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دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی

مصوب جلسه مورخ  1952/42/50کمیته ترفیع دانشگاه
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به منظور ارزيابی صحیح فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و اتخاذ رويهای واحد در
اجرای مقررات و همچنین گسترش تحقیقات علمی در دانشگاه ،دستورالعمل اجرايی اعطای ترفیع سالیانه
اعضای هیأت علمی به شرح زير تهیه و تدوين گرديده است.
ماده :1امتیازات الزم برای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی آموزشی به شرح مندرج در جدول ذيل می باشد:
جدول  :1امتیازات الزم برای ترفیع سالیانه
مرتبه علمی

مربی

استادیار

دانشیار

آموزشی (حداقل)

8

6

2

پژوهشی (حداقل)

5

0

6

نوع فعالیت

ماده :2برای ترفیع سالیانه ،امتیاز آموزشی نیمسال تحصیلی قبل و ماقبلتر از آن لحاظ میگردد و تنها زمانی
که تاريخ ترفیع عضو هیأت علمی سه ماه پس از شروع نیمسال باشد ،مالک محاسبه امتیازات آموزشی نیمسال
جاری و نیمسال ماقبل آن خواهد بود.
تبصره -1امتیاز آموزشی صرفاً از کمیت تدريس به دست میآيد و شامل تدريس دروس نظری و عملی،
کارگاه و آزمايشگاه و پروژه کارشناسی میباشد .برای دريافت ترفیع ،عالوه بر امتیازهای مندرج در ماده 1
کسب حداقل نمره  16از ارزيابی کیفیت تدريس توسط دانشجويان الزامی میباشد.
تبصره -2امتیاز کمیت تدريس برای هر واحد تدريس در دوره کاردانی  ،4/2کارشناسی  1و کارشناسی ارشد
يا دکتری حرفهای  1/52و دکتری يا دکتری تخصصی  1/2میباشد.
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تبصره  -3حداکثر تا  54درصد امتیازات آموزشی را میتوان پس از کسب مجوز از موسسه محل خدمت با
تدريس در ساير موسسهها به دست آورد.
تبصره -4امتیاز هر درس متناسب با واحد واقعی آن محاسبه میشود ( نه واحد معادل).
تبصره -5برای دروسی که در چند گروه متفاوت (ساعت کالسی متفاوت) ارائه شدهاند ،به گروه اول کل
امتیاز و گروههای بعدی نصف امتیاز تعلق میگیرد.
تبصره -6امتیاز هر واحد درسی متناسب با میزان مشارکت عضو میباشد.
تبصره -7به راهنمايی و سرپرستی پروژه کارشناسی در پايان دوره  4/9امتیاز تعلق میگیرد.
ماده :3امتیاز فعالیتهای پژوهشی عضو متناسب با جدول ذيل می باشد:
جدول  :2نحوه امتیازدهی فعالیتهای پژوهشی
شاخص

نوع مجالت

امتیاز مورد

(ISI)Q8
 ISIو علمی-مروری
مقاالت چاپ

 Thomson Reuter، ISCفاقد  Scopus, IFو سایر نمایههای علمی معتبر وزارت علوم به

شده درمجالت

زبان انگلیسی

معتبر داخلی یا

علمی -پژوهشی معتبر وزارت علوم

1

علمی -ترویجی معتبر وزارت علوم

خارجی

طبق آیین نامه ارتقا

 ISCبدون نمایه وزارت علوم  ،علمی – تخصصی و سایر
کنفرانس بین المللی خارجی(چاپ کامل)
کنفرانس بین المللی و معتبر داخلی(چاپ کامل)

 1از تاریخ  ، 8901/90/90پرونده ترفیع سالیانه هر عضو در هر دو سال میبایست حتما شامل حداقل یک مقاله با اعتبار علمی پژوهشی،
 ISCیا  Scopusچاپ شده باشد (مصوبه صورتجلسه  74شورای پژوهشی)
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کنفرانس بین المللی خارجی(چکیده)

مقاالت
کنفرانسی

کنفرانس بین المللی و معتبر داخلی(چکیده)

2

(در هر کنفرانس

کنفرانس مجازی بین المللی و معتبر داخلی(چاپ کامل)

حداکثر  9مقاله)

کنفرانس مجازی بین المللی و معتبر داخلی (چکیده)
 -8تصنیف کتاب

81

 -0تالیف کتاب چاپ شده داخلی و داوری شده توسط شورای پژوهشی دانشگاه ( انتشارات

تا 89

معتبر داخلی)
 -9تالیف کتاب چاپ شده داخلی و داوری شده توسط شورای پژوهشی دانشگاه (سایر

تا 4

انتشارات)
کتاب

 -7تالیف کتاب چاپ شده توسط انتشارات معتبر بینالمللی و داوری شده توسط شورای

79

پژوهشی
 -1تالیف فصل کتاب
-6

درصد کمی از کل کتاب

ترجمه هر کتاب ،تالیف و ترجمه هر کتاب و ترجمه و گردآوری هر کتاب تخصصی

تا 4

چاپ شده و داوری شده توسط شورای پژوهشی دانشگاه
 -4تجدید ویرایش کتاب حداقل با %89تغییرات یا اضافه شدن
سرپرستی مسابقات دانشجویی(در صورت احراز رتبه کشوری)

اختراعات

 %09بندهای فوق
حداکثر9

8

ثبت اختراعات مورد تایید سازمان ثبت اختراعات

9

ثبت اختراعات با تایید علمی مراجع ذیصالح وزارتین متبوع

89

اختراع یا اکتشاف منجر به تولید وتجاری سازی محصول یا فرایند با تایید مراجع ذیصالح

09

وزارتین متبوع
طرحهای پژوهشی داخلی دانشگاه

خودارزیاب
غیرخودارزیاب

طرح های پژوهشی برون دانشگاهی (به ازای هر ده میلیون ریال باالسری دریافت شده)

پایان نامه
تحصیالت تکمیلی

0
α8

حداکثر 6
9

حداکثر 09

راهنمای ارشد(دفاع شده)

0

مشاوره ارشد(دفاع شده)

9.1

حداکثر 01

داوری پایان نامه ارشد

9.1

امتیاز

راهنمای دکتری(دفاع شده)

6

2تبصره  :به مقاالتی که در همايش های معتبر ارائه شده و سپس در يک مجله معتبر چاپ شده است ،فقط امتیاز يک مورد به انتخاب فرد تعلق خواهد
گرفت.
3مبلغ ریالی هر امتیاز در سال =α
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پایان نامه
تحصیالت تکمیلی
دانشگاه آزاد

مشاوره دکتری(دفاع شده)

8.1

داوری پایان نامه دکترا

8

راهنمایی ارشد (دفاع شده)

%99

مشاوره دکترا (دفاع شده)

دانشگاه

حداکثر 4.1

های دولتی

امتیاز

راهنمایی دکتری (دفاع شده)

عضویت در هیأت تحریریه و سردبیری مجالت معتبر(علمی -پژوهشی ،علمی -ترویجی ،علمی-مروری)

0

(مدیر قطب /رئیس پژوهشکده /مرکز پژوهشی) در دانشگاه (به شرط فعال بودن)

0

مدیر عامل یا سهامدار مرکز رشد مستقر در دانشگاه (به شرط فعال بودن)

8

مدیر عامل یا سهامدار هسته فناور مستقر در مرکز رشد ( به شرط فعال بودن)

0

مدیر عامل یا سهامدار شرکت دانش بنیان (به شرط فعال بودن)

7

دریافت جوایز یا نشان های علمی -پژوهشی در جشنواره های علمی معتبر بین المللی وداخل

حداکثر 89

4

کشور(مانند جشنواره خوارزمی ،شیخ بهایی ،رازی یا فارابی)
پژوهشگر نمونه کشوری

81

پژوهشگر نمونه استانی

1

پژوهشگر نمونه دانشگاه

1

پژوهشگر نمونه دانشکده

9

استاد نمونه دانشگاه

9

ارزیابی داوری و نظارت بر فعالیت های پژوهشی ،فناوری و نوآوری با تایید هیات ممیزه ذیربط

داوری مقاالت

9.1

 ، ISIعلمی  -مروری

8

علمی -پژوهشی انگلیسی

9.41

علمی -پژوهشی فارسی

9.1

علمی -ترویجی

9.0

داوری کتاب

0
دبیر

حضور اعضای هیأت علمی به عنوان دبیر کنفرانس  /تیم اجرایی در کنفرانس برگزار شده

کنفرانس
کمیته
علمی

تبصره-1ساير فعالیتهای پژوهشی بر اساس آيین نامه ارتقاء امتیازدهی میشوند.
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تبصره -2در کلیه فعالیتهای پژوهشی مشترک سهم افراد مطابق جدول ذيل تعیین میگردد.
جدول  :3نحوه توزیع امتیاز فعالیتهای پژوهشی مشترک
ستون 1
تعداد همکاران

ستون 9

ستون 5
سهم هريک از همکاران از امتیاز مربوط

مجموع ضرايب

اول

بقیه همکاران

1

%144

-

5

%54

%64

%124

9

%84

%24

%184

0

%04

%04

%154

2

%64

%94

%184

 6و باالتر

%24

>%52

%102

تبصره -3امتیاز طرحهای پژوهشی که جهت رفع نیازهای دانشگاه نوشته شده باشند حسب مورد تا  1/5برابر
قابل افزايش میباشد.
تبصره -4به کتب چاپ شده توسط ساير انتشارات و کتب داوری نشده ،حداکثر %24امتیازات رديف تعلق
میگیرد.
تبصره -5امتیازات پژوهشی مازاد بر امتیاز مورد نیاز برای ترفیع سالیانهی اعضای هیأت علمی (موضوع ماده
 ، )1قابل ذخیره برای سالهای بعد است و عضو هیأت علمی میتواند به منظور جبران نیمی از امتیازات مورد
نیاز برای ترفیع سالیانه (موضوع ماده )1از ذخیره امتیازات پژوهشی سالهای قبل استفاده کند.
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تبصره -6امتیازات اعضای هیأت علمی جديد االستخدام در سال اول با ضريب تشويقی  1/2و در سال دوم
با ضريب تشويقی  1/52محاسبه میگردد .ضرايب تشويقی تنها برای دريافت ترفیع بوده و مشمول ذخیره
امتیاز پژوهشی نخواهد شد.
تبصره -7امتیازات مديران اجرايی دانشگاه با ضريب تشويقی  1/52محاسبه میگردد .ضرايب تشويقی تنها
برای دريافت ترفیع بوده و مشمول ذخیره امتیاز پژوهشی نخواهد شد.
تبصره -8در صورتی که عضو هیأت علمی نتواند طی سه سال متوالی حداقل امتیازات الزم برای دريافت
يک پايه ترفیع را کسب نمايد ،با وی مطابق با ضوابط مقرر در آيین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی رفتار
خواهد شد.
ماده :4عضو هیأت علمی بايستی فرم درخواست ترفیع سالیانه را به صورت تايپ شده تکمیل نموده و به
همراه کلیهی مدارک و مستندات به مدير گروه آموزشی مربوطه تسلیم نمايد (اين فرم از طريق وبگاه معاونت
پژوهشی دانشگاه قابل دستیابی است) .درخواست ترفیع به ترتیب توسط گروه آموزشی مربوطه و کمیتهی
ترفیعات دانشگاه بررسی ،امتیازدهی و تأيید میشود.
تبصره -1عضو هیأت علمی بايستی درخواست ترفیع خود را حداکثر يک ماه پس از تاريخ استحقاق پايه
تسلیم نمايد.
تبصره -2جلسهی گروه آموزشی بايستی بدون حضور عضو متقاضی ترفیع سالیانه برگزار گردد.
ماده :5اين آيیننامه با عنايت به آخرين آيیننامه ارتقاء موجود تدوين شده است و در صورت ابالغ آيیننامه
ارتقاء جديد و تصريح آن در خصوص هر يک از موارد فوق الذکر ،موارد اصالح شده عیناً اعالم میگردد.
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اين دستورالعمل در  2ماده و  10تبصره تدوين و در جلسه مورخ  1952/42/50کمیته ترفیع دانشگاه بررسی و
مورد تايید قرار گرفت و از تاريخ فوق الذکر الزم االجراء میباشد.
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