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نامه ارتقاي مرتبه  پیرامون آیین کلیاتی 
آنو شیوه نامه اجرایی  94/12/18مصوب 

مرکز هیات هاي امنا و هیات هاي ممیزه                                                                                          
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رویکرد آیین نامه و شیوه نامه اجراییرویکرد آیین نامه و شیوه نامه اجرایی

ó نامه هاي ارتقاي مرتبه قبلیحفظ چارچوب آیین

óتوجه ویژه به برنامه مصوب تحقیقاتی جهت دار اعضاي هیأت علمی

اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و  / اولویت دهی به تولید دانش فنی  ó اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و  / اولویت دهی به تولید دانش فنی
تجاري سازي محصول یا فرآیند
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رویکرد آیین نامه و شیوه نامه اجراییرویکرد آیین نامه و شیوه نامه اجرایی

óتشویق به انجام کارهاي مشترك و گروهی

óواگذاري اختیارات بیشتر به مؤسسه ها

انعطاف پذیري امتیازات تعیین کننده óانعطاف پذیري امتیازات تعیین کننده

ó آموزشی، پژوهشی و فناوري(توجه ویژه به وظایف اصلی هیات علمی(
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فعالیتهاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعیفعالیتهاي فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

.استکننده تعیینامتیازات، مجموع دانشگاهها، شدن اسالمی شوراي تصویب با•

  رویکرد با هنري کارگاه و آثار نمایشگاه برگزاري« عنوان با بندي افزودن•
  »ایرانی -اسالمی -فرهنگی  »ایرانی -اسالمی -فرهنگی

بندها زیر تعداد در جزئی بسیار تغییرات صرفاً و بندها عناوین حفظ•

امتیازها میزان در جزئی بسیار تغییرات•

٥
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فعالیتهاي فرهنگیفعالیتهاي فرهنگی

عناوین دورهردیفعناوین دورهردیف
اسالمی انقالب مبانی و اسالمی سیاسی اندیشۀ6ضوابط و مقررات دانشگاهی1

اخالق علمی و حرفه اي7ها و فنون تدریس-روش2

٦

اخالق علمی و حرفه اي7ها و فنون تدریس-روش2

معرفت شناسی اسالمی و فلسفۀ علم8روش و مدیریت تحقیق3

اصول تعلیم و تربیت اسالمی9ارزیابی فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی4

اسالمی تمدن تاریخ و تحصیلی رشتۀ با متناسب علم تاریخ10الکترونیکی منابع و علمی اطالعات مدیریت5
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  »»مؤسسهمؤسسه««  آموزشیآموزشی  مقرراتمقررات  وو  ضوابطضوابط  رعایترعایت
  ؛قبیل از بند این هاي شاخص

óها، کالس موقع به تشکیل 

óعملی، دروس یهارا کیفیت به توجه 

óنمرات، موقعبه اعالم óنمرات، موقعبه اعالم 

óدانشجویان به علمی مشاورة یهارا، 

óو معلمی شؤونات رعایت …

»مؤسسه« آموزشی شوراي عهدة بر ها، آن از هریک اهمیت میزان و 

٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


    »»مؤسسهمؤسسه««  آموزشیآموزشی  مقرراتمقررات  وو  ضوابطضوابط  رعایترعایت

 امتیاز 5 حداقل بودن کننده تعیین•

متقاضی پرونده در اخذشده امتیاز ثبت و تحصیلی سال نیم هر پایان در :ارزشیابی زمان•
  

درخواست زمان به منتهی تحصیلی سالنیم 10 حداکثر :ارزشیابی مورد زمانی بازه•

دو در کم دست »متقاضی« امتیاز چنانچه ،همرتب ارتقاي هسال یک تعویق•
  باشد کمتر 0/35 از تحصیلی نیمسال 

٨
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    »»مؤسسهمؤسسه««  پژوهشیپژوهشی  مقرراتمقررات  وو  ضوابطضوابط  رعایترعایت

óامتیاز 5 حداقل بودن کننده تعیین 

óشوراي توسط آن از هریک اهمیت میزان و ارزیابی يهاشاخص تعیین  
  »مؤسسه«

 اسفند دوم نیمۀ و ماه شهریور دوم نیمۀ( ماه شش هر پایان در :ارزشیابی زمان•
  متقاضی پرونده در اخذشده امتیاز ثبت و )سال هر ماه

درخواست زمان به منتهی سال پنج حداکثر :ارزشیابی مورد زمانی بازه•

 دورة دو در کم دست »متقاضی« امتیاز چنانچه ه،مرتب ارتقاي هسال یک تعویق•
  باشد کمتر 0/35 از ماهه شش
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کیفیت تدریسکیفیت تدریس  --فعالیتهاي آموزشی فعالیتهاي آموزشی 

 در دانشجویان امتیازدهی میانگین اساس بر تدریس کیفیت شسنج•
  درخواست به منتهی سال چهار در متقاضی تدریس کیفیت ارزیابی هايکاربرگ
ممیزه هیأت تأیید مورد شیوه اب دانشگاه و گروه ارزیابی و ارتقا

:ارزیابی نتایج برحسب اعطا قابل امتیازهاي محاسبه نحوه•
؛17/99 تا 16 مابین ارزیابی نتایج براي امتیاز  1/99 تا-

  ؛18/99 تا 18 مابین ارزیابی نتایج براي امتیاز  3/99 تا 2-

20 تا 19 مابین ارزیابی نتایج براي امتیاز 8 تا 4-

١٠
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مقاله علمی پژوهشیمقاله علمی پژوهشی--فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی

  
کلیات )الف

،شود یافته انتشار نتایج چاپ به منجر نباید مقاله :هامقاله همپوشانی•

 به استادي براي مقاله پنج و دانشیاري براي مقاله سه حداقل ارائه لزوم• به استادي براي مقاله پنج و دانشیاري براي مقاله سه حداقل ارائه لزوم
مسئول، نویسنده عنوان

ارتقا مرتبه هر در فارسی زبان به مقاله یک حداقل چاپ لزوم•

١١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


مقاله علمی پژوهشیمقاله علمی پژوهشی--فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی

امتیازات )ب
 امتیاز تعیین براي اصلی هاي شاخص تبیین است، 7 تا مقاله یک امتیاز حداکثر
هممیز هیات عهدة بر

  چاپ یا پذیرفته هايمقاله از )امتیاز %40 حداکثر( امتیاز کسب محدودیت•
.است متقاضی با مرتبط نوعی به که هایی نشریه در شده

 رشته( تخصص با ارتباط در مستقیماً باید ها،مقاله امتیاز  % 70 حداقل•
  .باشد متقاضی )آموزشی یا پژوهشی گروه /تحصیلی

١٢
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مقاله علمی پژوهشیمقاله علمی پژوهشی--فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی

ویژه؛ امتیازات )ج
،داغ و پراستناد هاي مقاله•
 معطوف که میعل هیأت عضو دار جهت تحقیقاتی مصوب برنامه از مستخرج •

باشد، کشور مشکالت رفع به باشد، کشور مشکالت رفع به
Science و Nature نشریات در شده چاپ•

،کشور از خارج علمی معتبر مراکز علمی هیأت اعضاي با مشترك•
،نیست آن انتشار و چاپ امکان که محرمانه پژوهشی هايطرح از مستخرج•

١٣
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مقاله علمی پژوهشیمقاله علمی پژوهشی--فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی

امتیازات سهم )د
 گرفتن قرار ترتیب از نظر صرف اول نفر امتیاز از راهنما استاد يبرخوردار•

 دانشجویان رسالۀ یا نامهپایان چند یا یک نتایج از مستخرج مقاله در اسامی
،راهنمایی تحت

  مقاله در اول نفر امتیاز از مقاله مسئول نویسندة يراهنما استاد يبرخوردار•  مقاله در اول نفر امتیاز از مقاله مسئول نویسندة يراهنما استاد يبرخوردار•
  کی از بیش را آن هدایت که ییدانشجو رسالۀ یا نامهپایان نتایج از مستخرج
اند، داشته عهده بر راهنما استاد

 نتایج از مستخرج مقاله در اول نفر امتیاز از راهنما استاد دو هر يبرخوردار•
 علمی هیات عضو یک را آن هدایت که ییدانشجو رسالۀ یا نامه پایان

.باشند داشته عهده بر پژوهشی مؤسسۀ علمی هیات عضو یک و دانشگاهی

١٤
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مقاله علمی پژوهشیمقاله علمی پژوهشی--فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی

امتیازات جایگزینی )ه
óهنري، هدارزن و بدیع اثر و تحقیقاتی هاي طرح از متقاضی امتیازهاي مجموع 

  مقاله از الزم  امتیازهاي حداقل از %50 تا می تواند شده چاپ فلسفی و ادبی
.دهد پوشش  را پژوهشی علمی

 براي( %25 تا تواندمی کتاب تالیف یا تصنیف از متقاضی امتیازهايó براي( %25 تا تواندمی کتاب تالیف یا تصنیف از متقاضی امتیازهاي
  مقاله از الزم امتیازهاي حداقل از )% 50 تا هنر و انسانی علوم هايگروه
  .دهد پوشش را پژوهشی علمی

óامتیازهاي حداقل از %50 حداکثر تواندمی مجموع در مرتبه ارتقاي متقاضی 
 .نماید کسب مذکور بندهاي مفاد طریق از را پژوهشی علمی مقاله از الزم

١٥
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مقاله هاي همایش هامقاله هاي همایش ها--فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی

 بایست می )المللی بین و ملی از اعم( داخلی علمی معتبر هايهمایش•
  صالحذي مراجع از رسمی مجوز داراي علمی هاي انجمن یا مؤسسه توسط
.باشند شده ثبت )ISC( اسالم جهان علوم استنادي پایگاه در و برگزار

.است الزامی مقاله ارائه براي حضور گواهی ارائه•

   3 سال هر در همایش یک در متقاضی از قبول قابل هايمقاله تعداد حداکثر•
.است مقاله

١٦
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مقاله مستخرج از رساله متقاضیمقاله مستخرج از رساله متقاضی  --فعالیتهاي پژوهشی فعالیتهاي پژوهشی 

امتیاز 2 تا مقاله هر امتیاز میزان•

  :امتیاز حداکثر اخذ براي متقاضی نقش•

مقاله نخست نویسنده           مقاله نخست نویسنده          

دوم نویسنده عنوان به راهنما استاد نام از پس          

مسئول نویسنده          
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طرحهاي پژوهشیطرحهاي پژوهشی  --فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی

:قبیل از هایی شاخص براساس امتیازدهی

ó اعتبار میزان

óاثرگذاري گسترة óاثرگذاري گسترة

ó و ...  
      

.رسد می ممیزه هیات تصویب و »مؤسسه« پژوهشی شوراي پیشنهاد به که 
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طرحهاي پژوهشیطرحهاي پژوهشی  --فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی

óیا باشد متقاضی حقوقی وظایف و اجرایی مسئولیت از ناشی که هاییطرح به 
.گیردنمی تعلق امتیازي نباشد مرتبط او تخصص با

óاستادي مرتبه به ارتقا براي و یک حداقل داشتن دانشیاري همرتب به ارتقا براي  
 مجري عنوان با سسهؤم از خارج یافته خاتمه پژوهشی طرح سه حداقل داشتن
.)پژوهشی علمی هیات اعضاي ویژه( است الزامی طرح

١٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


::»»مؤسسهمؤسسه««طرح هاي خارج از طرح هاي خارج از   --فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی

óóبه به   وو  هاهاوزارتخانهوزارتخانههاي ستاد هاي ستاد که حسب نیاز براي انجام مأموریتکه حسب نیاز براي انجام مأموریت  ییهایهایطرحطرح
،،شودشودمیمیهاي مربوط، انجام هاي مربوط، انجام سفارش وزیر یا معاونتسفارش وزیر یا معاونت

  
óóتأمین تأمین   »»مؤسسهمؤسسه««درصد از اعتبار آن از خارج درصد از اعتبار آن از خارج   5050که حداقل که حداقل   ییهایهایطرحطرح

،،شودشود  میمی ،،شودشود  میمی

::مشروط به این کهمشروط به این که
محل  محل    »»مؤسسۀمؤسسۀ««ت ت مأموریمأموریها در حوزة تخصصی فرد و یا در جهت ها در حوزة تخصصی فرد و یا در جهت   موضوع طرحموضوع طرح  

را طی کرده و به تأیید را طی کرده و به تأیید داوري داوري   فرآیندفرآیندها ها وي باشد و گزارش نهایی آنوي باشد و گزارش نهایی آن  خدمتخدمت
..برسدبرسد» » مؤسسهمؤسسه««

٢٠
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راهنمایی پایان نامه یا رسالهراهنمایی پایان نامه یا رساله  --فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی
).).ویژه اعضاي هیات علمی آموزشیویژه اعضاي هیات علمی آموزشی((

óدانشیاري براي ارشد کارشناسی پایان نامه چهار حداقل راهنمایی لزوم

óاستادي براي دکتري رساله 3 حداقل راهنماي لزوم

óخدمت محل موسسه در متقاضی رشته در دکتري دوره فقدان صورت در  
.کندمی کفایت تصنیفی کتاب یک یا ملی طرح یک اتمام .کندمی کفایت تصنیفی کتاب یک یا ملی طرح یک اتمام

  اسامی ترتیب از نظرصرف مشترك، راهنماي داراي رسالۀ یا نامه پایان دو هر•
  رساله یا نامه پایان یک عنوان به هاآن از هریک براي راهنما، استادان
.شودمی محاسبه
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طرح ملیطرح ملی  --فعالیتهاي پژوهشیفعالیتهاي پژوهشی

؛که شودمی اطالق طرحی به

 ،شده لحاظ دولت عمومی بودجۀ در آن اعتبار تأمین محل•

،باشد ملی سطح در آن دهندةسفارش دستگاه•

 سطح در ،»مؤسسه« پژوهشی شوراي تشخیص به آن، تأثیر حوزة•

.باشد ملی

٢٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


óدانشجو رسالۀ یا نامه-پایان  

óالمللی-بین و ملی هاي-جشنواره در رتبه کسب
óگرنت( پژوهشی اعتبار جذب در فعال ظرفیت ایجاد( 

::استثنااستثنا  بهبه  گیردگیرد  میمی  امتیازامتیاز  محلمحل  یکیک  ازاز  صرفاًصرفاً  فعالیتفعالیت

٢٣

 )گرنت( پژوهشی اعتبار جذب در فعال ظرفیت ایجاد

óاز مستخرج هاي-مقاله 

  »مؤسسه« از خارج قرارداد طرف با پژوهشی هاي-طرح
تولید به منجر اختراع /فنی دانش تولید

فرآیند یا محصول سازي-تجاري
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تتهاي پژوهشی مشترکهاي پژوهشی مشترک--نحوه محاسبه سهم پدید آورندگان فعالیتنحوه محاسبه سهم پدید آورندگان فعالیت
تعداد 
همکاران/نویسندگان

مجموع ضرایب )درصد(سهم  
)درصد( سایر نفراتنفر اول

1100_________100
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فعالیتهاي علمی اجراییفعالیتهاي علمی اجرایی

    44مصرح در فصل مصرح در فصل   حضور فعال و تمام وقت در محل کار و انجام تکالیفحضور فعال و تمام وقت در محل کار و انجام تکالیف
آیین نامه استخدامیآیین نامه استخدامی

.باشد می کننده تعیین امتیازات جزء بند این از امتیاز 5 حداقل کسب•

  متقاضی پرونده در اخذشده امتیاز ثبت و نیمسال هر پایان در :ارزشیابی زمان•

ممیزه هیات تصویب با و »مؤسسه« شوراي عهدة بر ضوابط تعیین•

٢٥
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حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی آموزشی  حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی آموزشی  

ارتقا
بند1ماده به مرتبه 

 2 -1
بند

 2 -3
ماده  

2
بند

 3-1

مجموع  
بندهاي

3-1
3-8
بند4ماده 3ماده   3-9

1 -4
مجمو
 ع
مواد

٢٦

  9-3به مرتبه 
3-10  3 -

12
3-14

مواد

1051520253065105120دانشیاري

1051520405075105130استادي
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شی  شی  پژوهپژوهحداقل امتیازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی 

ارتقا
به  

مرتبه
ماده

 1
بند 

3 -1
بند

 3 -2
بند

 3 -10

مجموع بندهاي
 3 -2 ،3-9 ،3 -10 ،

- 3و  3-13، 11- 3
15
  

3ماده 
  

ماده 
4

بند
 1 -4

مجمو
ع 
مواد

٢٧

15
  

10540105575510120دانشیاري

10560158085510130استادي
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تعیین ضوابط و مقررات خاصتعیین ضوابط و مقررات خاص

خود و با رعایـت  ماموریت هاي می توانند با توجه به هاي داراي هیات ممیزه -مؤسسه

ضوابط و مقررات خاص  هاي تعیین شده-رعایت حداقلضوابط مندرج در آیین نامه و 

٢٨

 کـل اعضـاي هیـات   حداقل دوسـوم  تأیید  آیین نامه پس از  سهخود را خصوص ماده 

.به اجرا درآورندتأیید هیات ممیزة مرکزي  ممیزه و پس از آن 
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::ماندگاريماندگارياحتساب در حداقل مدت احتساب در حداقل مدت   للقابقابغیر غیر موارد موارد 

وظیفه نظام خدمت تعهد و )وظیفه نظام( ضرورت دورة•

حقوق بدون مرخصی مدت•

٢٩

 استثناي به پژوهشی یا آموزشی وظایف انجام قطع به منجر که مأموریتی مدت•

استخدامی نامه آیین 77 ماده مشمولین
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  ::اشتغالاشتغالحداقل مدت حداقل مدت شرایط کاهش شرایط کاهش     

  کشوري نمونۀ علمی هیات عضو عنوان کسب•

  یا Science هاي-نشریه در مسئول یا اول نویسندة عنوان--به مقاله انتشار•

Nature

٣٠

Nature

ESI پایگاه در دنیا برتر دانشمندان درصد یک فهرست به ورود•

 »نامه-آیین« 3 مادة از ضروري امتیازهاي حداقل از درصد 50 حداقل کسب•

 علمی، هیات عضو مشخص اهداف با بلندمدت تحقیقاتی مصوب برنامۀ از مستخرج

 اي-منطقه و ملی اسناد تحقق چارچوب در
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امکان محاسبه فعالیت هاي پس از اخذ مدرك دکتريامکان محاسبه فعالیت هاي پس از اخذ مدرك دکتري

«هاي پژوهشی-فعالیت  4پس از اخذ درجۀ دکتـراي تخصصـی یـا سـطح     » متقاضی- 

براي ارتقا به مرتبۀ دانشیاري، در هریـک  » مؤسسه«علمیه و قبل از استخدام در  حوزة

٣١

هـاي  بـدون احتسـاب در حـداقل   حسـب مـورد و   (» نامـه -آیـین « 3از بندهاي مـادة  

.قابل محاسبه است) امتیازهاي ضروري براي ارتقا
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ارتقا مرتبه مربیانارتقا مرتبه مربیان

ارتقاي مرتبۀ مربی به استادیاري صرفاً از طریق اخـذ مـدرك دکتـراي تخصصـی یـا      

.پذیر است-سطح چهار حوزة علمیه و رعایت سایر مقررات مربوط امکان

امکان ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی پیمانیامکان ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی پیمانی

٣٢

امکان ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی پیمانیامکان ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی پیمانی

 اعضاي هیات علمی پیمانی نیز، مانند اعضاي هیات علمی رسـمی، بـا رعایـت کامـل    

.توانند به مرتبۀ باالتر ارتقا یابند-ضوابط و مقررات و در صورت احراز شرایط الزم می
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ارتقاي اعضاي هیات علمی ارتقاي اعضاي هیات علمی 
غیر انتفاعیغیر انتفاعی  --آموزش عالی غیر دولتیآموزش عالی غیر دولتیموسسات موسسات 

  پژوهشی و عالی آموزش مؤسسات و ها-دانشگاه بازنشستۀ علمی هیات اعضاي•
  آن در قراردادي قالب در و وقت-تمام صورت -به بازنشستگی از پس که

 امتیازهاي درصد 60 حداقل که-این به مشروط کارند-به مشغول مؤسسات
  ارتقاي درخواست باشند؛ - کرده کسب تقاضا زمان به منتهی سال 4 در را الزم
.کنند ارسال ربط-ذي ممیزة هیات به بررسی براي را خود

  و مؤسسه همان در ها-آن کار-به اشتغال زمان در صرفاً افراد این مرتبۀ ارتقاي•
  مؤسسۀ سطح-هم غیرانتفاعی -غیردولتی عالی آموزش مؤسسات
 داشت خواهد اعتبار ،»وزارت« تأیید براساس تر-پایین یا و دهنده-درخواست

  .شود درج ایشان قرارداد حکم در موضوع این است الزم و

.ندارد ها-آن بازنشستگی حکم در تأثیري افراد این مرتبۀ ارتقاي است بدیهی•

٣٣
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با تشکر 
و

آرزوي توفیقات الهی 
و

آرزوي توفیقات الهی 

٣٤
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دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزة 
مؤسسه و وظایف و اختیارات آن

  

36
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 به مربوط ضوابط و مقررات شامل دستورالعمل این
 آن اختیارات و وظایف و ممیزه هیات تشکیل طرز
  می االجرا الزم )1395/7/6( ابالغ تاریخ از و بوده  می االجرا الزم )1395/7/6( ابالغ تاریخ از و بوده
.باشد

37
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هههیات ممیزهیات ممیزشرایط تشکیل شرایط تشکیل 
 عضو 100 کم دست با قانونی مجوز داراي هايمؤسسه
 به مشروط باال، به استادیاري مرتبۀ داراي علمی هیات
:هاآن علمی هیات هرم در کهاین

دانشیاري مرتبۀ با علمی هیات عضو 20 کم دست Øدانشیاري مرتبۀ با علمی هیات عضو 20 کم دست
و

Øوجود استادي مرتبۀ با علمی هیات عضو 5 حداقل 
باشد داشته

38
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هههیات ممیزهیات ممیزترکیب ترکیب 
Ø مؤسسه رئیس
Ø هايمؤسسه در پژوهشی و آموزشی معاونان  

  پژوهشی هايمؤسسه در پژوهشی معاون و آموزشی
  علمی مرتبۀ با علمی هیات اعضاي از تن 21 تا Ø 13  علمی مرتبۀ با علمی هیات اعضاي از تن 21 تا 13 

  مرتبۀ در هاآن نصف کم دست که دانشیاري حداقل
باشند استادي علمی

39
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Ø داراي علمی هیات اعضاي از تن سه تا یک 
 مرکز پیشنهاد به دانشیاري حداقل علمی مرتبۀ
ممیزه هاي هیات و امنا هاي هیات ممیزه هاي هیات و امنا هاي هیات
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:رییس جانشین
Øعلمی مرتبۀ با اعضا از یکی میتواند هیات رئیس  

 خود جانشین سمت به را دانشیاري حداقل
کند منصوب کند منصوب

Øهیات دبیر:
Øبه هیات رأي و رئیس پیشنهاد با اعضا از تن یک 

شودمی انتخاب دبیر عنوان
41
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Øبه هاآن نتایج که هاییفعالیت هیات، دبیرخانه  
  را شود منتشر و چاپ نباید بودن محرمانه لحاظ
  هاي هیات مرکز به امتیاز تعیین و بررسی براي  هاي هیات مرکز به امتیاز تعیین و بررسی براي
دنمایمی ارجاع مرکزي ممیزه و امنا

42
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Øطریق از ممیزه هیات حقیقی اعضاي پیشنهاد 
  داخلی دستورالعمل با مطابق انتخابات برگزاري

 سطح در رسد،می سسهؤم شوراي تصویب به که
  اعضاي شرکت با و ها پژوهشکده/هادانشکده  اعضاي شرکت با و ها پژوهشکده/هادانشکده
 کم دست علمی مرتبه داراي علمی هیات

 در دایر هاي رشته با متناسب و استادیاري
شودمی انجام سسهؤم

43
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ممیزهممیزه  وظایف و اختیارات هیاتوظایف و اختیارات هیات
Øمتقاضی درخواست مورد در اظهارنظر و رسیدگی  

  کیفیت و کمیت ارزیابی طریق از مرتبه ارتقاي
 شایستگی احراز و وي چهارگانه هايفعالیت شایستگی احراز و وي چهارگانه هايفعالیت
جهات جمیع از مرتبه ارتقاي براي

Øبراساس ارجاعی موارد سایر بررسی  
  علمی، رکود :قبیل از مربوط هاينامهآیین

...و خدمت سابقه احتساب 44
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 عملکردگزارش 
Øمطابق بار یک ماه شش هر هیات عملکرد گزارش 

 هاي هیات مرکز به بایست می مشخصفرمت
  گزارشات .گردد ارسال ممیزه هاي هیات و امنا

 اعضاي اسامی جلسه، تشکیل تاریخ شامل اعضاي اسامی جلسه، تشکیل تاریخ شامل
 تفکیک، به جلسه دستور غایب، و حاضر
  تعداد بهمراه تصمیمات و امتیازات جدول
مخالف و موافق آراي

45
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منتخبمنتخب  ترکیب کمیتهترکیب کمیته
Øکمیته رییس( پژوهشکده/دانشکده رئیس(
Øدبیر( پژوهشکده/دانشکده پژوهشی یا آموزشی معاون 

)کمیته
Øمتقاضی رشتۀ در متخصص علمی هیات اعضاي از تن سه Øمتقاضی رشتۀ در متخصص علمی هیات اعضاي از تن سه 

  مدیرگروه پیشنهاد به ،دانشیاري  مرتبۀ حداقل با
پژوهشکده/دانشکده رئیس تأیید و ربطذي
Øحضور ،استادي مرتبۀ به ارتقا درخواست به رسیدگی براي  

است الزامی استادي مرتبه با فوق اعضاي از تن 2 کم دست
46
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منتخبمنتخب  وظایف و اختیارات کمیتهوظایف و اختیارات کمیته
Øگانۀسه هايفعالیت امتیازدهی و بررسی  

  و مرتبه ارتقاي نامه آیین مفاد اساس بر متقاضی
آن اجرایی نامه شیوه

Øبا همراه نباشند شرایط واجد که هاییپرونده 
شوندمی داده عودت متقاضی به ،دالیل ذکر

47
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نحوه اعتراض به تصمیم کمیته منتخبنحوه اعتراض به تصمیم کمیته منتخب
Øدبیر اعالم تاریخ از روز 15 مدت ظرف تواندمی متقاضی  

  ،دالیل و توضیحات با همراه را خود اعتراض کمیته
نماید تسلیم کمیته رئیس به  مکتوب طور به
Øدالیل و توضیحات با همراهرا پرونده کمیته رئیس  Øدالیل و توضیحات با همراهرا پرونده کمیته رئیس  

  )متفاوت ترکیب با ترجیحا( کمیته در مجدداً متقاضی
 هدد قرار بازبینی و رسیدگی مورد

Øکمیته نظر ،مجدد بررسی در شرایط احراز عدم صورت در 
شد خواهد اعالم متقاضی به و قطعی

48
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کمیسیون فرهنگیکمیسیون فرهنگی
Øمنظور بررسی و تعیین امتیازهاي فرهنگی،  به

تربیتی و اجتماعی اعضاي هیأت علمی، در هر 
با ترکیب زیر تشکیل کمیسیون فرهنگی مؤسسه 

:شودمی
Øرئیس کمیسیون( رئیس مؤسسه(
Øهاي  در مؤسسه( رئیس نهاد رهبري در مؤسسه

)عضو() فاقد نهاد، نماینده نهاد استان
49
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Ø و یا فرهنگی -معاون فرهنگی یا دانشجویی
)دبیر کمیسیون(عناوین مشابه 

Ø پژوهشی حسب مورد در /معاون آموزشی پژوهشی حسب مورد در /معاون آموزشی 
)عضو(پژوهشی / هاي آموزشیمؤسسه

50
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Ø مرتبه حداقل با علمی هیأت عضو نفر یک  
 جذب اجرایی هیأت انتخاب به دانشیاري
 اجرایی هیأت فاقد هايمؤسسه در( مؤسسه اجرایی هیأت فاقد هايمؤسسه در( مؤسسه
  تأیید و )استان جذب اجرایی هیأت نماینده جذب،
)عضو( مؤسسه رئیس

51
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تخصصیتخصصی  کمیسیونکمیسیون
 مرتبۀ ارتقاي درخواست به رسیدگی منظوربه

  اظهار و ارجاعی موارد سایر و علمی هیات اعضاي
  اختیارات و وظایف چارچوب در آن، درخصوص نظر

  ترکیبی با را »تخصصی هايکمیسیون« مربوط،  ترکیبی با را »تخصصی هايکمیسیون« مربوط،
  تعیین مؤسسه، در دایر هايرشته با متناسب

نمایدمی

52
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ترکیب کمیسیونترکیب کمیسیون
Ø متناسب با موضوع  ممیزه از اعضاي هیاتیک تن

به عنوان  تخصص به پیشنهاد رئیس  و تأیید هیات
رئیس کمیسیون

 از تن یک حداقل که علمی هیات اعضاي از تن سهØ از تن یک حداقل که علمی هیات اعضاي از تن سه
 انتخاب به باشند استادي علمی مرتبۀ داراي ها آن

هیات تأیید و رئیس معرفی با ،علمی هیات اعضاي

Øمنتخب کمیته دبیر
53
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تشکیل جلساتتشکیل جلسات

Øباریک ماه دو هر حداقل ممیزه هیات جلسات  
 جلسات و پرونده، وجود درصورت
  باریک ماه یک هر حداقل کمیته/کمیسیون  باریک ماه یک هر حداقل کمیته/کمیسیون
شودمی تشکیل

54
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رسمیت جلساترسمیت جلسات
Ø یا رئیس حضور با ممیزه هیات جلسات  

  اعضاي چهارم سه کم دست و وي جانشین
  دستورالعمل 5 ماده 4 و 3 بندهاي( حقیقی

یابدمی رسمیت )ممیزه هیات تشکیل طرز

55
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Øاکثریت  با رأي موافق  هیات هايتصمیم
در جلسه عالوة یک اعضاي حاضر نصف به
چنانچه تعداد اعضاي : مثال( شود اتخاذ می

 10=1+9، 9=18/2نفر باشند 18حاضر  10=1+9، 9=18/2نفر باشند 18حاضر 
نفر باشند   19درصورتیکه تعداد اعضاي حاضر 

با لحاظ اکثریت  10.5=9.5+1، 9.5=19/2
)11=نصف
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Ø حداقل کمیته با حضور /جلسات کمیسیون
یابدمی رسمیتاعضا دوسوم 

Ø کمیته پرونده متقاضیانی که خود از اعضاي ،
نفع هیات هستند،  بدون حضور ذيو  کمیسیون

شود و در ربط رسیدگی میدر جلسات ذي
صورت جلسات با کسر یک تن از نصاب این

یابدشده رسمیت می تعیین
Ø همواره مخفی است   ممیزه رأي اعضاي هیات

57
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مراحل رسیدگی به پروندة متقاضی 
Øگزارش نامههاي مندرج در کاربرگ تکمیل 

آموزشی،   اجتماعی،- تربیتی-فرهنگی-علمی
الصـاق و  اجرایی-فناوري و علمی- پژوهشی

مستندات
Øکمیته دبیرخانۀ در پرونده ثبت و تحویل  

  رسید اخذ و منتخب
58
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Øبه مربوط مستندات و مدارك ارسال  

  اجتماعی و تربیتی ،فرهنگی هايفعالیت

 و بررسی و فرهنگی کمیسیون به متقاضی و بررسی و فرهنگی کمیسیون به متقاضی

 از ماه یک مدت ظرف حداکثر هاآن ارزیابی

پرونده ارجاع زمان

59
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Ø مربوط مستندات و مدارك امتیازدهی و بررسی 

 در مرتبه ارتقاي نامۀآیین 4 و 3 ،2 مواد به

 از روز 45 مدت ظرف حداکثر منتخب، کمیته از روز 45 مدت ظرف حداکثر منتخب، کمیته

پرونده ثبت زمان

60
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Ø کمیسیون نظر از الزم شرایط احراز صورت در 

 به پرونده تحویل ،منتخب کمیته و فرهنگی

 آن اعادة صورت،این غیر در و هیات دبیرخانۀ آن اعادة صورت،این غیر در و هیات دبیرخانۀ

 ظرف حداکثر ،دالیل ذکر با علمی هیات عضو به

بررسی از پس هفته یک مدت

61
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Ø شدة کمیته  هاي ارجاعو ارزیابی پرونده بررسی
مربوط، حداکثر ظرف تخصصی  کمیسیونتوسط 
از زمان ارجاعیک ماه مدت  از زمان ارجاعیک ماه مدت 

62
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Ø کمیسیونشرایط الزم از نظر  احرازصورت در:
 اتخاذ و طرح براي هیات دبیرخانۀ به پرونده ارسال
ممیزه هیات توسط نهایی تصمیم
 و و

Øبا مربوط واحد به آن اعادة صورت،این غیر در  
  پس هفته یک مدت ظرف حداکثر ،دالیل ذکر
بررسی از
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Ø توسط پرونده مورد در تصمیم اتخاذ و طرح  
ماه 3 مدت ظرف حداکثر ،ممیزه هیات

Ø از روز 20 مدت ظرف حداکثر ،تمصوبا ابالغ 
تصویب تاریخ تصویب تاریخ
Ø قابل متقاضی اعتراض درصورت هیات آراي 

باشد می بازبینی
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بازبینی 
Ø رأي ابالغ تاریخ از روز 20 مدت ظرف متقاضی  

  دبیرخانۀ به مکتوب طوربه را خود اعتراض
کند تسلیم هیات

Ø 20 مدت ظرف است موظف اول وهلۀ در دبیر  
 شدةکسب امتیازهاي درخواست، تاریخ از روز
 وي به را هیات آراي ترکیب و 4 تا 1 مواد از وي
نماید اعالم

65
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Ø معترض هیات راي به همچنان متقاضی چنانچه  
:باشد

  امتیازها اعالم تاریخ از ماه یک مدت ظرف Ø  امتیازها اعالم تاریخ از ماه یک مدت ظرف 
 با همراه مکتوب طوربه را خود اعتراض

کند تسلیم هیات دبیرخانۀ به توضیحات

66
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Øترفیه منظوربه جلسه، اولین در هیات 
 با را پرونده دیگر باریک متقاضی حال
 و کرده بازبینی وي توضیحات به توجه و کرده بازبینی وي توضیحات به توجه
 به روز 10 مدت ظرف حداکثر را نتیجه

کند می اعالم متقاضی
67

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Ø به رأي بازبینی   همچنانمتقاضی ارتقا  چنانچه
باشد مجاز است ظرف مدت   معترضنیز هیات 

تجدیدنظر  درخواستاز تاریخ ابالغ رأي، یک ماه 
هیات هاي امنا   مرکزبه  مکتوبطور خود را به هیات هاي امنا   مرکزبه  مکتوبطور خود را به

تسلیم کند و ممیزه مرکزي
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تجدیدنظر 
Ø هیاتهاي مرکز دبیرخانه در متقاضی اعتراض ثبت  

ممیزه و امنا
Ø درخواست و ذیربط ممیزه هیات دبیرخانۀ با مکاتبه 

  نامۀ گزارش به منضم پروندة بررسی سیر از گزارش  نامۀ گزارش به منضم پروندة بررسی سیر از گزارش
مؤسسه از مستندات و متقاضی علمی

Ø گزارش روز 15 مدت ظرف حداکثر هیات رئیس 
 مدارك همراهبه را متقاضی پروندة به مربوط مستدل

کند ارسال مرکز به مستندات و
69
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Ø درخواست مورد مستندات و مدارك وصول از پس 
 تخصصی کمیسیون در آن اولیه بررسی و

 در نهایی  تصمیم اتخاذ براي پرونده ربط،ذي
 قرار مرکزي ممیزة هیات جلسه کار دستور قرار مرکزي ممیزة هیات جلسه کار دستور
گیردمی

Ø ماه سه مدت ظرف حداکثر مرکزي ممیزه هیات 
کند اعالم را قطعی نظر و بررسی را پرونده
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Ø اعالم و نظر تجدید زمان حداکثر صورت، هر در 
  وصول تاریخ از مرکزي ممیزة هیات قطعی نظر

باشد ماه 6 از بیش نباید متقاضی کتبی اعتراض
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Ø االجراالزم و قطعی مرکزي ممیزة هیات رأي  
است

Ø  مرکز عهدة بر دستورالعمل این مفاد تفسیر  Ø  مرکز عهدة بر دستورالعمل این مفاد تفسیر  
است مرکزي ممیزه و امنا هاي هیات
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از توجه شما سپاسگزاریم
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نحوه نظارت بر نحوه نظارت بر دستورالعمل دستورالعمل 
ممیزه مؤسساتممیزه مؤسسات  عملکرد هیأتعملکرد هیأت
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هدفهدف

حصول اطمینان از حسن اجراي حصول اطمینان از حسن اجراي 
مقررات و ضوابطمقررات و ضوابط
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هیات نظارتترکیب 
Ø مرتبه  از اعضاي هیأت علمی با تن سه

در هیات  تجربه عضویت و داراي استادي  تجربه عضویت استادي 
ممیزه و آشنا با آئین نامه ها، دستورالعمل ها، 

مربوط با شیوه نامه اجرایی و سایر مقررات 
حکم وزیر

Ø  از کارشناسان مرکز با حکم رئیس یک تن 77
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نظارتنظارت  وظایف هیأتوظایف هیأت
Ø ارزیابی عملکرد هیأت به لحاظ رعایت مفاد

آننامه ارتقا و پیوست هاي آئین

Ø گزارش هاي ارسال شده از سوي بررسی Ø گزارش هاي ارسال شده از سوي بررسی
موسسه 

Ø موارد ارجاعی از سوي هیات ممیزه سایر
مرکزمرکزي و 

78
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معیارهاي نظارتمعیارهاي نظارت

Øارتقاي مرتبه و پیوست  نامهآئینمفاد  رعایت
هاي آن 

Øبندي  زمان به پرونده ها بر اساس  رسیدگی Øبندي  زمان به پرونده ها بر اساس  رسیدگی
مندرج در دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه

Øفعال   حضورو  منظم جلساتبه موقع و  تشکیل
اعضا

در و کارا  منظمسازمانی  تشکیالتبرخورداري از 
79
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Ø آسان   دسترسیفراهم کردن امکان
به مقررات، ضوابط و اعضاي هیات 

اطالعات مورد نیاز
Ø و خدمات الکترونیکی میزان استفاده از Ø و خدمات الکترونیکی میزان استفاده از

براي صرفه مدیریت سبز اجراي طرح 
جویی در مصرف کاغذ

Ø شش ماهه به مرکز گزارشارسال به موقع
80

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


گزارش هیات نظارت
Øبراي رفع موسسه موارد به  انعکاس

احتمالیاشکاالت 

Ø  تمدید  و یا پیشنهاد عدم کاهش دوره
وزیر بعدي به هیات در دوره  فعالیت

فناوريعلوم، تحقیقات و 
81
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سپاس از توجه شما
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