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داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻌﯿﻦ اﺳﺘﺎن

رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﻣﺎزﻧﺪران
رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻞ
رؤﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
در اﺟﺮاي ﺑﻨﺪﻫﺎي  2و  13ﻣﺎده  5ﺷـﯿﻮه ﻧـﺎﻣﻪ ي اﺟﺮاﯾﯽ آﯾﯿﻦ ﻧـﺎﻣﻪ ي ارﺗﻘـﺎي ﻣﺮﺗﺒﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺼﻮب
 1394/12/18ﺷـﻮراي ﻋــﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼـب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿـﯿﺎن ارﺗﻘﺎي
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  1398/11/12ﻫﯿﺄت ﻣﻤﯿﺰه اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮاي اﺟﺮا ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ارﺳﺎل
ﻣﯽ ﮔ ﺮ د د.

ﺑﺮ اﺳـﺎ س ﻣﺼـﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣـﻮرخ  1399/07/02ﻫﯿـﺄت ﻣﻤﯿﺰه ،ﺷـﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﻣـﺬﮐﻮر از ﺗﺎرﯾﺦ  1400/01/01ﻻزم اﻻﺟﺮا
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎي ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ آن داﻧﺸﮕﺎه رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

ﺑﺎ آرزوي ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻬﯽ
ﮐﻮروش ﻧﻮذري
رﯾﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه

«بسمه تعالی»

شیوه نامه امتیازدهی فعالیت های پژوهشی متقاضیان ارتقای مرتبه
در اجرای بندهای  2و  13ماده  5شیوه نامه ی اجرایی آیین نامه ی ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی ،شیوه
نامه ی امتیازدهی به فعالیت های پژوهشی متقاضیان ارتقای مرتبه دانشگاه مازندران به شرح زیر تهیه گردیده
تا نحوه امتیازدهی به فعالیت های متقاضیان ارتقا ،از روندی استاندارد و قانونمند برخوردار شده تا عدالت و
شفافیت بیشتری در بررسی پرونده های متقاضیان ایجاد گردد.
ماده  :1امتیاز مقالههای چاپ شده در نشریه های علمی:
نحوه امتیازدهی به مقاالت علمی-پژوهشی و علمی ترویجی به شرح جدول زیر است:
جدول  .1حداکثر امتیازات مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر علمی
حداکثر امتیاز

نوع مقاله و مجلهی منتشر کننده
 -1مقالهی چاپ شده در مجلههای علمی-پژوهشی دارای نمایهی معتبر بین
المللی
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 -2مقالهی چاپ شده در مجلههای علمی-پژوهشی معتبر داخلی به زبان خارجی
 -3مقالهی چاپ شده در مجلههای علمی-پژوهشی معتبر داخلی به زبان فارسی
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و یا  ISCبدون IF
 -4مقالهی علمی و تحشیهی چاپ شده در مجلههای

ISC

علمی -ترویجی داخلی معتبر
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تبصره ی  :1در امتیازدهی به مقاالت عالوه بر کیفیت مجله ( ،)Qکیفیت مقاله ،محل انتشار مجله ،ضریب تأثیر
( )IFو نسبت ضریب تأثیر به میانگین ضریب تأثیر (

𝐹𝐼
𝐹𝐼𝑀

) در نظر گرفته شود.

تبصره ی  :2برای مقالههای کوتاه تا  %50امتیاز بندهای فوق به تشخیص کمیته منتخب لحاظ میگردد.

1

تبصره ی  :3به مقاالت علمی مروری چاپ شده در مجالت علمی معتبر ،متناسب با کیفیت مجله ( )Qو پایگاه
استنادی آن مطابق جدول فوق امتیاز تعلق می گیرد.
تبصره ی  :4امتیاز مقالههای داغ یا پر استناد بر حسب گزارش پایگاه استنادی  ESIیا  ،ISCتا  1/5برابر افزایش
مییابد.
تبصره ی  :5مقاالت مستخرج از رساله ،موضوع بند  7از جدول  1-3آیین نامه ارتقا ،با هر وابستگی سازمانی قابل
پذیرش هستند.
تبصره :در صورت عدم احراز شرایط تبصرهی ذیل بند  7از جدول  1-3آیین نامه ارتقا ( .1متقاضی بهعنوان
نویسندهی نخست نباشد .2 .پس از نام استاد راهنما ،به عنوان نویسندهی دوم نباشد .3 .نویسندهی مسؤول
نباشد) ،متقاضی از ضریب یا سهم امتیاز خود بهرهمند خواهدشد.
ماده  : 2امتیاز مقالههای ارائه شده در همایشها و کنفرانس های معتبر:
1

جدول  .2حداکثر امتیاز مقاالت ارائه شده در همایش ها

نوع مقاله و همایش

امتیاز

ردیف
1

مقالهی کامل یا چکیده مبسوط ارائه شده به صورت سخنرانی در همایشهای بینالمللی به زبان خارجی

تا 2

2

مقالهی کامل یا چکیده مبسوط ارائه شده به صورت سخنرانی در همایشهای بینالمللی به زبان فارسی

تا 1/75

3

مقالهی کامل یا چکیده مبسوط ارائه شده به صورت سخنرانی در همایشهای علمی معتبر ملّی و
منطقهای

تا 1/5

4

خالصه مقالهی ارائه شده به صورت سخنرانی در همایشهای علمی معتبر

5

مقالههای ارائه شده به صورت پوستر ،حسب نوع مقاله و همایش

1
 %50امتیاز
موارد فوق

1به همایشهای معتبر داخلی ،اعم از ملّی و بینالمللی در صورتی امتیاز تعلّق میگیرد که مؤسسهها یا انجمنهای علمی دارای مجوز رسمی از
مراجع ذی صالح آن را برگزار کرده و در پایگاه استنادی جهان اسالم ) (ISCثبت شده باشد .ضمناً از هر متقاضی برای هر همایش ،در هر سال،
حداکثر  3مقاله ،به شرط دارا بودن گواهی ارائه به وسیله حداقل یکی از نویسندگان مقاله در همایش ،پذیرفته میشود.

تبصره  :1امتیاز مقاله با گواهی حضور در همایش ها معادل پوستر در نظر گرفته می شود.
تبصره  :2همایش های معتبر خارجی به همایش هایی اطالق می شود که توسط دانشگاه ها ،مؤسسات پژوهشی
و یا انجمن های علمی معتبر خارجی برگزار گردد.
ماده  :3طرح های پژوهشی و فناورانه
 .1-3امتیاز طرح های پژوهشی و فناوری خارج از دانشگاه بر حسب شاخص های میزان اعتبار ،گستره اثرپذیری
و میزان باالسری دانشگاه و با توجه به پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه به شرح جدول زیر محاسبه می گردد.

2

جدول  .3امتیاز طرح های پژوهشی و فناورانه بر حسب گستره اثرگذاری
گستره اثرگذاری
استانی و منطقه ای

ملّی

بین المللی

تا  4امتیاز

تا  5امتیاز

تا  6امتیاز

تبصره ی  :1جدول فوق ،حداکثر امتیاز برای طرح های با اعتبار کمتر از  100میلیون ریال می باشد و به ازای هر
 100میلیون ریال اعتبار مازاد 0/5 ،امتیاز و در صورت پرداخت آورده ی ریالی به دانشگاه ،یک امتیاز به این
امتیازات افزوده می شود.
تبصره ی  :2به طرح های پژوهشی خارج از دانشگاه که بدون مجوز دانشگاه انجام شده باشد ،امتیازی تعلق نمی
گیرد.
تبصره ی  :3به طرح هایی که با مؤسسات و شرکت های خصوصی انجام شده باشد ،در صورت داشتن آورده ی
ریالی برای دانشگاه ،مشابه طرح های استانی امتیاز تعلق می گیرد.
ماده  :4امتیاز تصنیف ،تألیف ،ترجمه و  ...کتاب چاپ شده توسط ناشران معتبر
 .1-4نحوه امتیازدهی به کتاب تصنیفی ،تألیفی ،ترجمه و ( ...موضوع بند  12جدول  1-3آیین نامه ارتقا) به شرح
زیر است.
1

جدول  .4حداکثر امتیاز کتاب های چاپ شده بر حسب اعتبار ناشران

امتیاز

ناشر
کتاب های چاپ شده توسط ناشران معتبر

تا سقف امتیازات ذکر شده در بند 12

کتاب های چاپ شده داوری شده توسط سایر ناشران با ارائه مستندات داوری

تا  %70امتیازات ذکر شده در بند 12

کتاب های چاپ شده در سایر انتشارات (بدون داوری)

تا  %50امتیازات ذکر شده در بند 12

1مراد از ناشران معتبر ،دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دولتی یا ناشران تحت پوشش وزارتین می باشد.

تبصره :در صورتی که عضو هیأت علمی متقاضی استفاده از امتیازات کتاب به صورت وتویی (تعیین کننده) باشد،
باید مستندات داوری را از طریق ناشران یاد شده ارائه نماید.
ماده  :5امتیاز فعالیت های دارای بیش از یک نشانی وابستگی مؤسسهای
 .1-5در صورتی که متقاضی چند نشانی را بهعنوان وابستگی سازمانی در یک فعالیت پژوهشی ذکر کند ،فقط
در موارد ذیل از امتیاز مربوطه بهرهمند خواهد شد:
الف) مقاله حاصل از همکاری علمی برون دانشگاهی با مجوز دانشگاه مازندران باشد.
ب) مقاالت مربوط به دوره های فرصت مطالعاتی ،با نشانی دانشگاه مازندران و محلّ فرصت مطالعاتی به چاپ
رسیده باشد.
3

تبصره :به فعالیت هایی که بدون ذکر نام دانشگاه مازندران یا محل خدمت قبلی (حسب مورد) انجام شده باشد،
امتیازی تعلق نمی گیرد.
 .2-5به راهنمایی و مشاورهی پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری دانشجویان خارج از دانشگاه
مازندران ،موضوع بند  13از جدول  1-3آیین نامه ارتقا ،به شرطی امتیاز داده میشود که با أخذ مجوز از رئیس یا
معاون آموزشی دانشگاه انجام گرفته باشد.
ماده  :6نحوه اجرا
 .1-6در اجرای بند  3مادّهی 10دستورالعمل طرز تشکیل هیأت ممیزه و وظایف و اختیارات آن ،مبنی «بر
انتخاب سه تن از اعضای هیأت علمی متخصص در رشتهی تخصصی متقاضی به پیشنهاد مدیر گروه ذی ربط و
تأیید رئیس دانشکده» اکیداً توصیه می شود با لحاظ نمودن شرایط ذیل صورت پذیرد:
 .1-1-6تخصص سه تن از اعضای هیأت علمی متخصص باید در رشته تخصصی متقاضی باشد.
 .2-1-6حداقل یک داور از خارج از دانشگاه باشد.
 .3-1-6داوران برای ارتقای مرتبهی دانشیاری الزاماً باید دانشیار یا باالتر و برای ارتقا به مرتبهی استادی الزاماً
باید استاد باشند.
تبصرهی  :1در صورت نبود داورانِ متخصص در رشته تخصصی متقاضی ارتقا در داخل دانشگاه ،باید آنان را
نیز از خارج از دانشگاه انتخاب نمود.
تبصرهی  :2داوران نباید از استادان راهنما یا مشاور متقاضی در دورههای کارشناسی ارشد یا دکتری بوده ،از
بستگان درجه یک وی بوده یا دارای بیش از  3فعالیّت پژوهشی مشترک باشند.
تبصرهی :3رشته تخصصی متقاضی و نیز رشته تخصصی داوران ،به ترتیب فهرست پیشنهادی ،باید در نامه
مدیر گروه به رئیس دانشکده ثبت شود و در پروندهی ارتقا نیز درج گردد.
تبصرهی  :4رئیس کمیسیون تخصصی میتواند یکی از داوران عضو کمیتهی منتخب را که در زمینهی فعالیت
متقاضی صاحب نظر می باشد ،به عنوان مدعو (بدون حق رأی) در جلسهی پرونده در کمیسیون تخصصی،
دعوت نماید.
 .2-6در صورتی که متقاضی ارتقا پس از طرح پرونده در کمیتهی منتخب یا کمیسیون تخصصی و پیش از طرح
نهایی در هیأت ممیزه ،درخواست توقف بررسی پروندهی خود را نماید ،حداقل با  3ماه توقف بعد از تاریخ
درخواست ،میتواند درخواست مجدد ارتقا را به دبیرخانهی کمیتهی منتخب ارائه نماید.
 .3-6در صورتی که پروندهی متقاضی در هریک از مراحل بررسی در کمیتهی منتخب ،کمیسیون تخصصی یا
هیأت ممیزه ،حائز شرایط الزم برای ارتقا تشخیص داده نشود ،متقاضی حداقل با  6ماه توقف بعد از تاریخ آن
مرحله و تکمیل پرونده میتواند درخواست مجدد ارتقا را به دبیرخانهی کمیتهی منتخب ارائه نماید.
 .4-6در تکمیل فرم ها و جداول شناسنامه ی علمی ،رعایت اصل صداقت ضرورت دارد و نیاز است متقاضی
ارتقای مرتبه ،کلیه ی موارد مربوط به فعالیت های مؤثر خود را صادقانه و شفاف بیان نماید .در صورت اثبات
عدم اصالت فعالیت پژوهشی و نیز مشاهده ی موارد تخلف موجود در آیین نامه ی تخلفات پژوهشی شماره ی
4

/245602و مورخ  1393/12/25در شناسنامه ی علمی متقاضی ،ضمن رد پرونده ی ارتقا و درج مورد تخلف در
شناسنامه ی علمی متقاضی ،پرونده ی وی به کمیته ی اخالق حرفه ای دانشگاه ارجاع خواهد شد.
ماده  :7اهمّ نکات قابل توجه هیأت ممیزه در بررسی پروندههای متقاضیان ارتقا در مواد چهارگانه آیین
نامه ی ارتقا به شرح زیر است:
 .1-7فعالیّتهای فرهنگی:
.1
.2
.3
.4
.5

تنوع فعالیتهای فرهنگی؛
برخورداری از حسن شهرت و اثرگذاری در جهت ارتقای فرهنگ دانشجویان و تربیت آنان؛
رعایت اخالق حرفهای و دارا بودن هویّت صنفی؛
رفتار و تعامالت مطلوب سازمانی؛
خدمات اجتماعی و مسؤولیت پذیری اجتماعی.

 .2-7فعالیّتهای آموزشی:
 .1کیفیت تدریس؛
 .2مشارکت و تعامل سازنده با گروه آموزشی ،دانشکده و دانشگاه؛
 .3توجه ویژه به مهرات افزایی دانشجویان؛
 .4فعّال بودن در سه مقطع تحصیلی و تنوع دروس ارائه شده؛
 .5دارا بودن جایگاه مطلوب در نظام ارزیابی آموزشی؛
 .6اثرگذاری اجتماعی دانشآموختگان دکتری (شاگردپروری) که متقاضی مرتبهی استادی ،استاد راهنمای
آنان بوده است؛
 .7آفرینش محتوای آموزشی و به روز رسانی آن ها؛
 .8نوآوری و توسعه برنامه های آموزشی؛
 .9اشتهار آموزشی در گستره ی ملّی و بین المللی؛
 .10استفاده از روش های نوین آموزشی و کمک آموزشی؛
 .11اجرای بهینه ی وظایف آموزشی و شرکت در دوره های مهارات افزایی.
 .3-7فعالیّتهای پژوهشی:
.1
.2
.3
.4
.5

تنوع فعالیّتهای پژوهشی (چاپ مقاله ،کتاب ،داوری ،طرح ،همایش و  )...و فناوری؛
تنوع انتشارات و مجلّاتی که مقاالت متقاضی در آنها چاپ شده؛
اعتبار ناشران کتاب ،تعداد کتابهای معتبر منتشر شده ،اعتبار کتابهای منتشر شده (مرجعیت و
پرمخاطب بودن در جامعه علمی)؛
تعداد ارجاعات (بعد از حذف خود ارجاعی) و  H-indexمتقاضی قابل قبول؛
تالش در جهت انجام پژوهشهای مبتنی بر تقاضا و نیاز جامعه یا گسترش مرزهای دانش؛
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 .6احراز مقبولیت و مرجعیت علمی در سطح ملّی و بین المللی؛
 .7تعداد و اهمیت طرحهای برون سازمانی؛
 .8ارتباطات بینالمللی؛
 .9برگزاری دورههای پسادکتری؛
 .10عضویت در هیأت مدیرهی انجمنهای علمی ملّی و بینالمللی؛
 .11عضویت پیوسته در انجمنهای علمی ملّی و بینالمللی و فرهنگستانها؛
 .12مدیریتهای علمی تأثیرگذار؛
 .13عضویت در کارگروههای تخصصی وزارت عتف؛
 .14کسب افتخارات ملّی؛
 .15چاپ مقاله در مجالّت  Natureو Science
 .16عضویت در هیأت تحریریه مجالت بین المللی و مشارکت در برگزاری همایش های معتبر ملّی و بین
المللی؛
 .17داشتن تنوع مناسب در همکاران تحقیقاتی و قرار داشتن در شبکه تعامالت علمی.
 .4-7فعالیّتهای اجرایی:
 .1مسؤولیتپذیری متقاضی در انجام امور محوله دانشگاه؛
 .2حضور و ایفای نقش مؤثر در دانشگاه.
ماده  :8در موارد اشاره نشده در این شیوه نامه ،مقررات آیین نامه ارتقا و شیوه نامه اجرایی آن اعمال خواهد شد.
ماده  :9این شیوه نامه در  9ماده و  16تبصره در جلسه مورخ  1398/11/12هیات ممیزه دانشگاه مازندران به
تصویب رسیده است.
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