
  بسمه تعالي

آئين نامه تطبيق نظام ترفيع  شيوه نامه ي اجرايي نظام يكپارچه آموزشي، پژوهشي، اداري و مالي
  دانشگاه تهرانساليانه اعضاي هيات علمي 

 »هيات امناي دانشگاه تهران 1/2/95مصوب جلسه مورخ «
و قسمت  است اعضاي هيات علمي دانشگاه تهرانتطبيق نظام ترفيع ساليانه . قسمت هاي با زمينه سفيد آئين نامه توجه: 

     .هاي با زمينه زرد رنگ متن شيوه نامه حاضر را تشكيل مي دهد

  مقدمه

 و شده دوينهيأت علمي دانشگاه تاعضاي هاي ت فعالي بهنهادن  ارزشهدف ارتقاي كيفيت و با اين آيين نامه 
اي منظور از عملكرد، نظام يكپارچه راهبرد اصلي آن پرداخت حقوق بر اساس عملكرد اعضاي هيأت علمي است.

هاي اصلي آن اجرايي عضو هيأت علمي است و شاخص، خدمات علمي و هاي آموزشي، پژوهشيمشتمل بر فعاليت
ازنمايي اهداف كالن دانشگاه در فعاليت هاي دانشگاه در ارتقاي كيفيت و نيز لزوم ب اساس سياست در هر بخش بر

بر اساس اين آيين نامه اعضاي هيأت اند. هاي اعضاي هيأت علمي، در فرم ترفيع ساليانه تدوين و امتياز گذاري شده
كنند، مبالغ دريافت مي علمي كه بر اساس فرم ترفيع ساليانه امتيازاتي بيشتر از امتيازات مورد نياز يك پايه عادي

را براي پايه دريافت خواهند كرد. به اين ترتيب سه سطح دريافت به ازاي يك پايه وجود خواهد داشت كه  متفاوتي
ارتباط مستقيمي با ميزان امتيازات دريافت شده در فرم ترفيع خواهد داشت. رابطه ميزان امتياز مكتسبه، عنوان 

  د.پايه دريافتي و تغييرات متناظر با آن مطابق جدول ذيل خواهد بو

عنوان پايه دريافتي تغييرات حقوقي  ميزان امتياز در فرم ترفيع ساليانه

 مبلغ پايه

 مطابق دستورالعمل مصوب حقوق  ودستمزد
فرم ترفيع شرايطامتياز با رعايت  12 پايه عادي  

برابر مبلغ پايه عادي به ميزان دو مبلغ پايه  

  مطابق دستورالعمل مصوب حقوق  ودستمزد
فرم ترفيع شرايطامتياز با رعايت  25 پايه ويژه  

برابر مبلغ پايه عاديبه ميزان سه  مبلغ پايه  

  مطابق دستورالعمل مصوب حقوق  ودستمزد
فرم ترفيع شرايطامتياز با رعايت  50 پايه ممتاز  

  :الزم به ذكر است*

  الف: به هرشخص در يك سال تنها يكي از پايه هاي ويژه و يا ممتاز اعطا مي شود.



امتيازات مازاد مكتسبه در هر سال بين پايه عادي و ويژه و يا بين پايه ويژه و ممتاز جهت استفاده در سالهاي  ب:
بق هر پايه مطا به شرط اكتساب امتياز بندهاي الزامي بعد (تا سه سال) صرفاً براي كسب پايه هاي ويژه و ممتاز و

  .هد بود، قابل ذخيره سازي خواموردنيازجدول حداقل امتيازات 

ذخيره نخواهد شد. بديهي است در صورت عدم استفاده از امتيازات ذخيره شده در طول  50امتيازات مازاد بر  ج:
  حذف خواهد شد. فردسه سال (از زمان ذخيره سازي) آن امتيازات از كارنامه 

  اجرايي و فعاليت هاي و  فناوري -آموزشي، پژوهشيهاي  فعاليتمختلف مربوط به بندهاي كليه امتيازهاي
مورد اشاره قرار گرفته است بر اساس آئين نامه تطبيق نظام ترفيع ساليانه شيوه نامه خدمات علمي كه در اين 

تطبيق نظام ترفيع ساليانه اعضاي هيات علمي ين نامه آياعضاي هيات علمي دانشگاه تهران و در مواردي كه 
و  ياعضاي هيات علمي موسسه هاي آموزش عالي و پژوهش آيين نامه ارتقاي مرتبه مسكوت است بر اساس

 (مصوب وزارت علوم،تحقيقات و قناوري) آن نامه ي اجرايي، شيوه 18/12/94فناوري دولتي و غيردولتي مورخ 
تنظيم شده است، مورد فوق الذكر آئين نامه ارتقاء  5كه بر اساس ماده ران و شيوه نامه مصوب دانشگاه ته

  گيرد.محاسبه قرار مي 
 گزارش ترفيع ساالنه،  قابل اختصاص به هر يك از موارد ثبت شده در هر يك از بندهاي مختلف كل امتياز

هر  با توجه به تعداد همكاران عضو هيأت علميامتياز و سهم مربوطه بصورت حداكثر ذكر شده در جداول 
  محاسبه مي شود.، بر اساس جدول تعيين سهم از امتياز مقاالت، فعاليت

  هر بند آمده است.جدول در محاسبه امتياز هر يك از بندها مورد توجه قرار گيرد در ذيل نكاتي كه الزم است   

  الف: فعاليتهاي آموزشي     

  نحوه امتياز دهي  عنوان بند

انضباط درسي و  رعايت نظم و  1
  شئونات آموزشي

  امتياز براي هر نيمسال) »7/0«(از صفر تا حد اكثر 

هاي آموزشي در فعاليت »1«امتياز از بند  »يك«تبصره: كسب حداقل 
  بازه زماني يكساله الزامي است.

  شاخص هاي مورد نظر:

 حضور تمام وقت در پرديس/ دانشكده )1

 داشتن طرح درس اختصاصي براي هردرس  )2

 ثبت به موقع نمرات پايان ترم )3

 مربوطهتشكيل به موقع كالس ها طبق برنامه ي آموزشي واحد  )4

 اشتن برنامه ي حضور و غياب و ساعت مالقات نصب شده در محل، جهت ارائه مشاوره به دانشجوياند )5

  تركيب امتياز دهندگان اين بند به صورت زير است:

 معاون آموزشي يا رئيس پرديس  -زير مجموعه پرديس  در پرديس ها: رئيس دانشكده -1

  معاون آموزشي يا رئيس دانشكده مستقل/واحد  - : مدير گروها / واحدهاي مستقلدر دانشكده ه -2



  كيفيت تدريس  2

  

هاي فعاليت »2«كسب حداقل ميانگين نمره كيفيت تدريس از بند 
نظر بر اساس ارزشيابي دانشجويان موزشي در بازه زماني يكساله مورد آ

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

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

  خواهد بود. »5«

دانشجويان از دروس تدريس شده در دو نيمسال قبل از تاريخ بر اساس نتايج ارزشيابينمره كيفيت تدريس 
توسط رئيس يا معاون آموزشي واحد مربوطه از سامانه جامع آموزش دانشگاه دريافت مي شود و  استحقاق پايه

   مورد محاسبه قرار مي گيرد.

  كميت تدريس  3

  

آئين نامه ارتقاء صورت  3-2محاسبه امتياز كميت تدريس بر اساس بند 
  مي پذيرد.

   »2/1«المللي با ضريبهاي مشترك بين: تدريس در دوره1تبصره

زبان فارسي و كالسهاي بزرگ تا هاي غير : تدريس در دوره2تبصره
   »5/1«ضريب 

: تدريس در مقطع كارشناسي براي اعضاي هيأت علمي با مرتبه 3تبصره
  » 2/1«و » 1/1« دانشياري و استادي به ترتيب با ضريب

واحد  »3« براي دريافت امتياز پايه عادي تدريس حداقل :4تبصره
واحد درسي و براي  »6«درسي و براي دريافت امتياز پايه ويژه تدريس 

حداقل واحد واحد درسي الزامي است. ( »9«دريافت پايه ممتاز تدريس 
به تدريس توسط گروه يا دانشكده مي  تدريس الزامي با اعالم عدم نياز

  .تواند كاهش يابد)
كف واحد درسي الزامي متناسب با واحد موظف مسئوليت هاي  :5تبصره

  اجرائي كاهش مي يابد.
 »12«حداكثر امتياز قابل احتساب از قسمت كميت تدريس :6تبصره

  امتياز است.
و اطالق مي دانشجنفر  50بيشتر از  تعداد كالسهاي بزرگ بر اساس آيين نامه ي حق التدريس به كالسهاي با -1

 شود.

توسط گروه يا دانشكده، مشروط به  تدريسوجود درس براي  الزامي با اعالم عدم تدريس حداقل واحدكاهش  -2
ات اعضاي هي گزارش آماري از وضعيت واحدهاي تدريس شده توسطو ارائه داليل با ذكر ارسال نامه توجيهي 

  ي باشد.قابل قبول مارائه آمار واحدهاي حق التدريس،  و علمي  به عنوان واحد موظف



4  
 راهنمايي و مديريت پروژه
كارشناسي و يا عناوين 
  موضوعات مشابه مصوب

  امتياز.» 2«امتياز. حداكثر امتياز اين بند تا » 3/0«د به ازاي هر واح

  

   



  ب: فعاليتهاي پژوهشي، فناوري

  نحوه امتياز دهي  عنوان  بند

1  

پژوهشي  - مقاله علمي
منتشر شده در مجالت 

معتبر پژوهشي  علمي و
  داخلي و خارجي

  

  امتياز» 30«تا   Nature , Scienceدر مجالت  تمقاال -

  امتياز »7« تا ،WOSمقاالت مجالت داراي نمايه  -

  امتياز» 5« تا ،WOSداراي نمايه غيرمقاالت مجالت  -

  محاسبه خواهد شد.» 2/1«امتياز مقاالت مشترك بين المللي با ضريب  :1هتبصر

ر ارتباط متقاضي دو برنامه تحقيقاتي مصوب موضوع مقاله بايستي با تخصص : 2تبصره
  .باشد

 در مجالت معتبر منتشره : مقاالت چاپ شده تحت عنوان نقد كتاب يا اثر3تبصره
)WOSترويجي) متناسب با درجه علمي مجله، به ميزان-پژوهشي يا علمي-، علمي 
  .درصد امتياز مقاله كامل در همان مجله محاسبه خواهد شد »20«

مورد محاسبه قرار مي محل خدمت،  احدو ) و تائيدRTISبر اساس گزارش پايگاه اطالعات اعضاي هيات علمي (سامانهامتياز
	.گيرد 	

2  
مروري  -مقاله علمي
در نشريه  منتشرشده

  هاي معتبر

  

  امتياز» 4« تا

  

3  

 و مقاله علميچاپ 
 هاييه در نشريهشتح

داخلي  علمي ترويجي
  معتبر

  امتياز »3« تا

4  
 مدخل چاپ شده در

ها، دايرة دانشنامه
  ها و فرهنگ هاالمعارف

  

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

  

  



5  

مقاله علمي كامل ارائه  
شده در مجموعه مقاالت 
يا مجالت همايش هاي 

 بينعلمي معتبر ملي و 
  المللي

  

ــده در مجموعه مقاالت كنفرانس   - » 2«تا  المللي، هاي بينمقـاالت كـامل چاپ شـ
  امتياز 

  امتياز» 1« تا داخلي، هايمقاالت كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس   -

: حداكثر تعداد مقاالت قابل قبول از يك متقاضي در يك همايش در هر سال 1تبصره
                                                                               .مورد مي باشد» 3«

  امتياز مي باشد. »5«: حداكثر امتياز قابل محاسبه براي اين قسمت 2تبصره

6  

 علمي در مقاله خالصه
 مقاالت مجموعه

 هاي علمي معتبرهمايش

  

» 1« تاخالصه مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس هاي بين المللي، -
  امتياز.

 امتياز.» 5/0« تا خالصه مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس هاي داخلي،-

  .امتياز مي باشد »3«: حداكثر امتياز قابل محاسبه در اين قسمت 1تبصره

 در يك همايش در هر تقاضيتبصره: حداكثر تعداد خالصه مقاالت قابل قبول از يك م
                                                              .مورد مي باشد» 3«سال 

7  

مقاله علمي پژوهشي 
صددرصد مستخرج از 
رساله/ پايان نامه عضو 

  هيأت علمي

  .متيازا» 5«امتياز و حداكثر امتياز اين بند » 1«تا هر مقاله -

 متقاضي به صورتي در بند اين موضوع هايمقاله از يك هر امتياز تبصره: حداكثر

 راهنما استاد نام از پس يا نخست، نوان نويسندهه عب متقاضي نام كه گيرد مي تعلق

  .باشد شده ثبت مسئول نويسنده عنوان به يا و دوم نويسنده به عنوان

8  

فني/ اختراع  دانش توليد
يا اكتشاف منجر به 

توليد و تجاري سازي 
  ل يا فرآيندمحصو

 حل به منظور جديد خدمات و هاروش ها،سيستم يطراح-

كشور  سطح در درماني و بهداشتي پژوهشي، آموزشي، معضالت
   .مراجع ذيصالح گواهي با

 قطعه هر ساخت و كارگاهي آزمايشگاهي، وسايل سازيمدل-

  .مراجع ذيصالح  گواهي با شود؛ دستگاه توليد به منجر كه

 ثبت كاربردي پژوهشي حصوالتاختراع، اكتشاف و توليد م-
  .تأييد مراجع ذيصالح با كشور داخل قانوني مراجع در شده

  امتياز» 3«تا 

  

 شده ثبت كاربردي پژوهشي محصوالت توليد و اكتشاف اختراع،

 كاربردي، هايچارچوب پژوهش در كه فناورانه دستاوردهاي و

 در فكري مالكيت رعايت با دكتري هايرساله و هاپايان نامه

 دانشگاه تهران، شركت دانشگاهي يا دانش بنيان شركت قالب

 رسيده انجام به مربوطه مراجع تأييد با آن تجاري سازي مراحل

 و پژوهشي دستاوردهاي ي (پتنت)فكر مالكيت تثب .باشد

  امتياز »15«تا 



 رسيده فروش اين كه به به شرط ،دانشگاه تهران نام به فناوري

  .شود استفاده آن از ليسانس تحت به صورت يا و

9  
اثربديع و ارزنده هنري يا 

ادبي و فلسفي چاپ 
  شده

  امتياز »10«تا 

10  

ايجاد ظرفيت فعال در 
جذب اعتبارمالي  براي 

و  دانشگاه تهران
  پرداخت باالسري

  

ن آهايي كه منجر به ارائه خدماتي به جامعه مي شود و از درآمدهاي فعاليتكليه 
  به دانشگاه پرداخت مي شود شامل: يا (اعتبارات جذب شده تجهيزاتي) و باالسري

 ،ن يكي از معضالت كشور حل شده باشدآهاي پژوهشي و فناوري كه با اجراي طرح 
ها و اي و فني و نظارتي به سازمانمشاورهارائه خدمات  برگزاري كارگاه، چاپ كتاب،

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

  شود.امتياز منظور مي »1«ميليون ريال باالسري » 15«به ازاي هر 

و ريال  ميليون» 150« المللي به ازاي هراعتبار پژوهشي (گرنت) داخل كشور يا بين
  .امتياز منظور مي شود »1«هزار دالر  »5«يا 

   مي گردد، محاسبه خواهد شد.و اعالمامتياز براساس درصد همكاري كه توسط مجري آن فعاليت تعيين

11  

 تأليف، تصحيح تصنيف،
تجديد  ترجمه، انتقادي،

 يا ويرايش كتاب/
  دانشنامه

  امتياز »15«تصنيف تا -

  امتياز »10«تأليف تا -

  امتياز »7«تصحيح انتقادي تا -

  امتياز »7«ترجمه مرتبط با تخصص تا -

رصد از امتيازات د» 30« ،درصد تغيير »30«تجديد چاپ يا ويرايش با حداقل -
  .موردهر

امتياز اين بند براي كتاب تأليفي يا تصنيفي كه به زبان خارجي و توسط  تبصره:
  .برابر قابل افزايش است »5/1«ناشران معتبر بين المللي چاپ شده باشد تا 

فصل) براساس فرمول ( hapterC ookBفصلي از كتاب (امتياز   صفحات تعداد
كتاب صفحات    )  محاسبه خواهد شد. امتياز×كل

12  
مشاوره پايان  راهنمايي و

 ارشد / نامه كارشناسي
اي/ سطح حرفه دكتري

  امتياز.» 5/0« ، استاد مشاور ارشدامتياز» 2«استاد راهنماي ارشد: -

  .امتياز» 5/1«امتياز، استاد مشاور دكتري  »6«استاد راهنماي دكتري -



حوزه مرتبط با برنامه  3
تحقيقاتي عضو هيأت 

  علمي

مشاوره  راهنمايي و
 رساله دكتري تخصصي/

حوزه مرتبط با  4سطح 
برنامه تحقيقاتي عضو 

  هيأت علمي

  

» 2/1«رايط زير را داشته باشند با ضريب : پايان نامه ها و رساله هايي كه ش1تبصره
  :دهي خواهند شدامتياز

  .وين  شوندرشته اي تدميان رشته اي يا چندبه صورت  ‐الف

  .به صورت مشترك با اساتيد بين المللي راهنمائي شوند -ب

هاي پژوهشي دانشگاه با نيازهاي جامعه، ارتباط فعاليتايجاد و توسعه  ـ در راستاي ج
 بند ها و مؤسسات دولتي و غير دولتي و پارك علم و فناوري،مالي سازماناز حمايت 

  .ز،......  برخوردارند

  دانشگاه باشند. المللياهنمايي پايان نامه دانشجويان بينمرتبط به ردـ 

نامه امتياز از قسمت راهنمايي پايان »3«: براي دريافت پايه ويژه كسب حداقل 2تبصره
امتياز از قسمت راهنمايي پايان  »4«يا رساله و براي كسب پايه ممتاز كسب حداقل 

 نامه يا رساله مرتبط با برنامه تحقيقاتي عضو هيأت علمي الزامي است.

  امتياز مي باشد. »12«: حداكثر امتياز قابل محاسبه براي اين قسمت 3تبصره

 ، امتيازي تعلق نمي گيرد.دانشجويان ساير دانشگاه ها يپايان نامه ها و رساله ها به -1

هنوز به (اما پايان نامه/رساله  اعضاي هيات علمي كه راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري را به عهده دارند  -2
ثني مي مست امتياز مندرج در تبصره دوم 4و  3كسب حداقل  الزام مرحله دفاع نرسيده است) در صورت تاييد واحد، از

 .باشند
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كرسي هاي نظريه 
  پردازي

  

  

  

  

  

  

  امتياز »2«تا   ترويجي -هاي علمي ارائه كرسي

 هايكرسي از برگرفته پژوهشي- علمي نتايج و دستاوردها ارائه

 و ملي علمي ميزگردهاي مراكز و هاهمايش در پردازينظريه
  الملليبين

  امتياز »4«تا 

 معارف و انساني علوم به ويژه علوم هايحوزه در علمي نقد

  امتياز »3«تا   اسالمي

 معارف و انساني علوم به ويژه علوم هايحوزه در وريآنو

  اسالمي
  امتياز »3«تا 

 معارف و انساني علوم به ويژه علوم هايحوزه در نظريه پردازي

  امتياز »7«تا   اسالمي



14  

كسب رتبه در 
هاي ملي و بين جشنواره
مرتبط با حوزه  المللي

  تخصصي

  امتياز »6« تا

شامل خوارزمي، رازي، فارابي،  ،مورد تاييدهاي ملي و بين المللي كسب رتبه در جشنوارهدليل ه چنانچه عضو هيات علمي ب
ده پايه تشويقي كسب نمو ،جشنواره هاي ساالنه ي آموزشي، پژوهشي و بين الملل دانشگاه تهرانو عالمه طباطبايي، ابن سينا 

   امتياز نمي گيرد. اآن مورد مجددباشد، در فرم ترفيع از 

15  
ارزيابي، داوري و نظارت 
بر فعاليت هاي پژوهشي، 

  وريآفناوري و نو

و ارزنده هنري هرمورد  عثار بديآپژوهشي مجالت معتبر و -داوري مقاله هاي علمي-
  .امتياز »1«

» 2«هاي پژوهشي يا فناوري هر مورد تا طرح بر داوري يا نظارت داوري كتاب،-
  .امتياز

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

 امتياز تعلق مي گيرد. »25/0«پژوهشي-علميمجالتسايربه داوري هر مقالهامتياز وWOS    ،5/0مجالتبه داوري هر مقاله
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 استنادكيفيت پژوهش و
  مقاالتبه 

  

 فرمول ذيل استفاده مي شود:  براي محاسبه امتياز مورد نظر از

مجموع	تعداد	ارجاعات	به	كل	مقاالت	متقاضي	در	بيست	سال	گذشته
20

		 0/5  امتياز	استناد

  5/0× فرد متقاضي در زمان استحقاق پايه دريافتي  index-h  اچ ايندكس امتياز

 .دش پايگاه مورد استناد بر اساس نظر هيأت رئيسه دانشگاه تعيين خواهد تبصره:

  
 فرمول به شكل زير اصالح مي گردد. 

امتياز	استناد
مجموع	تعداد	ارجاعات	به	كل	مقاالت	متقاضي	در	طول	سنوات	خدمت

سالهاي	سنوات	خدمت ∗
		 0/5 

  سال مي باشد. 20حداكثر سنوات خدمت قابل احتساب  	∗

  

حداقل  ايه ويژه وپ امتياز براي» 8«پايه عادي، حداقل امتياز براي  »4«به ذكر است كسب حداقل * الزم 
  الزامي است.» 12«، بدون محاسبه امتياز بند عاليت هاي پژوهشي و فناورياز ف براي پايه ممتاز امتياز» 14«

زات آئين نامه ارتقاء بر اساس نحوه محاسبه امتياز فعاليت هاي پژوهشي گروهي مطابق فرمول محاسبه امتيا* 
  نحوه مشاركت خواهد بود.



  ج: فعاليتهاي اجرائي و خدمات علمي

  نحوه امتياز دهي  عنوان  بند

1  
و مشاركت براساس دانشگاه تهران حضور فعال و تمام وقت در 

 مديريت جامع تكاليف تعيين شده در آئين نامه

  

متياز ا» 1«از صفر تا حداكثر 
  براي هر نيمسال

 »2/1« كسب حداقلتبصره: 
امتياز اين قسمت براي دريافت 

  هر نوع پايه الزامي است.

  امتياز »7«تا   تدوين كتاب (به شيوه گردآوري)   2

  امتياز »2«تا   تدوين مجموعه مقاالت    3

برپايي نمايشگاه هاي پژوهشي، فناوري، هنري و مديريت اجرايي   4
  امتياز »2«تا   يبرنامه هاي هنر

 وسطت امتياز مربوط به برپايي نمايشگاه هاي پژوهشي، فناوري، هنري و مديريت اجرايي برنامه هاي هنري تنها با صدور حكم
   مراجع ذي ربط در دانشگاه قابل محاسبه خواهد بود.

طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه فني، واحد پژوهشي،   5
  امتياز »3«تا   تيواحدهاي نيمه صنع كتابخانه تخصصي، شبكه تخصصي رايانه، يا

ي و ا يد و به خصوص رشته هاي ميان رشتهايجاد رشته هاي جد  6
  امتياز »5«تا   تقويت و گسترش تحصيالت تكميلي

 -مشاركت در طراحي، راه اندازي و برگزاري كارگاه هاي فرهنگي  7
  امتياز »1«ساعت » 8«هر   تربيتي، آموزشي، پژوهشي و فناوري ضمن خدمت

  امتياز »5«تا   توليد و گسترش برنامه هاي كارآفريني  8

9  
همكاري مؤثر در تأسيس دانشگاه، مراكز تحقيقاتي، مؤسسه هاي 
عالي آموزشي و پژوهشي، شهرك ها و پارك هاي علم و فناوري، 

  مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان
  امتياز »4«تا 

شركت هاي دانش بنيان فقط يكبار (مشروط به تاسيس در بازه زماني يك ساله مورد بررسي) قابل  تأسيس  امتياز مربوط به
   .محاسبه خواهد بود

ازاي هر دانشجوي خارجي  هب  ايجاد ظرفيت فعال در جذب دانشجويان خارجي  10
  امتياز  »1«جذب شده 



مدير مسئولي، سردبيري، عضويت در هيأت تحريريه نشريه هاي   11
  امتياز »1«سال  به ازاي هر  معتبر و رياست قطب هاي علمي رسمي كشور علمي

  امتياز 2تا   دبيري همايش ها  12

 ساعت» 50«به ازاي هر   االت آزمون سراسريؤطراحي س  13
  امتياز »1«همكاري 

  .تعلق مي گيرد به اين بند امتياز در سال »2«حداكثر 

  امتياز »14«تا  »4«هر سال از   هاي اجرائي)پذيرش مسئوليت قواي سه گانه (مسئوليت   14

كميته ها و هيأت هاي رسمي شوراي عالي  شركت در شوراها،  15
  امتياز »2«تا به ازاي هر سال انقالب فرهنگي و... كه جزء وظايف سازماني فرد نباشد.                

  مي باشد. امتياز» 12«ابل احتساب از اين قسمت * حداكثر امتياز ق

امتياز  »12«كسب حداقل مطابق با جدول حداقل امتيازات، در مجموع با رعايت شرايط تعيين شده در اين فرم، 
امتياز براي دريافت پايه ممتاز  »50«حداقل امتياز براي دريافت پايه ويژه و  »25«حداقل براي دريافت پايه عادي، 

  الزامي است.
   



  د: جدول حداقل امتيازات الزم براي دريافت پايه هاي عادي ، ويژه و ممتاز.

حداقل امتياز براي دريافت   فعاليت ها
  پايه عادي

حداقل امتياز براي دريافت 
  پايه ويژه

حداقل امتياز براي 
  دريافت پايه ممتاز

  
  
  
  
  

  آموزشي

»1«: كسب حداقل1بند
  امتياز

 »1«: كسب حداقل 1بند
  امتياز

 »1«: كسب حداقل 1بند 
  امتياز

: كسب حداقل نمره2بند
براي  »15«ارزشيابي 
براي  »16«استاديار و 

  دانشيار و استاد

: كسب حداقل نمره 2بند
براي  »15«ارزشيابي 
براي  »16«استاديار و 

  دانشيار و استاد

: كسب حداقل نمره 2بند
براي  »15«ارزشيابي 
براي  »16«استاديار و 

  دانشيار و استاد
»3«: تدريس حداقل3بند

  واحد درسي
حداكثر امتياز قابل محاسبه 

  باشد.مي »12«اين بند 

 »6«: تدريس حداقل 3بند
  واحد درسي

حداكثر امتياز قابل محاسبه 
  باشد.مي »12«اين بند 

: تدريس حداقل 3بند
  واحد درسي »9«

حداكثر امتياز قابل 
 »12«محاسبه اين بند 

  باشد.مي
  
  
  
  
  

  پژوهشي و فناوري

امتياز از»4«كسب حداقل
فعاليتهاي پژوهشي بدون 

  »12«امتياز بند 

امتياز از  »8«كسب حداقل
فعاليتهاي پژوهشي بدون 

  »12«امتياز بند 

امتياز  »14«كسب حداقل 
از فعاليتهاي پژوهشي 

  »12«بدون امتياز بند 
امتياز از  »3«كسب حداقل 

قسمت راهنمايي پايان نامه 
  »12«و رساله بند 

امتياز  »4«كسب حداقل 
از قسمت راهنمايي پايان 

  »12«نامه و رساله بند 
محاسبهحداكثر امتياز قابل

راهنمايي و مشاوره پايان 
  باشدمي »12«نامه و رساله 

حداكثر امتياز قابل محاسبه 
راهنمايي و مشاوره پايان 

  باشدمي »12«نامه و رساله 

حداكثر امتياز قابل 
محاسبه راهنمايي و 
مشاوره پايان نامه و 

  باشدمي »12«رساله 
  

  اجرايي و خدمات علمي
»1«امتياز از بند»2/1«
ثر امتياز قابل محاسبه داكح

  باشدمي »12«اين قسمت 

» 1«امتياز از بند »2/1«
حداكثر امتياز قابل محاسبه 

  باشدمي» 12«اين قسمت 

» 1«امتياز از بند » 2/1«
حداكثر امتياز قابل 

» 12«محاسبه اين قسمت 
  باشد.مي

جمع حداقل امتياز 
  50  25  12  الزامي براي دريافت پايه

  


