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     فعالیتهای آموزشی  -1ماده 

   3 3 1دمت موظف(کیفیت همکاری و نحوه مشارکت در امور آموزشی، پژوهشی، اجرایی )در قالب خ 1-1

   5  2کیفیت تدریس 1-2

     3کمیت تدریس 1-3

   3  امتیاز( 3/0)هر پروژه  راهنمایی پروژه دوره کارشناسی 1-4
 گروه است.  مدیر له از طرفشود. یکی از معیارهای اصلی همکاری انجام دقیق و کامل وظایف محوامتیاز توسط مدیر گروه منظور می 3بررسی همکاری و مشارکت در سطح عالی تا  .1

وان امتیاز ، به عن15از بند مذکور و الزامی است. تفاضل امتیاز کسب شده )میانگین دو ترم( در مورد افرادی که واحد درسی دارند آیین نامه ارتقاء  (آموزشی)فعالیتهای  2 ماده 1 امتیاز )میانگین دو ترم( از بند 15. کسب حداقل 2

 گردد.ت تدریس در جدول لحاظ میبند کیفیکسب شده از 

 امتیاز است. ) امتیاز درج شده  در جدول میانگین دو نیمسال می باشد( 25/1امتیاز و کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی  1. امتیاز قابل اعطا برای هر واحد تدریس در دوره های کارشناسی 3

     فعالیتهای پژوهشی  -2ماده 

    7 روری، ترویجیمقاله علمی پژوهشی، م 2-1

2-2 
    2 کنفرانسهای علمی معتبرمجموعه مقاله های مقاله کامل در 

    1 خالصه مقاله در مجموعه مقاله های کنفرانس های علمی معتبر

2-3 

و کاربردی  –طرحهای تحقیقاتی  اجرای

همچنین سایر مواردی که به صورت مستقم یا 

غیر مستقیم  موجب کسب درآمد برای 

 گردد.شگاه میدان

درون موسسه با تایید معاون پژوهشی و 

 فناوری
    2تا 

    10تا  3 منطقه ایو استانی 

    15تا  4 و بین المللی ملی

2-4 

، تصحیح انتقادی، ترجمه تألیف  ،تصنیف

 کتاب و دانشنامه 

 15 تصنیف
 

 10 تالیف  

 10 7 تصحیح انتقادی / ترجمه مرتبط با تخصص

   30 15 تالیف مجموعه کتاب های همانند دایره المعارف و ...

2-5 
   4 2 راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای

   4 6 راهنمایی رساله دکترای تخصصی 

   30 15 تا 1 اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تایید علمی مراجع ذیصالح وزارتین 2-6

     اجرایی -فعالیتهای علمی -3ماده 

   2 1 حضور فعال و تمام وقت در دانشگاه بر اساس آئین نامه مدیریت دانشگاهها و ... 3-1

   6 2تا  برپایی نمایشگاه های پژوهشی فناوری هنری و ... 3-2

   6 4تا  طراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه 3-3

   8 4تا  دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی  ر در تاسیسموثهمکاری  3-4

   2 1 فعالیت در کمیته داخل و خارج از دانشگاه 3-5

   4  سایر خدمات 3-6

   جمع توضیحات الزم:
 است:کسب حداقل امتیازات مندرج به شرح زیر، 3/12/77دستورالعمل اجرایی خدمت موظف و اعطای سالیانه  8با توجه به ماده 

 باشد. 2امتیاز آن از ماده  2امتیاز برای مربیان که حداقل  10 الف(

 باشد.  1-1امتیاز از بند  2و  2امتیاز از ماده  4 ،3-2 تا 1-2امتیاز آن از بندهای  3امتیاز برای استادیار و مراتب باالتر که حداقل  12 ب(

 الزم برای کسب پایه در جدول زیر مشخص گردیده استپژوهشی را عهده دار هستند، میزان امتیاز  علمی که سمتهای اجرایی برای اعضای هیات* تبصره:                   

 الزم برای کسب پایه ساالنه پژوهشیامتیاز امتیاز الزم برای کسب پایه ساالنهکل  سمت ردیف

 0 0 هیات رئیسه یاعضا 1

 1 3 مدیران -رئیس دانشکده 2

 2 6 مدیر گروه -معاون دانشکده 3

 3 9 رئیس مرکز کامپیوتر  -رئیس کتابخانه 4

شده قابل اعطا چنانچه عضو هیات علمی در یکسال امتیاز پژوهشی الزم برای اخذ پایه را نداشته باشد، پایه مربوطه با استفاده از امتیاز پژوهشی ذخیره   :تذکر مهم 

 استفاده از امتیاز پژوهشی در دو سال متوالی مجاز نیست مگر اینکه متقاضی در سال دوم مقاالت پذیرفته شده به میزان کافی داشته باشد.خواهد بود. 



 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی
 

 گردد:مطابق جدول زیر محاسبه می ISIامتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت   -1

 

 

X=   

 شود.در نظر گرفته می MIFای به چند دسته تعلق گیرد حداقل : چنانچه مجله1تبصره 

 باشد.یک سال مبنای  محاسبه امتیاز مجالت میدر   MIFو  IF: آخرین مقادیر موجود 2تبصره 

 شود.ضرب می 5/0و موارد مشابه در  Communication letter  ،Technical note  ،Research note  ،Letterامتیاز مقاالت  :3تبصره 

 است. 5/4امتیاز مقاالت چاپ شده در مجالت علمی و پژوهشی مورد تأیید وزارتین  -2

 باشد.، که در زمان چاپ مقاله در لیست سیاه وزارتین نباشند، به صورت زیر میISIالمللی بدون نمایه اپ شده در مجالت بینامتیاز مقاالت چ -3

 

 است. 3یاز مقاالت علمی ترویجی امت -4

 است. 2باشند، امتیاز مقاالت مجالت فارسی دارای مجوز از وزارتین، که دارای نمایه علمی پژوهشی نمی -5

 است. 2امتیاز مقاالت کامل و چکیده مبسوط کنفرانس های داخلی و خارجی مورد تایید شورای پژوهشی  -6

 است. 1اخلی و خارجی مورد تایید شورای پژوهشی های دامتیاز خالصه مقاالت کنفرانس -7

 : در هر کنفرانس در هر سال حداکثر سه مقاله قابل قبول است.1تبصره

 شود:امتیاز کتاب از رابطه زیر استفاده محاسبه می -8

                                                                                   A*X1*X2   = یاز کتابامت 

 باشد:سقف امتیاز نوع اثر برمبنای آیین نامه ارتقاء بصورت ذیل می Aکه 

 7، تصحیح انتقادی، گردآوری و ترجمه مرتبط با تخصص : 10، تألیف: 15تصنیف :   

X1  :ضریب مربوط به انتشارات بصورت ذیل در نظر گرفته می شود 

5/1 =1X  المللی مانند:های چاپ شده توسط ناشران بین برای کتابElsevier, Springer, John Wiley & Sons, Taylor & Francis,  

Blackwell, McGraw-Hill, Oxford, Routledge 
1 =1X های معتبر داخلی و یا سایر موسسات معتبر خارجیهای چاپ شده در انتشارات جهاد دانشگاهی و یا مراکز نشر دانشگاهبرای کتاب 

7/0=1X چاپ شده در سایر مراکز نشرهای برای کتاب 

 باشد.متغیر می 1تا  5/0با توجه به کیفیت اثر، تعداد صفحات و سایر پارامترهای موثر بر کیفیت اثر با توجه به نظر کمیته مورد نظر بین  2Xضریب 

 طرحهای پژوهشی  -9

 امتیاز ) حداکثر سه طرح( تعلق گیرد. 2های داخلی به طرح

برابر با مبلغ باالسری به  Xشود، که متغیر محاسبه می دانشگاه، که قرارداد آن با دانشگاه منعقد شده باشد، از رابطه  های خارج ازامتیاز طرح

 شود. در ضمناً کفدرصد به عدد سال قبل اضافه می 15بوده و هر سال  95باشد. عدد یک میلیون مربوط به سال عدد یک میلیون می Yتومان و متغیر 

در نظر گرفته  15و  10و سقف مربوطه به ترتیب  4 و بین المللی های ملیو طرح 3 و منطقه ای های استانیهای خارج از دانشگاه برای طرحامتیاز طرح

 شود.می

 یابد.طرح اختصاص میامتیاز به ازاء هر  2آوری و بدون باالسری دانشگاه منعقد شده باشد تنها های پژوهشی که با معاونت علمی و فنبرای طرح

 

 اختراعات -10

امتیاز، اختراعات ثبت داخل با تأیید وزارت  15معتبر سقف  هایدر ارتباط با نحوه امتیاز بندی اختراعات،  به اختراعات بین المللی ثبت شده در کشور

 2ت از سوی اداره ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی امتیاز و اختراعات دارای گواهی ثب 10های علمی و صنعتی ایران سقف علوم و یا سازمان پژوهش

 یابد. امتیاز اختصاص می

  گردد.ها محاسبه مینامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاهارتقاء طبق امتیاز ذکر شده در شیوه 3امتیازات مربوط به موارد دیگر ماده  -11

 
 

 X امتیاز

7 1.5X  

6.5 1.5X1 

6 1X0.5 

5.5 5X0 

 IFبدون 5

 امتیاز مجالت دیگر
امتیاز مجالت نمایه شده 

  Scopusدر 
 تعداد سال انتشار

 سال 10بیشتر از  5 4

5/3 5/4  سال 10تا  5بین  

 سال 5کمتر از  4 3


