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  تعالي باسمه
  داخلي هيأت مميزه دانشگاه يزدهاي هرويّمقررات و مجموعه 

  ) 1399ماه دي ويرايش (
  توضيح: 

 مرتب شده است. 1395نامه ارتقاي مرتبه ابالغي سال مفاد اين مجموعه، بر اساس بندهاي آيين 

 نامه، در اينجا نامه و شيوهاجرايي آن مطرح بوده و موارد مصرّح در آيين  نامهو شيوهنامه ارتقاي مرتبه  آيينموعه، به عنوان مكمّل مفاد و توضيحات  جاين م
 تكرار نشده است.

 : 1ماده 

  1 ماده
  ) فرهنگي (

 تواند فعاليت نميقرار داده شود، همان    مادهدر جداول مربوط به اين    ،(فرهنگي)  1نانچه فعاليتي براي كسب امتياز از يكي از بندهاي ماده  چ
  .ز ساير مواد هم در نظر گرفته شودسب امتياز ا ك براي 

  

  : 2ماده 
  2ماده 

  ) آموزشي (
  ) باشد:) متشكل از افراد زير مي1- 2كميته موضوع ماده 

  ين دانشكده، رئيس بخش مربوطه ئيس و معاونر ها:هاي زيرمجموعه پرديسدانشكدهدر 

  مستقل مربوطهگروه  مدير ين پرديس،ئيس و معاونر :هازيرمجموعه پرديس هاي مستقلِگروهدر 

  ين دانشكده مستقل، مدير گروه مربوطه ئيس و معاونهاي مستقل: ردانشكدهدر 

  ) محاسبهبراي متقاضي تعيين نموده،  به زمان درخواست  نيمسال منتهي    10داكثر  حكه كميته فوق در  امتيازهايي  بر اساس    ) 1- 2امتياز بند
 .بودمالك عمل خواهد هاي موجود ميانگين نتيجه نيمسال  ،هاي گذشته نيمسال از  برخي درتعيين امتياز دم در صورت ع شود.مي

 كه عضو هينيمسال   در زاي،  مرخصي بدون حقوقاليلي (مانند  د  بهت علمي  أهايي  يا    ،فرصت مطالعاتي  مان،مرخصي  طالعاتي درمفرصت  و 
فرصت مطالعاتي در جامعه   حالتدر  البته  .  شودور ميصفر منظ)  1- 2(   بندامتياز    ،موزشي نداشتهآتباط  ار   دانشكده  /با گروه  ) جامعه و صنعت

توسط كميته فوق)  1- 2( بند  امتياز    ي عملكرد و  سبر اسا ،  بوده  راقربر   دانشكده  /گروهبا    أت علميعضو هيي  موزشآارتباط  ه  چچنان  ،و صنعت
 .باشدب ميبل احتساو قامعين 

  ) شودنامه ارتقا مشخص ميآيين ) 2- 2( طبق مفاد بند و  (با وزن مساوي) موارد ذيل  ) بر اساس ميانگين2- 2امتياز بند: 

  درخواست نيمسال منتهي به زمان 8امتيازدهي دانشجويان در حداكثر 

  در زمان درخواست ) گروهب مورد، مدير (يا حس بخش رئيسامتيازدهي 

 ر زمان درخواستد ) پرديس(يا حسب مورد، رئيس  رئيس دانشكده يازدهيامت 

 در مقايسه با ساير اعضاي هيات علميو نيز  بوده    وبيمطلدر وضعيت  ، متقاضي  به كيفيت تدريس  تيازدهي دانشجويانرود در امانتظار مي
  باشد.گرفته قرار  مناسبييگاه جا گروه/ دانشكده مربوطه، در

  
 : 3ماده 

1-3  
  - مي عل همقال

  پژوهشي 

   هاي با اعتبارمجلهدر فهرست  ،  مقاله در آن به چاپ رسيده  اي كههدر شمار   ،مربوطه  مجله امتياز مقاالتي در اين بند قابل احتساب است كه
هايه در نماي  اي باشد كهشدهنمايهمعتبر  ت  مجالو يا جزو    بوده  عالي حوزه علميهژوهشي از كميسيون نشريات وزارتين يا شوراي پ  - علمي

 . قرار دارد تأييد معاونت پژوهشي وزارت علوممورد  الملليِمعتبر بينيا تخصصي ستنادي ا

 ذيل محاسبههاي  فرمول   با توجه به  مجله  ) وضعيت نوع ( ، بر اساس  عتبرپژوهشي م  - علمي  مجلهشده در  هشي منتشر ژوپ  - علمي متياز مقاله  ا
 شود:مي

  پايگاه استنادي نمايه شده در مجلهJCR  ) ياWoS (: 3 + 2Q + (IF/MIF)  امتياز 7(تا سقف( 

 3عالي حوزه علميه:  شوراي وزارتين يا د كميسيون نشريات  تأييپژوهشي مورد  - علمي همجل + 2Q 

  ي استناد  يگاهشده در پا يهنمامجله  Scopus :3 +1.5Q 

 ي استناد  مجله نمايه شده در پايگاه ISC يعالي اشور اي نيوزارت  اتينشر ونيسيكم ديمورد تائ يپژوهش - يمجالت علم ستي كه در ل 
3:  دقرار ندار هيحوزه علم + Q 

 مورد تأييد معاونت  الملليِهاي تخصصي معتبر بينهاي استنادي معتبر نمايه نشده ولي داراي يكي از نمايهي كه در پايگاهامجله
3پژوهشي وزارت علوم است:  + Q 
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0  هافرمول اين  كه در   Q 1     بيندر  ارزش مجله    بندي مجالت، عيت مجله در چاركوض  ي نظيريها(بر اساس شاخص  مجلهكيفيت  پارامتر
تخصصي رشته،  بودن  /تخصصي  /گرايشي- صاحبنظران  مجله)  مجله  عمومي  سابقه  و  ناشر،  داوري،  فرايند  كيفيت  و  ،  اساس  مقالهنيز  (بر 

وبوده  محتواي مقاله)    ارش، حجم وم و حل مسائل كشور، كيفيت نگعل  ، اثرگذاري مقاله در توسعهوضوعهايي نظير جديد بودن مشاخص
  شود.كننده تعيين ميتوسط مرجع بررسي

 IF  نظر مورد  مجله  تاثير  استنادي    ضريب  نمايه  تاثمي  MIFو    JCRدر  ضرايب  تخصصي  مجالت  ر  يانه  (بر  استه  مجلآن  به    مربوطشاخه 
 .ودشمنظور مي MIFمقدار  نكمتريد، رداقرار ند شاخه تخصصي در چاي گر مجلها .گلستان)  انهسامساس گزارش ا

  ،در محاسبه امتياز  MIF    وIF    در زمان ارائه درخواست،  در صورتي كه  .شودميهمان سال چاپ مقاله منظور  MIF    وIF  چاپ مقاله سال 
هر دو   دبايمي  IFو    MIFدر هر صورت    شود.مي  بل استفادهيا دو سال ماقل و  سال ماقب  IFو    MIF  به ترتيب اولويت از  اعالم نشده باشد،

 مربوط به يك سال باشند.

  گيرد.  ت داخلي و خارجي (غير از موارد فوق)، امتيازي تعلق نميمجال به مقاالت چاپ شده در ساير 

 ،ين زمينه،نقص در ا  ،بودهعهده متقاضي    بر  ) مربوطه  (در سال مجله  يا تخصصي    نمايه استنادي وط به  مرب  مدركارائه    در همه موارد فوق
 ود.شموجب عدم اختصاص امتياز به مقاله مي

 شدهاالت  به مق نمايه   اعم(   يتمجالدر    چاپ  نمايه از  يا  و  در  )  نشده شده  ( يا  نامعتبر  ت  مجالفهرست  كه  توسط فهرست  جعلي  شده  منتشر 
در  گيرد.قرار ميجعلي مالك  امعتبر و  ن  تمجالآخرين فهرست منتشر شده  ين مورد،  ا  در  گيرد.تيازي تعلق نميقرار دارند، ام  وم) وزارت عل

 مالك عمل است.  ،مجلهتصويب عدم اعتبار تاريخ ر، ت نامعتبمجالمورد 

   تشخيص داده كيفيت  كماي  و يا مقالهاعتبار  كماي  مجلهمميزه،    هيأتيا    ، وكميسيون تخصصيكميته منتخب،  در صورتي كه به تشخيص
 .گرفته شودتر در نظر يين) پا3هاي فوق ( كف موجود در فرمول تواند از امتياز مقاله مربوطه ميشود، 

 حداكثر  مقاله با  مقاله  30هاي  مشابه  همپوشاني،  ميدرصد  امتياز  مشمول  همپوشاني،  فاقد  بين  شوند.  هاي  ازكه  ي  يهامقالهاز  70  بيشتر 
داوريكننده (و يا  رد ميزان همپوشاني، نظر مرجع بررسيند مشمول امتياز شود. در موتواآنها مي  ، فقط يكي ازبا هم همپوشاني دارند  درصد

 ام شده) مالك عمل است.انج

 رشتهدر زمينه تخصصي    پژوهشي  - علميمقاله    5و    3متقاضي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي بايد حداقل به ترتيب  :  هاي ويژهمقاله)
آموزش/يليتحص پژوهشي مورد تأييد وزارتين يا  - علميت  مجال  دربوده، ارائه دهد كه  در آنها به عنوان نويسنده مسؤول  كه    دخو  ) يگروه 

يا  شوراي  و  علميه  حوزه  در  نمايهبر  معتمجالت  عالي  بيننمايه شده  معتبر  استنادي  (نمايههاي  مورد  المللي  استنادي  معاونت  تأييدهاي 
علوم)   وزارت  با   چاپپژوهشي  مقاله  .شدشده  بين  ويژه،در  تخصص  هاي  زمينه  در  مقاالتي  دمتقاض   يوجود  كه  و ي  بوده  باال  كيفيت  اراي 

 ر است.ورد انتظاشود، ممتقاضي در آن نويسنده اول محسوب مي

 هستند،ر  تبمعه و صرفاً داراي نمايه تخصصي  هاي استنادي معتبر نمايه نشداهيگپاپژوهشي چاپ شده در مجالتي كه در    - هاي علميقالهم
 باشد.مقاله ويژه قابل قبول نمي وانبه عن

 نمي مقاله كفايت  مقاله  پذيرش  ارائه گواهي  صرف  مقاالت،  اين  مورد  در  باشد.  چاپ رسيده  به  مجله  در  بايد  ويژه  حالكند.  هاي  در  نسخه 
 شود.يده در نظر گرفته مبه مثابه مقاله چاپ ش DOI ي اراه دنسخيا و  انتشار مقاله

 به ميزان درصد غيرهمپوشان  ويژه، مقاله داراي همپوشاني به عنوان كسري از يك مقاله  يژه ي وهابين مقالهود همپوشاني  ت وجدر صور)
  باشد.مقاله) قابل قبول مي

   باود ( شحسوب ميه نويسنده اول مقاله مشود، مؤلفي كذكر نمي   مجلهالت آن  اي، نويسنده مسؤول در مقامجلهدر صورتي كه بنا به روال
 د.شومند ول بودن در آن مقاله بهرهؤتواند از امتياز نويسنده مسهاي موجود در اين رابطه)، ميرهتبصرعايت 

 دار مكاتبات بوده،عهده  شدهندات ارائه  بر اساس مست كه    اي فقط نويسندهاي داراي دو يا چند نويسنده مسؤول باشد،  در صورتي كه مقاله
 مند شود.آن مقاله بهره سؤول بودن درده مويسنتواند از امتياز نمي

 بر  ب  از كه  (   اين مجموعه مقررات  طبقين مقاالتي  بند  در  آنها  امتياز  قبول  1- 3داخلي،  قابل  و  )  يابوده  مسؤول  نويسنده  در آنها  متقاضي 
 د.ن خارجي باشزبابه  مقاله    2  و  1  رتيبحداقل به ترود  انتظار ميا به مراتب دانشياري و استادي  قارت  براي شود،  نويسنده اول محسوب مي

 .باشدمتقاضي  ) يگروه آموزش/يلي(رشته تحص يحوزه تخصصن مقاالت بايد در اي

 به زبان فارسي    - علمي  مقالهيك  حداقل    يدتقا بامتقاضي ار كه در آن بهي گروه آموزش/يلي(رشته تحصخود    يدر حوزه تخصصپژوهشي   (
حوزه  عاليي شورا  اي  ينوزارت  ييدمورد تأ  يپژوهش  - يعلم  ه، ارائه دهد كه در مجلشودوب مينويسنده اول محسيا  مسؤول    يسندهعنوان نو

 باشد.ذيرش قطعي اراي گواهي پو يا دچاپ  يهمعل

   ت مقاله كوتاه، يادداشت فني،  مقاالتي كه به صوربهShort Communication  ،Research Note  ،Technical Note  ،Case Report،  Letter،
Rapid Communication  يص كميسيونحسب تشخ   ،ر شدهمنتش  - كندمتمايز مي  كه مقاله را از يك مقاله كامل- عناوين مشابه ديگر  ، و يا
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ويژه ورت دارا بودن شرايط مقاله در ص مقاالت گونهگيرد. اينتعلق مي مجلههمان در درصد امتياز مقاله كامل  70مميزه تا خصصي و هيأت  ت
 بود.  ول خواهدقابل قب د تعيين شده) (به ميزان درص يژهعنوان كسري از يك مقاله و، به ) همسؤول بود يسندهنو يكه متقاض ي ا مقاله( 

 شوند.شوند، به عنوان يك مقاله محسوب ميياد در چند شماره چاپ ميه دليل حجم زمقاالتي كه ب 

   ه (شماره ويژ  عنوان  تحت  ها، عيناًهمايشارائه شده در  مقاالت  چنانچهSpecial Issueبه چاپ   همايشمرتبط با آن    مجالتن در  آبه  ) يا مشا
 شوند. يهشي محسوب نمژوپ - وان مقاله علميعن به ،برسند

   سپري شده صدور نامه پذيرش  ال از تاريخ  چنانچه دو س  ،بوده  دو سال پس از تاريخ صدورت علمي تا  مجالمقاله در  نامه پذيرش  ار  اعتبمدت
 شود. مقاله، ارايه طوالني چاپ آنروند  مبني بر موجه بودن  مجلهت نامه معتبري از آن ي اسضرور براي كسب امتياز باشد، 

 كارمحل    اراي دومقاالتي كه د  هب   )affiliationد را در افقت دانشگاه يزمتقاضي قبالً موبوده و  اول، دانشگاه يزد    ) از متقاضي هستند، اگر محل
   گيرد.ميمتياز تعلق اوده باشد، نم كسبدوم   ) affiliation( با محل مورد همكاري 

 رساله خود   /نامهپايان وي مزبور هنوز از  ده ولي دانشجاضي مستخرج شاهنمايي متقت رتح  رساله دانشجوي   /مهناايان در مورد مقاالتي كه از پ
است ننموده  ص  ،دفاع  منتخب/    تأييدرت  ودر  بر  كميته  مبني  تخصصي  مقالهكميسيون  پايان  استخراج  با  رساله/نامهاز  مقاله  تطبيق  (با 

  ود.شميمند هرهر اول بتياز نف، از امياسام ز ترتيبراهنما صرفنظر ا ، استادپيشنهاديه دانشجو) 

 گروه آموزشي) متقاضي باشد.  /تخصص (رشته تحصيليمستقيماً در ارتباط با  ايددرصد از امتيازهاي اين بند ب 70ل حداق 

   نقد كرسي  برگزاري  صورت  علدر  ت  - ميمقاله  مؤلف  پژوهشي  چ(مؤلفوسط  از  بعد  اساس  ان)  (بر  كرسيشيوهاپ  برگزاري  هاينامه 
امتيازدر اين شرايط،  گيرد.  درصد امتياز پژوهشي تشويقي به مقاله تعلق مي  10مميزه، تا  تأييد كميسيون تخصصي و هيأت  با  آزادانديشي)،  
  ود.ر ر راتفه ارتقا نامآييناز سقف موجود در  تواندميپژوهشي ن - مقاله علمي

2-3  
  - علمي اله مق

  مروري 

 ياز امت 7تا : پژوهشي معتبر - ت علميمجالمروري چاپ شده در  - مقاله علمي 

 1- 3(   پژوهشي - مقاالت علميمربوط به بند  دمشابه موارتيازدهي: بار مجله و نحوه اموط به اعت موارد مرب (   

3-3  
  - علمي مقاله 

  ترويجي 

 هاي با اعتباردر فهرست مجله  يده،كه مقاله در آن به چاپ رس  ي ادر شماره  ،بوطهجله مرل احتساب است كه مقابند  امتياز مقاالتي در اين ب
 بوده باشد. هعالي حوزه علميراي ميسيون نشريات وزارتين يا شوترويجي از ك - علمي

  امتياز 3تا ترويجي داخلي:  - ت علميمجالاپ شده در چمقاله علمي   
مدخل  4-3

  مهدانشنا
  امتياز 2مدخل دانشنامه: تا  

  و   5-3
6-3  
ه و  مقال

  خالصه مقاله
  ي همايش 

 مقاال مجموعه  در  شده  چاپ  كامل  علمي  كه    المللينيب  ي هاهمايشت  مقاله  كشور  از  اندانشگاه  سطتوخارج  يا  معتبرعلمي  هاي  جمنها 
و ارايه   همايشاز مؤلفين در    يكيحداقل    د (به شرط حضورشويم  يهنما  يمعتبر علم  هاي يگاهآنها در پا  هاي همقالالمللي برگزار شده و  بين

 امتياز  2تا  ):مقاله

 هاي علميانجمنداشت،  لوم يا بهوزارتين عها  ننده آنبرگزاركهاي داخل كشور كه  يشهمامقاالت  كامل چاپ شده در مجموعه    يمقاله علم
كشور،   دولتي  دانشگاهرسمي  ( هاي  ( 1سطح  تا  اساس  )  3)  علومدي  بنسطح(بر  مؤسسه  ، ) وزارت  يا  پژوهشي  هاو  از   دولتيي  مجوز  داراي 

 امتياز 5/1تا   :باشندوزارتين 

   مقاالت مجموعه  در  شده  چاپ  مقاالت  هما  ي ا منطقه  يا  ياستان  هاييشهمابه  كشور)،  هما  يي،دانشجو  هاي يش(داخل  يمجاز   هاي يشو 
صورت مجازي  ت حضوري بهلروال برگزاري آنها از حانند شيوع كرونا)  ام( ص  شرايط خابه خاطر    كه  هاييهمايش  گيرد.امتيازي تعلق نمي

 ثناست. ه مستعدقااز اين  ،هيافتتغيير 

 همايشامتياز مقاله كامل در همان  سقف  ، نصف  همايشعه مقاالت  قاله چاپ شده در مجمو) متياز خالصه (چكيدهدر موارد فوق، سقف ام
 است. 

 خ و  مقاله  تعداد  مقاله  حداكثر  يك    بلاقالصه  در  متقاضي  از  هرسال   همايشقبول  است  3مجموعاً    ،در  تعداد    .مورد  ومنظور  مقاالت  كل 
 ئه داده است.يش اراهمكاران در آن همااري دانشجويان يا الصه مقاالتي است كه متقاضي با همكخ

 صورتي به  تعلقامتياز  مجموع  كه    در  در  گرفته  شده  ارائه  كامل  از  هاهمايشمقاالت  بيش  به    12،  مازاد،  امتياز  نصف  باشد،  مجموعامتياز 
  . )) 6- 3ند ( امتياز ب 5(با رعايت سقف  شودضافه ميها اهمايشارائه شده در امتياز خالصه مقاالت 

له  قام  7-3
مستخرج از  

رساله  
  قاضي مت

 سي است.پژوهشي معتبر در اين بند قابل برر - ت علميمجالپ شده در پژوهشي چا - مقاالت علمي ها تن  
  گيرد).ي مستخرج از رساله امتيازي تعلق نميهمايش ت مقاال(به 

  باشد.مي ) 1- 3(   يپژوهش - يمقاالت علمبند د مربوط به ه موار، مشابمستخرج از رساله متقاضي هاي در مورد مقالهشرايط اعتبار مجله 
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   قاضي به عنوان نويسنده اول، يا پس از نام آن نام متشته و در  دا  نامه متقاضي همپوشانيدرصد با رساله/ پايان  70هايي كه حداقل  مقالهبراي
نوي عنوان  به  شده  استادراهنما  ثبت  مسؤول  نويسنده  عنوان  به  يا  و  دوم،  ا(صرف  امتياز  2تا  باشد،  سنده  سهنظر  و  تعداد  مشاركتز  م 

داقل يكي از استادان راهنما) در بينحيا  ( راهنما    نام استادي است  ضرور   ها،هه مقالنگودر اين  در اين بند قابل احتساب است.نويسندگان)  
 ود داشته باشد.جو  نويسندگان مقاله

 ي مستثناست. به عنوان محل كار متقاضنام دانشگاه يزد ورت درج از قيد ضرمشمول اين بند،  هاي مقاله 

 گيرد. آنها بعد از اخذ مدرك دكتري باشد، امتياز تعلق مي به مقاالتي كه تاريخ چاپ فاًصر  
8-3    

  ،نش فنياد
اختراع 
  اكتشاف 

   

9-3    
طرح  گزارش 

  پژوهشي 

  امتياز 2داخل دانشگاه: تا وهشي پژ طرحگزارش   

  طرف قرارداد بيرون دانشگاهبا شي وهپژح طرگزارش : 

o امتياز) 15(برحسب ميليون تومان) (تا سقف  طرح برابر جذر مبلغ 2/1تا : 31/04/99هاي با نامه خاتمه به تاريخ حداكثر طرح 

o فرمول  ساس  بر اشگاه و  مديريت امور فناوري دانامتيازدهي  بر طبق نامه    :به بعد  05/99/ 10به تاريخ  با نامه خاتمه  هاي  طرحp × q × o  با)
 :كه در آنامتياز)  15سقف 

 p  است ) تومان  ميليون (بر حسبمبلغ طرح  ر برابر جذ 2/1 مساوي. 

 q  شود:تعيين مي 2/1تا  8/0بين رهاي زير كه با توجه به پارامتاست ضريبي 

 ت. ه اسشد كتبي يا شفاهي به مسئولين دانشگاه منعكسصورت ه  نظر كارفرما كه ب □

 حساب بيمه.و مفاصا كارفرما، اخذ حسن انجام كار عملكرد مجري در پيگيري روندهاي الزم نظير تسويه حساب با □
 اند.علمي دانشگاه انتخاب شدهين اعضاي هيات ناظرين كه از بت اجراي طرح از نظر داور و يا  فيكي □

 دات مرتبط با طرح. تنمسا ي نظر شوراي واحد پژوهشي در مورد كيفيت گزارش طرح پژوهشي و □

 باشد. اجراي طرح طبق زمانبندي اعالم شده صورت گرفته و مورد تاييد كارفرما □

 o  شود:ميتعيين  2/1تا  8/0بين به پارامترهاي زير   توجه كه بااست ضريبي 

  المللي). بيناي، ملي، وع قرارداد طرح پژوهشي (منطقهن □
  جويان در اجراي طرح پژوهشي.دانشي و نحوه مشاركت مجري با ساير اعضاي هيات علم □
آزهزينه □ در  طرح  اعتبار  سرمايهمايشگاهكرد  تجهيزات  خريد  و  دانشگاه  ماندگاهاي  بهاي  پرسنلي  هزينه  (نسبت  ر 

 ). شدباهزينه كل طرح باال ن

 اي يا ملي آن.انتخاب طرح پژوهشي به عنوان طرح برتر دانشگاه يا استاني و اثرگذاري منطقه □

 ري يا انتقال فناوري طرح و يا خلق اثر هنري بديع.و فنا وري،ميزان نوآ □

 شي و دانشگاه). ت و كتب مستخرج از طرح پژوهشي (با ذكر نام واحد پژوهمقاال □

انشگاه به عنوان مالك اختراع ثبت شده است). پتنت) براي دانشگاه گردد (نام داجراي طرح منجر به ثبت اختراع (  □
 د.كارآفريني و يا درآمدسازي براي دانشگاه داشته باشاشتغال و سعه ر تواي داجراي طرح تاثير بالقوه □

   و  پژوهشي  طرح  گزارش متقاضي  بين  قرارداد  پژووق  صندبا  از  كشورحمايت  فناوران  و  جب   2/1  تا  :هشگران  طرح  ر  ذرابر  حسبمبلغ  (بر 
 )امتياز 15(تا سقف )تومان ميليون

 است.  از ضروري گواهي پايان طرح، براي كسب امتيپژوهشي دانشگاه مبني بر مبلغ و معاون أييديه ت 

 ژوهشيح پطر  يازِمت ا  اي قبليِههاي گذشته و بر اساس سقفهخاتمه طرح پژوهشي كه در دور  هاي قديميِمتيازهاي ذكر شده در گواهيا
  شود.بندي مي، مقياساين بند امتياز فعليِهاي قبلي و سقف نسبتِ اساسه، بر بود

10-3    
  ع اثر بدي
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11-3  
اعتبار جذب 

پژوهشي  
  ) گرنت(

   وهشگران و فناوران كشور،ژاد ملي نخبگان، صندوق حمايت از پيهوري، بن اعتبارات جذب شده از معاونت علمي و فناوري رياست جمامتياز
سازمان  نهادهاديگر  و   مشابه،  و  بهاي  قالب  آزمايشگاه  هاي رنامهدر  تجهيز  از  پسادكترا،  ها حمايت  محقق  جذب  و،  متخصصان  با  همكاري 

 است. احتساب . در اين بند قابل هاي تحصيالت تكميلي، و ..نامهحمايت از پايانقيم، دانشمندان ايراني غيرم

 است.  براي كسب امتياز ضروري  اعتبار جذب شدهمبلغ انشگاه مبني بر پژوهشي د عاونتأييديه م 

 و يا جذب )  2- 9- 3(بند    دانشگاهيون برح  طرگزارش    امتيازدو  تواند از يكي از  ميصرفاً  دانشگاهي  برون  در رابطه با هر طرحا  قمتقاضي ارت
  نمايد.  استفاده) 11- 3 ند(باعتبار پژوهشي 

12-3  
  ،تصنيف
  ،تأليف

تصحيح  
  ،انتقادي
  ترجمه 

 ناشرتبار و اع ، فرايند داوري،، كيفيت نگارش، كميت اثراب اعتبار محتوحسبر ) نامه ارتقا(طبق تعريف آئينكتاب ف  نيتص: 

  امتياز 15تا  5/7راكز معتبر دانشگاهي يا وابسته به وزارتين: بين با داوري دانشگاهي و چاپ توسط م 

 امتياز 10روابسته به وزارتين: بين صفر تا بدون داوري دانشگاهي و چاپ توسط مراكز غيردانشگاهي و غي 

  اعتبار ناشرو  ، فرايند داوري،، كيفيت نگارش، كميت اثراحسب اعتبار محتوبر نامه ارتقا) تعريف آئين تأليف كتاب (طبق: 

  امتياز  10تا  5با داوري دانشگاهي و چاپ توسط مراكز معتبر دانشگاهي يا وابسته به وزارتين: بين 

 امتياز 7تين: بين صفر تا يروابسته به وزارپ توسط مراكز غيردانشگاهي و غانشگاهي و چابدون داوري د 

   اعتبار ناشر متن اصلي،حسب اعتبار علميبر  بان فارسي يا برعكس،  از متن ارزنده خارجي به زص متقاضي)  با تخص  (متناسبترجمه كتاب ،
... )، فراينا، واژهها، نمايهپاورقي توضيحي، پيوست  هاي علمي (از قبيل مقدمه،افزودهكميت متن،    كيفيت ترجمه، ند داوري، و اعتبارمه و 

 ناشر ترجمه: 

  امتياز  7تا  3وابسته به وزارتين: بين توسط مراكز معتبر دانشگاهي يا با داوري دانشگاهي و چاپ 

  امتياز 4بدون داوري دانشگاهي و چاپ توسط مراكز غيردانشگاهي و غيروابسته به وزارتين: بين صفر تا 

 كتاب در نظر گرفته شده و بر اين اساس امتيازدهي  مجموعاً به عنوان يك،  شده منتشر  جلدي  چند  به صورتي كه به دليل حجم زياد  كتاب
 .دشومي

 ز امتيا 3ليف يك فصل از يك كتاب: تا تأ 

   به نام  كتابصرفاً  آنها  در  كه  يزد  هايي  مصحّ  در)  Yazd University(يا  دانشگاه  نويسنده/  نام  مترجم  كنار  تعلقح/  امتياز  باشد،  شده  ذكر 
 گيرد. مي

 درصد 30دانشجوي تحت راهنمايي متقاضي، در صورتي واجد شرايط امتياز است كه حداقل  يا رساله متقاضي و  /نامهايانكتاب برگرفته از پ
 :شودكتاب به شرح ذيل محاسبه ميامتياز  ،در اين شرايطداشته باشد. مزبور رساله  /نامهبت به پايانتغيير نس

 كتابز درصد امتيا 25تا   :درصد 50تا  30رساله بين  /نامهبا پايانكتاب  تفاوت   

 كتاب  زدرصد امتيا 50تا  :درصد باشد 70تا  50 رساله بين /نامهبا پايانب ت كتاتفاو 

  كتاب ز درصد امتيا 100تا  :درصد 70يش از رساله ب /نامهبا پايانكتاب تفاوت 

 صورد ار  توسط  چاپ  از  قبل  (مؤلفان)  مؤلف  توسط  كتاب  نقد  كرسي  برگزاري  شيوهت  اساس  (بر  يزد  دانشگاه  برگزارينتشارات  نامه 
گيرد. در صورت درصد امتياز پژوهشي تشويقي به كتاب تعلق مي  20يزه، تا  تخصصي و هيأت مم  هاي آزادانديشي)، با تأييد كميسيونكرسي

ز سقف موجود در تواند اميز كتاب نامتيادر اين شرايط،  باشد.  درصد مي  10كتاب، سقف امتياز تشويقي  بعد از چاپ  برگزاري كرسي نقد  
  نامه ارتقا فراتر رود. آيين

13-3  
راهنمايي  

و   نامهپايان
  رساله

 درصد  70بيش از  ري آن بوده  پژوهشي كه متقاضي مج  ينامه/ رساله دانشجوي تحت راهنمايي متقاضي با گزارش طرحي كه پاياندر صورت
متقاضي   باشد،  داشته  فعاليتهمپوشاني  آن  مورد  ( تواند  ميصرفاً    در  پژوهشي  طرح  گزارش  بند  دو  از  يكي  امتياز  راهنمايي9- 3از  يا  و   (

ان عدمناسب با ميزتواند از امتياز كامل در يك بند، و متتقاضي ميود. در صورت همپوشاني كمتر، م مند ش بهره  ) 13- 3مه/ رساله (ناپايان
 مند شود.همپوشاني از امتياز بند ديگر بهره

   احراز  در ( بررسي  بند  در  نياز  مورد  وتويي  پايان)،  13-3شرايط  در  متقاضي  استادراهنمايي  درصد  رسالهنامجموع  راهنماييت  هاي مه/  حت 
برابر با صفر در نظر درصد بوده،    30كمتر از    هنمايي متقاضي در آنستادرااي كه درصد  ارساله  /نامهپايانالك عمل است. در اين زمينه،  م

 شود. گرفته مي

   است كهساب  ل احتقاب)  13- 3( بند  ر  مورد نياز دشرايط وتويي  احراز  ر صورتي براي  د   هارساله دانشجويان ساير دانشگاه  /نامه يانپاراهنمايي
 اشد.ه اخذ شده بدانشگا رساله، مجوز الزم از معاون آموزشي  /نامهپايانمايي راهن عدر شرو

 متقاضي از سهم استادراهنماندي  مهشرايط مربوط به بهرها و نيز  رساله در ساير دانشگاه  نامه/هنمايي پاياناعطاي مجوز براي استادرا  وابطض
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ييد هيات رئيسه دانشگاهأبه تزشي  د معاون آموپيشنها   ادستورالعملي است كه ب  عتاب  ،هاه/ رسالهنامپايان  هنگومستخرج از اين  هاي هدر مقال
 .رسدمي

 بو دارا  از  حداقمنظور  متقاضي  كه  است  تصنيفي آن  كتاب  يك  درصددن  مجموع  و  محسوب شده  اول  نويسنده  تصنيفي،  كتاب  يك  در  ل 
 رصد برسد. د 100مشاركت وي در كتب تصنيفي به (سهم) 

 ب شودري اصلي محسو طرح ملي به عنوان مج  يكحداقل در   يمتقاض ي آن است كهطرح ملّ يكا بودن منظور از دار .  
14-3  

كرسي  
  پردازي ريه نظ

   

15-3  
در  رتبه 

  جشنواره

 متياز ا 4، و 5، 6به ترتيب تا ارتقا):  نامهنامه اجرايي آيينهاي معتبر (موارد مندرج در شيوههاي اول، دوم، و سوم در جشنوارهرتبه  

16-3  
و    داوري
فعاليت  نظارت

  پژوهشي 

  امتياز  2 ): تامميزه ته تشخيص هيأب( ي و كالن طرح ملّهر داوري 

 امتياز 33/0 تا :اي هر طرح استاني و منطقه وري دا 

  امتياز 2نظارت): تا خاتمه  گواهيطرح پژوهشي و فناوري (همراه با بر هر نظارت 

 امتياز   1شگاهي يا وابسته به وزارتين: تا ب در انتشارات معتبر دانداوري هر كتا 

 امتياز  0/ 33 :تبرمع پژوهشي - يعلمدر مجالت اوري هر مقاله د  
 .)گيرديتعلق نم يازي امت  الملليينبو  يداخل يعلم  هاي يشمقاله در هما ي داور (به

 امتياز 2/0رت علوم: تا وزا ير مراجع مورد تأييدا اكتشاف ارجاعي از دفتر مالكيت معنوي يا ساداوري هر اختراع ي 

 امتياز  1 ،كاري هم ساعت 100 ه ازاي هرهاي برتر: بداوري براي جشنواره ايده  
  ساير موارد

  مرتبط با 
  3ماده 

 در  گيرد.تعلق مي  ذكر شده باشد، امتياز  متقاضيدر كنار نام    كه در آنها نام دانشگاه يزد  دستاوردهاي پژوهشيو    هاكتاب،  صرفاً به مقاالت
ضروري است. مقاالت صددرصد مستخرج از رساله   Yazd Universityر نام دانشگاه به صورت  به زبان انگليسي، ذك  اي هبا مورد مقاالت و كت

انددهاز دانشگاه ديگري به دانشگاه يزد منتقل ش  متقاضياني كهها و دستاوردهاي پژوهشي  ، كتابو نيز مقاالت)  7- 3متقاضي (موضوع بند  
 از اين قاعده مستثناست.  )،اندپذيرش و چاپ شده ،ل انتقاتاريخ از  واردي كه قبل(م

   كه از  مقاالتي  با    70كمتر  متقاضي  پاياندرصد  رساله  داردنامه/  موردهمپوشاني  حسب  ( مي  ،  بندهاي  در  ( 1- 3تواند  و  2- 3)،  )3- 3( يا  ) 
مقاله با تفاوت    مزبور و متناسب با درصدد  بنامتياز  مربوط به  ها و سقف  اس فرمول از گردد. در اين صورت، امتياز مقاله بر اسمشمول امتي

 شود.نامه/ رساله متقاضي تعيين ميپايان

 اول (در موابهره نفر  از امتياز  اول نيست)، مختص مقالمندي استادراهنما  به عنوان همكار رديف  وي  نام  هاي مستخرج از رساله/هردي كه 
بوده و شامل ساير دستاوردها) دانشجو)  affiliationوان اولين محل كار ( عنبه    محل تحصيلدانشگاه  (و مشروط به ذكر نام    نامه دانشجوپايان

 شود. نمي(اعم از اختراع، اكتشاف، كتاب، و ...) هاي پژوهشي و فعاليت

 در مورد همپوشاني احتمالي مقاالت موجود در  ،همپوشاني  خوداظهاري تكميل فرم  ي، ضروري است در  به استاد دانشياري    ازتقاضيان ارتقا  م
هاينكميسيو  نظر نمايند.ارموجود بوده نيز اظه  ) به دانشياريياري  (از استاد ان  مرتبه قبلي ايشبا مقاالتي كه در پرونده ارتقاي  فعلي  رونده  پ

  داشته باشند.شاني احتمالي بين اين دو دسته از مقاالت توجه سي مقاالت، به همپوبايد در برر همتخصصي 
  

  : 4ماده 
1-4  

فعال و   حضور
  وقت مامت

  ) شودنظر گرفته مي دراي متشكل از افراد زير )، كميته1- 4براي تعيين امتياز ماده: 

 بخش مربوطه  يس و معاونين دانشكده، رئيس ها: رئهاي زيرمجموعه پرديسدر دانشكده 

 رديس، رئيس گروه مستقل مربوطه ها: رئيس و معاونين پهاي مستقل زيرمجموعه پرديسهدر گرو 

 هاي مستقل: رئيس و معاونين دانشكده مستقل، مدير گروه مربوطه در دانشكده 

 بند (حداكثر)  1- 4(   امتياز  در  فوق  كميته  كه  امتيازهايي  اساس  بر  درخواست   مسال ني  10)  زمان  به  تعيين  منتهي  متقاضي  نموده،  براي 
مي سقف  محاسبه  رعايت  (با  برا  8شود  در  امتياز  امتياز  تعيين  عدم  صورت  در  بند).  اين  نيمسال ي  از  نتيجهبرخي  ميانگين  گذشته،  هاي 

 اهد بود. هاي موجود مالك عمل خونيمسال 
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 صفر منظور خواهد شد.  ي اين بند،وع امتيازها محاسبه مج در مامتياز آن نيمسال باشد،  5/0مسال كمتر از چنانچه امتياز متقاضي در يك ني 

  هايگزارشي و  عملكرد و  سبر اسا  ،بودهطالعاتي در جامعه و صنعت  مفرصت  يا  فرصت مطالعاتي  ت علمي در  أ ي كه عضو هيهايبراي نيمسال
 .باشدب ميبل احتساو قاتوسط كميته فوق معين امتياز اين بند  دهد،ه گروه/ دانشكده ارائه ميبشرفت كاري كه  يپ

   امتيازي زايمان،  ص هاي مرخبه تعداد نيمسال ،  قاضي در مرخصي زايمان بودهست، متمنتهي به زمان درخواسال  نيم  10  در بخشي ازچنانچه
  بل احتساب است. اق) 1- 4د ( در محاسبه امتياز بنسال  نيم 10از آن  لهاي قبنيمسال 

2-4  
برپايي  

  شگاهنماي

 ا معاون پژوهشيمعاون آموزشي، ياز تأييد  : پس  يا كاركنان  يأت علمياعضاي ه،  براي دانشجويان  و هنري   پژوهشي،  هاي آموزشيارائه كارگاه
 امتياز) 2(تا سقف  زامتيا 1ساعت تدريس در كارگاه  8به ازاي هر  دانشگاه (حسب مورد):

 ورد) پژوهشي دانشگاه (حسب م  معاونآموزشي، يا    معاون،  شده توسط رئيس  ت تأييدهاي ميزان ساعت فعالي ساير موارد: بر حسب گواهي :
  امتياز) 2قف ياز (تا سامت 1ساعت  100هر  

3-4  
اندازي  راه

  ،آزمايشگاه
  ...  

  دهدانشكشوراي  تأييدمربوطه (با  با تهيه دستور كار موزشي در دانشكدهآزمايشگاه آ  (و يا بازطراحي)  اندازي راهطراحي و  :(  
 امتياز در هر مورد 1تا 

 امتياز)   4امتياز (تا سقف  1ساعت  100هر ي دانشگاه، اون پژوهش شده توسط مع تأييدفعاليت هاي ميزان ساعت ساير موارد: بر حسب گواهي

4-4  
تأسيس  
  ،دانشگاه

  ...  

 م همكاري  وامتياز  علم  پارك  عالي،  آموزش  مؤسسه  تحقيقاتي،  مركز  دانشگاه،  تأسيس  در  رشد  ؤثر  مراكز  و  گواهي  :فناوري  حسب  هايبر 
4(تا سقف  امتياز    1ساعت    100): هر  ي دانشگاهاه/ معاون پژوهش ئيس دانشگوسط مرجع مربوطه (وزير/ رشده ت  تأييدميزان ساعت فعاليت  

 امتياز)

 رك علم و فناوري و مراكز رشد، ارائه همكاري مؤثر در تأسيس دانشگاه، مركز تحقيقاتي، مؤسسه آموزش عالي، پامندي از امتياز  براي بهره
اصولي يا قطعي شوراي گسترش آموزش عالي  يز گواهي موافقتبوطه) و نفعاليت (با تأييد مرجع مرگواهي همكاري مؤثر متقاضي در اين  

 وزارت ضروري است.

 دانش  تأسيس ارائه    بنيانشركت  كارگروه  دانشتأييديه  (با  از  شركت  بودن  تشخيبنيان  و  شركتارزيابي  صالحيت  مؤسسات  ها ص  و 
  امتياز  2تا  بنيان):دانش

5-4  
مدير  

  ،مسؤول
    ،سردبير

  
  رئيس قطب 

 امتياز  3 تا به ازاي هر سال  :ييد معاونت پژوهشي وزارت علوم) تبر (مورد تأمع پژوهشي  - علميت مجالير سردب 

  امتياز  1 تا به ازاي هر سال م) معاونت پژوهشي وزارت علو تأييدمعتبر (مورد پژوهشي  - علميت مجال  سؤول ممدير 

 امتياز 5/0تا  سال  زاي هربه ا :ارت علوم) پژوهشي وزمعاونت  تأييدعتبر (مورد م  پژوهشي - علميت مجالت تحريريه عضو هيأ 

  پژوهشي  - علميت مجالآن در  امتياز متناظرِ نصفِ ،امتياز موارد فوق ترويجي: - علميت مجالدر مورد 

 امتياز  2تا  به ازاي هر سال : علمي رسمي كشور قطب رئيس 

   مدير علميامتياز  مجالت  دانشگاه:  - داخلي  امتيا  هر  پژوهشي  يك  تا  (   زسال  بند  است9- 4در  احتساب  قابل  پ  ييدأت  با(   )  وهشي ژمعاون 
  . ) دانشگاه 

6-4  
  عضو قطب 

هيأت   يا
 انجمن  مديره

 هاي علمي رسمي كشور: به ازايهاي علمي و يا هيأت مديره و بازرسي انجمن هاي قطبز هستهه مستندات مربوط به عضويت در يكي ابا ارائ
  امتياز  1ضويت : هر سال ع

7-4  
اي  عضو شور

  پارك 

 يازامت 1: پارك رئيس ييدبا تأ راساعت شركت در شو 50هر  ي به ازا  

8-4  
دبيري  
  همايش 

  علمي 

 ي: المللي و ملّبيني علمي ها مايش در مورد ه 

o از امتي 2: همايش ردبي 

o  :اون پژوهشي دانشگاه)معبرگزاركننده اصلي همايش و تأييد امتياز (بر اساس گواهي  5/1تا دبير علمي 

o معاون پژوهشي دانشگاه زاركننده اصلي همايش و تأييد برگبر اساس گواهي (  امتياز 1/ 5ايي: تا دبير اجر( 

o  معاون پژوهشي دانشگاهركننده اصلي همايش و تأييد برگزاساس گواهي ر ا(ب امتياز 1: تا همايشو اجرايي اعضاي كميته علمي( 

  المللي و ملي نبي علمي  هاي همايش متناظرِ آن در متياز نصف ااي: امتياز موارد فوق، منطقهعلمي هاي در مورد همايش  
9-4   ت رئيسه دانشگاه)طابق جدول امتيازات اجرايي (مصوب هيأم 
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به ازاي هر ، ..) و . ،ي گروه پژوهش يرپژوهشكده، مد يسرئ ير(نظكه فاقد امتياز اجرايي مشخص هستند  هاي اجرايياليتها و فعبراي سمت  سمت اجرايي 
 امتياز  1 پژوهشي دانشگاه (حسب مورد): معاونا آموزشي، ي معاون، رئيسييد أاري پس از تساعت همك 100

 هاي مختلف) قابل احتساب است.تياز (از بين امتياز سمتفقط باالترين اماند، ن داراي چند سمت اجرايي بودهدر مورد افرادي كه همزما  
10-4    

شركت در  
  شورا 

 گيرد.  ها تعلق ميراها و كميتهز اين بند به اعضاي حقيقي شواامتي 

   پژوهشي دانشگاه (حسب  ، معاون آموزشي، يا معاونرئيسييد  پس از تأها  اها و كميتهساعت شركت اعضاي حقيقي در شور  50به ازاي هر
  امتياز  1مورد): 

11-4  
  ايجاد رشته 

 بهره بودن براي  دارا  رشته،  ايجاد  امتياز  از  راه  مندي  مسؤول  رشتهابالغ  سوي    اندازي  يا   رئيساز  اصولي  موافقت  گواهي  ارائه  نيز  و  دانشگاه 
  ضروري است. موزش عالي وزارتقطعي شوراي گسترش آ

12-4  
راهبري  
  بزرگ  پروژه

   

13-4  
افزايش  
  كارآيي 

  دانشگاه وهشيژمعاون پ با تأييد(  ازتييك ام تا  :وقتماه نيمه 6ت يا قوتمام ماه 3فرصت مطالعاتي در جامعه و صنعت: به ازاي هر(  

14-4  
طراحي سؤال  

  ياهآزمون 
  سراسري 

  امتياز  1ساعت همكاري:  25با ارائه گواهي رسمي از سازمان سنجش به ازاي هر  

15-4  
طراحي سوال  

 جامع حان امت

  موزشي اهي رئيس دانشكده و تأييد معاون آبا گو يتساعت فعال 50هر  ي به ازا: هاي جامع دكتري امتحان و شركت در جلسه ال سؤطراحي
  امتياز 1 دانشگاه:

16-4  
  تدوين

(گردآوري)  
  كتاب 

  بار ناشراعتو  ،فرايند داوري  ، كيفيت نگارش، كميت اثر حسب اعتبار محتوا، بركتاب (گردآوري)  تدوين: 

o امتياز  4ا ت 2بين  :چاپ توسط مراكز معتبر دانشگاهي يا وابسته به وزارتينوري دانشگاهي و با دا 

o امتياز 3تا  صفربين  :بسته به وزارتينواو غير دانشگاهيتوسط مراكز غير چاپ بدون داوري دانشگاهي و 

 ها در اين بند (تدوين كتاب به شيوه گردآوري) قابل احتساب است.آورندگان اطلسامتياز پديد  
17-4  

تدوين  
مجموعه  

  قاالت م

 مصرفدر رابطه با هر همايش  ارتقا    يمتقاض )17- 4(بند    ن مجموعه مقاالتتدوي  يا) و  8- 4(بند    ي همايشدبير  يازامتدو  از    يكياز    تواندي اً 
  .يدنما استفاده

18-4  
جذب 

  دانشجو 

   

  
  موارد: ساير 

ي  تاريخ مبنا
  پرونده 

 زمان  ي هر پروندهتاريخ مبنا  فرض،به صورت پيش:  مبنا  يختار اضافه شدن ف  از تغيير  اعمآخرين تغيير در محتويات پرونده ( ،  ها،عاليتيا 
 آن در دبيرخانه كميته منتخب است.   مجدد) يا ثبت (  و ثبت ها، و ...) تأييديهها، اهيگوها،  ابالغيهمستندات، رك، ها، مدافرم

   به رفع   نوطسي پرونده و يا اعطاي امتياز به فعاليتي را مكميسيون تخصصي ادامه برر  / دبيرخانه هيأت مميزه  /كميته منتخبمواردي كه  در
تكميل پرونده، تاريخو  نقص  رفع  مايد، پس از  نمي)  ...و  ،  هييديأتگواهي،  ابالغيه،  ند،  ، مستفرماز    اعم( در پرونده  د يا نقص مدارك موجود  ايرا

 .يابدمي تغييرقص يخ رفع ن به تارمبنا 

 د بود.تاريخ مبنا خواهدرخواست در هيأت مميزه)،  ر صورت تأييد نهاييريخ اجراي حكم ارتقاي مرتبه (دتا  
اضافه كردن 

اليت جديد  فع 
 و ايراد يا نقص عهده متقاضي بوده    رمدارك و مستندات الزم بر روي پرونده، ب  ها و قرار دادن همهنامه و فرممسئوليت تكميل دقيق گزارش

 شود. يم ، و تعويق تاريخ مبناهايتاختصاص امتياز به فعالعدم ، دت پروندهموجب عوحسب مورد،  ،در پرونده
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  به پرونده،  
  
گيري  س پباز

  ،  پرونده
  

تكميل 
رك و  مدا

  مستندات

 بايد ر است. در اين صورت،  منتخب ميسّفقط تا قبل از تشكيل جلسه كميته  به مواد چهارگانه پرونده،    رديف) جديد(   اضافه كردن فعاليت
   ه علمي هم درج شود.ناماريخ بر روي گزارشثبت شده و اين تدر دبيرخانه كميته منتخب  يدجد ي اوان پروندهبه عن شدهيلتكمنده پرو

   اد چهارگانه پروندهبه مو  (رديف) جديد  يتاضافه كردن فعال،  در آن  طرح پروندهو    يسيون تخصصيكم  /تشكيل جلسه كميته منتخببعد از،
بازپس طريق  از  پروندهتنها  سوي   گيري  شدن  متقاضي  از  سپري  تاريخ مبن  ماه  8  /ماه  4،  پروندهاز  ثبت  و  تكميل   ا،  و  عنوان  بهشده  اصالح 

 ذير است.پيرخانه كميته منتخب امكاندر دب اي جديدپرونده

 در    ي هاپرونده  يري گبازپس ديزهمم  يأته  يرخانهدبدريافتي  با  رسم،  صورت  يتهكم  يسرئ  ع اطال  /ييدتأو    يمتقاض   يرخواست  منتخب 
  . پذيرديم
  تاريخ  بايد نمايد،به پرونده اضافه  ...)  و ييديه،أگواهي، تابالغيه،  ، مستند،ز فرما اعم( مداركي منتخب،  قبل از جلسه كميتهتا متقاضي چنانچه

مانفرض، زتاريخ مبنا، به صورت پيشنامه علمي هم درج شود.  روي گزارش  دبيرخانه كميته منتخب ثبت و اين تاريخ بر در  تكميل مدارك  
 .آخرين تغيير در محتويات پرونده است

   كميته كه  مواردي  مميز  /فرهنگي  ميسيونك  /منتخبدر  هيأت  تخصصي  /هدبيرخانه  ام  كميسيون  اعطاي  يا  و  پرونده  بررسي  بهادامه  تياز 
د، پس از رفع نقصاينمتأييديه، و ...) ميگواهي،  ابالغيه،  ، مستند،  از فرم  اعمدارك موجود در پرونده ( فعاليتي را منوط به رفع ايراد يا نقص م

   يابد.تغيير ميع نقص رفبه تاريخ تكميل پرونده، تاريخ مبنا، و 

 دبچنا در  پرونده  وصول  از  پس  ادارِي  ندهپرو  يزه،مم   يأته  يرخانهنچه  فرايند  لحاظ  شده  از  من  طي  كميته  ددر  نقص  يا   يرادا  ياراتخب 
  خواهد شد.گردانده بريرخانه كميته منتخب مزبور به دب راي رفع ايراد يا نقصداده شود، پرونده ب يصشخت

نحوه تشكيل 
 كميته

و    نتخبم
كميسيون 

  تخصصي 

 ته منتخب، بايد يك نفر استادتمام از رشته و گرايش تخصصي متقاضي ازكمياري به استادي، براي تشكيل  هاي ارتقا از دانشيورد پروندهر مد
 ها دعوت شود. ساير دانشگاه

  تناسب بان تخصصيِ مپرونده در كميسيو  يكسان نيست،  هايي كه گرايش تخصصي فرد متقاضي با گروه محل خدمت وي در رابطه با پرونده
بهه و گرايش تخصصي فرد متقاضي،  ر رشت ت علمي متخصص دگيرد و حسب مورد، از اعضاي هيأگروه محل خدمت مورد بررسي قرار مي

  آيد.براي شركت در كميسيون تخصصي دعوت به عمل ميعضو مدعو عنوان 
ب  ترتي
دگي به  رسي

 هاپرونده 

 رس پروترتيب  به  كميسيوندهنيدگي  در  د  ها  و  دبيرخانتخصصي  در  متقاضي  پرونده  كامل  دريافت  تاريخ  اساس  بر  مميزه،  هيأت  هيأتر  ه 
ز (ا  4  تا   2هاي مربوط به مواد  زمان دريافت بخش  و  (از كميسيون فرهنگي)   1ين زمان دريافت بخش مربوط به ماده  (تاريخ مؤخر در ب  مميزه

  باشد. ) مي)كميته منتخب
روند  
  نظر دتجدي

  و
درخواست  

  مجدد 

   روز از تاريخ   20عترض باشد، مجاز است ظرف مدت  متقاضي نسبت به نظر كميسيون تخصصي مبني بر عدم احراز شرايط ارتقا مچنانچه
نمايد. در اين صورت، كميسيون تخصصيسليم  ت مميزه ترا به طور مكتوب به دبيرخانه هيأ  ودابالغ رأي كميسيون، درخواست تجديدنظر خ

صورت احراز شرايط، پرونده برايدهد. در  مييأت مميزه تشكيل و پرونده متقاضي را مورد بازبيني قرار  مدت يك ماه با حضور دبير ه  فظر
 . شدواهد خلقي و نهايي تگيرد و در غير اين صورت، نظر كميسيون تخصصي قطعي بررسي در دستور كار هيأت مميزه قرار مي

 ي درهاي در نوبت بررسي، در صورتي كه درخواست ارتقاي متقاض گي به پروندهها و براي تسريع در رسيدست ابا توجه به تعداد زياد درخو
درجديد  و ثبت پرونده    تحويل  براي امكان  كميسيون تخصصي/ هيأت مميزه تأييد نشود، شرط الزم  /فرهنگي) (يا كميسيون    كميته منتخب

باشد. در صورت درخواست متقاضي براي بازبيني كميتهمي  ي پرونده قبليمبنا   تاريخ  از  ماه   12ماه/    8ماه/    4  منتخب، سپري شدن كميته  
كميسيون مميزه  منتخب/  هيأت  پروند  تخصصي/  وي در  پرونده  ه  مجدد  تأييد  عدم  مرجع  و  آن  زمان،  در  مدت  افزوده   3فوق  هاي  به  ماه 

  شود.مي
احراز شرايط  

  ارتقا
   احراز شرايط ارتقاي در جلسه هيأت مميزه،  وظايف و اختيارات آن،    ز تشكيل هيأت مميزه مؤسسه وردستورالعمل ط  6ماده    1به استناد بند

 .گيردميقرار گيري بررسي و رأي  مورد ،عملكرد كلي متقاضي ها و يتفعال  يفيتك يابيارز و نيز  اي الزمل امتيازهقمرتبه، بر اساس كسب حدا

 ميانتظا متقاضير  استا  رود  به  مرتبه  برد ارتقاي  مستقلي  علمي  شخصيت  از  فعاليتي،  برايند  اساس  بر  و  بوده  دستاوردهايخوردار  و  ها 
  اي باشد.جايگاه برجسته خود داراي آموزشي و پژوهشي، در زمينه تخصصي 

 


