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 یات دستورالعمل اجراییالف( کلّ

ور در ام «خدمت قابل قبول» در قبال یک سال به اعضای هیأت علمی :1یهمادّ

، یک م بر اساس این آیین نامهمشروط به کسب امتیازات الز ،آموزشی و پژوهشی

 ت:عبارت اس «خدمت قابل قبول» .اعطا می گردد ،ترفیعه پای

-کمیته شرکت در ؛اجرایی و انجام امور آموزشی، پژوهشی ؛ال در دانشگاهحضور فعّ

هیأت  به هر عضوشوراهای دانشگاه و سایر امور اجرایی که از طرف دانشگاه  ،ها

 .شودمحول می ،علمی

 به صورت ناپیوسته که به «خدمت قابل قبول» یک سال یمحاسبه :1یتبصره

ت خدمت اعضای هیأن در دورا آزمایشی -دلیل تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی

 .بالمانع است ،گردد، به شرط رعایت مقررات مربوطعلمی ایجاد می

حقاقی است یال موقت، پایهبه ایام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفص :2یتبصره

 ی افتد.مگیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق تعلق نمی

 ،سال تحصیلیقبل از آغاز هرنیم که عضو هیأت علمی موظف است: 2یهمادّ

مبنای  بر هفتگی خود را یبرنامه های پژوهشی،آموزشی و فعالیّتوظایف  براساس

 به گروه آموزشی اعالم نماید.ساعت،  40

روه گر هماهنگی مدی باموارد زیر را موظف است که هیأت علمی  عضو: 3یهمادّ 

 :لحاظ نماید ،هفتگی خود یدر برنامه آموزشی مربوط

 .ساعات تدریس .3-1

ره و مشاوبه رسیدگی به امور مربوط و  االت درسیؤگویی به سپاسخ ساعات. 3-2

 .دانشجویان هایها و رسالهپایان نامهراهنمایی 
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یقات حقتدر جلسات گروه، دانشکده، دانشگاه یا وزارت علوم، شرکت  ساعات. 3-3

 .فنّاوریو 

 .ب دانشگاهمصوّهای پژوهشی اجرای طرح اشتغال به ساعات .3-4 

 .دانشگاه دراجرایی  هایمسؤولیّتاشتغال به  ساعات .3-5 

مطابق  ،های دولتی و نهادهای عمومیدستگاه ها،سایر سازمانهمکاری با تبصره:  

 .پذیر استامکان ،دانشگاه یاجازه بامربوط و  یهنامآیینمقررات و با 

عضای اهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی هریک از تفعالیّارزیابی : 4ی مادّه  

 :گیردبا طی مراحل ذیل انجام می ارتقا و یهنامآیینهیأت علمی براساس 

 توسط عضو هیأت علمی. فرم درخواست ترفیع( تکمیل 1

 .لیه توسط مدیر گروه مربوطدهی اوّبررسی و امتیاز( 2

 .(5یهمادّ موضوعدانشگاه) ترفیع یکمیتهدر بررسی (  3

ا و همأمور به تحصیل در دانشگاه رسمی ارزیابی اعضای هیأت علمی :1یهتبصر

ام پیشرفت تحصیلی آنان انج تنها بر اساس گزارش ،مؤسسات آموزش عالی کشور

 ترفیعت اعضا نیاز به تکمیل فرم درخواس دسته از این ،به عبارت دیگر ؛یردگمی

ی ارائهه ب منوطم، ل و دوّاوّهای مربوط به سالهای و بررسی اعطای پایه رندندا

 ی گواهیم بر اساس ارائهسال سوّو  است قابل قبول پیشرفت تحصیلیگزارش 

 أخذ منوط به ،چهارمآخر/ گیرد و ترفیع سال گذراندن ارزیابی جامع انجام می

 .مدرک تحصیلی مورد نظر و اشتغال در واحد مربوط خواهد بود

ی کارت پایان خدمت و یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه، ارائه در ازای: 2یهتبصر

چنین مشمولین طرح سربازی، گردد. همترفیع به متقاضی اعطا می ییک پایه

ی تعهد، در صورت کسب امتیازات آموزشی، پژوهشی و اجرایی به ازای بابت دوره
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دیل وضعیت به از تاریخ تبتوانند یک پایه و حداکثر، دو پایه هرسال خدمت می

 نمایند.دریافت آزمایشی  -رسمی

 :از است متشکل ،دانشگاه ترفیع کمیته ی :5یهمادّ 

 ی رئیس دانشگاه.( یک عضو هیأت علمی به عنوان نماینده1

 .معاون پژوهشی(معاون آموزشی و  )رئیس، هر دانشکده یهیأت رئیسه( 2

نشکده معاون آموزشی دا و ی ترفیععنوان رئیس کمیتهئیس دانشکده بهتبصره: ر

 ترفیع محسوب می شود. یبه عنوان دبیر کمیته

 .مدیر گروه مربوط( 3

 .اهدانشگی معاونت آموزشی از حوزه اعضای هیأت علمیامور ترفیع کارشناس (4

تیبانی ی معاونت توسعه و پشاداری اعضای هیأت علمی از حوزه امور ( کارشناس5

 .دانشگاه

 است. الزامیی رئیس دانشگاه در جلسات ترفیع، نمایندهحضور  .1یتبصره

، 5ی همادّ 5تا  1جلسات ترفیع با حضور بیش از نصف اعضا، از بند  .2یتبصره

 یابد.رسمیّت می

ا هاعضای هیأت علمی در دانشکده امور ترفیع کارشناس مربوط به .3یتبصره

 ی ترفیع دانشگاه است.مجاز به شرکت در جلسات کمیته

 .های مربوط استی ترفیع در دانشکدهمحلّ تشکیل جلسات کمیته .4یتبصره

 ها، طی صورتجلسه ی کمیته ی ترفیعنتیجه ی ارزیابی پرونده  :6یهمادّ

  ، به معاون آموزشی دانشگاه اعالم می گردد.دانشکده

خود را ، اعتراض نتیجه روز پس از ابالغ 15عضو هیأت علمی حق دارد ظرف    

د و کمیته موظف است ظرف یک ماه به کنتسلیم  ترفیع یکمیتهرئیس به کتباً 
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 .و نظر قطعی خود را اعالم نماید کرده اعتراض وی رسیدگی

-ای به هر دلیل نتواند تصمیمی ترفیع در بررسی پروندهدر صورتی که کمیته 

 شود.به معاونت آموزشی دانشگاه ارجاع  ی متقاضیزم است پروندهالگیری نماید،

ت در صور مربیی آموزشی و پژوهشی با مرتبه اعضای هیأت علمی :7ی همادّ

 «12» کسب حداقلدر صورت  استادیاریی با مرتبه ؛امتیاز« 11»کسب حداقل 

ی رتبهمامتیاز و با  «5/13» کسب حداقلدر صورت  دانشیاریی ؛ با مرتبهامتیاز

 دریافت ،پایه ترفیع ساالنهیک امتیاز،  «15»کسب حداقل در صورت  استادی

 .دکرخواهند

دروس  با ارائه  (2) تیاز کمّی آموزشی بر اساس جدولکسب حداقل ام :1ی تبصره

 الزامی است. سال،در هر  نامه و رسالهکارورزی، پروژه، پایانغیر از 

« 5» ،برای مربیان های پژوهشیاز فعالیّت امتیاز «3»کسب حداقل : 2ی تبصره

ای استادان امتیاز بر« 9»یاران و امتیاز برای دانش« 7»، برای استادیارانامتیاز 

از  باید، البته پنجاه درصد از مجموع امتیازات یادشده، است ضروری آموزشی،

 .شودکسب  ،9مادهّ ی 

، ارانبرای استادی های پژوهشیتاز فعالیّ امتیاز «8»کسب حداقل : 3ی تبصره

 ریضرو پژوهشی،امتیاز برای استادان  «11»امتیاز برای دانشیاران و  «5/9»

کسب  ،9مادهّ ی یادشده، باید از  درصد از مجموع امتیازات هفتاد؛ البته است

 شود.
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ز ج ارامتیاز از طرح های پژوهشی تقاضا محور خا  2کسب حداقل  :4ی تبصره

سب در رشته های نظری ک. است وتوئی اعضای هیأت علمی پژوهشیدانشگاه برای 

 .امتیاز فوق از طرح های پژوهشی نیز امکان پذیر می باشد

ضای ی اعهای اجرایی برای کلیهامتیاز از فعالیّت «2»کسب حداقل :5یتبصره

 هیأت علمی آموزشی و پژوهشی، الزامی است.

(، شیفعّالیت های آموز1-1) رعایت نظم، انضباط و شئونات آموزشی: 6یتبصره

حقق تشود. در صورت عدم ی ساالنه، تعیین کننده محسوب میدریافت پایه برای

 ی ترفیع، قابل بررسی نخواهد بود.هریک از موارد اشاره شده، پرونده

ی هر وظیفهدال براین است که « های آموزشیفعالیت»از بخش « 6-1-1»بند    

های درسی ی جلسات کالسعضو هیأت علمی، حضور تمام وقت و برگزاری کلیه

رت ، در صوهای جبرانی است. از این رو، برگزاری کالسموجه و در صورت غیبت

در  جلسه در هر درس و 2بیش از  غیبتاعالم دفتر نظارت و ارزیابی مبنی بر 

یع ، ترفتحصیلی های ی دروس هریک از نیمسالجلسه در کلیه 5مجموع بیش از 

 ساالنه به وی اعطا نخواهد شد.

 یخصص )رشتهدر ارتباط با ت مستقیماًها باید امتیاز مقاله %70حداقل  :8 یهمادّ

 باشد.متقاضی ( و گروه آموزشی تحصیلی

 ارجیپژوهشی معتبر داخلی یا خ-علمیمقاالت  امتیازات اکتسابی از :9یهمادّ 

-2ت اختراع )بند ثب (،2-2)بند  دانشگاه با موافقتهای پژوهشی ، طرح(1-2)بند 

 قابلو ی وتوی (،4-2ها )بند هنشر دانشگامراکز تصنیفی  تألیفی وکتاب  (،3

 است. ذخیره
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در  فیع،سال ماقبل ترشده از ذخیره ی()وتوی پژوهشیت امتیاز فعالیّ :10یهمادّ

-می ،اعضای هیأت علمی آموزشیتوسط « 9 یمادّه»صورت عدم کسب امتیازات 

عد بو در سال  استفاده قرارگیرددرصد در سال بعدی مورد  100تواند به صورت 

( را کسب )امتیاز وتویی« 9ی مادّه»درصد امتیازات  50نیز به شرطی که متقاضی 

 اید.شده استفاده نم درصد امتیاز وتویی ذخیره 50تواند از باشد، میکرده

در  فیع،سال ماقبل ترشده از امتیاز فعالیّت پژوهشی )وتویی( ذخیره: 11یهمادّ

 ،توسط اعضای هیأت علمی پژوهشی« 9 یمادّه»صورت عدم کسب امتیازات 

ال سدرصد در سال بعدی مورد استفاده قرارگیرد و در  100تواند به صورت می

ویی( را )امتیاز وت «9ی مادّه»درصد امتیازات  70نیز به شرطی که متقاضی  بعد

 ماید.نشده استفاده وتویی ذخیرهدرصد امتیاز  30تواند از باشد، میکسب کرده

رئیس ه کتباً برا 11یهمادّ یا10یهمادّ موضوععضو هیأت علمی باید  :1یتبصره

  اعالم نماید.دانشکده  ترفیع  یکمیته

 و عضو ؛سال متوالی طی سه ،رسمی در صورتی که عضو هیأت علمی :12یهمادّ 

ک یالزم برای دریافت  نتواند حداقل امتیازطی یک سال  ،ت علمی پیمانیأهی

ی ت براترفیع را کسب کند، مصداق رکود علمی و عدم کفایت و صالحیّ یپایه

یس ئربه  ،جهت اقدام الزم ،عضویت در هیأت علمی شناخته شده و مراتب یادامه

 .شد اعالم خواهد دانشگاه

لمی در های عضو هیأت عتیّفعال عدم کفایت میزانچه به دلیل چنان :13یهمادّ

به  ،شگاهدان ترفیع یکمیته یمصوّبه بر اساس مورد تقاضا، سال یپایه ،سال ولط

ولی  ؛دنخواهد بو احتسابنیز قابل  های آیندهدر سالاین پایه  ،وی تعلق نگیرد

 قابل ذخیره است. ،برای ترفیع سال بعد ،امتیازات آن
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قبل  ،تمستندا یدرخواست خود را همراه با کلیه ،: اگر متقاضی ترفیع14یهمادّ

، رفیعتی از تاریخ استحقاق از طریق گروه به دانشکده ارسال نماید، تاریخ اجرا

، قاضیتاریخ درخواست مت ،صورت در غیر این بود؛ خواهدتاریخ استحقاق متقاضی 

تاریخ  بدیهی است تاریخ ترفیع بعدی همان .قرارخواهدگرفت تاریخ اجرای ترفیع،

 موقع خواهد بود. استحقاق، به شرط درخواست به

ی کامل و صحیح عضو هیأت علمی دانشگاه ثبت و درج شناسه: 15یهمادّ

و اجرایی موضوع این پژوهشی آموزشی،  مستندات یکلیهدر مازندران 

عبارت قابل قبول در نگارش انگلیسی، عنوان  ضروری است و ،دستورالعمل

Mazandaran  University of .است 

حداکثر  توانند، میپیمانی یدر طول دوره ،هیأت علمی پیمانی یاعضا: 16یهمادّ

 .ترفیع دریافت نمایند یپایه 5

لعمل، نشده در این دستورابینیات موضوعات و مستندات پیشامتیاز :17یهمادّ

 .شدمحاسبه خواهدی ارتقا، مطابق آیین نامه
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 براسییاس   ،ت علمیمتیاز عضییو هیأ ا ،های پژوهشییی گروهی در فعالیّت

محاسییبه  «مشییترک یپژوهشیی یهاتیّفعال یازامت یعتوزی نحوه»جدول 

جز  ،های این بندتکه سیییهم همکاران در انجام فعالیّگردد.) مگر اینمی

 .مشخص شده باشد( ،در مورد مقاالت

 

 های پژوهشی مشترکی توزیع امتیاز فعالیّتنحوه (1جدول )

 تعداد همکاران
  از امتیاز مربوطسهم هر یک از همکاران 

 رایبضمجموع 

 نهمکارا یل                      بقیهاوّ ()درصد

1 

2 

3 

4 

5 

 و باالتر 6

100%           - 

90%           60% 

80%           50 % 

70%           40% 

60%           35% 

 یا کمتر 30%           50%

100 

150 

180 

190 

200 

 250حداکثر
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 ،پژوهشی و اجراییهای آموزشیتفعالیّب( 

    

 آموزشیهای تفعالیّ .1

ی نزلهمو عدم رعایت هر بند، به  تعیین کننده )وتویی( بودهمفاد این بخش، 

 است.ی ساالنه عدم استحقاق عضو هیأت علمی برای دریافت پایه

 رعایت نظم و انضباط و شئونات آموزشی .1-1

  .روز در هفته 4دروس حداقل  یارائه .1-1-1

 .هفته در دو نوبت و دو روز در ،واحدی 4 و 3توزیع دروس  .2- 1-1

 .کارشناسیی در دورهحداقل یک درس  یارائه .3- 1-1

 دروس. اعالم به موقع نمرات. 4- 1-1

 .حضور منظم در جلسات گروه آموزشی .5- 1-1

 (7ی هادّم 6ی : تبصرهرجوع کنید) های درس.در برگزاری کالس غیبتعدم  .6-1-1

 ید مدیر گروه و دانشکدهتأی منوط به 1-1 های بندپذیرش فعالیّت-

 است.ی مربوط 

 ت تدریسکیفیّ. 1-2

، مدیر گروه، معاون آموزشی ت تدریس با نظرخواهی از دانشجویانارزیابی کیفیّ   

خواهی دانشیجویان  ی نظرنتیجه .دگیرانجام می ،نمره «20»بر مبنای  ،دانشیکده 

ت میانگین کیفیّ   حداقل   شیییود.دانشیییگاه دریافت می    از دفتر نظارت و ارزیابی   
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عبارت  ،اسییاس مرتبه رای هر یک از اعضییای هیأت علمی برتدریس در سییال ب

 برای استاد. 17برای دانشیار و  16برای استادیار،  15برای مربی،  14از  :است

 ت تدریسکمیّ. 1-3

رای ب تحصیلی، ت تدریس در هر سالکمیّ الزم از بخشحداقل امتیاز . 1-3-1

 ساس ابر  واحدهای موظف درصد  50پژوهشی، -ت علمی آموزشیأعضو هی

ضو هیأت عبرای و ( 4؛ استاد 5/4؛ دانشیار 5؛ استادیار 6)مربی  ی علمیمرتبه

 امتیاز است.« 2» ،پژوهشیعلمی 

شجویان ناشی از پذیرش دان وزشی آمامتیاز کلیه ی فعالیت های . 2-3-1 

 محاسبه و اعمال شود.، 2/1غیرایرانی با ضریب 

 های پژوهشی. فعالیّت2

گردد یت علمی اطالق مأهای عضو هیتبه مجموعه فعالیّهای پژوهشی فعالیّت   

 یهت کشف و توسعهدفمندی ساختار یافته، قابلیّ که ضمن برخورداری از ویژگی

 وباشد های علمی را داشته کارگیری یافتههب حقایق یا ایجاد توانایی پیاده سازی و

 انشدجهانی افزایش نقش کشور در تولید  نیاز جامعه و  قادر به رفع ،عمل در

 .گردد

 پژوهشی -علمی یمقاله. 2-1

، ISCو   ISIیداخلی و خارجی با نمایه یپژوهش-علمی یچاپ مقالهبه . 1-1-2

 ،اشدب IF<MIFدر صورتی که  ؛امتیاز «7تا  5» باشد، IF≥MIFدر صورتی که 
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در صورتی که  ؛ وامتیاز «5تا  2» ،باشد IF=0در صورتی که  و؛ امتیاز« 6تا  3»

تا  Scopus ، «2یبه مقاالت با نمایهو  امتیاز« 4» ( باشد، IF = -)  IFفاقد 

 .گیردامتیاز تعلق می «4

رد پژوهشی مو-علمیات شده در مجلّچاپبلند و کوتاه قاالت چنین به مهم   

 ترتیب به هستند، معتبر یفاقد نمایه کهوزارتین  ید کمیسیون بررسی نشریاتتأی

 گیرد.امتیاز تعلق می «3» و «4»

ی ا رسالهنامه یای مستخرج از نتایج یک یا چند پایانچه مقالهچنان: 1ی تبصره

تیب د راهنما صرف نظر از تراتیباشد، اس« متقاضی» دانشجویان تحت راهنمایی

 د.نشوقرارگرفتن اسامی، از امتیاز نفر اوّل برخوردار می

می خارج ی مشترک با اعضای هیأت علمی مراکز معتبر عل: امتیاز مقاله2ی تبصره

متقاضی/  از کشور که برگرفته از طرح تحقیقاتی مشترک، فرصت مطالعاتی

ابر بر 5/1باشد، تا و غیره دانشجوی تحت راهنمایی متقاضی و دانشجوی مشترک 

 قابل افزایش است.

شده که  پذیرفته ییک مقالهبه در صورت عدم کسب امتیاز وتوئی الزم، . 2-1-2

 گیرد.میتعلق  امتیاز، هنوز به چاپ نرسیده

ت در سایر مقاالگیرد و به ی تعلق نمیامتیاز ،به مقاالت داوری نشده. 3-1-2

 امتیاز تعلق می گیرد. 5-2مجالت، طبق بند 

 ،کاملم مقاالت سهاز امتیاز  «%25»، ها هستندمقاالتی که گزارش دادهبه . 4-1-2

 گیرد.تعلق می

-چاپ( Short Communication,Short Paper) مقاالت کوتاهبه . 5-1-2

 گیرد.تعلق می ،امتیاز «3» ات ISIو  ISCپژوهشی -علمیات معتبرمجلّشده در 
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مورد  که روسی پژوهشی-ات معتبر علمیدر مجلّشده چاپمقاالت . به 6-1-2

 .گیردتعلق می امتیاز «4تا  2» ،باشد متبوعتأیید کمیسیون تخصصی وزارت 

  نند ما ،ارزیابی شوندپژوهشی –علمی ISCچنین امتیاز مجالتی که همتراز با هم

VAKردد.می گ محاسبه 1-1-2، بر اساس بند (اک)و 

 گیردعلق میشده تچاپ، امتیاز مقاالت  DOI یشناسهبه مقاالت دارای . 7-1-2

م اکتساب صورت عد هیأت علمی جدیداالستخدام دراعضای در ارتباط با  .8-1-2

ار حداکثر ک، از تاریخ شروع به «2ی بند الف ماده»وتویی کامل یا کسری امتیازات 

های فعالیّت« الف-2بند» جایگزین امتیازات موارد ذیل را به عنوان، سال 2تا 

 پذیرفت:توان می از فرم ترفیع اعضای هیأت علمی فنّاوری-پژوهشی 

   :لسال اوّدر  (1

شده یا دارای چاپ ریمرو -یا علمی ترویجی -ی علمییک مقالهالف( حداقل 

 .ولمسؤی پذیرش به عنوان نویسنده

ی با نمایه ی کامل کنفرانسی معتبر ملّی یا بین المللی )داخلییک مقاله قلب( حدا

ISCده در تخصصی چاپ ش -ی علمیباشد یا یک مقاله ( که گواهی ارائه داشته

 ی معتبر باشد.ی متقاضی که دارای هیأت تحریریهمجالت تخصصی رشته

ی نیز کسب حداقل امتیاز پژوهش و« الف» از بندحداقل یک مقاله  یارائهضمناً     

 الزامی است. ،وتویی
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 :مسال دوّدر  (2

شده یا دارای پذیرش چاپوری مر -ترویجی یا علمی -علمیی مقاله 2 حداقل   

 .ولمسؤی به عنوان نویسنده
 الزامی است. ،ضمناً کسب حداقل امتیاز پژوهشی وتویی   

 نیستند.قابل ذخیره « 2-1-8»امتیازات بند : 1ی تبصره

 های پژوهشی. طرح2-2

 

شگاه که با موافقت دان یاورفنّ پژوهشی و طرح نهایی علمی هرگزارش برای    

یین اساس آبر ،حل مشکالت کشور یامتناسب با میزان نوآوری  ،انجام شده باشد

اتمام  وانجام  گزارش شود.لحاظ می ،امتیاز« 7»تا  دستورالعمل پژوهشی/  نامه

 .پژوهشی دانشگاه رسیده باشد معاونتید أیباید به ت هر طرح پژوهشی

 امتیاز.« 3» پژوهشی در مؤسسه، تا های. گزارش علمی طرح2-2-1

 امتیاز. « 5»قه ای، تا های پژوهشی استانی / منط. گزارش علمی طرح2-2-2

 متیاز.ا «7»های پژوهشی ملّی، تا . گزارش علمی طرح2-2-3

 اشد.المللی نبشود که ملّی یا بینطرحی اطالق میای، به طرح پژوهشی منطقه

امتیاز  1لمی طرح های پژوهشی در ازای هر ده میلیون ریال، ع. به گزارش 2-2-4

 تعلق می گیرد.

المللی ی بینهای اوّل تا سوم جشنوارههای ملّی که حائز رتبه. امتیاز طرح2-2-5

شور به کمعتبر شوند و یا به عنوان طرح ملّی برجسته، در تأمین نیازهای اساسی 

 ش است.برابر، قابل افزای« 5/1»دانشگاه رسیده باشد، تا  شورای پژوهشیتأیید 
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 . ثبت اختراع2-3

 ع با تائیدیه مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد وامالک. ثبت اخترا2-3-1

 امتیاز. 2کشور تا 

 امتیاز و مراجع معتبر 5نعتی ایران تا ص -سازمان پژوهش های علمی .2-3-2

 امتیاز. 7بین المللی تا  

 . تألیف یا تصنیف2-4

-تکه حاوی تجربیات علمی و فعالیّ ای استکتاب چاپ شده ،و تصنیف لیفأت   

، کیفیّت تکمیّامتیاز آن بر مبنای  و های پژوهشی نویسنده یا نویسندگان آن باشد

گیرد. از این رو، در صورت می ، مورد محاسبه قرارو ناشر نگارش، اعتبار محتوا

« 15تا  12»دولتی و انتشارات سمت،  و مراکز پژوهشی هاانتشار توسط دانشگاه

خدمت متقاضی در درج محل و  امتیاز؛ و چاپ توسط سایر ناشران به شرط داوری
 .یردگشده، امتیاز تعلق میدرصد امتیاز یاد « 50»، تا کتاب یشناسنامه

 امتیاز. 12حداکثر  امتیاز و 3فحه کتاب، ص« 100». تألیف: هر 2-4-1

 امتیاز. 15امتیاز و حداکثر  2صفحه، « 50»: هر . تصنیف2-4-2

بدون در « کتاب سال جمهوری اسالمی ایران» دارنده ی جایزه ی کتاب . 2-4-3

 امتیاز. 15نظر گرفتن تعداد صفحه، تا 

 تخصصی-و علمی مروری  ،ترویجی-علمی یمقاله. 2-5

در فهرست نشریات علمی  مندرجات معتبر در مجلّکه  یاهر مقالهبه . 1-5-2

 تا باشد، ، چاپ شده(عتف و بدا)ین معتبر کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت
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معتبر  ینمایهشده در مجلّات دارای چاپترویجی -امتیاز و به مقاالت علمی «4»

تعلق  ،امتیاز «2»تا  به شرط داوری، تخصصی(-)علمیو غیر نمایه ؛ امتیاز «3»تا 

 گیرد.می

 ISC)  دارای کد اختصاصی از( های معتبر شهمای مربوط به یمقاله. 2-6

« 5» ،هابرای مقاالت ارائه شده در همایش محاسبه قابل حداکثر امتیاز. 1-6-2

 .است

 هایکنفرانس هایجموعه مقالهر مد ارائه شدهکامل علمی  یمقالههر به . 2-6-2

 گیرد.تعلق می ،امتیاز «2»تا  ،گواهی معتبر یدر صورت ارائهعلمی، 

های شده در مجموعه مقالهپچاکوتاه( -ی علمی )بلندخالصه مقالههر به . 2-6-3

 گیرد.، تعلق میامتیاز « 5/0و 1»به ترتیب های علمی معتبر، همایش

در خنرانی سبصورت  ارائه شده سخنرانان کلیدی و مقاالت برترای . بر2-6-4

 شود.اعمال می 2المللی و ملّی، ضریب های بینهمایش

« 3»ا تحداکثر  ،ایو منطقه یملّ ،المللیهای بینهمایشیک از هر . از2-6-5

 شود.پذیرفته می ،مقاله

به قاله م یارائه ی همایش، مبنی براز دبیرخانه گواهی رسمی یارائه. 2-6-6

 ضروری است.  ،خذ امتیازأجهت  ،پوستر یاسخنرانی  صورت

 و %100پوستر به ترتیب تا  و شده به صورت سخنرانیبه مقاالت چاپ .2-6-7

 گیرد.تعلق می (3-6-2و 2-6-2) امتیاز 50%

ائه سخنرانی در سمینار های معتبر بین المللی خارج از کشور با . امتیاز ار2-6-8

 دو محاسبه می شود.ضریب 
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 مجوزاید با ب رالمللی خارج از کشوهای معتبر بینمقاله در همایشی ارائه .2-6-9

 باشد. دانشگاه معاونت پژوهشی تأیید و

به زبان غیر  . در صورتی که مقاالت ارائه شده در همایش های بین المللی2-6-10

 .تعلق می گیردفارسی باشد، امتیاز همایش بین المللی 

 علمی مستخرج از رساله یمقاله .2-7

ه ازای هر بمتقاضی ترفیع،  یمقاالت مستخرج از رسالهمقاله از « 5»به حداکثر    

 گیرد.تعلق می امتیاز« 1»، مقاله

 های پژوهشی. ارزیابی، داوری و نظارت بر طرح2-8

ید تأیو  گواهی معتبر یبا ارائه های پژوهشیارزیابی، داوری و نظارت بر طرح   

یازدهی قابل امت ،امتیاز «4»و حداکثر تا  طرح «2»تا  ،معاونت پژوهشی دانشگاه

لحاظ  ،یای و ملّقهط، منسسهؤمهای امتیاز، به ترتیب برای طرح 2و  5/1، 1)است.

 (.شودمی

 تألیفی و تصنیفی تجدید چاپ کتاب. 2-9

یزان مطالب مارزیابی برای  آخر /و فعلیچاپ ماقبل آخر  مستندات یارائه. 2-9-1

 ضروری است. ،اضافه شده

ه میزان بحداقل  ،تجدید چاپ با اصالح یا افزایش محتوای کتابامتیاز . 2-9-2

 امکان پذیر است. ،درصد «30»
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اشد، بشده تعیین  ،کتاباز بخش هر هر فصل یا  فِلّ. در صورتی که مؤ2-9-3

به  ،(2-9-2شده )یادمشروط به رعایت بند  ،ت علمیامتیاز آن برای عضو هیأ

 شود.نظر گرفته می صورت مستقل در

و  «3» تا باشد، تصنیف یالیف که به صورت تأ تجدید چاپ کتاب. برای 2-9-4

 گردد.لحاظ میامتیاز  «2»تا  ترجمه

 کتاب تخصصی یترجمه. 2-10

 یفارساز  یاو  یبه زبان فارس یاز متن معتبر خارج ی کهکتاب یترجمهبه . 2-10-1

رجمه و ت تیفیّک،یمتن اصل تیّگرفتن اعتبار و کمبا در نظر باشد، یبه زبان خارج

و یاز امت «1» ،صفحه «100»هر ) یابداختصاص می ،یازامت «7»تا  ،اعتبار ناشر

  .(، قابل احتساب استامتیاز «7»حداکثر 

ات موسسها و )غیر از دانشگاه سایر ناشرانضمناً در صورت انتشار توسط    

در دولتی و سمت( به شرط داوری، درج محل خدمت متقاضی پژوهشی 

  الزامی است.  ،کتابی شناسنامه

 ب / داوری مقاالت ویرایش علمی کتا. 2-11

 های تخصصی است.، شامل ویرایشویرایش. 2-11-1

 باشد. شده درج ،کتاب یا نشریه یدر شناسنامه بایدنام ویراستار . 2-11-2

 گردد. ارائه بایدپژوهشی -مقاالت علمیکتاب و گواهی معتبر داوری . 2-11-3

ویرایش  ی،عربی و روس ،فارسی اتادبیّزبان و  یویرایش ادبی برای رشته. 2-11-4

 شود.علمی محسوب می
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-تعلق می ،امتیاز «1» ،ات علمی دانشگاه مازندرانویراستاری مجلّ . بابت2-11-5

 گیرد.

ر و داوری همجموعه مقاالت همایش  و علمی ویراستاری ادبی . بابت2-11-6

-لق میتع ،امتیاز «5» تا سقفو حداکثر  ،امتیاز «1» تا ،پژوهشی-علمی یمقاله

 گیرد.

 2و حداکثر  امتیاز 1مقاله  10ا، هره. داوری مجموعه مقاالت همایش2-11-7

  امتیاز است.
تاب، کو به نقد  «2»تا حداکثر در مجموع  ،ویرایش و داوری کتاببه . 2-11-8

 گیرد.تعلق میامتیاز « 1»حداکثر تا در مجموع 

 و رساله نامهپایان یمشاوره وراهنمایی . 2-12

-و دوره «5/2» ،کارشناسی ارشد یدوره یامهنهر پایانراهنمایی  امتیاز. 1- 2-12

 . است «6» ،دکتری ی

 یو دوره «1»، کارشناسی ارشد یدوره ینامههر پایان یمشاوره امتیاز. 2- 2-12

 . است «5/2» ،دکتری

 ز دانشگاه،خارج ادر نامه و رساله پایان یراهنمایی و مشاوره . در خصوص2-12-3

 ضروری است. ،موافقت دانشگاه یارائه

ق   *  -ت علمی آموزشیییپژوهشییی الزم برای عضییو هیأ   ل امتیاز حدا

 .9، استاد 7، دانشیار 5، استادیار 3مربی  یدر مرتبه پژوهشی

 در ت علمی پژوهشیییامتیاز پژوهشییی الزم برای عضییو هیأ  حداقل*  

 .11استاد  ،5/9، دانشیار 8 استادیار یمرتبه
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 های اجرایی. فعالیّت3

 .حضور تمام وقت. 3-1

 یل، آخر و هفتهاوّ یهفتهه ویژبه) نظم و انضباط در برگزاری کالس. 3-1-1

 . سالنیم امتیاز در هر «5/0»، حداکثر منتهی به تعطیالت(

ویژه )به مستمر دانشجویان ، ارزشیابینحضور به موقع در جلسات امتحا. 3-1-2

 امتیاز در« 5/0»حداکثر  ید مدیر گروه،ای( با تأیهای دورهسال و آزمونبین نیم

 سال. هر نیم

 توزیع دروس، راهنمایی، مشاوره، وساعت « 40»اعالم چگونگی حضور . 3-1-3

 سال.در هر نیمامتیاز  «5/0»، حداکثر کار اجرایی و رعایت آن

 تدوین کتاب و مجموعه مقاالت. 3-2

به شییییوه    تدوین . 3-2-1 یاز و ام« 5»تا   ،گردآوری یکتاب  به    تدوین  ت کتاب 

ساس امتیاز «2»تا  ،مجموعه مقاالت یشیوه  به  ،ت آنحجم مطالب و کیفیّ ، بر ا

 یابد.اختصاص می کتاب  ازای هر

 طراحی و راه اندازی آزمایشگاه. 3-3

 ضروری است. ،شی دانشگاهگواهی از معاونت آموزشی یا پژوه یارائه. 3-3-1

ید و تصییویب با تأی ،ارگاه فنیطراحی و راه اندازی آزمایشییگاه یا ک. بابت 3-3-3

شگاه      شی دان شی و پژوه از، امتی« 5/1»حداکثر و « 75/0»هر مورد  ،شورای آموز

 گردد.لحاظ می
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 های علمینشستی آموزشی و ها. مشارکت در برگزاری کارگاه3-4

 

 :گیرد، به قرار ذیل، تعلق میامتیاز «5/1»حداکثر  4-3به بند 

 امتیاز. «25/0»گواهی،  یبا ارائه ،های آموزشی معتبر. شرکت در کارگاه3-4-1

 امتیاز. «1-5/0»، گواهی یبا ارائه ،ارگاهک طراحی -تدریس. 3-4-2

 متیاز.ا« 1»و حداکثر تا  «5/0»سخنرانی علمی در دانشگاه . 3-4-3
 3و  2ب امتیاز مشارکت در برگزاری کارگاه های ملی و بین المللی به ترتیب با ضری تذکر:

 محاسبه می شود.

 نشریات یمشارکت در اداره. 3-5

 یرد:گح ذیل، تعلق میشره بامتیاز، « 3»حداکثر  5-3به بند 

سؤ  3-5-1 سردبیر مدیر م شریات علمی  ول و  ش  -ن شگاه    پژوه شریات دان ی و ن

 امتیاز. «1»تا  ،های علمی رسمی کشوررئیس قطب مازندران و

 امتیاز. «1»تا  ،همدیر اجرایی یا مدیر داخلی نشری. 3-5-2

 .امتیاز« 5/0»تا  ،نشریه یت تحریریههیأعضویت در . 3-5-3

 ول یا عضو هیأتمتقاضی ترفیع، سردبیر یا مدیر مسؤدر صورتی که  تبصره.

از این  مقاله« 1»سال فقط ، در هرباشد نامهفصل /همجلّ /نشریهیک  یتحریریه

 شود.رفته میپذیترفیع ساالنه برای  مجلّات
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 همایش یهاعضویت در کمیتهو  دبیری همایش .3-6

 :گیرده قرار ذیل، تعلق میب، امتیاز «3»حداکثر  6-3به بند 

 متیاز.ا« 2»های بین المللی تا دبیری همایش .3-6-1

 امتیاز.« 1»تا  ،یهای ملّ. دبیری همایش3-6-2

 امتیاز.« 5/0»تا ، یالمللی و بینملّ هایهمایشعلمی  یعضویت در کمیته. 3-6-3

شی و معاون پژوه ییدیهی شورای پژوهشی دانشگاه / تأیییدیهی تأبا ارائه *

 عتف.رت ازوفناوری 

و بازنگری و المپیادهای علمی  آزمون سراسری هایؤالطراحی س. 3-7

 هارشته

معاونت آموزشی    وشور  عالی ک گواهی معتبر از سازمان سنجش آموزش  . 3-7-1

 .باید ارائه گردد دانشگاه

 امتیاز. «5/1»ر حداکثو امتیاز،  «1»، ساعت 50به ازای هر . 3-7-2

« 2»حداکثر تا امتیاز، و « 5/0»هر مورد  ،هاها و درسبازنگری در رشته. 3-7-3

 امتیاز .

 و ؛تیازام «5/0» ،بیش از پنجاه درصد ؛امتیاز «25/0» ،)تغییرات تا پنجاه درصد

 از.(امتی «2»حداکثر تا ، تدوین کامل برنامه درسی

 ت اجراییولیّ. پذیرش مسؤ3-8

 .امتیاز برای هر سال «3»یس دانشگاه تا ئر. 3-8-1
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 .ر سالامتیاز برای ه «5/2»تا  دانشگاهمعاونین . 3-8-2

 .امتیاز برای هر سال «2»تا  و مدیران دانشگاه هاسای دانشکده. رؤ3-8-3

 .هر سال امتیاز برای «5/1» تا هامعاونین دانشکده. 3-8-4

 .برای هر سال امتیاز «25/1»ها تا مدیران گروه. 3-8-5

های تخصصی، و کمیسیون هاها، کمیتههیأت ممیزه، شورا یت درعضو. 3-8-6

 .امتیاز «1»تا  و پژوهشیآموزشی 

 .امتیاز «5/0»سرپرست گروه پژوهشی تا . 3-8-7

 های رسمیو هیأتها . شرکت در شوراها، کمیته3-9

وظایف  وهای رسمی که جزها و هیأت. بابت شرکت در شوراها، کمیته3-9-1

 .تیازام« 2»و حداکثر  ،امتیاز «1» ،ساعت 50به ازای هر  ،رسمی فرد نباشد

گزارش  گواهی یارائه با ن کارشناسیدانشجویا یراهنمایی و مشاوره. 3-9-2

سوی  از امتیاز در سال «5/0» ،شده و وضعیت دانشجویان ورودیجلسات برگزار

 مدیر گروه.

 سال.در نیم امتیاز «5/0»های دانشگاه، تمعاونید مورد تأیبازدید علمی . 3-9-3

« 1»تا  ،اندیشی و اتاق فکر تخصصی دانشگاهلسات هم. شرکت در ج3-9-4

 امتیاز. «25/0»، هر جلسه امتیاز در سال

 ،ت علمی آموزشی یا پژوهشیی عضو هیأ* حداقل امتیاز اجرایی الزم برا

 است. «2»
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 آموزشی، پژوهشی و اجراییمجموع حداقل  امتیاز ( 2) جدول

 

 پژوهشیت علمی عضو هیأ موزشیت علمی آهیأ عضو 

 استاد دانشیار استادیار استاد دانشیار استادیار مربی
 2 2 2 4 5/4 5 6 آموزشی
 11 5/9 8 9 7 5 3 پژوهشی
 2 2 2 2 2 2 2 اجرایی

 15 5/13 12 15 5/13 12  11 جمع

   

ه تصویب هیأت ب 22/10/1398، ی مورخجلسهمادهّ در  17این آیین نامه در 

الزم االجراست. بدیهی  01/01/1399رسید و از تاریخ مازندران دانشگاه ی رئیسه

 گردد.های مغایر با آن، لغو میی آیین نامهاست که کلیه
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 پیوست
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 های آموزشیفعالیّت – 1

   رعایت نظم و انضباط و شئونات آموزشی: -1-1

  توزیع دروس حداقل در طول چهار روز در هفته         -الف

 

  واحدی، حداقل در دو نوبت و دو روز در هفته 4و  3توزیع دروس  -ب

  کارشناسی                   یی حداقل یک درس در دورهارائه -ج

  اعالم به موقع نمرات دروس           -د

  حضور منظم در جلسات گروه آموزشی         -ه

  های درسعدم غیبت در برگزاری کالس -6

 کیفیّت تدریس: )میانگین کیفیّت تدریس در سال ( -1-2

  
 )استاد( 17)دانشیار(،     16)استادیار(،    15)مربی(،     14حداقل میانگین :     

 کمیّت تدریس:  -1-3

 
بر اساس 

ی مرتبه

 علمی است
 

 *  های آموزشی :جمع امتیاز فعالیّت

 ؛ استادیار 6ی مربی پژوهشی در مرتبه-حداقل امتیاز آموزشی الزم برای عضو هیأت علمی آموزشی

 است. 2و عضو هیأت علمی پژوهشی،  4؛ استاد 5/4؛ دانشیار 5
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 ی فنّاوریهای پژوهشی فعالیّت -ی * الف 2

 بند
امتیاز در هر 

 واحد

 کار

حداکثر 

 امتیاز در

 موضوع

جمع امتیازات کسب 

 شده 
 عنوان فعالیت )ضروری(

پیشنهاد 

 مدیر گروه

ی کمیته

ترفیع 

 دانشگاه

 

معتبر  پژوهشی ی علمیی مقاله1ی2   

 داخلی و خارجی 

 (ISI , ISC)با نمایه 

MIF≤IF 7-5 

-       

MIF<IF 6-3 

0=IF 2-5 

Scopus فاقد IF 4-2 

شده در مجالت مورد تأیید کمیسیون چاپکامل و کوتاه مقاالت 

 بررسی نشریات به ترتیب
 3و 4

های پژوهشی و فناوری که  به تأیید دستگاه های علمی طرحگزارش ی 2ی2 

 سفارش  دهنده رسیده باشد.

 مؤسسه

 
3 

-       
 استانی/ منطقه ای

 
5 

 7   ملّی

    - 2-7 ثبت اختراع -3-2  

مراکز نشر دانشگاهی و المعارف و... توسط ها، مانند دائرهتصنیف و تألیف کتاب  )تألیف مجموعه کتاب -4-2  

 امتیاز( حسب مورد، به ترتیب %50انتشارات سمت و غیر از آن در صورت داوری تا 
       - 12و  15 

 

 است.  قابل ذخیرهتعیین کننده  و *  امتیازات این بند 
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 ی فنّاوریهای پژوهشی فعالیّت -ی ب 2

 بند

 امتیاز در هر واحد

 حداکثر امتیاز در

 کار

 موضوع

 جمع امتیازات کسب شده 
عنوان فعالیت 

 )ضروری(

پیشنهاد 

 مدیر گروه

ترفیع  یکمیته

 دانشگاه
 

 4 مروری -علمی یی مقاله5ی2*

-   

 

ترویجی )موجود در فهرست نشریات علمی معتبر کمیسیون بررسی  -علمیی مقاله -2-5*

 نشریات علمی وزارت عتف (

 ISC  3نمایه شده 
 

 2 غیرنمایه شده 

( ISCهای علمی معتبر )وعه مقاالت همایشمجم ( دری کامل)یا خالصه مقالهمقاله -6ی2 *

 مقاله( 3با گواهی ارائه )حداکثر 

 2( 1) بین المللی

 5/1( 75/0) ی ملّ       5( 3)

 25/1( 62/0) ایمنطقه

       5 1 رسالهعلمی صد در صد مستخرج از ی ی مقاله7ی2

       4 2 گواهی معتبر  یهای پژوهشی، فناوری و نوآوری با ارائهارزیابی، داوری و نظارت بر طرح -2-8

شدن نظر اساسی اصالح یا اضافه تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی با تجدید -2-9

 بر محتوای آن  %30حداقل به میزان 

 3 لیف، تصنیفتأ
-       

 2 ترجمه

       21 7 ( 7حداکثر امتیاز قابل احتساب  ،امتیاز 1، صفحه 100کتاب تخصصی مراکز نشر دانشگاهی و سمت ) هر  یترجمه -2-10

     گواهی معتبر (ی پژوهشی )با ارائه -ویرایش علمی کتاب/ داوری مقاالت علمی -2-11

      
 4 2 ویراستاری  علمی کتاب  -الف

 2 1 ات ویراستاری علمی مجلّ  -ب

 5 1 داوری مقاالت   -ج

 کارشناسی ارشد و دکتری های دانشجویانی پایان نامهراهنمایی یا مشاوره  -2-12
 5/2-6 دکتری -راهنمایی:  ارشد

10       
 1- 5/2 دکتری  -ارشدمشاوره:  

       - - های پژوهشی:تجمع امتیاز فعالیّ
 .9، استاد 7، دانشیار 5، استادیار 3ی مربی حداقل امتیاز پژوهشی الزم برای عضو هیأت علمی آموزشی در مرتبه

 . 11، استاد 5/9، دانشیار 8ی استادیار حداقل امتیاز پژوهشی الزم برای عضو هیأت علمی پژوهشی در مرتبه 
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 اجرایی –های علمی فعالیّت -3

 بند
 امتیاز در هر واحد

 کار

حداکثر 

 امتیاز در

 موضوع

  

پیشنهاد 

 مدیر گروه

ترفیع  یکمیته

 دانشگاه

عنوان فعالیت 

 )ضروری(

   :حضور فعال و تمام وقت -3-1

      
 1 5/0         باط در برگزاری کالسنظم و انض -

 1 5/0 ید مدیر گروهات امتحان، ارزشیابی مستمر با تأیحضور فعال و تمام وقت در جلس-

در هر نیمسال  5/0 ساعت و توزیع دروس، راهنمایی، مشاوره، کار اجرایی و رعایت آن 40اعالم چگونگی حضور   1 

       - 5-2 تدوین مجموعه مقاالت -گردآوری(  یشیوهتدوین کتاب )به  -3-2

تخصصی  یتخصصی، شبکهی رگاه فنی، واحد پژوهشی، کتابخانهطراحی و راه اندازی آزمایشگاه یا کا -3-3

 رایانه یا واحدهای نیمه صنعتی
75/0  5/1        

تربیتی،  -های فرهنگیحی، راه اندازی و برگزاری کارگاهمشارکت در طرا -3-4

 آموزشی، پژوهشی و فناوری ضمن خدمت 

25/0 شرکت  
5/1       

 5/0 – 1 سخنرانی /احیطر تدریس/

های علمی ، رئیس قطبپژوهشی و نشریات دانشگاه مازندران-ی نشریات علمیی و سردبیرولمدیر مسؤ -3-5

 رسمی کشور.
1 

5/0 مدیر اجرایی یا مدیر داخلی نشریه -       3  

5/0 نشریه یت تحریریهعضویت در هیأ -  

 المللی(ملی و بین سسه/مؤها )به تأیید شورای پژوهشی مایشدبیری ه -3-6

 2 المللی بین

 1 یملّ       3

5/0 عضویت  

5/1 امتیاز( 1ساعت  50)هر 1 االت آزمون سراسری با گواهی سازمان سنجش.طراحی سؤ -3-7  
      

 2 5/0 هاها و درسبازنگری در رشته -

       - 5/0 -3 (ی ارتقایین نامهآ 6لیت اجرایی) بر اساس جدول شماره پذیرش مسؤو -3-8

       2 امتیاز     1ساعت 100هر وظایف سازمانی فرد نباشد  های رسمی که جزوها و هیأتکمیته شرکت در شوراها، -3-9

           اجرایی -های علمیجمع فعالیّت

 است. 2حداقل امتیاز اجرایی الزم برای عضو هیأت علمی آموزشی یا پژوهشی 

 


