزش
، دانشگاه ينهيهزتجهيزات مناسب، اقدام و در هر دو سال يك بار با 

  امكان معاينات پزشكي آنان را فراهم نمايد.
ضمن  اندموظفدانشگاه هريك از واحدهاي سازماني  -3ماده 

ربط، ل موجود در واحد سازماني ذيبررسي شرايط محيط كار مشاغ
تطبيق عوامل و تعيين درصد سختي شرايط محيط كار را متناسب با 

اين پيوست تهيه و با داليل  يمهيضمشده در جدول درجات تعيين
سختي شرايط محيط كار اعضاي  يالعادهفوق يتهيكمتوجيهي الزم، به 
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لعمل ارائه كنند. آن اين دستورا 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 6سختي شرايط محيط كار مشاغل ياد شده، حداكثر ظرف مدت 
  استخدامي اعضاي هيأت علمي، اقدام نمايد. ينامهنييآتاريخ ابالغ 

سختي شرايط محيط كار  يالعادهفوق يتهيكماعضاي  -4اده م
  از: اندعبارتاعضاي هيأت علمي 

يا عناوين مشابه  دانشگاهمنابع انساني  يتوسعهمعاون  -4-1
  (رئيس هيأت)

  كميسيون دائمي هيأت امنا به انتخاب آن كميسيون  يندهينما -4-2
  ابه (دبير)يا عناوين مش دانشگاهمدير منابع انساني  -4-3
يا عناوين  دانشگاهمدير دفتر برنامه، بودجه و تشكيالت  -4-4

  مشابه
مجرب در امور  يبازنشستهسه تن از كارشناسان شاغل يا  -4-5

  منابع انساني (هيأت علمي و يا غير هيأت علمي)
سختي شرايط محيط كار بر مبناي درصد  يالعادهفوقميزان  -5ماده 

درصد حقوق مرتبه و  يك درصد سختي كار، نيم شده، به ازاي هرتعيين
  گردد:پايه به شرح جدول ذيل تعيين مي
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سختييدرجه
  كار

  سه يدرجه  دو يدرجه  يك يدرجه
 يدرجه
  چهار

  پنج يدرجه

  درصد سختي كار
 20تا  1

  درصد
 40تا  20

  درصد
 60تا  40

  درصد
 80تا  60

  درصد
 100تا  80

  درصد

  يالعادهفوقميزان 
  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 واد سمي، آتشارتباط عضو با م
روان و مانند آن از اهميت خاصي برخوردار است و مستثني بودن آن به 

با تصويب هيأت رسد، مي دستورالعملاين  4ماده موضوع  يتهيكمتأييد 
  برابر قابل افزايش است. 5/1امنا، مجموعاً تا 

ل خدمت شاغل، شرايط در صورت تغيير شغل و يا مح -2تبصره 
يا  دانشگاهجديد مدنظر قرار خواهد گرفت و مديريت منابع انساني 

ل تطبيق شرايط جديد محيط كار و ابالغ به واحد عناوين مشابه، مسئو
  ربط است.ذي

در تاريخ  تبصره 2ماده و  6اين دستورالعمل مشتمل بر  -6ماده 
با تأييد  و رسيدامناي 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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سختي شرايط محيط كار اعضاي  يهالعادي دستورالعمل فوقجدول ضميمه
  علمي دانشگاه هيأت

رديف
درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

1 

كار در محيط 
 يداراي درجه
 حرارت
 نامتعارف

مستمر در دماي 
 10ر از كمت
باالي  يدرجه

 صفر

مستمر در دماي 
 حدود صفر

مستمر در دماي 
زير صفر يا مستمر

 30در دماي باالي 
 درجه

 ------  ------

ين بندتوضيح ضروري: صرفاً شرايط دمايي كه به دليل نوع و شرايط كار ايجاد شده است در شمول ا
  شود.را شامل نمي جغرافيايي محل خدمت عضو يگيرد و دماي منطقهقرار 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.شمول اين بند قرار ميانجام كار وجود ندارد در 

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 
يب ميكروبي آس

زاي نفوذپذير 
(حتي با وسايل 
ايمني) سروكار 

 دارد.

وقت با نيمه
گازهاي سمي و 

ده، مواد آزاردهن
شيميايي و 
 يميكروبي كشنده

نفوذپذير (حتي با 
وسايل ايمني) 
 سروكار دارد.

 ------  ------

4 

كار در محيط 
زا و عفونت
 يهآاليند

درماني و 
 آزمايشگاهي

وقت با نيمه
و اجساد و لوازم 
مواد متعفن 
 سروكار دارد.

روح متعفنبا 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
محيط داراي بوي
متعفن و نامطبوع

وقت در تمام
محيط داراي بوي
متعفن و نامطبوع

 ------  ------  ------

6 

  خطر ريزش
يا برخورد با 

 اجسام

  يزش يار
 برخورد كم

  ريزش يا
برخورد متوسط

  ريزش يا
 برخورد زياد

 ------  ------

7 

كار در فضاي 
  مسدود

و غيرمتعارف

وقت در نيمه
 فضاي نسبتاً كم
 و غيرمتعارف

وقت در نيمه
فضاي بسيار 
محدود، مثل 

 اتاقك

وقت در تمام
فضاي بسيار 

مثل اتاقك محدود،

وقت تمام
در فضاي 

بسيار 
محدود، 

نند معدنما

 ------ 

 گيرند كه حركت در آن مشكل باشد.هايي در شمول اين بند قرار ميتوضيح 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 
  يذهن

 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.قرار مي

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 10ي: حداكثر توضيح ضرور

10 

كار در محيط 
  داراي

سروصداي 
 نامتعارف

  وقت بيننيمه
بلدسي 90تا  70

وقت بيش نيم
 120و تا  90از

 بلدسي

وقت بيش از نيمه
 بلدسي 120

تمام وقت 
  بيش از
120 
 بلدسي

 ------

قت بيش از ومتماوقت بيش ازتمام
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رديف
درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

 90و تا  70
  بلدسي

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.

انجام كار توليد 
  گرد و غبار

 .كنديمو دود 

ذرات معلق و دود 
  در هوا
 زاستبيماري

 ------  ------

بايد ناشي از شرايط كار باشد. كار در شهرهاي داراي آلودگي توضيح ضروري: ذرات معلق و دود در هوا
  يرد.گيهوا در شمول اين بند قرار نم

12 
 جا كردنجابه

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.كيرا تحمل م

 50 مكرراً بيش از
كيلوگرم را بلند يا 
معادل آن را تحمل

 ند.كيم

 ------  ------

تا  5/12مكرراً 
كيلوگرم را  25

بلند يا معادل آن 
 ند.كيرا تحمل م

25مكرراً بيش از 
كيلوگرم  50و تا 

را بلند يا معادل 
آن را را تحمل 

  ند.كيم

 25منظماً بيش از 
كيلوگرم را  50وتا 

بلند يا معادل آن را
  ند.كيمل متح

 5/12منظماً 
كيلوگرم را بلند 
يا معادل آن را 

  ند.كيتحمل م

منظماً بيش از 
وتا  5/12
كيلوگرم را 25

بلند يا معادل آن 
ند.كيم  را تحمل

5/12دائماً بيش از 
كيلوگرم را 25و تا 

بلند يا معادل آن را
  ند.كيتحمل م

13 

كار در 
ي هامحيط

پرخطر (مانند 
ي هاكارگاه

  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.كيكارم

 ------  ------
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رديف
درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

14  
 

 كار در

  هايمحيط
 غيرمتعارف

وقت در نيمه
  محيط

نور (تاريكي كم
 نسبي)

وقت در نيمه
  محيط

با تاريكي مطلق

وقت در مامت
  محيط

 با تاريكي مطلق

 ------  ------ 
وقت در نيمه

  محيط
  با نور شديد

وقت در نيمه
  محيط

با نور بسيار 
 شديد

وقت در تمام
  محيط

 با نور شديد

توضيح ضروري: منظور از محيط غيرمتعارف در اين بند فضايي است كه از نظر نور در شرايط غيرعادي
  هاي عكاسي و معادن زيرزميني.خانهاست، از جمله تاريك

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
 5بيش از 

اعت در س
روز ملزم به
انجام كار 

 است.

 ------ 

توضيح ضروري: منظور از اپراتور عضوي است كه وظيفة وارد كردن اطالعات عددي را به رايانه دارد و
  گيرد.كار كردن اعضا با رايانه در شمول اين بند قرار نمي

16  

كار در ارتفاع

وقت در نيمه
ارتفاع بدون 

  حفاظ
 متر 5بيش از 

در  وقتتمام
 5ارتفاع بيش از 
وقتمتر و يا نيمه

در ارتفاع بيش از
 متر 10

وقت در تمام
 10ارتفاع بيش از 

  متر
(حتي با وسايل 

 ايمني)

كار در 
  ارتفاع
 50بيش از 
  متر

(حتي با 
وسايل 
 ايمني)

 ------

 كار در اعماق
وقت در نيمه

  عمق
  آب يا زمين

وقت در تمام
  عمق

  آب يا زمين

وقت در عمق نيمه
 متر 10بيش از 

(حتي با وسايل 

تمام وقت 
در عمق 

 10بيش از 

كار در 
اعماق 
50بيش از 
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رديف
درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

(حتي با متر  ايمني)  متر 5ش از بي  متر 5بيش از 
وسايل 
  ايمني)

متر (حتي 
با وسايل 

  ايمني)

 انفجار  17

انفجار ساده و 
  خطركم

 دهد.رخ مي

انفجار مستمر و 
نسبتاً خطرناك 

 دهد.رخ مي

  كانفجار خطرنا
وقت ور نيمهطهب

 دهد.رخ مي

انفجار 
خطرناك 

ور طهب
مستمر رخ 

 دهد.مي

 ------

18  
 كار با بيماران
روحي و 
 رواني

گاهي با بيماران 
روحي و رواني 

 روست.روبه

وقت طور نيمهبه
با بيماران روحي 

و رواني 
 روست.روبه

گاهي با بيماران 
روحي و رواني 

خطرناك 
 روست.روبه

 ------  ----- -

هاي رواني شغل نگهداري از بيماران را بر عهده دارند درتوضيح ضروري: صرفاً اعضايي كه در كلينيك
 گيرند.اين بند قرار مي 3و  2شمول درجة 

19  
  تنهايي

 غيرمعمول
 تنهايي مستمر

تنهايي مستمر با 
سكوت يا تنهايي 
غيرمستمر همراه 

 با سروصدا

تنهايي مستمر توام
با سروصداي 

 كنندهحتنارا

 ------  ------

 لرزش  20
  لرزش خفيف
 آزاردهنده

وقت لرزش نيمه
 نسبتاً شديد

وقت توام با تمام
 لرزش

 ------  ------

21  
كار با حيوانات
و جانواران 
گزنده و درنده

  وقتنيمه
 سروكار دارد.

  وقتتمام
 سروكار دارد.

 ------  ------  ------

بيني شده است درشغل آنها كار با حيوانات گزنده و درنده پيشتوضيح ضروري: صرفاً اعضايي كه در 
  يرند.گيشمول اين بند قرار م

22  
كار در فضاي 
باز مناطق بد 
 آب و هوا

مكرراً در فضاي 
 ند.كيباز كار م

وقت در تمام
فضاي باز كار 

 ند.كيم

 ------  ------  ------
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رديف
درجه

 عنوان
1 2 3 4 5 

كار در فضاي 
باز مناطق 
  معتدل

وقت در تمام
باز كار فضاي 
  ند.كيم

 ------   ------  ------  ------
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  استخدامي  نامهآيين 17ماده  4(موضوع تبصره  4پيوست
 علمي) هيأتاعضاي 

لمي داراي ع جذب هيات يهلعاداقدستورالعمل اجرايي فو
  سوابق برجسته و درخشان

  
به منظور جذب و استخدام افراد داراي سوابق تحصيلي و  -مقدمه

اجازه دانشگاه علمي، به  هيأتمي برجسته و درخشان به عنوان عضو عل
افراد مشمول اين  كارگيريبهاز شروع استخدام و ود، شيداده م

نسبت به برقراري حقوق و امتيازاتي متفاوت دانشگاه دستورالعمل در 
درصد » 30«تا سقف  دانشگاهعلمي  هيأتنسبت به ساير اعضاي 

  اقدام نمايد.  علمي به شرح ذيل هيأتاي حقوق و مزاياي مصوب اعض
  
  هامعيارها و شاخص -1ماده 

دانشگاه محل تحصيل: محل تحصيل متقاضي جذب در مقاطع  - 1-1
ي سطح يك (بر اساس مصوبات وزارت علوم هامختلف در دانشگاه

المللي در نظام دانشگاه برتر بين 100تحقيقات و فناوري) و يا در محدوده 
منتخب (موضوع  يكميتهرشته مورد نظر بر اساس تشخيص بندي در رتبه
  )؛اين دستورالعمل 2ماده 

سابقه آموزشي درخشان و احراز رتبه ممتاز در دانشگاه محل  - 1-2
 تحصيل در هر يك از مقاطع تحصيلي؛
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شده جالت برتر از مجموعه مجالت نمايهچاپ مقاالت در م -1-3
 )؛WOSدر (

 لمللي؛اندد در نشريات معتبر بيدارا بودن ارجاعات متع -1-4

 ,Japan patentلمللي (انثبت اختراع در مراجع معتبر بي -1-5

European patent, US patent؛( 

 لمللي؛انكسب جوايز معتبر بي -1-6

 لمللي؛اناي پژوهشي ملي يا بيهحاجراي طر -1-7

يا تصنيف كتب تخصصي مرتبط با حوزه تخصصي  فيتأل -1-8
لمللي انكه بوسيله ناشران معتبر دانشگاهي داخلي يا بيمتقاضي جذب 
 چاپ شده باشد؛

 اي معتبر.ههتدريس در دانشگا -1-9

فرصت  يدورهموختگان داخل كه حداقل يك آشدان -1تبصره 
  اي معتبر خارجي گذرانده باشند.ههماهه يا بيشتر در دانشگا 6مطالعاتي 

ضي جذب به عنوان امتياز اصلي مقاله به فرد متقا -2تبصره 
امه ارتقاي مرتبه اعضاي نننويسنده اول يا نويسنده مسئول (بر اساس آيي

  علمي) تعلق داشته باشد. هيأت
فرم امتيازات پيوست اي هصامتيازات بر اساس شاخ -3تبصره 

  متياز الزامي است.ا لمحاسبه خواهدشد و كسب حداق
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  منتخب يكميته -2ماده 
از معاون  شوديممنتخب تشكيل  يتهكمي :تركيب اعضا -2-1

علمي با  هيأتتن از اعضاي  3و  دانشگاهآموزشي و معاون پژوهشي 
و تجربه الزم كه به پيشنهاد معاون  لملليانمرتبه استادي و داراي اعتبار بي

. كميته برحسب مورد شونديممنصوب دانشگاه آموزشي و حكم رئيس 
  ص دعوت به همكاري كند.واند براي مشاوره از اعضاي متخصتيم

  
  منتخب يوظايف كميته -2-2

بررسي مدارك و مستندات متقاضي جذب بر اساس فرم  -2-2-1
و انطباق آن با  هااي مستقل/پرديسههده بوسيله دانشكدشلامتيازات تكمي

  محتويات پرونده؛
احراز شرايط متقاضي بر اساس امتيازات كسب  دييتأرد يا  -2-2-2

  تيازات.شده در فرم ام
كميته درصورت احراز شرايط متقاضي، درصد افزايش  -تبصره

  .دهديمپيشنهاد  دانشگاهرئيسه  هيأتحقوق را تعيين و به 
  

  روند اجرايي -2-3
 دييتأعلمي برجسته پس از  هيأتپرونده متقاضيان جذب  -2-3-1

منتخب ارجاع  يكميتهبه  دانشگاهرئيس  دييتأجذب با اجرايي  هيأت
ئيسه رهيأتحكم به  ميته براي صدورك يييد نهايأو پس از تود شيم

  ود.شيارسال 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 هاكسب شده از مجموع شاخص

  ود:شيم
  

  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 امناي دانشگاه تهران رسيد 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 يهلعاداقمل اجرايي فودستورالعامتيازات 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 
  قطع كارشناسيدر م

  7  1اي سطح ههدانشگا

15  

  7  لمللياناي برتر بيههدانشگا
كيفيت دانشگاه محل تحصيل 
  در مقطع كارشناسي ارشد

  7  1اي سطح ههدانشگا
  7  لمللياناي برتر بيههدانشگا

كيفيت دانشگاه محل تحصيل 
  در مقطع دكتري

  7  1اي سطح ههدانشگا
  9  لمللياناي برتر بيههدانشگا

فرصت  يدورهگذراندن 
  مطالعاتي خارج از كشور 
(براي دانش آموختگان 

  داخل)

  5  هر سه ماه يك امتياز

  سابقه آموزشي درخشان  2
  4  تخصصي معدل دكتري

  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 هااستناد به شاخص  4
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  موضوع  رديف
حداكثر 
  امتياز

ل امتياز اقحد
  الزم

  لمللي انبي
 هيأت دييتأبا  h-indexمانند 

  رئيسه دانشگاه

  ترفيع) اعطاي دستورالعمل

5  
ثبت اختراع در مراجع معتبر 

  لملليانبي
Japan patent, 

European patent, US 
patent 

    15تا 

    6تا   ارتقاء نامهآيينبر اساس   لملليانجوايز معتبر بيكسب   6

7  
ي پژوهشي ملي هااجرا طرح

  لملليانيا بي
    15  ارتقاء نامهآيينبر اساس 

8  
كتب  فيتألتصنيف يا 

  يتخصص
  مرتبط با حوزه تخصصي 

  15تا   تصنيف
  

  10تا   فيتأل

    10تا   ارتقاء نامهآيينبر اساس   اي معتبرههتدريس در دانشگا  9
   جمع امتياز كسب شده

 



  علمي) هيأتاستخدامي اعضاي  نامهآيين 28(موضوع ماده  5پيوست 

  علمي هيأتالعمل اجرايي قانون حمايت قضايي از اعضاي دستور
  

در اين دستورالعمل، » كنندهمراجع رسيدگي«منظور از  -1ماده 
  مراجع قضايي و انتظامي قانوني است. يهمه

هاي رسيدگي انتظامي اعضاي هيأت علمي، در هيأت -تبصره
نباشد نيز شامل اين دستورالعمل  دانشگاهمواردي كه شاكي عضو 

  .شونديم
اعم از رسمي و پيماني در رابطه با  دانشگاهاعضاي  يهمه -2ماده 

كننده كه از انجام تكاليف دعاوي و شكايات مطروحه در مراجع رسيدگي
ي با وظايف ايشان مرتبط است، مشمول شود يا به نحوآنان ناشي مي

  حمايت قضايي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل هستند.
اعضاي بازنشسته، ازكارافتاده و متوفي در ارتباط با دعاوي  -تبصره

و شكايات ياد شده در زمان اشتغال، مشمول حمايت قضايي و حقوقي 
 رثانواهستند و در مورد اعضاي متوفي، تقاضاي همسر يا يكي از 

) قانون مدني، براي حمايت قضايي و 1032اول مندرج در ماده ( يدرجه
  حقوقي كافي است.

متقاضي حمايت قضايي و حقوقي، درخواست كتبي خود  -3ماده 
را با ذكر داليل و جهات مورد نياز براي حمايت قضايي و حقوقي، به 

  .كنديميا 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 دانشگاهرئيس  -5ماده 

كارشناس  اين دستورالعمل، 4و  3صورت انجام تشريفات مقرر در مواد 
اجد شرايط را براي انجام حمايت قضايي و يا كارشناسان حقوقي و

طور كتبي با ذكر موضوع به همراه مدارك و اسناد مورد نياز،  حقوقي به
صالح معرفي و رونوشت آن را به عضو كننده ذيبه 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 الزمتنظيم شكايت، دادخواست، لوايح و دفاعيه -ج
ربط جهت حسن هاي دولتي و غيردولتي ذيمراجعه به دستگاه -د

  اجراي وظايف محول
ساير خدماتي كه وكالي دادگستري در مقام وكالت، در مراحل  - هـ

  .آن هستنددادرسي، مجاز به انجام 
اين  5كارشناس يا كارشناسان حقوقي (موضوع ماده  -7ماده 

طور  مراحل رسيدگي و دادرسي به يهمهدر  اندموظفدستورالعمل)، 
دعوا و شكايت و  ياقامهفعال شركت كنند و اگر براي ناتواني در 
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شركت در جلسات رسيدگي و دادرسي عذر موجه داشته باشند، مراتب 
صت زماني ممكن، از پيش و به صورت كتبي، به مقام را با رعايت فر

كننده اطالع دهند تا امكان معرفي كارشناس يا كارشناسان حقوقي معرفي
  ربط فراهم گردد.كننده ذيديگر براي مرجع رسيدگي

يا مقام  دانشگاهرئيس  يعهدهتشخيص عذر موجه بر  -تبصره
  مجاز از طرف وي است.

 و يتواند براي انجام حمايت قضايكارشناس حقوقي نمي -8ماده 
حقوقي موضوع اين دستورالعمل، از عضو متقاضي، وجه يا مال يا سندي 

الزحمه و يا ساير عناوين مشابه به نفع خود يا ديگري اخذ به عنوان حق
كند. در غير اين صورت با متخلف برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار 

  خواهد شد.
اند براي جبران زحمات آن دسته از تومي دانشگاه -9ماده 

كارشناسان حقوقي كه در اجراي اين دستورالعمل، خدمات حقوقي ارائه 
درصد  20جذب استحقاقي، حداكثر تا  يالعادهفوقبر دهند، عالوهمي
و رعايت مقررات مربوط  دانشگاهجذب، با تشخيص رئيس  يالعادهفوق

  پرداخت نمايد.
خدمات موضوع اين دستورالعمل،  يرائهادر 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 يرابطهقطع  -ب
بازنشستگي، ازكارافتادگي، انتقال و يا  استعفا، اخراج، بازخريد،

  .تدرگذش
اري ج يضايق يهاپرونده يهمهمفاد اين دستورالعمل به  -11ماده 

  يابد.تسري مي دانشگاه(كيفري، حقوقي و اداري) 
در تاريخ  تبصره 3ماده و  12اين دستورالعمل مشتمل بر  -12ماده 

با تأييد  و امناي دانشگاه تهران رسيد هيأتبه تصويب  24/06/1397
االجرا نافذ و الزم 01/07/98تاريخ  ري ازوزير علوم، تحقيقات و فناو

  است.



  هيأتاستخدامي اعضاي  نامهآيين 34(موضوع ماده  6پيوست 
  علمي هيأتاعضاي  يهيپادستورالعمل اعطاي ترفيع  علمي)

  
اعضاء بر اساس  يهيپاكرد و اعطاي ترفيع ارزيابي عمل -مقدمه

  .رديگيممواد اين دستورالعمل صورت 
  
   و فرايند ساختار -الف

متشكل از معاون آموزشي دانشگاه ترفيعات  يتهيكم -1ماده 
(يكي  دانشگاهرئيس  يندهينما(رئيس كميته)، معاون پژوهش و فناوري، 

)، مديركل نيروي انساني و مديركل دانشگاهلمي عهيأتاز اعضاي 
است و در موارد لزوم از رئيس مركز  دانشگاه ريزي آموزشيبرنامه

نيز براي شركت در جلسات دعوت به عمل  دانشگاهيفيت ارزيابي ك
  .خواهد آمد
مؤسسه متشكل  /مركز /دانشكده /ترفيعات پرديس يتهيكم -2ماده 

معاون آموزشي واحد، معاون پژوهشي ، از رئيس واحد (رئيس كميته)
(درصورت وجود  دانشگاه يزهيمم هيأتواحد در  يندهينماواحد و 
  .استنماينده) 

اجرايي هريك از  آموزشي، پژوهشي و يهاتيفعالارزيابي  -3ماده 
براساس مندرجات فرم درخواست ترفيع از سوي  ،لميعهيأتاعضاي 
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سسه انجام و حسب مورد ؤم /مركز دانشكده/ /ترفيعات پرديس يتهيكم
  .شوديمارسال  دانشگاهترفيعات  يتهيكمبه يادشده  يتهيكم تأييدپس از 

 دانشگاهترفيعات  يتهيكمزيابي ترفيع از سوي ار يجهينت -4ماده 
. در صورت منفي بودن نتيجه، عضو شوديم علمي ابالغ هيأتبه عضو 

پس از ابالغ، اعتراض خود  روز 15علمي حق دارد ظرف حداكثر  هيأت
در  و كميته موظف است كندتسليم  دانشگاهترفيعات  يتهيكمرا به 

  . كندو نظر نهايي را اعالم  به اعتراض وي رسيدگي ،جلسه نخستين
   انواع ترفيع و معيارهاي دريافت آن -ب

  :شوديمترفيع به دو نوع تقسيم  يهيپا -5ماده 
ترفيع خدمت سربازي، ترفيع  استحقاقي شامل: يهيپا -5-1

مأموريت آموزشي و ساير  يهيپاهاي ايثارگري، استحقاقي ساالنه، پايه
  هاي مصوب آتي.پايه

كسب عنوان عضو هيأت علمي  تشويقي شامل: يهيپا -5-2
اين دستورالعمل و ساير  8ماده كشوري و مانند آن، آمده در  ينمونه
  هاي مصوب آتي.پايه

 هيأتتشويقي براي آن دسته از اعضاي  يهيپادريافت  -تبصره
علمي كه با استفاده از مأموريت آموزشي يا بورس، مشغول به تحصيل 

  يست. پذير نهستند، امكان
به اعضاي شاغل به كار و مأمور به تحصيل، در صورت  -6ماده 

ترفيع استحقاقي  يهيپااحراز شرايط آمده در بندهاي زير، حسب مورد، 
  :شوديمساالنه داده 
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  اعضاي مشغول به كار -1 -6
گذراندن يك و يا دو سال خدمت آموزشي و پژوهشي قابل قبول 

و اعضاي » يك سال«وقت ي تمامدر پايه قبلي، به ترتيب براي اعضا
 9حسب مورد و كسب حداقل امتياز آمده در ماده » دو سال«وقت نيمه

 اين دستورالعمل.

علمي پيماني در هر مرتبه كه هستند،  هيأتاعضاي  -تبصره
 لميع هيأتاستخدامي اعضاي  نامهآيين 7با رعايت مفاد ماده  تواننديم
سمي از ر يالعمل، همانند اعضاكسب امتيازات آمده در اين دستور و

  االنه برخوردارشوند. سعترفي
  

  اعضاي رسمي مأمور به تحصيل -6-2
گزارش پيشرفت تحصيلي ساالنه كه به تأييد دانشگاه  يارائهدر ازاي 

برسد، در مقطع تحصيلي دكتراي تخصصي، براي  دانشگاهمحل تحصيل و 
  .شوديم هر سال تحصيل يك 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 يادامه
 سال هر يبرا ،يشيآزما يرسم به تيوضع ليتبد از پس ،اندكرده
  . كننديم افتيدر هيپا »چهار« حداكثر و هيپا »كي« ل،يتحص

 به متعهد و ستندين استخدام در كه وزارت يهاهيبورس - 2 تبصره
 ،باشنديم يپژوهش و يعال آموزش مؤسسات و اههدانشگا در خدمت

اي دكتر مقطع در ليتحص يازا در كار، به اشتغال و ليتحص اتمام از پس
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 يهاهيپا افتيردخيتار. شونديبرخوردارم عيترف هيپا »سه« از تخصصي
   .شوديم نييتع يشيزماآيسمرمحك نينخست صدور زمان در ادشده،ي

دمت و يا گواهي انجام تعهد خنكارت پايا يارائهبا  -3تبصره 
كارت يا  يارائهاز تاريخ  ربازيستظيفه، يك پايه ترفيع خدمومنظا

 .شوديمداده  د نظام وظيفهگواهي انجام تعه

تعهد، با رعايت  يدورهبه مشموالن طرح سربازي براي  - 4تبصره 
پايه از » دو«پايه و تا سقف » يك«، به ازاي هر سال خدمت، 1- 6فاد بند م

  .شوديمپيماني داده  علمي هيأتتاريخ استخدام به عنوان عضو 
قوق، حندمت، مرخصي بدوخبههبه ايام تعليق، آماد -5تبصره 
استحقاقي  يپايه ،روز 30بيشتر از  ستعالجيايمرخص و انفصال موقت

به همان ميزان تاريخ استحقاق دريافت پايه به تعويق  يرد وگيتعلق نم
فتد. مدت مرخصي زايمان مشروط به كسب حداقل امتياز الزم از ايم

اي پژوهشي مندرج در اين دستورالعمل در همان سال براي هتفعالي
. در صورت عدم باشديمدريافت پايه استحقاقي ساليانه قابل احتساب 

زايمان در شمول ركود علمي عضو قرار  كسب امتياز الزم مدت مرخصي
 . رديگينم

مرخصي بدون حقوق  يدورهپژوهشي  يهاتيفعالامتياز  -6تبصره 
 .شوديمعضو، در فرم ترفيع اولين سال پس از مرخصي لحاظ 

صالح واجد دريافت ه از سوي مراجع ذيك اعضايي - 7تبصره 
ي استحقاقي مندرج اه، عالوه بر پايهشونديممزاياي ايثارگري شناخته 

اي ايثارگري بر اساس جدول ذيل برخوردار ههدر اين ماده، از پاي
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ردند. اعضاي ايثارگري (جانبازان، آزادگان و همچنين رزمندگان گيم
مربي قرار  يمرتبهماه حضور داوطلبانه در جبهه) كه در  6داراي حداقل 

، انددهيگردره مند باالتر بهعلمي  يمرتبهداشته و از حقوق و مزاياي يك 
  يرند.گيدر شمول اين تبصره قرار نم

  
  شوديمهاي ايثارگري كه به اعضاي ايثارگر داده جدول پايه

  رديف

 نوع ايثارگري
  ايثارگري يهيپا
  »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 يك 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

  
 يجبههدر صورتي كه خدمت سربازي و خدمت در  -8تبصره 

تواند از مجموع ترفيعات مربوط عضو همزمان بوده باشد، عضو مي
  برخوردار شود.

ستون از  اكثر دوتواند از مجموع ترفيعات حدعضومي -9تبصره 
  اين ماده برخوردارشود. 7هاي جدول تبصره ستون
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لمي ع يمرتبه شهيد) در لمي (فرزندعتعضو هيأ -10تبصره 
» هفت«مده در اين ماده از آ يهاي استحقاقر پايهبهاستاديار و باالتر، عالو

اياي مز و قحقو از استاديار، از ترايينپ يلمع يمرتبه يثارگري و دراهپاي
  .شوديماالتر برخوردار ب يهرتبم كي

رفيع شهادت نائل شده يا  يدرجهاعضايي كه به  -11تبصره 
علمي باالتر، از تاريخ شهادت در حالت  يمرتبهشوند، ضمن ارتقاء به مي

برند و تا زمان رسيدن به شرايط عمومي بازنشستگي، اشتغال به سر مي
ت كرده و از مزاياي زمان اشتغال، از ترفيع استحقاقي ساليانه را درياف

علمي باالتر صرفاً پس از طي مدت توقف مقرر  يمرتبهجمله ارتقاء به 
 يمرتبهارتقاء مرتبه، برخوردار خواهند بود. اعضايي كه در  ينامهنييآدر 

علمي  يمرتبهاند، به دليل عدم امكان ارتقاء به استادي به شهادت رسيده
 گردند.مند ميپايه ايثارگري بهره» ده«ز باالتر، بالفاصله ا

كه در  دانشگاهبه سوابق خدمت قبل از استخدام عضو در  -7ماده 
الي و پژوهشي دولتي وابسته به عشو مؤسسات آموز هادانشگاهساير 

علمي  هيأتبه عنوان عضو اي اجرايي ههبسته به ساير دستگاوزارت و وا
شده به تفكيك هر سال، م تكميلفر يارائهانجام شده است، در صورت 
ترفيعات  يتهيكمالزم با تصويب  يساالنهداشتن شرايط و كسب امتياز 

 الي و پژوهشي دولتيعشآموز مؤسساتا و هه، در ساير دانشگادانشگاه
از  پايه» 3«تا  موضوع اين ماده مؤسساتو ساير پايه » 5«حداكثر تا 

  .ودشيمترفيعات داده  يكميتهتاريخ تصويب 
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 مؤسساتا و ههدمت عضو در دانشگاخقبه سواب -1تبصره 
  . رديگينمغيرانتفاعي پايه تعلق  -الي غيردولتيعشآموز

در  عضو اي مربوط به سنوات قبل از استخدامههپاي -2تبصره 
علمي به  هيأتدانشگاه تهران، پس از تبديل وضعيت استخدامي عضو 

ترفيعات دانشگاه تهران داده  يتهيكمرسمي آزمايشي و از تاريخ تصويب 
  . شوديم

تشويقي  يهيپاعضو رسمي با داشتن يكي از شرايط زير،  -8ماده 
  :كنديمدريافت 
كشوري، براي هر بار  ينمونهعلمي  هيأتكسب عنوان عضو  -الف

  عادي تا سقف دو پايه در طول خدمت يهيپايك 
  ممتاز يهيپا، يك دانشگاهكسب عنوان استاد ممتاز در  -ب
ينا، فارابي و سنوارزمي، رازي، ابخيهابرگزيدگان جشنواره -پ

  عادي، حداكثر دو پايه در طول خدمت يهيپاباطبايي، يك طهعالم
لملل اناي آموزش، پژوهش و بيههبرگزيدگان جشنوار -ت
  عادي، حداكثر دو پايه در طول خدمت يهيپا، يك دانشگاه
هاي مديريت ستادي، رئيس تدر سم دانشگاهاعضايي كه در  -ث

تراز با آن، داراي خدمات ارزنده و قابل قبول به هاي همدانشكده و سمت
باشند، به ازاي هر دو سال خدمت يك  دانشگاه يسهيرئتشخيص هيأت 

   سال 5زماني حداقل  يفاصلهبه  پايه و حداكثر دو پايه در طول خدمت،
ت براي هر عضو در هاي تشويقي قابل دريافسقف پايه -1تبصره 

  پايه است.» هفت«طول خدمت، حداكثر 
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به عضو پيماني تمام وقت، در صورت كسب شرايط،  - 2تبصره 
  شود.هاي تشويقي اين ماده داده ميپايه

به  مأموربه خدمت و  مأموراعم از  اعضاي مأمور -3تبصره 
  ي تشويقي دريافت كنند. پايه توانندينم تحصيل

علمي بر اساس  هيأتاعضاي  يساالنهكرد لارزيابي عم -9ماده 
به در سه سرفصل  دانشگاههاي اطالعاتي در سامانه اطالعات ثبت شده

  :شوديمشرح زير انجام 
  آموزشي،  يهاتيفعال -الف
  پژوهشي و فناوري،  يهاتيفعال -ب
   .اجرايي و خدمات علمي يهاتيفعال -ج
  

  آموزشي يهاتيفعال -الف
  امتيازدهييوهيش عنوان  بند

1  
 رعايت نظم و

انضباط درسي و 
  ات آموزشيئونش

  امتياز براي هر نيمسال) »7/0« (از صفر تا حد اكثر
ساله زماني يك يبازهدر  اين بندامتياز از » يك« حداقل تبصره: كسب
  الزامي است.

  مورد نظر: يهاشاخص
 وقت در پرديس/ دانشكدهحضور تمام )1

 هر درس داشتن طرح درس اختصاصي براي )2

 ترمانيپا يهانمرهثبت به موقع  )3

 آموزشي واحد مربوطه يبرنامهبرگزاري به موقع كالس، طبق  )4

مشاوره به  يارائهشده در محل، جهت حضور و غياب و ساعت مالقات نصب يبرنامهداشتن  )5
 دانشجويان

  تركيب امتياز دهندگان اين بند به صورت زير است:
 پرديس رئيس يا آموزشي معاون -پردي يرمجموعهيز يدانشكده رئيس :هاپرديس در )1
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  امتيازدهييوهيش عنوان  بند
  واحد /مستقل دانشكده رئيس يا آموزشي معاون -گروه مدير مستقل: واحدهاي / هادانشكدهدر  )2

2  
  كيفيت تدريس

  

هاي فعاليت» 2«كيفيت تدريس از بند  ينمرهكسب حداقل ميانگين 
اساس ارزشيابي مورد نظر بر  يسالهزماني يك يبازهدر ) 20(از آموزشي 

شده براي مراتب علمي مربي و استاديار دانشجويان از دروس تدريس
الزامي است و » 16«و براي مراتب دانشيار و استاد حداقل » 15«حداقل 

به ترتيب براي مراتب علمي ذكر شده » 16«و » 15«اختالف آن با نمرات 
قابل محاسبه اين به عنوان امتياز، قابل محاسبه خواهد بود. حداكثر امتياز 

  است.» 5«بند 
 از قبل نيمسال دو در شدهتدريس دروس از دانشجويان ارزشيابي نتايج اساس بر تدريس كيفيت ينمره

دانشگاه  آموزش جامع يسامانه از مربوطه واحد آموزشي معاون يا رئيس از سوي پايه تاريخ استحقاق
  .شوديمدريافت و محاسبه 

3  
  كميت تدريس

  

 ارتقاء ينامهنييآ 3-2بند  اساس بر تدريس كميت امتياز يمحاسبه 

  .رديپذيم صورت
محاسبه خواهد  »2/1«المللي با ضريب هاي مشترك بين: تدريس در دوره1 تبصره
  .شد

بزرگ تا  يهاكالسهاي غير زبان فارسي و : تدريس در دوره2تبصره 
  محاسبه خواهد شد.» 5/1«ضريب 
ع كارشناسي براي اعضاي هيأت علمي با : تدريس در مقط3تبصره 
محاسبه » 2/1«و » 1/1«دانشياري و استادي به ترتيب با ضريب  يمرتبه

  .شوديم
واحد » 3«عادي تدريس، حداقل  يهيپا: براي دريافت امتياز 4تبصره 

واحد درسي و » 6«تدريس،  يژهيو يهيپادرسي و براي دريافت امتياز 
واحد درسي الزامي است. (حداقل » 9«تدريس،  ممتاز يهيپابراي دريافت 

نيازي به تدريس از سوي گروه يا واحد تدريس الزامي با اعالم بي
  كاهش يابد). توانديمدانشكده 
: حداقل واحد درسي الزامي، متناسب با واحد موظف 5تبصره 
  .ابدييماجرايي كاهش  يهاتيمسئول

اسي و يا عناوين موضوعات كارشن يپروژهراهنمايي و مديريت : 6تبصره 
امتياز و حداكثر امتياز اين بند تا » 3/0«، به ازاي هر واحد مشابه مصوب

  امتياز است. »2«
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  امتيازدهييوهيش عنوان  بند
» 12«: حداكثر امتياز قابل احتساب از قسمت كميت تدريس 7تبصره 

  امتياز است.
دانشجو  50ز با ظرفيت بيشتر ا ييهاكالسبزرگ، به  يهاكالستدريس، الحق  ينامهبر اساس آيين -1

 .شوديمگفته 

دانشكده،  يا گروه از سوي تدريس براي نبود درس اعالم با الزامي، تدريس واحد حداقل كاهش -2
 شدهتدريس واحدهاي وضعيت از آماري گزارش يارائه و داليل ذكر با توجيهي ينامه به ارسال مشروط

 قبول قابل تدريس، حق واحدهاي آمار يارائه و موظف واحد عنوان به علمي هيأت اعضاي از سوي

  .است

4  

راهنمايي و مديريت 
 كارشناسي يپروژه
يا عناوين  و

مشابه  موضوعات
  مصوب

   امتياز »2«امتياز، حداكثر امتياز اين بند تا » 3/0«به ازاي هر واحد 

  
  پژوهشي، فناوري يهاتيفعال -ب

  دهيي امتيازوهيش  عنوان  بند

1  

علمي  يمقاله
 پژوهشي منتشر

شده در مجالت 
پژوهشي  علمي و

معتبر داخلي و 
  خارجي

 امتياز  »30«تا  Nature , Scienceدر مجالت  تمقاال -

 امتياز» 7« تا WOSمقاالت مجالت داراي نمايه  -

 امتياز» 5« تا WOS غير مقاالت مجالت داراي نمايه -

  .دش محاسبه خواهند »1,2«مقاالت مشترك بين المللي با ضريب : امتياز 1تبصره 
متقاضي در ارتباط و برنامه تحقيقاتي مصوب موضوع مقاله بايستي با تخصص : 2تبصره 
  .باشد
، علمي WOS: مقاالت چاپ شده تحت عنوان نقد كتاب يا اثر در مجالت معتبر (3 تبصره

درصد امتياز مقاله  »20«پژوهشي يا علمي ترويجي) متناسب با درجه علمي مجله، به ميزان
  له محاسبه خواهد شدكامل در همان مج

) و تأييد واحد محل خدمت، محاسبه RTISي سامانهامتياز بر اساس گزارش پايگاه اطالعات اعضاي هيأت علمي (
  .شوديم

2  
علمي  يمقاله

 مروري منتشر
  شده 

  امتياز» 4«تا 
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  دهيي امتيازوهيش  عنوان  بند
 يهاهيدر نشر

  معتبر

3  

علمي و ي مقاله
 چاپ ييهشتح

  شده 
 هايدرنشريه

 ترويجي علمي
  لي معتبرداخ

  امتياز» 3«تا 

4  

شده مدخل چاپ
ها، در دانشنامه

 ها المعارفدايره
  هاو فرهنگ

  امتياز قابل محاسبه است) »4«(حداكثر تا  امتياز »2«تا 

5  

 علميي مقاله
   ،كامل

شده در ارائه 
ي مجموعه

مقاالت يا مجالت 
هاي علمي همايش

معتبر ملي و 
  الملليبين

  امتياز» 2«المللي، هاي بينمقاالت كنفرانس يشده در مجموعهمقاالت كامل چاپ -
  امتياز »1« داخلي، يهامقاالت كنفرانس يشده در مجموعهمقاالت كامل چاپ  -

 »3« ،: حداكثر تعداد مقاالت قابل قبول از يك متقاضي در يك همايش در هر سال1 تبصره
  است.مورد 
  است.امتياز  »5« ،اي اين قسمت: حداكثر امتياز قابل محاسبه بر2 تبصره

6  

ي مقالهي خالصه
  علمي 

ي مجموعه در
 مقاالت
هاي همايش

  علمي معتبر

  امتياز.» 1«المللي، بين يهامقاالت كنفرانس يمقاالت چاپ شده در مجموعه يخالصه -
  امتياز.» 5/0« داخلي، يهامقاالت كنفرانس يمقاالت چاپ شده در مجموعه يخالصه -

  است.امتياز » 3«امتياز قابل محاسبه در اين قسمت  حداكثر: 1 هتبصر
مقاالت قابل قبول از يك متقاضي در يك همايش در هر  يتعداد خالصه حداكثر: 2 تبصره
  است. مورد »3«سال 

7  

علمي  يمقاله
 پژوهشي صد

درصد مستخرج 
از رساله/ 

   ينامهانيپا
عضو هيأت 

  علمي

  است. امتياز »5«داكثر امتياز اين بند امتياز و ح» 1«هر مقاله  -
 شوديممتقاضي داده  به صورتي در بند اين موضوع هايمقاله از يك هر امتياز حداكثر تبصره:

 دوم يسندهينو عنوان راهنما به استاد نام از پس يا نخست، يسندهينو عنوان به متقاضي نام كه

  .باشد شده ثبت مسئول، يسندهينو عنوان به يا و
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  دهيي امتيازوهيش  عنوان  بند

8  

فني/  دانش توليد
اختراع يا اكتشاف 
منجر به توليد و 

سازي  تجاري
 ل يا فرآيندمحصو

حل  منظور به جديد خدمات و هاروش ،هاستميس 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 هقطعه ك 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،  يهاپژوهش در چارچوب هك فناورانه آوردهايدست
در  فكري مالكيت رعايت با دكتري تخصصي يهارساله و هانامهپايان
 تهران، مراحل دانشگاه دانشگاهي شركت يا بنيانشركت دانش قالب

رسيده باشد. ثبت  به انجام مربوطه مراجع تأييد با آن سازيتجاري
 نام به وريفنا 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 يارزنده

  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  شوديخدماتي به جامعه م يهايي كه منجر به ارائهفعاليت يهمه
 ي تجهيزاتي)شدهو يا (اعتبارات جذب آن باالسري    از درآمدهاي

  شامل:   شوديبه دانشگاه پرداخت م
ه با اجراي آن يكي از معضالت هاي پژوهشي و فناوري كطرح -

خدمات  يارائه برگزاري كارگاه، چاپ كتاب،، كشور حل شده باشد
ها و مؤسسات دولتي و اي و فني و نظارتي به سازمانمشاوره

جذب اعتبارات تجهيزاتي خارج از ، خصوصي و ساير عناوين مشابه
  .دانشگاه

  شود.منظور مي امتياز» 1«، ميليون ريال باالسري »20« به ازاي هر -
 المللي به ازاي هراعتبار پژوهشي (گرنت) داخل كشور يا بين -
  .شوديامتياز منظور م» 1« ،هزار دالر» 5«ميليون ريال و يا » 200«
  امتياز 12ي ارتقاء: نامهسقف امتياز مطابق آيين -

  
  

  »12«تا 
  امتياز

  ، محاسبه خواهد شد.شوديمفعاليت تعيين ميزان امتياز براساس درصد همكاري كه از سوي مجري آن  -1

11  
تأليف،  تصنيف،

 تصحيح انتقادي،
تجديد يا  ترجمه،

  امتياز »15«تصنيف تا  -
  امتياز »10«تأليف تا  -
  امتياز »7«تصحيح انتقادي تا  -
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  دهيي امتيازوهيش  عنوان  بند
 ويرايش كتاب/

  دانشنامه
  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 سويامتياز اين بند براي كتاب تأليفي يا تصنيفي كه به زبان خارجي و  :2 تبصره
  .استبرابر قابل افزايش » 1,5«تا  ،بين المللي چاپ شده باشد معتبر
  ي مروري محاسبه خواهد شد.مقالهتأليف يك فصل از كتاب، به صورت يك  :3 تبصره

12  

 راهنمايي و
پايان  يمشاوره

كارشناسي  ينامه
ي ادكتر ،ارشد
 3اي/ سطح حرفه

حوزه مرتبط با 
تحقيقاتي  يبرنامه

عضو هيأت 
  ،علمي

 راهنمايي و
 يرساله يمشاوره

ي ادكتر
تخصصي/ سطح 

ط با حوزه مرتب 4
تحقيقاتي  يبرنامه

عضو هيأت 
  علمي

  

  امتياز.» 5/0«امتياز، استاد مشاور ارشد » 2«استاد راهنماي ارشد  -
  .امتياز »5/1« اامتياز، استاد مشاور دكتر »6« ااستاد راهنماي دكتر -

امتيازدهي » 2/1«هايي كه شرايط زير را داشته باشد با ضريب ها و رساله: پايان نامه1 تبصره
  :شوديم

  .تدوين شود يايا بين رشته يارشتهچندالف ـ به صورت 
  .ي شوديب ـ به صورت مشترك با اساتيد بين المللي راهنما

هاي پژوهشي دانشگاه با نيازهاي جامعه، از ارتباط فعاليت ايجاد و توسعه ج ـ در راستاي
بند ز،......  ناوري،ها و مؤسسات دولتي و غير دولتي و پارك علم و فحمايت مالي سازمان

  است. برخوردار
  دانشگاه باشد. الملليدانشجويان بين يراهنمايي پايان نامهمرتبط با دـ 

نامه يا راهنمايي پايان( 12بند امتياز از  »3« حداقلويژه كسب  يهي: براي دريافت پا2 تبصره
 يبط با برنامهمرت 12بند  امتياز از »4« حداقلممتاز كسب  يهيو براي كسب پا )رساله

 تحقيقاتي عضو هيأت علمي الزامي است.

  .استامتياز  »12« ،امتياز قابل محاسبه براي اين قسمت حداكثر: 3ه تبصر

 .رديگينمي داخل كشور، امتيازي تعلق هادانشگاهي دانشجويان ديگر هارسالهو  هانامهبه پايان -1

 اعضاي هيأت علمي جديدالورود: -2

  ، مستثني هستند.2امتياز در تبصره  4و  3اول و دوم از الزام كسب حداقل  تا مدت دو سال: سال -
  ، به عنوان استاد مشاور يا راهنما. 2امتياز از تبصره  4و  3براي سال سوم، كسب حداقل  -
 نامه عمل خواهد شد.سال سوم به بعد، مطابق شيوه - 

  فراد تقسيم خواهد شد. امتياز راهنمايي و يا مشاوره، به صورت مشترك، به تعداد ا

13  
  
  

 يهايكرس
  پردازينظريه

  ترويجي ي علميهاكرسي يارائه -1
  

  امتياز» 2«تا 
 از برگرفته پژوهشي -علمي نتايج و آوردهادست يارائه -2

 ملي علمي مراكز ميزگردهاي و هاهمايش در پردازيي نظريههايكرس

  

  امتياز» 3«تا 
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  دهيي امتيازوهيش  عنوان  بند
  و بين المللي

  اسالمي معارف و انساني علوم به ويژه علوم هايدرحوزه لميع نقد -3
  اسالمي معارف و انساني علوم به ويژه علوم هايدرحوزه نوآوري -4
 معارف و انساني علوم به ويژه علوم هايدرحوزه نظريه پردازي -5

  اسالمي

 

  امتياز» 7«تا 

  متيازا» 6« تا  وزه تخصصيبين المللي مرتبط با ح هاي ملي وشنوارهجكسب رتبه در   14
مورد تأييد، هاي ملي و بين المللي كسب رتبه در جشنوارهچنانچه عضو هيأت علمي به دليل 

ي آموزشي، ساالنههاي شامل خوارزمي، رازي، فارابي، عالمه طباطبايي، ابن سينا و جشنواره
فرم ترفيع، از آن مورد ي تشويقي كسب كرده باشد، در هيپاپژوهشي و بين الملل دانشگاه تهران 

  .رديگينممجددًا امتياز 

  

15  

ارزيابي، داوري و 
نظارت بر 

پژوهشهايفعاليت
ي، فناوري و 

  نوآوري

  . امتياز» 1«مورد  و ارزنده هنري هر عآثار بدي داوري-
هاي پژوهشي يا فناوري هر داوري يا نظارت برطرح داوري كتاب،-

  .امتياز» 1«مورد تا 
  امتياز.» WOS » ،5/0له مجالت داوري هر مقا -
  امتياز.»  25/0« پژوهشي - داوري هر مقاله ساير مجالت علمي -

  امتياز است.» 5«امتياز قابل قبول در اين قسمت  حداكثرتبصره: 

  

16  
كيفيت پژوهش و 
  استناد به مقاالت

  

  :شودياستفاده م زيرامتياز مورد نظر ازفرمول  يبراي محاسبه

دانشگاه  يسهيمورد استناد بر اساس نظر هيأت رئپايگاه  تبصره:
  شد. تعيين خواهد

  

  :h-index امتياز مورد نظر يبراي 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×  كسب پايه در هر سالمنتهي به  متقاضي

  

    سال است. 20حداكثر سنوات خدمت قابل احتساب، 

  
امتياز » 8« حداقل عادي، يهيپاامتياز براي » 4« حداقل * كسب

ممتاز از  يهيپاامتياز براي  »14« حداقلويژه و  يهيپابراي 
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 ،»13«، »12«امتياز بندهاي  يمحاسبهفناوري، بدون ويژوهشپيهافعاليت
  الزامي است.» 16«و » 15«، »14«

پژوهشي گروهي مطابق فرمول  يهاتيفعالامتياز  يمحاسبه يوهيش *
  نامه ارتقاء بر اساس چگونگي مشاركت خواهد بود.امتيازات آيين يمحاسبه
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  اجرايي و خدمات علمي يهاتيفعال -ج
  امتيازدهي يوهيش عنوان  بند

1  
و مشاركت ه تهران دانشگاوقت در حضور فعال و تمام

  براساس تكاليف 
  مديريت ينامهآيينشده در تعيين

امتياز  »1«از صفرتا حداكثر
  رنيمسالهيبرا

امتياز » 1,2«تبصره:كسب حداقل 
در يكسال براي دريافت هر نوع 

  پايه الزامي است.
  امتياز» 7«تا   گردآوري) يوهيشتدوين كتاب (به   2
  امتياز» 2«تا   مقاالت يمجموعهتدوين   3

4  
ي هاي پژوهشي، فناوري، هنري و مديريت اجرايي برنامههابرپايي نمايشگاه

  هنري
  امتياز »2«تا 

ي هنري تنها با هاي پژوهشي، فناوري، هنري و مديريت اجرايي برنامههاامتياز 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، يشبكه تخصصي، يكتابخانه پژوهشي،

  صنعتي نيمه واحدهاي
  امتياز» 3«تا 

6  
ي ميان هاي جديد و به خصوص رشتههاايجاد رشته

  و تقويت و گسترش تحصيالت تكميلي يارشته
  امتياز» 5«تا 

7  
ي هااه اندازي و برگزاري كارگاهمشاركت در طراحي، ر

  فرهنگي تربيتي، آموزشي، پژوهشي و فناوري
  امتياز» 1«ساعت » 8« هر

  امتياز» 5«تا   ي كارآفرينيهاتوليد و گسترش برنامه  8

9  

همكاري مؤثر در تأسيس دانشگاه، مراكز تحقيقاتي، 
و  هاي عالي آموزشي و پژوهشي، شهركهامؤسسه

ي دانش هاي، مراكز رشد و شركتي علم و فناورهاپارك
  بنيان

  امتياز» 4«تا 

 يسالهزماني يك  يبازهي دانش بنيان فقط يك بار (مشروط به تأسيس در هاامتياز مربوط به شركت
  مورد بررسي) قابل محاسبه خواهد بود.

  ايجاد ظرفيت فعال در جذب دانشجويان خارجي  10
ازاي هر دانشجوي خارجي  هب

متياز منظور ا» 1«جذب شده 
  شوديم
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  امتيازدهي يوهيش عنوان  بند

11  
 يهيريتحرسردبيري، عضويت در هيأت مدير مسئولي، 

ي علمي رسمي هاقطب مديريتي علمي معتبر و هانشريه
  كشور

امتياز و » 1«به ازاي هر فعاليت 
  امتياز» 2«حداكثر 

  هادبيري همايش  12
  امتياز» 1«همايش ملي: تا 

  امتياز» 2«همايش بين المللي: تا 
  امتياز »2«ياز: سقف امت -

  االت آزمون سراسريؤطراحي س  13
ساعت همكاري » 50«به ازاي هر 

  امتياز» 1«
    .رديگيمتعلق  13امتياز در سال به بند  2حداكثر 

  امتياز» 14«تا » 4«هر سال از   )اجرايي يهاتيمسئولگانه (وليت قواي سهؤپذيرش مس  14

15  
 شورايوزارت و رسمي ي هاو هيأت هاكميته 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 

  
، هاجدولدر مجموع با رعايت شرايط تعيين شده در اين  -1تبصره 

امتياز براي » 12« قلحداكسب مطابق با جدول حداقل امتيازات زير، 
ويژه و  ييهپاامتياز براي دريافت » 25« حداقلعادي،  ييهپادريافت 
  الزامي است. ممتاز ييهپابراي دريافت  امتياز» 50« حداقل
  



126        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

 عادي، يهاهيپا دريافت براي الزم امتيازات حداقل جدول -د

  ممتاز و ويژه

  هافعاليت
 براي امتياز حداقل

  دريافت 
 عادي پايه

براي  امتياز داقلح
  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

داقل نمره ح : كسب2بند
براي » 15«ارزشيابي 
براي » 16«استاديار و 

  دانشيار و استاد

حداقل نمره  : كسب2بند 
براي » 15«ارزشيابي 
براي » 16«استاديار و 

  دانشيار و استاد
»3«: تدريس حداقل3بند

ياز حداكثر امت واحد درسي
» 12«قابل محاسبه اين بند 

 باشد.مي

: تدريس حداقل 3بند
حداكثر  رسيواحد د» 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 

پژوهشي و 
  فناوري

امتياز از»4«كسب حداقل
هاي پژوهشي بدون فعاليت
، »13«، »12«بندهاي امتياز 
 »16«و»15«،»14«

متياز از ا»8«كسب حداقل
هاي پژوهشي بدون فعاليت
، »13«، »12«بندهاي امتياز 
  »16«و»15«،»14«

امتياز » 14«كسب حداقل 
هاي پژوهشي از فعاليت

، »12«بندهاي بدون امتياز 
  »16«و »15«، »14«، »13«

 ---------  
از  امتياز»3«كسب حداقل

قسمت راهنمايي و مشاوره 
  »12«نامه و رساله بندنپايا

امتياز از »4«كسب حداقل 
قسمت راهنمايي و مشاوره 

  »12«پايان نامه و رساله بند 
حداكثر امتياز قابل محاسبه
نامه راهنمايي و مشاوره پايان

 .باشديم»12«و رساله

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

حداكثر » 1«امتياز از بند» 1,2«
قابل محاسبه اين  امتياز

  باشد.مي»12«قسمت 
جمع حداقل
امتياز الزامي 
براي دريافت 

 پايه

12  25  50  
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ساالنه از  يهيپادرخواست  مورود اطالعات دستي در فر -2 تبصره
امتيازات محسوب نخواهد  يمحاسبهجانب عضو، قابل قبول نيست و در 

  شد.
تياز الزم، علمي در صورت كسب ام هيأتبه هر عضو  -3تبصره 

  .شوديمباال داده  يهاهيپااز  يكي تنها سال يك در
 عادي يهيپا بين هرسال در مازاد، يشدهكسب  امتيازهاي -4تبصره 

اي بعد (تا سه هلدر سا استفاده براي ممتاز و ويژه يهيپا بين يا و و ويژه
 امتياز كسب شرط به و ممتاز و ويژه ايههپاي كسب براي سال) صرفاً

مورد نياز، ذخيره  امتياز حداقل مطابق جدول پايه، هر الزامي دهايبن
  خواهد شد.

عادي،  يهيپادر صورت احراز نكردن شرايط دريافت  -5تبصره 
   امتيازهاي كسب شده ذخيره، نخواهد شد.

 ذخيره 50 بر مازاد امتيازات ممتاز، يهيپاپس از كسب  -6تبصره 

 ذخيره امتيازهاي از فاده نكردناست صورت در است شد. بديهي نخواهد

 يكارنامه از امتيازها آن سازي)،ذخيره زمان سال (از طول سه در شده
  .شد خواهد حذف عضو

محاسبه امتيازات مذكور در  ينحوهاصالحات در ميزان و  -10ماده 
و حداكثر تعيين شده براي هر مورد با  و حداقل 9ماده  يهاجدول

  ود.شيامنا انجام م هيأتيب رئيسه و تصو هيأتپيشنهاد 
در تاريخ  تبصره 25ماده و  11 اين دستورالعمل در -11ماده 

با تأييد  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.

  
  
  
  



  امي اعضاي استخد نامهآيين 60(موضوع ماده  7پيوست
  هاي رفاهيدستورالعمل پرداخت كمك علمي) هيأت

  
اي هه، ماهيانه از كمك هزيندانشگاهكليه اعضاي شاغل در  -1ماده 

امنا كه از ميزان تعيين شده بر  هيأتمستقيم و غيرمستقيم رفاهي مصوب 
ند مهوزيران كمتر نخواهد بود، به شرح ذيل بهر هيأتاساس مصوبات 

  وند:شيم
  مك هزينه يك وعده غذاي گرم در هر روز كاري؛ ك -1-1
به ازاي هر فرزند زير شش سال به كمك هزينه مهد كودك  -1-2

  ؛عضو (زن)
به ازاي هر فرزند زير شش سال به كمك هزينه مهد كودك  -1-3

متوفي يا مطلقه بوده و حضانت فرزند را بر عضو (مرد) كه همسرش 
  .عهده دارد

خدمات  يارائههاب (در صورت عدم كمك هزينه اياب و ذ -1-4
  سرويس اياب و ذهاب)؛ 

ضريب حقوقي  برابر» 150«كمك هزينه مسكن به ميزان  -1-5
 سال اول 5، براي ساالنه به ميزان ابالغ شده از سوي هيأت وزيران

استخدام اعضاي هيات علمي مشروط به آنكه داراي مسكن نباشند و يا 
يني اعتبار الزم در بودجه بشمشروط به پي از خانه سازماني استفاده نكنند،

 امنا. هيأتتفصيلي ساليانه مصوب 
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 اعتبار مورد نياز، نيتأممشروط به است  فمكل دانشگاه - 2ماده 
-  ييمهب درصد حق پنجاه رمان،د ايهپ بيمه قح تر درصد پرداخب الوهع

  داخت نمايد.كفل آنان را پرتتتكميلي اعضا و بازنشستگان و افراد تح
 يعهدهعمر و حوادث اعضا به  يمهيبپرداخت سهم حق  -3ماده 
  است. دانشگاه

تواند در طول سال وجوهي را با عنوان كمك مي دانشگاه -4ماده 
هاي ويژه مذهبي و ملي به اعضاي شاغل غيرنقدي به مناسبت ينهيهز

  پرداخت نمايد.
انداز و حمايت از سمنظور تشويق پ تواند بهمي دانشگاه -5ماده 

از طريق تأمين اندوخته، بنا به درخواست عضو شاغل دانشگاه اعضاي 
هاي انداز سهم عضو، نزد يكي از بانكرسمي و پيماني، حساب پس

 يهيپاحقوق مرتبه و  درصد 35تا دولتي به نام عضو افتتاح و حداكثر 
ي وي كسر و از دريافت» انداز عضوسهم 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 عضوپس

مصوب  يساالنهتفصيلي  يبودجه، ضمن درج در دانشگاهپرسنلي 
اي كه به نام عضو افتتاح خواهد جداگانه يسپردههيأت امنا، به حساب 

  شود.د، واريز ميش
هاي موضوع اين ماده، در زمان اشتغال موجودي حساب - تبصره

  عضو، غيرقابل برداشت است.
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تواند هر سال، مبلغي را به منظور كمك يا وام مي دانشگاه -6ماده 
هاي مسكن، مصرف ، تعاونيدانشگاهاعضاي  يالحسنهقرضبه صندوق 

ضاء در بودجه تفصيلي با و يا اعتباري يا پرداخت وام مستقيم به اع
  تصويب هيأت امنا، منظور نمايد.

ميزان كمك و سقف وام قابل پرداخت در قالب اعتبارات  -تبصره
پرداخت و گردش مالي آن مطابق  يوهيشامناء 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
  نافذ و الزم االجرا است. 01/07/98تاريخ  علوم، تحقيقات و فناوري از
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  استخدامي اعضاي  نامهآيين 76(موضوع ماده  8پيوست
  انتخاب استاد ممتاز ينحوهدستورالعمل  علمي) هيأت

 
علمي  هيأتبه منظور بزرگداشت و ارج نهادن به اعضاي  -مقدمه
اي علمي هيها و برجستگاستادي كه داراي شايستگي يمرتبهبا  دانشگاه

المللي و نيز اي و بينو شخصيت فرهنگي شاخص در سطح ملي، منطقه
امه استخدامي ننآيي 76ماده حسن شهرت اخالقي باشند، به استناد 

به عنوان استاد ضوابط اين دستورالعمل،  علمي و طبق هيأتاعضاي 
يرند. مقام استاد گيي مورد تقدير قرار ماهانتخاب و طي مراسم ويژ ممتاز

 دانشگاهعلمي  هيأتاز مراتب هرم ارتقاي اعضاي  يامرتبهممتازي 
اين متضمن امتيازات مندرج در  بلكه نشان ويژه شودينممحسوب 

. در گردديماني به استاد ممتاز اعطا است كه به عنوان قدرد 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 يمرتبه
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  مدارك مورد نياز -2ماده 
استادي به  يمرتبهارتقا به فهرست دروس ارائه شده پس از  - 1- 2

  همراه گزارش ارزشيابي كيفيت آموزش

 تحصيالت تكميلياي هها و رسالههامننفهرست پايا -2-2

 استادي يدورهراهنمايي شده در 

  و هنريفناوري  ،اي پژوهشيهتگزارش فعالي -2-3

 Web of Scienceمستخرج از ستنادات معتبر گزارش ا -2-4

(WOS) ،Scopus  وIslamic World Science Citation Center (ISC) 
  Scopusو  WOSمستخرج از شاخص هرش و 

  اجرايي -گزارش خدمات علمي -2-5
 لملليانمستندات اثربخشي در سطح ملي و بي -2-6

قر در حوزه مست لذكر توسط دبيرخانهاقكليه اطالعات فو -تبصره
و ساير منابع  دانشگاهاي اطالعاتي ههاز سامان دانشگاه يژوهشپ معاونت

   ذاري مالك اقدامات بعدي خواهد بود.گهموثق دريافت و پس از صح
  

  و هنري فناوري، اي پژوهشيهتامتيازات الزامي فعالي -3 ماده
ي ي و هنرفناور ،اي پژوهشيهتامتياز از فعالي 250كسب حداقل 

اعضاي  يمرتبهامه ارتقا ننبرمبناي آيياستادي  يمرتبهاز ارتقا به پس 
 الزامي است.  ذيلعلمي مطابق جدول  هيأت
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  فناوري و هنري پژوهشي،ي هاامتيازات فعاليت جدول

  حداكثر امتياز موضوع  رديف
حداقل 
 امتياز

 و تاليفيتصنيفي هاي كتاب  1

 10  100علوم تجربي: 

اجتماعي علوم انساني 
  150رفتاري و هنر: 

20 

2  
چاپ شده در نشريات علمي و پژوهشي ي هالهمقا

 الملليمعتبر ملي و يا بين
-  50 

3  
ي پژوهشي كاربردي داخلي و هاطرح باالسري

 ترفيع) دستورالعمل (مطابق باخارجي و تجهيزات 
100 10 

 -----   --------  المللي معتبرملي و بيني هاجوايز جشنواره  4

 ---- - --------  و اثربخشي اجتماعي اثر بديع و ارزنده هنري  5

  
  انتخاب ينحوه -4ماده

ورت محرمانه تا پايان خرداد صهبه دبيرخانه بمعرفي نامزدها  -4-1
 :گيرديم مراجع ذيل صورت زايسال توسط يك هر

  دانشگاهاستادي در  ياستاد با داشتن حداقل پنج سال سابقه -الف
  دانشكده مربوط مدير گروه/ -ب

صورت مكتوب داليل شايستگي عضو ه ب كنندگانمعرفي -1 تبصره
  كنند.علمي مذكور در مقدمه را ارائه مي هيأت

دبيرخانه هر سال، فهرست افراد واجد شرايط بر اساس  -4-2
را به  4-1و معرفي شدگان برطبق بند  دانشگاهاي اطالعاتي ههسامان

  دهد. ائه ميار دانشگاهرياست 
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اي الزم و هتپس از انجام مشور دانشگاهرياست  -4-3
اي مربوط را براي ههاستعالمات مورد نياز، در صورت صالحديد پروند

  كند.اقدامات بعدي به دبيرخانه ارسال مي
 تهيه مستندات مورد نياز براي پرونده توسط دبيرخانه -4-4

  شود.مي
 توسط كميسيون تخصصيه امتيازدهي پرونده در دبيرخان -4-5

 هيأتذيربط متشكل از رئيس كميسيون تخصصي  ،انتخاب استاد ممتاز
دانشكده مستقل مربوط در  ، نماينده (نمايندگان) پرديس/مميزه
ي اهظر در زمينه مربوط به پيشنهاد كميتنبصاح استاد 3ميزه و مهيأت
 ، رئيساهانشگد يموزشآ ن، معاوانشگاهد يژوهشپ نوز معاا لمتشك

ميزه و مهيأت يدگروه مربوط با تاي انشكده/د سرئي دانشكده و رديس/پ
 شود.، انجام ميدانشگاه يژوهشپ نعاوم حكم

 استاد ممتازانتخاب پرونده امتيازدهي شده در جلسه شوراي  -6-4
 شود.بررسي مي

نهايي بطور  يفرايند انتخاب استاد ممتاز تا حصول نتيجه - 2تبصره 
  انه در دبيرخانه انجام خواهد شد.محرم

  
 تركيب شوراي انتخاب استاد ممتاز -5ماده 

  )(رئيس شورا دانشگاهرئيس  -5-1

  (دبير شورا) دانشگاه معاون پژوهشي -5-2

   دانشگاهمعاون آموزشي  -5-3
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  دانشگاهلملل انمعاون بي -5-4
  دانشگاهمعاون فرهنگي  -5-5
ژوهشي برجسته كشور با هاي علمي پسه 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 مياهربط در مراسم ويژذي
 
  تشويق و قدرداني ينحوه -7 ماده

 پايه ترفيع ممتاز  1اعطاي  -7-1

از طريق  تخصصي يپذيرش ساالنه دو دانشجوي دكتر -7-2
استعدادهاي درخشان (بدون آزمون) و براساس دستورالعمل  يسهميه

 دانشگاهمصوب 

  دانشگاهنامه استخدامي آيينبر اساس بازنشستگي تعويق  -7-3
و مجامع  هااستفاده از اعتبار ويژه براي شركت در همايش -7-4

 المللي حداكثر سه بار در سال بين

در تاريخ  تبصره 3ماده و  8 درل اين دستورالعم - 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  نامهآيين 77(موضوع ماده  9پيوست 
  در دانشگاه  عضو وابسته كارگيريبه دستورالعمل علمي)

  
علمي است كه به  يبرجسته يچهرهعضو وابسته،  - 1ماده 

مؤسسه و مركز با تصويب  پژوهشكده/ دانشكده/ درخواست پرديس/
، براي انجام وظايف دانشگاهو حكم رئيس  دانشگاههيأت اجرايي جذب 

عنوان عضو وابسته انتخاب و به  آموزشي و پژوهشي به مدت سه سال به
  شود.ميكار گرفته 
  شرايط عمومي عضو وابسته به شرح زير است: -2ماده 
  اعالم نياز واحد مربوط -2-1
  داشتن مدرك تحصيلي دكتراي تخصصي -2-2
هاي علمي مورد نياز واحد ارتباط تخصصي فرد با زمينه -2-3
  متقاضي

اخذ موافقت و مجوزهاي الزم از محل خدمت اوليه به  -تبصره
  ت.اس» عضو وابسته« يعهده

  شرايط اختصاصي عضو وابسته به شرح زير است: -3ماده 
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  عنوان شرايط اختصاصي  رديف
 عضو هيأت علمي
  خارج از دانشگاه

  متخصص مقيم
  خارج از كشور

  حداقل دانشيار  حداقل دانشيار  علمي يمرتبه  1

2  
  سرپرستي پايان نامه يا رساله 
  در مقاطع تحصيالت تكميلي

پايان نامه 10حداقل 
رساله  4يا  رشناسي ارشدكا

  تخصصي دكتري

پايان نامه  10حداقل 
رساله  4يا  كارشناسي ارشد

  تخصصي دكتري

3  

 چاپ مقاالت علمي پژوهشي
در نشريات معتبر داراي نمايه 

  الملليبين
  ISC از جمله 

  مقاله 8حداقل 
  علمي پژوهشي 

  مقاله 12حداقل 
  علمي پژوهشي 

4  
هاي سرپرستي و انجام طرح

  هشيپژو
  --------   طرح پژوهشي 4حداقل 

  
را با تخصصي  دكتري يرسالهتواند هر مي» عضو وابسته« - 1تبصره 

 يهينماعلمي پژوهشي چاپ شده در نشريات معتبر داراي  يمقالهدو 
  جايگزين كند. Patentو... يا دو  ISCالمللي از جمله بين

ارشد را كارشناسي ينامهتواند هر پايانمي» عضو وابسته« -2تبصره 
 يهينماعلمي پژوهشي چاپ شده در نشريات معتبر داراي  يمقالهبا يك 

  و... جايگزين كند. ISCالمللي از جمله بين
هايي كه از نظر هيأت در موارد خاص، براي رشته -3تبصره 

چاپ شده در نشريات معتبر داراي  يمقاله، شرط انتشار دانشگاه يزهيمم
و... الزامي نباشد، براساس ضوابط هيأت  ISCللي از جمله المبين يهينما
  ربط اقدام خواهد شد.ذي يزهيمم
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علمي از سوي مراجع  يشدهداشتن يك اختراع تأييد -4تبصره 
  شود.جدول اين ماده مي» 3«ربط، جايگزين مقاالت موضوع رديف ذي

ليفات، ألمي كه داراي تعتغيرهيأ يبرجستهمحققان  -5تبصره 
 دانشگاهنتشارات و سوابق علمي مورد تأييد هيأت اجرايي جذب ا

  پذيرفته شوند. دانشگاه» عضو وابسته«توانند به عنوان هستند، مي
  به شرح زير است:» عضو وابسته«هاي فعاليت حوزه -4ماده 
هاي پايان نامه و رساله در دوره يمشاورهراهنمايي و  -4-1

  تحصيالت تكميلي
الت علمي پژوهشي در نشريات علمي پژوهشي انتشار مقا -4-2

  دانشگاهمعتبر به نام 
  هاي تحقيقاتي و پژوهشيانجام فعاليت -4-3
  هاي تحصيالت تكميليتدريس در دوره -4-4
هاي علمي و راهبردي مورد درخواست گروه مشاوره يارائه -4-5

  (يا مركز تحقيقاتي)
  هدانشگاهاي تخصصي مورد نياز ساير فعاليت -4-6

هاي سه ساله، از سوي در دوره» عضو وابسته«كرد عمل -5ماده 
كرد . در صورتي كه عملشوديمارزيابي  دانشگاههيأت اجرايي جذب 

، دانشگاهمثبت ارزيابي شود، با تأييد و حكم رئيس » عضو وابسته«
  .شوديمديگر تمديد  عضويت وي براي سه سال

  ردار است:عضو وابسته از مزاياي زير برخو -6ماده 
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پژوهشي پژوهانه بر اساس ضوابط و  يژهيواستفاده از اعتبار  -6-1
  مقررات مربوط

المللي بر اساس ضوابط و استفاده از پاداش چاپ مقاالت بين -6-2
  مقررات مربوط

 يرتبهدريس معادل اعضاي هيأت علمي همالتقدريافت ح -6-3
  )دانشگاهخود (اعضاي هيأت علمي خارج از 

موضوع » عضو وابسته«حقيق لتاقيا حالتدريس قحميزان  -1 تبصره
اين دستورالعمل، با پيشنهاد معاون آموزشي و  »3«ماده » 5«تبصره 

  .شوديمتعيين  دانشگاهتصويب هيأت اجرايي جذب 
كه » عضو وابسته«نسبت به تأمين مسكن براي  دانشگاه -2تبصره 

د امكان اقدام محل خدمت اصلي وي خارج از كشور است، در ح
  نمايد.مي

در تاريخ  تبصره 8ماده و  7 دراين دستورالعمل  - 7ماده 
با تأييد وزير  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 مقرراتنامهينسايرآي
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 ايهاي حرفهها و شايستگيامه افزايش توانمندينآيين 
  دانشگاه تهران علمي و مديران هيأتاعضاي 

  
 مقدمه

هاي مدرن امروزي هم زمان محلي براي آموزش و توليد دانشگاه
علم و فناوري، و نيز پرورش دانش آموختگان متخصص، متعهد، 

توسعه  آفريني،باشند. تأكيد بر دانشپذير ميكارآفرين و مسئوليت
گرا سبب تغيير نقش پذير و اخالقكارآفرين، مسئوليت دانشگاه ،فناوري

دهنده به يك مربي متعهد به علمي از عنصر آموزش هيأتيك عضو 
راه حل براي  يدهندهمرزهاي دانش و ارائه  ييادگيري، توسعه دهنده

 يدهدهنهاي اجتماعي و اخالقي و ارتقاءمسائل جامعه، آگاه به مسئوليت
پذيري و تعالي اخالقي دانشجويان شده است. اين تحوالت، مسئوليت

و  ياحرفههاي ها، مهارتها، ارزشمستلزم تغيير در برخي نگرش
علمي است كه در نتيجه، تغيير در رفتار فردي،  هيأتاجتماعي اعضاي 

گروهي و اجتماعي را در پي خواهد داشت. بدون برخورداري از اعضاي 
اي، تعهد و و مديران مجهز به علم و دانش، قابليت حرفه علمي هيأت

انگيزه غير ممكن است كه بتوان نقش آموزشي، پژوهشي و تربيتي 
  ها را به معناي واقعي انجام داد.دانشگاه

علمي و مديران در  هيأتبا توجه به اهميت و جايگاه اعضاي 
ييرات گيري تغهاي آموزش عالي از يك سو و شكلپيشبرد مأموريت
اي هاي عمومي و حرفهها و لزوم به روزرساني مهارتسريع 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 ، قابليتطور مشخص افزايش توانمنديو به
علمي و مديران انديشيده شود. در  هيأتاي اعضاي حرفه هايمهارت

 يگيري از توان صاحب نظران حوزهاين راستا دانشگاه تهران با بهره
ي و اسناد باالدستي در آموزش عالي، تجارب متعدد داخلي و خارج

افزايش «علمي و مديران، طرح  هيأتافزايي اعضاي حوزه توان
علمي و مديران  هيأتاي اعضاي ههاي حرفها و شايستگيتوانمندي

نامه براي اجراي طرح را تدوين كرده است. اين آيين» دانشگاه تهران
  حاضر تهيه شده است.

  
  تعاريف -1ماده 

  دانشگاه تهران دانشگاه:
اي اعضاي هاي حرفهها و شايستگيطرح افزايش توانمندي طرح:

  علمي و مديران دانشگاه تهران. هيأت
ريزي و نظارت بر برنامه يكميته ريزي و نظارت:برنامه  يكميته

علمي  هيأتاي اعضاي هاي حرفهها و شايستگيطرح افزايش توانمندي
  و مديران .

اي اعضاي هاي حرفهها و شايستگيواحد افزايش توانمندي واحد:
  .علمي و مديران هيأت
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مطالبي كه متناسب با عنوان و اهداف  آموزشي: يدورهسرفصل 
دربرگيرنده رئوس مطالب آموزشي است كه توسط مدرسان در دوره، 
  شود.آموزش داده مي يدورهطول 

  
  اهداف -2ماده 

 هيأتهاي اعضاي ها و شايستگيافزايش مستمر توانمندي -2-1
  ؛هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتيعلمي در حوزه مهارت

روانشناختي در -هاي شخصيافزايش مستمر توانمندي -2-2
روانشناختي، بهزيستي روانشناختي و بهزيستي شغلي  ياي سرمايههزمينه

  ؛علمي هيأتاعضاي 
هاي ادراكي مشتمل بر ها و مهارتافزايش مستمر توانمندي -2-3

تفكر انتقادي، خالقيت و حل مسئله، تفكر راهبردي و نگرش كارآفريني 
  ؛علمي و مديران هيأتدر اعضاي 

تعامالت علمي دانشگاهي هاي 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 افزايش توانمندي مديران در حوزه -2-6
  ؛اثربخش آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و اداري

اجتماعي و ارتقاي پذيري 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 فعاليتهاي نوين در حوزهگيري از فناوريبهره

  ؛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؛معاون برنامه -
  ؛معاون فرهنگي دانشگاه (دبير شوراي سياستگذاري) -
  پيوسته يا وابسته دانشگاه؛ علمي هيأت يدو تن از اعضاي برجسته-

احكام اعضاي شورا توسط رئيس دانشگاه صادر خواهد  -1تبصره 
  شد.

علمي توسط معاونت آموزشي  هيأتدو تن عضو  -2تبصره 
دانشگاه معرفي شده و پس ار تأييد رئيس شورا احكام آنان صادر خواهد 

  شد.
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  وظايف: -2-1-3
لي بر حسن اجراي هاي كالن طرح و نظارت عاطراحي سياست -

  ؛آن
 يطرح كه از سوي كميتهپيشنهادي يبررسي و تصويب بودجه -
  شود.ميريزي و نظارت ارائهبرنامه

  
  ريزي و نظارتبرنامه يكميته -2-3
  تركيب -1-2-3

  معاون آموزشي دانشگاه (رئيس كميته)؛ -
  معاون فرهنگي دانشگاه (نايب رئيس كميته)؛ -
  ماعي دانشگاه (دبير كميته)؛مديركل فرهنگي و اجت -
  مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه؛ -
  ؛رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه -
  مديركل برنامه ريزي و نظارت آموزشي دانشگاه؛ -
  ؛مديركل برنامه ريزي و نظارت پژوهشي دانشگاه -
  هاي الكترونيكي دانشگاه؛رئيس مركز آموزش -
  ؛ريزي دانشگاهو برنامهمديركل طرح  -
  مديركل منابع انساني دانشگاه؛ -
 ؛رئيس مركز مشاوره دانشگاه -

شناسي، هاي جامعهعلمي 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 
  شد. دو سال صادر خواهد

  
  وظايف -2-2-3

ها، عناوين و هاي اجرايي، برنامهها و شيوهتصويب سياست -
  هاي آموزشي دوره؛سرفصل دوره

  ؛هاي آموزشيهدايت و نظارت بر برگزاري شايسته دوره -
هاي مرتبط با طرح در سطوح ملي ريزي براي بسط فعاليتبرنامه -
  ؛الملليو بين

رد نياز طرح به صورت ساالنه به پيشنهاد اعتبارات مو يارائه -
  گذاري؛شوراي سياست

پيشنهاد براي تغييرات  يارائهحاضر و  ينامهبازنگري در آيين -
  .رئيسه دانشگاه هيأتگذاري، براي طرح در مورد نياز به شوراي سياست

  
اي اعضاي هاي حرفهها و شايستگيواحد 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 دانشگاهمركز آموزش -منابع انساني 
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  وظايف -2-3-3
 يكميتههاي آموزشي بر اساس مصوبات برگزاري دوره -
  ها؛ريزي و نظارت و پيگيري كليه امور اجرايي برگزاري اين دورهبرنامه

المللي در زمينه ربيات موجود در سطح ملي و بينآوري تججمع -
علمي و مديران و  هيأتهاي اعضاي ها و توانمنديافزايش شايستگي
هاي ها با دعوت از صاحبنظران و برگزاري نشستنقد و بررسي آن

  ؛تخصصي كارشناسي
انديشي و اخذ نظرات ريزي و پيشنهاد برگزاري جلسات همبرنامه -

  خبرگان براي پايش و ارزيابي برنامه؛ علمي و هيأتاعضاي 
ها براي هاي آنهاي آموزشي و سرفصلپيشنهاد عناوين دوره -

 ؛ريزي و نظارتبرنامه يكميتهتصويب در 

ها و مراكز برقراري ارتباط با وزارت عتف و ديگر دانشگاه -
  آموزش عالي براي انتقال تجربيات؛

-فعان طرح و صاحبنبندي و اخذ نظرات ذيمستندسازي، جمع -

ريزي و برنامه يكميتههاي آموزشي و ارائه به نظران براي طراحي دوره
  نظارت؛
معرفي طرح به ساير مراكز آموزش عالي داخلي و  يايجاد زمينه -

المللي و تالش براي انعقاد قرارداد با اين مراكز براي برگزاري بين
ورد نظر وفق علمي و مديران در مراكز م هيأتهاي اعضاي دوره

  ؛ريزي و نظارتبرنامه يكميتهمصوبات 
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 ريتأثهاي نيازسنجي، هايي در زمينهطراحي و اجراي پژوهش -
  ؛هاي آموزشيدوره

علمي قبل و بعد از  هيأتبررسي نگرش و عملكرد اعضاي  -
  .هاي آموزشير دورهشركت د

 
  هاي آموزشيعناوين و سرفصل دوره -4ماده 

ها و تهيه سرفصل هر خصوص عناوين دوره ريزي دربرنامه -1-4
  ريزي و نظارت انجام خواهد شد؛برنامه يكميتهدوره در 

هاي آموزشي در هر نيمسال تحصيلي برنامه برگزاري دوره -2-4
ريزي و نظارت توسط دبير كميته به برنامه يبعد از تصويب در كميته

  واحد ابالغ خواهد شد.
  

  هاي آموزشيورههاي برگزاري دشيوه -5ماده 
ضوري در قالب جلسات كارگاهي و هاي آموزشي حدوره -1-5

علمي و  هيأتانديشي كه امكان تعامل علمي مدرسان و اعضاي هم
- برنامه يكميتههايي كه توسط انتقال تجربه را فراهم آورد و ساير شيوه

  شود؛شود، برگزار ميريزي و نظارت تعيين مي
تواند به شكل مجازي و وزشي ميهاي آمبرخي از دوره -2-5

  هاي الكترونيكي دانشگاه برگزار شود؛توسط مركز آموزش
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 يكميتههاي آموزشي بعد از تأييد روش برگزاري دوره -3-5
ريزي و نظارت توسط دبير كميته به همراه عناوين و سرفصل برنامه
  ها به واحد ابالغ خواهد شد.دوره

  
  علمي هيأتويژه اعضاي  هاي آموزشيضوابط دوره -6ماده 

 هيأتعنوان عضو نامه، افرادي كه بهاز تاريخ تصويب اين آيين
هاي ارائه كنند، به شرح زير در دورهعلمي در دانشگاه تهران خدمت مي
اي اعضاي هاي حرفهها و شايستگيشده توسط واحد افزايش توانمندي

 :علمي و مديران دانشگاه شركت خواهند كرد هيأت

علمي در دانشگاه  هيأتليه افرادي كه به عنوان عضو ك -1-6
شوند، پس از صدور حكم استخدامي و حداكثر طي مدت استخدام مي

هاي مرتبط با خود را يك سال از شروع به كار در دانشگاه موظفند دوره
  بگذرانند؛

يل علمي پيماني دانشگاه براي تبد هيأتكليه اعضاي  -2-6
و استخدام، شده در بدهاي طيبر دورهفزونوضعيت به رسمي آزمايشي، ا

  باشند؛هاي خاص خود ميملزم به گذراندن دوره
علمي رسمي آزمايشي دانشگاه، براي تبديل  هيأتاعضاي  -3-6

هاي طي شده در زمان تبديل بر دورهضعيت به رسمي قطعي، افزونو
  د؛خود را بگذارنن يهاي ويژهوضعيت به رسمي آزمايشي، موظفند دوره
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استادياري هستند، براي  يمرتبهعلمي كه در  هيأتاعضاي  -4-6
شده قبلي، موظفند هاي طيبر دورهدانشياري، افزون يمرتبهبه  ءارتقا
  هاي مرتبط را بگذرانند؛دوره

دانشياري هستند،  يمرتبهعلمي رسمي كه در  هيأتاعضاي  -5-6
شده قبلي، موظفند اي طيهبر دورهاستادي، افزون يمرتبهبه  ءبراي ارتقا

  خود را بگذرانند. يهاي ويژهدوره
ها و ساعات مورد نياز هر دوره توسط عناوين دوره - 4تبصره 

  ريزي و نظارت تعيين و به واحد ابالغ خواهد شد.برنامه يكميته
  
  مديران يهاي آموزشي ويژهضوابط دوره -7ماده 

اي مديريتي زير هعلمي كه به پست هيأتاعضاي  يكليه -7-1
مديران را حداكثر  يهاي آموزشي ويژهشوند، موظفند دورهمنصوب مي

  شش ماه بعد از صدور حكم، مطابق شرايط تعيين شده بگذرانند:
  ؛الف) معاونين دانشگاه

  ب) مديران كل ستادي دانشگاه؛ 
  مركز؛/دانشكده/ج) رؤساي پرديس
  .مركز/دانشكده/د) معاونين پرديس

بعدي  يدورهاز مديران دانشگاه كه احكام آنها براي  آن دسته -7-2
بر ا شش ماه بعد از تمديد حكم افزونشود، موظفند حداكثر تتمديد مي

 پيشرفته مديران را بگذرانند؛ يدورههاي قبلي، گذراندن دوره
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نامه، آن دسته از مديران دانشگاه كه در زمان ابالغ اين آيين -7-3
ب آنها نگذشته باشد، موظفند حداكثر در مدت بيش از يكسال از انتصا

  مرتبط با خود را بگذرانند. يدورهشش ماه، 
عناوين دروس دوره و ساعات مورد نياز هر دوره توسط  -5تبصره 

  ريزي و نظارت تعيين و به واحد ابالغ خواهد شد.برنامه يكميته
  
  هاي آموزشيامتياز شركت در دوره -8ماده 

نامه به ازاي هاي مندرج در اين آييندر دوره كنندگانشركت -8-1
  ساعت مشمول يك امتياز خواهند بود؛ 8هر 

نامه، هاي آموزشي اين آيينحداكثر امتياز قابل قبول از دوره -8-2
  امتياز خواهد بود؛ 10

نامه مشمول هاي آموزشي اين آيينامتياز شركت در دوره -8-3
علمي دانشگاه تهران خواهد  هيأتعضاي نامه ارتقاء ا) آيين1امتياز ماده (

  ؛بود
نامه مشمول بند هاي آموزشي اين آيينامتياز شركت در دوره -8-4

علمي  هيأتنامه ترفيع اعضاي هاي اجرايي و علمي در آيين(ج) فعاليت
  دانشگاه تهران خواهد بود؛

 ياها علمي كه در تدريس دوره هيأتآن دسته از اعضاي  -8-5
 يد رئيس كميتهيكنند، با تأيهاي آموزشي مشاركت ميهراهبري كارگا

مذكور برخوردار  يدورهريزي از امتياز شركت در نظارت و برنامه
  خواهند شد؛
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مديران  يويژه يهادورهعلمي كه در  هيأتبه اعضاي  -8-6
  گيرد.كنند، امتيازي جهت استفاده در ترفيع و ارتقاء تعلق نميشركت مي

  
  هاصدور گواهي دورهمرجع  -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  نامهآييناين 
 رئيسه دانشگاه رسيد. هيأتتصويب 



 انشگاه علمي افتخاري د هيأتاعطاي عضو  ينامهآيين  
  يسه دانشگاه تهرانرئ هيأت 23/11/95مصوبه تهران 

  
  : همقدم

اي كه هاي برجستههاي شخصيتبه منظور ارج نهادن به فعاليت
هاي ممتاز اي در امور آموزشي پژوهشي و يا فعاليتخدمات ارزنده

عضويت افتخاري  نامهآييناي به انجام رسانيده باشند، براساس اين حرفه
   :گردددانشگاه تهران اعطاء ميعلمي  هيأت

  
  :شرايط احراز -1ماده 

  ؛دارابودن مدرك دكتري تخصصي -
هاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، مجموعه فعاليت يارائه -

اجتماعي و خدماتي نامزد شامل خدمات علمي، ابداعات، ابتكارات و 
   ؛دهندهاي از طرف مرجع پيشنهادز حرفهمتاهاي مفعاليت
هاي اخالقي و اعتقادي در مورد نامزدهاي ايراني حيتاحراز صال -

هاي الهي در زمان ارجي با ارزشخ و احراز عدم ضديت نامزدهاي
  .بررسي

پيشنهاد اعطاي عضويت هيأت علمي افتخاري به  -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 كميتهافتخاري تشخيص مي

  
  يتهتركيب اعضاي كم -3ماده 

  معاونان آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه؛  -
  ؛رئيس پرديس رئيس دانشكده، مدير گروه مربوط -
استادي در رشته و زمينه  يمرتبهعلمي در  هيأتدو نفر عضو  -
  .مربوط

چنانچه صالحيت فرد واجد شرايط براي اعطاي عضو  -4ماده 
قرار  2ماده  ياد شده در 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  5علمي افتخاري براي مدت  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  -6ه ماد
توانند از امكانات كتابخانه، مركز علمي دانشگاه خواهند شد و مي هيأت

  اسناد، پايگاه نشريات الكترونيكي و اينترنت استفاده نمايند. 
 23/11/95ماده و يك تبصره در تاريخ  7در  نامهآييناين  -7ماده 

  .دانشگاه رسيده است رئيسه هيأتبه تصويب 



 هاي مطالعاتيفرصت ينامهآيين 

  دانشگاه تهران    
  
  مقدمه

 هيأتعلمي، مصوب  هيأتاستخدامي اعضاي  ينامهينيبه استناد آ
امناي دانشگاه تهران و با عنايت به ضرورت مراودات و مبادالت علمي، 

و آموزشي و پژوهشي با ساير كشورها جهت ارتقاء دستاوردهاي علمي 
هاي نوين علمي پژوهشي، گسترش افتهيگسترش مرزهاي دانش، تبادل 

مندي دانشگاهيان از امكان المللي و ايجاد فرصتي براي بهرهارتباطات بين
پژوهش و تحقيق در مورد موضوعاتي كه امكان انجام آن در داخل كشور 

نظران و پژوهشگران در ا انجام كار مشترك با صاحبيفراهم نيست 
از كشور و فراهم كردن حضور فعال، هدفمند و اثربخش اعضاي خارج 
المللي و مراكز علمي هاي بينها، سازمانعلمي در دانشگاه هيأت

هاي مطالعاتي در سه نوع تهيه و نامه فرصتپژوهشي و تخصصي، آيين
  .ارائه گرديده است
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 فرصت مطالعاتي نوع اول ينامهآيين 

  مي رسمي دانشگاه تهران به فرصت مطالعاتي)عل هيأتاعزام اعضاي (
  

   تعاريف -1ماده 
  دانشكده، مؤسسات و مراكز آموزشي دانشگاه تهران/: پرديسواحد

: عبارتند از دانشگاه يمميزه هيأتهاي تخصصي كميسيون
هاي تخصصي علوم انساني، علوم اجتماعي و رفتاري، علوم كميسيون

  .اورزي و منابع طبيعي، و هنركش ،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 يك موضوع خاص و 

به خارج از المللي نظران و پژوهشگران بينانجام كار مشترك با صاحب
  كشور اعزام شوند.

  
  اهداف -2ماده 

علمي و اعتالي جايگاه  هيأتارتقاي دانش و تجربه اعضاي  -2-1
  المللي؛دانشگاه در سطح بين

كمك به حل مشكالت كشور از طريق پژوهش بين  -2-2
  ؛دانشگاهي (داخلي و خارجي)

هاي نوين استفاده از دستاوردها، دانش، امكانات و روش -2-3
  ؛المللوزشي و پژوهشي در سطح بينآم
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هاي علمي و تبادل دانش در سطوح نهادينه كردن همكاري -2-4
  المللي.ملي و بين

  
   علمي براي استفاده از فرصت مطالعاتي هيأتشرايط اعضاي  -3ماده 

علمي دانشگاه تهران كه شرايط زير را داشته باشند،  هيأتاعضاي 
  :عاتي استفاده كنندتوانند از تسهيالت فرصت مطالمي

  ؛علمي رسمي قطعي هيأت -3-1
 100استحقاقي عادي ساليانه و حداقل  يپايه 3كسب حداقل  -3-2

براساس ترفيع پنج سال منتهي به  امتياز آموزشي، پژوهشي و اجرايي
 بندي براساس مجموع امتيازتاريخ 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 3رج در ماده در صورت احراز شرايط مند
تنظيم و تعيين تكليف امور آموزشي و پژوهشي محوله بدون رعايت 

توانند در سقف اعتبارات مربوط در نامه ميشرايط متقاضيان اين آيين
دانشگاه از فرصت مطالعاتي استفاده نمايند. در صورتي كه تعداد 

باشد، اولويت به ترتيب با  متقاضيان مشمول اين تبصره بيش از ظرفيت
هاي مستقل خواهد ها و دانشكدهرؤساي پرديس ،اعضاي شوراي منتخب
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نامه براي مشمولين اين تبصره نيز لحاظ بود. شرط سني مندرج در آيين
با اين تفاوت كه برحسب طول مدت عضويت ايشان در  گرددمي

  ود. شسال 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  2عضو اعزامي به فرصت مطالعاتي تا  -4تبصره 
  تواند تقاضاي بازنشستگي نمايد. بازگشت نمي
پژوهشي بلند  تيمأمورفرصت مطالعاتي تا  يفاصله -5تبصره 

  .ستمدت دو سال ا
ها و تعهدات آموزشي و پژوهشي متقاضي بايد مسئوليت -6تبصره 

اعزام تعيين تكليف  يهاي كاربردي) را براي دوره(از جمله پژوهش
  .نمايد

 
  فرصت مطالعاتي يدورهطول  -4ماده 

 هيأترصت مطالعاتي بر مبناي تقاضاي عضو ف يدورهطول  -4-1
است و متقاضي  )سال تحصيلي ماه (حداكثر دو نيم 12ماه تا  6علمي از 

بايد بالفاصله پس از اتمام فرصت و تا پيش از آغاز نيمسال اول يا 
نيمسال دوم تحصيلي به محل خدمت خود مراجعه و وظايف آموزشي و 

  پژوهشي خود را از سر گيرد؛
فاصله بين دو فرصت مطالعاتي پنج سال است. اين فاصله  -4-2

  .باشدمي، سه سال 2براي 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.سال كاهش مي
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 يدوره 3ماه در  9لعاتي تابستاني (حداكثر به مدت مطا

اعضاي شوراي دانشگاه و مديران كل ستادي مشروط به تصويب در 
  الملل دانشگاه امكان پذير است.شوراي بين

متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي تابستاني داراي  -8تبصره 
  د كرد.سمت اجرايي مصوب حق مديريت دريافت نخواهن

  
ارسال درخواست از سوي متقاضيان تا صدور حكم  يشيوه -5ماده 

  اعزام براي فرصت مطالعاتي
الملل هر سال پس از اعالم فراخوان از سوي معاونت بين -5-1

نامه در اين آيين جعلمي واجد شرايط مندر هيأتدانشگاه، اعضاي 
با طرح تحقيقاتي  مطالعاتي يتوانند درخواست خود را به همراه برنامهمي

هاي مطالعاتي فرصت يپذيرش دانشگاه مقصد در سامانه يخود و نامه
   ؛ثبت نمايند
 /اعتبار دانشگاه 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 ژوهشي عضو، در سامانه تأييد و براي مشاور بينپ
جهت استحضار به معاون آموزشي و معاون پژوهشي واحد ارسال 

  نمايد؛مي
الملل واحد پس از دريافت درخواست تكميل مشاور بين -5-3

الملل واحد مطرح و پس از شده، پرونده متقاضي را در شوراي بين
الملل دانشگاه د و براي طرح در شوراي بينتصويب، در سامانه تأيي

 ؛نمايدارسال مي

الملل، الملل دانشگاه به عنوان دبير شوراي بينمعاون بين -5-4
هاي دريافتي متقاضيان را جهت تصويب نهايي در شوراي پرونده

  ؛كندالملل دانشگاه مطرح ميبين
در  براي متقاضياني كه با درخواست فرصت مطالعاتي ايشان -5-5

پس از طي مراحل اداري، حكم  الملل دانشگاه موافقت شود،شوراي بين
  .شودفرصت مطالعاتي صادر مي

چنانچه در پايان موعد اعالم شده براي استفاده از  -9تبصره 
دانشگاه تكميل نشود، با  يسهميهعلمي  هيأتفرصت مطالعاتي اعضاي 

ت تقاضا در سامانه الملل بازه زماني جديدي براي ثبتأييد شوراي بين
  .اعالم خواهد شد

چنانچه پس از تصويب تقاضاي فرصت مطالعاتي فرد  -10تبصره 
الملل دانشگاه، متقاضي در آن سال به هر دليل عازم در شوراي بين

بعد  يدورهفرصت 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 مكتوب از طريق واحد آموزشي خود به معاونت بين
  دهد. 

احكام فرصت مطالعاتي بايد بر اساس مصوبات  -12تبصره 
  .خارجي دانشگاه تهران صادر شود نظارت بر سفرهاي يكميته

  
  تسهيالت دانشگاه براي استفاده از فرصت مطالعاتي -6ماده 

علمي  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
ضيان فرصت مطالعاتي (با كمك هزينه ريالي و ارزي متقا -6-1

هاي مجوز ورود به كشور محل مأموريت كه بر اساس هزينه يارائه
  ؛شودرئيسه 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

  ا (پس از كسورات) پيش از سفر دريافت نمايند؛خود ر
آن دسته از متقاضيان فرصت مطالعاتي كه براي اخذ ويزا  -6-3

توانند فقط يكبار تا سقف مجبور به سفر به كشور ثالث هستند مي
بليت رفت و برگشت  يرئيسه از كمك هزينه و هزينه هيأتمصوب 
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ارك از محل گرنت براي خود و بستگان درجه يك در قبال ارائه مد
  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  يدورهعلمي پس از پايان  هيأتعضو  -7-1
مبني بر حضور در دانشگاه يا مؤسسه مقصد موظف است، گواهي رسمي 

زماني ذكر شده در حكم فرصت مطالعاتي خود را به  يدر بازه
الملل ارائه و گزارش علمي حاصل دانشكده ذيربط و معاونت بين/گروه

  ؛از فرصت را در سخنراني علمي تشريح نمايد
علمي موظف است حداكثر دوماه پس از  هيأتعضو  -14تبصره 
فرصت مطالعاتي گزارش كتبي فرصت مطالعاتي خود را پس  بازگشت از

 .الملل ارائه نمايددانشكده و واحد آموزشي به معاونت بين/از تأييد گروه

علمي موظف است حداكثر تا دو سال پس از  هيأتعضو  -7-2
شروع فرصت مطالعاتي، دستاوردهاي مأموريت خود را در قالب چاپ 

فصلي  ياالمللي، چاپ كتاب كامل تبر بينمع يمقاله در مجالت با نمايه
المللي اختراع در ارتباط با المللي با ثبت بيناز كتاب در انتشارات بين

الملل پروژه تحقيقاتي مصوب ارائه و به معاونت پژوهشي و معاونت بين
  ؛ارسال نمايد
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علمي در حين فرصت مطالعاتي و همچنين  هيأتعضو  -7-3
تواند از مرخصي استحقاقي، ن تا دو سال نميبالفاصله بعد از پايان آ

  ذخيره مرخصي استحقاقي و همچنين مرخصي بدون حقوق استفاده كند؛
چنانچه متقاضي پس از صدور حكم و طي نمودن مراحل  -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 متقاضي و ارسال رونوشت به معاونت بينبه 
  ؛از طرق قانوني اقدام نمايند

شود و فرصت مطالعاتي يك مأموريت واحد تلقي مي يدوره -7-6
  امكان انقطاع آن وجود ندارد؛

ناتمام گذاشتن فرصت مطالعاتي بدون هماهنگي و دليل  -7-7
تخلف است و متقاضي ، لملل دانشگاهاموجه مورد تأييد شوراي بين

  .موظف است تسهيالت دريافتي را به دانشگاه مسترد نمايد
علمي بدون هماهنگي فرصت  هيأتچنانچه عضو  -15تبصره 

مطالعاتي را ناتمام بگذارد و پيش از طي شدن سه ماه از فرصت بازگردد، 
و الملل 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 
زمان فرصت مطالعاتي بازگردد، تسهيالت دريافتي بر اساس زمان 

ماه تقسيم و مطابق با زمان تعجيل  6حمايت مالي مندرج در جدول بر 
الملل از طريق معاونت اداري و معاونت بين در بازگشت با هماهنگي

  .شودمالي 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 بيندريافتي براساس مصوبه شوراي بين

عاونت اداري و مالي و متناسب با زمان باقيمانده بايد بازگردانده طريق م
  شود.

علمي در صورت ناتمام گذاشتن فرصت  هيأتعضو  -18تبصره 
تواند از فرصت مطالعاتي تا پنج سال نمي )مطالعاتي (موجه يا غيرموجه

  استفاده كند.
 15تأخير و تعجيل در بازگشت از فرصت مطالعاتي با فاصله  -7-8

  باشد. حكم مجاز مي ز از تاريخ بازگشت ذكر شده دررو
 22/6/1399تبصره در جلسه مورخ  18ماده و  7نامه در اين آيين

  رئيسه دانشگاه تهران به تصويب رسيد. هيأت
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درصد از كل گرنت  50الزم به ذكر است سقف استفاده از گرنت تا 
  .باشدساليانه در هر سال مي
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 وع دومفرصت مطالعاتي ن  
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

گاه براي رئيسه دانش هيأتدريافت حقوق ماهيانه (تسهيالت مصوب 
 مؤسساتا يها به يكي از دانشگاه )هاي اجباري و استثناييدوره

پژوهشي، مراكز تحقيقاتي، صنعتي و فرهنگي معتبر خارج از كشور اعزام 
پژوهشي  تيمأمورنامه شرايط و ضوابط استفاده از شود، در اين آيين

  ارائه شده است.
  
  شرايط استفاده از مأموريت پژوهشي -2ماده 

دانشكده /وضوع طرح تحقيقاتي متقاضي بايد به تأييد گروهم -2-1
  :دانشكده برسد/الملل پرديسو شوراي روابط بين

 موضوع تحقيق با تخصص فرد متقاضي تطابق داشته باشد؛ 

  بين موضوع طرح تحقيقاتي پيشنهادي متقاضي و دانشگاه
 باشد.ارتباط منطقي وجود داشته  )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  تواننديمسن 
براي اعضاي شوراي دانشگاه، پس از اتمام مسئوليت  -1تبصره 

  .ا حداكثر سه سال قابل افزايش استمديريتي مذكور شرط سني ت
علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي، پس  هيأتاعضاي  -2تبصره 

از بازگشت به ازاي هر سال مأموريت حداقل بايد يك سال به خدمت 
  خود در دانشگاه تهران ادامه دهند.

 تيمأمورعلمي پيماني (به استثناي مشمولين  هيأتاعضاي  -2-3
در طول قرارداد  ر حكم استخدامي عضو) صرفاًپژوهشي الزامي مندرج د

  :توانند از مأموريت پژوهشي استفاده كننديل ميذبا رعايت ضوابط 
  سال سابقه خدمت تمام وقت در دانشگاه  4داشتن حداقل
 ؛تهران

 ؛تعهدات الزم مصوب دانشگاه يارائه 

  پايه استحقاقي عادي ساليانه براساس ترفيع  3كسب حداقل
 .هي به تاريخ درخواست مأموريت پژوهشيچهار سال منت

  
  طول مدت مأموريت پژوهشي -3ماده 

  :مأموريت پژوهشي شامل دو نوع است -3-1
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  كوتاه مدت تا سقف حداكثر دو ماه (به شرط عدم تالقي بيش
كه بر اساس قوانين با صدور حكم در  )از ده روز با تقويم آموزشي

 .شوددانشكده انجام مي/پرديس

 حداكثر دو نيم سال تحصيلي، در مجموع يك سال  بلندمدت تا
الملل دانشگاه و صدور حكم توسط اداره كل كه با تصويب شوراي بين
  باشد.منابع انساني قابل انجام مي

علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي بلندمدت  هيأتعضو  -3تبصره
حداكثر به مدت سه  تواند مأموريت پژوهشي خود را ساالنه و جمعاًمي
ال به شرط احراز شرايط تمديد نمايد. متقاضي براي تمديد دوره بايد س

  نامه طي نمايد.مراحل تصويب مأموريت پژوهشي را طبق اين آيين
مدت زمان استفاده از مأموريت پژوهشي بايد پيش از  -3-2

عزيمت در حكم صادره مشخص شود و متقاضي بالفاصله پس از پايان 
هاي آموزشي و پژوهشي نموده و فعاليت به دانشگاه مراجعه تيمأمور

  خود را از سر گيرد.
فاصله مأموريت پژوهشي بلندمدت تا فرصت مطالعاتي بعدي  -3-3

پژوهشي بلندمدت بعدي به ازاي هر سال استفاده،  تيمأموردوسال و تا 
پژوهشي در صورت تمديد در حين دوره يك  تيمأمورشش ماه است. 

  ؛شودموريت 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 مطالعاتي در طول خدمت جمعاً

پژوهشي به ازاي هر يك سال  تيمأمورعضو اعزامي به  -3-6
تا دو سال  اًباشد و جمع اه حضور داشتهبايد شش ماه در دانشگ تيمأمور

  تواند تقاضاي بازنشستگي نمايد. پس از بازگشت نمي
ها و تعهدات آموزشي و پژوهشي متقاضي بايد مسئوليت -4تبصره 

  اعزام تعيين تكليف نمايد. يدورهخود را براي 
  

ارسال درخواست از سوي متقاضيان تا صدور حكم  يشيوه -4ماده 
  أموريت پژوهشياعزام براي م

) 2علمي واجد شرايط مندرج در ماده ( هيأتاعضاي  -4-1
درخواست خود را به همراه نامه پذيرش از دانشگاه مقصد و  تواننديم

  برنامه مطالعاتي به گروه آموزشي مربوطه ارسال نمايند؛
 هاي دريافتگروه آموزشي مربوطه موظف است درخواست -4-2

ه بررسي و نظر خود را به معاونت شده را در جلسه شوراي گرو
  پژوهشي با علمي واحد اعالم كند؛

معاونت پژوهشي با علمي واحد موظف است پس از بررسي  -4-3
علمي متقاضي افراد واجد شرايط را به مشاور  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 بيندر شوراي بين

  نمايد.الملل ارسال ميمعاونت بين
روز مأموريت با  10در صورت عدم تالقي بيش از  -5تبصره 

الملل تقويم آموزشي دانشگاه مدت با ارسال رونوشت به معاونت بين
د يز و پس از تأيرو 10گردد. در صورت تالقي بيش از دانشگاه صادر مي

الملل واحد مربوطه، مراتب براي بررسي و تأييد نهايي به شوراي بين
  .شوددانشگاه ارجاع مي

ا بلندمدت، يهاي پژوهشي، اعم از كوتاه احكام مأموريت -6تبصره 
نظارت بر سفرهاي خارجي دانشگاه  يبايد بر اساس مصوبات كميته

  تهران صادر شود.
 
  گاه براي مأموريت پژوهشيتسهيالت دانش -5ماده 

پژوهشي بلندمدت پس از  تيمأمورعلمي  هيأتعضو  -5-1
رئيسه از  هيأتتواند تا سقف مصوب الملل ميتصويب در شوراي بين

محل گرنت خود براي هزينه بليت و حق بيمه خود و بستگان درجه يك 
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 يك بار تا سقف  تواننديممجبور به سفر به كشور ثالث هستند 
رئيسه از كمك هزينه و هزينه بليت رفت و برگشت براي  هيأتمصوبه 
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رنت گمدارك از محل  يئهاراخود و بستگان درجه يك در قبال 
  ؛برخوردار شوند

معرفي متقاضيان مأموريت پژوهشي جهت دريافت تسهيالت  -5-3
مطابق با ضوابط  )مدارك ورود به كشور محل مأموريت يارائهارزي (با 

رئيسه  هيأتو مقررات و بر اساس جدول كمك هزينه ارزي مصوب 
  ؛شوددانشگاه انجام مي

علمي تازه استخدام (مصوب  هيأتي فرصت مطالعاتي اعضا -5-4
علمي)، نوعي از مأموريت پژوهشي  هيأتاجرايي جذب اعضاي  هيأت

الملل دانشگاه، حداكثر براي است و حكم آن پس از تأييد شوراي بين
شود، يك ساله مطابق با قوانين استخدامي دانشگاه صادر مي يدورهيك 

تواند از ا ميعلمي مأمور ضمن دريافت حقوق و مزاي هيأتعضو 
بليت و حق بيمه  يتسهيالت ارزي مطابق مأموريت پژوهشي و هزينه
رئيسه) از محل  هيأتبراي خود و بستگان درجه يك (تا سقف مصوب 
  ؛الملل بهره مند شودگرنت و كمك هزينه از محل اعتبارات معاونت بين

رئيسه دانشگاه حسب شرايط و با توجه به  هيأت -5-5
اجراي بندهاي  ينحوهورد و اعتبارات دانشگاه، در م هاي ارزيسياست

  ؛نمايندگيري و كمك هزينه را تصويب و اعالم ميفوق تصميم
متقاضياني كه مأموريت پژوهشي ايشان مورد موافقت  -5-6

دانشگاه قرار گرفته است، حقوق و مزاياي خود را در طول مدت 
  ؛كنندپژوهشي دريافت مي تيمأمور
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علمي به  هيأتژوهشي كوتاه يا بلندمدت اعضاي مأموريت پ -5-7
دعوتنامه، پس از  يارائههاي ميداني و بدون منظور تكميل پژوهش

دانشكده و تصويب /الملل پرديسدانشكده و شوراي بين /موافقت گروه
  .پذير استالملل دانشگاه امكاندر شوراي بين

 

  پژوهشي تعهدات استفاده كنندگان از تسهيالت مأموريت -6ماده 
 ماه 6الف) تعهدات مأموريت پژوهشي تا 

علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي كه حداكثر  هيأتعضو  -6-1
يك نيمسال تحصيلي در مأموريت باشد موظف است ظرف مدت يك ماه 

رسمي مبني بر حضور در  هيدييتأپژوهشي  تيمأمور يدورهپس از پايان 
ذكر شده در حكم مأموريت زماني  ير بازهدمؤسسه مقصد  يادانشگاه 

پژوهشي خود و همچنين گزارش علمي حاصل از مأموريت را از طريق 
الملل و معاونت پژوهشي ارسال واحد آموزشي ذيربط به معاونت بين

نمايد و گزارش كار خود را در ظرف يك نيمسال با اعالم عمومي در 
  گروه دانشكده ارائه نمايد.

  
  ماه 6از  ب) تعهدات مأموريت پژوهشي بيش

علمي اعزامي به مأموريت پژوهشي بلند مدت  هيأتعضو  -6-2
ر مأموريت باشد، موظف است عالوه دكه بيش از يك نيمسال تحصيلي 

، حداكثر تا دو سال پس از شروع مأموريت 1-6تعهدات بند  يارائهبر 
دستاوردهاي حاصل از آن را در قالب چاپ مقاله در مجالت با نمايه 
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، چاپ كامل كتاب با فصلي از كتاب در انتشارات معتبر الملليبين
المللي اختراع در ارتباط با پروژه تحقيقاتي مصوب ثبت بين ياالمللي بين

الملل ارائه هاي پژوهشي و بينرا از طريق واحد آموزشي به معاونت
  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 يك 

الملل دانشگاه بر مبناي درخواست فرد ويژه شده باشد، شوراي بين يپايه
هاي وي در حين پرديس و گزارش فعاليت/دانشكده/و تأييد گروه

ي و تصميم مأموريت شامل موارد ذيل، نسبت به تمديد مأموريت پژوهش
  :گيردمي

چاپ مقاله مشترك با دانشگاه يا مركز محل مأموريت با  ) 1
  ؛WOSكس داين

المللي جهت اعزام دانشجوي دكتري به جذب گرنت بين ) 2
 فرصت مطالعاتي؛ 

انعقاد قرارداد پژوهشي مشترك بين دانشگاه تهران با مركز يا  ) 3
 المللي شود؛دانشگاه محل مأموريت كه منجر به جذب گرفت بين

مشترك آموزشي بين دانشگاه  يدورهانعقاد قرارداد برگزاري  ) 4
 ؛ا دانشگاه محل مأموريتيتهران با مركز 
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مشاركت در برگزاري كارگاه با كنفرانس مشترك بين دانشگاه  ) 5
 ؛تهران با مركز يا دانشگاه محل مأموريت

رس به صورت مجازي در هر نيمسال در دتدريس حداقل دو  ) 6
  .مأموريتدانشگاه تهران در حين 

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  )از استحقاقي، فخيره استحقاقي و همچنين مرخصي بدون حقوق
  ؛نمايد

علمي پيماني در ازاي استفاده از مأموريت  هيأتعضو  -6-5
لندمدت، يك فقره چك بانكي به ميزان دو برابر كمك هزينه و پژوهشي ب

يا فرصت مطالعاتي دريافت  تيمأمورحقوق و مزايايي كه در مدت 
دهد و به موجب سند رسمي متعهد نمايد، به دانشگاه تحويل ميمي
ت مأموريت به محل خدمت خود در دشود چنانچه پس از پايان ممي

ي انجام شايسته مأموريت را ارائه ندهد، دانشگاه مراجعه ننمايد و گواه
دانشگاه اين مبالغ را به تشخيص و ارزيابي خود از وي مطالبه نمايد و از 

  مطالبات موجود با آينده او كسر كند؛
آزمايشي يا رسمي قطعي در ازاي  علمي رسمي هيأتعضو  -6-6

استفاده از مأموريت پژوهشي بلندمدت يك فقره چك بانكي به ميزان 
ك هزينه و حقوق و مزايايي كه در مدت مأموريت با فرصت كم

  دهد؛نمايد، به دانشگاه تحويل ميمطالعاتي دريافت مي
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چنانچه متقاضي پس از صدور حكم و انجام مراحل دريافت  -6-7
الملل به هر دليلي موفق به اعزام به مأموريت تسهيالت مالي معاونت بين

ا حداكثر ظرف دو هفته از زمان نشود، موظف است تسهيالت دريافتي ر
اعالم شده براي شروع مأموريت پژوهشي (براساس حكم مأموريت 

الملل از طريق معاونت اداري و مالي با اطالع معاونت بين )صادره
  دانشگاه عودت دهد؛

چنانچه متقاضيان پس از بازگشت از سفر تعهدات خود را  -6-8
ا فرصت يوريت پژوهشي انجام ندهند، از هر گونه استفاده از مأم

  مطالعاتي محروم خواهند شد.
در  22/6/1399تبصره در جلسه تاريخ  6ماده و  6نامه در اين آيين

  .رئيسه دانشگاه تهران به تصويب رسيد هيأت
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 در فرصت  نامه شركت دانشگاهيان دانشگاه تهرانآيين
  مطالعاتي نوع سوم

  المللي)هاي بينشركت در همايش(
  
  مقدمه

هاي مطالعاتي و ارتقاء دستاوردهاي علمي و به منظور ايجاد فرصت
هاي نوين علمي پژوهشي، تعميق افتهيگسترش مرزهاي دانش، تبادل 

المللي و براي تشويق و ترغيب دانشگاهيان دانشگاه تهران ارتباطات بين
ه گرديده ئنامه تهيه و اراالمللي، اين آيينهاي بينركت در همايشبراي ش
  است.

  
  تعاريف
فرصت مطالعاتي نوع سوم: همايش، كنگره، كنفرانس،  -1

هاي آموزشي كه توسط مراكز دانشگاهي، گردهمايي، كارگاه و دوره
  ؛شودالمللي معتبر برگزار ميهاي علمي و مؤسسات بينانجمن
امل اعضاي هيئت علمي دانشجويان، كارمندان، دانشگاهيان: ش -2

  .باشدپژوهشگران و محققين پسا دكتري دانشگاه تهران مي
  
  شرايط و ضوابط -1ماده 

دانشگاهيان متقاضي استفاده از تسهيالت فرصت مطالعاتي  -1-1
نوع سوم الزم است گواهي پذيرش رسمي مقاله، تصوير مقاله كامل يا 
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ماه قبل از انجام سفر بعد از تأييد گروه  خالصه مقاله را حداقل دو
الملل واحد به مشاور آموزشي به منظور تصويب در شوراي روابط بين

  ؛الملل ارسال كنندبين
در نامه پذيرش، عنوان و در خالصه با مقاله كامل (در  -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 بينجهت شركت دانشگاهيان در كارگاه -1تبصره 
  .دعوتنامه الزامي است يارائههاي 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 بينامر ميداشته باشد؛ اين 
  قرار گيرد؛ 
در صورتي كه مقاله به صورت مشترك با مؤسسات ديگر  -1-5

ديگر در  مؤسساتتدوين شده باشد، بايد نام دانشگاه تهران مقدم بر نام 
  ) درج شده باشد؛Affiliationكادميك (آبخش آدرس 

با (يك نفر از نويسندگان  واحد تنها يبراي يك مقاله -1-6
نامه تواند از تسهيالت مندرج در اين آيينموافقت 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؛هيان مكاتبه ميدانشگا

صدور احكام مأموريت دانشگاهيان در واحدهاي داراي  -2-2
  گيرد.رديف بودجه مستقل توسط خود واحد انجام مي

  
علمي در  هيأتي شركت اعضاي تسهيالت حمايتي برا -3ماده 

 الملليهاي بينهمايش

اراي مقاله پذيرفته شده در علمي كه د هيأتاعضاي  -3-1
توانند از المللي معتبر باشند، براي يك بار در سال ميهاي بينهمايش

رئيسه از محل اعتبارات  هيأتكمك هزينه بر اساس سقف مصوب 
  ؛الملل برخوردار شوندمعاونت بين

گزارش مورد تأييد  يارائهتسهيالت 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
  ؛شودعلمي پرداخت مي هيأتاعضاي  )تن(گر

  ؛مستندات) يارائهبهاي 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  هيأتند، از كمك هزينه سفر تا سقف مصوب كنمي

  شوند؛برخوردار مي )اعتبارات ويژه (گرنت
علمي كه شركت در همايش آنان مصوب شده  هيأتاعضاي  -3-5

يابند، است و به دليل عدم صدور رواديد امكان شركت در همايش را نمي
مدارك مستند از  يارائهتوانند 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 /هاي آموزشي در صورت تأييد گروهالمللي و دورهبين
الملل دانشگاه، كمك هزينه سفر تا سقف الملل واحد و شوراي بينبين

ملل و هزينه ثبت نام و بليط الرئيسه 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 هاي بينهمايش

  ؛توانند از تسهيالت مصوب از محل گرنت استفاده كنندروال قانوني مي
علمي كه برندگان اول تا سوم  هيأته از اعضاي آن دست -3-8

مصطفي،  ،هاي خوارزمي، رازي، فارابي، ابن سيناجوايز جشنواره
برگزيدگان جشنواره پژوهش (وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 

 يپايهالملل دانشگاه تهران بر اين اساس مشمول دانشگاه تهران) و بين
ت نمونه جشنواره پژوهش شوند و پژوهشگران پيشكسوتشويقي مي

توانند از زمان المللي باشند، ميدانشگاه و نيز برندگان جوايز معتبر بين
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انتخاب تا سه سال، هر سال دو بار از تسهيالت دانشگاه براي 
  المللي استفاده كنند؛هاي بينهمايش

اختصاص اعتبارات ريالي مازاد بر موارد مصوب دانشگاه  -3-9
المللي از طرف واحدها در چارچوب هاي بينبراي حضور در همايش

  ؛مقررات دانشگاه بالمانع است
چنانچه متقاضي پس از صدور حكم و طي كليه مراحل به  -3-10

موظف است ضمن اطالع  هر دليل موفق به اعزام به مأموريت نشود،
الملل، كليه تسهيالت دريافتي از رساني به واحد مربوطه و معاونت بين

بوطه را حداكثر ظرف دو هفته بعد از تاريخ خاتمه همايش جمله ارز مر
الملل دانشگاه از طريق معاونت اداري و مالي با هماهنگي معاونت بين

  .دانشگاه عودت دهد
  
 يهاشيهماتسهيالت حمايتي براي شركت دانشجويان در  -4ماده 
  الملليبين

دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد يك بار و دانشجويان  -4-1
از كمك هزينه تا سقف  تواننددكتري دو بار در طول تحصيل مي يورهد

  رئيسه برخوردار شوند؛  هيأتمصوبات 
تواند هزينه بليت رفت و برگشت و ثبت 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 يك سفر از كمك هزينه تا سقف مصوب لث سفر ميثا

  شوند؛الملل برخوردار ميرئيسه از محل اعتبارات معاونت بين هيأت
هاي ت تكميلي كه جزء برندگان جشنوارهدانشجويان تحصيال -4-3

خوارزمي، رازي، فارابي، ابن سينا، مصطفي، برگزيدگان جشنواره پژوهش 
لملل دانشگاه باشند، مشروط به اينكه در زمان استفاده او جشنواره بين

توانند يك بار دانشجوي شاغل به تحصيل در دانشگاه تهران باشند، مي
  الملل در اين بخش برخوردار شوند؛بيشتر از تسهيالت معاونت بين

اختصاص اعتبارات ريالي مازاد بر موارد مصوب دانشگاه  -4-4
طرف واحدها در چارچوب  المللي ازهاي بينبراي حضور در همايش

  ؛مقررات دانشگاه بالمانع است
 ،ماه بعد از انجام سفر 3گزارش حداكثر تا  يارائهدر صورت  -4-5

  تسهيالت مالي دانشگاه قابل پرداخت است.
 هيأتدر  22/6/1399تبصره در تاريخ  2ماده و  4نامه در اين آيين

  رسيد. رئيسه دانشگاه تهران به تصويب
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      191    وقت دانشگاه تهرانكارگيري عضو هيأت علمي پارهنامه بهشيوه

  

 وقت دانشگاه تهرانعلمي پاره هيأتعضو  كارگيريبه ينامهشيوه  
  

علمي و  هيأتنامه استخدامي اعضاي آيين 5و  4در اجراي مواد 
تمام وقت و غير  يشيوهدستورالعمل خدمت اعضاء به  2و ماده  1ماده 

علمي)، ضوابط  هيأتنامه استخدامي اعضاي آيين 1تمام وقت (پيوست 
  وقت به شرح ذيل است:عضو پاره رگيريكابه

  
  هاي هدفگروه -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
  .بازنشسته مقيم خارج از كشورالمللي شاغل يا مؤسسات معتبر بين

وقت شامل موافقت علمي پاره هيأتفرايند استخدام عضو  -2ماده 
پرديس /دانشكده، كارگروه بررسي توانايي علمي دانشكده/گروه آموزشي

  علمي دانشگاه است. هيأتاجرايي جذب اعضاي  هيأتو تصويب 
ايت دار كشورهاي ديگر با رعاتباع صالحيت كارگيريبه -1تبصره 
الملل و به صورت قراردادي انجام ربط از طريق معاونت بينقوانين ذي

  پذيرد.مي
وقت (به استثناي شرايط تمديد قرارداد عضو پيماني نيمه -3ماده 

شرط كسب امتياز الزم ساالنه جهت ترفيع پايه كه براي اين دسته از 
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ضاي اعضاء كسب امتيازات در چهار سال مالك خواهد بود)، مشابه اع
  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

  . رديگيمموسسه مربوط و تأييد معاونت آموزش دانشگاه صورت 
وقت وقت به نيمهتقاضاي عضو براي تبديل وضع از پاره -4تبصره 

دانشكده پرديس موسسه مربوط و تأييد  /وقت، با موافقت گروهيا تمام
  . شوديممعاون آموزشي دانشگاه انجام 

- علمي پاره هيأتهمكاري: عضو  ينحوهمدت 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 

  ابالغي توسط گروه دانشكده، در دانشگاه حضور خواهد داشت. 
وقت بايد ساعات تدريس، انجام علمي پاره هيأتعضو  -5تبصره 

وري، راهنمايي و مشاوره دانشجويان را در برنامه امور پژوهشي و فنا
  خود لحاظ كند.

- هاي عضو پارهدانشكده 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 هيأتضو همانند ع
وقت بايد نام دانشگاه تهران را در كليه عضو پاره -6ماده 

هاي عضو، طي دستاوردهاي علمي، پژوهشي و فناوري ناشي از فعاليت
  مدت همكاري با دانشگاه تهران، قيد كند. 

وقت يك چهارم حق الزحمه: حقوق و مزاياي عضو پاره -7ماده 
وي تعيين و  يپايهتمام وقت هم رتبه و هم  علمي هيأتحقوق اعضاي 

  شود. ماهانه پرداخت مي
رئيسه دانشگاه در موارد خاص بر اساس  هيأت -7تبصره 

دستاوردهاي مورد انتظار يا حاصل شده براي اعضاي مقيم خارج از 
وقت را حداكثر تواند حقوق و مزاياي اين دسته از اعضاي پارهكشور مي

  هد. برابر افزايش د 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  يكميتهدانشكده و تصويب /پرديس

علمي  هيأتوقت، عضو شود. در صورتي كه عضو پارهدانشگاه تعيين مي
همترازي وي بر اساس  يپايهمشخص نباشد،  يايهپباشد، اما داراي 

مقررات دانشگاه تهران و براساس مدت زمان استخدامي او در دانشگاه 
  گردد. محاسبه مي مبدأ
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وقت در هريك از مراتب حداقل مدت توقف اعضاي پاره -8ماده 
 هيأتي باالتر برابر مدت توقف اعضاي ارتقاء به مرتبهعلمي به منظور 

  علمي مشابه است.  يمرتبهوقت با هعلمي نيم
اجرايي جذب  هيأتوقت پس از تصويب حكم عضو پاره -9ماده 

علمي دانشگاه، توسط اداره كل منابع انساني دانشگاه صادر  هيأتاعضاي 
و حكم صادر شده پس از امضاي معاون اداري و مالي دانشگاه ابالغ 

  گردد. مي
از كشور، در چارچوب  عضو طرف قرارداد مقيم خارج -9تبصره 

شود و در مقررات قانون كار براي استفاده از خدمات بيمه معرفي مي
مدت قرارداد ساالنه و در صورت درخواست، طبق قانون كار از مزاياي 

  مند خواهد شد. بازنشستگي بهره
وقت، كارت پس از صدور حكم استخدامي عضو پاره -10تبصره 

ت الكترونيكي به آدرس دانشگاه صادر شناسايي، اتوماسيون اداري و پس
  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 
نون برنامه قا» 16«ماده » الف«وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و بند 

پنجم توسعه مصوب مجلس شوراي اسالمي و با هدف دستيابي كشور به 
اعضاي  يمرتبه ءارتقا نامهآيينجايگاه مناسب علم و فناوري، به پيوست 

اندركاران نظران و دستعلمي كه با استفاده از نظرات صاحب هيأت
حوزه آموزش عالي مورد بازنگري قرار گرفته و در جلسه مورخ 

شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده است؛  18/12/1394
  شود. براي اجرا ابالغ مي

براي كليه  1/7/1395آن، از تاريخ » 9«براساس مفاد ماده  نامهآييناين 
هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي وابسته به مؤسسه

اجرايي و نهادهاي هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه
االجراست. در عين حال با توجه به تأخير در ابالغ و عمومي كشور الزم

 يمميزه هيأتهاي مربوطه، اجرايي و پيوست ينامهضرورت تدوين شيوه
توانند به منظور تسهيل در رسيدگي پرونده متقاضيان، تا مؤسسات مي

 يمرتبه ءارتقا نامهآيينحسب درخواست متقاضي طبق  1/10/1395 تاريخ
ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و علمي دانشگاه هيأتاعضاي 

شوراي عالي انقالب  14/10/1389مورخ  679فناوري مصوب جلسه 
  فرهنگي عمل نمايند. 

هاي ، مفاد نامهنامهآيينشايان يادآوري است به موجب ابالغ اين 
مورخ  114360/11و شماره  8/6/1394مورخ  108490/11شماره 

  11/5/1395 تاريخ:
 و/97455 شماره:
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هاي ياد شده لغو هاي امنا در خصوص نامههيأتمصوبات و  15/6/1394
  باشد.و بالاثر مي

  
  دكتر محمد فرهادي

  



  

 هاي اعضاي هيأت علمي مؤسسه يمرتبهارتقاي « ينامهآيين
 »دولتيآموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غير

  
هاي سسهاعضاي هيأت علمي مؤ يمرتبهارتقاي « ينامهآيين

 776كه در جلسه » آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غير دولتي
شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيده  18/12/1394 مورخ

  شود:است، به شرح ذيل براي اجرا ابالغ مي
  
  كليات

 - امروزه رقابت بين كشورها براي كسب جايگاه برتر فرهنگي
ر در مناسبات متكثر، متنوع و سياسي و تصاحب سهم اقتصادي بيشت

ها را ناگزير به تقويت علم و فناوري به منظور پرشتاب جهاني، آن
اين رقابت  يگسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملي خود كرده است. در پهنه

هاي موجود و ها و فرصتظرفيت جهاني، ايران اسالمي نيز امكانات،
هاي علمي را فتح تا قله انديشمندان و نخبگان خود را به كار گرفته است

و از مرزهاي دانش عبور كند. در چنين شرايطي، نقش اعضاي هيأت 
ها، مراكز علمي و تحقيقاتي، حوزه علميه و ديگر مراكز علمي دانشگاه

مؤثر و انكارناپذير است؛  فرهنگي، در نيل به اين آرمان مقدس، -علمي
مع و همسو با ريزي جاآرماني كه تحقق آن تنها از رهگذر برنامه

هاي علم و فناوري، سند هاي ابالغي مقام معظم رهبري در حوزهسياست
هاي توسعه كشور جمهوري اسالمي ايران، برنامه يانداز بيست سالهچشم
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و نيز ارزشيابي مستمر و مداوم، به منظور پويايي و حفظ سطح مطلوب 
نين فرهنگي امكان پذير است. در كنار اهميت و ضرورت چ -علمي 

رويكردي كه به خودي خود زمينه ساز توسعه پايدار و همه جانبه است؛ 
ها اعضاي هيأت علمي دانشگاه يمرتبهبازنگري اساسي در نظام ارتقاي 

اي در هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري مستلزم انگيزهو مؤسسه
هاي اي با هدف هدايت فعاليتنامهخور و عزمي جدي بود تا آيين

هيأت علمي به مثابه نياز بنيادين جامعه دانشگاهي كشور تدوين اعضاي 
  .شود

  نامه بر دستيابي به اهداف مهم زير تأكيد شده است:در اين آيين
حفظ، تقويت و توسعه توأمان فرهنگ اسالمي و توان علمي  .1

هاي آموزش عالي، ها و مؤسسهدانشگاه )(آموزشي، پژوهشي و فناوري
  ور؛ پژوهشي و فناوري كش

تأمين نيازهاي علمي و فناوري كشور به منظور حفظ و ارتقاي . 2
هاي مختلف فرهنگ، سالمت، دستاوردهاي انقالب اسالمي در حوزه

  اقتصاد، تجارت، صنعت و كشاورزي؛
. آموزش نيروي انساني مورد نياز كشور براساس اهداف 3
يأت اي و آمايش سرزميني و اصالح هرم اعضاي ههاي توسعهبرنامه

  ها؛ علمي دانشگاه
. اصالح و تغيير بنيادين نظام ارزيابي اعضاي هيأت علمي براساس 4

  اصول زير: 
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الف) ايجاد پويايي و نشاط در امر آموزش و تقويت انضباط محيط 
  آموزشي به منظور تربيت نيروي انساني منضبط، متعهد و متخصص؛ 

ه ب) تقويت و توسعه تحقيق و پژوهش، با ارج نهادن ب
اي كه با هدف تأمين نيازهاي هاي بنيادين، كاربردي و توسعهپژوهش

پژوهانه تنظيم علمي، فناوري، صنعتي و سالمت در كشور، با نگاهي آينده
  ؛شده باشد

اعضاي  يهاي پژوهشي و فناورانهج) توجه ويژه به هدايت فعاليت
عه ها و توسگيري و تحقق نسل سوم دانشگاههيأت 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.هيأت مميزه به منظور اجراي مأموريت

 
  :اختصارات

هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، وزارتخانه ن:وزارتي. 1
  ي درمان و آموزش پزشك

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  . وزارت علوم:2
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي . وزارت بهداشت: 3
  هانهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه. نهاد: 4
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هاي آموزش عالي، پژوهشي و ها و مؤسسهدانشگاه مؤسسه:. 5
ترش آموزش فناوري دولتي و غيردولتي كه داراي مجوز از شوراي گس

  .ربط باشنديا ساير مراجع قانوني ذي» وزارتين«عالي 
   اعضاي هيأت علمي يمرتبهنامه ارتقاي آيين نامه:. آيين6
مراكز آموزشي و پژوهشي حوزوي كه براساس  . حوزه علميه:7

هاي علميه مجاز به فعاليت و صدور مدرك مجوز شوراي عالي حوزه
  اند.تحصيلي حوزوي

ها يا هاي دولتي، مؤسسهها، مؤسسهوزارتخانه جرايي:دستگاه ا. 8
هاي دولتي و هم چنين كليه نهادهاي عمومي غيردولتي، شركت

ها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و هايي كه شمول قانون بر آندستگاه
  رسد. مي» مؤسسه«مصاديق آن به تأييد هيأت امناي 

زماني مشخص كه : واحد سا. 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 ميذي
 عمومي خدمات و وظايف انجام و شودمي تأمين غيردولتي منابع محل از
  .است دارعهده را

 يا آموزشي لميع هيأت اعضاي از يك هر: علمي هيأت عضو. 10
 »مؤسسه« استخدام به »وزارتين« مقررات و ضوابط براساس كه پژوهشي

  .اندآمدهدر
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  :تعاريف
هاي هدفمند و منسجم از گردآوري مطالب با داده . تدوين كتاب:1

  منابع مختلف در يك مجموعه. 
هاي علمي و نظريات اي از دادهساماندهي مجموعه . تأليف كتاب:2

با نقد يا  معموالًبراساس تحليل يا تركيب مبتكرانه كه پذيرفته شده 
  گيري همراه است. نتيجه

را  آن %20اي كه حداقل تدوين مجموعه . تصنيف كتاب:3
نويسندگان تشكيل  / هاي علمي نويسندههاي جديد و نوآوريديدگاه

هاي ديگران در يك موضوع مشخص دهد و با تحليل يا نقد ديدگاه
  هاي خود منتشر كرده باشد. ها را در مقالهآن قبالًرچه همراه باشد؛ اگ

هاي موجود در جهان؛ معرفي نسخه بدل . تصحيح انتقادي كتاب:4
ترين نسخه به زمان حيات مؤلف؛ ترين و نزديكتشخيص صحيح

روش تحقيق؛ شرح و توضيح مستندات متن؛ ذكر مĤخذ و  كارگيريبه
ها؛ تكميل شناسي آنهد و كتابمنابع استفاده شده با استناد به شوا

در عبارت و چه در محتوا و داوري، در بهترين برداشت و  نواقص، چه
  نظاير آن. 

علمي معتبر اعم از نشريه علمي  ينشريهعلمي معتبر:  ي. نشريه5
اي علمي معتبر داخلي نشريه يمعتبر داخلي و خارجي است. نشريه

پژوهشي يا علمي  -رجه علمي است كه داراي د )(كاغذي يا الكترونيكي
هاي علميه باشد. ترويجي از يكي از وزارتين يا شوراي عالي حوزه -



202        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

است كه  )اي (كاغذي يا الكترونيكينشريه علمي معتبر خارجي نشريه
  كند. معاونت پژوهش و فناوري وزارتين درجه اعتبار آن را تعيين مي

هاي مقاله يرائهاهمايشي كه در آن پس از  . همايش علمي معتبر:6
 داوري شده، حاضران به نقد و بررسي يا پرسش و پاسخ در خصوص هر

 ادي،هاي علمي (بنيمقاله پردازند. در اين نوع همايش صرفاًمقاله مي
  شود. ا فناوري) عرضه ميياي كاربردي، توسعه

المللي كه هاي معتبر ملي و بينمشتمل بر نمايه. نمايه معتبر: 7
هاي قات و فناوري وزارت بهداشت يا هيأت مميزه مؤسسهمعاونت تحقي

  ها را تأييد كرده باشد.تحت نظارت وزارت علوم مقبوليت آن
اي كه با توجه به موضوع تخصصي داراي مقاله: 1مقاله پراستناد. 8

استنادهايي بيش از تعداد مشخصي در گزارش نمايه معتبر باشد. مبناي 
هاي تحت اي هيأت علمي شاغل در مؤسسههاي پراستناد برتعيين مقاله

  است. ESI2 نظارت وزارتين، گزارش نمايه
اي كه متناسب با هر رشته داراي استنادهايي مقاله :3. مقاله داغ9

معتبر در دو سال قبل از سال  يبيش از تعداد مشخصي در گزارش نمايه
 هاي داغ براي هيأت علمي شاغل درمرجع باشد. مبناي تعيين مقاله

  است.  ESI هاي تحت نظارت وزارتين، گزارش نمايهمؤسسه
به  ا كهاي از مفاهيم، تعاريف، قضايا و پيشنهادهمجموعه . نظريه:10

   .شودها يا حقايق فراهم ميبيني ايدهمنظور تبيين و پيش
________________________________________________________  

1. Highly Cited Paper  
2. Essential Science Indicators 
3. Hot Paper 
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فرآيندي كه در آن فرد خالق با نگرشي نو به ماهيت . خالقيت: 11
ن به تشريح، برداشت، برقراري ارتباط موضوعي خاص و پردازش تازه آ

  پردازد.ها ميو كشف نادانسته
نتايج خالقيت  يارائهتحقق بخشيدن، عيني كردن و  . نوآوري:12

در  معموالً(كه به صورت عرضه مفهوم، تعريف قضيه يا پيشنهادي جديد 
  كند. قالب مقاله علمي، طراحي محصول يا خدمتي جديد) ظهور مي

سند مشتمل بر مطالعات كارشناسي مبين  نگي:. پيوست فره13
بيني پيامدهاي فرهنگي و اعمال الزامات و استانداردهاي مربوط در پيش

درماني،  -هاي كالن اقتصادي، بهداشتيها و اقدامها، تصميمانواع طرح
قضايي، اجتماعي و فرهنگي متناسب با مقتضيات و  -سياسي، حقوقي
  شرايط جامعه. 

نشستي كه براي ارزيابي يك و نظريه پردازي: . كرسي نقد 14
هاي علوم به ويژه علوم انساني و نظريه، نوآوري، نقد و مناظره در حوزه

پردازي، نقد و هاي نظريهمعارف اسالمي زير نظر هيأت حمايت از كرسي
مناظره و براساس ضوابط و مقررات آن هيأت در مراكز علمي برگزار 

  شود.مي
  
  فرهنگي، تربيتي و اجتماعي يهاتيفعال -1ماده 

هاي عضو هيأت علمي كه مؤيد آميختگي علم اي از فعاليتمجموعه
و اخالق اسالمي و مبتني بر تقويت و ترويج باورهاي اعتقادي، مذهبي و 
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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 فعاليتبل محاسبه امتيازهاي قا - 1 جدول

  »مؤسسه«هيأت علمي 

  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

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 هرويكرد اسالمي در حوز
  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 برنامهسياست
هاي شوراي اسالمي شدن دانشگاهها و مراكز سياست
  آموزشي

    3تا 

3  

هاي مؤثر با تشكل ا همكارييمشاوره فرهنگي 
، طالب و علميقانونمند دانشجويان، اعضاي هيأت 

نهادهاي فرهنگي فعال در مؤسسه يا حوزه علميه به 
  منظور ترويج فعاليت در حوزه فرهنگ

    2تا 

4  
حكم معاون فرهنگي مؤسسه يا  بااستاد مشاور فرهنگي 

معاون فرهنگي بنياد ملي نخبگان و تأييد مؤسسه محل 
  خدمت

يم هر ن
  7/0سال تا 

5  
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

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

ا عناوين مشابه يو اجتماعي و 
 براي كليه اقشار دانشگاهي

دانشجويان، استادان و (
با كسب موافقت  كاركنان)

  خدمت مؤسسه محل

طراحي، . 1
ريزي و برنامه
اركت در امور مش

فرهنگي، تربيتي، 
 اجتماعي و علمي

براي دانشجويان، 
اعضاي هيأت 
علمي، طالب و 

  كاركنان
. عضويت در 2

هاي اخالق كميته
مراكز تحقيقاتي، 

ها و بيمارستان
  هادانشگاه

. ساير 3
هاي مرتبط فعاليت

  از قبيل: 
الف) عرضه 

اي خدمات مشاوره
علمي، فرهنگي، 
تربيتي، اجتماعي و 

موزشي به آ
 دانشجويان و

  طالب 
حضور مستمر ب) 

  8  4تا 
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر دوره 
  ارتقا

و مؤثر در مراكز 
دانشجويي اعم از 

ها، مساجد، كانون
  ...ها وخوابگاه

مشاركت در ج) 
ترويج علمي و 
فرهنگي الگوي 

ايراني  -اسالمي
پيشرفت با تأييد 
كميسيون تخصصي 

  ربطذي
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
  ربطذي تأييد كميسيون تخصصي

-  5  

-  

در زمينه ترويج فرهنگ ايثار (كسب جوايز فرهنگي   7
  هاي فرهنگي و...)و شهادت، مسئوليت

 2هر مورد 
  تا

8  

8  
هاي اري كرسيطراحي و مشاركت فعاالنه در برگز

پردازي با تأييد مرجع آزادانديشي، نقد و نظريه
  صالحذي

  6  2تا  1

9  
افزايي و توانمندسازي هاي دانششركت در كارگاه

هاي فرهنگي، تربيتي و اعضاي هيأت علمي در زمينه
 نامهآيين» 3«گواهي معتبر (ماده  يارائهاجتماعي با 

به ازاي هر 
ساعت  16

 2آموزش 
10  
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر دوره 
  ارتقا

هيأت  افزايي و توانمندسازي اعضايطرح دانش
شوراي اسالمي شدن  174علمي مصوب جلسه 

  ها و مراكز آموزشي) دانشگاه

  امتياز

برگزاري نمايشگاه آثار و كارگاه هنري با رويكرد   10
  ايراني-اسالمي  -فرهنگي

  5  2تا 

  10     10الي1حداقل امتياز الزم از بندهاي
    30   10الي1از بندهايحداكثر امتياز قابل قبول

  
به منظور بررسي و تعيين امتيازهاي فرهنگي، تربيتي و  :1تبصره 

اجتماعي اعضاي هيأت علمي، در هر مؤسسه كميسيون فرهنگي با 
  شود: تركيب زير تشكيل مي

  رئيس مؤسسه به عنوان رئيس كميسيون  -1
ه نهاد هاي فاقد نهاد، نمايندرئيس نهاد در مؤسسه (در مؤسسه -2
  استان) 
فرهنگي و يا عناوين مشابه به  -معاون فرهنگي يا دانشجويي -3

  نعنوان دبير كميسيو
 هاي آموزشيپژوهشي حسب مورد در مؤسسه / معاون آموزشي -4

  پژوهشي  /
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دانشياري به  يمرتبهيك نفر عضو هيأت علمي با حداقل  -5
هيأت اجرايي هاي فاقد انتخاب هيأت اجرايي جذب مؤسسه (در مؤسسه

  جذب، نماينده هيأت اجرايي جذب استان) و تأييد رئيس مؤسسه
داخلي را  ينامهاعضاي كميسيون در نخستين جلسه، آيين :2تبصره 

 نامهآيينكنند. در چارچوب مقررات و ضوابط كلي وزارتين تدوين مي
گيري، تعيين حد نصاب رأي يشيوهها، تشكيل جلسه ينحوهشامل 

 گيري و .... است.ر براي تشكيل جلسه، رأياعضاي حاض

  
   هاي آموزشيفعاليت -2ماده 

هاي اعضاي هيأت علمي به منظور آموزش و اي از فعاليتمجموعه
تربيت دانشجويان و معطوف به حفظ و ارتقاي كيفيت آموزش و انتقال 

  ها عبارتند از:مطلوب مفاهيم است. اين فعاليت
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هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي آموزشي محاسبه از فعاليت امتيازهاي قابل - 1- 2جدول 
  هاي تحت نظارت وزارت علوممؤسسه

  موضوع  بند

حداكثر
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در هر 

  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

  ارتقا يدوره

1  

رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات 
  آموزشي 

اي مركب از هيأت ميتهامتياز اين بند در ك
رئيسه دانشكده متقاضي و مدير گروه 

  ربط با توجه به مواردي مانند: علمي ذي
تخصيص اوقات موظف تدريس در امور 

  آموزشي؛ 
   ؛رعايت تقويم مصوب آموزشي

هاي ارزيابي ريزي درسي و كاربرگبرنامه
تعيين  ...دانشجويان از كيفيت تدريس و

  شود.مي

7/0  7  5  

2  

  تدريس  كيفيت
كيفيت تدريس بر اساس ميانگين امتيازدهي 

 هاي ارزيابي كيفيتدانشجويان در كاربرگ
تدريس متقاضي در چهار سال قبل از 

ارتقا و ارزيابي گروه و دانشگاه (با  يدوره
سنجيده  )تأييد هيأت مميزه مورد يشيوه
  شود.مي

تبصره: براي اعضاي هيأت علمي گروه 
شيابي معاونت هاي ارزمعارف كاربرگ

آموزشي و پژوهشي نهاد، مالك 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 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در هر 

  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

  ارتقا يدوره

  خواهد بود:
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  يدورهتدريس در 
 ياحرفهارشد يا دكتري يك و كارشناسي

 5/1يا دكتري تخصصي  و دكتري 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
  به دست آورد. 

هاي مشترك . امتياز تدريس در دوره3
المللي، شعب دانشگاه در خارج از كشور بين
هاي خارج از كشور با مجوز دانشگاه يا
  برابر قابل افزايش است.  2/1سسه تا مؤ

تبصره: اعضاي هيأت علمي گروه معارف در 
هاي معارف چارچوب واحدهاي مصوب گروه

  شوند.از امتياز مربوط به اين بند برخوردار مي

5  30  15  

راهنمايي و سرپرستي پروژه كارشناسي در   4
  تحصيل يدورهپايان 

به ازاي  3/0
  هر واحد

5  -  
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  موضوع  بند

حداكثر
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در هر 

  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

  ارتقا يدوره

  20     4تا1الزم از بندهايحداقل امتياز
    40   4تا1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي

  
هاي اجرايي كه واحد اعضاي هيأت علمي داراي سمت تبصره:

» 79«موظف آنان صفر واحد تعيين شده است (مشاغل موضوع ماده 
نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي)، در زمان تصدي مشاغل آيين

حداكثر امتياز كميت تدريس  قل امتياز كيفيت تدريس ومربوطه از حدا
شوند. امتياز كميت تدريس ساير مشاغل داراي كسر واحد مند ميبهره

موظف به صورت كامل و كيفيت تدريس آنان بر اساس واحد موظف 
  .شودتعيين شده محاسبه مي
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علمي  هاي آموزشي اعضاي هيأتامتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت - 2-2 جدول
  هاي تحت نظارت وزارت علومپژوهشي مؤسسه

  موضوع  بند
حداكثر امتياز

واحد كار  در
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در هر 

  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

  ارتقا يدوره

1  

  كيفيت تدريس 
كيفيت تدريس براساس ميانگين امتيازدهي 

هاي ارزيابي كيفيت دانشجويان در كاربرگ
چهار سال قبل از  ي درتدريس متقاض

ارتقا و ارزيابي گروه و دانشگاه (با  يدوره
سنجيده  )مورد تأييد هيأت مميزه يشيوه
  .شودمي

امتيازهاي قابل اعطا بر حسب امتيازهاي اخذ 
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 99/3 تا 2 -

  ؛99/18تا  18
 19 امتياز براي نتايج ارزيابي مابين 8تا  4 -

  .20تا 

-  8  

-  

2  

  كميت تدريس 
امتياز كميت تدريس براي هر واحد  -1

، كارشناسي 5/0كارداني  يدورهتدريس در 
 ايحرفهارشد يا دكتري يك و كارشناسي

 5/1 صيو دكتري يا دكتري تخص 25/1
  است.

امتيازهاي اين بند را  %20حداكثر تا  -2
پس از كسب مجوز از مؤسسه محل  توانمي

ها به خدمت با تدريس در ساير مؤسسه

3  15  
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  موضوع  بند
حداكثر امتياز

واحد كار  در
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در هر 

  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

  ارتقا يدوره
  دست آورد. 

المللي، هاي مشترك بينتدريس در دوره -3
شعب دانشگاه در خارج كشور يا 

هاي خارج از كشور با مجوز مؤسسه دانشگاه
  فزايش است.برابر قابل ا 2/1تا 

راهنمايي و سرپرستي پروژه كارشناسي در   3
  تحصيل يدورهپايان 

به ازاي  3/0
  هر واحد

5  

       3تا1حداقل امتياز الزم از بندهاي
    20   3تا1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي

  
مؤسسه  يبا تأييديه صرفاً» 2« ماده به مربوط امتياز احتساب :هتبصر

وع عضو هيأت علمي و به شرط اخذ حداقل امتياز كيفيت تدريس متب
  پذير است.امكان 1-2 جدول شماره 2-2مندرج در بند 
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هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت -3-2 جدول
  هاي تحت نظارت وزارت بهداشتآموزشي مؤسسه

  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
  ارتقا يدوره

1  

رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي
(تخصيص اوقات موظف تدريس در امور آموزشي 

آموزشي و  يدورهدر كل  و رعايت تقويم مصوب
  ريزي درسي و .... مؤسسه)برنامه
تشكيل و بر  ارزشيابي در دانشكده مربوطه يكميته

هاي طراحي شده متناسب با مبناي چك ليست
پايه، باليني)، ارزشيابي  زمينه فعاليت فرد (علوم

عملكرد اين كميته  ينحوهشود. فرآيند و انجام مي
دانشگاه / مركزي  يبه تصويب هيأت مميزه

 رسد.مي

2  20  

امتياز در  15
كل دوره 
(حداقل 

 5/2ساليانه 
  امتياز)

2  

 سكيفيت تدري
كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي بايد 

هاي مختلف فعاليت آموزشي يك عضو در حيطه
هيأت علمي (متناسب با رشته كاري فرد و رسالت 

مورد ارزيابي قرار ) و اهداف دانشگاه محل فعاليت
  .گيرد

هاي تواند در زمينه آموزش دورهها مياين فعاليت
تخصصي و  كارداني، كارشناسي، دكتراي عمومي،

  .تحصيالت تكميلي يا آموزش مداوم باشد
هاي آموزشي اعضاي هيأت علمي هر چند فعاليت
باشد اما رئوس آنها شامل موارد بسيار متنوع مي

  :باشدزير مي
 نظري آموزش  
 آزمايشگاه در كار  
 غيرباليني و باليني( كوچك هايگروه در كار( 

 وعملاتاقبستري،سرپايي،(بالينيآموزش

-  20  

  :اديارياست
15  

  :دانشياري
16  

  استادي:
17  
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
  ارتقا يدوره

 )لدفي

 صبحگاهي گزارش در مشاركت 

 آموزشي هايكنفرانس در مشاركت 

  ا مشاوره دانشجويييراهنمايي تحصيلي 

 طراحي و بازنگري طرح درس 

 هاي ها و ارزيابيهمكاري در برگزاري آزمون
 هاي مختلف آموزشيانجام شده از رده

 براي آموزشي كمك و آموزشي مواد تهيه 
 مربوطه دروس يارائه

 اعضاي توانمندسازي هايبرنامه در مشاركت 
 علمي هيأت

 مشمول هايگروه مداوم آموزش در مشاركت  

  باشد.مي 20آموزشي تا  عملكرد كيفيت امتياز
هاي آموزشي ها و ساير فعاليتارزيابي اين فعاليت

اند بايد با رعايت اصول علمي كه ذكر نشده
  ارزشيابي صورت گيرد.
ستمر و با ها به صورت مالزم 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 دستديدگاه
ارزيابي كيفيت عملكرد آموزشي بر اساس 

توسط  نامهآييندستورالعملي كه با رعايت مفاد اين 
ابالغ معاونت آموزشي وزارت بهداشت تهيه و 

  .گيردشود، انجام ميمي
شيابي كيفيت براي محاسبه نمره ارز: 1تبصره 

هاي كل زمان توقف در هر تدريس، ميانگين نمره
  . شوديمعلمي لحاظ  يمرتبه
براي اعضاي هيأت علمي گروه معارف:2تبصره
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
  ارتقا يدوره

هاي ارزشيابي معاونت آموزشي وكاربرگ
 .پژوهشي نهاد، مالك ارزيابي است

3  

 كميت تدريس
امتياز تدريس هر واحد نظري يا معادل آن، در 

در  )5/0مقاطع كارداني و كارشناسي يك دوم (
و  75/0 اي و كارشناسي ارشدمقاطع دكتراي حرفه

)، تخصص و Ph.Dدر مقاطع دكتراي تخصصي (.
  .فوق تخصص، يك است

سال لمي در يك نيماگر عضو هيأت ع: 1تبصره 
تحصيلي يك درس را در چند كالس به طور 
مكرر تدريس نمايد، امتياز كسب شده براي اولين 

هاي تكراري با كالس با ضريب يك و براي كالس
  منظور خواهد شد. ) 5/0ضريب يك دوم (

تدريس هر درس كه براي اولين بار : 2تبصره 
شود با ضريب توسط عضو هيأت علمي ارائه مي

  .شودمحاسبه مي )5/1نيم ( ك وي
اگر چند مدرس يك درس را به طور : 3تبصره 

مشترك تدريس نمايند، امتياز آن درس بين ايشان 
شود، مگر به ميزان مشاركت در تدريس تقسيم مي
آموزشي  يآن كه تمام مدرسين در طول برنامه

حضور فعال داشته باشند، مانند آموزش كارگاهي 
هاي كوچك كه در اين صورت يا آموزش در گروه

  شود.امتياز كامل براي همه منظور مي
امتيازهاي كسب شده % 50تا  30: حداقل 4تبصره 

از تدريس دروس باليني، بسته به گروه آموزشي با 
تشخيص دانشكده مربوطه، بايد از آموزش سرپايي 

نگر) هاي آموزش جامعهها و عرصه(در درمانگاه
رد نتواند امتياز موردكسب شود. در صورتي كه ف

6  50  

  :استادياري
35  

  :دانشياري
30  

  استادي:
20  
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
  ارتقا يدوره

%70نظر از آموزش سرپايي را كسب نمايد حداكثر
هاي آموزشي براي وي از امتيازهاي ساير فعاليت

  .منظور خواهد شد
: به دروسي كه براساس موافقت دانشگاه 5تبصره 

شود امتيازي التدريس پرداخت ميمربوطه حق
گيرد معادل نصف امتياز تدريس موظف تعلق مي

وع امتيازهاي كسب شده از دروس ولي مجم
سال تحصيلي از التدريسي در هر نيمموظف و حق

امتياز بيشتر نخواهد شد، مشروط به اين كه  6
سوم امتياز از تدريس موظف كسب حداقل دو

  .شود
: اعضاي هيأت علمي گروه معارف در 6تبصره 

هاي معارف از چارچوب واحدهاي مصوب گروه
 .شوندد برخوردار ميامتياز مربوط به اين بن

4  

هاي باالتر ازهاي دورهنامهراهنمايي پايان
كارشناسي كه به نتيجه كامل رسيده باشد برحسب 
نوع و كيفيت كار داراي امتيازهايي به شرح زير 

  باشد:مي
نامه دكتراي عمومي پزشكي و هر پايان

 يدورهنامه امتياز، هر پايان 3دندانپزشكي تا 
 5/3 تا MPHكارشناسي ارشد، داروسازي و 

هاي تخصصي و فوق نامه دورهامتياز، هر پايان
نامه دكتراي تخصصي امتياز و هر پايان 4تخصصي 

)Ph.D. امتياز 8) تا. 

نامه مقاطع كارشناسي (به براي راهنمايي پايان
شته نامه در كوريكولوم ربيني پايانشرط پيش

نامه فلوشيپ (به شرط مربوطه) تا يك امتياز، پايان
نامه در كوريكولوم رشته مربوطه) تابيني پايانپيش

-  40  

  :دانشياري
10  

  استادي:
15  
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
  ارتقا يدوره

 امتياز3

تبصره: به استاد راهنما (يا راهنماها) امتياز كامل و 
هاي مذكور نامهبه 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

ــــطح.1 در س
مؤسســـــــه / 

ـــا  دانشـــكده ب
تأييــد ريــيس 
 / مؤسســـــــه

 دانشكده

1  2  

-  

در سطح.2
دانشگاه با 
تأييد معاون 

آموزشي 
 دانشگاه

2  4  

. در ســــطح3
ـــــــــي و  مل

المللــي بــا بين
تأييــد معــاون 
ـــــــي  آموزش

 وزارت متبوع

4  8  

6  

 پژوهي آموزشيدانش
ريزي، هاي نوين در برنامهروش كارگيريبهبراي 
هاي آموزشي با سازي و ارزيابي فعاليتپياده
مستندات آن، امتيازهايي به شرح بندهاي  يارائه

  :شوديك تا شش منظور مي
پژوهي براساس اصول علميهر فعاليت دانش

-  40  -  
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
  ارتقا يدوره

پژوهي و رعايت معيارهاي ششارزشيابي دانش
) به شرح زير مورد Glassikالسيك (گگانه 

  گيرد:بررسي و ارزشيابي قرار مي
  اهداف مشخص -
  افيسازي كآماده -
  هاي مناسباستفاده از روش -
  نتايح مهم يارائه -
  معرفي مؤثر برنامه -
 برخورد نقادانه -

رعايت چهار معيار اول، شرط الزم براي : 1تبصره 
هاي مندرج در كسب امتياز از هر يك از فعاليت

اين بند است كه در اين صورت فعاليت دانشورانه 
)Education Scholarlyدر شود. ) محسوب مي

السيك در يك گمعيار  6 صورت تحقق تمامي
پژوهي آموزشي فعاليت، آن فعاليت مصداق دانش

)Scholarship Education است و امتياز آن (
امتياز الزم اعم  %50حداكثر تا ( 3تواند در ماده مي

  از شرطي و غير شرطي) لحاظ شود.
جزييات ارزشيابي و امتيازدهي : 2تبصره 
ژوهي آموزشي براساس پهاي دانشفعاليت

دستورالعمل مصوب معاونت آموزشي وزارت 
  .گيردبهداشت صورت مي

چنانچه در هر يك از موضوعات اين : 3تبصره 
نفر يا بيشتر مشاركت داشته باشند، امتياز  10بند، 

پس از اعمال ضريب دو، طبق جدول ضرايب 
 تقسيم خواهد شد.

 موزشيهاي آتدوين و بازنگري برنامه.1
  15  -ريزي درسي و يا بازنگريالف) مشاركت در برنامه
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
  ارتقا يدوره

يك 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  يدورهيك 
  امتياز 

ي آموزش مداوم، هاج) 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 دانشگاهي /( آن

 .بودخواهدمتفاوت)رشتهيادرسيواحدساعت،
 ارزشيابي.2

نوين ارزشيابي هاي 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 

ج) مشاركت در طراحي و انجام ارزشيابي برنامه 
ها، ها و برنامهمانند ارزشيابي دروني و بيروني گروه

هاي اعتباربخشي، تدوين استانداردها و شاخص
زشيابي برنامه و مؤسسه براساس اين استانداردها ار

  ها: از يك تا ده امتياز و ارزشيابي آزمون
ر (كشوري / كا سطح حسب بر امتياز: هتبصر

دانشگاهي) و سطح نوآوري و حجم كار (ساعات 
 بود.صرف شده) متفاوت خواهد

-  10  

 يادگيري-. ياددهي3
از الف) طراحي و اجراي يك روش نوين تدريس: 

 امتياز4تا1
-  8  
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
  ارتقا يدوره

هاي جديد تدريس درروشكارگيريبهب)
  امتياز  2تا  1هاي گوناگون از عرصه
 اولين براي( نوآوري سطح حسب بر امتياز: هتبصر
 يك( كار حجم و) دانشگاه و كشور جهان، در بار

 متفاوت) فراگيران تعداد و سال،نيم يك جلسه،
 .بودخواهد

و توليد محصوالت. مشاركت در طراحي4
  آموزشي 

  امتياز  7الف) وسايل آموزشي: از يك تا 
ب) لوح فشرده آموزشي با رعايت ساختار علمي: 

  امتياز  7از يك تا 
 5): از يك تا Study Guideج) راهنماي مطالعه (

  امتياز 
 يد) ساير محصوالت به تشخيص كميته

  امتياز  7پژوهي: از يك 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

كشور و دانشگاه)، و نقش آن در خودكفايي ملي 
 متفاوت خواهد بود.

-    

 . مديريت و رهبري آموزشي5
الف) مشاركت در طراحي و عملياتي ساختن 

هاي ها و دستورالعملنامهآيينررات، فرآيندها، مق
آموزشي كه در جهت ارتقاي كيفيت آموزش و 

  امتياز  5تا  2/0خدمات آموزشي باشد: از 
مدت و  هاي درازب) مشاركت در تدوين برنامه

 يكليدي داراي اولويت به تشخيص هيأت مميزه
دانشگاه (مانند برنامه راهبردي آموزش دانشگاه،

-  10  
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
  ارتقا يدوره

 امتياز10تا5/0زش سرزمين): انقشه علمي، آماي
 تصويب محل و كار سطح حسب بر امتياز: هتبصر

 حسب بر( كار حجم و) دانشگاهي كشوري،(
 يك يا كوتاه العملدستور كار نوع و ،)ساعت
 خواهد متفاوت) سرزمين آمايش مانند جامع برنامه
 .بود

 . يادگيري الكترونيكي6
زش الكترونيك و مشاركت در طراحي سيستم آمو

اجراي آن در سطح دانشگاه شامل آماده سازي 
طراحي آزمون الكترونيك،  ،محتواي الكترونيك

هاي مجازي و ساير موارد مرتبط با هدايت كالس
امتياز  8تا  5/0آموزش مجازي و الكترونيك: از 

  براي هر مورد فعاليت 
/  كشور( كاربرد سطح حسب بر امتياز: هتبصر

 واحد( برنامه نوع همچنين و) نشكدهدا/  دانشگاه
) بازآموزي استاد، توانمندسازي دانشگاهي، رسمي

 متفاوت) درسي واحد يا ساعت( فعاليت ميزان و
 بود.خواهد

-    

      6الى  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

مطابق 
جداول 
 6شماره 

  ربطذي
   184   6الى1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي

 
 44براي مشاغل موضوع ماده  2كسب امتيازهاي ماده  :1ره تبص

استخدامي هيأت علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور الزامي  ينامهآيين
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با حكم هر يك از وزيران)،  نيست. در صورت انتصاب به ساير مشاغل
تصدي، فقط در حد موظف آموزشي  يدورهكسب امتياز اين ماده در 

  فرد الزم است. 
اعضاي هيأت علمي  يمرتبهبه منظور تسهيل ارتقاي  :2تبصره 

هاي وابسته به وزارت بهداشت و سرآمد در آموزش شاغل در مؤسسه
قدرداني از اعضاي هيأت علمي آموزشي دانشگاه كه تمام همت خود را 
مصروف آموزش نموده و خدمات برجسته و منحصر به فردي در 

اي براي الگوي رفتاري و حرفه اند و به عنوانآموزش ارائه كرده يحيطه
شود شوند، توصيه ميساير اعضاي هيأت علمي و دانشجويان شناخته مي

منتخب دانشگاه نسبت به شناسايي افراد واجد  يكميتههيأت مميزه / 
شرايط اقدام و پس از بررسي پرونده و سوابق ايشان، به شرط احراز 

ب را جهت طرح و تأييد شرايط زير (به عنوان شروط الزم) مرات يكليه
منعكس  مركزي به معاونت آموزشي وزارت ينهايي در هيأت مميزه

از متقاضيان را  %2تواند حداكثر نمايد. در ضمن دانشگاه در هر سال مي
  بعدي ارتقا دهد. يمرتبهاز اين مسير به 

  
   شرايط:
 يمرتبهسال فعاليت آموزشي مستمر و تمام وقت در  6) حداقل 1
  ستاديار يا دانشيار) فعلي (ا
يا بيشتر، حداقل در  19) كسب نمره ارزشيابي كيفيت تدريس 2

  فعلي يمرتبهدوسوم مدت توقف در 
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(كميت تدريس) اين  2ماده  3امتياز از بند  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  180مجموع  ) كسب5
نامه (بدون در نظر گرفتن سقف امتياز براي هر مواد يك تا چهار اين آيين

  ها) يك 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 فعاليت امتيازهاي قابل محاسبه از - 4-2جدول 
  هاي تحت نظارت وزارت بهداشتپژوهشي مؤسسه

  موضوع  بند

حداكثر
امتياز در 
واحد كار 

  ساليا نيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

  ارتقا يدوره

1  

  كيفيت تدريس 
كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيأت علمي 

تلف فعاليت آموزشي يك هاي مخبايد 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 ها مياين فعاليت
هاي كارداني، كارشناسي، دكتراي عمومي، دوره

تخصصي و تحصيالت تكميلي يا آموزش مداوم 
   .باشد

هاي آموزشي اعضاي هيأت ليتهر چند فعا
باشند اما رئوس آنها شامل علمي بسيار متنوع مي

  :باشندموارد زير مي
 آموزش نظري 

 كار در آزمايشگاه 

 هاي كوچك (باليني و غيرباليني)كار در گروه 

  آموزش باليني (سرپايي، بستري، اتاق عمل و
 فيلد)

 يمشاركت در گزارش صبحگاه 

 زشيهاي آمومشاركت در كنفرانس 

  ا مشاوره دانشجويييراهنمايي تحصيلي 

 طراحي و بازنگري طرح درس 

 هاي ها و ارزيابيهمكاري در برگزاري آزمون
 هاي مختلف آموزشيانجام شده از رده

-  20  

  استادياري:
15  
  

  دانشياري:
16  
  

  استادي:
17  
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  موضوع  بند

حداكثر
امتياز در 
واحد كار 

  ساليا نيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

  ارتقا يدوره

  تهيه مواد آموزشي و كمك آموزشي براي
 دروس مربوطه يارائه

 هاي توانمندسازي اعضاي مشاركت در برنامه
 هيأت علمي

 هاي ش مداوم گروهمشاركت در آموز
 مشمول 

امتياز  20امتياز كيفيت عملكرد آموزشي تا 
  باشد. مي

هاي ها و ساير فعاليتارزيابي اين فعاليت
اند بايد با رعايت اصول آموزشي كه ذكر نشده

  علمي ارزشيابي صورت گيرد.
ها به صورت مستمر و با الزم است ارزشيابي

داراي  هاي ارزيابي مختلف كهاستفاده از روش
پايايي و روايي الزم باشد، صورت گيرد و در 

اندركاران مختلف لحاظ هاي دستآن ديدگاه
  شود.

ارزيابي كيفيت عملكرد آموزشي براساس 
 نامهآييندستورالعملي كه با رعايت مفاد اين 

توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت تهيه و 
  گيرد. شود، انجام ميابالغ مي

ه نمره ارزشيابي كيفيت : براي محاسبهتبصر
هاي كل زمان توقف در تدريس، ميانگين نمره

  شود.علمي لحاظ مي يمرتبههر 

2  

  كميت تدريس 
امتياز تدريس هر واحد نظري يا معادل آن، در 

)، در 5/0مقاطع كارداني و كارشناسي يك دوم (
 75/0و كارشناسي ارشد  ياحرفهمقاطع دكتراي 

5/1  15  5  
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  موضوع  بند

حداكثر
امتياز در 
واحد كار 

  ساليا نيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

  ارتقا يدوره

)، Ph.Dو در مقاطع دكتراي تخصصي (.
  .تخصص و فوق تخصص، يك است

سال : اگر عضو هيأت علمي در يك نيم1تبصره 
تحصيلي يك درس را در چند كالس به طور 
مكرر تدريس نمايد، امتياز كسب شده براي 

هاي اولين كالس با ضريب يك و براي كالس
) منظور خواهد 5/0تكراري با ضريب يك دوم (

  شد.
: تدريس هر درس كه براي اولين بار 2تبصره 

شود با ضريب توسط عضو هيأت علمي ارائه مي
  شود.) محاسبه مي5/1يك ونيم (

: اگر چند مدرس يك درس را به طور 3تبصره 
مشترك تدريس نمايند، امتياز آن درس بين 
ايشان به ميزان مشاركت در تدريس تقسيم 

ن كه تمام مدرسين در طول شود، مگر آمي
برنامه آموزشي حضور فعال داشته باشند، مانند 

هاي آموزش كارگاهي يا آموزش در گروه
كوچك كه در اين صورت امتياز كامل براي همه 

  شود.منظور مي
امتيازهاي كسب  %50تا  30: حداقل 4تبصره 

شده از تدريس دروس باليني، بسته به گروه 
ده مربوطه، بايد از آموزشي با تشخيص دانشك

هاي ها و عرصهدر درمانگاه(آموزش سرپايي 
نگر) كسب شود. در صورتي كه آموزش جامعه

فرد نتواند امتياز مورد نظر از آموزش سرپايي را 
از امتيازهاي ساير  %70كسب نمايد حداكثر 

هاي آموزشي براي وي منظور خواهد فعاليت
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  موضوع  بند

حداكثر
امتياز در 
واحد كار 

  ساليا نيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

  ارتقا يدوره

  .شد
قت : به دروسي كه براساس مواف5تبصره 

شود التدريس پرداخت ميدانشگاه مربوطه حق
امتيازي معادل نصف امتياز تدريس موظف تعلق 

گيرد. ولي مجموع امتيازهاي كسب شده از مي
سال التدريسي در هر نيمدروس موظف و حق

امتياز بيشتر نخواهد شد  5/1تحصيلي از 
مشروط به اين كه حداقل دوسوم امتياز از 

  تدريس موظف كسب شود.

3  

هاي باالتر از هاي دورهنامهراهنمايي 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

 يدورهنامه امتياز، هر پايان 3دندانپزشكي تا 
 5/3 تا MPHو كارشناسي ارشد، داروسازي 

تخصصي و فوق  يهادورهنامه امتياز، هر پايان
نامه دكتراي امتياز و هر پايان 4تخصصي 
   .امتياز 8) تا D..Ph( تخصصي

نامه مقاطع كارشناسي (به براي راهنمايي پايان
نامه در كوريكولوم رشته بيني پايانشرط پيش

نامه فلوشيپ (به پايان ،مربوطه) تا يك امتياز
نامه در كوريكولوم رشته پيش بيني پايانشرط 

  امتياز  3مربوطه) تا 
تبصره: به استاد راهنما (يا راهنماها) امتياز كامل 

هاي نامهو به هر كدام از استادان مشاور پايان
امتياز استاد  %30مذكور در اين بند، معادل 

-  40  

  دانشياري:
10  
  

  استادي:
15  
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  موضوع  بند

حداكثر
امتياز در 
واحد كار 

  ساليا نيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 

  ارتقا يدوره

  گيرد.راهنما تعلق مي

4  

رزيدن در پرورش محقق، تعميق روح اهتمام و
خودباوري دانشجويان در امر پژوهش و پيشبرد 

المللي با شبكه تحقيقات در سطح ملي و بين
  تأييد معاون پژوهشي وزارت بهداشت 

مربوطه توسط وزارت  ينامه: شيوههتبصر
  شود.بهداشت تهيه و ابالغ مي

  -  15  5تا 

5  
ها و رگاها فناوري در قالب كايانتقال دانش 

هاي كوتاه مدت آموزشي و پژوهشي با دوره
  تأييد معاون پژوهشي مؤسسه

 يدورههر 
ساعته  8
  امتياز 5/0

10  5  

      6الى  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

مطابق 
جداول 
 6شماره 

  ربطذي
    100   6الى1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي

  
 44اي مشاغل موضوع ماده بر 2كسب امتيازهاي ماده  تبصره:

نامه استخدامي هيأت علمي در زمان تصدي مشاغل مذكور الزامي آيين
نيست. در صورت انتصاب به ساير مشاغل (با حكم هريك از وزيران)، 

تصدي، فقط در حد موظف آموزشي  يدورهكسب امتياز اين ماده در 
  .فرد الزم است
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  پژوهشي، فناوري هايفعاليت -3ماده 
هاي عضو هيأت علمي است كه ضمن اي از فعاليتعهمجمو

هاي يافته كارگيريبهحقايق و  يهدفمند بودن، قابليت كشف و توسعه
علمي را دارد و با هدف رفع نياز جامعه، توسعه مرزهاي دانش و بسط 

ها عبارتند هاي برخوردار از اولويت، در كشور است. اين فعاليتفناوري
  ز:ا

  
هاي پژوهشي، فناوري اعضاي هيأت زهاي قابل محاسبه از فعاليتامتيا -1- 3 جدول

  »مؤسسه«علمي آموزشي 

  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

1  

هاي پژوهشي منتشر شده در نشريه -علمي  يمقاله
  لي و خارجيپژوهشي معتبر داخ-علمي

-هاي داخلي با اعتبار علمي. فهرست نشريه1
پژوهشي را كميسيون نشريات وزارتين و شوراي 

علميه به صورت ادواري منتشر  هايعالي حوزه
  كند.مي
هاي خارجي معتبر را معاونت پژوهشي و . نشريه2

  كند.فناوري وزارتين تعيين مي
هر . حداكثر دو مقاله با گواهي پذيرش قطعي در 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 

  ربطذي
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

تواند امتياز كسب شده از اين بند مي %40. حداكثر 5
هاي هاي پذيرفته يا چاپ شده در نشريهاز مقاله
ا يمحل خدمت متقاضي در زمان چاپ مقاله،  مؤسسه
كه متقاضي در زمان چاپ مقاله هايي باشد نشريه

سردبير يا عضو هيأت تحريريه آنها بوده  مدير مسئول،
  است.

امتياز حداكثر دو مقاله مستخرج از هر طرح (منجر . 6
 به توليد سندي ملي) در حداقل امتيازهاي اين بند

ها امتياز تعلق شود، هرچند به همه مقالهمحاسبه مي
  .گيردمي
در ارتباط  ها، بايد مستقيماًقالهامتياز م %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 مقالهتلقي مي

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.

به مراتب دانشياري و استادي بايد  ءمتقاضي ارتقا. 9
حداقل به ترتيب سه و پنج مقاله با شرايط مندرج در 

  ، ارائه دهد. نامهآييننامه اجرايي اين شيوه
ل يك مقاله به زبان فارسي در هر . چاپ حداق10

  مرتبه ارتقا الزامي است. 
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

هاي پژوهشي . امتياز مقاله مستخرج از طرح11
واسطه محرمانه كه امكان چاپ و انتشار آنان به

مميزي  يكميتهمحرمانه بودن ممكن نيست با تأييد 
برابر قابل  2/1منتخب وزارتين متبوع حسب مورد، تا 

  افزايش است. 
مشترك با اعضاي هيأت علمي  يياز مقاله. امت12

مراكز معتبر علمي خارج از كشور كه برگرفته از طرح 
تحقيقاتي مشترك، فرصت مطالعاتي 

دانشجوي تحت راهنمايي متقاضي و ي/متقاض
برابر قابل افزايش  2/1دانشجوي مشترك 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
آن برنامه معطوف به رفع مشكالت كشور باشد، تا 

  برابر قابل افزايش است.  5/1
و  Natureهاي شده در نشريهچاپ ي. امتياز مقاله15

Science ر قابل افزايش است. ساير تا دو براب
اجرايي اين  ينامهاين نوع مقاله در شيوه امتيازهاي

  شود.تعيين مي نامهآيين
ها، اعمال ضريب تأثير مجله در امتياز مقاله ينحوهها و امتيازدهي به انواع مقاله يشيوه: تعريف و هتبصر

  .شودتعيين و اعالم مي نامهآييناين نامه اجرايي در شيوه
  -  30  7تا   هاي معتبرمروري منتشر شده در نشريه -مقاله علمي  2
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

3  

هاي هاي علمي و تحشيه چاپ شده در نشريهمقاله
  ترويجي داخلي معتبر -علمي

هاي داخلي با به صورت ادواري فهرست نشريه. 1
 ترويجي را كميسيون نشريات وزارتين -اعتبار علمي
  كنند.هاي علميه منتشر ميعالي حوزه و شوراي

در ارتباط با تخصص  . موضوع مقاله بايد مستقيما2ً
  متقاضي باشد. 

مقاله مستقل  %30هاي با همپوشاني كمتر از . مقاله3
هاي با همپوشاني بيشتر از شوند و به مقالهتلقي 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 المعارفةها، دايرمداخل چاپ شده در دانشنامه

ها با نظر هيأت داوري مورد تأييد هيأت مميزه فرهنگ
  موسسه

  8  2تا 

5  

هاي علمي كامل ارائه شده در همايش مقاله علمي
  الملليمعتبر ملي و بين

هاي قابل قبول از متقاضي : حداكثر تعداد مقالههتبصر
ها مقاله است. اين مقاله 3در يك همايش در هر سال 

  تواند با همكاري دانشجويان و يا همكاران باشد. مي

  12  2تا 

6  
ي هاعلمي 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 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

ها مقاله است. اين مقاله 3در يك همايش در هر سال 
  با همكاري دانشجويان و يا همكاران باشد. توانديم

7  

پژوهشي مستخرج از رساله متقاضي  -مقاله علمي
هاي تحت نظارت ه(ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسس

  وزارت علوم) 
هاي موضوع اين : حداكثر امتياز هر يك از مقالهرهتبص

گيرد كه نام بند در صورتي به متقاضي تعلق مي
متقاضي به عنوان نويسنده نخست، يا پس از نام استاد 
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 /د دانش فنيتولي
ين و نيز هر نوآوري تصالح وزارمحصول يا فرآيند با تأييد مراجع ذي

كه براي حل مشكالت و معضالت كشور مؤثر باشد و يا منجر به 
  توليد خدمت يا محصول جديدي در كشور شود.

خواهد  10تا  1ارد به شرح مو هافعاليتامتيازدهي به اين  ينحوه
  :بود

50  

ها و خدمات جديد به ها، روشطراحي سيستم. 1
منظور حل معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و 

صالح مراجع ذي ا گواهيبدرماني در سطح كشور 
  وزارتين

  6يك تا 
از بندهاي 

  6تا  1
ها و خدمات جديد به ها، روش. طراحي سيستم2  امتياز 20

ت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و منظور حل معضال
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 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

سازي وسايل پزشكي و آزمايشگاهي و . مدل3
ساخت هر قطعه كه منجر به توليد دستگاه شود؛ با 

وزارت بهداشت و  گواهي اداره كل تجهيزات پزشكي
  تأييد هيأت مميزه مركزي

  3ا يك ت

هاي پزشكي و توليدات توليد مواد براي آزمايش. 4
دارويي جديد از طريق مهندسي معكوس، به ترتيب با 

معاونت غذا و داروي  گواهي معاونت درمان يا
وزارت بهداشت (حسب مورد) و تأييد هيأت مميزه 

  مركزي وزارت بهداشت

  6يك تا 

فايي هاي جديد پزشكي كه به خودك. انجام فعاليت5
هاي كشور كمك 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 يمميزه

  4تا  5/0

. تدوين راهنماي طبابت باليني كشور، با استناد بر 6
معاونت  پژوهش و براساس شواهد علمي با گواهي
مركزي  يدرمان وزارت بهداشت و تأييد هيأت مميزه

  وزارت بهداشت

  5تا  5/0

-  
. اختراع، اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشي 7

كاربردي ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور با 
  پژوهش و فناوري وزارتين تأييد معاونت

  5تا  5/0
از بندهاي 

  10تا  7
تشاف و توليد محصوالت پژوهشي . اختراع، اك8  امتياز 30

كاربردي ثبت شده و دستاوردهاي فناورانه كه در 
ها و نامههاي كاربردي، پايانچارچوب پژوهش

  15تا 1
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

هاي دكتري با رعايت مالكيت فكري در قالب رساله
بنيان يا شركت دانشگاهي مراحل شركت دانش

سازي آن با تأييد مراجع مربوطه به انجام تجاري
  رسيده باشد.

المللي، به بصره: چنانچه ثبت اختراع در سطح بينت
اي باشد به يك 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 
يا به صورت تحت  اين كه به فروش رسيده و شرط

  ليسانس از آن استفاده شده باشد.

  15تا 

. تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا 10
علمي داخل يا خارج از كشور با تأييد مراجع 

  صالح وزارتينذي
  2تا  5/0

9  

هاي پژوهشي و فناوري هاي علمي طرح. گزارش1
پژوهش  خاتمه يافته در داخل مؤسسه با تأييد معاون

  همؤسس و فناوري
  6  2تا 

-  

هاي پژوهشي و فناوري با هاي علمي طرح. گزارش2
طرف قرارداد خارج از مؤسسه تأييد شده نهاد 

كه تا حد امكان نكات زير در محاسبه  ،دهندهسفارش
  :شودها در نظر گرفته ميامتياز آن

المللي بودن موضوع ، ملي يا بينيامنطقهاستاني،  -
   ؛طرح

ها و هاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاهگزارش طرح -

    15تا 
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

  برابر.  2/1علمي خارج از كشور تا  يهامؤسسه
هاي تحت نظارت وزارت علوم اعضاي هيأت علمي مؤسسه ي: امتياز اين بند ويژه1تبصره 

  باشد.مي
شد يا با هايي كه ناشي از مسئوليت اجرايي و وظايف حقوقي متقاضي 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، 8تبصره: مجموع امتيازهاي متقاضي از موارد مندرج در بندهاي 
را پوشش دهد (ويژه اعضاي هيأت علمي ) 1-3امتيازهاي الزم بند يك اين جدول (جدول شماره 

  ۔هاي تحت نظارت وزارت علوم)مؤسسه

ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت)   11
  الملليداخلي يا بين

يك امتياز 
به ازاي هر 

ميليون  150
ريال گرنت 

و يا  داخلي
دالر  5000

گرنت 
  خارجي

12  

-  

12  

مه كتاب، الف) تصنيف، تأليف، تصحيح انتقادي، ترج
امتياز آنها در نظر  يدانشنامه كه موارد زير در محاسبه

هاي گرفته شوند. (ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه
  تحت نظارت وزارت علوم)

تصنيف: تا 
تأليف:  15

  10تا 
  

تصحيح 
انتقادي: تا 

7   
ترجمه 

10  
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

مرتبط با 
 تخصص: تا

7  
تصنيفي به زبان خارجي كه توسط ناشران معتبر . امتياز موضوع اين بند براي كتاب تأليفي يا 1

  برابر قابل افزايش است.  5/1المللي چاپ شده باشد، تا بين
از حداقل امتيازهاي الزم بند يك  %25تواند تا . امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا تأليف كتاب مي2

  ) را پوشش دهد. 1-3اين جدول (جدول شماره 
تواند تا هاي علوم انساني و هنر مييف يا تأليف كتاب براي گروه. امتيازهاي متقاضي از تصن3

را پوشش دهد. تشخيص  )1-3از حداقل امتيازهاي الزم بند يك اين جدول (جدول شماره  50%
  ها بر عهده هيأت مميزه است.رشته

ثر تغيير در محتواي كتاب، حداك %30. امتياز متقاضي براي تجديد چاپ يا ويرايش با حداقل 4
  .شده در اين بند خواهد بوداز امتيازهاي تعيين 30%

امتياز  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 مؤسسهآنها در نظر گرفته مي

دستاوردهاي تأليف يا تصنيف كتاب (حاصل از  -1
هايي همانند پژوهشي خود)، تأليف مجموعه كتاب

  ربطدايرة المعارف با تأييد نهايي هيأت مميزه ذي
  30  15تا 

-  

كتاب تأليفي در رشته غير مرتبط با رشته  -2
  تخصصي نويسنده

  3  5/1تا 

وين كتاب تأليف يا تد -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 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

. كتاب در سطح 2
مؤسسه با تأييد 
شوراي انتشارات 
مؤسسه و شوراي 

  آموزشي مؤسسه

  3  5/1تا 

ي تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در صورت -4
در محتواي آن اصالح يا  %30كه حداقل به ميزان 

اضافه صورت پذيرفته باشد به تشخيص هيأت 
  ربطذي يمميزه

  4  2تا  5/0

تصحيح انتقادي كتاب معتبر با تأييد كميسيون  -5
  ربطذي يتخصصي هيأت مميزه

5  10  

ويرايش علمي / ادبي (زباني) آثار تأليفي يا  -6
  ربطذي يهايي هيأت مميزهاي با تأييد نترجمه

  8  2تا  5/0

13  

نامه راهنمايي و مشاوره پايان. 1
با سطح  ياحرفهارشد يا دكتري كارشناسي

هاي نامهپايان حوزه (سقف براي 3
كاربردي به منظور حل مشكالت كشور با 

  برابر) 5/1ضريب 

1 .
تاد اس

  اراهنم
2  

25  

مطابق با 
جداول 
 6شماره 

  ربطذي

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 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

  مشاور
  باشد. م ميهاي تحت نظارت وزارت علو: اين بند ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه1تبصره 
ارشد نامه كارشناسيدانشياري راهنمايي حداقل چهار پايان يمرتبهبه  ء: براي ارتقا2تبصره 

محل خدمت الزامي  يارشد در رشته متقاضي در مؤسسهكارشناسي يدورهمشروط به داير بودن 
  است. 
اهنمايي حداقل دانشياري اعضاي هيأت علمي گروه معارف، ر يمرتبهبه  ء: براي ارتقا3تبصره 

 يدورهآموخته داشتن در ارشد مشروط به داير بودن و دانشنامه كارشناسيچهار پايان
 يدورهارشد رشته متقاضي در مؤسسه محل خدمت الزامي است و در صورت فقدان كارشناسي
ارشد در رشته متقاضي اتمام يك كتاب تأليفي يا يك طرح پژوهشي مصوب در رشته كارشناسي
  كند. ا باالدستي انجام شده باشد؛ كفايت ميياد ملي نمتقاضي كه در چارچوب اس تخصصي

رساله دكتري مشروط به داير بودن و  3ي حداقل ياستادي راهنما يمرتبه: براي ارتقا به 4تبصره 
دكتري رشته متقاضي در مؤسسه محل خدمت الزامي است. در  يدورهآموخته داشتن در دانش

دكتري در رشته متقاضي اتمام يك طرح ملي يا يك كتاب تصنيفي كفايت  يدورهصورت فقدان 
  كند.مي

 3استادي اعضاي هيأت علمي گروه معارف، راهنمائي حداقل  يمرتبهبه  ء: براي ارتقا5تبصره 
دكتري رشته متقاضي در  يدورهآموخته داشتن در دكتري مشروط به داير بودن و دانش يرساله

دكتري در رشته متقاضي اتمام  يدورهت الزامي است و در صورت فقدان محل خدم يمؤسسه
تخصصي مربوطه كه در چارچوب  ييك كتاب تصنيفي يا يك طرح پژوهشي مصوب در رشته

  نمايد.ملي يا باالدستي انجام شده باشد؛ كفايت مي اسناد

14  
هاي كرسي

نظريه 
  پردازي

  4تا  2  ترويجي -هاي علميكرسي يارائه. 1

  -  
- دستاوردها و نتايج علمي يارائه. 2

هاي پژوهشي برگرفته از كرسي
و  هاپردازي در همايشنظريه

ميزگردهاي مراكز علمي ملي و بين 

4  
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در

واحد كار 
  سالا نيمي

حداكثر 
امتياز در 
  عهر موضو

حداقل 
امتياز 

الزم در 
هر 
 يدوره
  ارتقا

  المللي 
هاي علوم به . نقد علمي در حوزه3

  ويژه علوم انساني و معارف اسالمي
  7تا  3

هاي علوم به ويژه . نوآوري در حوزه4
  انساني و معارف اسالميعلوم 

  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 . داوري كتاب، داوري با نظارت بر طرح2

  امتياز 2ا فناوري هر مورد تا يپژوهشي 

-  10  

      16تا  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

 بامطابق 
جداول 
 6شماره 

  ربطذي
    سقف ندارد   16تا1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي

  
اعضاي هيأت علمي  يمرتبه: به منظور تسريع در ارتقاي تبصره

سرآمد در پژوهش (اعم از اعضاي هيأت علمي آموزشي يا پژوهشي) 
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هاي تحت نظارت وزارت بهداشت، شرايط و فرآيند شاغل در مؤسسه
  گيرد: مد نظر قرار مي زير

استادياري به دانشياري  يمرتبهالف) چنانچه عضو هيأت علمي در 
اصيل به عنوان نويسنده اول يا  يو يا دانشياري به استادي يك مقاله

 New Englandيا JAMA - Lancet - Science - Nature مسئول در

Journal ال كاهش توقف به سه س يمنتشر كند؛ حداقل زمان چهار ساله
  يابد.مي

و  استادياري به دانشياري يمرتبهب) چنانچه عضو هيأت علمي در 
يا دانشياري به استادي موفق به ورود به فهرست يك درصد دانشمندان 

توقف به دو سال  يشود؛ حداقل زمان چهار ساله ESI برتر دنيا در پايگاه
ار در طول خدمت براي يك ب صرفاًيابد. استفاده از اين امتياز كاهش مي

  پذير است.امكان
استادياري يا دانشياري،  يمرتبهج) چنانچه عضو هيأت علمي با 

موفق به توليد دانش فني، اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و 
سازي دارو يا تجهيزات پزشكي شود كه با تأييد سازمان غذا و تجاري

ركزي، حداقل زمان م يدارو وارد بازار شده باشد با تأييد هيأت مميزه
  .يابدتوقف 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 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا

1  

رعايت ضوابط و مقررات پژوهشي مؤسسه و تخصيص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام 
  صحيح امور محوله
  5  7  7/0  هاي تحت نظارت وزارت علومالف) در مؤسسه

تحت نظارت وزارت  يهامؤسسهب) 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 علمنشريه

 -هاي داخلي با اعتبار علميفهرست نشريه. 1
پژوهشي را كميسيون نشريات وزارتين و شوراي 

علميه به صورت ادواري منتشر  هايعالي حوزه
  كند. مي
هاي خارجي معتبر را معاونت پژوهشي نشريه. 2

  كند. ارتين تعيين ميو فناوري وز
. 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 

  ربطذي
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در
ا يواحد كار 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
هاي پذيرفته يا چاپ شده در تواند از مقالهمي

محل خدمت متقاضي در زمان  هاي مؤسسهنشريه
هايي باشد كه متقاضي در چاپ مقاله، يا نشريه

زمان چاپ مقاله مدير مسئول، سردبير يا عضو 
  ها بوده است. هيأت تحريريه آن

امتياز حداكثر دو مقاله مستخرج از هر طرح  .6
(منجر به توليد سندي ملي) در حداقل امتيازهاي 

ي ، هر چند به همهشودمحاسبه مي اين بند
  .گيردها امتياز تعلق ميمقاله

در  ها، بايد مستقيماًامتياز مقاله %70 حداقل. 7
گروه /ارتباط با تخصص (رشته تحصيلي

  پژوهشي) متقاضي باشد.
مقاله مستقل  %3هاي با همپوشاني كمتر از مقاله. 8

هاي با همپوشاني بيشتر شوند و به مقالهتلقي مي
گيرد. امتياز تعلق گرفته ي تعلق نميامتياز %70از 

به نسبت  %70تا  30هاي با همپوشاني به مقاله
خواهد بود. در هر حال، مقاله  ميزان همپوشاني

  نبايد منجر به چاپ نتايج انتشار يافته شود.
متقاضي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي . 9

بايد حداقل به ترتيب سه و پنج مقاله با شرايط 
، ارائه نامهآييننامه اجرايي اين در شيوهمندرج 

  دهد. 
چاپ حداقل يك مقاله به زبان فارسي در هر . 10

  الزامي است.  ءارتقا يمرتبه
هاي پژوهشي مستخرج از طرح يامتياز مقاله. 11
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در
ا يواحد كار 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
 يمحرمانه كه امكان چاپ و انتشار آنان به واسطه

 يكميتهمحرمانه بودن ممكن نيست با تأييد 
تخب وزارتين متبوع حسب مورد، تا مميزي من

  برابر قابل افزايش است. 2/1
مشترك با اعضاي هيأت علمي  يامتياز مقاله. 12

مراكز معتبر علمي خارج از كشور كه برگرفته از 
طرح تحقيقاتي مشترك، فرصت مطالعاتي 

دانشجوي تحت راهنمايي متقاضي و /متقاضي
فزايش برابر قابل ا 2/1دانشجوي مشترك باشد، تا 

  است. 
پراستناد و داغ با تأييد هيأت  يامتياز مقاله. 13

  برابر قابل افزايش است.  5/1مميزه تا 
مستخرج از برنامه مصوب  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

  .شودتعيين مي نامهآييناجرايي اين 
ها، اعمال ضريب تأثير مجله در امتياز مقاله ينحوهها و امتيازدهي به انواع مقاله يشيوهتبصره: تعريف و 

  شود.تعيين و اعالم مي نامهآييننامه اجرايي اين در شيوه

هاي مقاله علمي مروري منتشر شده در نشريه  3
  معتبر

  30  7تا 
  

  18  3تا هاي علمي و تحشيه چاپ شده در مقاله  4



246        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در
ا يواحد كار 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
  ترويجي داخلي معتبر -يهاي علمنشريه

هاي داخلي يهبه صورت ادواري فهرست نشر. 1
ترويجي را كميسيون نشريات  -با اعتبار علمي

هاي علميه منتشر وزارتين و شوراي عالي حوزه
  كنند.مي
در ارتباط با  موضوع مقاله بايد مستقيماً. 2

  تخصص متقاضي باشد. 
 ي، مقاله%30هاي با همپوشاني كمتر از . مقاله3

ي هاي با همپوشانشوند و به مقالهمستقل 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 المعارفها، دايرةمداخل چاپ شده در دانشنامه

نظر هيأت داوري مورد تأييد هيأت  ها باو فرهنگ
  مميزه مؤسسه

  8  2تا 

6  

هاي علمي كامل ارائه شده در همايش يمقاله
  الملليعلمي معتبر ملي و بين

 از قبول قابل هايمقاله تعداد حداكثر: تبصره
 مقاله سه سال هر در همايش يك در متقاضي
با همكاري دانشجويان تواند مي هامقاله اين. است
  همكاران باشد. و يا

  12  2تا 

7  
هاي علمي ارائه شده در همايش يخالصه مقاله

  الملليعلمي معتبر ملي و بين
 از قبول قابل هايمقاله تعداد حداكثر: هتبصر

  5  1تا 
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در
ا يواحد كار 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
 مقاله سه سال هر در همايش يك در متقاضي
با همكاري دانشجويان  تواندمي هامقاله اين. است

  .و يا همكاران باشد

8  

پژوهشي مستخرج از رساله متقاضي  -قاله علميم
هاي تحت (ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه

  نظارت وزارت علوم) 
 موضوع هايمقاله از يك هر امتياز حداكثر: هتبصر
 كه گيردمي تعلق متقاضي به صورتي در بند اين
 نام از پس يا نخست، نويسنده عنوان به وي نام

 عنوان به يا دوم هنويسند 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 محصول يا فرآيند با تأييد مراجع ذي

نوآوري كه براي حل مشكالت و معضالت كشور مؤثر باشد و يا 
  جديدي در كشور شود. منجر به توليد خدمت يا محصول 

خواهد  10تا  1به شرح موارد  هايتفعالامتيازدهي به اين  ينحوه
  :بود

50  

ها و خدمات جديد در ها، روشطراحي سيستم. 1
جهت حل معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي 

مراجع  و درماني در سطح كشور با گواهي
  صالح وزارتينذي

  6يك تا 
از بندهاي 

  6تا  1
ها و خدمات جديد به ها، روشطراحي سيستم. 2  ازامتي 20

منظور حل معضالت آموزشي، پژوهشي، بهداشتي 
مراجع  و درماني در سطح منطقه با گواهي

  صالح در منطقه آمايشيذي

  4تا  5/0



248        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در
ا يواحد كار 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
سازي وسايل پزشكي و آزمايشگاهي و . مدل3

ساخت هر قطعه كه منجر به توليد دستگاه شود؛ 
وزارت  ه كل تجهيزات پزشكيبا گواهي ادار

  بهداشت و تأييد هيأت مميزه مركزي

  3يك تا 

هاي پزشكي و توليد مواد براي آزمايش. 4
توليدات دارويي جديد از طريق مهندسي 
 معكوس، به ترتيب با گواهي معاونت درمان يا

معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت (حسب 
 مورد) و تأييد هيأت مميزه مركزي وزارت

  بهداشت

  6يك تا 

هاي جديد پزشكي كه به . انجام فعاليت5
ثر نمايد مانند اجراي ؤخودكفايي كشور كمك م

 ندرماني نوين براي اولي - هاي تشخيصيروش
بار در ايران با گواهي هيأت ممتحنه رشته مربوطه 

  و تأييد هيأت مميزه مركزي وزارت بهداشت

  4تا  5/0

باليني كشور، با استناد  . تدوين راهنماي طبابت6
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 

  رتين متبوعپژوهش و فناوري وزا با تأييد معاونت
  5تا  5/0

از بندهاي 
  10تا  7
 اختراع، اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشي. 8  امتياز 30

كاربردي ثبت شده و دستاوردهاي فناورانه كه در 
ها و نامههاي كاربردي، پايانچارچوب پژوهش

  15تا  1
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در
ا يواحد كار 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
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 به يك باشد ايمقاله چاپ همراه به
  گيرد.ديگر نصف امتياز تعلق مي كامل و به مورد

دستاوردهاي  )ثبت مالكيت فكري (پتنت. 9
ناوري به نام مؤسسه محل خدمت پژوهشي و ف

متقاضي، به شرط اين كه به فروش رسيده و يا به 
  صورت تحت ليسانس از آن استفاده شده باشد.

  15تا 

تعيين توالي ژن ثبت شده در مراجع قانوني يا  .10
علمي داخل يا خارج از كشور با تأييد مراجع 

  صالح وزارتينذي
  2تا  5/0

10  

هاي پژوهشي و ي طرحهاي علمگزارش. 1
فناوري خاتمه يافته در داخل مؤسسه با تأييد 

  معاون پژوهش و فناوري مؤسسه
  6  2تا 

مطابق با 
جداول 
 6شماره 

  ربطذي

هاي پژوهشي و هاي علمي طرح. گزارش2
فناوري با طرف قرارداد خارج از مؤسسه، با تأييد 

جداول تا حد امكان نكات ه دهنده كنهاد سفارش
  شود:ها در نظر گرفته مير محاسبه امتياز آنزير د

المللي بودن ، ملي يا بينيامنطقهاستاني،  -
  ؛موضوع طرح

هاي تحقيقاتي مشترك با گزارش طرح -
ها و مؤسسات علمي خارج از كشور تا دانشگاه

    15تا 



250        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در
ا يواحد كار 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
  .برابر 2/1

  ت وزارت علوم است. هاي تحت نظار: امتياز اين بند ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسه1تبصره 
: براي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي به ترتيب داشتن حداقل يك و سه طرح 2تبصره 

  ) الزامي است.2-10پژوهشي خاتمه يافته خارج از مؤسسه (موضوع بند 
هايي كه ناشي از مسئوليت اجرايي و وظايف حقوقي متقاضي باشد يا با : به طرح3تبصره 

  گيردمرتبط نباشد امتيازي تعلق نميتخصص فرد متقاضي 

اثر بديع و ارزنده هنري و يا ادبي و فلسفي چاپ   11
  شده

  -  30  10تا 

از حداقل  %50تا  تواندمي 11و  2-10، 9تبصره: مجموع امتيازهاي متقاضي از موارد مندرج در بندهاي 
ه اعضاي هيأت علمي ) را پوشش دهد (ويژ2-3اين جدول (جدول شماره  وامتيازهاي الزم بند د

  هاي تحت نظارت وزارت علوم)مؤسسه

ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي   12
  المللي(گرنت) داخلي يا بين

يك امتياز به 
 150ازاي هر 

ميليون ريال 
گرنت داخلي 

 5000و يا 
دالر گرنت 
  خارجي

20  -  

13  

الف) تصنيف، تأليف، تصحيح انتقادي، ترجمه 
ه كه موارد زير در محاسبه امتياز كتاب و دانشنام

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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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در
ا يواحد كار 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
  7 تا

ارجي كه توسط ناشران معتبر . امتياز موضوع اين بند براي كتاب تأليفي يا تصنيفي به زبان خ1
  برابر قابل افزايش است.  5/1المللي چاپ شده باشد، تا بين

 واز حداقل امتيازهاي الزم بند د %20تواند تا . امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا تأليف كتاب مي2
  ) را پوشش دهد.2-3اين جدول (جدول شماره 

تواند تا هاي علوم انساني و هنر ميبراي گروه. امتيازهاي متقاضي از تصنيف يا تأليف كتاب 3
) را پوشش دهد. تشخيص 2-3اين جدول (جدول شماره  واز حداقل امتيازهاي الزم بند د 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.ي تعييناز امتيازها 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 مؤسسهها در نظر گرفته ميآن

  بهداشت)
تأليف يا تصنيف كتاب (حاصل از  -1

د)، تأليف مجموعه دستاوردهاي پژوهشي خو
المعارف با تأييد نهايي هايي همانند دايرةكتاب

  ربطهيأت 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 

ورد منبع آموزشي م
  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



252        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در
ا يواحد كار 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
مؤسسه با تأييد 
شوراي انتشارات 
مؤسسه و شوراي 

  آموزشي مؤسسه
تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي در  -4

در محتواي آن  %30 صورتي كه حداقل به ميزان
اصالح يا اضافه صورت پذيرفته باشد به 

  ربطتشخيص هيأت مميزه ذي

  4  2تا  5/0

تصحيح انتقادي كتاب معتبر با تأييد كميسيون  -5
  ربطتخصصي هيأت مميزه ذي

5  10  

ادبي (زباني) آثار تأليفي يا  / ويرايش علمي -6
  ربطاي با تأييد نهايي هيأت مميزه ذيترجمه

  8  2تا  5/0

14  

. راهنمايي و مشاوره 1
ارشد نامه كارشناسيپايان

ا ي ياحرفها دكتري ي
حوزه (سقف  3سطح 

هاي نامهبراي پايان
كاربردي به منظور حل 
مشكالت كشور با 

  برابر) 5/1ضريب 

  2  . استاد راهنما1

25  -  

  5/0  . استاد مشاور2

. راهنمايي و مشاوره 2
ا ي رساله دكتري تخصصي

حوزه (سقف  4سطح 
هاي كاربردي براي رساله

به منظور حل مشكالت 

  6  . استاد راهنما1

  5/1  . استاد مشاور2
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  موضوع  بند

حداكثر 
 امتياز در
ا يواحد كار 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
 5/1 كشور با ضريب

  برابر)
  باشد.هاي تحت نظارت وزارت علوم مي: امتياز اين بند ويژه اعضاي هيأت علمي مؤسسهرهتبص

  پردازينظريه هايكرسي  15

هاي كرسي يارائه. 1
  ترويجي - علمي

  4تا  2

  -  

دستاوردها  يارائه. 2
 - و نتايج علمي

پژوهشي برگرفته از 
هاي كرسي
پردازي نظريه

ها و درهمايش
ميزگردهاي مراكز 
علمي ملي و 

  يالمللبين

4  

. نقد علمي در 3
هاي علوم به حوزه

ويژه علوم انساني و 
  معارف اسالمي

  7تا  3

. نوآوري در 4
هاي علوم به هحوز

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 

  سالنيم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
  عموضو

حداقل 
امتياز الزم 

در هر 
 يدوره

  رتقاا
  معارف اسالمي

16  
هاي داخلي و خارجي كه كسب رتبه در جشنواره

در محاسبه امتياز آنها اعتبار جشنواره و رتبه 
  شود.يمتقاضي درجشنواره در نظر گرفته م

  10  6تا 

17  

  هاي پژوهشي داوري و نظارت بر فعاليت
هاي پژوهشي نشريه -هاي علمي. داوري مقاله1

 1معتبر و آثار بديع و ارزنده هنري هر مورد تا 
  امتياز

هاي ا نظارت بر طرحي. داوري كتاب، داوري 2
  امتياز 2ا فناوري هر مورد تا يپژوهشي 

-  10  

18  

گي برخورداري از برجست
ا شاخص بودن در امر ي

پژوهش (نظير دريافت 
لوح تقدير، نشان، يا 
عناوين مشابه) از مراجع 
رسمي جهت انجام 
فعاليت پژوهشي و به 

  عنوان پژوهشگر برتر

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  4ا ت

  باشد.ارتقا مجاز مي يدوره: استفاده از امتياز مربوطه در هر سطح فقط يك بار براي كل رهتبص

      18الى  1حداقل امتياز الزم از بندهاي 

 مطابق با
جداول 
 6شماره 

  ربطذي

    18الى  1حداكثر امتياز قابل احتساب از بندهاي 
سقف 
  ندارد
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  يهاي علمي، اجرايفعاليت -4ماده 
هاي علم، دانش، پژوهش هاي مبتني بر مؤلفهاي از فعاليتمجموعه

ها در و فناوري كه هدف آن تقويت مديريت اجرايي و توسعه زيرساخت
  ها عبارتند از:هاي مرتبط است. اين فعاليتحوزه

 
هاي علمي، اجرايي اعضاي هيأت علمي امتيازهاي قابل محاسبه از فعاليت - 4جدول 

  »مؤسسه«

  وضوعم  بند

حــــداكثر 
ـــاز در  امتي

واحد كـار 
  سالنيم يا

ــــداكثر  ح
در هر  امتياز

ــــوع  موض
  آموزشي

ــــداكثر  ح
در هر  امتياز

ــــوع  موض
  پژوهشي

ــــداقل  ح
امتياز الزم 
در هـــــر 

 يدوره
  ارتقا

1  

ــال و تمام ــور فع ــت درحض وق
ــاركت براســاس  مؤسســه و مش

 نامـهآيينشـده در تكاليف تعيين
ــــــگاه ــــــديريت دانش ها و م

وزش عــالي، هاي آمــمؤسســه
پژوهشــي و فنــاوري و ســاير 

 هاي اجرايي محولهفعاليت

1  8  8  5  

2  

ها، اردوهـا يـابرپايي نمايشـگاه
هـاي فـوق برنامـه ساير فعاليت

ــي،  ــاوري، آموزش پژوهشــي، فن
فرهنگــي، هنــري و مــديريت 
اجرايي آن بـا توجـه بـه سـطح 

 برگزاري

  8  6  2تا 

-  

3  

ــــــدازي ــــــي و راه ان طراح
هــــاي اهها و كارگآزمايشــــگاه

تخصصي، اعم از فني، پژوهشي 
و هنري، واحدهاي نيمه صنعتي 

ــــه ــــي، كتابخان هايو پژوهش

  8  6  4تا 
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  وضوعم  بند

حــــداكثر 
ـــاز در  امتي

واحد كـار 
  سالنيم يا

ــــداكثر  ح
در هر  امتياز

ــــوع  موض
  آموزشي

ــــداكثر  ح
در هر  امتياز

ــــوع  موض
  پژوهشي

ــــداقل  ح
امتياز الزم 
در هـــــر 

 يدوره
  ارتقا

هاي تخصصـيتخصصي، شبكه
ـــت و  مجـــازي، حســـب اهمي
ـــزان  ـــزات موجـــود و مي تجهي

 برداريبهره

4  

ـــؤثر در تأســـيس همكـــاري م
دانشـــگاه، مراكـــز تحقيقـــاتي، 

هاي آمــوزش عــالي، مؤسســه
ها و هركپژوهشي و فناوري شـ

هاي علم و فناوري، مراكـز پارك
 بنيانهاي دانشرشد و شركت

  8  8  4تا 

5  

ـــردبيري، ـــئولي، س ـــدير مس م
ــه  ــأت تحريري ــويت در هي عض

ـــريه ـــر و نش ـــي معتب هاي علم
 هاي علمي كشوررياست قطب

به ازاي  3تا 
  12  12  هر سال

6  

هايعضويت در يكـي از هسـته
هاي علمي رسمي كشور / قطب

مـــديره و بازرســـي در هيـــأت 
 هاي علميانجمن

ـــه ازاي  1 ب
  4  4  هر سال

هـا / عضويت در شـوراي پارك  7
  مراكز رشد

به ازاي هـر
ــاعت  50 س
 امتياز1

4  8  

8  

ــري همايش هــاي علمــي دردبي
ـــه ـــي، منطق ـــطوح مل اي و س

ــوراي بين ــد ش ــا تأيي ــي، ب الملل
مؤسسه و يا نهادهـاي  پژوهشي

 ربطذي

  8  6  2تا 

ـــئولي  9 ـــاي مس ـــوايايف ت در ق
 5گانه، مطابق جدول شمارهسه

4هـر ســال
     14تا

  10 10به ازاي2تاهـا،شركت در شوراها، كارگروه  10
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  وضوعم  بند

حــــداكثر 
ـــاز در  امتي

واحد كـار 
  سالنيم يا

ــــداكثر  ح
در هر  امتياز

ــــوع  موض
  آموزشي

ــــداكثر  ح
در هر  امتياز

ــــوع  موض
  پژوهشي

ــــداقل  ح
امتياز الزم 
در هـــــر 

 يدوره
  ارتقا

ـــــــه ـــــــا وها، هيأتكميت ه
ــيون ــم از كميس ــمي اع هاي رس

عالي انقـالب فرهنگـي،  شوراي
شوراي عتف، معاونت علمـي و 
فناوري رياست جمهوري، ستاد 
ـــه و  ـــوزه علمي ـــين، ح وزارت

  *هافرهنگستان
هـا، اها، كارگروهشركت در شور

ـــــــه ـــــــا و ها، هيأتكميت ه
هاي رســمي ســاير كميســيون
ها بـا موافقـت رئـيس وزارتخانه

  *مؤسسة متبوع
ــويت* ــد عض ــذكور باي هاي م

 براساس حكم رسمي باشد.

 هر سال

11  

ـــته ـــاد رش ـــد وايج هاي جدي
ــع رشــتهميان ــا رويكــرد رف اي ب

نيازهاي اساسي كشور و تـرويج 
 رينيكارآف

  10  10  5تا 

12  

ـــري پروژه ـــزرگراهب ـــاي ب ه
اي (مـديريت رشتهتحقيقاتي بين

پروژه) با تأييد شوراي پژوهشي 
 همؤسس

  12  8  4تا 

13  

ـــراي ـــدوين و اج ـــي، ت طراح
ــه ــدف برنام ــا ه ــت ب ها و فعالي

افزايش كارآيي و اثربخشي نظام 
 عاليآموزش

  10  10  5تا 

14  
ـــؤال آزمون ـــي س ـــايطراح ه

ــا ــري، ب ــازمان  سراس ــد س تأيي
مركـز/سنجش آموزش كشـور

ــــــر 25ه
 1ســــاعت 

 امتياز
8  8  
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  وضوعم  بند

حــــداكثر 
ـــاز در  امتي

واحد كـار 
  سالنيم يا

ــــداكثر  ح
در هر  امتياز

ــــوع  موض
  آموزشي

ــــداكثر  ح
در هر  امتياز

ــــوع  موض
  پژوهشي

ــــداقل  ح
امتياز الزم 
در هـــــر 

 يدوره
  ارتقا

ســـــنجش آمـــــوزش وزارت
مركز آزمون دانشـگاه  /بهداشت 

 آزاد اسالمي

15  

هاي جـامعطراحي سؤال آزمون
اي و درون دانشـــگاهي منطقـــه

(جــامع علــوم پايــه و پــيش 
كــارورزي)، ارتقــاي دســتياران، 

ـــري امتحان ـــامع دكت ـــاي ج ه
 ) و نظاير آنD..Phتخصصي (

ــــــر   50ه
 1ســــاعت 

  امتياز
5  5  

يشـــيوهتـــدوين كتـــاب بـــه  16
  10  10  4تا  گردآوري

هايتـــدوين مجموعـــه مقالـــه  17
  6  4  2تا  هاي علميهمايش

18  
ايجاد ظرفيـت فعـال در جـذب

ــا تأييــد  دانشــجويان خــارجي ب
 رئيس مؤسسه

به ازاي هـر
دانشجو  10
1 

12  12  

 10    18الي1ايحداقل امتياز الزم از بنده
   35 35 18الي1حداكثر 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

وزرا، معاونان رئيس جمهور، معاونان قوه قضائيه، نواب رئيس مجلس شوراي اسالمي و  12تا 
 الي انقالب فرهنگيدبير شوراي ع

2  

  3 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراي نگهبان 10تا 

 10تا 
معاونان وزارت متبوع، مدير مركز مديريت حوزه علميه، اعضاي شوراي نمايندگان مقام

 ها و رئيس جهاد دانشگاهيمعظم رهبري در دانشگاه
4  

 10تا 

نامه استخدامي اعضاي هيأت علميناصالحي آيي44ساير 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 فناوريها و مؤسسهرؤساي دانشگاه 10تا 

 10تا 
، اعضاياعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس خبرگان رهبري

 هاشوراي عالي انقالب فرهنگي و رؤساي فرهنگستان
7  

 8تا 
هايهاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري و رؤساي پاركها و مؤسسهمعاونان 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 رهبري در دانشگاهنهاد مقام معظم 

، مسئولين دفاتر و »بهداشت، درمان و آموزش پزشكي«و » علوم، تحقيقات و فناوري«
ها، معاونان مركز رؤساي استاني نهادهاي نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

هاي ، معاونان پارك»وزارتين متبوع«مديريت حوزه علميه، مديران كل دفاتر و ادارات 
ها و رؤساي هاي علم و فناوري وابسته به دانشگاهعلم و فناوري مستقل، رؤساي پارك

ها و واحدهاي پژوهشي مستقل و رؤساي مراكز رشد علم و ها، پژوهشكدهدانشكده
 فناوري

9  

 5تا 

هاحوزه ستادي دانشگاهها، مديرانهاي علم و فناوري وابسته به دانشگاهمعاونان پارك
ها و ها پژوهشكدههاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، معاونان دانشكدهو مؤسسه

 هاي دانشگاهيواحدهاي پژوهشي مستقل وابسته به مؤسسه و مديران عامل شركت

10  

 4تا 

،»وزارتين متبوع«، معاونان مديران كل دفاتر و ادارات »وزارتين متبوع«مشاوران معاونان
علمي رسمي و دبير ي هادبير كميسيون نشريات علمي كشور، دبير كميسيون انجمن

 هاي علمي كشورشوراي قطب

11  

 4تا 

ها بايد عضو هيأت علمي باشند نظيرهايي كه طبق مقررات، متصديان آنساير سمت
هاي دار در مجموعه پستهاي ستارها پژوهشي و پستيهاي آموزشي مديران گروه

 ي مصوبسازمان

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 چنين امتياز فعاليتهم
بندهاي مذكور كه در خارج از مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي و 

نمايند، در صورتي قابل احتساب خواهد بود كه با ن فعاليت ميوزارتي
  موافقت رئيس مؤسسه متبوع انجام شده باشد. 

هاي علمي، اجرايي اعضاي هيأت امتياز ساير فعاليت :2تبصره 
نامه اجرايي بيني نشده است؛ در شيوهنامه پيشعلمي كه در اين آيين

  .خواهد شدتوسط وزارتين (حسب مورد) تعيين و اعالم 
  
اعضاي هيأت علمي آموزشي  يحداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه - 1- 6جدول 

  هاي تحت نظارت وزارت علوممؤسسه
  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  

 يمرتبه
قبل از 
  ارتقا

 يرتبهم
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 :2تبصره 
و » 10«را از طريق مفاد تبصره ذيل بند » 8«امتياز مندرج در ستون 

كسب  1-3مندرج در جدول شماره » الف - 12«بند  3و  2 بندهاي
 نمايد.

  
اعضاي هيأت علمي پژوهشي  يمرتبهحداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي  - 2- 6جدول 

  هاي تحت نظارت وزارت علوممؤسسه
 ستون 

1  
 ستون

 2  
 ستون

3  
 ستون

 4  
 ستون

5  
 ستون

 6  
 ستون

 7  
  ستون

 8  
  ستون 

9  
 ستون

 10  
  ستون
11   

 يتبهمر
قبل از 
  ارتقا

 يمرتبه
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 قاضي ارتقاي مرتبه در مجموع ميمت 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  يمرتبهحداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي  - 3- 6 جدول
  تحت نظارت وزارت بهداشتهاي 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  

 يمرتبه
قبل از 
  ارتقا

 يمرتبه
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 
وعمجم
  مواد

  140  10  5  30  5  75  -  35  15  15  10استادياري  مربي

  155  10  5  35  5/7  85  10  30  16  15  10 دانشيارياستادياري

  170  10  5  45  15  80  15  20  17  15  10  استادي دانشياري

  
اعضاي هيأت علمي پژوهشي  يمرتبهحداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي  - 4- 6جدول 

  زارت بهداشتهاي تحت نظارت ومؤسسه
  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  

 يمرتبه
قبل از 
  ارتقا

 يمرتبه
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  10استادياري  مربي
  155  10  5  55  15  15  40  5  10  5  16  10 دانشيارياستادياري
  170  10  5  70  30  15  50  5  15  5  17  10  استادي دانشياري

  
توانند با توجه هاي داراي هيأت مميزه مستقل ميمؤسسه – 5ماده 

ا رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين هاي خود و ببه مأموريت
شده، ضوابط و مقررات خاص خود هاي تعييننامه و رعايت حداقلآيين
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نامه كه به تأييد حداقل دوسوم كل را در خصوص مفاد ماده سه اين آيين
هاي مميزه مركزي رسد، پس از تأييد هيأتاعضاي هيأت مميزه مي

  در وزارتين به اجرا درآورند.وزارتين و ابالغ آن توسط مقام مسئول 
 هاي موضوع مواد چهارگانهارزيابي كيفيت انجام فعاليت -6ماده 
نامه (فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي) به منظور رسيدگي اين آيين

چنين بررسي و اظهار نظر به درخواست متقاضيان ارتقاي مرتبه و هم
عيت به رسمي ركود علمي، احتساب سابقه خدمت قبل از تبديل وض

آزمايشي اعضاي هيأت علمي مؤسسه بر اساس جداول فوق توسط 
  پذيرد.صالح انجام ميمراجع ذي
نامه كليه اعضاي هيأت علمي متقاضي با ابالغ اين آيين -7ماده 

الزم االجرا شدن  ارتقا مرتبه، قطع نظر از اين كه پرونده آنان در تاريخ
ربط ن تخصصي با هيأت مميزه ذيمنتخب، كميسيو يكميتهنامه در آيين

ها، مورد طرح و بررسي قرار گرفته و يا در شرف ارسال پرونده به كميته
درخواست  يارائهتوانند با شده باشد، ميهاي يادها يا هيأتكميسيون

نامه را در بررسي پرونده كتبي به كميته منتخب مربوطه، اعمال اين آيين
  ايند.خويش تقاضا نم يمرتبهارتقاي 

نامه حسب مورد توسط هاي اجرايي اين آييننامهشيوه -8ماده 
نامه به منظور اجرا ماه پس از تصويب اين آيين 3وزراي مربوطه، حداكثر 

  شود.ابالغ مي
 20ماده » ب«و  16ماده » الف«در راستاي اجراي بندهاي  -9ماده 

دستيابي به و با هدف  15/10/1389ساله توسعه مصوب قانون برنامه پنج
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 يمرتبهنامه ارتقاي جايگاه مناسب علم و فناوري در منطقه و جهان، آيين
نامه مشتمل بر اعضاي هيأت علمي، مورد بازنگري قرار گرفت. اين آيين

شوراي عالي  18/12/1394مورخ  776تبصره در جلسه  65ماده و  9
ه براي كلي 1/7/1395 انقالب فرهنگي به تصويب رسيد و از تاريخ

غيردولتي وابسته  هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي ومؤسسه
نهادهاي عمومي كشور، الزم و  هاي اجراييبه وزارتين و ساير دستگاه

  باشد.االجرا مي
  

  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 11/5/1395و مورخ /97455بخشنامه شماره 
اعضاي هيأت علمي آموزشي و  يمرتبهنامه ارتقاي اجرايي آيين

هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي نامه فعاليتگزارش«منضم به  »پژوهشي
  شود.ابالغ مي 1/10/1395 براي اجرا از تاريخ »و اجرايي

نامه يادشده با مراجعه به نامه و گزارشدرضمن دسترسي به شيوه
هاي مميزه نيز هاي امنا و هيأتپايگاه اطالع رساني مركز هيأت

  باشد.پذير ميامكان
  

  دكتر محمد فرهادي
  
  
  
  
  
  
  
  

  8/8/1395 تاريخ:
 و/170334 شماره:
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 اعضاي  يمرتبهنامه ارتقاي نامه اجرايي آيينشيوه  
 ي و پژوهشيهيأت علمي، آموزش        

  
  مقدمه

مصوب  يمرتبهنامه ارتقاي آيين 8نامه در اجراي ماده اين شيوه
شوراي عالي انقالب فرهنگي، ابالغي  18/12/1394مورخ  776جلسه 

، به شرح ذيل تدوين 27/4/1395دش مورخ /7453/95طي نامه شماره 
هاي آموزش عالي، ها و مؤسسهشده 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 مؤسسهو فناوري و دانشگاه

هاي اجرايي و نهادهاي عمومي كشور وابسته به ساير دستگاه
  االجراست.الزم

  
   اختصارات -1ماده 

  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  وزارت: •
هاي آموزش عالي، پژوهشي و ها و مؤسسهدانشگاه سسه:مؤ •

  صالح فناوري داراي مجوز از مراجع ذي
  اعضاي هيأت علمي  يمرتبهنامه ارتقاي آيين نامه:آيين •
عضو هيأت علمي آموزشي يا پژوهشي متقاضي ارتقاي  متقاضي: •
  علمي يمرتبه
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  تعاريف  -2ماده 
است كه نويسنده يا نويسندگان اي مقاله مروري: - مقاله علمي •

هاي علمي در موضوع پژوهشي خاصي در حوزه آن، آخرين يافته
دهند و با رويكردي تخصصي خود را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

پردازند و تعداد معتنابهي از منابع اي ميمتفاوت و نوآورانه به تبيين مسئله
  آن مقاله است.  مورد استفاده، متعلق به نويسنده يا نويسندگان

هاي پژوهشي برنامه فعاليت دار:برنامه مصوب تحقيقاتي جهت •
اد ملي و نمدت عضو هيأت علمي است كه به منظور تحقق اسبلند

تدوين شده و به تأييد شوراي » مؤسسه«هاي اي و مأموريتمنطقه
  رسيده باشد. » مؤسسه«پژوهشي 

مين اعتبار آن در شود كه محل تأبه 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  •
دمت محل خ» 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 هخوارزمي، رازي، عالمه طباطبائي، فارابي و هنري فجر و جشنوار
» وزارت«المللي، به تشخيص معاونت پژوهش و فناوري نمعتبر علمي بي
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باشد، » متقاضي«خصص يا مرجع مورد تأييد آن معاونت كه مرتبط با ت
  شود.اطالق مي

 
  »نامهآيين«هاي موضوع ماده يك ارزيابي فعاليت يشيوه -3ماده 

» متقاضي«گانه اجتماعي ده - تربيتي  - هاي فرهنگي ارزيابي فعاليت
بر عهده كميسيون فرهنگي است كه با توجه به عناوين و  منحصراً

  شود.ام ميانج »نامهآيين«امتيازهاي مندرج در جدول يك 
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 گويي به نيازها و اولويتپاسخ

  هاي زير را برگزار كند:تقويت روحيه خودباوري در آنان دوره
  

  افزايي و توانمندسازي اعضاي هيأت علميهاي دانشعناوين دوره: 1جدول 
  عناوين دوره رديف عناوين دوره رديف

انديشه سياسي اسالمي و مباني انقالب   6  ضوابط و مقررات دانشگاهي  1
  اسالمي

  اياخالق علمي و حرفه 7  ها و فنون تدريسروش 2
  سفه علممعرفت شناسي اسالمي و فل 8  روش و مديريت تحقيق 3

هاي آموزشي و ارزيابي فعاليت  4
  پژوهشي

  اصول تعليم و تربيت اسالمي  9

مديريت اطالعات علمي و منابع   5
  الكترونيكي

تاريخ علم متناسب با رشته تحصيلي و   10
  تاريخ تمدن اسالمي
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تا  6هاي و دوره» وزارت«را  5تا  1هاي هاي عناوين دورهسرفصل
ها تدوين و ابالغ م معظم رهبري در دانشگاهرا نهاد نمايندگي مقا 10
حسب نياز و تشخيص وضعيت خود » مؤسسه«كند. در ضمن، مي
هاي تكميلي را تدوين و پس از تصويب در شوراي تواند برنامهمي

  ، اجرا كند.»مؤسسه«
 
  » نامهآيين« 2ارزيابي امتيازهاي موضوع ماده  يشيوه -4ماده 

   نات آموزشيئوي و ش. رعايت نظم و انضباط درس1
طرح درس، رعايت  يارائههاي اين بند، از قبيل تعيين شاخص

دروس  يارائهها، توجه به كيفيت ها، تشكيل به موقع كالسسرفصل
مشاوره علمي به دانشجويان و ... و  يارائهعملي، اعالم به موقع نمرات، 

ا، بر هاهميت هر يك از آن چنين رعايت شئونات معلمي و ميزانهم
سال تحصيلي، است. در پايان هر نيم» مؤسسه«عهده شوراي آموزشي 

 1- 2امتياز كسب شده در اين بند را كميته موضوع بند يك جدول 
كند. در زمان تعيين و در پرونده عضو هيأت علمي ثبت مي »نامهآيين«

، رئيس دانشكده امتياز اين بند را براي حداكثر »متقاضي«بررسي پرونده 
 يكميتهسال تحصيلي منتهي به زمان درخواست به دبيرخانه يمن 10

  كند. منتخب اعالم مي
سال تحصيلي دست كم در دو نيم» متقاضي«چنانچه امتياز  تبصره:

وي به مدت يك سال به تعويق  يمرتبهكمتر باشد، ارتقاي  35/0از 
  افتد. مي
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   . كيفيت تدريس2
ارزيابي » نامهآيين« 1-2جدول  2كيفيت تدريس براساس مفاد بند 

  .شودمي
  

  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، 1تدريس در هر يك از سطوح . 3-2
ارشد هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسيترتيب معادل تدريس در دوره

  شود.و دكتري محسوب مي
 ت تدريس دروس عملي از لحاظ امتيازدهي دقيقاً. ارزيابي كمي3ّ -3

  مشابه دروس نظري خواهد بود.
  
  » نامهآيين« 3زهاي موضوع ماده ارزيابي امتيا يشيوه -5ماده 

هاي مربوط به رعايت ضوابط و مقررات پژوهشي . تعيين شاخص1
مربوط به اعضاي هيأت » نامهآيين« 2-3جدول  1(موضوع بند » مؤسسه«

» مؤسسه«علمي پژوهشي) و ميزان اهميت هريك از آنها بر عهده شوراي 
دوم شهريور ماه و يا عناوين مشابه است. در پايان هر شش ماه (نيمه 

 ياتهيكمشده 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 ميذي

، 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 يدورهدست كم در دو » متقاضي«چنانچه امتياز  تبصره:

وي به مدت يك سال به تعويق  يمرتبهكمتر باشد، ارتقاي  35/0از 
  افتد. مي

ن امتياز هاي اصلي براي تعييامتيازدهي و تبيين شاخص يشيوه. 2
ها بر اعمال ضريب تأثير مجله در امتياز مقاله ينحوهها 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 دي و تخصصي معتبر بينهاي استنانامعتبر، به عالوه فهرست نمايه

  كند.رساني خود اعالم ميرا هر ساله در پايگاه اطالع
به مراتب دانشياري و استادي بايد حداقل به  ء. متقاضي ارتقا4

عنوان نظر از ترتيب قرار گرفتن اسامي، بهمقاله، صرف 5و  3ترتيب 
  نويسنده مسئول ارائه دهد.

نامه يا رساله دانشجوي تحت ياناي مستخرج از پا. چنانچه مقاله5
بوده و نام دانشجو نفر اول باشد، استاد راهنما، » متقاضي«راهنمايي 
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نظر از ترتيب قرار گرفتن اسامي، از امتياز نفر اول برخوردار صرف
  شود.مي

نامه يا رساله اي مستخرج از نتايج يك يا چند پايانچنانچه مقاله .6
نظر از باشد، استاد راهنما صرف» اضيمتق«دانشجويان تحت راهنمايي 

  شود.ترتيب قرار گرفتن اسامي، از امتياز نفر اول برخوردار مي
اي مستخرج از توليد دانش فني/ اختراع منجر به . چنانچه مقاله7

هاي پژوهشي و فناوري سازي محصول يا فرآيند و طرحتوليد و تجاري
آن مقاله باشد، باشد، مجري مشروط به اين كه نويسنده مسئول 

نظر از ترتيب قرار گرفتن اسامي از امتياز نفر اول برخوردار صرف
  شود.مي

نامه يا رساله دانشجو را بيش از يك استاد چنانچه هدايت پايان .8
استاد راهنمايي از سهم امتياز  راهنما بر عهده داشته باشند، صرفاً

شود كه خوردار ميشده براي نفر اول در مقاله مستخرج از آن برتعيين
  نويسنده مسئول مقاله باشد.

ها و مراكز پژوهشي، . به منظور تقويت و توسعه همكاري دانشگاه9
نامه يا رساله دانشجويي به طور مشترك بر عهده چنانچه هدايت پايان

يك عضو هيأت علمي دانشگاهي و يك عضو هيأت علمي مؤسسه 
شده براي نفر اول امتياز تعيينپژوهشي باشد، هر دو استاد راهنما از سهم 

  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 المللي) امتياز تعلق ميبين
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لوم صالح برگزار و در پايگاه استنادي عداراي مجوز رسمي از مراجع ذي
  ) ثبت شده باشند.ISCجهان اسالم (

. مراجع قانوني تأييدكننده اختراع، اكتشاف، توليد محصوالت 11
سازي محصول و مراجع قانوني يا علمي داخلي و 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.ميها انجام شده باشد نيز، امتياز تعلق 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«پيشنهاد شوراي پژوهشي 

  گيرد.انجام مي
براي  هاي پژوهشي و فناوري كه حسب نيازدسته از طرحآن :رهتبص

هاي ها و به سفارش وزير يا معاونتهاي ستاد وزارتخانهانجام مأموريت
چنين شود و همربط انجام ميهاي پژوهشي ذيمربوط، در مؤسسه

درصد از اعتبار آن از خارج  50هاي پژوهشي و فناوري كه حداقل طرح
 يها در حوزهشود، در صورتي كه موضوع طرحتأمين مي» مؤسسه«

محل خدمت وي باشد » مؤسسه«د و يا در جهت مأموريت تخصصي فر
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» مؤسسه«ها فرآيند داوري را طي كرده و به تأييد و گزارش نهايي آن
 برسد، به عنوان طرح پژوهشي و فناوري با طرف قرارداد خارج از

  شود. ها امتياز داده ميتلقي شده و در بند مربوط به آن» مؤسسه«
 1-3جدول  13ذيل بند  5ا ت 2هاي . در اجراي تبصره14

نظر از نامه يا رساله داراي راهنماي مشترك، صرف، هر دو پايان»نامهآيين«
نامه ها به عنوان يك پايانترتيب اسامي استادان راهنما، براي هريك از آن

  شود. يا رساله محاسبه مي
متقاضي  ،»نامهآيين« 2-3جدول  10ذيل بند  2. در اجراي تبصره 15

هاي خاتمه يافته با طرف قرارداد خارج از مجري طرح يا طرحبايد 
  مؤسسه باشد. 

در صورتي واجد » متقاضي«نامه يا رساله . كتاب برگرفته از پايان16
نامه يا رساله درصد تغيير نسبت به پايان 30شرايط امتياز است كه حداقل 

ق درصد امتياز كتاب به آن تعل 50داشته باشد. در اين صورت، تا 
  گيرد. مي

. گواهي پذيرش چاپ و قرارداد از يكي از ناشران معتبر، 17
  نسخه آماده چاپ، تنها براي يك كتاب پذيرفتني است.  يارائهمشروط به 

از امتياز پذيرش چاپ مقاله يا كتابي براي » متقاضي«. چنانچه 18
 تاريخ چاپ فعلي استفاده نكرده باشد، در صورتي كه يمرتبهبه  ءارتقا

فعلي باشد، امتياز آن قابل  يمرتبهبه  ءآن مقاله يا كتاب بعد از تاريخ ارتقا
  محاسبه است. 
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مدارك و مستندات مربوط به ويرايش  يارائه. 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. » نامهآيين« 2

، به استثناي »نامهآيين« 3. چنانچه فعاليتي از يكي از بندهاي ماده 20
تواند از ساير نمي موارد ذيل، امتياز كسب كند همان فعاليت مجدداً

  بندهاي همين ماده كسب امتياز كند: 
  نامه يا رساله دانشجو الف) پايان

  المللي هاي ملي و بينرهب) كسب رتبه در جشنوا
  ج) ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشي (گرنت) 

هاي پژوهشي با طرف قرارداد خارج هاي مستخرج از طرحد) مقاله
سازي و توليد دانش فني / اختراع منجر به توليد و تجاري» مؤسسه«از 

از محصول يا فرآيند كه به يك فعاليت (اصل فعاليت يا مقاله مستخرج 
  گيرد.آن) امتياز كامل و به فعاليت ديگر نصف امتياز تعلق مي

 
  ت خاصتعيين ضوابط و مقررا -6ماده 

هاي دسته از فعاليت هاي داراي هيأت مميزه مجازند آنمؤسسه
هاي پژوهشي اعضاي هيأت علمي خود را كه در جهت تحقق مأموريت

و ماهيت آن » نامهآيين« 5باشد با رعايت مفاد ماده مي» مؤسسه«
به ويژه  3ها، حسب مورد در هر يك از بندهاي جداول ماده فعاليت

تعريف و  2-3جدول  10و  9و يا بندهاي  1-3جدول  9و  8بندهاي 
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براساس امتيازهاي مندرج در آن بندها امتيازدهي كنند. بديهي است 
شده و تأييد حداقل دوسوم كل اعضاي هيأت هاي تعيينرعايت حداقل

براي اجراي » وزارت«مركزي  يه و پس از آن تأييد هيأت مميزهمميز
تعريف » نامهآيين« 5كليه مصوبات هيأت مميزه كه در قالب مفاد ماده 

  شود، الزامي است.مي
  
   ساير موارد -7ماده 

وقت و مشاركت عضو هيأت علمي در محل حضور فعال و تمام. 1
نامه) در هر آيين 4دول موضوع بند يك ج(كار و انجام تكاليف محوله 

ا عناوين مشابه يسال توسط هيأت رئيسه دانشكده / پژوهشكده نيم
، به تصويب »مؤسسه«پيشنهاد شوراي  براساس ضوابط و جداولي كه با

رسد، ارزيابي و به صورت محرمانه براي ربط ميذي يهيأت مميزه
گام ها در هنارسال 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.  4براي ارتقا به هريك از مراتب دانشياري و استادي 

وقت عضو هيأت موارد ذيل در حداقل مدت اشتغال تمام :1تبصره 
  باالتر قابل احتساب نيست: يمرتبهه علمي براي ارتقا ب

  ضرورت و تعهد خدمت نظام وظيفه  يدورهالف) 
  ب) مدت مرخصي بدون حقوق 
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ج) مدت مأموريتي كه منجر به قطع انجام وظايف آموزشي يا 
محل خدمت يا محل » يمؤسسه«پژوهشي عضو هيأت علمي در 

نامه ينآي» 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 » يك«باالتر معادل  يمرتبهبه  ءوقت براي ارتقانيمه
  .شودوقت آنان تلقي ميتمام

قا به حداقل مدت اشتغال عضو هيأت علمي براي ارت -3تبصره 
باالتر، در صورت دارا بودن يكي از شرايط ذيل، مشروط به اين  يمرتبه

  و1- 2 شده در بند يك جداولكه نسبتي از حداقل امتياز تعيين
امتياز) را (حسب مورد به ترتيب براي اعضاي هيأت علمي  5( 3-2

فعلي  يمرتبهآموزشي و پژوهشي) با توجه به مدت زمان توقف در 
  يابد.ثر يك سال كاهش ميكسب كند، حداك

براي يك بار در طول  شايان ذكر است كه استفاده از اين امتياز صرفاً
  پذير است:دوران خدمت امكان

  الف) كسب عنوان عضو هيأت علمي نمونه كشوري
هاي ب) انتشار يك مقاله به عنوان نويسنده اول يا مسئول در نشريه

Science  ياNature   
  ESI درصد دانشمندان برتر دنيا در پايگاه ج) ورود به فهرست يك
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 3درصد از حداقل امتيازهاي ضروري از ماده  50د) كسب حداقل 
مستخرج از برنامه مصوب تحقيقاتي بلندمدت با اهداف » نامهآيين«

  ايمشخص عضو هيأت علمي، در چارچوب تحقق اسناد ملي و منطقه
محل خدمت » يهمؤسس«هايي كه بدون ذكر نام . ارزيابي فعاليت3

ديگر انجام شده باشد با » ايمؤسسه«(فعلي يا قبلي) متقاضي يا با نام 
  تشخيص هيأت مميزه است. 

باالتر،  يمرتبهبه  مرتبه. براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي از يك 4
فعلي كسب شده باشد قابل محاسبه  يمرتبهامتيازهايي كه در  منحصراً

  است.
پس از اخذ درجه دكتراي » متقاضي«شي هاي پژوهفعاليت تبصره:

براي » مؤسسه«حوزه علميه و قبل از استخدام در  4تخصصي يا سطح 
» نامهآيين« 3دانشياري، در هريك از بندهاي ماده  يمرتبهبه  ءارتقا

هاي امتيازهاي ضروري براي (حسب مورد و بدون احتساب در حداقل
  ارتقا) قابل محاسبه است. 

، با توجه به ضرورت »نامهآيين«هاي موضوع مواد ت. امتياز فعالي5
  شود:هاي مشترك، براساس جدول ذيل محاسبه ميتوسعه پژوهش
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  هاي پژوهشي مشتركسهم پديدآورندگان فعاليت يمحاسبه ينحوه: 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 باالتر6

  
را تأييد كند، » متقاضي«. در صورتي كه هيأت مميزه ارتقاي مرتبه 6

وي مشروط به اين كه، پس از ثبت  يمرتبهتاريخ اجراي حكم ارتقاي 
شده باشد؛ تاريخ تحويل كليه گونه تغييري در آن انجام نپرونده هيچ

هاي فعاليت نامه)نامه (پيوست اين شيوهمستندات و ثبت گزارش
  منتخب است.  يكميتهدر دبيرخانه » متقاضي«

هاي فرهنگي، موظف است كليه فعاليت» متقاضي« :1تبصره 
مورد تقاضا را در  يدورهآموزشي، پژوهشي و اجرايي خود، مربوط به 

  نامه درج نمايد. ارشجداول مربوط به گز
هرگونه تغييري در پرونده ثبتي به عمل » متقاضي«چنانچه  :2تبصره 

وي تاريخ آخرين تغيير در  يمرتبهآورد، تاريخ اجراي حكم ارتقاي 
  منتخب خواهد بود.  يمحتويات پرونده و تحويل مجدد مدارك به كميته
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اخذ مدرك از طريق  مربي به استادياري صرفاً  يمرتبه. ارتقاي 7
دكتراي تخصصي يا سطح چهار حوزه علميه و رعايت ساير مقررات 

  پذير است.مربوط امكان
مربي به استادياري خبرگان بدون  يمرتبهبررسي ارتقاي  تبصره:

مدرك دانشگاهي (به استثناي مدرسان معارف اسالمي) تابع ضوابط 
شوراي  14/10/1389 مورخ» 679«مصوب جلسه » نامهآيين«مربوط به 

  عالي انقالب فرهنگي است. 
مربي به استادياري  يمرتبهگيري در خصوص ارتقاي . تصميم8

دسته از اعضاي هيأت علمي كه با استفاده از مأموريت تحصيلي يا با آن
و با استفاده از مرخصي بدون حقوق، موفق به اخذ » مؤسسه«مجوز 

 يارائهبا اند، حوزه علميه شده 4مدرك دكتراي تخصصي يا سطح 
، بر »متقاضي« يپژوهشي مستخرج از رساله -مقاله علمي  2حداقل 

آنان، تاريخ  يمرتبهربط است و تاريخ ارتقاي عهده هيأت مميزه ذي
  مؤخر اخذ مدرك مورد نظر يا مقاالت مذكور خواهد بود.

. اعضاي هيأت علمي پيماني نيز، مانند اعضاي هيأت علمي 9
وابط و مقررات و در صورت احراز شرايط رسمي، با رعايت كامل ض

  باالتر ارتقا يابند.  يمرتبهتوانند به الزم مي
به دبيرخانه  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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 - ات آموزش عالي غيردولتي . به منظور توسعه و تقويت مؤسس11
 يمرتبهتوانند تقاضاي ارتقاي غيرانتفاعي، رؤساي اين مؤسسات مي
ها و مؤسسات آموزش عالي و اعضاي هيأت علمي بازنشسته دانشگاه

وقت و در قالب پژوهشي را كه پس از بازنشستگي به صورت تمام
 60قل قراردادي در آن مؤسسات مشغول به كارند مشروط به اين كه حدا

سال منتهي به زمان تقاضا كسب كرده  4درصد امتيازهاي الزم را در 
هاي ربط كه توسط مركز هيأتذي يبراي بررسي به هيأت مميزه ؛باشند

شود؛ ارسال كنند. پس از تعيين مي» وزارت« يهاي مميزهامنا و هيأت
مان در ز اين افراد صرفاً يمرتبهبررسي و موافقت هيأت مميزه، ارتقاي 

ها در همان مؤسسه و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي اشتغال به كار آن
تر براساس دهنده و يا پايينسطح مؤسسه درخواستغيرانتفاعي هم -

، اعتبار خواهد داشت و الزم است اين موضوع در حكم »وزارت« تأييد
 اين افراد تأثيري در يمرتبهقرارداد ايشان درج شود. بديهي است ارتقاي 

  ها ندارد.حكم بازنشستگي آن
 تبصره در تاريخ» 11«ماده و » 8«نامه در اين شيوه -8ماده 

به تصويب وزير علوم، تحقيقات و فناوري رسيد و از تاريخ  27/7/1395
  االجراست.الزم 1/10/1395

  
  دكتر محمد فرهادي
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  با سالم

مؤسسه و  يمميزه هيأتدستورالعمل طرز تشكيل «به پيوست 
  شود.براي اجرا ابالغ مي »ايف و اختيارات آنوظ

- هاي مميزههيأتبا ابالغ اين دستورالعمل الزم است روساي محترم 

(تعداد  5ماده  3مستقل و مشتركي كه فاقد شرايط مندرج در بند  ي
باشند، به منظور انطباق تركيب و تعداد مميزه) مي هيأتاعضاي حقيقي 

هاي امنا و هيأتبا هماهنگي مركز اعضا با مفاد اين دستورالعمل، 
علمي واجد شرايط  هيأتهاي مميزه، نسبت به معرفي اعضاي هيأت

مميزه تا زمان  هيأتاقدام نمايند. در غير اين صورت تشكيل جلسات 
آتي  يدورهاحراز شرايط فوق، وجاهت قانوني ندارد. در ضمن تشكيل 

دستورالعمل آن موسسه با رعايت كامل مفاد اين  يمميزه هيأت
  پذير است.امكان

  
  اديهفر دكترمحمد

 
 
 

  6/7/1395 تاريخ:
 و/427361 شماره:
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  مؤسسه و  يمميزه هيأتدستورالعمل طرز تشكيل  
 وظايف و اختيارات آن 

  
  همقدم

قانون اهداف،  2ماده  5-ب و 4-به منظور تحقق مفاد بندهاي ب
وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، و نيز اجرايي 

علمي، دستورالعمل طرز  هيأتاعضاي  يمرتبهارتقاي  ينامهكردن آيين
مؤسسه و وظايف و اختيارات آن به شرح ذيل  يمميزه هيأتتشكيل 

  شود:تدوين مي
  
   اختصارات -1ماده 

  وزير علوم، تحقيقات و فناوري  وزير: •
وزارت علوم،  يهاي مميزههيأتهاي امناء و هيأتمركز  مركز: •

  تحقيقات و فناوري 
هاي آموزش عالي، پژوهشي و ها و مؤسسهدانشگاه سسه:مؤ •

  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.  3مندرج در ماده  تنهايي واجد شرايط
مستقلي است كه حسب  يمميزه هيأت عين:مُ يهيأت مميزه •

 هيأت، مسئوليت رسيدگي به تقاضاهاي اعضاي »وزير«تشخيص و ابالغ 
مميزه را كه از طرف رئيس آن  هيأتبدون  يهامؤسسهعلمي مؤسسه / 

معين براي  يميزهم هيأتگيرد. شود؛ برعهده ميارجاع مي» مؤسسه«
هاي هاي آموزشي و براي مؤسسههاي آموزشي از مؤسسهمؤسسه

  شود. هاي پژوهشي انتخاب ميپژوهشي از مؤسسه
به » وزير«ي است كه به تشخيص هيأت مشترك: يهيأت مميزه •

، كه به تنهايي واجد شرايط الزم »مؤسسه«صورت مشترك براي چند 
محوريت يكي از آن  ستند، يامميزه مستقل ني هيأتبراي تشكيل 

علمي  هيأتشود. تقاضاي اعضاي تشكيل مي (مؤسسه محور)ها مؤسسه
بررسي » هيأت«توسط اين  نفع)هاي ذيمؤسسه(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، سازمانوابسته به ساير وزارتخانه
غيرانتفاعي داراي مجوز قانوني با دست  -هاي غيردولتي چنين مؤسسه

استادياري به باال، مشروط به  يمرتبهعلمي داراي  هيأتعضو  100كم 
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علمي داراي  هيأتعضو  20ها دست كم علمي آن هيأتاين كه در هرم 
استادي وجود  يمرتبهعلمي داراي  هيأتعضو  5دانشياري و  يمرتبه

  را دارند. » هيأت«داشته باشد، شرايط تشكيل 
علمي داراي  هيأتدر موارد خاص، كه تعداد اعضاي  تبصره:

و » مركز«شده باشد، با پيشنهاد استادي كمتر از حد نصاب تعيين يمرتبه
دانشياري مازاد  يمرتبهعلمي داراي  هيأتعضو  3، هر »وزير«موافقت 

 يمرتبهعلمي با  هيأتشده، جايگزين يك عضو عضو تعيين 20ر ب
  شود.استادي مي

  
  ها صالح بررسي كننده پروندهاركان ذي -4ماده 

  » هيأت «. 1
  »كميسيون. «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 پژوهشيدر مؤسسه» مؤسسه«معاون پژوهشي 
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علمي حداقل  يمرتبهعلمي با  هيأتتن از اعضاي  21تا  13. 3
علمي استادي باشند، به  يمرتبهها در دانشياري كه دست كم نصف آن

  » يروز«و با تأييد و حكم » مؤسسه «پيشنهاد رئيس 
علمي  يمرتبهعلمي داراي  هيأت. يك تا سه تن از اعضاي 4

  »وزير«و با تأييد و حكم » مركز«حداقل دانشياري به پيشنهاد 
  

  مشترك يهيأت مميزه -2 -5
  ») هيأت«(رئيس » مؤسسه محور«رئيس . 1
هاي در مؤسسه» مؤسسه محور«. معاونان آموزشي و پژوهشي 2

  هاي پژوهشي در مؤسسه» سه محورمؤس«آموزشي و معاون پژوهشي 
علمي دست  يمرتبهعلمي داراي  هيأتتن از اعضاي  21تا  13. 3

علمي استادي باشند، با  يمرتبهكم دانشياري، كه حداقل نصف آنها در 
علمي واجد شرايط  هيأترعايت عضويت حداقل يك تن از بين اعضاي 

معرفي رئيس ، به پيشنهاد رئيس مربوط و با »نفعهاي ذيمؤسسه«
  » وزير«و تأييد و حكم » مؤسسه محور«

علمي حداقل  يمرتبهعلمي با  هيأت. يك تا سه تن از اعضاي 4
  »وزير«و تأييد و حكم » مركز«دانشياري به پيشنهاد 

 
   5 هاي مادهتبصره

  بايد همواره عددي فرد باشد. » هيأت«تعداد كل اعضاي  -1تبصره 
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با » هيأت«ارد يكي از اعضاي اجازه د» هيأت«رئيس  -2تبصره 
  علمي حداقل دانشياري را به سمت جانشين خود منصوب كند.  يمرتبه

، يك تن از اعضا با پيشنهاد »هيأت«در اولين جلسه  -3تبصره 
  شود. انتخاب مي» هيأت«به عنوان دبير » هيأت«رئيس و رأي 
-ياحوزههاي آموزش عالي و پژوهشي در مؤسسه -4تبصره 

ي، داشتن درجه اجتهاد مورد تأييد شوراي مديريت حوزه علميه دانشگاه
  علمي استادي خواهد بود.  يمرتبهقم جايگزين 
) از 2-5و  1-5اين ماده ( 3پيشنهاد اعضاي موضوع بند  :5تبصره 

طريق برگزاري انتخابات مطابق با دستورالعمل داخلي مؤسسه كه به 
جامع مديريت ي نامهنآيي 11(بند ب ماده » مؤسسه«تصويب شوراي 

ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و فناوري، مصوب جلسه دانشگاه
رسد، در سطح شوراي عالي انقالب فرهنگي) مي 10/12/89 مورخ 684

 يمرتبهعلمي داراي  هيأتها و با شركت اعضاي ها/پژوهشكدهدانشكده
سه انجام هاي داير در مؤسعلمي دست كم استادياري و متناسب با رشته

  شود. مي
اين ماده  4و  3عضويت افراد موضوع بندهاي  يدوره -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 
افزايش  قابل» وزير« ، و حكم»مؤسسه«با پيشنهاد رئيس » هيأت«تشكيل 

  است.
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نفع هاي ذيموظف است رؤساي مؤسسه» هيأت«رئيس  -8تبصره 
 يعلمي مؤسسه هيأتاي كه پرونده اعضاي را براي شركت در جلسه

  نفع مطرح است، بدون داشتن حق رأي دعوت نمايد.ذي
  
   »هيأت«وظايف و اختيارات  -6ماده 

 يمرتبه. 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) يمرتبهارتقاي 
  هاي مربوط.نامه. بررسي ساير موارد ارجاعي براساس آيين2

نامه ارتقاي به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي آيين -7ماده 
موظف است گزارش  »هيأت«علمي، رئيس  هيأتاعضاي  يمرتبه

») هيأت«فعاليت  يدورهدر طول (را هر شش ماه يك بار  هيأتعملكرد 
و » مركز«ارسال كند تا پس از بررسي و كارشناسي توسط » مركز«به 
بعد  يدورهدر » هيأت«، در خصوص ادامه فعاليت »وزير«آن به  يارائه

  گيري شود.تصميم
  
   »كميسيون«تركيب  -8ماده 

متناسب با موضوع تخصص به » هيأت«اعضاي . يك تن از 1
  ») كميسيون«(رئيس » هيأت«و تأييد » مؤسسه«پيشنهاد رئيس 

ها داراي علمي (كه حداقل يك تن از آن هيأت. سه تن از اعضاي 2
علمي (براساس  هيأتعلمي استادي باشند) به انتخاب اعضاي  يمرتبه



     291   ...   يمميزهدستورالعمل طرز تشكيل هيأت 

ين دستورالعمل)، با ا 5ماده  5دستورالعمل داخلي مؤسسه موضوع تبصره 
  » هيأت«و تأييد » مؤسسه«معرفي رئيس 

  »كميته«. دبير 3
 2به مدت » هيأت«با حكم رئيس » كميسيون«اعضاي هر  تبصره:

  شوند.سال منصوب مي
  
   »كميسيون«وظايف و اختيارات  -9ماده 

 اعضاي يمرتبهبه منظور رسيدگي به درخواست ارتقاي » هيأت«
د ارجاعي و اظهار نظر در خصوص آن، در علمي و ساير موار هيأت

را با » هاي تخصصيكميسيون«چارچوب وظايف و اختيارات مربوط، 
 نمايد.، تعيين مي»مؤسسه«هاي داير در تركيبي متناسب با رشته

گانه متقاضي ارتقاي هاي سهموظف است فعاليت» كميسيون«
» كميته«) را كه يمرتبهنامه ارتقاي آيين 4و  3، 2علمي (مواد  يمرتبه

ارزيابي كرده است بررسي و امتيازدهي كند و در صورت احراز شرايط و 
نامه نامه ارتقاي مرتبه و شيوهشده در آيينكسب حداقل امتيازهاي تعيين

ارجاع »  هيأت«مربوط، پرونده را براي ارزيابي و اتخاذ تصميم نهايي به 
كنند، امكان طرح در جلسه هايي كه شرايط مذكور را احراز نكند. 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«ر (دبي» كميته«رئيس 
علمي متخصص در رشته تخصصي  هيأت. سه تن از اعضاي 3

ربط و دانشياري، به پيشنهاد مدير گروه ذي يمرتبهمتقاضي با حداقل 
  .تأييد رئيس دانشكده / پژوهشكده / ..

) 3تن بند  3استادي (از  يمرتبهتن با  2حضور دست كم  تبصره:
  استادي، الزامي است. يمرتبهبراي رسيدگي به درخواست ارتقا به 

  
  »كميته«وظايف و اختيارات  -11ماده 

 يمرتبهمتقاضي ارتقاي  يگانههاي سهموظف است فعاليت» كميته«
اي كه به ارتقاي مرتبه) را در جلسه ينامهآيين 4و  3، 2علمي (مواد 

شود بررسي و امتيازدهي كند و در تشكيل مي» كميته«رئيس  دعوت
 ينامهشده در آيينط و كسب حداقل امتيازهاي تعيينصورت احراز شراي

مربوط، پرونده را براي طي ساير مراحل  ينامهارتقاي مرتبه و شيوه
هايي كه واجد شرايط ارجاع كند. پرونده» هيأت«ارزيابي به دبيرخانه 

جلسه مربوط، به متقاضي مذكور نباشند همراه با ذكر داليل در صورت
  شوند.عودت داده مي



     293   ...   يمميزهدستورالعمل طرز تشكيل هيأت 

بودن نبايد هايي كه نتايج آنها به لحاظ محرمانهفعاليت -1تبصره 
چاپ و منتشر شود براي بررسي و تعيين امتياز با هماهنگي رئيس 

  شود. ارجاع مي» مركز«به » هيأت«و از طريق دبير » كميته«
مبني بر نداشتن » كميته«به تصميم  ءاگر متقاضي ارتقا -2تبصره 
روز از تاريخ اعالم دبير  15ظرف  توانديمشد معترض با ءشرايط ارتقا

اعتراض خود را، همراه با توضيحات و داليل، به طور مكتوب به » كميته«
موظف است » كميته«تسليم نمايد. در اين صورت، رئيس » كميته«رئيس 

در  درخواست و پرونده را همراه با توضيحات و داليل متقاضي مجدداً
ني قرار داده و در صورت احراز شرايط و كميته مورد رسيدگي و بازبي

ارتقاي مرتبه و  ينامهشده در آيينكسب حداقل امتيازهاي تعيين
مربوط، پرونده را براي طي ساير مراحل ارزيابي به دبيرخانه  ينامهشيوه

قطعي » كميته«ارسال كند و در صورت عدم احراز شرايط، نظر » هيأت«
م صورتجلسه حاوي داليل عدم خواهد بود و نتيجه از طريق تنظي

  علمي به متقاضي اعالم خواهد شد. يمرتبهموافقت با ارتقاي 
  
  تشكيل جلسات -12ماده 

حداقل هر دو ماه يك بار در صورت وجود » هيأت«جلسات  
حداقل » كميته»/ «كميسيون«پرونده، با دعوت رئيس يا دبير و جلسات 

  شود.بار تشكيل ميهر يك ماه يك
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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 تصميمچهارم اعضاي حقيقي رسميت ميسه
  شود.اكثريت نصف به عالوه يك اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مي

 ءبا حضور حداقل دوسوم اعضا» كميته»/«كميسيون«جلسات 
  يابد. رسميت مي

» / كميته«متقاضياني كه خود از اعضاي  يپرونده -1تبصره 
ربط نفع در جلسات ذيهستند، بدون حضور ذي» هيأت» / «كميسيون«

شود و در اين صورت جلسات با كسر يك تن از نصاب رسيدگي مي
  يابد. شده در اين ماده رسميت ميتعيين

  همواره مخفي است.» هيأت«رأي اعضاي  -2تبصره 
جلسه  4جلسه متوالي يا  3ضو حقيقي در غيبت ع -3تبصره 

شود و الزم است عضو ديگري متناوب در يك سال استعفا تلقي مي
شده در دستورالعمل داخلي مؤسسه، موضوع تبصره مطابق با روش تعيين

  دوره پيشنهاد و منصوب شود. ياين دستورالعمل، براي بقيه 5ماده  5
 
 9ماده  1اضي (موضوع بند متق يمراحل رسيدگي به پرونده -14ماده 

   اين دستورالعمل)
 -فرهنگي  -هاي مندرج در شناسنامه علمي . تكميل كاربرگ1

اجرايي،  -فناوري و علمي  -اجتماعي، آموزشي، پژوهشي  -تربيتي 
مشتمل بر احكام، (هاي مورد نياز موضوع درخواست الصاق پيوست
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هاي مرتبط فعاليت مدير گروه از نظر دييتأمدارك و مستندات مصدق)، 
و اخذ » كميته«با گروه، تحويل و ثبت پرونده تكميل شده در دبيرخانه 

  رسيد؛
هاي فرهنگي، تربيتي . ارسال مدارك و مستندات مربوط به فعاليت2

ها در و اجتماعي متقاضي به كميسيون فرهنگي و بررسي و ارزيابي آن
  رجاع پرونده؛ كميسيون يادشده حداكثر ظرف مدت يك ماه از زمان ا

هاي . بررسي و ارزيابي مدارك و مستندات مربوط به فعاليت3
ارتقاي مرتبه) براساس  ينامهآيين 4و  3، 2گانه متقاضي (مواد سه
 يهاتيفعالبه » كميته«مربوط و امتيازدهي  ينامهو شيوه ءارتقا ينامهآيين

  روز از زمان ثبت پرونده؛  45وي، حداكثر ظرف مدت 
ر صورت احراز شرايط الزم از نظر كميسيون فرهنگي و . د4

- و در غير اين صورت، اعاده» هيأت«، تحويل پرونده به دبيرخانه »كميته«

علمي با ذكر داليل، حداكثر ظرف مدت يك هفته  هيأتآن به عضو  ي
  پس از بررسي؛ 

 توسط» كميته«هاي ارجاع شده . بررسي و ارزيابي پرونده5
  داكثر ظرف مدت يك ماه از زمان ارجاع؛كميسيون مربوط، ح

، ارسال پرونده »كميسيون«در صورت احراز شرايط الزم از نظر . 6
و » هيأت«براي طرح و اتخاذ تصميم نهايي توسط » هيأت«به دبيرخانه 

در غير اين صورت، اعاده آن به واحد مربوط با ذكر داليل، حداكثر ظرف 
  مدت يك هفته پس از بررسي؛ 
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، حداكثر »هيأت«اتخاذ تصميم در مورد پرونده توسط  . طرح و7
و ابالغ مصوبات » كميسيون«ماه از زمان ارجاع از سوي  3ظرف مدت 

روز از تاريخ تصويب، توسط دبير  20، حداكثر ظرف مدت »هيأت
  ربط؛به مراجع ذي» هيأت«

 15در صورت اعتراض متقاضي بر اساس مفاد ماده » هيأت«آراي  .8
  شود.عمل بازبيني مياين دستورال

 
  مراحل و ضوابط بازبيني -15ماده 

مبني بر عدم احراز » هيأت«به تصميم  ء. چنانچه متقاضي ارتقا1
روز از تاريخ  20معترض باشد، مجاز است ظرف مدت  ءشرايط ارتقا

تسليم » هيأتابالغ رأي اعتراض خود را به طور مكتوب بها دبيرخانه 
در وهله اول موظف است ظرف مدت » أتهي«كند. در اين صورت، دبير 

 4تا  1وي از مواد  يشده روز از تاريخ درخواست امتيازهاي كسب 20
  را به وي اعالم نمايد. » هيأت«و تركيب آراي 

علمي به رغم اطالع از امتيازهاي خود و  هيأت. چنانچه عضو 2
همچنان معترض باشد مجاز است ظرف مدت يك » هيأت«تركيب آراي 

ز تاريخ اعالم امتيازها اعتراض خود را به طور مكتوب همراه با ماه ا
  تسليم كند. » هيأتتوضيحات به دبيرخانه 

بار در اولين جلسه، به منظور ترفيه حال متقاضي يك» 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 يك ماه از تاريخ ابالغ رأي، درخواست 

  تسليم كند.» مركز«تجديدنظر خود را به طور مكتوب به 
  
   مراحل و ضوابط تجديدنظر -16ماده 

 15پس از دريافت اعتراض موظف است ظرف مدت » مركز. «1
بررسي  گزارشي از سير يارائهدر خصوص » هيأت«روز با دبيرخانه 

جلسات علمي متقاضي و مستندات، صورت يپرونده منضم به شناسنامه
(تصويب شده وفق ضوابط » هيأت«مربوط، ضوابط و مقررات خاص 

  مربوط) و ساير موارد مكاتبه و به طريق مقتضي موضوع را پيگيري كند. 
 هاييگيريپظف است در پاسخ به مكاتبات و مو» هيأت«. رئيس 2

متقاضي  يروز گزارش مستدل مربوط به پرونده 15، ظرف مدت »مركز«
  ارسال كند. » مركز«را به همراه مدارك و مستندات به 

. پس از وصول مدارك و مستندات مورد درخواست و بررسي 3
ظيم مركزي و تن يربط هيأت مميزهاوليه آن در كميسيون تخصصي ذي

 هيأتگزارش، پرونده براي اتخاذ تصميم نهايي در دستور كار جلسه 
يادشده موظف است ظرف  يمميزه هيأت. گيرديممركزي قرار  يمميزه

مدت حداكثر سه ماه پرونده را بررسي و نظر قطعي را اعالم كند. در هر 
 يمميزه هيأتصورت، حداكثر زمان تجديد نظر و اعالم نظر قطعي 

  ماه باشد.  6تاريخ وصول اعتراض كتبي متقاضي نبايد بيش از  مركزي از
  االجرا است.مركزي قطعي و الزم ي. رأي هيأت مميزه4
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  است.» مركز«تفسير مفاد اين دستورالعمل بر عهده  -17ماده 
تبصره به تصويب  16ماده و  18اين دستورالعمل در  -18ماده 

مقررات « ا است و جايگزيناالجررسيد 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 
ي علوم، تحقيقات و فناوري و به منظور حصول اطمينان از حسن اجرا

 هاي وابسته بهمؤسسه يهاي مميزههيأتمقررات و ضوابط مربوط در 
دهاي دولتي، نها يهاسازمانها، وزارت و وابسته به ساير وزارتخانه

اراي مجوز، اين دغيرانتفاعي  -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 مؤسسه:

هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وابسته به دستگاه
  اجرايي

  مؤسسه يهيأت مميزه هيأت:
  وزارت يهاي مميزههيأتهاي امناء و هيأتمركز  مركز:

________________________________________________________  

طي بخشنامه شماره  26/8/95و مورخ  /189495اين دستورالعمل به شماره  .1
  ها ابالغ شده است.به دانشگاه 7/9/95مورخ  198095/11
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  نظارت هيأتتركيب  -2ماده 
استادي و داراي تجربه  يمرتبهعلمي با  هيأتسه تن از اعضاي  -

نامه ها، شيوهها، دستورالعملنامهمميزه و آشنا با آيين هيأتعضويت در 
به پيشنهاد مشترك معاونان آموزشي و  اجرايي و ساير مقررات مربوط،

پژوهشي و فناوري و رئيس مركز و حكم وزير علوم، تحقيقات و 
  فناوري
  يك نفر از كارشناسان مركز با حكم رئيس مركز -
  
  نظارت هيأتوظايف و اختيارات  -3ماده 

و  ءارتقا ينامهبه لحاظ رعايت مفاد آيين هيأتارزيابي عملكرد  -
  هاي آنپيوست
  هاي ارسال شده از سوي مؤسسهررسي گزارشب -
  مركزي و مركز  يمميزه هيأتساير موارد ارجاعي از سوي  -
  ها به ستاد وزارتهيأتانعكاس نظرات و پيشنهادات سازنده  -

 

   هيأتمعيارهاي نظارت بر عملكرد  -4ماده 
هاي آن و ساير ارتقاي مرتبه و پيوست ينامهرعايت مفاد آيين -

  ضوابط مربوط  مقررات و
بندي مندرج در دستورالعمل ها بر اساس زمانرسيدگي به پرونده -

  مؤسسه و وظايف و اختيارات آن  يمميزه هيأتطرز تشكيل 
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 هيأتتشكيل به موقع و منظم جلسات وحضور فعال اعضاي  -
كارشناسان  كارگيريبهبرخورداري از تشكيالت سازماني منظم و كارا و 

   هيأته خبره در دبيرخان
 يبه مجموعه هيأتفراهم كردن امكان دسترسي آسان اعضاي  -

مجالت و  يمقررات، ضوابط و اطالعات مورد نياز مانند سياهه
ها براي كمك به هاي استنادي معتبر و همچنين مستندات پروندهپايگاه
  هيأتگيري در جلسات تصميم
ديريت سبز ميزان استفاده از خدمات الكترونيكي و اجراي طرح م -

  جويي در مصرف كاغذ براي صرفه
  ماهه به مركزارسال به موقع گزارش شش -
 

   نظارت هيأتگزارش  -5ماده 
نظارت، گزارش خود را به همراه پيشنهادات اصالحي به مركز  هيأت
هاي دريافتي اقدامات ذيل را انجام نمايد. مركز بر اساس گزارشارائه مي

  دهد: مي
  ه دانشگاه براي رفع اشكاالت احتمالي انعكاس موارد ب -
با توجه به محتواي گزارش، كاهش دوره و يا عدم تمديد فعاليت  -
بعدي را نيز براي اعالم نظر به وزير علوم، تحقيقات و  يدورهدر  هيأت

  فناوري پيشنهاد نمايد.
ماده به تأييد وزير علوم،  6اين دستورالعمل مشتمل در  -6ماده 

 يبراي كليه 19/8/1395ري رسيده و از تاريخ تحقيقات و فناو
هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري دولتي و غيردولتي وابسته مؤسسه
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هاي اجرايي و به وزارت علوم تحقيقات و فناوري و ساير دستگاه
تفسير مفاد  ضمناًباشد. االجرا ميمميزه الزم هيأتنهادهاي عمومي داراي 

  باشد.كز مياين دستورالعمل به عهده مر
  

  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  شوديم، اين دستورالعمل تدوين 5از ماده 
  دانشگاه تهران الزم االجرا است.

علمي  يمرتبهعلمي در  هيأتانتخاب كنندگان: اعضاي  -1ماده 
  استاد. يااستاديار، دانشيار 

وقت، علمي تمام هيأتانتخاب شوندگان: از ميان اعضاي  -2ماده 
اعتالي  يهابرنامهصاحب نظر، با تجربه، آشنا به ضوابط و مقررات و 

  .علمي استاد يا دانشيار يمرتبهكيفي دانشگاه در 
ع، دستورالعمل وزارت متبو 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 

  تحقيقات و فناوري تعداد اعضا قابل افزايش است.
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وقت در علمي تمام هيأتبه ازاي هر يكصد و پنجاه عضو  -4ده ما
 2سه / مركز، يك نماينده و حداكثر هر پرديس / دانشكده مستقل / مؤس

  .شوديمنماينده از هر واحد انتخاب 
 هيأتبا توجه به اينكه حداقل نصف تعداد اعضاي حقيقي  -5ماده 

استادي باشند، اولويت با انتخاب عضو  يمرتبهدانشگاه بايد در  يمميزه
استادي در واحدهاي داراي يك نماينده و حداقل  يمرتبهعلمي با  هيأت

استادي در واحدهاي داراي دو نماينده  يمرتبهعلمي با  هيأتيك عضو 
  است.

متوالي  يدورهمميزه محدود به دو  هيأتانتخاب اعضاي  -1تبصره 
  بوده و انتخاب به صورت غير متوالي بالمانع است.

دانشكده مستقل /  /انتخاب نماينده (نمايندگان) هر پرديس  -6ماده 
علمي و  هيأتمراجعه به آراي عمومي اعضاي مؤسسه / مركز از طريق 

برگزاري انتخابات در جلسه شوراي عمومي واحد بر اساس دعوت قبلي 
از طرف رئيس  2و يا ارسال ليست اسامي داوطلبان واجد شرايط ماده 

واحد به انتخاب كنندگان و دريافت نظر مكتوب ايشان به صورت 
نفر از  3ر حداقل محرمانه، شمارش آرا در جلسه علني و با حضو

 شوديمعلمي پيش كسوت آن واحد به عنوان ناظر، انجام  هيأتاعضاي 
جلسه توسط رئيس واحد و ناظران، و پس از تنظيم و امضاي صورت

تعداد  نيترشيباين دستورالعمل، حائزين  4رئيس واحد با رعايت ماده 
انشگاه جلسه، به معاون آموزشي دآرا را به صورت كتبي همراه با صورت

  .دينمايممعرفي 
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اين  4علمي با رعايت ماده  هيأتهر يك از اعضاي  -2تبصره 
نماينده فقط به يك نفر و در  1در واحدهاي داراي  تواننديمدستورالعمل 

  نماينده فقط به دو نفر رأي دهند. 2واحدهاي داراي 
علمي در  هيأتواحدهاي داراي مجموع تعداد اعضاي  -7ماده 

 هيأتنفر، داراي نماينده در  10شياري و استادي كمتر از دان يمرتبه
  دانشگاه نخواهند بود. يمميزه
تعداد آرا در اين واحدها در صورت  نيترشيبحائزين  -3بصره ت

به عنوان  تواننديمدانشگاه  يمميزه هيأتپيشنهاد رئيس دانشگاه و تأئيد 
  عضو كميسيون تخصصي مرتبط با آن واحد انتخاب شوند.

اجرايي كه امكان انجام وظايف  يهاتيمسئولافراد داراي  -8ماده 
معاونان آموزشي و پژوهشي به (مميزه را ندارند، معاونان دانشگاه  هيأت

 هيأتدانشگاه هستند)، اعضاي  يمميزه هيأتعنوان افراد حقوقي عضو 
علمي مأمور، مديران كل حوزه ستادي دانشگاه، رؤسا و معاونان 

وقت علمي نيمه هيأتها و اعضاي ها و موسسهدانشكدهها / پرديس
  مميزه انتخاب شوند. هيأتبه عنوان عضو  توانندينم

تبصره در تاريخ  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 يهاه تهران مصوبخاص دانشگ يشيوه نامه 
 دانشگاه تهران يمميزه

 
سي و هفتمين جلسه از شانزدهمين دوره مطابق با ششصد و سي و 

روز  8دانشگاه تهران در ساعت  يمميزه هيأتششمين نشست پياپي 
با حضور رياست محترم دانشگاه و جناب آقايان  10/3/1396 چهارشنبه

دكتر مخبر دزفولي، دكتر بي همتا، دكتر دكتر حسيني، دكتر رحيميان، 
ي، دكتر صبوري، دكتر ظالمي، دكتر جبحيدري، دكتر دهقان، دكتر ر

اي، دكتر رهدكتر فرهنگي، دكتر قديري، دكتر كم، پوريئزعلوي، دكتر فا
كيانمهر، دكتر معارف، دكتر مقيمي، دكتر موسوي مشهدي، دكتر موسوي 

بي بيدهندي، دكتر غالمرضا نبي موحدي، دكتر ميرزاني، دكتر مجيد ن
بيدهندي، دكتر نيكنام، دكتر هادي، دكتر ياسمي و نماينده محترم 

جناب آقايان  .مديريت منابع انساني و امور رفاهي دانشگاه تشكيل شد
  د.نژاد با اطالع قبلي غايب بودنسنگي و دكتر ساداتيردكتر س

د ذيل مورد جلسه با تالوت آياتي از قرآن مجيد آغاز شد و موار
  :بحث، بررسي، تبادل نظر و اتخاذ تصميم قرار گرفت

 هيأتاعضاي  يمرتبهجديد ارتقاي  ينامهآييندر 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 ذكرشتكميل و ضميمه نمودن فرم پيوست گزار -1-1
 ينامهآييناز مواد  دستاوردهاي شاخص و آثار ماندگار مربوط به هر يك

  .كلمه، توسط متقاضي الزامي است 300و در مجموع حداكثر  ءارتقا
توسط  مرتبهدر صورت طي مراحل قانوني و تصويب ارتقاي  -2-1

منتخب  يكميته 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 
  .باشديمپس از تاريخ بررسي قبلي 

موضوع كاهش حداكثر يك 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 2از ماده  2امتياز كيفيت تدريس (بند  يدر محاسبه -5-1
ريزي و نظارت ارزشيابي دانشجويان بر اساس گواهي اداره كل برنامه

از مدير گروه در امتي ،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  5صفر تا 

  .شود
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 يأتهاعضاي  يمرتبهجديد ارتقاي  ينامهآيين 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،  هاييتفعالارتقاء ( ينامهآيينفناوري)، ضوابط خاص ماده سه 

علمي دانشگاه تهران به شرح ذيل به تصويب  هيأتفناوري براي اعضاي 
هاي هيأتيد براي طي ساير مراحل قانوني به مركز رسيد و مقرر گرد

  امناي وزارت وزارت علوم تحقيقات و فناوري ارسال شود.
، كشور محل انتشار و مشخصات دقيق ناشرلزوم ذكر نام  -1-2

)، شماره No)، شماره در جلد (.volمقاالت شامل شماره جلد (.
  اول مربوطه.صفحات. تاريخ انتشار، ضريب تأثير و نوع نمايه در جد

پژوهشي ملي و بين المللي،  -اعتبار مجالت علمي  مالك -2-2
ليست ليست مورد تائيد معاونت پژوهشي دانشگاه تهران با توجه به 

  .باشديممجالت،  هاييهنماوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 
كارشناسي ارشد و  يهانامهي و مشاوره پايان يبه راهنما -3-2

 در صرفاًدانشجويان خارج از دانشگاه تهران و  دكتري يهارساله
(و يا در موارد دولتي، مشروط به اخذ مجوز از دانشگاه  يهادانشگاه

واحدهاي آن با ساير يا هاي منعقده بين دانشگاه تهران نامهموضوع تفاهم
  .گيرديمعلمي) امتياز تعلق  مؤسساتها و دانشگاه

استادي)، الزام  يمرتبهتقاء به (براي ار 13از بند  4در تبصره  -4-2
اما  باشدينمصورت مستقل توسط متقاضي هي رساله دكتري بيبه راهنما

  .الزم است در حداقل سه رساله استاد راهنماي اول باشد
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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%

  .مناسبي را تهيه و پيشنهاد فرمايند
، 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 مقاله3بتل  از 3در رديف  -8-2

دانشگاه متن مناسبي  (قرار شد معاونت محترم پژوهشي %10به كمتر از 
  را تهيه و پيشنهاد فرمايند)

 هاي مليكامل ارائه شده در همايش يمقاله ، امتياز5در بند  -9-2
  2المللي و بين 1

هاي شده در همايش ارائه يخالصه مقاله ، امتياز6در بند  -10-2
  1 الملليو بين5/0ملي 

تحقيقات و  وزارت علوم، ينامهشيوه 5از ماده  10در بند  -11-2
زير  بصورت "يا"از  "و"هاي علمي، به جاي فناوري در مورد همايش

داراي مجوز رسمي از مراجع ذي صالح برگزار و يا ...... " .استفاده شود
  ".) ثبت شده باشدISCالم (در پايگاه استنادي علوم جهان اس

حداقل كيفيت و كميت مقاالت بين المللي الزامي (وتوئي)  -12-2
در هر يك  مختلف براي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي هايرشتهدر 
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 -علوم اجتماعي و رفتاري  - از سه گروه تخصصي علوم انسامي و هنر 
  :است) به شرح ذيل WOSعلوم (بر اساس تقسيم بندي تخصصي 

  
  :استادياري به دانشياري يمرتبهالف) براي ارتقاء از 

 المللي داراي نمايهگروه علوم انساني و هنر، يك مقاله بين wos  

  ،مقاله بين المللي داراي نمايه  2گروه علوم اجتماعيwos  

  ،مقاله بين المللي داراي نمايه  4گروه علومwos  
  

  ه استادي:دانشياري ب يمرتبهب) 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  8گروه علومwos  
  

ج) احراز يكي از سه شرط زير توسط متقاضي ارتقاء در هر يك از 
  الزامي است :مقاالت بندهاي (الف) و (ب) 

 مقاله ينمؤلف) كسب بيشترين امتياز نسبت به ساير 1-ج

  ) نويسنده مسئول مكاتبات مقاله2-ج
  اول در ترتيب اسامي نويسندگان مقاله مؤلف) 3-ج

 هاييهنماو تعداد مجالت داراي  هارشتهبا توجه به تفاوت 
المللي معتبر در هر رشته، موارد استثناء به شرح مندرج در بين
و  27/2/96 مميزه مورخ هيأتجلسه مشترك كارگروه منتخب ورتص
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مختلف كه  هايرشتهاعتبار سنجي مقاالت دانشگاه و جدول  يكميته
، مالك عمل خواهد بود. الزم به ذكر است كه در باشندميپيوست 

صورت عدم درج موارد استثناء در هر يك از سطرهاي جدول پيوست، 
  .باشدمي(ب) و (ج) فوق الذكر الزامي  (الف)، بندهاياحراز شرايط 

  
  :د) ساير موارد

جايگزين  تواندمي wosنمايه شده توسط  book Chapter) 1-د
  شود. wosفقط يك مقاله داراي نمايه 

 -استادي چاپ دو مقاله علمي  يمرتبهبه  ء) براي ارتقا2-د
ه پژوهشي ب -دوم علمي  يپژوهشي به زبان فارسي الزامي است. مقاله

علمي ترويجي معتبر و با يك كتاب  يبا يك مقاله توانديمزبان فارسي 
  به زبان فارسي جايگزين شود. )(تأليف يا ترجمه

هاي تاليفي و تصنيفي داراي گواهي ) امتياز مقاالت و كتاب3-د
به عنوان امتياز الزامي (وتوني) محسوب شود ( در اين  تواندينمپذيرش 

  پ شده باشد).موارد الزم است اثر چا
  
  :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 )ي فناوريپژوهش هاييتفعال
  .90به  75و براي دانشياري به استادي از  75به  65

انتخاب استاد  ينحوهدستورالعمل  7از ماده  5عطف به بند  -3
 علمي) در هيأتاستخدامي  ينامهآيين 118ممتاز (موضوع ماده 

اعضاي محترم خصوص تركيب شوراي انتخاب استاد ممتاز، انتخاب 
  علمي نامبرده شده به شرح ذيل به تصويب رسيد: هيأت

در مورد پرونده جناب آقاي دكتر علي اكبر صبوري: جناب  - 1-3
مهدي  آقايان دكتر علي اكبر موسوي موحدي، دكتر علي مقاري، دكتر

  قندي و سركار خانم دكتر فرزانه شميراني.
رضا شفيعي كدكني: در مورد پرونده جناب آقاي دكتر محمد  -2-3

  جناب آقايان دكتر علي محمد موذني، دكتر سيد محمد
  .علوي و دكتر علي شيخ االسالمي

در مورد پرونده جناب آقاي دكتر حميد سلطانيان زاده: جناب  -3-3
دكتر بابك  آقايان دكتر شاهرخ فرهنگي، دكتر رضا آقائي زاده ظروفي و

  .نجار اعرابي
بدني و علوم ورزشي مبني بر اينكه پيشنهاد دانشكده تربيت  -4

 المللي (مشروط به مرتبط بودنالمللي يا داور بينكسب عنوان مربي بين
علمي)، به عنوان جايگزين يكي  هيأتموضوع با زمينه تخصصي عضو 

جلسه، مطرح اين صورت 2- 12از موارد شرايط الزامي عنوان شده در بند 
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د نظر دانشكده مذكور، در شد و مقرر گرديد پس از دريافت متن مور
  گيرد. مميزه مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار هيأتجلسات آينده 

  
  
 



  اعضاي هيأت علمي  يمرتبهضوابط 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 انش، رفع نيازهاي كشور، گسترش ارتباطات بينمرزهاي د
يافته، مسئوليت پذيري اجتماعي، تعامل با جامعه، نيروي انساني توسعه

هاي علمي مورد نياز تأمين بخشي از منابع مالي دانشگاه از طريق فعاليت
كشور و سعي در جهت تحقق برنامه سوم دانشگاه، عالوه بر ابالغ 

اعضاي هيأت علمي دانشگاه  يمرتبهررات خاص ارتقاي ضوابط و مق
مركزي وزارت  يهيأت مميزه 10/03/1399تهران كه در جلسه مورخ 

علوم، تحقيقات و فناوري به تصويب رسيده و طي نامه شماره 
مقام عالي وزارت براي اجرا ابالغ  26/05/1399مورخ  93251/15

، ضوابط و مقررات ذيل كه در سال باشدمي پيوستگرديده است و 
از  هاآندانشگاه تهران رسيده و اجراي  يبه تصويب هيأت مميزه 1398

اختيارات دانشگاه است نيز جهت اطالع اعضاي هيأت علمي و مسئولين 
ران و اجراي دقيق مفاد آن ابالغ اجرائي كليه واحدهاي دانشگاه ته

  .شودمي
  

  ): 1-3بند (
دانشجويان  هايرسالهو  هانامهمستخرج از پايان هايمقالهدر  -1

يك از دو استاد  كه هيچ داراي استادان راهنماي مشترك، در صورتي
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مسئول مكاتبات نباشند، ميانگين امتياز ايشان براي هر يك،  مؤلفراهنما 
  . گيرديممورد محاسبه قرار 

 %50به صورت  مؤلفسهم امتياز مقاالت داراي بيش از يازده  -2
  .شودميبراي نفرات دوم به بعد محاسبه  %20براي نفر اول و 

به دو برابر  Scienceو  Natureامتياز چاپ مقاله در مجالت  -3
 .يابدميافزايش  ءارتقا ينامهآيينامتياز 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 

  .باشدميفرم تصويب موضوع تحقيق) 
 
  ):8-3بند (

   براي كميسيون كشاورزي ودامپزشكي:

  موارد پيشنهادي
حداكثر امتياز در 

واحد كار يا 
 نيمسال

حداكثر 
هر  امتياز در
 موضوع

فاضالب، رفع پسماند و كاهش  هيتصف يندهايفرآ يمعرف
 .يطيمح ستيز هايآلودگي

SOP  تدوين شده
  1تا 

SOP شده تا  اجرا
6  

 
 
10تا   
 

 .يالملل نيو ب يمعتبر در سطح مل ياستانداردها نيتدو

SOP شده  نيدوت
  2تا 

SOP  اجرا شده تا
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  موارد پيشنهادي
حداكثر امتياز در 

واحد كار يا 
 نيمسال

حداكثر 
هر  امتياز در
 موضوع

4 

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 ايكلون  ن،يال يمعرف
  ي.عملكرد و سازگار سهيمقا شاتيو آزما

  .داخل ديتول ديبريرقم ه ياصالح و معرف
  .ثبت رقم

بي به فناوري/دانش فني توليد محصول (فرآورده) با يك دستيا
جديد، طراحي و ساخت قطعه، تجهيزات و  كامالًروش (فرآيند) 

آالت كه ثبت مالكيت فكري شده و رافع يك مسأله اساسي نماشي
در بخش كشاورزي يا منابع طبيعي باشد، با تأئيد و گواهي مراجع 

  ديصالح.

 
  15تا 
 

 
 

دانش فني توليد محصول (فرآورده) با يك /دستيابي به فناوري
 كيرافع جديد، از طريق مهندسي معكوس،  كامالًروش (فرآيند) 

و  ديباشد، با تأئ يعيمنابع طب اي يشاورزكدر بخش  يمسأله اساس
  .صالحذيمراجع  يگواه

 
5تا   

 
 

روش  كيورده) با آ(فر دمحصوليتول ي/دانش فن يانتقال فناور
 يبخش كشاورز در يمسئله اساس كي رافع د،يجد كامالً) ندي(فرا

 .صالحيمراجع ذ يوگواه تأييدا ي، بعيمنابع طب اي

 
10تا   
 
 

 
 

 يدانش فن / يورده ) منتج از فناورآمحصول (فر يصنعتمهين دينول
منابع  اي يدربخش كشاورز يمسئله اساس كيكه رافع  نينو
 / يناوركه ف 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 
هر  امتياز در
 موضوع

 يدانش فن اي يورده ) منتج از فناورآمحصول (فر يصنعت ديتول
 د،يجد كامالً) ندآيروش (فر كي يساز ادهيدر پ يهمكار /نينو

با  ،يعيمنابع طب اي يدر بخش كشاورز يمسئله اساس كي 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
  ت نمونه قابل بررسي (پروتوتايپ)منجر به ساخ-2
دانش فني كه از طريق مهندسي معكوس و با استفاده از -3

پتنت ديگران و .... منجر  كارگيريبهمحصول مشابه خارجي و يا 
  به ساخت نمونه قابل تجاري سازي شده باشد.

 
 
10تا   
5تا   
5تا   

 
 
 

 
 
 

نه گو جنس، حفاظت از خانواده، اياز انقراض  يريكشف، جلوگ
 در سطح جهان، هاميكروارگانيسم 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 
هر  امتياز در
 موضوع

ساخت تجهيزات داراي مصارف صنعتي، پژوهشي، پزشكي 
گذار زير  تأثيراي وكشاورزي براساس برخورداري از پارامتره

  :شودميتعيين 
  *سطح تكنولوژي * گردش مالي

  *صرفه جويي ارزي
  *نبود مشابه داخلي وخارجي

 
 
3تا   

 
 

12 
 

 تشخيص اصالت يا بيماري گياهي، هايكيتتوليد ومعرفي 
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  يكميتهنظر 
هايي كه به عنوان برآورده كننده كيفيت (تاليفي يا تصنيفي بودن) كتاب

 يپرونده ي، ضميمهگيرندميشرايط الزامي (وتويي) مورد استفاده قرار 
 . شودميمتقاضي شده و در جلسه هيأت مميزه گزارش 

  
  ):13-3بند (

هاي داراي دو ها/ رسالهنامهبه هر يك از استادان راهنماي پايان
استاد راهنما كه از دو پرديس/دانشكده/مركز/موسسه مختلف از دانشگاه 

 گيرد. تهران باشند، امتياز كامل تعلق مي
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  تاريخ اجرا:
اجراي مقررات خاص دانشگاه تهران (ابالغ شده از طرف 

 ياوري و همچنين مصوبات هيأت مميزهوزارت علوم، تحقيقات و فن
ارتقا كه از تاريخ  هايدرخواستدانشگاه تهران) در مورد 

بررسي  يمنتخب هيأت مميزه يكميتهبه بعد مورد تأئيد  01/07/1399
گيرد، الزامي كننده پرونده عضو هيأت علمي در دانشگاه قرار مي

  است.
  
  
  



 

  علمي هيأتي اعضا يمرتبهضوابط و مقررات خاص ارتقاي 
مركزي  يهيأت مميزه 10/03/1399 يمصوبه دانشگاه تهران

  )26/05/1399وزارت عتف (ابالغ 
  

ضوابط و مقررات خاص پيشنهادي دانشگاه تهران (موضوع نامه 
» 5«)، به استناد مفاد ماده 25/10/98 مورخ 312592/120شماره 

مورخ  776ه علمي مصوب جلس هيأتاعضاي  يمرتبهارتقاي  ينامهآيين
 10/03/1399شوراي عالي انقالب فرهنگي در جلسه مورخ  18/12/98

جهت اعمال در پرونده  مركزي بررسي و موارد ذيل صرفاً يمميزه هيأت
علمي آن دانشگاه به تصويب رسيد.  هيأتاعضاي محترم  يمرتبهارتقاي 

 يهنامهاي مندرج در متن آيينبديهي است اين مقررات عالوه بر حداقل
نامه اجرايي آن بوده و ضوابط و مقررات مذكور و شيوه يمرتبهارتقاي 

علمي آن دانشگاه ابالغي طي نامه  هيأتاعضاي  يمرتبهخاص 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 ينامهآيين

  موضوعهر حداكثر امتياز در   در واحد كار حداكثر امتياز  موضوع

علمي متقاضي ارتقاء،  هيأترساله دانشجوي عضو /نامهمستخرج از هر پايان يامتياز حداكثر دو مقاله. 1
 باشد.امتيازهاي الزامي (تعيين كننده) اين بند، قابل احتساب مي در
گروه علوم انساني و هنر، يك كتاب تأليفي چاپ شده  ياستادياري به دانشيار يمرتبهز . براي ارتقاء ا2

(موضوع  WOSالمللي داراي نمايه بين يتواند جايگزين يك مقالهتوسط ناشر معتبر دانشگاهي، مي
ه علمي دانشگاه تهران، ابالغي طي نام هيأتاعضاي  يمرتبهمقررات خاص ارتقاي » الف«قسمت اول بند 

  .) شود28/06/96مورخ  139430/15شماره 
دانشياري به استادي گروه علوم انساني و هنر، يك كتاب تصنيفي چاپ شده  يمرتبه. براي ارتقاء از 3

(موضوع  WOSالمللي داراي نمايه بين يهامقالهتواند جايگزين يكي از توسط ناشر معتبر دانشگاهي، مي
علمي دانشگاه تهران، ابالغي طي نامه  هيأتاعضاي  يمرتبهقاي مقررات خاص ارت» ب«قسمت اول بند 

  ) شود.28/06/96مورخ  139430/15شماره 
المللي داراي گروه علوم اجتماعي و رفتاري، يك مقاله بين ياستادياري به دانشيار يمرتبهبراي ارتقاء از  .4

تواند جايگزين يكي ر دانشگاهي، ميبه اضافه يك كتاب تأليفي چاپ شده توسط ناشر معتب SCOPUSنمايه 
 يمرتبهمقررات خاص ارتقاي » الف«(موضوع قسمت دوم بند  WOSالمللي داراي نمايه هاي بيناز مقاله
  ) شود.28/06/96مورخ  139430/15علمي دانشگاه تهران، ابالغي طي نامه شماره  هيأتاعضاي 

المللي داراي بين يه علوم اجتماعي و رفتاري، دو مقالهدانشياري به استادي گرو يمرتبه. براي ارتقاء از 5
تواند جايگزين به اضافه يك كتاب تصنيفي چاپ شده توسط ناشر معتبر دانشگاهي، مي SCOPUSنمايه 

مقررات خاص ارتقاي » ب«(موضوع قسمت دوم بند  WOSالمللي داراي نمايه بين يهامقالهدو تا از 
  ) شود.28/06/96مورخ  139430/15شگاه تهران، ابالغي طي نامه شماره علمي دان هيأتاعضاي  يمرتبه

المللي، يك اثر ماندگار و يا اثر ارزشمند پژوهشي و فناوري كه به تأييد هر مورد ثبت اختراع بين. 6
تواند جايگزين يكي از المللي يا ملي رسيده باشد، در صورت تأييد هيأت مميزه، مينمراجع معتبر بي

 يمرتبهمقررات خاص ارتقاي  »ب«و » الف«(موضوع بندهاي  WOSالمللي داراي نمايه هاي بينمقاله
  .) شود28/06/96مورخ  139430/15علمي دانشگاه تهران ابالغي طي نامه شماره  هيأتاعضاي 
ا اثر ارزشمند پژوهشي و فناوري از قبيل يمعاونت پژوهشي دانشگاه مصاديق اثر ماندگار و  :1تبصره

معتبر بين المللي و اثر  يهاجشنوارهجديد، كسب رتبه اول در  ينظريه يارائهاجراي طرح كالن ملي، 
شود، مشخص  WOSالمللي داراي نمايه بين يجايگزين مقاله توانديمماندگار هنري و معماري را كه 

  .نمايديم
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  موضوعهر حداكثر امتياز در   در واحد كار حداكثر امتياز  موضوع

زشمند پژوهشي و فناوري مندرج در ا اثر اريمميزه براي جايگزيني اثر ماندگار و  هيأتتأييد  :2تبصره
(قبل از رأي گيري نهائي در مورد كل پرونده متقاضي)  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 بينتعداد مقاله حداكثر تا نصف ،گروه علوم
علمي دانشگاه تهران، ابالغي طي نامه شماره  هيأتاعضاي  يمرتبهمقررات خاص ارتقاي » ب«

موضوع بند (تواند با اثر ماندگار و يا اثر ارزشمند پژوهشي و فناوري مي )28/06/96مورخ  139430/15
  .ايگزين شودج )اين مقررات 6

 

 2-3جدول شماره  5و بند  1-3 جدول شماره 4اصالح امتياز بند  -2جدول 
  ءارتقا ينامهآيين

  موضوع
در  حداكثر امتياز
  واحد كار

حداكثر امتياز در 
  موضوعهر 

ها و ها، دايره المعارفمدخل 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 ينامهآيين 2-3شماره 

  موضوعهر حداكثر امتياز در   در واحد كار حداكثر امتياز  موضوع

متقاضي در واحد سخنراني علمي توسط  يارائها استادي، ي. براي ارتقاء به هر يك از مراحل دانشياري 1
  .منتخب الزامي است يكميتهمحل خدمت با حضور عالقمندان، قبل از تاريخ تشكيل 

ضميمه نمودن گواهي صادر شده توسط مدير گروه در واحدهاي مستقل و با رئيس دانشكده زير 
  به عهده متقاضي است. ،هاي دانشگاه به پرونده درخواست ارتقاءمجموعه پرديس

هاي ارائه شده به امتياز از مقاله 5ا استادي، كسب حداقل يبه هر يك از مراحل دانشياري . براي ارتقاء 2
كامل يا  يالمللي معتبر به صورت مقالههاي ملي و بينصورت 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 ينامهآيين 2
  كشاورزي و دامپزشكي) يهاگروهعلمي  هيأتبراي اعضاي (

  موضوع
حداكثر 

در  امتياز
  واحد كار

حداكثر 
امتياز در 

  موضوعهر 

فاضالب، رفع پسماند و كاهش  ي. معرفي فرآيندهاي تصفيه1
  هاي زيست محيطيآلودگي

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  Introduction. معرفي الين يا هيبريد به صورت 3

هاي مقايسه علمكرد و پالسم خارجي و ارقام بومي (فقط آزمايش
 سازگاري)

  10تا 
گيري و الين، كلون يا جمعيت اصالح شده حاصل از دورگ معرفي. 4

  هاي مقايسه عملكرد و سازگاريآزمايش

  اصالح و معرفي رقم هيبريد توليد داخل. 5

  . ثبت رقم6

دانش فني توليد محصول (فرآورده) با يك 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 يك مسئلهماشين
  15تا 
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  موضوع
حداكثر 

در  امتياز
  واحد كار

حداكثر 
امتياز در 

  موضوعهر 
  .صالحبخش كشاورزي يا منابع طبيعي باشد، با تأييد و گواهي مراجع ذي

دانش فني توليد محصول (فرآورده) با يك روش /دستيابي به فناوري .8
 يع يك مسئلهجديد، از طريق مهندسي معكوس، كه راف فرآيند) كامالً(

ا منابع طبيعي باشد، با تأييد و گواهي مراجع ياساسي در بخش كشاورزي 
 .صالحذي

  5تا 

فرآورده) با يك روش (دانش فني توليد محصول /انتقال فناوري. 9
ا ياساسي در بخش كشاورزي  يجديد، كه رافع يك مسئله فرآيند) كامالً(

  .صالحع ذيمنابع طبيعي باشد، با تأييد و گواهي مراج
  10تا 

دانش فني نوين /صنعتي محصول (فرآورده) منتج از فناوري. توليد نيمه10
ا منابع طبيعي باشد، با ياساسي در بخش كشاورزي  يكه رافع يك مسئله
دانش فني مورد نظر /صالح (در صورتي كه فناوريگواهي مراجع ذي

spin off  ايش است.)درصد قابل افز 50شده باشد، سقف امتياز تا 

  10تا 

ا دانش فني ي. توليد صنعتي محصول (فرآورده) منتج از فناوري 11
جديد، رافع يك  كامالً )سازي يك روش (فرآيندنوين/همكاري در پياده

ا منابع طبيعي، با گواهي مراجع ياساسي در بخش كشاورزي  يمسئله
ده ش spin offدانش فني مورد نظر /كه فناوريصالح (در صورتيذي

  درصد قابل افزايش است.) 50باشد؛ سقف امتياز تا 

  15تا 

. تدوين دانش فني داراي تأييديه 12
) يا ثبت test planمطابق طرح آزمون (

  مالكيت:

الف) منجر به ساخت نمونه 
  10تا   سازيقابل تجاري

ب) منجر به ساخت نمونه 
  پ)قابل بررسي (پروتوتاي

  5تا 

ق ج) دانش فني كه از طري
مهندسي معكوس و با 
استفاده از محصول مشابه 

 كارگيريبها با يخارجي 
پتنت ديگران و ... منجر به 

  5تا 



326        هاي هيأت علمي دانشگاه تهراننامهآيين 

  موضوع
حداكثر 

در  امتياز
  واحد كار

حداكثر 
امتياز در 

  موضوعهر 
ساخت نمونه قابل تجاري 

  .سازي شده باشد

. كشف، جلوگيري از انقراض يا 13
حفاظت از خانواده، جنس، گونه يا زير 

ا يگونه جانوري، گياهي 
 ها در سطح جهان، ثبتميكروارگانيسم

  الملليصالح بينشده 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

 زي و نبود مشابه داخلي و خارجيگردش مالي، صرفه جويي ار
  3تا 

هاي تشخيصي اصالت يا بيماري گياهي، توليد و معرفي كيت. 15
ا واكسن منجر به يو ميكروبي، توليد مواد مؤثره دارويي  جانوري، انساني

  توليد و تجاري سازي
  6تا 

اندارد دريافت نموده يا گيرد كه شماره ملي استامتياز 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- 3جدول شماره  8موارد قابل امتيازدهي ذيل بند  - 5جدول 
  ءارتقا ينامهآيين

  هاي هنر و معماري)علمي گروه هيأتبراي اعضاي (

  موضوع
در  حداكثر امتياز
  واحد كار

هر ياز در حداكثر امت
  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
در طراحي فرش و ساير زيراندازهاي منجر نوآوري . 5

  10  5تا  به توليد

  10  5تا   ابداع و ساخت ساز با قابليت كاربرد. 6
. طراحي و ساخت محصول كاربردي جديد در 7

  10  4تا  طراحي صنعت و صنايع دستي

  
جدول  8هاي ذيل بند حداكثر امتياز قابل محاسبه از رديف تبصره:

 10ارتقاي مرتبه ( ينامهآيين 2-3 شمارهجدول  9و بند  1-3شماره 
هاي اضافه شده در و رديف ءارتقا ينامهرديف مندرج در متن آيين

  باشد.مي امتياز 50اين مقررات)،  5و  4جداول 
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جدول شماره  10و بند  1-3جدول شماره  9دهي ذيل بند موارد قابل امتياز - 6جدول 
   ءارتقا ينامهآيين 3-2
  هاي هنر و معماري)علمي گروه هيأت براي 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 

 يت مميزهمستندات مورد نياز جهت ارزيابي موارد مندرج در اين جدول به تشخيص هيأ :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 ينامهآيين 1-3جدول شماره  10تبصره ذيل بند 
  باشد.پژوهشي) نمي

 2هاي مندرج در اين جدول، مشمول مفاد تبصره ، فعاليتعلمي پژوهشي هيأتبراي اعضاي  :3تبصره 
(موضوع الزام به داشتن حداقل يك و سه طرح پژوهشي  ءارتقا ينامهآيين 2-2جدول شماره  10ذيل بند 

  .باشدخاتمه يافته خارج از مؤسسه به ترتيب براي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي) نمي
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جدول  11و بند  1-3جدول شماره  10دهي ذيل بند موارد قابل امتياز  - 7جدول 
  ءارتقا ينامهآيين 2-3شماره 

  هاي هنر و معماري)علمي گروه هيأتبراي اعضاي (

  موضوع
در واحد  حداكثر امتياز
  كار

حداكثر 
هر امتياز در 
  موضوع

  6  2تا   هاي هنري در داخل كشوربرگزاري نمايشگاه. 1
  8  4تا  در خارج از كشورهاي هنري . برگزاري نمايشگاه2
. كارگرداني، بازيگري، نويسندگي يا ساير 3

فيلم و انيميشن  ،هاي اصلي در توليد تئاترمسئوليت
(براساس كيفيت، اجرا، پخش، تأثيرگذاري، مسئوليت 

  فرد و ...)

  6  2تا 

. آهنگسازي، نوازندگي، رهبري و خوانندگي 4
  ايهاي اجرا شده صحنهكنسرت

  6  2تا 

نامه آيين 2-3جدول شماره  11و بند  1-3جدول شماره  10حداكثر امتياز قابل محاسبه از بند  ه:تبصر
  باشد.مي امتياز 30هاي اضافه شده در اين جدول)، ارتقاي مرتبه (با احتساب رديف

  
جدول  12و بند  1-3جدول شماره  11هاي ذيل به بند افزايش تبصره -8جدول 

  ءارتقا ينامهآيين 2-3شماره 

  موضوعهر حداكثر امتياز در   در واحد كار حداكثر امتياز  موضوع

بار گيرد. اين مبلغ هر سه سال يكبه ازاي هر دو ميليون تومان باالسري، يك امتياز تعلق مي :1تبصره
  .قابل بازنگري است

-نامهآيين 2-3ره جدول شما 12و بند  1-3جدول شماره  11حداكثر امتياز قابل محاسبه از بند  :2تبصره 

  باشد.امتياز مي 20 يمرتبهارتقاي  ي
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جدول  13و بند  1-3جدول شماره  12موارد قابل امتيازدهي ذيل بند  -9جدول 
  ءارتقا ينامهآيين 2-3شماره 

  موضوع
در  حداكثر امتياز
  واحد كار

هر حداكثر امتياز در 
  موضوع

. تأليف كتاب به عنوان منبع اصلي تدريس در 1
  10  7تا   صالحزارت آموزش و پرورش با تأييد مراجع ذيو

امتياز و بدون محدوديت  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 ينامهآيين 2-3الف جدول شماره -13و بند  1-3جدول شماره 
  پژوهشي)  -علمي 

  
جدول  14بند و  1-3جدول شماره  13موارد قابل امتيازدهي ذيل بند  - 10جدول 

  ءارتقا ينامهآيين 2-3شماره 

  موضوع
در  حداكثر امتياز
  واحد كار

حداكثر امتياز 
  موضوعهر در 

هاي خارج كشور كه . راهنمايي دانشجو از دانشگاه1
متقاضي گذراندن فرصت مطالعاتي در دانشگاه تهران 

  باشند، به ازاي هر ماه يك امتيازمي

  دانشجو هر براي
  3تا 

10  

رساله دكتراي /ارشدنامه كارشناسياهنمائي پايان. ر2
هاي دولتي خارج از دانشگاه تخصصي دانشجويان دانشگاه

تهران، با موافقت كتبي دانشكده و قبل از تصويب موضوع 
  تحقيق

  ارشدكارشناسي
  1تا 

6  

  دكتراي تخصصي
  2تا 

رساله دكتراي تخصصي /ارشدنامه كارشناسي. مشاوره پايان3
هاي دولتي خارج از دانشگاه تهران، با يان دانشگاهدانشجو

  موافقت كتبي دانشكده و قبل از تصويب موضوع تحقيق

  ارشدكارشناسي
  5/0تا 

  دكتراي تخصصي
  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
-نامهآيين 2-3جدول شماره  14و بند  1-3جدول شماره  13حداكثر امتياز قابل محاسبه از بند  :2تبصره 

  باشد.مي امتياز 25هاي اضافه شده در اين جدول)، ارتقاي مرتبه (با احتساب رديف ي
 1-6جدول شماره  9ع ستون موضو )تعيين كننده(حداكثر تا پنجاه درصد از امتيازهاي الزامي  :3تبصره 

  .تواند از طريق مفاد مندرج در اين جدول كسب شودارتقاي مرتبه، مي ينامهآيين

  
جدول  16و بند  1-3جدول شماره  15موارد قابل امتيازدهي ذيل بند  -11جدول 

  ءارتقا ينامهآيين 2-3شماره 

  موضوع
حداكثر 

در  امتياز
  واحد كار

حداكثر 
هر امتياز در 
  عموضو

هاي معتبر ملي و كسب رتبه در جشنواره
المللي مورد تأييد هيات مميزه كه در محاسبه بين

و رتبه متقاضي در نظر  ها اعتبار جشنوارهامتياز آن
  شود.گرفته مي

  6تا   الف) رتبه اول

  4تا   ب) رتبه دوم  15

  2تا   ج) رتبه سوم

 ينامهآيين 2-3جدول شماره  16و بند  1-3ول شماره جد 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 ينامهآيين 2-3شماره 

  موضوع
در  حداكثر امتياز
  واحد كار

هر داكثر امتياز در ح
  موضوع

  2  5/0تا   الملليمعتبر ملي و بين المعارفدائره. داوري مقاله 1

هاي هنري، معماري، شهرسازي، . داوري فعاليت2
  هاو مسابقه هاطراحي صنعتي، جشنواره

  2  5/0تا 

 ينامهآيين 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 ينحوه ينامهينآي  
  ها در دانشگاه تهرانها و رسالهحق التحقيق پايان نامه    
  
  مقدمه 

كافي عضو  به تعداد"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 مينامهآييناين گونه موارد بر اساس اين 

علمي شاغل و يا ساير افرادي كه داراي مدارك تحصيلي  هيأت
هاي خاص صالحيت، مهارت اهي هستند و يا كساني كه در رشتهگدانش

و تجربه داشته ولي مدارك تحصيلي دانشگاهي ندارند براي انجام امور 
آموزشي نظري يا عملي محوله (آزمايشگاهي، باليني، كارگاهي و يا مانند 

دانشجويي، كمبود نيروي انساني مورد نياز را پس  هاينامهآن) و نيز پايان
اعتبار با پرداخت حق التدريس دروس يا حق التحقيق  تأمين از

، نامهآييننمايد. در اين  تأمينها از ميان افراد واجد صالحيت نامهپايان
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  -فال
تواند از وجود استادان، دانشياران، استادياران، دانشگاه مي -1ماده 

با موافقت كتبي واحد مربوط براي  هادانشگاهمربيان و مربي آموزشياران 
  تدريس استفاده نمايد.

ساعت  5/1حق التدريس يك ساعت تدريس نظري يا  -2ماده 
علمي رسمي يا پيماني تمام وقت در كليه  هيأتملي اعضاء تدريس ع

الكترونيكي و  هايآموزشهاي رسمي (روزانه، نوبت دوم، دوره
 يالعادهحقوق پايه به اضافه فوق اقماري) برابر است با  هايپرديس

ربط بر اساس آخرين حكم كارگزيني كه علمي ذي هيأتشغل عضو 
  ل از آغاز نيمسال تحصيلي باشد:تاريخ صدور آن قب

  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 

  .شودميشغل محاسبه 
داكثر واحد مجاز حق التدريس و حق التحقيق اعضاي ح -3ماده 

واحدهاي درسي نظري، عملي،  يوقت براي كليهعلمي تمام هيأت
واحدهاي پايان نامه و رساله مازاد بر واحدهاي موظف در هر سال 

  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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واحد از سقف واحد مصوب كم  5صورت كسري واحد تدريس تا كف 
  خواهد شد. 
سقف حق التدريس و حق التحقيق دريافتي اعضاي  -2تبصره 

مجازي  هايدورههاي اقماري و وقت از كليه پرديسعلمي تمام هيأت
  گاه بر اساس مصوبات شوراي راهبردي تعيين خواهد شد. دانش

وقت، محاسبه تعداد علمي غيرتمام هيأتبراي اعضاي  -3تبصره 
واحد تدريس در  5واحد حق التدريس و حق التحقيق، رعايت حداقل 

هر نيمسال تحصيلي، تعداد واحد حق التدريس و حق التحقيق در 
   ... نصف خواهد شد.مجازي و  هايدورهاقماري و  هايپرديس

دكتري با موافقت  يدورهبه تحصيل در  مأمورمربيان  -4تبصره 
واحد  6حداكثر تا  توانندميربط يد گروه/دانشكده ذيياستاد راهنما و تا

  كارشناسي ارائه نمايند. هايدورهدرس به صورت حق التدريس در 
به علمي مدعو نيز به طور مشا 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 شودمي

حق التحقيق در  واحد 6حق التدريس و  واحد 6از دانشگاه تهران برابر 
  .باشدميهر نيمسال تحصيلي 

انديشه با توجه به شرايط خاص دانشكده معارف و  -تبصره 
علمي مدعو آن  هيأتاسالمي، تعداد واحد حق التدريس اعضاي 

  . باشدميدر هر نيمسال تحصيلي  واحد 12دانشكده 
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علمي دانشگاه بر  هيأتپرداخت حق التدريس به اعضاي  -5ماده 
فقط در ازاي ساعات تدريس مازاد بر ساعت موظف  نامهآييناساس اين 

الكترونيكي  هايآموزشنه، نوبت دوم، قانوني تدريس آنان در هفته (روزا
  اقماري) در همان نيمسال مجاز خواهد بود.  هايپرديسو 

استادان و دانشياران بازنشسته به عنوان مشاور  كارگيريبه -6ماده 
عنوان راهنماي دكتري و به هايرسالهكارشناسي ارشد و  هاينامهپايان

ق التدريس و حق التحقيق بالمانع است و سقف مجاز ح هادورهدوم اين 
علمي شاغل تمام  هيأتعلمي بازنشسته، مشابه اعضاي  هيأتاعضاي 

واحد نظري يا معادل عملي آن در هر نيمسال  16وقت حداكثر تا 
. حق التدريس و باشدميبا موافقت معاونت آموزشي دانشگاه  تحصيلي

بازنشستگي  حق التحقيق اين افراد بر مبناي آخرين مرتبه و پايه در هنگام
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  -1تبصره 

علمي شاغل در  هيأتبازنشسته در صورت عدم حضور اعضاي 
علمي  هيأتعضاي تخصص مورد نظر در گروه مربوطه، با الويت ا

  . باشدمياستادي و دانشياري بالمانع  يمرتبهبازنشسته با 
سقف حق التدريس و حق التحقيق دريافتي اعضاي  -2تبصره 

دانشياري و استادي از  يمرتبهعلمي بازنشسته دعوت به كار با  هيأت
مجازي دانشگاه نيز مشابه اعضاي  هايدورهاقماري و  هايپرديسكليه 
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واحد عالوه بر سقف ياد شده  16وقت حداكثر ي شاغل تمامعلم هيأت
  است. 

واحدهاي درسي در فصل  يارائهدر صورت لزوم و  -7ماده 
واحد نظري يا  6حداكثر تا ميزان  توانندميعلمي  هيأتتابستان، اعضاي 

هفته تدريس نمايند. به علت كوتاه بودن  6معادل عملي آن براي مدت 
در  هادورهتابستاني ساعات تدريس دروس اين  هايكالس يدورهمدت 
برابر ساعات تدريس در طي نيمسال تحصيلي عادي خواهد بود.  3هفته 

  .باشدمي 2پرداخت حق التدريس در تابستان مطابق ماده 
 مؤسساتعلمي  هيأتاز خدمات اعضاي  تواندميدانشگاه  -8ماده 

انشكده ذيل پرديس و و مراكز غير دانشگاهي، به پيشنهاد مدير گروه/ د
تائيد رئيس پرديس/ دانشكده مربوط استفاده نمايد. ميزان حق التدريس 

حقوق و  اين افراد براي هر ساعت نظري يا معادل عملي آن بر اساس 
  شغل فرد همتراز او در دانشگاه تهران، قابل پرداخت است. يالعادهفوق

  
گان مدارك تحصيلي ضوابط پرداخت حق التدريس دارند -ب

تحصيلي حوزوي  هاينامهعلمي، گواهي  هيأتدانشگاهي غير عضو 
  و متخصصين بدون مدرك دانشگاهي

حق التدريس مدرسين داراي مدرك تحصيلي حوزوي با  -9ماده 
 تأييدسطح، خارج و يا داشتن درجه اجتهاد با  هايدورهتوجه به اتمام 

مي ستاد نمايندگي مقام معظم معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسال
مزبور موضوع  هاينامهو رعايت طبقه بندي گواهي هادانشگاهرهبري 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  يمرتبهو  شوندمي دعوت آزمايشگاهي، ...

شوراي  تأييدصالحيت و مهارت و تجربه و پيشينه خدمات آنان مورد 
آموزشي دانشكده / پرديس باشد، پس از تائيد معاون آموزشي دانشگاه 

درصد حق  100. ميزان حق التدريس آنان تا شودمياجازه تدريس داده 
جه به مدارك علمي و تجربه مدرس التدريس مقرر در اين ماده با تو

  ارزيابي و توسط معاون آموزشي دانشگاه تعيين خواهد شد.
  

  ضوابط كلي -ج
براي  نامهآيينحق التدريس هاي تعيين شده در اين  -11ماده 

تدريس در مقاطع دانشگاهي و براي دروس دانشگاهي بر اساس برنامه 
  .باشدميآموزشي مصوب 

موظفند از دروسي كه  نامهآيينمول اين تمام مدرسان مش -12ماده 
امتحان به عمل آورند و  اندنمودهبراي تدريس آن حق التدريس دريافت 

نمرات مربوط را در مهلت مقرر اعالم و ثبت نمايند. ضمناً براي هر 
هفته حق التدريس قابل پرداخت است. براي  18نيمسال حداكثر تا 

هفته نيمسال  18هر درس معادل  نيمسال تابستاني نيز حق التدريس براي
  عادي قابل پرداخت است.
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 نامهآيينبه مدرساني كه بر طبق اين  تواندميدانشگاه  -13ماده 
هزينه  شوندميتحصيالت تكميلي دعوت  هايدورهبراي تدريس دروس 

اياب و ذهاب و اقامت بپردازد. مشروط بر اينكه هر نوبت مسافرت براي 
شد. چنانچه فاصله محل تدريس تا محل ساعت تدريس با 4حداقل 

كيلومتر  150كيلومتر و كمتر از  50علمي بيش از  هيأتخدمت عضو 
 150برابر و چنانچه اين فاصله بيش از  5/1باشد، ضريب حق التدريس 

  برابر اعمال گردد.  2كيلومتر باشد، ضريب 
 نامهآيينپرداخت هر نوع حق التدريس مندرج در اين  -14ماده 

ل به قراردادي خواهد بود كه بين مدرس و رئيس پرديس يا موكو
  .شودميدانشكده محل تدريس يا مقام مجاز از طرف وي تنظيم 

 هيأتبه جاي تنظيم و امضاء قرارداد با  تواندميدانشگاه  -تبصره 
علمي شاغل در همان دانشگاه، در هر نيمسال ليستي حاوي مشخصات 

ود را تهيه و بر همان اساس علمي حق التدريسي خ هيأتاعضاي 
  پرداخت نمايد.

  
واحدهاي معادل براي حق التدريس  يمحاسبه ينحوهضوابط  -د

  دروس
ضريب دروس نظري براي كليه دروس نظري در همه  -15ماده 

  مقاطع تحصيلي يكسان و برابر يك است.
مبناي حق التدريس يك واحد معادل براي هر درس  -16ماده 

هي و رسم فني مشروط به آنكه ساعات تخصيص كارگاهي، آزمايشگا
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ساعت كار عملي در هر نيمسال تحصيلي باشد،  24يافته حداقل برابر 
معادل نرخ حق التدريس دروس نظري بر اساس جدول ذيل تعيين 

  . گرددمي
  
  رديف

ساعات كار عملي دروس كارگاهي و آزمايشگاهي و ..... 
  در هر نيمسال تحصيلي

قابل ميزان واحد معادل 
  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

براي هر درس كارگاهي گروه هنر و آزمايشگاهي و  -17ماده 
 51ساعت كار آزمايشگاهي و  24بخش عملي درس رسم فني (هر واحد 

هارم واحد آن ساعت كار عملي درس رسم فني) واحد معادل برابر سه چ
  درس محسوب خواهد شد.

واحد معادل دروس عمليات صحرايي، كارآموزي يا  -18ماده 
واحد  4و در هر نيمسال حداكثر  شودميكارورزي به طريق زير محاسبه 

  معادل قابل احتساب است.
  

  5تعداد دانشجو) + × (واحد درس عمليات صحرايي يا كارآموزي و كارورزي  × Aواحد معادل = 
12  

  

دانشگاه  هايبخشو براي ساير  A  = كه براي بخش كشاورزي
  برابر يك است.
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 شودميواحد معادل عمليات صحرايي در صورتي منظور  -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 

  .باشدميواحد  6گرايش خدمات اجتماعي (مددكاري اجتماعي) 
پرداخت حق الزحمه كارورزي و كارآموزي منوط به  -3تبصره 

گزارش  يارائهحداقل يك بار بازديد از محل كارآموزي و كارورزي و 
  .باشدمي

ي و كارورزي و خارج از منطقه براي بازديد از كارآموز -4تبصره 
روزانه و نيز هزينه سفر برابر  مأموريت يالعادهجغرافيايي شهر، فوق

  مقررات قابل احتساب است.
  . باشدمي 75/1هر واحد درس تربيت بدني، معادل  -19ماده 

تربيت بدني افزايش ضريب فوق شامل دروس عمومي:  -1تبصره 
به ارزش يك  )1تربيت بدني ( جايگزين درس (يا تربيت بدني ويژه)

(يا ورزش  1ورزش واحد عملي) و  5/0 –واحد نظري  5/0واحد (
واحد  1به ارزش يك واحد ( )2تربيت بدني (جايگزين درس  ويژه)

  .باشدمي 3ورزش و  2ورزش عملي) و دروس اختياري شامل 
شامل مجموع واحد درس  75/1ضريب  يمحاسبه -2تبصره 

  .اشدبمي(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 

  . باشدميشرح جدول پيوست 
 هيأتدر خصوص كسر واحد موظف تدريس اعضاي  -تبصره  

 .شودميمربوطه عمل  ينامهآيينعلمي جانباز بر اساس 

اجرايي، ميزان كاهش واحد موظف توسط  هايسمتبراي ساير 
. در ضمن ميزان كاهش واحدهاي شودميدانشگاه تعيين  يرئيسه هيأت

موظف هر سمت نبايد از مقام مافوق وي بيشتر باشد و در هر حال تعداد 
شود. منظور از  تركمواحد  3واحد موظف آموزشي فرد نبايد از 

دو ستاره مندرج در دار يك يا هاي ستارهاجرايي، پست هايسمت
  .باشدميهاي سازماني مصوب پست يمجموعه

واحد معادل براي دروسي كه بنا بر ضرورت، در  -21ماده 
زير محاسبه  يطبق ضابطه گرددمينفر ارائه  50بيش از  هايكالس

  .شودمي
U= W× [1+ ] 

تعداد  Nتعداد واحد درس و  Wتعداد واحد معادل درس،  Uكه 
  باشد. 50انشجوي ثبت نام شده براي آن درس است كه بايد بيش از د

 يبراي دروس مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، ضابطه -تبصره
  قابل اجرا خواهد بود. 50به جاي  20فوق با اعمال عدد 

مبلغ هر ساعت حق التدريس دانشجويان دكتري كه  -22ماده
ضافه بر مبلغ حق التدريس ا %20، تا اندگذرانيدهامتحان جامع خود را 
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واحد معادل محاسبه و پرداخت  6و حداكثر تا سقف  1مربي پايه 
  .شودمي

 يدورهدر صورت نياز به استفاده از خدمات دانشجويان  -تبصره
كارشناسي ارشد  يدورهو دانشجويان  اندندادهدكتري كه امتحان جامع 

الزحمه دستياران در مقاطع كارشناسي، مطابق دستورالعمل پرداخت حق
  .شودميآموزشي عمل 

كارشناسي مطابق  يدوره هايپروژهتعداد واحد معادل  -23ماده 
  :باشدميكه حداكثر آن برابر يك  شودميزير محاسبه 

  = واحد معادل پروژه
اگر پروژه توسط بيش از يك نفر راهنمايي شود تعداد  -1تبصره 

  .شودميراهنمايان پروژه تقسيم واحد معادل فوق بر تعداد 
كه با يك عنوان توسط بيش از  هاييپروژهواحد معادل  -2تبصره 

طبق ضوابط فوق براي هر دانشجو و  شودمييك نفر دانشجو اجرا 
  واحد معادل قابل محاسبه است. 3حداكثر تا 

 يك ششم واحد معادل درس سمينار كارشناسي برابر -3تبصره 
 2حداكثر براي هر فرد در يك نيمسال تحصيلي تا واحد درس سمينار و 

  واحد قابل احتساب است.
 واحد معادل درس سمينار كارشناسي ارشد ناپيوسته،  -4تبصره 

علمي در يك نيمسال  هيأتواحد درس سمينار و حداكثر براي هر عضو 
  .باشدميواحد قابل پرداخت  2تا 
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علمي و اجتماعي به  هايتمشور يارائهبه منظور  -24ماده 
علمي مشاور  هيأتكارشناسي، واحد معادل عضو  يدورهدانشجويان 

دانشجويان مقطع كارشناسي به ميزان پنج صدم واحد به ازاي هر دانشجو 
  .شودميواحد در هر نيمسال در نظر گرفته  2و حداكثر تا 

براي نامه كارشناسي ارشد ناپيوسته واحد معادل هر پايان -25ماده 
واحد پايان نامه (مطابق برنامه درسي   علمي راهنما معادل هيأتعضو 

مصوب) كه به صورت حق التحقيق (معادل حق التدريس) پس از دفاع و 
داوران و مطابق مقررات مربوط قابل پرداخت  هيأتاعالم نمره توسط 

واحد پايان نامه   علمي مشاور معادل هيأت. حق الزحمه عضو باشدمي
كه به صورت حق التحقيق (معادل  باشدميو حداكثر تا سقف يك واحد 

داوران مطابق  هيأتحق التدريس) و پس از دفاع و اعالم نمره توسط 
  .شودميمقررات مربوط پرداخت 

علمي  هيأتبيش از يك نفر عضو  اينامهچنانچه پايان -تبصره
الزحمه مذكور به ور داشته باشد. حقعلمي مشا 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

اهنمايي هر رساله دكتري تخصصي واحد معادل ر -26ماده 
)Ph.D واحد رساله (مطابق برنامه درسي مصوب) است كه به  ) معادل

از  . باشدميصورت حق التحقيق (معادل حق التدريس) قابل پرداخت 
 4و حداكثر  ترميصورتقبل از دفاع به  تواندميتعداد واحد مذكور 
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پس از  بايدميباقيمانده  رداخت شود. پرداخت واحد در هر نيمسال پ
  داوران صورت گيرد. هيأتانجام مراسم دفاع و اعالم نمره قبولي توسط 

 هيأتچنانچه رساله دانشجو بيش از يك نفر عضو  -1تبصره 
علمي راهنما داشته باشد حق الزحمه مذكور در اين ماده به نسبت 

 هيأتهر حال كل واحد معادل اعضاي مساوي تقسيم خواهد شد. در 
  تعداد واحد رساله بيشتر باشد.  علمي راهنما نبايد از 

علمي مشاور (به  هيأتحق الزحمه هريك از اعضاي  -2تبصره 
 مجموعاً واحد رساله (  تعداد دو نفر) رساله دكتري تخصصي معادل

كه پس از برگزاري مراسم دفاع  باشدمياله) واحد رس براي مشاورين 
  قابل پرداخت است.

علمي مشاور بيش از دو نفر  هيأتچنانچه تعداد اعضاي  -3تبصره 
به طور مساوي تقسيم شود. در هر  بايدميباشد حق الزحمه مذكور 

تعداد   علمي مشاور نبايد از هيأتصورت كل واحد معادل اعضاي 
  تجاوز كند.واحد رساله 

نامه مهلت ثبت واحد معادل راهنمايي و يا مشاوره پايان -27ماده 
كارشناسي ارشد ناپيوسته و يا رساله دكتري تخصصي بر اساس 

بندي اجراي حق التدريس اعالم شده از سوي معاونت دستورالعمل زمان
. هر يك از اين واحدها باشدميآموزشي دانشگاه در هر نيمسال تحصيلي 

  داكثر يك نيمسال پس از تاريخ دفاع قابل احتساب است.تا ح
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از علمي داور خارج  هيأتحق الزحمه هر يك از اعضاي  -28ماده 
دكتري مطابق زير  هايرسالهها) براي دانشگاه (سطح تهران و شهرستان

  شود:محاسبه مي
 عادي 5استادياران معادل نيم واحد حق التدريس استاديار پايه 

 عادي 10ادل نيم واحد حق التدريس دانشيار پايه دانشياران مع

  عادي 15استادان معادل نيم واحد حق التدريس استاد پايه 
ارقام فوق  حق الزحمه براي داوران داخل دانشگاه  -1تبصره 

  . باشدمي
دعوت شده باشد  هاشهرستانعلمي كه از  هيأتاعضاي  -2تبصره 

اياب و ذهاب آنها نيز جداگانه پرداخت  عالوه بر مبلغ فوق، هزينه
  .شودمي

علمي داور توسط مدير  هيأتعلمي عضو  يمرتبه تأييد -3تبصره 
  .كندميگروه/ رئيس دانشكده جهت پرداخت مبلغ فوق كفايت 

تحصيالت تكميلي جهت حضور در جلسه  ينماينده -4تبصره 
يا داوران داخلي تعيين دفاع از پايان نامه يا رساله از ميان يكي از مديران 

  خواهد شد. 
علمي داور خارج از دانشگاه  هيأتحق الزحمه اعضاي  -29ماده 

 هايرساله) براي پروپوزال هاشهرستان(اعم از داوران سطح تهران و 
  . باشدمي 28مبالغ ماده  %50دكتري معادل  يدوره
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حق الزحمه براي داور داخل دانشگاه مشروط بر آنكه  -1تبصره 
 1تبصره  %50علمي خارج از دانشكده مربوطه باشد، معادل  هيأتضو ع

  قابل پرداخت است. 28ماده 
دعوت شده باشد  هاشهرستانعلمي كه از  هيأتاعضاي  -2تبصره 

عالوه بر مبلغ فوق، هزينه اياب و ذهاب آنها نيز جداگانه پرداخت 
  .شودمي

توسط مدير  علمي داور هيأتعلمي عضو  يمرتبه تأييد -3تبصره 
  كند.گروه/رئيس دانشكده جهت پرداخت مبلغ فوق كفايت مي

علمي داور خارج از دانشگاه  هيأتحق الزحمه اعضاي  -30ماده 
كارشناسي ارشد معادل  هاينامه) براي پايان هاشهرستان(سطح تهران و 

  . باشدمي 28حق الزحمه هاي مندرج در ماده  70%
ارقام فوق  ران داخل دانشگاه حق الزحمه براي داو -1تبصره 

  . باشدمي
علمي داور توسط مدير  هيأتعلمي عضو  يمرتبه تأييد -2تبصره 

  كند.گروه/رئيس دانشكده جهت پرداخت مبلغ فوق كفايت مي
دعوت شده باشد  هاشهرستانعلمي كه از  هيأتاعضاي  -3تبصره 

ا نيز جداگانه پرداخت عالوه بر مبلغ فوق، هزينه اياب و ذهاب آنه
  .شودمي
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