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  آئین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمیشیوه نامه اجرایی 

 شی پژوه مؤسسه هاي: دومبخش 

 (شوراي عالی انقالب فرهنگی 14/10/89مورخ  679جلسه  مصوب)
 

 

 

  مقذمه

 

ُ « 1»ایي شیَُ ًاهِ زض اخطای هازُ   ترش سَم آئیي ًاهِ اضتما هطتثِ اتالغی عی ترشٌاهِ شمواض

تِ شطح شیل تسٍیي گطزیسُ ٍ تطای اػضای ّیات ػلوی پژٍّشمی   3/12/89هَضخ  98727/15/89

شاغل زض هؤسسِ ّای پژٍّشی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی ٍاتستِ تِ ٍظاضت ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍضی، 

 .الظم االخطا هی تاشس 1/6/1390سایط زستگاّْای اخطایی ٍ ًْازّای ػوَهی وشَض اظ تاضید 

 

 تصاراتاخ: فصل اول

 . هٌظَض، ٍظاضت ػلَم، تحمیمات ٍ فٌاٍضی است: وزارت .1

ّط یه اظ زاًشگاّْا ٍ هؤسسِ ّای آهمَظ  ػمالی، پژٍّشمی ٍ فٌماٍضی     تِ : مؤسسه .2

 « ٍظاضت»وممِ زاضای هدممَظ اظ شممَضای گسممتط  آهممَظ  ػممالی  ٍ غیطزٍلتممی  زٍلتممی 

 .گطززاعالق هی ،یا سایط هطاخغ لاًًَی شیطتظ هی تاشٌس

شمَضای  آهَظشی ٍ پژٍّشی حَظٍی وِ تطاسما  هدمَظ   تِ ولیِ هطاوع : حوزه علمیه .3

 ،حمَظٍی همی تاشمٌس    یتحصمیل همسضن  هداظ تِ فؼالیت ٍ صمسٍض  ػالی حَظُ ػلویِ لن 

 .اعالق هی گطزز

یما ًْازّمای    ِ ّما زٍلتمی، هؤسسم   ِ ّایولیِ ٍظاضتراًِ ّا، هؤسستِ  :دستگاه اجرایی .4

یِ زستگاّْایی ومِ شموَق لماًَى تمط     ولّوچٌیي ػوَهی غیطزٍلتی، شطوتْای زٍلتی ٍ 

ِ »ا تصطیح ًام تَزُ ٍ هصازیك آى تِ تأییس ّیمات اهٌمای   یآًْا هستلعم شوط ٍ   «هؤسسم

 .اعالق هی گطززهی ضسس، 

ٍاحمس سماظهاًی هشرصمی ومِ زاضای اسمتمالق       تِ :مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی .5

ایداز شمسُ   یصالحٍ یا سایط هطاخغ ش ٍ تا تصَیة هدلس شَضای اسالهی تَزُ حمَلی

تَزخمِ سماالًِ آى اظ هحمل هٌماتغ غیطزٍلتمی      %(  05)یا هی شَز ٍ تیش اظ پٌداُ زضصس 

 هممی تاشممس،  ضا ػْممسُ زاض خٌثممِ ػوممَهی  ٍظممایو ٍ ذممسهات زاضای  اًدممام تممأهیي ٍ 

 .اعالق هی گطزز
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ِ  :عضو هیات علمی .6 ّمط یمه اظ اػضمای ّیمات ػلومی آهَظشمی ٍ یما پژٍّشمی ومِ           تم

  زضآهممسُ تاشممس، « هؤسسممِ»تممِ اسممترسام  « ٍظاضت»مممطضات تطاسمما  اممَاتظ ٍ ه 

 .اعالق هی گطزز

 تممِ هدوَػممِ فطهْممایی وممِ تممِ هٌظممَض اضظیمماتی صممالحیت ػلوممی  : شناسنننامه علمننی .7

 زٍمترمش   4تا  1خساٍق هَاَع هَاز فؼالیتْای هٌسضج زض  ػضَ ّیات ػلوی تطاسا  

   ، " آهَظشمممی" ، "  اختوممماػی -تطتیتمممی -فطٌّگمممی" )آئمممیي ًاهمممِ اضتمممما هطتثمممِ   

ِ (  " اخطایی -ػلوی" ٍ  " فٌاٍضی –پژٍّشی "  تىویمل ٍ تمِ تأییمس هطاخمغ شیمطتظ      ، تْیم

 .ضسیسُ تاشس، اعالق هی گطزز

 
 

 تعاریف: دومفصل 

زازُ ّای ّسفوٌس ٍ هٌسدن است وِ اظ هٌاتغ هرتلمو تْیمِ ٍ زض   هغالة یا  :تذوین کتاب .1

 .یه هدوَػِ گطزآٍضی هی شَز

هدوَػِ ای اظ زازُ ّای ػلوی ٍ ًظطیمات   تسٍیي وتاب هشتول تط ًَػی اظ: تألیف کتاب .2

وِ تطاسا  تحلیل خسیس ٍ یا تطویة هثتىطاًِ ساهاًسّی همی شمَز ٍ   است پصیطفتِ شسُ 

 .است ٍ یا ًتیدِ گیطی هؼوَالً تَأم تا ًمس

 آى% 20حمسالل  ًَػی اظ تألیو وتاب هشتول تمط هدوَػمِ ای اسمت ومِ      :تصنیف کتاب .3

ٍ ّوطاُ  تسٍیي ،ٍ ًَآٍضی ّای ػلوی ًَیسٌسُ یا ًَیسٌسگاى ی خسیسْاتطاسا  زیسگاّ

تا تحلیل یا ًمس زیسگاّْای زیگطاى زض یه هَاَع هشرص هی تاشس، ّط چٌس وِ هوىمي  

 .سٌاست آًْا ضا لثالً زض هماالت ذَز هٌتشط وطزُ تاش

تمسق ّمای هَخمَز زض خْماى،      –ست اظ هؼطفی ًسمرِ  ا ػثاضت: تصحیح انتقادي کتاب .4

تشریص صحیح تطیي ٍ ًعزیىتطیي ًسرِ تِ ظهاى حیمات هؤلمو، اضائمِ ضٍ  تحمیمك،     

شطح ٍ تَایح هستٌسات هتي، شوط هأذص ٍ هٌاتغ هَضز استفازُ تا اسمتٌاز تمِ شمَاّس ٍ    

وتاب شٌاسی آى، تىویل ًممایص چمِ زض ػثماضت ٍ چمِ زض هحتمَا ٍ زاٍضی زض تْتمطیي       

  .تطزاشت ٍ ًظایط آى

طیِ ػلوی هؼتثط اػن اظ ًشطیِ ػلومی هؼتثمط زاذلمی ٍ ذماضخی     ًش :نشریه علمی معتبر .5

 زاضای ومِ  اسمت  ( واغمصی یما الىتطًٍیىمی   )ًشطیِ ػلوی هؼتثمط زاذلمی ًشمطیِ ای    . است

ٍ ّوچٌمیي ٍظاضت تْساشمت،   ) «ٍظاضت»تطٍیدمی اظ   –پژٍّشی یا ػلومی   –زضخِ ػلوی 

اضخی ًشمطیِ ای  ًشطیِ ػلوی هؼتثط ذم  .یا حَظُ ػلویِ تاشس (زضهاى ٍ آهَظ  پعشىی

 اػتثمماض آى تَسممظ اهتیمماظ آى هتٌاسممة تمما زضخممِ  اسممت وممِ ( واغممصی یمما الىتطًٍیىممی)

 .ّیات هویعُ تؼییي هی گطزز
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ّوایشی است وِ تا زاٍضی هماالت زضیافتی ّوطاُ تمَزُ ٍ پمس اظ    :همایش علمی معتبر .6

 ش ٍ پاسمد زضذصمَآ آى همالمِ تَسمظ حضماض     اضائِ ّط همالِ، ًمس ٍ تطضسی یا پطس

تٌیازی، واضتطزی، تَسؼِ ای یما  )زض ایي ًَع ّوایش صطفاً هماالت ػلوی . اًدام هی شَز

 .اضائِ هی شَز( فٌاٍضی

پایگاُ استٌازی ػلَم خْاى اسمالم  اضائِ شسُ تَسظ  تط ًوایِاست هشتول  :معتبر نمایه .7

) ISC 1(    أییممس تممِ تآى تممیي الوللممی  وممِ همثَلیممت  ٍ ًوایممِ ّممای هؼتثممط تممیي الوللممی 

 .ضسیسُ تاشست هویعُ ّیا

زاضای تؼساز اسمتٌازّایی تمیش اظ   همالِ ای وِ هتٌاسة تا ّط ضشتِ تِ :  2مقاله پراستناد .8

ٍ یا یىی اظ ًوایِ ّای هؼتثط تیي الوللی تِ تطتیة  ISCگعاض  ًوایِ  زض تؼساز هشرصی

 .اعالق هی گطزز تاشس، ساق لثل اظ ساق هطخغ  10ٍ یا  0زض 

ِ  : 3اغمقالننه د .9  زاضای اسممتٌازّایی تممیش اظ  هتٌاسممة تمما ّممط ضشممتِ   ای وممِ  تممِ همالمم

 سماق   2یا یىی اظ ًوایِ ّای هؼتثط تیي الوللمی زض   ISCگعاض  ًوایِ زض  هشرصیتؼساز 

 . اعالق هی گطزز  ،تاشسلثل اظ ساق هطخغ 

سممت اظ هدوَػممِ تممِ ّممن پیَسممتِ ای اظ هفمماّین، تؼمماضیو، لضممایا ٍ ا ػثمماضت :نظریننه .10

 .َض تثییي ٍ پیش تیٌی پسیسُ ّا یا حمایك اضائِ هی شَزپیشٌْازّا وِ تِ هٌظ

تَسمظ   زفطآیٌس شىستِ شسى ٍ زٍتاضُ ساذتِ شسى زاًش هَخَ ػثاضتست اظ :خالقیت .11

فطز ذالق زضتاضُ یه هَاَع ٍ تِ زست آٍضزى تیٌش خسیمس ًسمثت تمِ هاّیمت آى تما      

تمِ هٌظمَض    ضٍیىطزی ًَ زض خْت تشطیح، تطزاشت، تطلطاضی ضٍاتظ، وشو ًازاًستِ ّما 

 .  اظ آى هَاَع پطزاظشی ًَ

ًتایح ذاللیت وِ تمِ صمَضت    اظ تحمك ترشیسى، ػیٌی وطزى ٍ اضائِ ػثاضتست :نوآوري .12

 یما ؼومَالً زض لالمة یمه همالمِ ػلومی      ه)پیشٌْاز خسیس  اضائِ یه هفَْم، تؼطیو، لضیِ یا

 . ظَْض هی وٌس (یا ذسهت خسیس ٍ عطاحی یه هحصَق

ومِ اظ لحماػ هیماًگیي ومل زض زٍضُ ّمای      آهَذتِ ای است  زاًش: دانش آموخته ممتاز .13

ٍ زض زٍضُ تحصمیالت تىویلمی،    اٍق%( 20)واضزاًی ٍ واضشٌاسمی خمعٍ تیسمت زضصمس     

اٍق زاًش آهَذتگاى ّن زٍضُ ای ّمای ذمَز زض ضشمتِ     %(50)خعٍ تیست ٍ پٌح زضصس 

 .تاشس 16َزُ ٍ العاهاً زاضای هؼسق تاالی هطتَط ت

 
_________________________ 
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تیٌمی   سمٌسی اسمت هشمتول تمط هغالؼمات واضشٌاسمی، هثمیي پمیش         :پیوست فرهنگنی  .14

پیاهسّای فطٌّگی ٍ اػواق العاهات ٍ استاًساضزّای هطتَط زض ّط ًَع عمطح، تصموین ٍ   

فطٌّگی هتٌاسة تا همتضیات ٍ اختواػی   لی لضایی،حمَ  السام والى التصازی، سیاسی،

  .ٍ شطایظ خاهؼِ

 ًشستی اسمت ومِ تمطای اضظیماتی یمه ًظطیمِ، ًمَآٍضی،         :کرسی نقذ و نظریه پردازي .15

 ًمس ٍ هٌاظطُ زض حمَظُ ػلمَم اًسماًی ٍ هؼماضال اسمالهی ظیمط ًظمط ّیمات حوایمت اظ          

هممطضات آى ّیمات زض   وطسی ّای ًظطیِ پطزاظی، ًمس ٍ هٌماظطُ ٍ تطاسما  امَاتظ ٍ    

 .هطاوع ػلوی تطگعاض هی گطزز

 
 

 ضوابط کلی :فصل سوم

اػضای ّیات ػلوی زض ّط هطتثِ تِ هٌظَض اضتما ٍ هستوط غاق توام ٍلت حسالل هست اشت -1ماده 

 :تِ هطتثِ تاالتط ػثاضت است اظ

 ساق 3                         (تا هسضن واضشٌاسی اضشس)یاض پژٍّشهطتی  -الو  

 ساق 0      َّشی پژ هطتی  -ب 

 ساق 4      َّشی پژ استازیاض -ج            

 ساق 4      َّشی پژ زاًشیاض -ز 

ِ   ٍلت ػضَ ّیات اشتغاق توامهَاضز شیل زض حسالل هست   -1تبصره   ػلوی تطای اضتما تمِ هطتثم

 :سلاتل احتساب ًوی تاشتاالتط 

 زٍضُ اطٍضت ذسهت ًظام ٍظیفِ -الو

                همممأهَضیتی ومممِ هٌدمممط تمممِ لغمممغ ٍظمممایو آهَظشمممی ٍ یممما پژٍّشمممی  همممست -ب

           گممطزززض هؤسسممِ هحممل ذممسهت ٍ یمما هحممل هأهَضیممت هممی ّیممات ػلوممی  ػضممَ

آئیي ًاهِ استرساهی اػضای ّیات ػلومی ٍ  « 44»تاستثٌای هماهات هَاَع هازُ )

 (شیل ایي هازُ« 2»هشوَلیي تثصطُ 

 شی آهَظسَم زٍضُ تَلو زض هؤسسات  هست ذسهت تیش اظ یه -ج

اشمتغاق  همست   حسالل زٍضُ فطصت هغالؼاتی ٍ پسا زوتطی اػضای ّیات ػلوی خعٍ -2تبصره 

 . هی گطززهحسَب آًاى تطای اضتما تِ هطتثِ تاالتط 

تمطای اضتمما تمِ     ًیومِ ٍلمت   ی ٍّط زٍ ساق ذسهت اػضای ّیات ػلوی ًیوِ حضمَض  -3تبصره 

سماق ذمسهت تومام ٍلمت آًماى      " یه " ٍ   " یه ٍ ًین"  هؼازق هطتثِ تاالتط تِ تطتیة 

 تؼیممیي سمماػات هَظممو تحمیممك اػضممای ّیممات ػلوممی    چگممًَگی  .گممطززهممی تلمممی

تممِ تصممَیة ّیممات اهٌممای ًیوممِ حضممَضی تطاسمما  زسممتَضالؼولی ذَاّممس تممَز وممِ 

 .هی ضسس« هؤسسِ»
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         تمِ تشمریص   ومِ   ّشیپژٍ حسالل هست اشتغاق آى زستِ اظ استازیاضاى ٍ زاًشیاضاى -4 تبصره

تِ تشریص هی تَاًس  ،هی تاشٌس حائع شطایظ اضتما تِ هطتثِ تاالتطّیات هویعُ شیطتظ 

تا یىساق وماّش یاتمس هشمطٍط تمط     تا وسة اهتیاظات هٌسضج زض تٌسّای شیل ّیات آى 

 .ساق ًثاشس 7اظ  زض هطتثِ ّای هصوَض ووتطآًاى ایٌىِ هدوَع هست اشتغاق 

تمِ هیمعاى حمسالل    آئمیي ًاهمِ اضتمما    « 1»هازُ « 0»ظ وسة شسُ اظ تٌس هیاًگیي اهتیا .1

 اهتیاظ الظم اظ تٌس هصوَض زض عَق زٍضُ هَضز اضظیاتی

     زض ّمط  آئمیي ًاهمِ اضتمما     «3»همازُ  « 1»اظ تٌمس  تمطم   حساوثط اهتیاظ زض ٍاحس واض یا .2

 (اهتیاظ  2)   زض عَق زٍضُ هَضز اضظیاتی زض ّط ساق

 آئیي ًاهِ اضتما «3»اهتیاظ تٌسّای تؼییي وٌٌسُ هازُ تطاتط حسالل  0/1 .3

 آئیي ًاهِ اضتما «4»الی « 1»تطاتط حسالل اهتیاظ ول اظ هدوَع هَاز  0/1 .4

ی اػضای ّیات ػلوی اظ یه هطتثِ تِ هطتثِ تاالتط هٌحصطاً اهتیاظّایی وِ زض تطای اضتما -2ماده 

 . هثٌای هحاسثِ ذَاّس تَز تاشس هطتثِ فؼلی وسة شسُ

زض صَضت تأییس اضتما هطتثِ ػضَ ّیات ػلوی تَسظ ّیات هویعُ، تماضید اخمطای حىمن     -3ماده 

         اضتممما هطتثممِ هتمااممیاى اظ تمماضید نثممت شٌاسممٌاهِ ػلوممی زض زتیطذاًممِ وویتممِ هٌترممة

هی تاشس هشطٍط تط آى ومِ ولیمِ اهتیاظّمای الظم تمِ تشمریص وویسمیَى ترصصمی        

 .شسهطتَعِ تا آى ظهاى وسة شسُ تا

تاضید اخطای حىن اضتما هطتثِ پطًٍسُ ّایی وِ تِ زلیل ػسم وسة حسالل اهتیاظّای الظم : تبصره

، تىویمل پس اظ اظ عطال وویتِ هٌترة، وویسیَى ترصصی یا ّیات هویعُ ضز شسُ تاشس 

 .ض زتیطذاًِ وویتِ هٌترة ذَاّس تَززنثت هدسز پطًٍسُ تاضید 

 حمَظٍی ٍ ًیمع ذثطگماى تمسٍى همسضن زاًشمگاّی ومِ         4ٍ یا  3زاضًسگاى هساضن سغح  -4ماده 

هطتثِ ػلوی آًاى تِ تأییس هطاخغ شیصمالح ضسمیسُ ٍ یما همی ضسمس تطاسما  امَاتظ ٍ        

 .همطضات آئیي ًاهِ اضتما، تِ هطتثِ تاالتط اضتما هی یاتٌس

تایسمت  هتماایاى حمَظٍی زاضای فؼالیمت آهَظشمی ٍ پژٍّشمی زض حمَظُ ػلویمِ همی        :تبصره

هغاتك فطهْما ٍ خمساٍق    ی ذَز ضا زض چاضچَب اَاتظ ایي شیَُ ًاهِ ٍشٌاسٌاهِ ػلو

ٍ پس اظ تأییس هطاخغ زاضای هدَظ شمَضای ػمالی هطومع همسیطیت      ًوَزُ هطتَعِ تٌظین

 .حَظُ ػلویِ لن تِ هؤسسِ هحل ذسهت اضائِ ًوایٌس

هأهَضیت تمااای اضتما هطتثِ اػضای ّیات ػلوی هأهَض تِ تحصیل صطفاً پس اظ اتوام  -5ماده 

 .تحصیلی آًاى لاتل تطضسی هی تاشس

تَلمو الظم تمِ هأهَضیمت     زٍضُوِ پس اظ عمی   یپژٍّش یاض ٍ یا هطتیاىپژٍّشهطتیاى  :تبصره

تحصیلی اػعام شسُ ٍ تمااای ذَز ضا پمیش اظ اػمعام تمِ وویتمِ هٌترمة اضائمِ ًومَزُ        

 .ایي هازُ هستثٌی تَزُ ٍ تمااای ایشاى لاتل ضسیسگی هی تاشس تاشٌس، اظ شوَق
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ومِ تما هدمَظ شمَضای تمَض  ٍظاضت ٍ تما        پژٍّشمی  ٍ یما هطتیماى   پژٍّشیاض هطتیاى -6ماده 

 استفازُ اظ هأهَضیت تحصمیلی هَفمك تمِ اذمص همسضن واضشٌاسمی اضشمس ٍ یما زوتمطی          

تَلمو ٍ وسمة حمسالل     ضُزٍشسُ ٍ یا هی شًَس هی تَاًٌس تسٍى ضػایت ( حسة هَضز)

اهتیاظات الظم ، تِ صطال اضائِ هسضن هَضز ًظط تمِ هطتثمِ تماالتط اضتمما یاتٌمس ٍ تماضید       

اخطای حىن آًاى اظ تاضید اًتصاب ٍ شطٍع تِ واض هدسز تا هسضن واضشٌاسمی اضشمس ٍ   

 .هی تاشس( حسة هَضز) یا زوتطی

زاضای همسضن واضشٌاسمی   ) پژٍّشمیاض هطتیماى  تصوین گیطی زضذصَآ اضتمما هطتثمِ    :تبصره

ومِ تمسٍى اسمتفازُ اظ هأهَضیمت تحصمیلی هَفمك تمِ اذمص          پژٍّشیٍ یا هطتیاى  (اضشس

هسضن زوتطی شسُ ٍ یا هی شًَس تا اضائِ حسالل زٍ همالِ ػلومی پژٍّشمی زض ًشمطیات    

هؼتثط ػلوی تط ػْسُ ّیات هویعُ شیطتظ هی تاشس ٍ تاضید اضتما هطتثِ آًاى پس اظ تأییمس  

 .تاضید هؤذط اذص هسضن زوتطی ٍ یا هماالت هصوَض ذَاّس تَز ّیات هویعُ

حَظٍی وِ تطاسا  اهتیماظات الظم   4اػضای ّیات ػلوی فالس هسضن زوتطی ٍ یا سغح  -7ماده 

 4اضتما یافتِ اًس، صطفاً پس اظ اذص هسضن زوتطی ٍ یا سغح  پژٍّشی تِ هطتثِ استازیاض

 .هطاتة ػلوی تاالتط اضتما یاتٌس حَظٍی تا وسة اهتیاظات الظم هی تَاًٌس تِ

هتماایاى فالس همساضن زاًشمگاّی ومِ صمالحیت آًماى زض هطتثمِ فؼلمی تطاسما  ضأی          :تبصره

 تمِ تأییمس ضسمیسُ تاشمس     «ٍظاضت»وویسیَى ذثطگاى تسٍى هسضن زاًشگاّی هسمتمط زض  

 .اظ شوَق هفاز ایي هازُ هستثٌی هی تاشٌساضتما تِ هطاتة تاالتط  خْت

تا ضػایت واهمل لمَاًیي ٍ   ّواًٌس اػضای ّیات ػلوی ضسوی ی ّیات ػلوی پیواًی اػضا -8اده م

همطضات ٍ زض صَضت احطاظ شطایظ الظم پس اظ تصَیة ّیات هویعُ شیطتظ همی تَاًٌمس   

 .تِ هطتثِ تاالتط اضتما یاتٌس

فؼالیتْای چْاضگاًِ اػضمای ّیمات ػلومی هَامَع  ایمي همازُ ومِ پمس اظ اتومام زٍضُ          : تبصره

ِ »ّوماى  تِ اسمترسام  « هؤسسِ»زض ٍ یا عی زٍضُ اطٍضت  سطتاظی زضآهمسُ  « هؤسسم

 .تاشٌس لاتل احتساب ذَاّس تَز

زض زاًشگاّْا ٍ هؤسسمات آهمَظ    وِ ایطاًیاى همین ذاضج اظ وشَض ٍ یا اتثاع ذاضخی  -9ماده 

ػالی ٍ پژٍّشی ذاضج اظ وشَض زاضای هطتثِ ػلوی تَزُ ٍ تا ضػایت لمَاًیي ٍ هممطضات   

ِ »تِ اسمترسام   هطتَعِ  فؼلمی آًماى تمِ تأییمس     هطتثمِ  زضآهمسُ تاشمٌس، چٌاًچمِ    « هؤسسم

ضسیسُ تاشس تطاسا  اَاتظ ٍ همطضات آئیي ًاهِ اضتمما،  « ٍظاضت»ّیات هویعُ هطوعی 

 . تِ هطتثِ تاالتط اضتما هی یاتٌس
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زاًشمگاّْا ٍ هؤسسمِ ّمای    ٍ هؤسسمِ ّمای پژٍّشمی ٍاتسمتِ تمِ      « ٍظاضت»سمتاز   -10ماده 

َ   « هؤسسِ پژٍّشی»حىن  زضظ  ػالی آهَ س ٍ اػضمای ّیمات ػلومی    ًتلممی همی شم

تاتغ اَاتظ ٍ همطضات آئیي ًاهِ اضتما هطتثِ هؤسسات پژٍّشی تمَزُ   ْاشاغل زض آً

 صالحیت ّیمات هویمعُ هطومعی   ٍ اظْاضًظط ًسثت تِ زضذَاست اضتما هطتثِ آًاى زض 

 .است شیطتظ حسة هَضزٍ یا ّیات هویعُ هؤسسِ  «ٍظاضت»

لغغ ًظمط اظ تأییمس   تثِ تاالتط، ًشستگی اػضای ّیات ػلوی هتماای اضتما تِ هطحىن تاظ -11ماده 

اَاتظ ٍ همطضات صمٌسٍق تاظًشسمتگی هطتَعمِ    یا ػسم تأییس ّیات هویعُ شیطتظ تاتغ 

زض ّط حاق چٌاًچِ ػضمَ ّیمات ػلومی هتماامی اضتمما لثمل اظ تاظًشسمتگی         .هی تاشس

 .لاتل تطضسی ذَاّس تَزترة ًوَزُ تاشس، تمااای ٍی هساضن ذَز ضا تحَیل وویتِ هٌ

امَاتظ ٍ   ا ضػایتت صطفاً «هؤسسِ»ّط گًَِ اَاتظ ٍ همطضات زیگط اظ سَی  اػواق -12ماده 

ِ »ٍ تا اضائِ پیشٌْاز ّیمات هویمعُ    همطضات هٌسضج زض آئیي ًاهِ اضتما هطتثِ تمِ   «هؤسسم

هطاخغ شیطتظ اهىماى پمصیط    ظ تأییسٍ پس ا «ٍظاضت»هویعُ  ٍ ّیاتْای هطوع ّیاتْای اهٌا

 .هی تاشس

هممطضات  »« 3»همازُ  « 9»زض اخمطای تٌمس    «ٍظاضت»هطوع ّیاتْای اهٌا ٍ ّیاتْای هویعُ  -13ماده 

تط حسمي اخمطای   « هویعُ هطوعی ْایهطتَط تِ عطظ تشىیل ٍ اذتیاضات ٍ ٍظایو ّیات

ح پطًٍمسُ زض  آئیي ًاهِ اضتمما ًظماضت زاشمتِ ٍ زض صمَضت لمعٍم ضأسماً اظ عطیمك عمط        

السام تِ تطضسمی پطًٍمسُ    «ٍظاضت»وویسیًَْای ترصصی ٍ ّیاتْای هویعُ هستمط زض 

 هطومع   آىومِ زض ایمي صمَضت ضأی اتالغمی اظ سمَی       ذَاّس ًوَز اػضای ّیات ػلوی

 .تاشس االتثاع هی الظم

 

 اختصاصیضوابط : فصل چهارم

 ن نامه ارتقاآئی دومبخش  1شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -1ماده 

 اػضممای  " اختومماػی –تطتیتممی  -فطٌّگممی"  اضظیمماتی اهتیاظّممای لاتممل هحاسممثِ اظ فؼالیتْممای  

شٌاسٌاهِ ػلومی ٍ تما ضػایمت     «1»تطاسا  خساٍق هٌسضج زض فطم شواضُ  «هؤسسِ»ّیات ػلوی 

            اضتمما آئیي ًاهِ « 1»تَسظ وویسیَى ترصصی هَاَع هازُ هٌحصطاً آًْا  زلیك تَایحات شیل

 .صَضت هی پصیطز

اهتیاظّممای هَاممَع ایممي هممازُ تممسٍى ًیمماظ تممِ تطضسممی زض وویتممِ هٌترممة تطضسممی  -تبصننره 

 اضتما هطتثمِ  آئیي ًاهِ  «1»تَسظ وویسیَى ترصصی هَاَع هازُ ، صطفاً «هؤسسِ»

 .اًدام هی پصیطز
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 آئین نامه ارتقا دومبخش  2شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -2ماده 

تطاسما    «هؤسسِ»یاتی اهتیاظّای لاتل هحاسثِ اظ فؼالیتْای آهَظشی اػضای ّیات ػلوی اضظ

شٌاسٌاهِ ػلوی ٍ تا ضػایت زلیك تَایحات شیل آًْا صمَضت   «2»فطم شواضُ خساٍق هٌسضج زض 

 .هی پصیطز

     ػلومی ٍ هیمعاى   تؼییي شاذصْای هطتَط تمِ اضظیماتی ویفیمت تمسضیس ػضمَ ّیمات       -1 تبصره

       «1-2»یممه اظ شمماذص ّممای تؼیممیي شممسُ زض لالممة واضتطگْممای شممواضُ  اّویممت ّممط 

ِ   ( ٍ -ّم  -ج -الو) تمَزُ ٍ ًحمَُ    هحمل تمسضیس   تط ػْسُ شمَضای آهَظشمی هؤسسم

اضظیاتی آى هی تایست تط هثٌای صفط تا پمٌح تمِ شمطح ضاتغمِ ّمای شیمل واضتطگْمای        

 .هحاسثِ گطزز هطتَعِ 

ّای آهَظشی ضسوی هصمَب   ولیِ زٍضُتطای وی ّیات ػلآهَظشی ػضَ فؼالیتْای  -2 تبصره

           ٍ( online تمممطذظ آهَظشمممْای الىتطًٍیىممی )اػممن اظ حضممَضی،  غیمممط حضممَضی    

هحاسمثِ   5/0ٍ  75/0، 1تا امطایة  تِ تطتیة زض احتساب وویت تسضیس ًیوِ حضَضی 

 .گطزز هی

یمة هؼمازق تمسضیس زض    حَظُ ػلویِ، تِ تطت 4ٍ  3،  2،  1زض ّط یه اظ سغَح تسضیس  -3 تبصره

 .زٍضُ واضزاًی، واضشٌاسی، واضشٌاسی اضشس ٍ زوتطی هحسَب هی شَز

زلیمماً هشماتِ زضٍ  ًظمطی    اضظیاتی وویت تسضیس زضٍ  ػولی اظ لحاػ اهتیماظزّی   -4صره بت

 .زتَذَاّس 

 وویت تسضیس تطای اػضای ّیات ػلومی زض ّمط ًیوسماق    لاتل هحاسثِحساوثط اهتیاظ  -5تبصره 

 .تاشسهی اهتیاظ   3تحصیلی 

 

 آئین نامه ارتقا دومبخش   3شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -3ماده 

ِ »فٌاٍضی اػضای ّیات ػلومی   –اضظیاتی اهتیاظات لاتل هحاسثِ اظ فؼالیتْای پژٍّشی   «هؤسسم

شٌاسٌاهِ ػلوی ٍ تا ضػایت زلیك تَایحات شیل آًْا  «3»تطاسا  خساٍق هٌسضج زض فطم شواضُ 

 .هی پصیطز صَضت

زض احتساب اهتیاظ همالِ ٍ یا وتاب صطفًا تماضید پمصیط  ٍ یما چماج همالمِ یما وتماب         -1تبصره 

 .حسة هَضز هالن ػول هی تاشس
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چٌاًچِ هتماای اضتما اظ اهتیاظ پصیط  چاج همالِ ٍ یا وتماتی تمطای اضتمما تمِ هطتثمِ       -2تبصره 

زض صَضتی وِ تاضید چاج آى تؼمس   آى همالِ یا وتابفؼلی استفازُ ًٌوَزُ تاشس، اهتیاظ 

 .اظ تاضید اضتما هطتثِ فؼلی تاشس لاتل هحاسثِ است

تِ هماالت زاضای ّوپَشاًی الظم اسمت اهتیماظ تؼیمیي شمسُ زض هیمعاى      زض اهتیاظ زّی  -3تبصره 

فمطم   «2-3»تٌمس  خمسٍق شیمل    زضّوپَشاًی اطب ٍ سپس تطاسا  سْن تؼییي شمسُ  

 .ِ گطززهحاسثشٌاسٌاهِ ػلوی « 3»شواضُ 

 اهتیمماظ وویممت تممسضیس ػضممَ ّیممات ػلوممی هؤسسممِ ّممای پژٍّشممی زض صممَضتی   -4تبصننره 

لاتل احتساب است وِ ػضَ ّیات ػلوی، حسالل اهتیاظّای هطتَط تِ ویفیت تمسضیس  

 .آئیي ًاهِ وسة ًوَزُ تاشس ترش زٍم 2ضا عثك خسٍق شواضُ 

 همالمِ   «6»ٍ « 3»اضائمِ حمسالل    تطای اضتما تِ هطتثِ زاًشمیاضی ٍ اسمتازی تمِ تطتیمة     -5تبصره 

ػلوی پژٍّشی هؼتثط هستمل العاهی است ٍ هٌظَض اظ همالِ هستمل همالِ ای است وِ 

چٌاًچِ همالِ، هسترطج اظ پایماى ًاهمِ یما     .ًَیسٌسُ آى صطفاً شرص هتماای تاشس

هشتطواً ًَیسٌسگاى ( هتماای)ضسالِ زاًشدَ تَزُ ٍ زاًشدَ ٍ استاز ضاٌّوای ٍی 

  .آى همالِ ًیع هستمل تلمی هی گطزز ،اشٌسهمالِ ت

 ا یم هسمترطج اظ ضسمالِ   ( ًمِ صمس زض صمس آى   )چٌاًچِ ترشمی اظ هغالمة یمه همالمِ      -6تبصره 

زض  همالِوویت ٍ ویفیت ًَع پایاى ًاهِ هتماای اضتما تاشس ترش هطتَعِ هتٌاسة تا 

لاتمل   شٌاسمٌاهِ ػلومی    3فمطم شمواضُ    «4-3»تما   «2-3»ٍق اّط یه اظ تٌسّای خمس 

 .احتساب هی تاشس

 اضتممما تممِ هطتثممِ اسممتازی ػممالٍُ تممط وسممة حممسالل اهتیمماظات هٌممسضج زض خممسٍق     -7تبصننره 

هسمتلعم   ،ایي هازُ «0»آئیي ًاهِ اضتما هطتثِ تا ضػایت تثصطُ  زٍمترش « 0»شواضُ 

 :هی تاشساظ هَاضز شیل  هَضز یه حساللتحمك 

 سممایط حممل ذممسهت یمما هؤسسممِ هّممسایت ضسممالِ زٍ زاًشممدَی زٍضُ زوتممطی زض   .1

  زض ضشتِ هطتَط( «هؤسسِ»تا اذص هَافمت )زاضای زٍضُ زوتطی هؤسسِ ّای 

هحل ذمسهت  هؤسسِ ّسایت پایاى ًاهِ ّشت زاًشدَی زٍضُ واضشٌاسی اضشس زض  .2

فالمس زٍضُ   هؤسسمِ ّمای   تمطای  («هؤسسِ»تا اذص هَافمت )ّا هؤسسِ ٍ یا سایط 

 زوتطی زض ضشتِ هطتَط

 ألیفییه وتاب تزاضا تَزى  .3

 یه عطح پژٍّشی هلی ٍ یا سِ عطح استاًی یا هٌغمِ ای زاضا تَزى  .4

اًدومي ػلومی هطتَعمِ،    )اضائِ یه ًظطیِ خسیس تا تأییس هطاومع ػلومی هؼتثمط شیمطتظ      .5

 (ٍ ّیات هویعُ شیطتظ «ٍظاضت»ی ٍ فٌاٍض پژٍّش هؼاًٍت

ِ   -8تبصره  صمطفاً   «6-3»المی  « 2-3»ٍ ذالصمِ همماالت هَامَع تٌمسّای     همماالت   اهتیماظ ولیم

 . هحاسمثِ همی گمطزز    شٌاسمٌاهِ ػلومی  « 3»فطم شواضُ  «2-3»شیل تٌس تطاسا  خسٍق 
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تمِ  اهتیاظ ًفمط اٍق  اشس تهسترطج اظ پایاى ًاهِ یا ضسالِ زاًشدَ  ،زض هَاضزی وِ همالِ

 .تؼلك هی گیطزاستاز ضاٌّوا 

ٌوا تط ػْسُ زاشتِ ٍ چٌاًچِ ّسایت پایاى ًاهِ یا ضسالِ چٌس زاًشدَ ضا یه استاز ضاّ -9تبصره 

زاًشدَیاى شیطتظ تِ ّوطاُ استاز ضاٌّوای یاز شسُ ًَیسٌسگاى همالِ تاشمٌس هتماامی   

 .اظ اهتیاظ ًفط اٍق تطذَضزاض ذَاّس شس( استاز ضاٌّوا)اضتما 

چٌاًچِ ّسایت پایاى ًاهِ یا ضسالِ زاًشدَ ضا تیش اظ یمه اسمتاز ضاٌّوما تمط ػْمسُ       -10تبصره 

استاز ضاٌّوای اٍق هی تَاًس اظ سْن اهتیاظ تؼییي شمسُ تمطای ًفمط    س صطفاً ٌزاشتِ تاش

 .اٍق تطذَضزاض گطزز
 

 

 آئین نامه ارتقا دوم بخش  4شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -4ماده 

ِ »اضظیاتی اهتیاظات لاتل هحاسثِ اظ فؼالیتْای اخطایمی اػضمای ّیمات ػلومی      تطاسما    «هؤسسم

  شٌاسمٌاهِ ػلومی ٍ تما ضػایمت زلیمك تَامیحات شیمل آًْما        « 4»خساٍق هٌسضج زض فمطم شمواضُ   

 .صَضت هی پصیطز

 

          تثصممطُ تممِ تصممَیة« 26»هممازُ ٍ « 17»هدوَػمماً زض چْمماض فصممل هتضمموي ایممي شممیَُ ًاهممِ 

 .الظم االخطا هی تاشس 1/6/90سیس ٍ اظ تاضید ضتحمیمات ٍ فٌاٍضی  ٍظیط هحتطم ػلَم،
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