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 و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فناوریعلوم، تحقیقات و  ینوزارت

 های ممیزههای امنا و هیئتمرکز هیئت

  



  

 مقدمه

شود و این امر ها سنجیده میز بخش مهمی از توانایی و قدرت جوامع و کشورها با میزان دانایی، رشد علمی و دانش و توان فناوری آندر جهان امرو     

ژوهشی، پهای آموزش عالی و ها و مؤسسهکند. از این رو در تمام کشورها، دانشگاهمانندی در گسترش حوزۀ نفوذ و اقتدار ملی ایفا مینقش تعیین کننده و بی

روند و ذخایر علمی، فنی و فرهنگی موجود را تقویت و زمینه را برای رشد ورزی و توسعه و رشد علمی در ابعاد مختلف به شمار میپایگاه اصلی اندیشه

و معنوی  ر بهبود زندگی مادیثر دؤای یافته است؛ چرا که نهادی مکنند. بنابراین دانشگاه نقش اجتماعی برجستهو شکوفایی جوامع و تمدن سازی فراهم می

 شود.مردم محسوب می

ای هها و در نتیجه ارتباط با نهادها و سازمانهای جوامع و حساسیت نسبت به آناز سوی دیگر، این رویکرد یعنی توجه به مسائل، مشکالت و رنج     

های ا و برنامههدانشگاه بینجامد. در نتیجه ضرورت دارد سیاست تواند به سرزندگی و پویایی بیشترهای خدماتی و صنعتی، میفرهنگی و عرصه مختلف

از  رسد دانشگاه در بسیاریآموزشی، پژوهشی و فناوری در دانشگاه متناسب با جهان در حال تغییر، همواره مورد بازنگری و تحول قرار گیرد و به نظر می

ند پاسخگوی بسیاری از نیازهای رو به رشد جوامع باشد و ضرورت تحول متناسب با تواهای پیشین نمیها به شکل کالسیک و سنتی و با برنامهحوزه

 شود. شدّت احساس میه شرایط فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و فناورانه در آن ب

الندگی و رشد همه جانبه ایران نیز بدون اراده و عزمی راسخ در خصوص رجوع به دستاوردهای حوزۀ دانش و فناوری، امکان پویایی و ب ۀدر جامع     

در ا هبدیل و ممتاز بر عهده دارند. دانشگاههای آموزش عالی و پژوهشی در این مسیر، مسئولیتی خطیر و نقشی بیها و مؤسسهمیسّر نخواهد بود و دانشگاه

 اجتماعی-های جامعه در بعد فرهنگیتغییر نگرشمت(، های بهداشت و درمان )سالهاند و هم در حوز، به شمار رفته1ایران، از گذشته تا امروز مبدأ تحوالت

ای اساسی بر عهده داشته و های نوین وظیفه)در بخش علوم انسانی( هم در مباحث اقتصادی دنیای امروز و هم در زمینۀ تحوالت عرصۀ علم و فناوری

 دارند.

ری در حوزۀ علم و فناوری، سند چشم انداز بیست سالۀ جمهوری اسالمی ایران، های ابالغی مقام معظم رهبهای توسعه، سیاستاسناد باالدستی، برنامه     

های بلند علمی و رشد و مربوط به نظام آموزش عالی کشور، که همه در جهت تحقق آرمان مقرراتسند دانشگاه اسالمی، بیانیۀ گام دوم و دیگر قوانین و 

ه مسیر حرکت کنشگران و پژوهشگران مراکز آموزشی و پژوهشی کشور را در جهت نیل به اهداف هایی است کنامه، مستلزم آئیننداشدهشکوفایی طراحی 

   ها فراهم کند و به طور خاص برآیند آن تعامل مثبت و  بهینۀ نهاد دانشگاه و جامعه باشد.و زمینه را برای تحقق آننموده روشن 

ها در سطوح دانشی و نقش آفرینی کلیدی و در حال تغییر دانشگاه ۀگ و پیچیدها به عنوان نهادهای بزرعملکرد مهم و موثر دانشگاه     

های متنوع و انجام طیف وسیعی از پیرامونی مستلزم ایفای نقش ۀای و استانی در امر توسعه و تحول جامعالمللی، ملّی، کالن منطقهبین

ای حرفه-علمی، در کنار منش و رفتار اخالقی ای به عنوان هیئتهای حرفهعلمی است. ایفای نقش های دانشی توسط اعضای هیئتفعالیت

 است که هیئت 4ها، و فراصالحیت3های فنّی، صالحیت2های تواناسازشامل صالحیتای های پیشرفتهصالحیت ۀتوسعمورد انتظار، مستلزم 

                                                           
ه مبدأ همۀ تحوالت است. از دانشگاه، چه دانشگاه علوم قدیمه و چه دانشگاه علوم جدیده، از دانشگاه سعادت یک ملت و در مقابل سعادت، : دانشگا«ره»امام خمینی 1

 گیرد.شقاوت یک ملت سرچشمه می

ای هو ...( هستند که برای بکارگیری صالحیت یکار تیمهای پایه )مانند برقراری ارتباط، گروهی از صالحیت (Enabling Competencies)های توانا ساز صالحیت 2 

 فنّی ضرورت دارند.

های دهند. به عنوان مثال صالحیتهای شغلی را تشکیل میها هستند که اجزاء اصلی نقشگروهی از صالحیت (Technical Competencies)صالحیت های فنّی  3 

 های فنّی نقش آموزش هستند.ریزی درسی از جمله صالحیتهگری گروه کوچک و برنامتدریس موثر، مدیریت کالس درس، تسهیل

رسانند. به عنوان مثال های فنّی را به اوج میکارگیری صالحیته ها هستند که عملکرد ناشی از بگروهی از صالحیت competencies)-(Metaها فراصالحیت 4 

 تواند عملکرد مرتبط به نقش آموزش را به اوج برساند.های رهبری، مدیریت کیفیت، حمایت طلبی و رفع مناقشات میفراصالحیت



  

حیت، های دانشگاه، ایجاد صالو تنوع وظایف و رسالت کند. به سبب تعدد، گستره،به مسائل پیچیده دانشی می گوییپاسخ علمی را قادر به

علمی و در  وجود عملکرد مناسب و نیل به دستاوردهای دانشی ممتاز از طریق تمایز کارکرد و تقسیم کار آکادمیک در میان اعضای هیئت

است که یک عضو هیئت علمی به جهت حصول به اهداف هر دانشگاه، متناسب با سطح همان دانشگاه، امری ضروری است. اگرچه بدیهی 

یی پاسخگوهای نسل جدید ناگزیرند تا به تمامی وظایف ذاتی خود این تکالیف را ندارد ولی در عین حال دانشگاه ۀتنهایی امکان ایفای هم

 یابیارزریق از ط یعلم تئیه یاعضا ینظام ارتقابهبود هوشمندانه و مستمر ها با مناسبی داشته باشند. با این وصف شایسته است تا دانشگاه

 ت علمی را به بهبود نهاد خود پیوند زنند.ئدر مسیر اهداف متعالی خود، ارتقای اعضای هی ایشان یعملکرد و دستاوردها ت،یصالح مستمر

جلسۀ  مصوب« ورتعیین الزامات اجرایی مربوط به بهبود عوامل مؤثر بر پیشرفت کش»نامۀ حاضر در راستای اجرایی شدن ماده واحدۀ آئین     

شورای عالی انقالب فرهنگی و با هدف بهبود و ارتقای کیفیت عوامل مؤثر بر پیشرفت علمی کشور تهیه شده است.  01/11/1398مورخ  826

نامه ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش، مسئله محوری در پژوهش و فناوری، تقویت و توسعۀ توأمان فرهنگ آورد اجرای دقیق این آئینره

های مختلف فرهنگ، سالمت، اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزی می و توان علمی، حفظ و ارتقای دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزهاسال

  د:نگیرمیخواهد بود. متناسب با این اهداف در نظام ارزیابی اعضای هیئت علمی اصول زیر مد نظر قرار 

 منظور تربیت نیروی انسانی منضبط، متعهد و متخصص؛ط آموزشی بهنشاط و تقویت انضباط در محی ،ایجاد پویایی (الف

ای که با هدف تأمین های بنیادین، کاربردی و توسعهب( تقویت و توسعۀ تحقیق، پژوهش و فناوری، با ارج نهادن به پژوهش 

 نگرتنظیم شده باشد؛کشور، با نگاهی آیندهو سالمت در نیازهای علمی، فناوری، صنعتی 

 ها برایهای تخصصی آنت علمی متناسب با زمینههیئ فناورانۀ اعضای و پژوهشی های آموزشی،فعالیت هدایت به ویژه هج( توج 

 محور و کارآفرین؛ های جامعهگیری و تحقق دانشگاهحرکت به سمت شکل

 د( توجه ویژه به زبان فارسی؛ 

 ؛دی در راستای رشد و تعالی سازمانه( توجه به رشد و تعالی فر

 .هیئت علمیای عضو کید بر اخالق و منش حرفهأو( ت 
 

 و تعاریف اختصارات

 الف( اختصارات و تعاریف مشترک وزارتین

 علمیت ئهیاعضای  ۀمرتب یارتقا ۀنامینئآ نامه:ینئآ .1

 ی در مشاغل دانشی با ارزش افزودهالتحصیالن دانشگاهبه کارگیری فارغ: بنیاندانشاشتغال  .2

ی و امنظور تحقق اسناد ملی و منطقههای پژوهشی بلندمدت عضو هیئت علمی است که بهبرنامۀ فعالیتدار: قاتی جهتبرنامۀ مصوّب تحقی .3

 رسیده باشد. ین شده و به تأیید شورای پژوهشی مؤسسهتدوهای مؤسسه مأموریت

متعارف  هایدیگری است که اهمیتی بسیار باالتر از مقالهای از چند مقاله، کتاب و یا هر محصول پژوهشی مقاله یا مجموعهبرونداد پژوهشی ممتاز:  .4

ریات تخصصی، ایجاد و بسط نظ ۀهای شاخص یک حوزانتشار مقاله یا مجموعه مقاله در نشریهبه عنوان مثال تخصصی مربوطه داشته باشد.  ۀدر حوز

تخصصی فعال، پاسخ دادن به حدسیات و سئواالت  ۀک حوزالمللی، ایجاد یک جریان یا تأثیر جدی بر یک جریان موجود در یعلمی در فضای بین

ایی از هتوانند نشانهتخصصی و موارد مشابه می ۀهای دیگر آن حوزالمللی، ارجاعات زیاد در مقایسه با مقالهبین ۀعلمی در عرص ۀمهم و شناخته شد

 شود.می هارائ نامهشیوهدر  یک برونداد پژوهشی بودن یک مجموعه از محصوالت پژوهشی تلقی شوند. معیار تشخیص ممتاز بودنممتاز 

 



  

المللی برخوردار بین پژوهشی است که منجر به ایجاد قلمروهای نو در دانش بشری شده و از نوآوری الزم برای انتشار در سطح :5پژوهش اصیل .5

 باشد.

، هاع طرحانوااعمال الزامات و استانداردهای مربوط در  بینی پیامدهای فرهنگی ومبین پیش سندی مشتمل بر مطالعات کارشناسی پیوست فرهنگی: .6

  متناسب با مقتضیات و شرایط جامعهاجتماعی و فرهنگی  قضایی، -حقوقی درمانی، سیاسی، -های کالن اقتصادی، بهداشتیو اقدام هاتصمیم

گیری همعموالً با نقد یا نتیج کهترکیب مبتکرانه  یا حلیلت اساس بر شده پذیرفته نظریات و علمی هایداده از ایمجموعه ساماندهی لیف کتاب:أت .7

  .استهمراه 

  های هدفمند و منسجم از منابع مختلف در یک مجموعهگردآوری مطالب یا داده تدوین کتاب: .8

ارگیری به ک لف،مؤترین نسخه به زمان حیات ترین و نزدیکتشخیص صحیح های موجود در جهان،معرفی نسخه بدلتصحیح انتقادی کتاب:  .9

ه در ها، تکمیل نواقص، چشناسی آنبا استناد به شواهد و کتاب شده خذ و منابع استفادهآذکر م روش تحقیق، شرح و توضیح مستندات متن،

  .و نظایر آن در بهترین برداشت ،در محتوا و داوریعبارت و چه 

با تحلیل یا تشکیل دهد و  نویسندگان های علمی نویسنده/و نوآوریهای جدید دیدگاه آن را %20ای که حداقل مجموعه تدوین تصنیف کتاب: .10

 .دهای خود منتشر کرده باشها را در مقالهآنقبالً  باشد؛ اگرچههای دیگران در یک موضوع مشخص همراه نقد دیدگاه

الیت و صدور مدرک تحصیلی ه فعمجاز ب های علمیهحوزهاساس مجوز شورای عالی  مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی که برعلمیه:  ۀحوز .11

  .اندحوزوی

شف ک موضوعی خاص و پردازش تازۀ آن به تشریح، برداشت، برقراری ارتباط وبه ماهیت با نگرشی نو فرد خالق  ی که در آنفرآیند خالقیت: .12

  پردازد.می هانادانسته

صی در سطح تخص ۀی، سخنرانی در مجامع برجسته و اصلی حوزالمللمنظور مواردی از قبیل کسب جوایز بسیار معتبر بین المللی:درخشش بین .13

وران المللی، حضور در هیئت مشاهای پژوهشی ممتاز بینعلمی نشریه ۀالمللی به عنوان سخنران کلیدی یا مدعو، عضویت در هیئت تحریریبین

بق طمشابه المللی ممتاز و موارد محافل علمی بینالمللی، ارجاعات باال به پژوهشگر از اشخاص و های آکادمیک بینعلمی مؤسسه ۀیا کمیت

 . نامهشیوه

: حاصل یکی از اشکال فعالیت دانشی )تولید، انتقال، مدیریت و کاربست دانش( است که هدف مشخصی را تعقیب دستاورد دانشی ممتاز .14

، در 9، پیامدهای مهمی را به دنبال دارد8شودم می، با استفاده از روش علمی انجا7گیرد، مبتنی بر بهترین شواهد علمی روز صورت می6کندمی

 .11دشوو به نحو موثری منتشر می ،10گیردمعرض نقد جامعه علمی قرار می

 ههایی کدستگاه ۀهای دولتی و همچنین کلییا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها سسهمؤدولتی، های سسهمؤها، وزارتخانه دستگاه اجرایی: .15

 .رسدمی سسهمؤت امنای ئیید هیأو مصادیق آن به ت ا مستلزم ذکر یا تصریح نام استهشمول قانون بر آن

                                                           
5 Original Research 

6 Clear Goals 
7 Adequate Preparation 
8 Appropriate Method 
9 Significant Results 
10 Reflective Critique 
11 Effective Presentation 



  

آوری هاست که به منظور مراجعۀ سریع مدرسان و محققان در یک موضوع خاص جمعای از نکات، اطالعات و دستورالعملمجموعه :12نامهدست .16

امه، نوانند از آن به عنوان یک مرجع سریع استفاده کنند. برای نوشتن یک دستای است که خوانندگان آن بتنامه به گونهشده است. ساختار دست

  .شوداز منابع و مراجع تخصصی در مورد یک موضوع یا دانش خاص استفاده می

 .دشوبرای اجرا ابالغ میماه پس از تصویب آن توسط وزارتین  3که حداکثر  است نامهیننامۀ اجرایی آئمنظور شیوه نامه:شیوه .17

 سهمؤسبه استخدام  ینوزارتکه بر اساس ضوابط و مقررات  یا پژوهشیپژوهشی -آموزشیهر یک از اعضای هیئت علمی  عضو هیئت علمی: .18

 علمی بکار گرفته خواهد شد.ت ئهی گذاری وزارت بهداشت در این جهت خواهد بود که در آینده یک نوع عضوسیاست .انددرآمده

 نظر یرز علوم انسانی و معارف اسالمی ویژههای علوم بهحوزهنقد در  ه برای ارزیابی یک نظریه، نوآوری وک ستینش پردازی:کرسی نقد و نظریه .19

 .دشوت در مراکز علمی برگزار میئو مناظره و براساس ضوابط و مقررات آن هی نقد پردازی،نظریه هایکرسی از حمایت تئهی

ا نظر غیر به همراه نقد ناقد یا نظر، برای دفاع از نظر خود یصاحب )چاپ شده یا نشده( نشستی علمی با ارائۀ متن مکتوب کرسی ترویجی: .20

بر اساس اخالق، منطق علمی و آزادی بیان  دارای متن مکتوب در مدعای علمی که بدون داوری و نظر رقیبا مباحثۀ علمی دو صاحبیناقدان 

اکز علمی و مر، توسط سازی علمیهای مختلف و گفتمانترویج و بررسی دیدگاه، تقویت فضای عقالنی، «گفتگو و نقد»با هدف بسط فرهنگ 

  شود.برگزار می عرضه و نقد دیدگاه علمی و مناظرۀ علمیآموزشی در دو قالب 

و  ل پنجحداقب موفق به کسبه ترتیب در مرتبۀ فعلی  بایستمی و استادی دانشیاری برای ارتقاء به مراتبت علمی است که عضو هیئ متقاضی: .21

ر دهای بدو استخدام، نظام وظیفه، تشویقی، ایثارگری و نظایر آن( های غیر سنواتی )مانند پایهبدیهی است پایه .شود سالیانه پایهشش ترفیع 

ک های توقف معادل یدوره در وزارت بهداشت علمی تمام وقت جغرافیایی هیئتدر مورد اعضای  باشد.قابل احتساب نمیهای مذکور حداقل

 تر خواهد بود.ترفیع کوتاه

 حدود ده سالدر معتبر  ۀیدر گزارش نما مشخصی تعداد از بیش استنادهایی دارای با توجه به موضوع تخصصیکه  ایمقاله: 13پراستناد ۀمقال .22

  .است ESI 14 ۀ، گزارش نمایادپراستن هایمبنای تعیین مقاله باشد.

. دسال قبل از سال مرجع باش دودر  معتبر ۀنمای گزارش در مشخصی تعداد از بیش استنادهایی دارایبا هر رشته  متناسبکه  ایمقاله :15اغد ۀمقال .23

 .است ESI ۀ، گزارش نمایاغد هایمبنای تعیین مقاله

 شود.های نو میایده ۀی بر تحقیق اصیل که موجب گسترش مرزهای دانش و یا ارائنمبت ۀمقال :16پژوهشی مقالۀ .24

 فهم جامعه.و اطالعات الزم برای افزایش درک  ۀپسند، همراه با ارائهای نو به زبان ساده و عامهی بر آموزش دانشنمبت ۀمقال :17ترویجیمقالۀ  .25

منتشر  هانامه، اصالحیه، مکاتبه در نشریه کامل را ندارد و در حجم کم و فشرده، به صورت ۀهای یک مقالبخش ۀای که هممقاله :18مقالۀ کوتاه .26

 شود.می

ا و هو تجزیه و تحلیل آنهای علمی بندی نظرات خود و دیگران از آخرین یافتهنویسندگان به جمع در آن نویسنده/ که ایمقاله :19وریمقالۀ مر .27

  .باشد. تشخیص به عهدۀ اعضای متخصص کمیتۀ منتخب مؤسسه میپردازددر یک موضوع خاص میهای نو ارائۀ ایده / ایده
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سط لیفی یا تصنیفی نویسندگان دیگر، یا کتاب ترجمه شده، توأی همراه با ارجاعات و منابع که در ابتدای کتاب تمتنی علم :بر کتاب علمی ۀمقدم .28

 .باشدتشخیص به عهدۀ اعضای متخصص کمیتۀ منتخب مؤسسه می افزاید.متقاضی نوشته شده و به وزانت علمی کتاب می

یا سایر مراجع  «ینوزارت»لتی و غیردولتی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی دو آموزش عالی و پژوهشیهای سسهمؤها و دانشگاه :مؤسسه .29

 باشند.ربط قانونی ذی

دارای که  ترونیکی( استای )کاغذی یا الکعلمی معتبر داخلی نشریه ۀعلمی معتبر داخلی و خارجی است. نشری ۀاعم از نشری علمی معتبر: ۀنشری .30

 ای )کاغذی یا الکترونیکی( است کهعلمی معتبر خارجی نشریه ۀباشد. نشری های علمیهحوزهشورای عالی یا  یکی از وزارتین درجه علمی از

  .دنکنتعیین می ین درجه اعتبار آن راو فناوری وزارت پژوهشمعاونت 

  .شودمی فراهمقایق ها یا حبینی ایدهمنظور تبیین و پیشاز مفاهیم، تعاریف، قضایا و پیشنهادها که بهای مجموعه نظریه: .31

 نقد یک کتاب، یک مقاله، یا یک نظریه علمی است. ۀای که در یکی از مجالت علمی منتشر شده و در برگیرندمقاله :نقد علمی .32

  کرده باشد. ها را تأییدمقبولیت آن مؤسسه ۀممیز یا هیئت ینوزارت صالحمراجع ذیالمللی که های معتبر ملی و بینمشتمل بر نمایه معتبر: نمایۀ .33

لب مقالۀ عموالً در قاجدید )م یقضیه یا پیشنهاد تعریف مفهوم، عرضۀصورت نتایج خالقیت که به ۀکردن و ارائتحقق بخشیدن، عینی نوآوری: .34

 .کندجدید( ظهور می ییا خدمت محصولطراحی  علمی،

  هانهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه نهاد: .35

 ی علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهاوزارتخانه وزارتین: .36

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :بهداشتوزارت  .37

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت علوم:   .38

مقاله  هر ش و پاسخ درخصوصنقد و بررسی یا پرسحاضران به ، داوری شده هایمقاله ۀپس از ارائکه در آن  همایشی همایش علمی معتبر: .39

 .شودمی عرضهای یا فناوری( علمی )بنیادی، کاربردی، توسعه هایپردازند. در این نوع همایش صرفاً مقالهمی

40. DOI (Digital Object Identifier) : ی های علمهای نشریاز جمله مقالهیک شناسگر )شناسه( شیئی دیجیتال است که برای اسناد علمی مختلف

 .شودصادر می   http://DOI.orgبه آدرس  DOIالمللی بین ۀالمللی توسط موسسبین

41. DOR (Digital Object Recognizer) : یک شناسگر )شناسه( شیئی دیجیتال است که برای اسناد علمی مختلف از جمله مقاالت نشریات علمی

 .شودو پایش علم و فناوری صادر می (ISC)ی استنادی علوم داخلی توسط موسسه

 

 مختص وزارت بهداشترات و تعاریف ( اختصاب

وی پس از کسب دستاوردهای دانشی  کشور است. یهادر دانشگاه یدانشگاه ۀو رتب یعلم گاهیجا نیباالتر یاستاد ممتاز ۀمرتب استاد ممتاز: .1

ست. یت رهبری سازمانی ایید و نیز منش رفتاری الگو و شخصأاست. وی دارای مدرک و صالحیت علمی مورد ت ممتاز به این مرتبه دست یافته

 یاهگرانو هدایت، گسترده فرامکانی ارزشمند تأثیراتسرآمد بوده و  خود ۀکه در رشتاست مدار مدار و ارزشفردی اثرگذار، اخالقاستاد ممتاز 

  نامه پیوست است.احراز این مرتبه در انتهای همین آیین ۀشرایط و ضوابط ویژه است. گذاشت یرا در طول زمان برجا

 ۀنامانیاشامل پ نیگزیجا ۀنامانی. پاردیگیصورت م یپژوهش ریغ یاست که در قالب در وزارت بهداشت نامهانیاز پا یاشکال :نیگزیجا نامهانیپا .2

روژه( پ بر یمبتن یریادگیمحور )مانند ندیآفر یهانامهانی( و پادیجد یهایمحصوالت فناورانه، و فناور ،یمحصوالت دانش دیتولحور )ممحصول

 شود.یم

خود را « ایهترفیع پ»نامه های مندرج در این آیینفعالیت ۀقابل قبول در حوز ۀ: هر عضو هیئت علمی مشروط بر داشتن عملکرد سالیانترفیع پایه .3

اد. این ه تعویق خواهد افتامتیازات الزم نگردد تا زمان کسب امتیازات کافی ب ئۀآوری و اراکند. چنانچه وی به هر دلیلی موفق به جمعدریافت می



  

 ۀسال خواهد بود و در صورت عدم کسب سه پایه، بر طبق دستورالعمل رکود علمی با او رفتار خواهد  شد. گذر از مرتب 2زمان شناور و حداکثر 

 ترفیع نیاز دارد.  15استادی  ۀترفیع و از مرتب 6دانشیاری  ۀترفیع، از مرتب 5استادیاری 

عضو هیئت علمی را قادر به انجام است که  نگرش(دانش، مهارت و  ی قابل مشاهده و قابل ارزیابی )شاملهاییتوانا زای اهمجموع :20صالحیت .4

 نماید.ای دانشگاهی میها و وظایف حرفهنقش

گیری لشکها و مربی فردی است که به تازگی در کسوت عضو هیئت علمی دانشگاه مشغول به خدمت شده و به منظور توسعه صالحیت مربی: .5

های آموزشی و انجام کارآموزی تحت نظارت اعضای هیئت ای از زمان خدمت خود را به شرکت در دورهای، بخش قابل مالحظههویت حرفه

درصد  80کند و جهت موفقیت نیازمند کسب دهد. مربی پس از یک ترفیع موفق به مرتبه استادیاری ارتقا پیدا میعلمی باسابقه اختصاص می

 استادیاری است.  اولین ترفیع پایۀ امتیاز

های مختلف اعضای هیئت علمی با توجه به اصول فعالیت (RVU): تعیین واحد ارزش نسبی های اعضای هیئت علمیمعادلسازی فعالیت .6

 کند.پذیر میها را با یکدیگر مقایسهسنجی و کارسنجی که این فعالیتزمان
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 اجتماعی وهای فرهنگی، تربیتی فعالیت :1 ۀماد

 یج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملیید آمیختگی علم و اخالق اسالمی و مبتنی بر تقویت و ترومؤ که ت علمیئهای عضو هیفعالیت ای ازمجموعه

 :د ازنها عبارتاست. این فعالیتهای انقالب اسالمی قانون اساسی و ارزش و مطابق با 

 «مؤسسه»ت علمی ئاجتماعی اعضای هیهای فرهنگی، تربیتی و فعالیتامتیازهای قابل محاسبه از  -1 ۀجدول شمار

حداقل امتیاز 
الزم در هر 
 دوره ارتقا

حداکثر امتیاز 

 در هر موضوع

حداکثر امتیاز 

در واحد کار 

 یا نیمسال

 

 موضوع

 

 بند

10 

 قالبیان و ملی فرهنگی، دینی، ارزشهای به پایبندی و تقید در استمرار -1 - 6

 مسئولیت

 دیفر

1
1 

1 

 *رعایت شئونات هیأت علمی -2  1 6

6 1 

ای ۀ استخدامی اعضنامینئشده در آتعیین تکالیف سسه و مشارکت براساسؤوقت در محضور فعال و تمام -3

 هایفعالیت و سایر پژوهشی و آموزش عالی هایهسسؤها و ممدیریت دانشگاهۀ جامع نامینئآهیئت علمی و 
 محوله  اجرایی

 
- 

 

 

 
 

 

8 

 

 2تا 

 اخالقی و تربیتی دینی، هاینگرش و هاآموزه با بنیاندانش و پژوهشی آموزشی، هایفعالیت ساختن توأم -1

 شاگرد پروری
 

1
1 

2 

  و خالقیت آزاداندیشی، پژوهش، پرسشگری، و تعمق تتبع، روحیه تقویت و پرورش فرهنگسازی، -2

 کارآفرینی و مهارتگرایی نوآوری،
 
 وهیپژسیاست و کاربردی محور،مسئله پژوهش روحیه تقویت و پرورش سازی،فرهنگ -3

 سسهمؤ و کالس محیط در دانشجویان با دلسوزانه و صمیمانه تعامل و ارتباط وقت، اختصاص -4

 دانشجویان در علمی نشاط و خودباوری امید، روح تقویت -5

 آنان تشویق و تکریم ی،پرورنخبه شناسی،نخبه -6

 خصصیت حوزه مسائل و باالدستی اسناد کلی، سیاستهای فناوری و علمی فرهنگی، سازیگفتمان -7
 0/  2 بازدید هر

 امتیاز

  وزهح با مرتبط اجرایی و سیاستگذاری حاکمیتی، هایدستگاه و نهادها از بازدید در دانشجویان با همراهی -8

 تخصصی

 فناوری و علمی و انقالبی ملی، فرهنگی، مذهبی، شاخص هایخانواده از بازدید در دانشجویان با همراهی -9

  

3 

  منظورهب هدفمند ترویجی و تبیینی هایبرنامه در مسئولیت پذیری  -1 تدوین و طراحی 1
 اجتماعی، و فرهنگی سیاسی، دینی، معرفت و دانش سطح ارتقای

 انقالب هایارزش و هاآرمان با مطابق اوریفن و علمی و اقتصادی
 تجارب و عالیق و تخصصی رشته با متناسب و اسالمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مسئولیت

 اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 تدوین و طراحی در مشارکت 0/5

 اجرا در مشارکت 0/25

 ارائه/  سخنرانی 0/5

 1ساعت  8هر  6
 امتیاز

 در توانمندسازی و دانش افزایی سمینارهای و هانشست ،ی حضوری/ مجازیهاکارگاه ها،دوره در شرکت -2
 هایارزش و هاآرمان با مطابق فناوری و علم و اقتصادی اجتماعی، تربیتی، فرهنگی، سیاسی، دینی، هایزمینه

 اسالمی انقالب

5 

 1تا 
  قامم نمایندگی نهاد با مؤثر و مستمر ریهمکا یا فناوری و علمی اجتماعی، و فرهنگی تربیتی، مشاوره -3

 علمیه حوزه و مؤسسه اجتماعی و فرهنگی و علمی هایانجمن و هاکانون و هاتشکل بسیج، رهبری، معظم

 دیاسات جیو بس دیاسات یشیاندجلسات هم لیمشارکت فعاالنه در تشک -4 1تا 

 یدانشگاه یهاوابگاهو خ هائتیحضور مؤثر و فعال در مساجد، ه -5 1تا 

 یارتیو ز یفرهنگ ،یعلم ،یجهاد یهاتیمشارکت و حضور فعال و مؤثر در اردوها و فعال -6 0/25 مورد هر

 جهاد و شهادت ثار،یا ۀیروح تیو تقو جیترو -7 1تا 

 
 2تا 

  ،یو اجتماع یرهنگف - یتیامور ترب یمؤثر در اجرا یتهایفعال یبرا یفرهنگ وستیپ نیو تدو هیته -8
 و نقشه یساله، سند دانشگاه اسالمتوسعه پنج یهااحکام برنامه ،یکل یهااستیبراساس س یو فناور یعلم

 کشور یعلم جامع

 1تا 
 - و یمنطقها ،یمل ،یدر سطح استان یاسالم نیفرهنگ و تمدن نو جیمؤثر در توسعه و ترو یهمکار -9
 یالمللنیب

0/7 
  رد رهبری معظم مقام نمایندگی نهاد و دانشگاه فرهنگی معاون حکم با دینی و فرهنگی مشاور استاد -10

 دانشگاه

 نقد و مناظره ،یشیاندآزاد ،یپردازهینظر یهایکرس یو مشارکت فعاالنه در برگزار یطراح -11 2تا  4

 

4 

  یهاو رتبه زیکسب جوا ای یقرآنو  ینید یتهایشارکت در فعالم -12 یالملل نیدر سطح ب  1/25ا ت
 یورزش –ی فرهنگ

 
 

 یدر سطح مل 1تا 

 در سطح منطقه/ استان 0/75ا ت

 در سطح دانشگاه 0/5ا ت
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حداقل امتیاز 
الزم در هر 
 دوره ارتقا

حداکثر امتیاز 

 در هر موضوع

حداکثر 
امتیاز در 
واحد کار یا 
 نیمسال

 

 موضوع

 

 بند

4تا  -   و یتیترب فرهنگی، حوزههای در اسالمی رویکرد با هنری ارزنده و بدیع اثر تولید و مقاله کتاب، تدوین   -13 
 اجتماعی 

  

 یرانیا یاسالم یفرهنگ کردیبا رو یآثار و کارگاه هنر شگاهینما یبرگزار -14 ات 2 4

 *ای اجتماعیهای رسمی، مجازی و شبکه هفعالیت فرهنگی موثر در رسانه-15 ات 2 4

3تا  9  
گام  هینایب میبه مفاد و مفاه یبخش تینیع یو تالش برا ،یالگوساز ،یپرداز هینظر -16

 یرانیا یاسالم نیتمدن نو یایو اح یسبک زندگ جیبا هدف ترو یدوم انقالب اسالم

 3تا  1 بندهای از الزم امتیاز حداقل  15
 3تا  1 یبندها از احتساب قابل امتیاز حداکثر 40 

 

 شود:یل میکمیسیون فرهنگی با ترکیب زیر تشکمؤسسه ت علمی، در هر ئاجتماعی اعضای هی فرهنگی، تربیتی و بررسی و تعیین امتیازهای منظوربه: 1صرۀ تب

 یس کمیسیونئعنوان ربه مؤسسهیس رئ -1

 استان(نهاد  ۀهای فاقد نهاد، نمایندمؤسسه)در  مؤسسهدر  یس نهادئر -2

 عنوان دبیر کمیسیونفرهنگی و یا عناوین مشابه به -فرهنگی یا دانشجویی معاون -3

 آموزشی/ پژوهشیهای مؤسسه آموزشی/ پژوهشی حسب مورد درمعاون  -4

 مؤسسهیس رئ هیئتدانشیاری به انتخاب  ۀت علمی با حداقل مرتبئیک نفر عضو هی -5
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 های آموزشی فعالیت :2 ۀماد

انتقال مطلوب  کیفیت آموزش و یحفظ و ارتقا بهمعطوف  و آموزش و تربیت دانشجویان منظورت علمی بهئهی عضوهای فعالیت ای ازمجموعه     

هش در آموزش، مدیر ، فراهم آوردن منابع آموزشی، پژودانشجو درسی، ارزشیابی ریزیشامل برنامهت علمی های آموزشی عضو هیئنقش است.مفاهیم 

 . دباشای مینقش الگوی حرفه و رهبر آموزشی و

آموزش عملی )تدریس در آزمایشگاه، ، آموزش نظری )تدریس دروس نظری در کالس درس(آموزشی شامل:  هایترین فعالیترئوس برخی از مهم     

طراحی،  ،تولید محتوای یادگیری )کتاب درسی مورد تأیید مؤسسه( با تأکید بر محتوای الکترونیکی، های یادگیری عملی دانشجویان(کارگاه یا سایر محیط

 منابع درسی ۀتهی، مواد آموزشی و کمک آموزشی برای ارائۀ دروس مربوطه ۀتهی، روزرسانی و بارگذاری طرح درس به طور منظم در سامانۀ مؤسسهبه

ی های توانمندسازمشارکت در برنامه، دانشجویی ۀراهنمایی تحصیلی یا مشاور، های آموزشیمشارکت در برگزاری سمینارها و نشست، ایرشتهبینا

 باشند. می های مهارت افزایی، کارآفرینی و اشتغال پذیری دانشجویانمشارکت در برنامه و آموزشی اعضای هیئت علمی

به گونه ،اقدام نماید "علمیهای سامانه جامع فعالیت"تواند نسبت به ایجاد موسسه میهای عضو هیأت علمی، سازی و بررسی فعالیتظور معادلمنبه     

 شود.پذیر امکان ن ارزیابی ساالنهآای که بر مبنای 

  «همؤسس»ت علمی ئهای آموزشی اعضای هیامتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -2 ۀشمارجدول 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سال 

حداکثر امتیاز 

در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دورۀ ارتقا

1 

)حسب مورد به ترتیب برای اعضای هیئت علمی  سسهؤم پژوهشی شی/زآمو ضوابط و مقررات و انضباط و نظم تیرعا

 پژوهشی / پژوهشی(-آموزشی

ور حض ؛یو برنامه درس یمصوب آموزش میتقو تیرعا ؛یدر امور آموزش سیتدر ریو غ سیدرت موظف یهازمان صیتخص 

ه اوقات موظف ب تخصیص / مؤسسه توسطمحول شده  یامور آموزش ریسا و  ییمالقات دانشجو ۀشد نییتع یهادر زمان

 انجام صحیح امور محوله وامر پژوهش 

4 20 

 15 دانشیاری:

 

 18 استادی:

2 

 باشد.می 20 ، بر مبنایامتیاز کیفیت عملکرد آموزشیمحاسبۀ : یسکیفیت تدر

های تحصیلی )کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، ارزیابی از کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی در همۀ دوره

سالت و ر های مختلف فعالیت آموزشی وی متناسب با رشتۀ کاری فرد وحیطه دکترای عمومی و دکترای تخصصی( و در

های ارزیابی مختلف ها به صورت مستمر و با استفاده از روشارزشیابی الزم است اهداف مؤسسۀ محل فعالیت خواهد بود.

اندرکاران مختلف به ویژه متخصصان سنجش های دستباشد، صورت گیرد و در آن از دیدگاهکه دارای پایایی و روایی الزم 

 ود.و اندازه گیری آموزشی استفاده ش

- 20 

  16دانشیاری: 

 
  17استادی: 

 

 شود.های کل زمان توقف در هر مرتبه علمی لحاظ میبرای محاسبه نمره ارزشیابی کیفیت تدریس، میانگین نمره :1تبصره 

 نهاد، مالک ارزیابی است. ارزشیابی هایکاربرگ معارف گروه علمی هیئت اعضای برای :2تبصرۀ 

 صورت زیر خواهد بود:به نتایج ارزیابی اخذ شده از هایبرحسب امتیاز ءاعطاقابل  هایامتیاز : 3تبصرۀ

  18 تا  "عدد حداقل"مابین  ارزیابی نتایج برای امتیاز 5ا ت 0 -

 19ا ت 18مابین  امتیاز برای نتایج ارزیابی 10تا  5 -

 20تا  19مابین  امتیاز برای نتایج ارزیابی 20تا 10 -
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 موضوع بند
حداکثر امتیاز 

 احد کار یادر و

 سال 

حداکثر امتیاز 

در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دورۀ ارتقا

3 

 کمیت تدریس:

«  1»های تحصیلی و در سایر دوره «5/0»عادل آن، در مقاطع کاردانی امتیاز تدریس هر واحد نظری یا م: در وزارت علوم

  است.
(، در مقاطع 5/0معادل آن، در مقاطع کاردانی و کارشناسی یک دوم )امتیاز تدریس در هر واحد نظری یا : در وزارت بهداشت

 است. 1(، تخصص و فوق تخصص، Ph.Dو در مقاطع دکترای تخصصی ) 75/0ای و کارشناسی ارشد دکترای حرفه

 

12 
 
60 

 

 

 35دانشیاری 

 25استادی: 

 

 شوند.ی معارف از امتیاز مربوط به این بند برخوردار میهااعضای هیأت علمی گروه معارف در چارچوب واحدهای مصوب گروه : 1 ۀتبصر

های کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی با تأیید معاون پژوهشی مؤسسه ها و دورهانتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه ،وزارت بهداشت ت علمی پژوهشیبرای اعضای هیئ : 2 ۀتبصر

 باشد.امتیاز می 8و حداقل امتیاز الزم در هر دورۀ ارتقاء  20 موضوع در از اعضای هیئت علمی حداکثر امتیاز  دارد. برای این دسته امتیاز 5/0ساعته  8هر دوره 

4 

 هدایت دانشجویان:

ۀ اعضای هیئت علمی وزارت ویژ الف(

 علوم

 پروژۀ های کارورزی / کارآموزی، مهارت افزایی شغلی ودوره سرپرستی و راهنمایی الف(

 امتیاز 5و در کل  امتیاز 1تا ، تحصیل دورۀ پایان در کارشناسی

30 
 10دانشیاری: 

 

 20استادی: 

ای یا دکترای حرفهکارشناسی ارشد،  نامۀپایان مشاورۀ و ب( راهنمایی

حوزه 3سطح   

 2استاد راهنما 

 5/0استاد مشاور 

حوزه 4ج( راهنمایی و مشاورۀ رسالۀ دکترای تخصصی یا سطح   
 6ما استاد راهن

 5/1استاد مشاور 

برابر قابل  5/1المللی و به صورت مشترک با اعضای هیئت علمی غیر ایرانی انجام شده باشد؛ تا هایی که با موافقت مؤسسه و در سطح بینها یا رسالهنامهامتیاز راهنمایی پایان :1تبصرۀ 

 افزایش است.

نامه یا رساله، اجرای آن در قالب برابر قابل افزایش است. معیار کاربردی بودن پایان 5/1های کاربردی با هدف حل مشکالت کشور، تا رساله ها یانامهسقف امتیاز برای پایان :2تبصرۀ 

 باشد.ارتباط با صنعت مؤسسه بوده و مرجع تشخیص آن معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه می ۀپروژ

 باشند.را ندارند، از الزام کسب حداقل امتیاز این بند معاف می« ج» الی «الف» هایردیف از امتیاز کسب انامک که هاییمؤسسه علمی هیئت اعضای :3تبصرۀ 

5 

 هدایت دانشجویان:

اعضای هیات علمی وزارت  ب( ویژۀ

 بهداشت

 امتیاز 4تا   حوزه 3سطح یا  MPHدکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی یا ۀ پایان نامه

45 
 12دانشیاری: 

 

 20دی: استا

 امتیاز 5تا  های تخصصی و فوق تخصصیو دورهپایان نامۀ دوره کارشناسی ارشد داروسازی 

 امتیاز 8تا  حوزه 4یا سطح  ( Ph.Dدکترای تخصصی )پایان نامۀ 

 1 بینی پایان نامه در کوریکولوم رشته مربوطه(  تامقاطع کارشناسی )به شرط پیشپایان نامۀ 

 امتیاز 5کل و در  امتیاز

 امتیاز 3نامه در کوریکولوم رشته مربوط( تا بینی پایانفلوشیپ )به شرط پیش ۀپایان نام

 گیرد.امتیاز استاد راهنما تعلق می %30های مذکور در این بند، معادل به استاد راهنما )یا راهنماها( امتیاز کامل و به هر کدام از استادان مشاور پایان نامه :1 ۀتبصر

برابر قابل  5/1المللی و به صورت مشترک با اعضای هیئت علمی غیر ایرانی انجام شده باشد؛ تا هایی که با موافقت مؤسسه و در سطح بینها یا رسالهنامهامتیاز راهنمایی پایان :2تبصرۀ 

 افزایش است.

ص آن بر اساس برابر قابل افزایش است. مرجع تشخی 5/1بردی با هدف حل مشکالت کشور یا مسئله محور ، تا های کارهای جایگزین و یا رسالهنامهسقف امتیاز برای پایان :3تبصرۀ 

 باشد.ت ممیزه دانشگاه میدستورالعمل مصوب هیئ

6 

برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در 

نظیر دریافت لوح تقدیر از مراجع معتبر،  امر آموزش

س، ی کیفیت تدریکسب امتیازهای برتر در ارزشیاب

های سرآمدی آموزش )مانند کسب رتبه در جشنواره

شهید مطهری و سایر موارد مشابه( به تشخیص هیئت 

 ممیزۀ مؤسسه

 الف( در سطح دانشکده / مؤسسه با تأیید رئیس دانشکده / مؤسسه
 1در سطح دانشکده:

 2در سطح موسسه:
4 - 

  8 4 آموزشی وزارتینت ب( در سطح ملی و بین المللی با تأیید معاون
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 موضوع بند
حداکثر امتیاز در 

 واحد کار یا

 سال 

حداکثر امتیاز 

 در هر موضوع

7 

 )ویژۀ اعضای هیئت علمی وزارت علوم( پژوهی آموزشیدانش

 مستندات مربوطه  ۀهای آموزشی با ارائسازی و ارزشیابی فعالیتریزی، پیادههای نوین در برنامهبه کارگیری روش

ندرج پژوهی و رعایت معیارهای مپژوهی آموزشی بر اساس اصول علمی ارزشیابی دانشهای دانشجزئیات ارزشیابی و امتیازدهی فعالیت: تبصره

 شود.و در قالب دستورالعمل مصوب معاونت آموزشی وزارت انجام می« و»الی « الف»های در ردیف

20 

- 

 های آموزشی الف( تدوین و بازنگری برنامه

 

درسی در هر رشته / مقطع )پس از تصویب  ۀدر تدوین برنام شارکتم .1

 برنامه در سطح مؤسسه و سپس وزارت(

هر مورد تدوین 

 4تا 
10 

درسی در هر رشته / مقطع )پس از تصویب  ۀدر بازنگری برناممشارکت . 2

 برنامه در سطح مؤسسه و سپس وزارت علوم(

هر مورد 

 2بازنگری تا 

 ابی ب( ارزشی

 های نوین ارزشیابی دانشجو. طراحی و اجرای روش1

 ها و فرآیند ارزشیابی استاد. طراحی و اجرای ابزارها، روش2

ها، تدوین استانداردها و ها و برنامه. مشارکت در طراحی و انجام ارزشیابی برنامه مانند ارزشیابی درونی و بیرونی گروه3

 هابراساس این استانداردها و ارزشیابی آزمون مه و مؤسسههای اعتباربخشی، ارزشیابی برناشاخص

امتیاز بر حسب سطح کار )کشوری / مؤسسه( و  سطح نوآوری و حجم کار )ساعات صرف شده( متفاوت خواهد  تبصره:

 بود.

 

 2تا 

 
10 

 یادگیری -ج( یاددهی

 . طراحی و اجرای یک روش نوین تدریس 1

 تحصیلی  ۀهای گوناگون هر رشتتدریس در حوزههای جدید کارگیری روش. به2

ال سامتیار بر حسب سطح نوآوری )برای نخستین بار در جهان، کشور و مؤسسه( و حجم کار )یک جلسه، یک نیم تبصره:

 و تعداد فراگیران ( متفاوت خواهد بود.

 5 2تا 

 د( مشارکت در طراحی و تولید محصوالت آموزشی

 های آموزشی. رسانه1

 آموزشی با رعایت ساختار علمی ۀلوح فشرد .2

 (Study Guide) . راهنمای مطالعه3

 روزآمد سازی متون کالسیک حضوری / الکترونیک با تأیید معاونت آموزشی مؤسسه. 4

 های تخصصی و نرم افزارهاتولید محتوای علمی در وب سایت. 5

 أیید معاونت آموزشی مؤسسهنامۀ مبتنی بر برنامۀ درسی بازنگری شده با تارائۀ درس. 6

  نامۀ مبتنی بر برنۀ درسی بازنگری شده به زبان خارجی با تأیید معاونت آموزشی مؤسسهارائۀ درس. 7

امتیاز بر حسب میزان فراگیر بودن محصول )محدود به مؤسسه یا امکان انتشار یا تولید در سطح ملی(، سطح نوآوری  تبصره: 

 شور و مؤسسه( و نقش آن در خودکفایی ملی متفاوت خواهد بود.)برای نخستین بار در جهان، ک

 

 2تا 

 

5 

 ه( مدیریت و رهبری آموزشی

های آموزشی که در راستای ارتقای کیفیت نامهها و شیوهنامهینآئ یاتی ساختن فرآیندها، مقررات،. مشارکت در طراحی و عمل1

 آموزش و خدمات آموزشی باشد.

ردی برنامۀ راهب مانندهای درازمدت و کلیدی دارای اولویت به تشخیص هیئت ممیزۀ مؤسسه )رنامه. مشارکت در تدوین ب2

 ، نقشه علمی، آمایش سرزمین(مؤسسهآموزش 

بر حسب ساعت( و نوع کار ای( و حجم کار )مؤسسهامتیاز بر حسب سطح کار و محل تصویب )کشوری /  تبصره:

 ( متفاوت خواهد بود.مانند آمایش سرزمینۀ جامع )دستورالعمل کوتاه یا یک برنام

 5 2 تا

 و( یادگیری الکترونیکی 

سازی محتوای الکترونیک، طراحی آماده :مشارکت در طراحی سیستم آموزش الکترونیک و اجرای آن در سطح مؤسسه شامل

 ک در مؤسسه.های مجازی و سایر موارد مرتبط با آموزش مجازی و الکترونیآزمون الکترونیک، تدریس کالس

/ دانشکده( و همچنین نوع برنامه )واحد رسمی دانشگاهی و توانمند  / مؤسسه امتیاز بر حسب سطح کاربرد )کشور تبصره:

 سازی اعضای هیئت علمی( و میزان فعالیت )ساعت یا واحد درسی( متفاوت خواهد بود.
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 موضوع بند
حداکثر امتیاز در 

 واحد کار یا

 سال 

حداکثر امتیاز 

 در هر موضوع

8 

 پژوهی آموزشی )ویژۀ اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت(دانش

های آموزشی با ارائه مستندات آن، امتیازهایی به شرح بندهای یک های نوین در برنامه ریزی، پیاده سازی و ارزیابی فعالیتبرای به کارگیری روش

 شود:تا پنج منظور می

( به شرح زیر مورد GLassikعلمی ارزشیابی دانش پژوهی و رعایت معیارهای شش گانه گالسیک )هر فعالیت دانش پژوهی براساس اصول 

 گیرد:بررسی و ارزشیابی قرار می

 ـ اهداف مشخص

 ـ آماده سازی کافی

 های مناسبـ استفاده از روش

 ـ ارائه نتایج مهم 

 ـ معرفی موثر برنامه

 ـ برخورد نقادانه

های مندرج در این بند است که در این صورت فعالیت دانشورانه ل، شرط الزم برای کسب امتیاز از هریک از فعالیت: رعایت چهار معیار او1تبصره 

(Education Scholaryمحسوب می )معیار کالسیک در یک فعالیت، آن فعالیت مصداق دانش پژوهی  6شود. در صورت تحقیق تمامی

 امتیاز الزم اعم از شرطی و غیر شرطی( لحاظ شود. %50)حداکثر تا  3تواند در ماه آن می ( است و امتیازEducation Scholarshipآموزشی )

های دانش پژوهی آموژشی براساس دستورالعمل مصوب معاونت آموزشی وزارت بهداشت : جزئیات ارزشیابی و امتیازدهی فعالیت2تبصره 

 گیرد.صورت می

نفر یا بیشتر مشارکت داشته باشند، امتیاز پس از اعمال ضریب دو، طبق جدول تقسیم  10، : چنانچه در هر یک از موضوعات این بند3تبصره 

 خواهد شد.
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 .تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی 1

الف( مشارکت در برنامه ریزی درسی و یا بازنگری یک رشته مقطع )به شرط تصویب برنامه در سطح دانشگاه یا وزارت 

 هداشت(ب

 ب( مشارکت در برنامه ریزی درسی و یا بازنگری یک دوره آموزشی یا درس جدید

 های آموزش مداوم، آموزش اساتید و آموزش ضمن خدمت کارکنان حوزه سالمتج( طراحی و اجرای برنامه

ی یا حد درستبصره: امتیاز بر حسب سطح کار، محل تصویب آن )دانشگاهی / کشوری( و حجم کار )بر حسب ساعت، وا 

 رشته( متفاوت خواهد بود.

  

 

 . ارزشیابی 2

 های نوین ارزشیابی دانشجو. طراحی و اجرای روش1

 ها و فرآیند ارزشیابی استاد. طراحی و اجرای ابزارها، روش2

ا و استانداردهها، تدوین ها و برنامه. مشارکت در طراحی و انجام ارزشیابی برنامه مانند ارزشیابی درونی و بیرونی گروه3

 هابراساس این استانداردها و ارزشیابی آزمون های اعتباربخشی، ارزشیابی برنامه و مؤسسهشاخص

 امتیاز بر حسب سطح کار )کشوری / مؤسسه( و  سطح نوآوری و حجم کار )ساعات صرف شده( متفاوت خواهد بود. تبصره:

 

  

 یادگیری -.  یاددهی3

 وش نوین تدریس. طراحی و اجرای یک ر1

 های گوناگون هر رشتۀ تحصیلیهای جدید تدریس در حوزهکارگیری روش. به2

ال سامتیار بر حسب سطح نوآوری )برای نخستین بار در جهان، کشور و مؤسسه( و حجم کار )یک جلسه، یک نیم تبصره:

 و تعداد فراگیران ( متفاوت خواهد بود.

  

 حصوالت آموزشی.  مشارکت در طراحی و تولید م4

 های آموزشی. رسانه1

 . لوح فشردۀ آموزشی با رعایت ساختار علمی2

 (Study Guide) . راهنمای مطالعه3

 روزآمد سازی متون کالسیک حضوری / الکترونیک با تأیید معاونت آموزشی مؤسسه. 4

 های تخصصی و نرم افزارهاتولید محتوای علمی در وب سایت. 5
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 بتنی بر برنامۀ درسی بازنگری شده با تأیید معاونت آموزشی مؤسسهنامۀ مارائۀ درس. 6

  نامۀ مبتنی بر برنۀ درسی بازنگری شده به زبان خارجی با تأیید معاونت آموزشی مؤسسهارائۀ درس. 7

 د( سایر محصوالت به تشخیص کمیته دانش پژوهی 

آوری ه یا امکان انتشار یا تولید در سطح ملی(، سطح نوامتیاز بر حسب میزان فراگیر بودن محصول )محدود به مؤسس تبصره:

 )برای نخستین بار در جهان، کشور و مؤسسه( و نقش آن در خودکفایی ملی متفاوت خواهد بود.

 . مدیریت و رهبری آموزشی5

ه در راستای ارتقای کیفیت های آموزشی کنامهها و شیوهنامهآئین . مشارکت در طراحی و عملیاتی ساختن فرآیندها، مقررات،1

 آموزش و خدمات آموزشی باشد

ردی برنامۀ راهب مانندهای درازمدت و کلیدی دارای اولویت به تشخیص هیئت ممیزۀ مؤسسه ). مشارکت در تدوین برنامه2

 آموزش مؤسسه، نقشه علمی، آمایش سرزمین(

و حجم کار )بر حسب ساعت( و نوع کار  ای(امتیاز بر حسب سطح کار و محل تصویب )کشوری / مؤسسه تبصره:

 )دستورالعمل کوتاه یا یک برنامۀ جامع مانند آمایش سرزمین( متفاوت خواهد بود.

   

 اعمال خواهد شد. 1.2-1.5ی فوق که بصورت الکترونیک باشد ضریب حوزه 5های ی اهمیت یادگیری الکترونیک، هر کدام از فعالیت* بواسطه

 محاسبه خواهد گردید. (3پیوست ) وهی آموزشی پژهای دانشارزشیابی فعالیت جدول طبق  5بند *امتیازات مربوط به 

مطابق جدول  8الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

 7شمارۀ 
 

 2حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مادۀ 

وزارت 

 85علوم:

وزارت 

 190بهداشت:

 

 

در زمان تصدی ت علمی وزارت علوم/ بهداشت اعضای هیئنامه استخدامی آئین 104و  79ضوع مادۀ مو برای مشاغل 2 ۀماد کسب امتیازهای :1 ۀتبصر

اده در (، کسب امتیاز این معلمی مؤسسهنامۀ استخدامی اعضای هیئت حسب مفاد آئینمشاغل مذکور الزامی نیست. در صورت انتصاب به سایر مشاغل )

 .است در حد موظف آموزشی فرد الزمتصدی، فقط  ۀدور

، مشروط به اخذ های آموزشی موضوع این جدولحداکثر امتیاز قابل محاسبه از فعالیت ،برای اعضای هیئت علمی پژوهشی وزارت علوم :2تبصرۀ 

 باشد. امتیاز می 35مجوز از مؤسسۀ محل خدمت در هنگام انجام فعالیت آموزشی و ارائۀ مستندات الزم، 

، مشروط به کسب حداقل امتیاز کیفیت تدریس این جدول 3ز قابل محاسبه از بند حداکثر امتیاژوهشی وزارت علوم برای اعضای هیئت علمی پ :3تبصرۀ 

 باشد.امتیاز می 30و در کل  3سال ، در هر نیم2مندرج در بند 

 تمام همت خود را صرف آموزش که ،پژوهشی-اعضای هیئت علمی آموزشیدسته از آن دانشیاری ۀارتقای مرتب تقاضایتواند مؤسسه می :4 ۀتبصر

معیارهای عینی و قابل اندازه گیری تعیین ) ایعنوان الگوی رفتاری و حرفهو به  آموزش ارائه کرده ۀو خدمات برجسته و منحصر به فردی در حیطنموده 

 18حداقل ۀ استادیاری، موفق به کسب در حداقل دوسوم مدت ماندگاری در مرتبو شناخته شده  جویانو دانشهیئت علمی  برای سایر اعضای (شود

را  ،اندشده کمتر نباشد( 18توقف از  ۀکه نمره ارزشیابی هر سال در دور )به شرطی کیفیت تدریسارزشیابی از   19میانگین نمرۀ  و« 1-2»امتیاز از بند 

مراتب  (دهو تعیین کنن )به عنوان شروط الزمیط زیر شرا ۀکلیبررسی قرار داده و در صورت احراز  دمورربط در کمیتۀ منتخب و کمیسیون تخصصی ذی

  نماید. مطرح مؤسسه ۀهیئت ممیز درطرح و تأیید نهایی  برایرا 

 :و تعیین کننده الزامی شرایط

  ؛استادیاری ۀدر مرتبتمام وقت سال فعالیت آموزشی  6حداقل  -1
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 ؛1کسب حداقل امتیازهای الزم از مادۀ  -2

  ؛در مرتبۀ استادیاری ماندگاریسال تحصیلی در مدت در هر  «3-2»متیاز از بند ا 24کسب حداقل به طور میانگین  -3

 ؛«7-2»امتیاز از بند  30و « 6-2»بند امتیاز از  8حداقل کسب  -4

 ؛7مارۀ شجدول  11و 10های درصد از حداقل امتیازهای مندرج در ستون 50کسب حداقل  -5

 ؤسسه.م ۀهیئت ممیز در جلسۀ اضردارای حق رأی حاعضای از  دوسومموافق حداقل کسب رأی  -6

 و توسعۀ علمی های پژوهشیفعالیت :3 ۀماد

 ها عبارتند از:این فعالیت. داردرا  مرزهای دانش وحقایق  ۀقابلیت کشف و توسع ،بودن که ضمن هدفمند استعلمی  هیئتهای عضو فعالیت ای ازمجموعه

 

 «مؤسسه» علمی هیئتاعضای  و توسعۀ علمی پژوهشیهای امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -3 ۀجدول شمار

 موضوع بند
حداکثر امتیاز 

 در واحد کار 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دورۀ ارتقا

1 

 * خارجی و داخلی معتبر علمی هاینشریه در شده منتشر پژوهشی مقالۀ

 صورتهای علمیه بهشورای عالی حوزه میسیون نشریات وزارتین وهای داخلی با اعتبار علمی را ک. فهرست نشریه1

  د.نکنادواری منتشر می

 .دنکنمی تعیین وزارتین فناوری و پژوهش معاونت را معتبر خارجی هاییهنشر. 2

 .است شده مقالۀ چاپ مثابهبه DORیا و  DOI درج ، مشروط به در نوبت چاپ مقاله . نسخۀ3

 متقاضی خدمت محلمؤسسۀ  هاینشریه در شده چاپ هایمقاله از تواندمی بند این از شده کسب زامتیا %40 . حداکثر4

 هاآن ریۀتحری هیئت عضو یا سردبیر مسئول، مدیر مقاله چاپ زمان در متقاضی که باشد هایینشریه یا مقاله، چاپ زمان در

 .است بوده

نامه یا رساله در حداقل امتیازهای جر به تولید سندی ملی( و یا هر پایان. امتیاز حداکثر دو مقالۀ مستخرج از هر طرح )من5

 گیرد.ها امتیاز تعلق میمقاله شود، هرچند به همۀاین بند محاسبه می

 .اصلی متقاضی باشد هایتواند خارج از تخصصمی ها،مقاله امتیاز درصد 25. حداکثر 6

ترویجی و یا چاپ یک کتاب تألیفی، یا یک کتاب -اپ دو مقالۀ علمییا چ) چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی. 7

 .تصنیفی، یا یک کتاب ترجمه شده به زبان فارسی( در هر مرتبۀ ارتقاء الزامی است

 - 7تا 
مطابق با 

جدول 

 7شمارۀ 

 30 7تا  های معتبر مقالۀ مروری منتشر شده در نشریه 2

- 

3 

 معتبر داخلی.  علمی هاینشریه در شدهپو تحشیه چا ترویجی، کوتاه هایمقاله

ای ههای داخلی با اعتبار علمی را  کمیسیون نشریات وزارتین و شورای عالی حوزهصورت ادواری فهرست نشریه. به1

 کنند.علمیه منتشر می

 .باشدی متقاضهای تخصص با ارتباط در ماًیمستقباید  مقاله موضوع. 2

 9 3تا 

 18 3تا  کمیتۀ منتخببا نظر  هاها و فرهنگالمعارفها، دایرۀشده در دانشنامهبوک(، مداخل چاپنامۀ علمی )هنددست 4

 12 2تا  المللیملی و بین معتبر یعلم یهاشیهمادر شده  ارائه کامل ۀمقال 5

 5 1تا   المللیملی و بین معتبر یعلم یهاشیهمادر شده  خالصه مقالۀ ارائه 6

 

 باشد همکاران ای و انیدانشجو تواند با همکاریها میاست. این مقاله مقاله 3 همایش در هر سال کی درمحاسبه )کامل یا خالصه( از متقاضی  قابل هایهمقال تعداد ثرحداک :1تبصرۀ 

صورت سخنرانی های ارائه شده بهامتیاز از مقاله 5، کسب حداقل 3تیازهای مادۀ در مجموع ام« 6»و « 5»به منظور محاسبۀ امتیازات مکتسبه از بندهای برای اعضای هیأت علمی وزارت علوم  :2تبصرۀ 

 صورت مقالۀ کامل یا خالصه مقاله، الزامی است. المللی معتبر بههای ملی و بینتوسط متقاضی در همایش

تادی، ارائۀ یک سخنرانی علمی توسط متقاضی در واحد محل خدمت با حضور اعضای متخصص در برای ارتقاء به  هر یک از مراتب دانشیاری یا اس برای اعضای هیأت علمی وزارت علوم :3 ۀتبصر

تمل بر ارزیابی جلسۀ مربوط، مشربط(، اعضای هیئت علمی و سایر عالقمندان، قبل از تاریخ تشکیل کمیته منتخب الزامی است. ضمیمه نمودن صورتزمینۀ تخصصی متقاضی )با تعیین مدیر گروه ذی

 باشد.ربط میهایی چون کیفیت علمی و نحوۀ ارائه، که توسط اعضای متخصص ارزیابی می شود؛ به عهدۀ مدیر گروه ذینی علمی متقاضی از نظر شاخصسخنرا

ت عدم تایید کمیته منتخب ادامه روند ارتقا را ناممکن خود دفاع کند.  در وزارت بهداش "دستاوردهای دانشی ممتاز"ی کمیته منتخب از برای ارتقاء مرتبه الزم است تا متقاضی در جلسه: 4ۀ تبصر

 *سازد.می
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 موضوع بند
حداکثر امتیاز در 

 واحد کار 

حداکثر 

امتیاز در 

هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دورۀ ارتقا

 5 2تا   ۀ متقاضیمستخرج از رسالپژوهشی  ۀمقال 7

- 

 30 10ا ت ی یا ادبی ارائه شدههنرۀ ارزند و عیبد اثر 8

9 
کتاب منتشر شده 

 توسط ناشر معتبر

 

 3 5/1تا  کتاب منبع آموزشی در سطح مؤسسه با تأیید شورای آموزشی مؤسسه. 1

 6 3تا  صالح در وزارتینکتاب منبع آموزشی در سطح ملی با تأیید مراجع ذی. 2

ی وزارت عضای هیئت علم)ویژۀ ا تخصصی نویسنده تبط با رشتۀغیر مر کتاب تألیفی در رشتۀ .3

 بهداشت(
 3 5/1تا 

 8 2-0.5 بطرای با تأیید نهایی هیئت ممیزۀ ذی. ویرایش علمی / ادبی )زبانی( آثار تألیفی یا ترجمه4

 10 7تا  تقادی  کتاب معتبر . تصحیح ان5

 10 7تا  . ترجمه مرتبط با تخصص متقاضی6

 - 10تا  . تألیف7

 - 15تا  . تصنیف8 

 10 4تا  . تدوین کتاب به شیوۀ گردآوری9

یا انتشار یافته توسط ناشران معتبر  WOSدر  . تألیف یا تصنیف فصل یا فصولی از کتاب نمایه شده10

 دانشگاهی 

 7هر فصل تا 

 امتیاز

و بر اساس 

جدول تعیین 

 سهم 

- 

10 

 15 3تا  *معاون پژوهش و فناوری مؤسسه دأییت با در داخل مؤسسه  افتهیی خاتمهپژوهش و فناور یهاطرح یعلم یهاگزارش. 1

، که   دهندهسفارش نهاد شدۀ دأییت با طرف قرارداد خارج از مؤسسه یپژوهش و فناور یهاطرح یعلم یهاگزارش. 2

 *ود.شها در نظر گرفته مییاز آنالمللی بودن موضوع طرح در محاسبۀ امتای، ملی یا بینتا حد امکان استانی، منطقه
 - 15تا 

( بنیادی 2های علمی معتبر خارج از کشور، ها و مؤسسه( مشترک با دانشگاه1های پژوهش و فناوری با تأیید شورای پژوهشی مؤسسه، امتیاز گزارش طرح: 1تبصرۀ  

برابر قابل افزایش  1.5المللی تا منجر به توسعۀ مرزهای دانش و بسط فناوری در سطح بین (3و منافع ملی و  مسائل نیازها، رفع به ناظر گرای مأموریت کاربردی یا و

 است.

اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج کشور که از طریق مؤسسه انجام شده و گزارش نهایی طرح مورد تأیید با  یپژوهشهای طرحانعقاد قرارداد  :2تبصرۀ 

 باشد.أیید معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه، قابل امتیازدهی در این بند میکارفرما قرار گرفته باشد، با ت

ای ههای مربوط، در مؤسسهها و به سفارش وزیر یا معاونتهای ستاد وزارتخانههای پژوهشی و فناوری که حسب نیاز برای انجام مأموریتدسته از طرحآن :3ۀ تبصر

که موضوع شود، در صورتیتأمین می« مؤسسه»درصد از اعتبار آن از خارج  50های پژوهشی و فناوری که حداقل شود و همچنین طرحربط انجام میپژوهشی ذی

د، برس« مؤسسه»ها فرآیند داوری را طی کرده و به تأیید محل خدمت وی باشد و گزارش نهایی آن« مؤسسۀ»ها در حوزۀ تخصصی فرد و یا در جهت مأموریت طرح

 شود.ها امتیاز داده میتلقی شده و در بند مربوط به آن« مؤسسه»ی و فناوری با طرف قرارداد خارج از عنوان طرح پژوهشبه

 گیرد.باشد یا با تخصص او مرتبط نباشد، امتیازی تعلق نمی ی متقاضیحقوق فیوظا و ییاجرا تیمسئولاز  ناشیکه  ییهاطرح به :4تبصرۀ 

11 
 های کرسی

 نظریه پردازی

 4تا  2 ترویجی -های علمیسیا. ارئۀ کر

- 

 ها وهمایش پردازی درنظریه هایبرگرفته از کرسی پژوهشی -دستاوردها و نتایج علمیۀ ارائ. 2

 المللیبین میزگردهای مراکز علمی ملی و
4 

 7تا  3  معارف اسالمی علوم انسانی و ویژههای علوم بهدر حوزهنقد علمی . 3

 7تا  3 معارف اسالمی  و علوم انسانی ویژههای علوم بهوزهدر ح. نوآوری 4

 12تا  7 معارف اسالمی علوم انسانی و ویژههای علوم بهدر حوزهپردازی . نظریه5

12 
 های پژوهشیداوری و نظارت بر فعالیت

 با تأیید کمیتۀ منتخب  های پژوهشی و موارد مشابهپژوهشی، کتاب، طرح -داوری و نقد مواردی چون مقالۀ علمی 
 10  0.5تا 
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 موضوع بند
حداکثر امتیاز در 

 واحد کار 

حداکثر 

امتیاز در 

هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دورۀ ارتقا

13 

برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر 

پژوهش )نظیر دریافت لوح تقدیر، نشان، یا عناوین 

م فعالیت پژوهشی و مشابه( از مراجع رسمی برای انجا

های کسب رتبه در جشنوارهعنوان پژوهشگر برتر و به

 داخلی و خارجی

. در سطح مؤسسه با تأیید معاون پژوهش و فناوری 1

 مؤسسه
  4 2تا 

المللی با تأیید معاون پژوهش و . در سطح ملی یا بین2

  ینفناوری وزارت
  12 6تا 

14 

  سایر موارد

های پژوهشی قابل ارزیابی هایی از سایر فعالیتنامه نمونهاین آئین 1شمارۀ  ، در پیوستبندهای مندرج در این لیتعالوه بر فعا: 1 تبصرۀ

بینی شده که حسب مورد با تشخیص کمیتۀ منتخب و با ت علمی وزارت علوم پیشبه اعضای هیئ های تخصصی مربوطمتقاضیان، در زمینه

 این بند قابل ارزیابی است. رعایت حداکثر امتیاز تعیین شده در

مصوب وزارت  یعلم یهاتیفعال ینشده است در قالب نظام معادلساز دیجدول ق نیکه در  ا یدانش یهاتیفعال ریسا ازاتیامت: 2 تبصرۀ

 .شود یم نییبهداشت تع

20  

   14تا  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 
مطابق با جدول 

 7شمارۀ 

  سقف ندارد  3به از مادۀ حداکثر امتیاز قابل محاس
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  و نوآوری توسعۀ فناوریهای : فعالیت4مادۀ 

توسعۀ ، توجه جدی به جامعهرهای یان رفع با هدفکه  استعلمی  هیئتعضو ای و پژوهشی تقاضامحور و اثرگذار توسعه هایفعالیت ای ازمجموعه

 ها عبارتند از:. این فعالیت، دارددر کشور ار از اولویتبرخورد های علمیکارگیری یافتهدر به  و نوآوری فناوری

 

 «مؤسسه» هیئت علمیعضای های توسعۀ فناوری و نوآری اامتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -4 ۀجدول شمار

 موضوع بند

حداکثر امتیاز در 

 واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در هر 

 موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 ارتقا ۀدور

1 

نی، ف دانشو ثبت  هتوسع

های فناوری و طرح

 نوآورانه و خالق

فنی و فناوری توسعه  دانشالف( 

های ه و یا طراحی طرحداده شد

سطح خالقیت خالقانه و نوآورانه با 

 قابل مالحظه و نوآوری

 المللیدر قالب پتنت ثبت شده در مراجع معتبر بین

 امتیاز 15هر مورد تا 
 15تا 

30 

- 

هر مورد  PCT22معاهدۀ  و  WIPO21 نزدبا ثبت اولیه 

 امتیاز 8تا 

اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی 

داخل کشور با کاربردی ثبت شده در مراجع قانونی 

تأیید معاونت پژوهش و فناوری وزرات بهداشت 

 )ویژۀ اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت(

5-0.5 

های قالب ثبت اختراع یا طراحی طرحدر ثبت شده ۀ فناوری توسعه داده شدفنی و  دانشب( 

قابل مالحظۀ ثبت شده در قالب طرح صنعتی،  سطح خالقیت و نوآوریخالقانه و نوآورانه با 

 فناوری وزارت ر مورد تأیید معاونت پژوهش وکشوداخل معتبر مراجع قانونی در 

 10 5تا 

 باشند.می قابل ارزیابی 3حسب مورد در جدول شمارۀ  5/0های این بند با ضریب فعالیتهای مستخرج از مقاله :هتبصر

2 

 کاربردی نمودن

در دستاوردهای علمی 

راستای رفع نیازهای 

 جامعه و صنعت از طریق:

 

ؤسسه، مفنی به صورت فروش یکجا یا رویالتی از طریق برداری )واگذاری لیسانس( یا فروش دانشبهره اعطای حق( الف

 به ازای هر یک برابر عدد پایه یک امتیاز
- 

 از طریق مؤسسه، به ازایبا کارفرمایان بیرونی  ایفناوری و مشاوره ،قراردادهای پژوهشانعقاد  ب(

 هر دو برابر عدد پایه یک امتیاز
 50 15تا 

بر اساس  سسهحقیقی یا حقوقی با اجازه مؤ بنیان، فناور و خالق مستقالً یا با مشارکت افرادهای دانشج( ایجاد شرکت

 بنیان و ایجاد اشتغال دانش بنیانعملکرد شرکت در فروش محصول / خدمت دانش
30 

ظور منبه فناوری و نوآوریپژوهش،  ۀیا منابع حمایتی بیرونی فعال شده در حوزپژوهشی یا فناوری  د( جذب گرنت

  به ازای هر یک برابر عدد پایه یک امتیازسه، های پژوهش و فناوری در مؤستوسعۀ فعالیت
15 

ایه به ازای هر دو برابر عدد پاز طریق مؤسسه، مشتریان بیرونی  ای بهتخصصی و مشاوره ،خدمات آزمایشگاهی ۀه( ارائ

  یک امتیاز
15 

ه ازای هر دو برابر عدد پایه بهای علمی و فناوری مؤسسه، ایجاد درآمد مبتنی بر سرمایهو( سایر موارد جذب منابع و 

  یک امتیاز
10 

 درصد  نصاب معامالت جزئی اعالم شده از طرف هیئت وزیران در هر سال است. 100وزارت بهداشت درصد و برای  50وزارت علوم، عدد پایه، برای  :تبصره

 

                                                           
21 World Intellectual Property Organization 

22 Patent Cooperation Treaty 
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«مؤسسه» هیئت علمیعضای ری اهای توسعۀ فناوری و نوآامتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -4 ۀجدول شمارادامۀ   

 موضوع بند

حداکثر امتیاز در 

 واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 ارتقا ۀدور

3 

 توسعۀبرخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در 

)نظیر دریافت لوح تقدیر، نشان، یا  فناوری و نوآوری

انجام فعالیت  برایع رسمی عناوین مشابه( از مراج

 برتر  فناور و نوآورعنوان و به فناورانه و نوآورانه

. در سطح مؤسسه با تأیید معاون پژوهش و فناوری 1

 مؤسسه
 4 2تا 

- 

المللی با تأیید معاون پژوهش و . در سطح ملی یا بین2

  ینفناوری وزارت
 12 6تا 

4 

سایر 

های فعالیت

شاخص و 

اثربخش در 

 حوزه

فناوری و 

 نوآوری

های شاخص و اثربخش اجتماعی، اقتصادی مرتبط با حوزۀ علم، فناوری و نوآوری ارزیابی نشده در فعالیت

 بندهای قبل، مانند:

 افزایی دانشجویانهای کارآفرینی و مهارتمشارکت فعال و مؤثر در برنامه. 1

 سطح زندگی مردم یقابرای ارتدانشگاه  ۀهای فناورانترویج یافتهنقش موثر در . 2

 بنیان و واحدهای فناورو توسعۀ بازار کسب و کارهای دانش منتورینگمشارکت در راهبری و . 3

های استاندارد برای ای در حوزۀ تخصصی و طراحی و اجرای مدلتدوین یا مشارکت در تهیۀ اسناد توسعه. 4

 های تخصصیشبکه سازی و مدیریت حوزه

 شورهای مورد نیاز کفناوریرتقای سطح اتالی بخش تحقیق و توسعۀ صنایع و در تقویت و اعمشارکت . 7

تدوین راهنمای طبابت بالینی کشور، با استناد بر پژوهش و بر اساس شواهد علمی با گواهی معاونت . 8

 وزارت بهداشت و تأیید هیأت ممیزه مرکزی وزارت بهداشتدرمان 

 ۀ منتخب؟؟ کمیت / به تشخیصای به تأیید هیات ممیزه مرکزیطبق شیوه نامه  های مشابهسایر فعالیت .9

 10هر مورد تا 

 امتیاز
50 

 -   4تا  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 

  سقف ندارد  4مادۀ از  محاسبهحداکثر امتیاز قابل 

 

ود؛ تا بر اساس آن، مؤسسه دستورالعمل مربوط را تهیه و پس شمی نامه تعییننامۀ اجرایی این آئینهای این ماده در شیوهارزیابی فعالیتنحوۀ  :1تبصرۀ 

 اجرایی نماید. ،ینتأیید وزارتاز 

قابل ارزیابی فناورانه و نوآورانۀ های هایی از سایر فعالیتنمونهنامه این آئین 1شمارۀ  پیوستهای مندرج در این جدول، در عالوه بر فعالیت :2ۀ تبصر

« 4»ین شده در بند تعی هایکه حسب مورد با تشخیص کمیتۀ منتخب و با رعایت حداکثر امتیازبینی شده پیش همربوطصی های تخصزمینه درمتقاضیان، 

 .قابل ارزیابی است 4جدول شمارۀ 

ستاوردهای زی دساهای توسعۀ فناوری و تجاریفعالیت دارایدسته از اعضای هیئت علمی آن دانشیاریارتقای مرتبۀ  تقاضایتواند مؤسسه می :3تبصرۀ 

ورت ربط مور بررسی قرار داده و در صرا به منظور تسهیل در ارتقای مرتبۀ ایشان، در کمیتۀ منتخب و کمیسیون تخصصی ذیگسترده شاخص و  علمی

  ماید.مراتب را برای طرح و تأیید نهایی در هیئت ممیزۀ مؤسسه مطرح ن )به عنوان شروط الزم و تعیین کننده(احراز کلیۀ شرایط زیر 

 :الزامی و تعیین کننده شرایط

 ؛ استادیاری ۀمر و تمام وقت در مرتبسال فعالیت مست 6حداقل  -1

  ؛پژوهشی( –)صرفاً برای اعضای هیئت علمی آموزشی  2 ۀ، ماد1کسب حداقل امتیازهای الزم از مادۀ  -2

 ؛«1-3»های تعیین شده در بند امتیاز درصد از حداقل 50کسب حداقل  -3

 ؛«2-4» بند« ج»و  «ب»، «الف»های ردیفو « 1-4» امتیاز از بندهای 60کسب حداقل  -4

 ؛4مادۀ امتیاز از  120کسب حداقل  -5

 کسب رأی موافق حداقل دوسوم از اعضای دارای حق رأی حاضر در جلسۀ هیئت ممیزۀ مؤسسه. -6
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 اجراییی، های علمفعالیت :5 ۀماد

ها زیرساخت ۀاجرایی و توسع تقویت مدیریتآن  هدف که پژوهش و فناوری ،دانشهای علم، فهلؤمبتنی بر معضو هیئت علمی  یهافعالیت ای ازمجموعه

 ها عبارتند از:. این فعالیتاست ی مرتبطهادر حوزه

 

 «مؤسسه» علمی هیئتاجرایی اعضای های علمی، امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -5 ۀجدول شمار

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 یادر واحد کار 

 سالنیم 

حداکثر 

امتیاز در 

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دورۀ ارتقا

1 
های حاکمیتی، سیاستگذاری و اجرایی کمک به عینیت بخشی علم و فناوری از طریق همکاری مؤثر با نهادها و دستگاه

 ربطای و استانی( با تأیید مراجع ذیالمللی، ملی، منطقهکشور )بین
 12 4تا 

- 

2 
ل به مرجعیت نی نظیر برنامۀالمللی )های علم و فناوری مصوب استانی، کالن ملی و بیننقش آفرینی مؤثر در تدوین برنامه

 ربطوزارت بهداشت( با تأیید مراجع ذیعلمی در 
 12 4تا 

 10 2تا  ربطهمکاری مؤثر در ایجاد و توسعۀ بنیادهای خیرین و حامیان مؤسسه با تأیید مراجع ذی 3

4 
ی، برنامۀ پژوهشی، فناوری، آموزشهای فوقها، اردوها، بازدیدهای ارتباط جامعه با صنعت یا سایر فعالیتبرپایی نمایشگاه

 به سطح برگزاری با توجه آناجرایی هنری و مدیریت فرهنگی، 
 6 2تا 

 6 2تا  فرصت مطالعاتی ارتباط با جامعه و صنعت متقاضی 5

6 

های تخصصی، اعم از فنی، پژوهشی و هنری، واحدهای پژوهشی، فناوری و و کارگاهها زی آزمایشگاهانداطراحی و راه

رداری، بهای تخصصی مجازی، حسب اهمیت و تجهیزات موجود و میزان بهرههای تخصصی، شبکهنیمه صنعتی، کتابخانه

  جذب منابع مالی برای تجهیز آزمایشگاه / کارگاه از خارج مؤسسه

 6  4تا 

 8 4تا  پژوهشی عالی، های آموزشسسهؤسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، مأثر در تؤهمکاری م 7

 های علمی کشور و ریاست قطب معتبر یعلم یهاهینشر یۀریدر هیئت تحر تیعضو ،یریسردب ،یمسئولریمد 8
 به ازای 

  3هر سال تا 
12 

 4  1به ازای هر سال  های علمی/  عضویت در هیئت مدیره و بازرسی انجمن شورک یرسم یعلم یهاقطب هایعضویت در یکی از هسته 9

 6 2تا  طربالمللی، با تأیید شورای پژوهشی مؤسسه و یا نهادهای ذیای و بینی علمی در سطوح ملی، منطقههاشیهما یریدب 10

 6 ۀمطابق جدول شمار ،گانهسه یقوادر  تیمسئولایفای  11
 هر سال

 14تا  4 
- 

 10 5تا  ای با رویکرد رفع نیازهای اساسی کشور و ترویج کارآفرینیرشتهگرایش های جدید و بینا ایجاد رشته/ 12

13 

شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای  اعم از رسمی هایو کمیسیون هاهیئت ،هاکمیتهها، کارگروه شرکت در شوراها،

کمیته های علمی/ شورای و  هافرهنگستان ،، حوزه علمیههاوزارتخانهستاد وری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهعتف، 

های ارتباط جامعه با صنعت در مؤسسه یا در طرف جامعه و صنعت های علمی / کارگروه ها، شوراها، کمیتهها /  مراکز رشد /  انجمنپارک

  * مورد تأیید مؤسسه

 وده و خارج از وظایف حقوقی عضو باشد.رسمی ب حکم براساس های مذکور بایدعضویت*

 50به ازای هر 

ساعت حضور 

 امتیاز 1

10 

 8 4تا  تأیید شورای پژوهشی مؤسسه با ای )مدیریت پروژه(رشتهبینا های بزرگ تحقیقاتیپروژه راهبری 14

 10 5تا  عالی وزشآم نظام  کارآیی و اثربخشی افزایش هدف با فعالیت و هابرنامه اجرای و تدوین طراحی، 15

16 
سراسری، با تأیید سازمان سنجش آموزش کشور / مرکز سنجش آموزش های عضویت در بورد، طراحی سؤال آزمون

 وزارت بهداشت / مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی

 ساعت 25هر 

 امتیاز  1
8 

17 
-امتحان دستیاران، و پیش کارورزی(، ارتقای ای و درون دانشگاهی )جامع علوم پایههای جامع منطقهطراحی سؤال آزمون

 ( و نظایر آن.Ph.Dهای جامع دکتری تخصصی )

 ساعت 50هر

 امتیاز 1
5 
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 «مؤسسه»های علمی، اجرایی اعضای هیئت علمی امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت -5ادامۀ جدول شمارۀ 

 موضوع بند

حداکثر امتیاز 

 در واحد کار یا

 سالنیم 

حداکثر 

از در امتی

 هر موضوع

حداقل امتیاز 

الزم  در هر 

 دورۀ ارتقا

 12 1دانشجو  10به ازای هر  ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی با تأیید رئیس مؤسسه  18

- 

 6 2تا  با تأیید رئیس مؤسسه  های مؤسسهها و برنامهبر اجرای پروژهو نظارت ی طراح 19

20 

 :مانندهای نهادی حوزۀ فناوری و نوآوری گیری و مدیریت زیرساختاخص و مؤثر در طراحی، شکلهای شها و مشارکتفعالیت

، ها، نهادهای مالیدهندهی، دفاتر انتقال فناوری، شتابمراکز رشد و نوآور ،یعلم و فناور یهاپارک ،یفناور یهاو پهنه ژهیمناطق و

 حمایتی و خظرپذیر

 10 3تا 

21 
ی( دارای المللفناورانه و نوآورانه به جامعه یا ارتقای آزمایشگاه به سطح اکرودیته و یا مرجع )ملی یا بینارائۀ خدمات تخصصی 

 ربطهای ذیگواهی از سازمان
 6 2تا 

 4 2تا  های علمی معتبرهمایش هایتدوین مجموعه مقاله 22

23 
گانه، مجمع تشخیص مصلحت و سایر مراکز ملی در  مشورتی با مراکز تحقیقاتی قوای سه -مشارکت و همکاری مؤثر فکری 

 یهای علم و فناوری و نوآورای و ملی مرتبط با حوزهها، فرآیندها، قوانین و اسناد حقوقی و اجرایی کالن منطقهتدوین لوایح، طرح
 6 2تا 

24 
نظام  سازیودمراقبتی و طراحی و پیادهاقدامات منجر به افزایش مشارکت آحاد جامعه در امر حفظ ارتقا سالمت از طریق ترویج خ

 ی گام دوم انقالب(مراقبتی )در راستای بیانیهملی حمایت از خود
 8 4تا 

              24الی  1حداقل امتیاز الزم از بندهای 
 دانشیاری 5

 استادی 10

  35 5حداکثر امتیاز قابل محاسبه از مادۀ 

    

  5 ۀجدول شمار 11بند امتیاز مفاد موضوع   -6 ۀجدول شمار

 امتیاز موضوع بند

 14 گانهسای قوای سهؤر 1

 12تا  یس مجلس شورای اسالمی و دبیر شورای عالی انقالب فرهنگیئقضائیه، نواب ر ۀیس جمهور، معاونان قوئوزرا، معاونان ر 2

 10تا  نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان  3

 10تا  یس جهاد دانشگاهی ئها و رعلمیه، اعضای شورای نمایندگان مقام معظم رهبری در دانشگاه ۀوع، مدیر مرکز مدیریت حوزمعاونان وزارت متب 4

5 
سئوالن مذکور    صالحی آیین  44در مادۀ سایر م سیمای جمهوری            ا صدا و  سازمان  ستانداران، رئیس  سفرا، ا شگاه تهران ) ضای هیئت علمی دان ستخدامی اع نامه ا

 می ایران و شهردار تهران(اسال
 10تا 

 10تا  استانی های علم و فناوری های آموزش عالی و پژوهشی و پارکسسهؤها و مسای دانشگاهؤر 6

 10تا   هااعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی و رؤسای فرهنگستان 7

 8تا  های علم و فناوری وابسته به دانشگاهو رؤسای پارک و پژوهشی های آموزش عالیسسهؤها و مگاهمعاونان دانش 8

9 

شوراهای تخصصی و معاونان      ش  دبیران  شگاه   ورای عالی انقالب فرهنگی، معاوناندبیر  شگاهی،  ئر ها، معاونانستادی نهاد مقام معظم رهبری در دان یس جهاد دان

شاوران وزرای   شکی   »و  «تحقیقات و فناوری علوم،»م شت، درمان و آموزش پز سئولین دفاتر و ر «بهدا ستانی نهادهای نمایندگی مقام معظم رهبری در    ؤ، م سای ا

شگاه  ستقل، ر ، معاونان پارک«وزارتین متبوع»علمیه، مدیران کل دفاتر و ادارات  ۀ، معاونان مرکز مدیریت حوزهادان لم و های عسای پارک ؤهای علم و فناوری م

 سای مراکز رشد علم و فناوریؤها و واحدهای پژوهشی مستقل و رها، پژوهشکدهدانشکده سایؤها و رفناوری وابسته به دانشگاه

 6تا 

10 
ــتادی دانشــگاه ۀ، مدیران حوزهابه دانشــگاه وابســته فناوری و علم هایپارک معاونان  ها،  ان دانشــکدههای آموزش عالی، پژوهشــی و فناوری، معاونهؤســســها و مس

 های دانشگاهیسسه و مدیران عامل شرکتؤها و واحدهای پژوهشی مستقل وابسته به مپژوهشکده
 5تا 

11 
ش  سیون انجمن       «وزارتین متبوع»معاونان مدیران کل دفاتر و ادارات ، «وزارتین متبوع»اوران معاونان م شور، دبیر کمی شریات علمی ک سیون ن ای علمی ه، دبیر کمی

 های علمی کشوردبیر شورای قطبو رسمی 
 4تا 

12 
سمت    صدیان آن سایر  ضو  هایی که طبق مقررات، مت شند نظیر مدیران گروه  هیئتها باید ع شی علمی با ست    های آموز شی و پ ستاره یا پژوه دار در مجموعه  های 

 های سازمانی مصوبپست
 4تا 
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ای هشود. همچنین امتیاز فعالیتحکم انتصاب فرد( تعیین می ۀمقام باالتر )صادر کنند توسط 12تا  5اجرایی بندهای های علمی، میزان امتیاز فعالیت :1ۀ تبصر

نمایند، در صورتی فعالیت می ینعلمی و وزارت هیئتمحل خدمت عضو  ۀسسؤمشمول بندهای مذکور که در خارج از علمی م هیئتاجرایی اعضای علمی، 

 متبوع انجام شده باشد. ۀسسؤس میئقابل احتساب خواهد بود که با موافقت ر

نامه پیش بینی نشده است؛ در شیوه نامه اجرایی توسط وزارتین های علمی، اجرایی اعضای هیأت علمی که در این آئینامتیاز سایر فعالیت :2ۀ تبصر

 )حسب مورد( تعیین و اعالم خواهد شد.

 

 )ویژه وزارت علوم( «سسهؤم»ت علمی ئای هیاعض ۀحداقل امتیازهای الزم برای ارتقای مرتب -7 ۀجدول شمار

 ستون 

1 

 ستون

2 

 ستون

3 

 ستون

4 

 ستون

5 

 ستون

6 

 ستون

7 

 ستون

8 

 ستون

9 

 ستون

10 

 ستون

11 

 ستون

12 

 ستون

13 

 ستون

14 

 نوع تقاضا
 هیئت

 علمی

    بند

1-1 
 1 ۀماد

بند 

2-1 

بند 

2-2 

بند 

2-3 

بند 

2-4 
 2 ۀماد

بند 

3-1 

 مجموع بندهای
3-1 ،3-8 ،3-9، 3-10 ،3-11 

 و
بند « ج»و « ب»، «الف»های و ردیف 4-1 

4-2 

مجموع 

 مواد

 4و  3 

 5 ۀماد
مجموع 

 مواد

 ه ب استادیاری

 دانشیاری

-آموزشی

 پژوهشی
10 15 15 16 35 10 80 20 40 55 10 190 

 130 10 80 60 30 - - - - - 15 10 پژوهشی

  به دانشیاری

 استادی

-آموزشی

 پژوهشی
10 15 18 17 25 20 90 35 65 80 10 230 

 170 10 110 90 45 - - - - - 15 10 پژوهشی
 

 باشد.، به تنهایی الزام آور نمی4کسب امتیاز از جدول شمارۀ  4مادۀ با توجه به مفاد  :1تبصرۀ 

 دول، احراز شرایط ذیل الزامی است.ارتقاء به مراتب دانشیاری و استادی، عالوه بر کسب امتیازات مندرج در این جدر وزارت علوم برای  :2تبصرۀ 

 ، «4-2»امتیاز از یکی از بندهای  8مسئول و کسب حداقل  ۀپژوهشی با عنوان نویسندۀ مقال 4دانشیاری دارا بودن حداقل  ۀبه مرتب ءبرای ارتقاالف(      

 «.2-4»یا  «4-1»، «3-11»، «3-10»، «3-9»، «3-8»

 ذیل: مسئول و احراز یکی از شرایط ۀپژوهشی با عنوان نویسندۀ مقال 7ارا بودن حداقل استادی د ۀبه مرتب ءبرای ارتقاب(      

 یمرزها ۀتوسع ،یمسائل و منافع مل ازها،یناظر به رفع ن ،های مؤسسهتیمورأم یدر راستا افتهیخاتمه  یالمللنیب ای یطرح مل کی یمجر 

 .وریدانش و بسط فنا

  ها به تشخیص شورای پژوهشی مؤسسه در سطح استانی که حوزۀ تأثیر آندر  افتهیخاتمه  پژوهشی یا فناوری مصوبطرح  دو یاجرا

 سطح ملی باشد.

 المللی که در رفع مشکالت کشور اثرگذار باشد.انجام حداقل یک طرح پژوهشی یا فناوری مشترک بین 

 صالحاجع ذیبا تأیید مر بویژه علوم انسانی و معارف اسالمی ،های علومنظریه پردازی در حوزه. 

 با تأیید اعضای متخصص کمیتۀ منتخب دارا بودن یک اثر بدیع و ارزنده هنری و ادبی. 

  مستقل )تک نویسنده(تصنیف حداقل یک کتاب تخصصی. 

  ی خاتمه یافته.ای تخصصرساله دکتر 3راهنمایی حداقل  

 ( اختصارات و تعاریف 4بند برخورداری از بروندادهای پژوهشی ممتاز.) 

  (.اختصارات و تعاریف 13بند بین المللی )درخشش 
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واجد امتیاز در جدول فوق، عالوه بر امتیازات فعالیت هایی که های محاسبه امتیازات فعالیت ها ذیل هر یک از ستون وزارت بهداشت در در :3ۀ تبصر

امع نظام ج"اشاره نشده است ولی در  بطور مستقیم در مواد مربوطه در آیین نامه تصریح شده است، امتیازات فعالیت هایی که در آیین نامه به آن

 ، معادل فعالیت های تصریح شده )مطابق مفاد شیوه نامه اجرایی( قرار خواهند گرفت، لحاظ خواهند شد."معادلسازی فعالیت های اعضای هیئت علمی

 ۀتبصر "الف و ب"های کارکردی خود، عالوه بر موارد مندرج در بندهای های تخصصی و اولویتموریتأد بر اساس متوانمی بهداشت : وزارت4 ۀتبصر

 د.مرکزی بصورت جبرانی لحاظ نمای ۀت ممیزئیرا پس از تصویب در ه "دستاوردهای دانشی ممتاز"امتیاز مربوط به سایر  2

 آن مرتبه تقسیم ۀارتقاء را بین ترفیعات پای ۀبرای هر مرتب 7می مندرج در جدول ت علئند امتیازات مربوط به عملکرد هیتوامی بهداشت وزارت :5 ۀتبصر

 د.ان شرط ترفیع پایه لحاظ نماییند ارزشیابی تکوینی اعضای هیئت علمی، کسب این امتیازات را به عنوآد و در فرنمای

 

 را خود خاص مقررات و ضوابط ،نامهآئینو مقررات مندرج در این  و با رعایت ضوابط خودهای موریتأبا توجه به م دتوانمؤسسه می :6 ۀماد

 ۀمیزم هیئت ییدأت از پس رسد،یمربط ممیزۀ ذی هیئت یاعضا کل دوسوم حداقل دأییت به که نامهنئیآ نیا و پنج چهارسه،  دو، مواد مفاد درخصوص

 .آمده است 2. خطوط راهنما برای استفاده از ظرفیت این ماده در پیوست شمارۀ درآورند اجرا بهمربوطه  وزیر توسط آن ابالغ و ینوزارتمرکزی 
 

در جداول موضوع شود؛ اجازه داده می علوم ای در حوزۀ مهارت افزایی به وزارتدانشگاه فنی و حرفهخاص های مأموریت با توجه به :7 ۀماد

ن را آعلوم، تحقیقات و فناوری  و ابالغ وزیرعلوم بازنگری به عمل آورده و پس از تأیید مراتب، در هیئت ممیزۀ مرکزی وزارت  هنامآییناین 

 نماید.اجرایی 
 

 .خواهد شد اجرا ابالغ منظوربه یننامه، توسط وزارتماه پس از تصویب این آئین 3حداکثر  ،ییاجرا ۀناموهیش :8ۀ ماد

باید با در نظر گرفتن نقش ها و وظایف در نظر گرفته شده برای اعضای هیئت علمی و صالحیت های ضروری برای ایفای  وزارت بهداشت :1 ۀتبصر

ورد م عملکرداین نقش ها و وظایف، مقررات ترفیع پایه را بازنگری و اصالح نمایند به نحوی که کسب صالحیت های ضروری و کمیت و کیفیت 

 ترفیع پایه تعیین گردد و توفیق در ترفیعات مرتبط با یک دوره ارتقاء، شرط الزم برای طرح پرونده ارتقاء باشد.انتظار در هر 

موظف هستند به منظور ثبت و ارزیابی عملکرد آکادمیک اعضای هیئت علمی، سامانه جامعی را طراحی و اجرایی نمایند.  وزارت بهداشت : 2 ۀتبصر

 "نظام جامع معادلسازی فعالیت های اعضای هیئت علمی"امانه باید امکان مقایسه بین عملکرد آکادمیک اعضای هیئت علمی مختلف را بر اساس این س

 مهیا نماید.

ی با عبا توجه به لزوم توسعه صالحیت های ضروری برای ایفای نقش ها و وظایف حرفه ای اعضای هیئت علمی، مقتضی است برنامه جام :3 ۀتبصر

 و به تفکیک پایه های ترفیع و مراتب ارتقاء تدوین و اجرا گردد.   بهداشت تایید هیات ممیزه مرکزی وزارت

ی دستاوردهای دانش"برای تصمیم گیری در مورد ارتقاء اعضای هیئت علمی اساسا باید  بر ارزش  های وزارت بهداشتهیئت ممیزه دانشگاه :4 ۀتبصر

ردد. هیات ممیزه مرکزی برای عینی نمودن و رواسازی هرچه بیشتر تصمیم گیری در جلسات هیئت ممیزه دانشگاه ها، شیوه متقاضی متمرکز گ "ممتاز

 نامه مربوطه را ظرف مدت سه ماه تدوین و ابالغ نمایند.

ابتدای از و  به تصویب رسیدفرهنگی شورای عالی انقالب ...  مورخ ...جلسه تبصره در  60و  پیوست 3، ماده 9مشتمل بر نامه یناین آئ: 9ۀ ماد

ومی نهادهای عمهای اجرایی و و سایر دستگاه ینوزارتدولتی و غیردولتی وابسته به  پژوهشی های آموزش عالی وسسهؤم ۀبرای کلی 1401سال 

 باشد.االجرا میالزم ،کشور
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 مربوط های تخصصیدر زمینهقابل ارزیابی متقاضی های سایر فعالیت -1 ۀشمار پیوست

 امتیاز موضوع بند

1 

-بناشی از پژوهش فرد،  -تدوین دانش فنی )الف

طابق         یدیه م تأی ــی از پژوهش دیگران( دارای  ناشـ

 ( یا ثبت مالکیت معتبر:test planطرح آزمون )

 10تا  سازیقابل تجاری ۀ( منجر به ساخت نمون1-الف

 5تا  قابل بررسی )پروتوتایپ( ۀ( منجر به ساخت نمون2-الف

 کارگیری مشابه خارجی یا با بهب( دانش فنی که از طریق مهندسی معکوس و با استفاده از محصول 

 سازی شده باشد.قابل تجاری ۀتحقیقات، پتنت دیگران و ... منجر به ساخت نمون
 5تا 

شود. ارزیابی این محصوالت براساس عالوه بر تولید محصول )قطعه، مجموعه و سیستم( شامل فرآیندها و طراحی خدمت دانش بنیان منجر به اجرا نیز می بنداین تبصره: 

 .باشدسال نمیلذا امتیارات این ردیف لزوماً در واحد کار یا نیمباشد. می مؤسسهفناوری ابالغی معاونت پژوهش و فناوری  ۀنامشیوه

2 
گردش  ،ساخت تجهیزات دارای مصارف صنعتی، پژوهشی، پزشکی، دامپزشکی و کشاورزی براساس برخورداری از پارامترهای تأثیرگذاری چون: سطح تکنولوژی

 ربط با تأیید از مشتری معتبرهای ذیجویی ارزی، نبود مشابه داخلی و خارجی و داشتن گواهی از سازمانمالی )مقدار مصرف(، صرفه
 3تا 

3 
ا، تشخیص هجانوری، انسانی، دامی و میکروبی، تشخیص میکروارگانیسمهای تشخیصی اصالت یا بیماری گیاهی، گیری، کیتمعرفی روش تشخیص، کنترل و پیش

 های سموم، دارویی، هورمونی و ... ماندهتقلبات مواد غذایی، باقی
 6تا 

 دارویی یا واکسن ۀتولید مواد مؤثر 4

 های دارای ارزش تجاری )براساس برخورداری از پارامترهای تأثیرگذار(تولید متابولیت 5

6 
ثبت ژن 

 و ژنوم:

 2/0تا  های ژن یا بدون پلی مورفیسم تا قبل از رکورد متقاضی(الف( اگر همسانه سازی ژن تکراری باشد )وجود رکورد در بانک

 5/0تا  دیگر صورت گرفته باشد  ۀموجود زند ب( اگر همسانه سازی ژن موجود در بانک ژن در

های ژن تا قبل از ایجاد رکورد توسط  ج( اگر همسانه سازی یک ژن جدید بدون رکورد مشابه در مورد عملکرد، نقش و یا بروز فنوتیپی آن در بانک   

 متقاضی باشد 
 1تا 

 2تا  د( ثبت ژنوم کامل

7 

قوقی حتولید محصول دارای تأییدیه از مشتری 

 یالمللهای( معتبر ملی و بین)نهادها و شرکت

 5تا  الف( در سطح ملی 

 7تا  المللیب( در سطح بین

 ربط یا سازمان استاندارد و در صورت نیاز  قابل استعالم است.المللی از طریق وزارت ذیتشخیص مشتری معتبر در سطح ملی یا بین تبصره:

 های مرجع معتبر از مراجع استاندارد و یا آزمایشگاهتولید محصول دارای تأییدیه  8
 5/1تا  الف( در سطح داخلی 

 3تا  المللی ب( در سطح  بین

 23Sop و تولیدات دامی تولید مثلیافزایش بازدۀ های معرفی روش 9
تدوین 

 1شده تا 

Sop  اجرا

 6شده تا 

 و حیات وحش های احیاء و بهبود محیط زیستمعرفی روش 10

 های زیست محیطیفاضالب، رفع پسماند و کاهش آلودگی ۀمعرفی فرآیندهای تصفی 11

تدوین  Sop های دارای ارزش تجاریمتابولیتو جداسازی معرفی روش استخراج ایجاد و  12

 1شده تا 

Sop اجرا  

   4شده تا 

 خدمات به صنعت ۀهای آزمون ارائمعرفی روشایجاد و  13

 المللیاستانداردهای معتبر در سطح ملی و بینتدوین  14

 صالح باشد.ها مورد تأیید مراجع ذیسنجی آنگیرد که شماره ملی استاندارد دریافت نموده یا صحتامتیاز تعلق می 14الی  9های در صورتی به بند تبصره:

 های بنیادی دارای ارزش تجاریمعرفی سلول 15

4 TRL  5تا 

5 TRL  8تا 

6 TRL  12تا 

7 TRL  15تا 

8 TRL  15تا 

9 TRL  15تا 

 های انسانیهای تشخیص بیماریمعرفی روش 16

 ژنتیکی ۀمعرفی نژادهای دام، طیور و آبزیان بهبود یافت 17

 ربطکودهای زیستی، زیست مهارگرهای دارای مجوز از مراجع ذیها، های میکروبی دارای کاربردهای صنعتی مانند پروبیوتیکسویهمعرفی  18

 ها و ...های دارای ارزش تجاری مانند پروتئینتولید مولکول 19

 تولید مواد زیستی دارای ارزش تجاری 20

 های دارای ارزش تجاریتولید آنزیم 21

 ژنتیکی ۀمعرفی ارقام گیاهی بهبود یافت 22

                                                           
23Standard Operation Procedure  
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23 
هی مراجع ۀ علمکرد و سازگاری با گواو داخلی شامل آزمایشات مقایس وارداتی( از ژرم پالسم خارجی) Introductionجدید به صورت  ۀمعرفی الین یا گون

 صالحذی
 15تا 

24 
عملکرد و سازگاری یا حاصل از به گزینی منتج از موتاسیون، پلی پلوئیدی  ۀآزمایشات مقایسگیری و معرفی الین، کلون یا جمعیت اصالح شده حاصل از دورگ

 و یا کشت بافت
 15تا 

 20تا  اصالح و معرفی رقم هیبرید تولید داخل  25

 5تا  ثبت رقم 26

27 
مشروط به پوشش حداقل  امتیاز( 3)هر سال تا ساله از اولین سال تولید بذر گواهی شده  5 ۀجدید، طی یک دور ۀسازی بذر گواهی شده از رقم اصالح شدتجاری

 صالحدرصد سطح زیر کشت محصول مورد نظر با رقم معرفی شده با گواهی مراجع ذی 5
 15تا 

 8تا  زنبور عسل و کرم ابریشم طیور، آبزیان،  هایی از دام،ایجاد و معرفی آمیخته 28

 10تا  طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم  ایجاد و معرفی نژاد سنتز شده از دام، 29

 10تا  های بومی با صفات برتر زنبور عسل و کرم ابریشم به گزین شده از تودهآبزیان،  ایجاد و معرفی دام، طیور، 30

 15تا  های بومی و غیر بومی به روش دورگ گیری کرم ابریشم با استفاده از تودهآبزیان، زنبور عسل و  هایی از دام، طیور،ایجاد و معرفی الین 31

 20تا  هایی از دام، طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم بومی اصالح و معرفی آمیخته 32

 5تا  32الی  28ثبت هر یک از موارد  33

34 
امتیاز( مشروط به  3ساله از اولین سال تولید )هر سال تا  5 ۀجدید دام،  طیور، آبزیان، زنبور عسل و کرم ابریشم طی یک دور ۀسازی نژاد اصالح شدتجاری

 صالحجدید توسط تولیدگنندگان با گواهی مراجع ذی ۀهای موردنظر با نژاد معرفی شددرصد از دام 5پذیرش و پرورش حداقل 
 15تا 

35 
های ها، داروهای دامی، معرفی سلولهای خوراکی، پروبیوتیکمکمل های تشخیصی،کیت سرم درمانی،واکسن،  ها،میکروارگانیسم ۀسوی ایجاد و معرفی الین و

 بنیادی با مشتقات آن با کاربرد درمانی و موارد مشابه
 15تا 

36 
ولید، آالت مرتبط با تکامالً جدید، طراحی و ساخت قطعه، تجهیزات و ماشیندانش فنی تولید محصول )فرآورده( با یک روش )فرآیند(  / دستیابی به فناوری

 صالحاساسی باشد، با تأیید و گواهی مراجع ذی ۀتشخیص و درمان که ثبت مالکیت فکری شده و رافع یک مسئل
 15تا 

37 
ولید، آالت مرتبط با ت، طراحی و ساخت قطعه، تجهیزات و ماشیندانش فنی تولید محصول )فرآورده( با یک روش )فرآیند( کامالً جدید / دستیابی به فناوری

 صالح، با تأیید و گواهی مراجع ذیندسی معکوس، رافع یک مسئلۀ اساسیتشخیص و درمان از طریق مه
 5تا 

 10تا  صالحبا تأیید و گواهی مراجع ذی، دید، رافع یک مسئلۀ اساسیدانش فنی تولید محصول )فرآورده( با یک روش )فرآیند( کامالً ج / انتقال فناوری 38

39 
دانش  / ه فناوریکصالح )در صورتیاساسی باشد، با گواهی مراجع ذی ۀدانش فنی نوین که رافع یک مسئل / تولید نیمه صنعتی محصول )فرآورده( منتج از فناوری

 درصد قابل افزایش است.( 50شده باشد، سقف امتیاز تا  spin offفنی مورد نظر 
 10تا 

40 
با گواهی  ،ۀ اساسیرافع یک مسئلزی یک روش )فرآیند( کامالً جدید، تولید صنعتی محصول )فرآورده( منتج از فناوری یا دانش فنی نوین/ همکاری در پیاده سا

 درصد قابل افزایش است.( 50شده باشد؛ سقف امتیاز تا  spin offدانش فنی مورد نظر  / که فناوریصالح )در صورتیذی مراجع
 15تا 

 لمللیاصالح بینها در سطح جهان، ثبت شده در مراجع ذیجانوری، گیاهی یا میکروارگانیسم ۀکشف خانواده، جنس، گونه یا زیر گون 41

 8الف( خانواده تا 

 20تا 
 6ب( جنس تا 

 4ج( گونه تا 

 1د( زیرگونه یا واریته تا 

42 
ها منتشر شده و به شکل مقاله در بندی خاکبندی جهانی خاک که در متن کلید سیستم جامع جهانی طبقه( در سیستم طبقهtaxaبندی خاک )معرفی سطح رده

 المللی چاپ شده باشد.بین مجالت معتبر علمی
 5تا 

43 
بندی، هیدرولوژی، رسوب، فرسایش، پوشش های جدید سازگار با محیط زیست، مدیریت آب و خاک، پهنهقابل ترویج منحصر به فرد و پایه )خاک، روش ۀیافت

 عنوان مرجع در سطح ملی ارائه شود.های منابع طبیعی( که بهگیاهی و حفاظت از عرصه
 5تا 

 5تا  های استاندارد آزمون خاک                        سازی روشبومی 44

 5تا  های پرخطر زیست محیطی )آب، خاک، هوا، منابع طبیعی، حیات وحش(احیاء و بهبود کانون ۀهای مبتکرانروش ۀارائه و توسع 45

 5تا  یند تولید و فناوری کودهای جدید                        آمعرفی فر 46

 6تا  ها و نهادهای مؤثر در حوزۀ کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعیسازی به دستگاهای و ترویجی در تصمیمای و خدمات مشاورهاثرگذاری رسانه 47

48 
 کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی ۀمرتبط با حوز هاییا اپلیکیشنطراحی نرم افزارهای تخصصی و کاربردیو 

 
 6تا 

49 
 های پژوهشی مبتنی بر قردادهای منعقده  به جامعۀ کشاورزی، دامپزشکی و منابع طبیعی و شهروندان بر مبنای اصل تجاری سازی و یافتهارائۀ خدمات 

 
 6تا 
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50 

ارائۀ یک الیحه، طرح، فرآیند، سیاست با رویۀ اجرایی 

، بخش کشاورزی در اساسی مسئلۀ یک رافع جدید، کامالً

 ارائۀ اسناد پشتیبان دامپزشکی یا منابع طبیعی با

 15تا  الف( مصوب مجلس شورای اسالمی 

 10تا  ب( مصوب هیأت وزیران 

 5تا   ربطذی هایدستگاه سایر یا و کشور دامپزشکی سازمان جهاد کشاورزی، وزارت عتف، وزارت مصوب ج(

 5تا  صالح، هر مورد قانون یا مقررات خاص شود با تأیید مراجع ذیارائۀ هرگونه پیشنهاد به دولت، مجلس و یا قوۀ قضائیه که منجر به یک  51

 امتیاز 4و در کل  2ای در حوزۀ تخصصی به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه، هر مورد تا تدوین یا مشارکت در تهیه اسناد توسعه 52

53 
و در  2های تخصصی به تشخیص معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه، هر مورد تا اطالعات در حوزهمشارکت در طراحی و اجرای مدل استاندارد برای شبکه سازی و مدیریت 

 امتیاز 4کل 

 امتیاز 4و در کل  2صالح، هر مورد تا های ملی با تأیید مراجع ذینگاری برای لوایح یا طرحپیوست 54

55 
پژوهشی در واحدهای مرتبط دانشگاهی به تشخیص  معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه، هر مورد تا یک و در های ارائۀ خدمات به شهروندان بر مبنای اصل تجاری سازی یافته

 امتیاز 4کل 

 امتیاز 6و در کل  3توسعۀ واحدهای دانشگاهی و یا ارائۀ خدمات تخصصی به جامعه با تشخیص معاونت پژوهش و فناوری مؤسسه، هر مورد تا  56

 امتیاز 8و در کل  2اصطالح تا  80هر  تخصصی فرد نامه )تزاروس( در حوزهمشارکت در تولید فرهنگ 57

 امتیاز 6و در کل  2اصطالح تا  650، هر تخصصی فرد ۀتولید نمایه در حوز 58

 امتیاز 4و در کل  1هر مورد تا  ،طراحی پارچه و لباس منجر به تولید انبوه 59

 امتیاز 2و در کل  5/0هر مورد تا  ،طراحی حروف مشروط به ثبت رسمی آن 60

 امتیاز 3و در کل  1هر مورد تا  ،ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامیطراحی آرم و نشان سازمان 61

 امتیاز 4و در کل  2هر مورد تا  ،ساخت مجسمه و تندیس 62

 امتیاز 10و در کل  5هر مورد تا  ،طراحی فرش و سایر زیراندازهای منجر به تولید 63

 امتیاز 5و در کل  5هر مورد تا  ،ابداع و ساخت ساز با قابلیت کاربرد 64

 امتیاز 6و در کل  3هر مورد تا  ،طراحی و ساخت محصول کاربردی در طراحی صنعت و صنایع دستی 65

 امتیاز 8و در کل  4هر مورد تا  ،مؤسسه پژوهشی شورای تشخیص با اثربخشی طریق از ایرشتهبینا هایحوزه در سازیظرفیت سند تدوین در مشارکت یا تدوین 66

67 
ثیرگذار از منظر أهای تهای یادمانی و پروژههای شهری، المان)اعم از المان تأثیرگذارهای و پروژه های هنریالمان کیفیت محیط مصنوع از طریق طراحی یاثر بخشی در ارتقا

 امتیاز 10و در کل  5هر مورد تا  ،زیست محیطی( - اجتماعی – اقتصادی

 امتیاز 6و در کل  2هر مورد تا  ،های مشابهمعماری سبز و یا حوزه های مرتبط باطرح 68

 امتیاز 3و در کل  1هر مورد تا  ،معماری و شهرسازی، هنر ۀحوز سایت های مرتبط باو وب تخصصی و کاربردیطراحی نرم افزارهای  69

 امتیاز 3و در کل  1هر مورد تا  ،و شهرسازیو ضوابط اجرایی نوین در معماری  هاوضع شاخص 70

 امتیاز 3و در کل  1هر مورد تا  ،ساخت ۀهای نوین در حوزوریامصالح جدید یا فن ۀارائ 71

 امتیاز 4و در کل  1هر مورد تا  ،اجرا( -ای )طراحیمرمت اشیای موزه 72

 امتیاز 3و در کل  1هر مورد تا  ،خش ملی در حوزه معماری و شهرسازیبگیری اسناد مهم و اثر مشارکت در فرآیند هدایت، ارزیابی، تحویل 73

 امتیاز 3و در کل  1هر مورد تا آموختگان، با مراکز هدایت شغلی، کارآموزی، کارورزی، کارآفرینی و مهارت افزایی دانشجویان و دانش های مرتبطمشارکت فعال و مؤثر در برنامه 74

 امتیاز 6و در کل  3هر مورد تا  ،اجرا( -مرمت بناهای تاریخی )طراحی  75

 امتیاز 6و در کل  3هر مورد تا  ،که اجرایی شده باشد های تاریخی فرهنگیپیشنهاد یا راهکارهای نوین یا مؤثر برای حفاظت، مرمت، احیاء و بازآفرینی ابنیه و محوطه ۀارائ 76

 امتیاز 2و در کل  5/0هر مورد تا  ،المللی )جشنواره با تأیید هیأت ممیزه(های معتبر ملی داخلی و بینراهیابی به جشنواره 77

 امتیاز 10و در کل  5تا  مورد هر ،فرد( مسئولیت تأثیرگذاری، پخش، اجرا، کیفیت، اساس )بر انیمیشن و فیلم تئاتر، تولید در اصلی هایمسئولیت سایر یا نویسندگی بازیگری، کارگردانی، 78

 امتیاز 4و در کل  2هر مورد تا  ،آهنگسازی، نوازندگی، رهبری و خوانندگی آلبوم موسیقی منتشر شده 79

 امتیاز 4و در کل  2هر مورد تا  ،ایصحنه ۀهای اجرا شدآهنگسازی، نوازندگی، رهبری و خوانندگی کنسرت 80

 امتیاز 6و در کل  2هر مورد تا  ،های( معتبر داخلی و خارجیگاهوبهنری و معماری در کتب و مجالت ) چاپ و انتشار آثار 81

82 
 امتیاز 8و در کل  4هر مورد تا  ،های تخصصی علمی، فرهنگی و هنری)مجری اصلی( موزهمؤسس 

 

 

83 

 های  هنری در داخل کشور:برگزاری نمایشگاه

 

 امتیاز 6و در کل  5/1هر مورد تا  الف( انفرادی،

 امتیاز 4و در کل  2هر مورد تا  ب( دوساالنه،

 امتیاز 2و در کل  1هر مورد تا  ج( اکسپوها،
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84 
 های هنری در خارج از کشور:برگزاری نمایشگاه

 امتیاز 5و در کل  5/2هر مورد تا  الف( انفرادی،

 امتیاز 3و در کل  5/1هر مورد تا  ب( جمعی،

 

85 

های ای در حوزهاثرگذاری رسانه

 هنر، معماری و شهرسازی:

 امتیاز 2و در کل  5/0هر مورد تا  ها و جراید معتبر )کثیراالنتشار( داخلی و خارجی،روزنامه الف( نشر آثار و نقطه نظرات در
 امتیاز 2و در کل  5/0هر مورد تا  ها،ای در ساخت مستندهای مرتبط با این حوزهیا ارائۀ خدمات مشاوره شهرسازی و معماری هنر، هایحوزه در مستندسازی ب(

 امتیاز 2و در کل  5/0هر مورد تا  المللی،کوتاه مسابقات معتبر معماری و شهرسازی داخلی و بین یابی به لیستج( راه
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  6در مادۀ با استفاده از ظرفیت پیش بینی شده های مؤسسه خطوط راهنما برای تحقق مأموریت -2 ۀشمار پیوست
 کیفیت و پویایی تدریس

تغییرات جهانی و اقتضائات ملی و در معرض عموم قرار دادن در تراز هایی مانند به روز نمودن محتوای دروس با توجه به فعالیت در راستای توجه بیشتر به کیفیت آموزش،

 توانند در این قسمت مورد توجه قرار گیرند.های برتر دنیا و نیز استفاده از ابزارهای نوین آموزشی میدانشگاه
 مرجعیت و شهرت علمی

که عضو  ایبه گونه ؛برای مرتبۀ استادی، مرجعیت و شهرت علمی فرد در گسترۀ ملی و جهانی استویژه علمی به های الزم برای ارتقای اعضای هیئتبدون تردید یکی از شاخصه

با توجه به  تواندها بسیار مهم بوده و مینظر تلقی شود. لذا توجه به این موضوع در برسی پروندههیئت علمی در جامعۀ علمی مرتبط با تخصص خود، فردی شناخته شده و صاحب

 .باال و یا معیارهای دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد (h-index)المللی یا داشتن شاخص هرش های معتبر بینانجمن  زروندادهایی نظیر کسب جوایز اها و بفعالیت
 هاها و رسالهنامههدایت هدفمند پایان

ها نامهایانپ های عضو هیئت علمی در این راستا ارزشمند است. هدایتمشکالت کشور بوده و فعالیتها در دنیای امروز، توجه به مسائل و های دانشگاهکه یکی از رسالتبا توجه به این

 .تواند مورد توجه ویژۀ هیئت ممیزه قرار گیردای میهای نوین و بینا رشتههای پژوهشی کشور و یا مرتبط با قراردادهای صنعتی، فناوریهای هم راستا با اولویتو رساله
 علمی نهادسازی

ه به ژنامه آمده است. اما توجه ویبنیان و واحدهای فناور و مواردی از این قبیل در آئینهای دانشگرچه راه اندازی برخی مراکز و نهادهای علمی مانند تأسیس دانشگاه، رشته، شرکت

تواند از اهمیت باالتری نامه نیامده است، میاصلی کشور و یا سایر مواردی که در آئینهای نوین و نیازهای های معطوف به فناوریبرخی موارد خاص مانند راه اندازی رشته گرایش

 برخوردار بوده و مورد توجه خاص هیئت ممیزه قرار گیرد.
 سازی دانشتعامالت فناورانه و تجاری

نامه نگونه موارد نیز، آئیسازی محصوالت فناورانه است. در اینتولید فناوری و نیز تجاریها، توجه به مقولۀ نوآوری، ایجاد بسترهای الزم برای های دانشگاهامروزه یکی از مأموریت

ای تواند دقیق و کیفی راهگشنامه نیامده است، میها اختصاص داده است. با توجه به اهمیت این موضوع، سایر مواردی که در آئینبرخی از موارد را احصاء نموده و امتیازاتی را به آن

 ها باشد.یت بیشتر اعضای هیئت علمی در این زمینهفعال
 اثرگذاری اجتماعی

در جهت افزایش دانش  به منظور افزایش اثرگذاری اجتماعی اعضای هیئت علمی و مشارکت هرچه بیشتر در خصوص مسائل جامعه برای ارتقای سطح زندگی و بالندگی مردم

 ها خواهد بود.گونه فعالیتساز گسترش اینها زمینهاست که توجه به آنعمومی جامعه در حوزۀ تخصصی فرد از جمله مواردی 
 المللیتعامالت بین

اضی ارتقاء از المللی متقها و تعامالت بینالمللی و ارتباط با مجامع معتبر جهانی است. لذا توجه ویژه و خاص به فعالیتها مستلزم تعامالت بینبدون شک، ارتقای کیفی دانشگاه

اه نامه شده است، از منظر ارتقای برند و جایگکه منجر به بروندادهای علمی لحاظ شده در بندهای آئینالمللی فرد، عالوه بر ایناهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، تعامالت بین

 تواند مورد توجه ویژۀ هیئت ممیزه قرار گیرد.میالمللی و نظایر آن شود، های بینالمللی دانشگاه نیز ارزشمند  بوده و یا منجر به جذب گرنتبین
 با جامعه و صنعت ارتباط

 امور آموزشی، پژوهشی و فناوری است. ۀمقوله حرکت دانشگاه در بستر نیازهای کشور و توجه به نیازهای جامعه و صنعت در هم به توجه ها،دانشگاه مأموریت ترینضروری امروزه

هایی همچون طرح تحول ارتباط با جامعه و صنعت، فرصت مطالعاتی در ها توجه الزم به آن داده شود. طرحهای یاد شده در دانشگاهکه در بخشآن پذیر نیست مگراین مهم امکان

ا و هر با تقویت رویکرد دانشگاههای مهارت افزائی در جهت افزایش اشتغال، افزایش کیفیت کارآموزی و کارورزی و موارد مختلف دیگجامعه و صنعت، افزایش کمی و کیفی دوره

 مورد توجه ویژه قرار گیرد. مربوطها در چارچوب مقررات تشویق و اهمیت بخشی آن
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