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 فهرست
 فحهص عنوان

از  یاپاره ومنتخب  هایتهیکم، یصتخصّ هایونیسیکم زه،یّمم أتیه لیتشک

 یاعضا یمرتبه یارتقا ینامهنییآ 1 یشماره وستیپ یمبنا رب رات مربوطهمقرّ

 یعلم أتیه

2 

 

 یمرتبه ارتقای ینامه آیین اجرایی ینامه شیوه بر مبتنی یارتقا یکلّ ضوابط

 علمی هیأت اعضای

6 

 8 ارتقا ینامهنل آییبخش اوّ 1 یهبی امتیازات موضوع مادّارزیای نامهشیوه

 10 ارتقا ینامهنییآ لاوّ بخش 2 یهمادّ موضوع ازاتیامت یابیارز ینامهوهیش

 11 اارتق ینامهنییآ لاوّ بخش 3 یهمادّ موضوع ازاتیامت یابیارز ینامهوهیش

 24 ی ارتقانامهخش اوّل آیینب 4ی موضوع مادّه تازایامت یابیارزی نامهشیوه
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 وستیپ یمبنا بررات مربوطه از مقرّ یاپاره و منتخب هایتهیکم، یصتخصّ هایونیسیکم زه،یّمم أتیه لیتشک

یعلم أتیه یاعضا یمرتبه یارتقا ینامهنییآ 1 یشماره  

 منتخب یتهیکم و یصتخصّ ونیسیکم، زهیّمم أتیه بیو ترک فیوظا

 تیئه تارایو اخت فیوظا

نسبت به  وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وظایف و اختیارات خود را در خصوص رسیدگی و اظهار نظر

های تالیّی، استادیاری، دانشیاری و استادی، ارزیابی کیفیت انجام فعّبه مراتب مربّ درخواست متقاضیان ارتقا

آنان )شناسنامه علمی(، تأیید امتیازات اجرایی -فناوری و علمی-وهشیژاجتماعی، آموزشی، پ-تربیتی-فرهنگی

 یخدمت )سابقه یو احتساب سابقه الزم جهت استفاده از فرصت مطالعاتی، بررسی وضعیت رکود علمی

ت علمی افرادی که بدواً به عنوان عضو هیأبه رسمی آزمایشی در خصوص  خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت

پژوهشی در دوره کارشناسی برای کارشناسان تبدیل وضعیت شده به  هایشوند و یا سابقه فعالیتاستخدام می

 . دینمایم ضیتفو سهمؤسّ زهیمم أتیهبه یأت علمی( اعضای هیأت علمی ه

 ینامهینر در آیمقرّ رات خاصّبررسی رکود علمی اعضای هیأت علمی تابع ضوابط و مقرّ -1تبصره 

 .باشداستخدامی اعضای هیأت علمی می

 
 هاونیسیکم بیرکت و فیوظا

اعضای هیأت علمی در چارچوب وظایف و  یهیأت به منظور رسیدگی و اظهار نظر نسبت به پرونده

 نماید:صی هیأت ممیزه را با ترکیب ذیل تعیین میهای تخصّاختیارات مربوطه، کمیسیون

 

 (ونیسیکم سیی)ر أتیه دییسه و تأمؤسّ سییر شنهادیبه پ أتیه یتن از اعضا کی -الف

سه و تأیید یس مؤسّانشیاری یا باالتر( به پیشنهاد رید یسه )با مرتبهدو تن از اعضای هیأت علمی مؤسّ -ب

 هیأت

 دبیر کمیته -پ

 سهیس مؤسّفی رییک تن از اعضای کمیته با معرّ -ت

 

نمایند. دبیر فی میکمیسیون، اعضا یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب و به هیأت معرّ یلین جلسهدر اوّ -1 یتبصره

نفع ضمن شرکت در جلسه هیأت، توضیحات الزم را در جهت بایست در صورت تأیید پرونده ذیکمیسیون می

  ه نماید.ی مذکور ارایدفاع از تصمیمات کمیسیون در جلسه
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 هاتهیکم بیترک و فیوظا

در  پژوهشی یعلم أتیه یاعضا یپرونده به نسبت هیّلاوّ نظر اظهار و یدگیرس منظور به دانشگاه سییر

منتخب پژوهشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان  یای تحت عنوان کمیتهچارچوب وظایف و اختیارات مربوطه، کمیته

 نماید.تعیین میرا 

معاون  ،و متشکّل از قائم مقام پژوهشگاه )به عنوان دبیر کمیته( رییس پژوهشگاهبه ریاست ی منتخب کمیته

 دانشیار به باال تن از اعضای هیأت علمی و سه ربطی ذیرییس پژوهشکده پژوهشی و فناوری دانشگاه،

به  دبیر هیأت ممیّزهو تأیید  رییس پژوهشگاهصی فرد متقاضی به پیشنهاد ص در رشته و گرایش تخصّمتخصّ

اعضای هیأت علمی در چارچوب وظایف و اختیارات  یه نسبت به پروندهلیّمنظور رسیدگی و اظهار نظر اوّ

 گردد. ربوطه تشکیل میم

 
 جلسات لیتشک نحوه

و جلسات  یو نیجانش ای أتیه سیبا دعوت رئ بارکیدر صورت وجود پرونده در هر ماه  أتیه جلسات

-یم لیتشک تهی/کمونیسیکم ریبا دعوت دب بارکیروز  15در صورت وجود پرونده هر  زین تهی/کمونیسیکم

 .گردد

 
 جلسات تیّرسم

و  ابدییم تیّرسم یقیحق یاعضا سوم دو حداقل و یو نیجانش ای و سییر حضور با أتیه جلسات

 حضور با تهی/کمونیسیکم جلسات. گرددیم خاذاتّ أتیه یاعضا از نصف کلّ شیب تیّآن با اکثر ماتیتصم

 .اجراست قابل اعضا کلّ کیآن با نصف به عالوه  ماتیو تصم ابدییم تیّرسم اعضا سوم دو اقلحدّ

 .بود خواهد یمخف همواره و مخالف ای موافق صورت دو به أتیه یاعضا یأر -1 یتبصره

نفع مورد رسیدگی قرار باشند بدون حضور ذی کمیته می/ کمیسیون یمتقاضیانی که خود از اعضای پرونده

ت یافته و تصمیمات آن با گیرد و در این صورت جلسات با کسر یک تن از نصاب تعیین شده در فوق رسمیّ می

 گردد. خاذ میمنهای یک اتّت بیش از نصف کل اعضا ریّاکث
 

 انیمتقاض یپرونده به یدگیرس نحوه

 بایست مراحل زیر را به ترتیب طی نماید: متقاضیان جهت بررسی و ارزیابی می یپرونده -1

 آموزشی، پژوهشی  اجتماعی  تربیتی  -های مندرج در شناسنامه علمی و فرهنگی الف( تکمیل فرم

ها مشتمل بر احکام و مدارك مصدق مورد نیاز موضوع اجرایی، الصاق پیوست وری و علمی فنا

 .منتخب یه به کمیتهاضی و ارایالعات یاد شده توسط فرد متقحاوی اطّ CDدرخواست به همراه 
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در  .رسید ثبت به فرد متقاضی یهی منتخب و ارایکمیته یتکمیلی در دبیرخانه یب( تحویل و ثبت پرونده

میسر  پیگیری گردش کار از طریق اتوماسیون اداری ،اتوماسیون اداریدر سیستم درخواست صورت ثبت 

 .دباشمی

نفع های ذی تالیّو امتیازدهی به فعّ ی ارتقانامه متقاضی براساس آیین یپرونده یهلیّ( بررسی و ارزیابی اوّپ

 منتخب. یدر کمیته

ربط در صورت احراز  صی ذیدانشگاه جهت ارجاع به کمیسیون تخصّ( ارسال پرونده به معاون آموزشی ت

آن به عضو هیأت علمی با ذکر دالیل،  یمنتخب و در غیر این صورت اعاده یشرایط الزم از نظر کمیته

 .ت یک ماه پس از بررسیاکثر ظرف مدّحدّ

ربوط و امتیازدهی به صی ممنتخب در کمیسیون تخصّ یهای ارجاع شده از سوی کمیته ( بررسی پروندهث

 .ارتقا ینامه نفع براساس آیینهای ذی تالیّفعّ

کمیسیون  ینفع، ضمن شرکت در جلسهذی یبایست در صورت تایید پرونده منتخب می یدبیر کمیته 1ر تذکّ

ی مذکور ی منتخب در جلسهصی مربوطه توضیحات الزم را در جهت دفاع از تصمیمات کمیتهتخصّ

 ه نمایند.ارای

جهت  ون،یسیالزم از نظر کم طیدر صورت احراز شرا أتیه ریبه دب یرسم ینامه یّارسال پرونده ط (ج

 اکثرحدّ ل،یدال ذکر با ی منتخبتهیکمرییس  به آن یاعاده صورت نیا ریغ در و یینها یریگمیتصم

 .یبررس از پس ماه کی تمدّ ظرف

اج شده است و به لحاظ محرمانه بودن نباید چاپ و منتشر مقاالتی که از طرح پژوهشی محرمانه استخر 2ر تذکّ

ای که با حکم وزیر علوم، تحقیقات و  ویژه ییس دانشگاه جهت تعیین امتیاز به کمیتهط ریگردد، توسّ

 شود. شود، ارسال می زه تشکیل میهای ممیّ های امناء و هیأت فناوری در مرکز هیأت

ی در کمیته متقاضی یتاریخ تحویل و ثبت پرونده ،متقاضیان یمرتبه تاریخ اجرای حکم ارتقای 3ر تذکّ

 باشد. می منتخب

 یتوقف مورد نیاز، تقاضای رسیدگی به پرونده یپیش از اتمام حداقل دوره چنانچه متقاضی ارتقا، 4ر تذکّ

وی  قایلیکن در صورت تایید پرونده ارتباشد  کر بالمانع میالذّ مراحل فوق خویش را داشته باشد، طیّ

ف بایست با تاریخ اجرای یک روز پس از پایان دوره توقّ نفع میذیزه، حکم ارتقای از سوی هیأت ممیّ

 صادر گردد.

ماه پس از تاریخ ابالغ رأی قابل تجدید نظر بوده و پس  3اکثر تا حدّزه درخصوص ارتقا، تصمیمات هیأت ممیّ

گردد.  ی میاالجرا تلقّ قانونی تعیین شده، قطعی و الزم ر و در صورت عدم انجام تشریفاتت مقرّاز انقضای مدّ

ربط زه به مراجع ذییس هیأت ممیّط ریروز از تاریخ تصویب توسّ 20ت اکثر ظرف مدّزه حدّبات هیأت ممیّمصوّ

 گردد. و متقاضی ابالغ می
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تواند  عترض باشد میم ی بر عدم احراز شرایط ارتقا،زه مبننسبت به تصمیم هیأت ممیّ چنانچه متقاضی ارتقا -2

زه تسلیم هیأت ممیّ یروز از تاریخ ابالغ رأی، اعتراض خود را به طور کتبی به دبیرخانه 20ت ظرف مدّ

روز از تاریخ  20ت ف است ظرف مدّل موظّاوّ یزه در وهلهنماید که در این صورت دبیر هیأت ممیّ

در صورت معترض یک به وی اعالم نماید. را به تفک 4تا  1وی از مواد  یدرخواست، امتیازات کسب شده

هیأت تسلیم نماید که در این صورت  یتواند اعتراض خود را به صورت کتبی به دبیرخانهبودن، متقاضی می

ماه از  2ت ف است ظرف مدّبایست درخواست وی را در دستور کار هیأت قرار دهد. هیأت نیز موظّدبیر می

متقاضی را رسیدگی و رأی تجدید نظر خود را ابالغ نماید.  یروندهبار دیگر پیک ،تاریخ وصول اعتراض

ماه از ت یکتواند ظرف مدّ می ،زه معترض باشدنسبت به رأی تجدید نظر هیأت ممیّ چنانچه متقاضی ارتقا،

 یزههای ممیّ های امناء و هیأت تاریخ ابالغ رأی تجدیدنظر، اعتراض خود را به طور کتبی به مرکز هیأت

چه اعتراض متقاضی در ربط مورد رسیدگی قرار گیرد. چنانعتف تسلیم نماید تا در کمیسیون ذی وزارت

خاذ پرونده جهت اتّ ،وارد تشخیص داده شود ،مرکزی یزههای ممیّ ربط هیأتصی ذیهای تخصّ کمیسیون

 گیرد. وزارت قرار می یزههای ممیّ هیأت یتصمیم نهایی در دستور جلسه

 زآنان به تأیید هیأت نرسیده باشد پس ا یارتقا یمتقاضیانی که پرونده یحکم ارتقای مرتبه تاریخ اجرای -3

 .ر در این ماده تعیین خواهد گردیدمتقاضی با رعایت مراحل مقرّ ید پروندهتکمیل، تاریخ تحویل و ثبت مجدّ

قبل در کمیته  ییخ ثبت مرحلهبعد از تار ماه 6 یمتقاض یپرونده دمجدّ ثبت و لیتحو جهت الزم زمان اقلحدّ

 .باشدمی
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 علمی هیأت اعضای یمرتبه ارتقای ینامه آیین اجرایی ینامه شیوه بر مبتنی ،ارتقا یکلّ ضوابط

 باالتر یمرتبه به ارتقا منظور به مرتبه هر در علمی هیأت اعضای مستمرّ و وقت تمام اشتغال تمدّ اقلحدّ -1

 :از است عبارت

 سال 3 با مدرك کارشناسی ارشد(مربّی پژوهشیار ) 

 سال 5 مربّی پژوهشی

 سال 4 استادیار پژوهشی

 سال 4 دانشیار پژوهشی

ت مأموریتی که منجر به قطع وظایف آموزشی و یا ضرورت خدمت نظام وظیفه و مدّ یدوره -1 یتبصره

ام وقت عضو اشتغال تمت اقل مدّدر حدّ ،گردد مأموریت می پژوهشی عضو هیأت علمی در دانشگاه یا محلّ

فرصت مطالعاتی و  یباالتر قابل احتساب نیست. از طرف دیگر دوره یبه مرتبه هیأت علمی برای ارتقا

باالتر  یبه مرتبهل آنان برای ارتقا ت اشتغااقل مدّجزء حدّ ) با مجوّز موسسه(پسادکترای اعضای هیأت علمی

 شود. محسوب می

ی زهکه به تشخیص هیأت ممیّ پژوهشی دسته از استادیاران و دانشیاران آن ت اشتغالاقل مدّحدّ -2 یتبصره 

مشروط  ،سال کاهش یابدتواند به تشخیص هیأت تا یک باشند، می باالتر می یز شرایط ارتقا به مرتبهدانشگاه حای

 :سال نباشد و 7های مذکور کمتر از  ت اشتغال آنان در مرتبهکه مجموع مدّبر این

های  بندی به ارزشو پای تقیّد)استمرار در  ی ارتقانامه آیین 1 یهمادّ 5ین امتیاز کسب شده از بند میانگ -الف

مورد  یربط( در طول دورهصی ذییید کمیسیون تخصّداری با تأ قالبی و صداقت و امانتی، اندینی، فرهنگی، ملّ

 شد.امتیاز( با 5زم از این بند )اقل امتیاز الارزیابی به میزان حدّ

پژوهشی موسسه و ضوابط و مقرّرات  ارتقا )رعایت ینامه آیین 3 یهمادّ 1حداکثر امتیاز در ترم از بند  -ب

 2مورد ارزیابی ) یطول دوره هر سال در در (انجام صحیح امور محولّه ف به امر پژوهش وتخصیص اوقات موظّ

 امتیاز(.

 .(5 یمطابق با جدول شماره)ارتقا  ینامه آیین 3 یهمادّ یاقل امتیاز بندهای تعیین کنندهبرابر حدّ 5/1 -ج

  .( 5 یارتقا )مطابق با جدول شماره ینامه آیین 4الی  1 اقل امتیاز کل از مجموع موادّبرابر حدّ 5/1 -د
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 فعلی یمرتبه در که امتیازهایی منحصراً باالتر یمرتبه به مرتبه یک از علمی هیأت اعضای ارتقای برای -2

 .بود خواهد محاسبه مبنای باشد شده کسب

 یمرتبه ارتقای حکم اجرای تاریخ زه،ممیّ هیأت طتوسّ علمی هیأت عضو یمرتبه ارتقای ییدتأ صورت در -3

 ییهکلّ که آن بر مشروط باشد می منتخب یکمیته یدبیرخانه در علمی یشناسنامه ثبت تاریخ از متقاضی

 .باشد شده کسب زمان آن تا مربوطه صیصّتخ کمیسیون تشخیص به الزم امتیازهای

 آنان تحصیلی تمأموریّ اتمام از پس صرفاً تحصیل به مأمور علمی هیأت اعضای یمرتبه یارتقا تقاضای  -4

 مأموریت به الزم توقف یدوره طیّ از پس که یان پژوهشیمربّ یا و پژوهشیار یانمربّ. است رسیبرّ قابل

 امر این شمول از باشند، نموده هارای منتخب یکمیته به اعزام از پیش ار خود تقاضای و شده اعزام تحصیلی

 شورای وزمج با که یان پژوهشیمربّ یا و پژوهشیار یانمربّ. است رسیدگی قابل ایشان تقاضای و بوده مستثنی

 حسب) دکتری یا و ارشد کارشناسی مدرك اخذ به قموفّ تحصیلی تمأموریّ از استفاده با و وزارت بورس

 یهارای صرف به الزم امتیاز اقلحدّ کسب و فتوقّ یدوره رعایت بدون توانند می شوند می یا و شده( مورد

 کار به شروع و انتصاب تاریخ از آنان حکم اجرای تاریخ و یابند ارتقا باالتر یمرتبه به نظر مورد مدرك

 .است( مورد حسب) دکتری یا و ارشد کارشناسی مدرك با دمجدّ

 در و الزم راتمقرّ و قوانین کامل رعایت با رسمی علمی هیأت اعضای همانند پیمانی علمی یأته اعضای -5

. یابند ارتقا باالتر یمرتبه به توانند می ربط ذی یزهممیّ هیأت تصویب از پس الزم شرایط احراز صورت

 اصفهان صنعتی اهدانشگ در را سربازی یدوره که پیمانی علمی هیأت اعضای یچهارگانه های تالیّفعّ

  .بود خواهد احتساب قابل ،ندا شده کار به مشغول علمی هیأت عضو عنوان به آن از پس و اند گذرانده
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 ارتقا ینامه آیین دوم بخش 1 یهارزیابی امتیازات موضوع مادّ ینامهشیوه

 "سهموسّ "عضای هیأت علمیا "فرهنگی، تربیتی، اجتماعی"های ارزیابی امتیازهای قابل محاسبه از فعّالیّت -1

ها منحصراً ی علمی و با رعایت دقیق توضیحات ذیل آنشناسنامه 1ی براساس جداول مندرج در فرم شماره

 .پذیردی ارتقا صورت مینامهآیین 1ی هصی موضوع مادّط کمیسیون تخصّتوسّ

تخب، صرفاً توسّط کمیسیون تخصّصی ی منکمیته بررسی امتیازهای موضوع این مادّه بدون نیاز به بررسی در -2

 . پذیردی ارتقای مرتبه انجام مینامهآیین 1ی موضوع مادّه

 دانشگاه علمی هیأت اعضای اجتماعی تربیتی، فرهنگی، هایتالیّفعّ از محاسبه قابل امتیازهای ارزیابی یشیوه

 امتیـاز اوینـعن شماره بند

2 

ی معاون فرهنگی س ارزیابی سالیانهمعاون فرهنگی دانشجویی دانشکده بر اسا

 دانشگاه و تأیید کمیسیون تخصّصی
 امتیاز در سال 2تا 

همکاری با طرح هدی )رفعت( با ارزیابی معاون فرهنگی دانشگاه و تأیید 

 کمیسیون تخصّصی
 امتیاز در سال 1تا 

ی گزارش تالش در جهت ایجاد فرهنگ اسالمی در دانشکده و دانشگاه با ارایه

 ارزیابی توسط کمیسیون تخصّصی و
 امتیاز در سال 5/1تا 

ی نظارت بر نشریّات مربوطه و کمیته هایهعضو فعال در شورای فرهنگی و کمیت

 هادانشجویی و هیأت نظارت بر تشکّل
 امتیاز 1ساعت  50هر 

سرپرستی اردوهای فرهنگی با ارزیابی معاونت فرهنگی و تأیید کمیسیون 

 تخصّصی

امتیاز برای هر اردوی  1/0تا 

 یک روزه

4 
استاد راهنمای فرهنگی، علمی و تربیتی دانشجویان)درقالب طرح رفعت( با 

 ارزیابی معاون فرهنگی دانشگاه و تأیید کمیسیون تخصّصی
 امتیاز 7/0هر نیمسال تا 

6 

های انقالب اسالمی، نظام مقدس جمهوری های اسالمی، آرماندفاع از ارزش

 اسالمی.

ی فضای دینی، اسالمی و به حفظ شعایر اسالمی در دانشگاه و توسعه کمک

این بند بر اساس میانگین  -

سال مجموع امتیازات نیم

ی ارزیابی تحصیلی دوره
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 انقالبی در دانشگاه.

 اخالق علمی در دانشگاه. التزام به مبانی

 حرکت در راستای برنامه های راهبردی و عملیّاتی دانشگاه.

التزام به وظایف و شئون اعضای هیأت علمی در راستای ترویج علم و دین در 

 دانشگاه. 

 تن نظم و انضباط و وجدان کاری.داش

 حرکت در راستای امید آفرینی و افزایش نشاط علمی در دانشگاه.

 تعیین می گردد.

ارزیابی هر نیمسال تحصیلی  -

بر اساس نظام ارزیابی کیفی 

ی صفر تا ده تعیین در بازه

گردد که میانگین آن عدد می

 پنج است.

امتیاز از این بند  8حدّاقل  -

برای کسب عنوان سرآمدی 

 آموزش الزم است.

 

، 1 یهمادّ 8الی  1اکثر امتیاز قابل قبول از بندهای باشد. حدّامتیاز می 5، 1 یهمادّ 5حداقل امتیاز الزم از بند  -3

شود در امتیاز می 5( 5)به استثنای بند  8الی  1امتیاز الزم از بندهای اقل حدّ 1/1/92باشد. از تاریخ امتیاز می 30

 امتیاز خواهد بود. 10از تاریخ مذکور  8الی  1اقل امتیازات الزم از مجموع بندهای نتیجه حدّ
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 ارتقا ینامهنییآ دوم بخش 2 یهمادّ موضوع ازاتیامت یابیارز ینامهوهیش

، مدیر گروه با لحاظ 5آموختگان ممتاز با وزن  ، دانش5انشجویان با وزن ارزیابی کیفیت تدریس توسط د -1

شود. در این رابطه فرم  انجام می 5با وزن  و معاون آموزشی 5نمودن نظرات اعضای هیأت علمی گروه با وزن 

هیئت  یستم ارزیابی عملکرد آموزشی اعضایسازی ساحی و پیادهطرّ"موجود از گزارش نهایی طرح پژوهشی 

 22/1/91خ مورّ باشد مورد تصویب جلسهدر حال حاضر نیز مورد استفاده میکه  "علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

ها و محاسبات مربوطه مطابق کاربرگهای دانشگاه قرار گرفت. امتیاز شاخص شورای برنامه ریزی آموزشی

 باشد. الف، ج، ه، و( می)1-2 یشماره

  
 :یف امتیازات اخذ شده از نتایج ارزیابیامتیازات قابل اعطا برحسب ط

  20تا  14امتیاز: برای نتایج ارزیابی مابین  6تا  0

 باشد:حدّاقل امتیاز الزم جهت ارتقا به شرح ذیل می

 به دانشیار پژوهشی استادیار، 14 پژوهشی به استادیار پژوهشی مربی، 14 پژوهشی مربی پژوهشیار به مربی

 16 پژوهشی به استاد یپژوهش دانشیار، 15 پژوهشی

ای کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه امتیاز و 1امتیاز، کارشناسی  5/0های کاردانی ت تدریس برای دورهکمیّ -2

لین سال تحصیلی برای اوّباشد. امتیاز دروس تکراری در یک نیمامتیاز می 25/1صی و دکتری یا دکتری تخصّ

 شود.محاسبه می 5/0با ضریب های تکراری و برای کالس 1کالس با ضریب 

ب اعم از حضوری و های آموزشی رسمی مصوّ دوره یههای آموزشی عضو هیأت علمی برای کلیّ تالیّفعّ -3

در نظر گرفته  5/0و  75/0، 1ت تدریس به ترتیب با ضرایب حضوری در احتساب کمیّ غیرحضوری و نیمه

 شود. می

اکثر امتیاز قابل متیازدهی دقیقاً مشابه دروس نظری است. حدّت تدریس دروس عملی از لحاظ ایّارزیابی کمّ

 امتیاز است. 3سال تحصیلی ت تدریس برای اعضای هیأت علمی در هر نیمیّمحاسبه کمّ

امتیاز کمیت تدریس مشاغل دارای کسر واحد موظف به صورت کامل و کیفیت تدریس آنان براساس  -4

  گردد. واحد موظف تعیین شده محاسبه می

  باشد.امتیاز می 15، 2ی مادّه 4الی  1حدّاکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای  -5
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 ارتقا ینامهنییآ دوم بخش 3 یهمادّ موضوع ازاتیامت یابیارز ینامهوهیش

عضو هیأت علمی و میزان اهمّیّت توسط های مربوط به ارزیابی رعایت ضوابط و مقرّرات پژوهشی شاخص -1

دانشگاه به تصویب رسید که در جدول زیر  شورای پژوهشیی مورّخها در جلسه هریک از شاخص

سال توسّط حوزه مدیرکل امور گردد. ارزیابی رعایت ضوابط و مقرّرات پژوهشی در پایان هر نیمایفاد می

ال تحصیلی سی ارزیابی عضو هیأت علمی بیش از دو نیمچه نمرهپذیرد. چنان دانشگاه صورت میپژوهشی 

امتیازات ده ترم آخر برای این  افتد. سال به تعویق میی وی به مدّت یککمتر باشد ارتقای مرتبه 5/0متوالی از 

هرگونه اشتغال به فعالیت های خارج دانشگاه در ساعات اداری بدون مجوز از دانشگاه  .شودبند در نظر گرفته می

 موجب عدم کسب امتیاز از این بند خواهد شد.

عضو هیأت علمیضوابط و مقرّرات پژوهشی  رعایت ارزیابی  

 با وزن یکسان شاخص

  هفتگیی حضور تمام وقت در دانشگاه و اعالم عمومی برنامه -1

  های بدون مجوّز دانشگاه در ساعات اداری عدم اشتغال به فعّالیّت -2

  اجتناب از عدم حضور مستمر در دانشگاه در اوقات خاصّ هفته -3

  های کاربردیهای کشور و تبدیل آن به پروژهشناسایی مسائل و چالش -4

  های پژوهشیانجام امور کارشناسی و مشاوره علمی و هدایت و نظارت بر پروژه -5

  ها و مجامع علمی و تخصصیشرکت در سمینارها، کنفرانس -6

  فوق شرکت در شوراهای داخل و خارج از دانشگاه به تشخیص مقام ما -7

  افزاییهای آموزشی، فرهنگی و دانشمشارکت وحضور فعّال در کارگاه -8

  ارشد و دکتری های کارشناسی اختصاص و اعالم وقت کافی برای راهنمایی پروژه -9

  ارایه خدمات علمی، آزمایشگاهی به دانشگاه و خارج از دانشگاه بر اساس مصوّبات دانشگاه-10

 ،پژوهشکده های آموزشی، پژوهشی و اجرایی محوّله از طرف ی مشارکت در فعّالیّتحوهکیفیت همکاری و ن -11

 و دانشگاه های مرتبط دانشکده

 

  آمیز در محیط کار با همکاران و کارکنان اشتهار به حسن تعامل، رفتار مشفقانه و احترام -12

 براساس سپس و ضرب همپوشانی عدم میزان در شده تعیین امتیاز همپوشانی، دارای مقاالت به امتیازدهی در -2

استعالم مشخصات مقاله چاپ " فرم مقاله هر برای است الزم ارتقا متقاضی. شود می محاسبه شده تعیین سهم

 مقاله به وستیو پ نموده لیتکم یهمپوشان زانیم نییتع جهت را این راهنما در موجود "شده در مجالت معتبر
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% 70 از بیشتر همپوشانی با مقاالت به. گیردمی قتعلّ امتیاز کلّ ،%30 از کمتر شانیهمپو دارای مقاالت به. دینما

 نشریات در شده چاپ مقاالت با میزان هر به همپوشانی دارای کنفرانسی مقاالت به .ردیگنمی قتعلّ امتیازی

 .گیردنمی تعلق امتیازی

آدرس های فهرست  .گیرد ق نمییازی تعلّدر مقاالتی که نام دانشگاه به درستی درج نشده باشد، امت -3

 باشد.می به شرح ذیلهاها و پژوهشکدهدانشکده

 هاها و پژوهشکدههای دانشکدهفهرست آدرس

های مختلف به  گیرد که توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در نوبتدهی در مستندات صرفاً براساس فهرست زیر صورت میآدرس
 گاه ابالغ شده است.ی دانشواحدهای تابعه

 Department of Electrical and Computer Engineering ی مهندسی برق و کامپیوتردانشکده

 Department of Mathematical Sciences ی علوم ریاضیدانشکده

 Department of Chemistry ی شیمیدانشکده

 Department of Industrial and Systems Engineering های مهندسی صنایع و سیستمدانشکده

  Department of Civil Engineering ی مهندسی عمراندانشکده

 Department of Physics ی فیزیکدانشکده

 College of Agriculture کشاورزیی دانشکده

 College of Agriculture, Department of Biotechnology زیست فناوریگروه 

 College of Agriculture, Department of Rural Development یروستای یگروه توسعه

 College of Agriculture, Department of Horticulture گروه باغبانی

 College of Agriculture, Department of Irrigation آبمهندسی گروه 

 College of Agriculture, Department of Plant Protection گروه گیاه پزشکی

 College of Agriculture, Department of Soil Sciences خاكعلوم گروه 

 College of Agriculture, Department of Animal Sciences گروه علوم دامی

 College of Agriculture, Department of Farm Machinery های کشاورزیگروه ماشین

 College of Agriculture, Department of Food Sciences and ییصنایع غذا و گروه علوم
Technology 

 College of Agriculture, Department of Agronomy and Plant Breeding گروه زراعت و اصالح نباتات
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 Department of Mechanical Engineering ی مهندسی مکانیکدانشکده

 Department of Chemical Engineering ی مهندسی شیمیدانشکده

 Department of Mining Engineering ی مهندسی معدن دانشکده

 Department of Materials Engineering ی مهندسی مواددانشکده

 Department of Natural Resources ی منابع طبیعیدانشکده

 Department of Textile Engineering ی مهندسی نسّاجی دانشکده

اوری ارتباطات و ی فنپژوهشکده
 اطالعات

Research Institute for Information and Communication Technology  

  Research Institute for Subsea Science and Technology ی علوم و فناوری زیردریاپژوهشکده

 Research Institute for Water and Wastewater ی آب و فاضالبپژوهشکده

زیست فناوری و  یپژوهشکده
 مهندسی زیستی

Research Institute for Biotechnology and Biological Engineering 

 Research Institute for Steel ی فوالدپژوهشکده

ی نانو فناوری و مواد پژوهشکده
 پیشرفته

Research Institute for Nanotechnology and Advanced Materials 

  Center of Information Technology عاتمرکز فناوری اطّال

  Center of Islamic Sciences and Persian Literature مرکز معارف اسالمی و ادبیّات فارسی

  Center of Physical Education مرکز تربیت بدنی

  Center of English Language مرکز زبان

  Center of Educational Workshops های آموزشیمرکز کارگاه

 شوند. شوند، به عنوان یک مقاله محسوب می مقاالتی که به دلیل حجم زیاد در چند شماره چاپ می -4

ی تحصیلی، ص متقاضی )رشته% مستقیماً در ارتباط با تخص75ّاقل بایست حدّ موضوع مقاله پژوهشی می -5

 گروه آموزشی( باشد.

 اکتشاف یا اختراع/  یفنّ دانش تولید) 8-3 بندهای استثنای به 3 یهمادّ بندهای از یکی از تیالیّفعّ چهچنان -6

 گزارش) 2-9-3 ،(متبوع وزارتین صالحذی مراجع ییدتأ با یندفرآ یا محصول سازی تجاری و تولید به منجر

 فناوری و پژوهشی های طرح علمی گزارش) 3-9-3 ،(ای منطقه یا استانی فناوری و پژوهش های طرح علمی
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 امتیاز( صیتخصّ دکتری یرساله راهنمایی) 3-18-3 ،(ارشد کارشناسی ینامه پایان راهنمایی) 1-18-3 ،(یملّ

 کتاب، مقاله، لیکن نماید امتیاز کسب همادّ همین بندهای سایر از تواند نمی داًمجدّ تالیّفعّ همان نماید، کسب

 تا اکثرحدّ تواند می صرفاً باشد، شده اجاستخر 3-18-3 و 1-18-3 بندهای از که شده ثبت اکتشاف و اختراع

 .کند کسب پژوهشی، طرح امتیاز بر عالوه را تالیّفعّ آن امتیاز% 50

پژوهشی و استادیاران  یانمربّ ،(ارشد کارشناسی مدرك دارای)ان پژوهشیار یمربّ یمرتبه ارتقای برای -7

 .گیرد می قتعلّ امتیاز ،اپ شده استدر مرتبه فعلی چ که مقاالتی به صرفاً باالتر مراتب به پژوهشی

مستقل  ISI پژوهشی علمی یمقاله 6 و 3 اقلحدّ یهارای ترتیب به استادی و دانشیاری یمرتبه به ارتقا برای -8

 ارتقا، متقاضی که است ای مقاله ،مستقل یمقاله از منظور. است الزامیبا کیفیت باال به تشخیص هیئت ممیزه 

 بر مبتنی علمی هیأت اعضای سایر با مشارکت در لاوّ نفر عنوان به ارتقا متقاضی یا باشد، مودهن هتهیّ را آن رأساً

 یرساله یا نامه پایان از یا و نماید منتشر معتبر پژوهشی علمی مجالت در و هتهیّ بمصوّ تحقیقاتی طرح

 .باشند مقاله ینویسنده مشترکاً، اساتید راهنما و مشاورین دانشجومنحصراً  و بوده دانشجویی

بار ماه یک 6این لیست هر  باشد.پژوهش و فناوری دانشگاه موجود می یدر سایت حوزهر غیرمعتب اتمجلّ لیست

 ه شده مالك عمل خواهد بود.گردد. لذا آخرین لیست ارایروز رسانی میبه

 عمل مالك مورد حسب ابکت یا مقاله چاپ یا و پذیرش تاریخ صرفاً کتاب یا و مقاله امتیاز احتساب در -9

 .باشد می

فعلی استفاده ننموده  یبه مرتبه چاپ مقاله و یا کتابی برای ارتقااز امتیاز پذیرش  قاچه متقاضی ارتچنان -10

فعلی باشد قابل  یمرتبه تاریخ چاپ آن بعد از تاریخ ارتقایباشد، امتیاز آن مقاله یا کتاب در صورتی که 

 .تمحاسبه اس

 ی متقاضی ارتقابخشی از مطالب یک مقاله )نه صد در صد آن( مستخرج از رساله یا پایان نامهچه چنان -11

 باشد. ت مقاله قابل احتساب میت و کیفیّیّمتناسب با نوع کمّمستقل باشد، بخش 

 2-3جدول بند  -12
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 ات علمی معتبر:پژوهشی در مجلّ مقاالت علمی به امتیازدهی  ینحوه: 1 یتبصره 

 شود، که در آن محاسبه می یپژوهشی از رابطه -امتیاز تمام مقاالت علمی

برای هر  ت در تعیین آنباشد که دقّ میعلمی پژوهشی و مقاله  یمجلهت ضریب کیفیّ 

 ت است.یّز اهمّمقاله بسیار ضروری و حای

 ارتند از:علمی پژوهشی عب یت مجلههای کیفیّشاخص

 همجلّ یسابقه 

 التقاداوری م ینحوه 

 ّه بین صاحب نظران رشتهارزش مجل 

 نویسی رعایت اصول مقاله 

  

 ت مقاله عبارتند از:های کیفیّشاخص

 جدید بودن موضوع مقاله و نتایج حاصله

 ّبرد مرزهای دانشت موضوع مقاله در پیشیّاهم 

 علم در کشور یاثرگذاری آن بر توسعه 

 آیندهحال و مندی جامعه از آن در ملی شدن نتایج و بهرهامکان ع 

 کیفیت نگارش مقاله 
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 حجم و محتوای مقاله 

 IF های مربوطه و در  ط پایگاهه شده توسّباشد که برحسب آخرین فهرست ارای یضریب تأثیر مجله م

 شود. صورت عدم وجود، صفر منظور می

 MIF ّتخصصيی   یاله است که به تشخیص کمیتهصی مقتخصّ یات حوزهمیانگین ضریب تأثیر مجل

 گردد. از فهرست مربوطه استخراج می

 C   ی اسيت کيه صيرفاً براسياس     پژوهشي  -ات علميی تعداد ارجاعات غیرخودی به مقاله از تميام مجلّي

 شود. ه شده توسط متقاضی تعیین میمدارك ارای

 MC      یاس حيوزه صيی مقاليه اسيت کيه براسي     تخصّ یمیانگین تعيداد ارجاعيات بيه مقياالت حيوزه 

تيا پایيان    MCشاخص  گردد. خراج میتصی از فهرست مربوطه استخصّ یصی مقاله توسط کمیتهتخصّ

  باشد:ختلف به شرح ذیل میهای مبرای رشته 1393سال 

 (، منيابع طبیعيی   4.72(، صينایع ) 5.18(، ميواد ) 5.69(، فیزیيک ) 8.5(، مهندسی شيیمی ) 6.28یمی )ش

 (، معيدن ) 71/2(، عمران )33/2(، مکانیک )33/2(، ریاضی )3.29جی )(، نسا50/3(، کشاورزی )(3.76

 (.95/2، برق و کامپیوتر )1.71)

 MC       میانگین تعداد ارجاعات به مقاالت برای هر سال توسيط معاونيت پيژوهش و فنياوری دانشيگاه

 استخراج و به اطالع هیئت ممیزه رسانده خواهد شد.

 10بيه   7سيقف امتیياز مقاليه از     و یيا    بيا  برای مقاالت پراستناد یا داغ به ترتیب 

 یابد. افزایش می

 

علمی در مجموعه  تمقاال یمربوط به مقاالت کامل یا خالصه 3 یهمادّ 6و 5 هایدر خصوص بند: 2 یتبصره 

 دینفرانس کسب نماک کیمقاالت چاپ شده در  زا توانداکثر سهمی که متقاضی ارتقا میمقاالت کنفرانس حدّ

 :باشدیم لیبه شرح ذ

تا  1امتیاز، کنفرانس داخلی )ملی و بین المللی( به زبان انگلیسی هر مقاله  1کنفرانس ملی به زبان فارسی هر مقاله 

 امتیاز 2 تا 1 امتیاز، کنفرانس بین المللی خارج از کشور هر مقاله 5/1

 امتیاز 1تا  5/0لمی معتبر، های عخالصه مقاله علمی در مجوعه مقاالت همایش

های بین المللی الزامی شود. گواهی ارایه مقاله در کنفرانس امتیاز حداکثر دو مقاله برای هر کنفرانس پذیرفته می

 های مجازی امتیازی ندارد.است. شرکت در کنفرانس
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 -در مجالت معتبر علمیچاپ شده  نامهی پایانعلمی صد در صد مستخرج از رساله ی: به هر مقاله3 یتبصره

 امتیاز( 5گیرد )تا سقف حداکثر یک امتیاز تعلق می پژوهشی

 در زیر موارد از مورد یک اقلحدّ قتحقّ مستلزم امتیازات، اقلحدّ کسب بر عالوه استادی یمرتبه به ارتقا -13

 :است دانشیاری یدوره

در دانشگاه صنعتی اصفهان یا  دن()فارغ التحصیل کر دو دانشجوی دوره دکتری یالف( هدایت رساله

و یا کسب  مربوطه یدکتری )با اخذ موافقت دانشگاه صنعتی اصفهان( در رشته یهای دارای دوره سایر دانشگاه

امتیاز معادل دو دانشجوی دکتری فارغ التحصیل به شرط این که حداقل برای دو دانشجوی دکتری سهم مساوی 

 % داشته باشد.50یا بیشتر از 

)فارغ  ارشد کارشناسی یهشت دانشجوی دوره ینامه هدایت پایانبرای رشته های فاقد دوره دکتری، ب( 

و یا ها )با اخذ موافقت دانشگاه صنعتی اصفهان(  در دانشگاه صنعتی اصفهان یا سایر دانشگاه التحصیل کردن(

ه حداقل برای هشت کسب امتیاز معادل هشت دانشجوی کارشناسی ارشد فارغ التحصیل به شرط این ک

 % داشته باشد.50دانشجوی کارشناسی ارشد سهم مساوی یا بیشتر از 

 ( دارا بودن یک کتاب تألیفیپ

 ای ی و یا سه طرح استانی یا منطقه( دارا بودن یک طرح پژوهشی ملّت

ژوهش ربط )انجمن علمی مربوطه، معاونت پجدید با تأیید مراکز علمی معتبر ذی ییک نظریه یهارای ث(

 ربط(ذی یزهو فناوری وزارت عتف و هیأت ممیّ

ق ل به استاد راهنما تعلّدانشجو باشد امتیاز نفر اوّ ینامه یا رساله مستخرج از پایان یدر مواردی که مقاله -14

 گیرد. می

ربط ان ذیچند دانشجو را یک استاد راهنما برعهده داشته و دانشجوی ینامه یا رساله چه هدایت پایانچنان -15

ل برخوردار به همراه استاد راهنمای یاد شده نویسندگان مقاله باشند، متقاضی ارتقا )استاد راهنما( از امتیاز نفر اوّ

 خواهد شد.

 نیلاوّ صرفاً باشد، داشته برعهده راهنما استاد یک از بیش را دانشجو یرساله یا نامه پایان هدایت چهچنان -16

 .باشد برخوردار لاوّ نفر برای شده تعیین امتیاز سهم از تواند می همقال در راهنمای استاد
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صالح )معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان گواهی معتبر از مراجع ذی یهارای -17

اند برای تأیید تولید  های علمی و صنعتی ایران( و یا سایر مراجعی که به موجب قانون تعیین گردیده پژوهش

سازی محصول یا فرایند الزامی است. ی / اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاریانش فنّد

کتشاف منجر به افزایش ثروت و درآمدزایی در کشور و یا رفع یکی از معضالت ادر صورتی که اختراع یا 

ول در خارج امتیاز و فروش محص 5امتیاز، فروش محصول در داخل کشور  5کشور گردد به ازای هر محصول 

 گیرد. ق میامتیاز تعلّ 10از کشور 

المللی نیز در شمول این بند قرار دارد. در صورتی که سهم  ی( معتبر داخلی و بینفناوری برگزیده )آثار فنّ

تواند  ص نشده باشد امتیاز آن عضو هیأت علمی به صورت مستقل میهای این بند مشخّ تالیّهمکاران در انجام فعّ

 شود.  در نظر گرفته

با های پژوهش و فناوری که با اجرای آن یکی از معضالت کشور حل شده باشد های علمی طرح گزارش -18

 گیرند: زه به شرح زیر امتیاز مییید نهایی هیأت ممیّدهنده و تأ د دستگاه اجرایی سفارشتأیی

 امتیاز( 4تا  1رداری است )ب آن برای دانشگاه قابل بهره یهایی هستند که نتیجه : طرحهای دانشگاه طرح -

بردرای  آن برای یک منطقه یا استان قابل بهره یهایی هستند که نتیجه : طرحای های استانی یا منطقه طرح -

 امتیاز( 7تا  2است )

 امتیاز(  14تا  3باشد ) برداری می کشور قابل بهره آن برای کلّ یهایی هستند که نتیجه : طرحیهای ملّ طرح -

 باشد.به شرح ذیل میهای پژوهشی خاتمه یافته  امتیاز گزارش طرح یزیابی و محاسبهار ینحوه

های تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاه براساس ضرایب اعتبار طرح و کیفیت طيرح   امتیاز گزارش طرح

 شود: به شرح زیر تعیین می

 :طرح ضرایب

  شود: بار اسمی طرح به شرح زیر محاسبه می: این ضریب براساس اعت(a)الف( ضریب اعتبار طرح 
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 (I)طرح  اسمی اعتبار=  5/0( قرارداد کلّ مبلغ+ ) 4(دانشگاه در ماندگار تجهیزات خرید های هزینه+  دانشگاه باالسری)

 )مبالغ به میلیون ریال است(

 های دانشگاهی طرح

 و باالتر 1000 500 200 100تا  (I)طرح اسمی اعتبار

(a) 1 2 3 4 

 ای منطقه و استانی های طرح

 و باالتر 3000 1000 500 200تا   (I)طرح اسمی اعتبار

(a) 2 3 4 7 

 ملّی های طرح

 و باالتر 15000 3000 1000 500تا   (I)طرح اسمی اعتبار

(a) 3 4 7 14 

I ّشود ی محاسبه میبین هر دو مقدار در جدول باال، ضریب اعتبار طرح به طور خط 

 کهت طرح و گزارش طرح برابر یک است مگر این: ضریب کیفیّ (b)ت طرح یب کیفیّب( ضر

 :  1-ب

ت کار دانشگاه یا کارفرما عدم رضایت خود را به دالیلی نظیر تأخیر در انجام کار، پایین بودن کیفیّ 

 و یا عدم انجام مناسب بخشی یا تمام کار اعالم نماید.

 د.اعتبار طرح درست پیش بینی نشده باش 

 گزارش علمی طرح به خوبی تدوین نشده باشد. 

 ت طرح بین صفر تا یک خواهد بود.در این صورت ضریب کیفیّ

 : 2-ب

 از طرف کارفرما یا ناظر طرح، نسبت به حسن انجام طرح تقدیر شده باشد.
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ی طرح دارای ارزش افزوده باشد و ایجاد درآمد برای دانشيگاه داشيته باشيد و یيا انتقيال دانيش فّني        

 ورت گیرد.ص

 خواهد بود. 5/1تا  1ت بین در این صورت ضریب کیفیّ

 

 یناميه  : در صورتی کيه طيرح یيا بخشيی از آن بيه عنيوان پایيان       پایان نامه/ رساله تحصیالت تکمیلیضریب ( پ

تعیيین   5/1تيا   1بيین   cدکتری پژوهش محيور انجيام شيود ضيریب      یدکتری یا رساله یارشد، رساله کارشناسی

 شود. می

 شود: تیاز طرح براساس ضرایب فوق به شرح زیر محاسبه میام

a × b × c امتیاز طرح = 

بینی شده در  اقل امتیاز پیشتر از حدّ تواند باالتر از سقف یا پایین : در هر صورت امتیاز طرح نمی1 یتبصره

 باشد. ی ارتقانامه آیین

ط ش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه توسّبراساس گزار cو  a ،b: اعتبار اسمی طرح و ضرایب 2 یتبصره

 شوند. زه تعیین میصی هیأت ممیّتخصّ هایسیونکمیهای منتخب دانشکده و  کمیته

، مجری محوری و همکاران، شامل اعضای هیئت علمی برای هر طرح خاتمه یافته الزم است :3ی تبصره

  با درصدهای مربوطه مشخص شوند. پژوهشکده یا دانشکده و کارشناسان دانشگاه یا خارج از دانشگاه

در زمان شروع طرح ضروری های پژوهشی خارج از دانشگاه  موافقت دانشگاه برای انجام طرح یهارای -19

و مستخرج از سیستم گلستان طرح  یهای علمی، قرارداد طرح پژوهشی، گواهی خاتمه گزارشی هاست. ارای

 های پژوهشی الزامی است. طرحی امتیاز دهتایید شورای پژوهشی دانشگاه برای 

فاز بندی شده در صورتی که شروع بزرگ )ستون و ردیف آخر جدول امتیاز طرح ها( های تبصره: برای پروژه

فاز بعدی مشروط به اختتام فاز قبلی باشد و هر فاز به تنهایی قابل تسویه حساب با کارفرما باشد، با تایید معاون 

باشد. در این صورت امتیاز فاز به نسبت اب امتیاز هر فاز خاتمه یافته میسر میپژوهش و فناوری دانشگاه احتس

 مبلغ فاز از کل مبلغ طرح محاسبه می شود.
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گواهی معتبر از معاونت  یهاز مشکالت اساسی جامعه باید ارایه شود. ارای هر یک مدارك مربوط به حلّ

های  ربط برای طرحخانه یا سازمان ذیو تشکیالت وزارتپژوهش و فناوری یا عناوین مشابه دفتر برنامه، بودجه 

 باشد. ی الزامی میملّ

 های پژوهشی مالك عمل برای اعطای امتیاز است. طرح یتاریخ خاتمه

 نشده صمشخّ آنان سهم گواهی براساس که صورتی در اند داشته شرکت طرح هر انجام در که همکارانی یکلیه

 .گردند  برخوردار شده تعیین امتیاز از توانندمی همکاران دتعدا گرفتن نظر در بدون ،باشد

ی برجسته در تأمین المللی معتبر شود و یا به عنوان طرح ملّ های بین ز رتبه در جشنوارهی که حایهای ملّ امتیاز طرح

یید های مختلف فرهنگی و اجتماعی، دفاعی و صنعت و ...( یا تحریمی کشور به تا نیازهای اساسی )در حوزه

 برابر قابل افزایش است. 5/1منتخب وزیر رسیده باشد تا  یزهممیّ یکمیته

 گزارش طرح که منجر به حلّ یهصالح و اراییید مراجع ذیکشاورزی رقم و بذر ثبت شده با تأ های در رشته

یکی از معضالت کشور در بخش کشاورزی شده و جزء ارقام اصلی بذرهای کشور محسوب گردد، در شمول 

 گیرد. این بند قرار می

ه و کاالهای ساخته شده پس از تصویب استاندارد در لیّاوّ های موادّ ویژگی یاستانداردهای تدوین شده در زمینه

 گیرد. زه در شمول این بند قرار میی استاندارد با تشخیص هیأت ممیّملّ یی و ابالغ شمارههای فنّ کمیته

زه ق گرفته است با تشخیص هیأت ممیّی به آن تعلّملّ یه که شمارهاولیّ ادّت موآزمون و کیفیّاستانداردهای روش 

 گیرد. در این بند قرار می

صالح امتیاز اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تأیید علمی مراجع ذی یمحاسبه -20

 پذیر است. وزارت عتف امکان

ت از سازمان ها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی ات فعال در جذب اعتبارایجاد ظرفیّ -21

 موافقت یهبا ارای پژوهشی دانشگاه -غیردولتی و یا جذب اعتبارات بین المللی در راستای ارتقای توان آموزشی

 ت قابل محاسبه است.الیّدانشگاه با انجام این فعّ رییس

های پژوهشی انجام شده همچون  تالیّاب حاصل از فعّکت با تشخیص هیئت ممیزه کتاب تألیفی یا تصنیفی -22

ف های پژوهشی مرتبط با موضوع کتاب است. در صورتی که مؤلّ تالیّرساله، مقاالت، طرح پژوهشی یا سایر فعّ
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هر فصل یا بخش کتاب تعیین شده باشد، امتیاز آن برای عضو هیأت علمی به صورت مستقل در نظر گرفته 

 شود. محاسبه می 3 یماده 2-3رت امتیاز عضو هیأت علمی براساس جدول بند شود. در غیر این صو می

و  10، 9، 8 یبا بندها مرتبطهای پژوهشی  تالیّامتیاز ارزیابی، داوری و نظارت بر فعّ یدستورالعمل محاسبه -23

  .باشدیم لیذ شرح به زهیّمم أتیه دییتأ با 3 یهمادّ 12

 ازیامت 5/0 تا یدانشگاه یهاطرح -الف

 ازیامت 1 تا یامنطقه و یاستان یهاطرح-ب

 ازیامت 2 تا یملّ یهاطرح -پ

 وزارت دییتأ مورد مراجع ای یفناور و قاتیتحق علوم، وزارتاز  یارجاع اکتشاف، 3 ای اختراع 3 یداور -ت

 ازیامت 1 عتف

 امتیاز 1داوری یک کتاب تالیفی با تصنیفی با تایید هیئت ممیزه حداکثر  -ث

ل یا کتاب چاپ ماقبل آخر مستندات تجدید چاپ کتاب تألیفی یا تصنیفی شامل کتاب چاپ اوّ یهارای -24

درصد در محتوای کتاب اصالح یا اضافه  30اقل به میزان ضروری است. کسب امتیاز این بند در صورتی که حدّ

 پذیر است. زه امکانصورت پذیرفته باشد، با تشخیص هیأت ممیّ

ه به چاپ کتاب یا نشریّ یاب علمی در صورتی دارای امتیاز است که نام ویراستار در شناسنامهویرایش کت -25

 رسیده باشد.

چاپ شده در  گواهی معتبر داوری مقاالت یهز داوری مقاالت علمی پژوهشی، ارایامتیا یبرای محاسبه -26

ق تعلّ ازیامت 1شده  یداور یمقاله 3ه . بالزامی است (3 یهمادّ 2)موضوع بند  ات علمی پژوهشی معتبرنشریّ

 خواهد گرفت.

موافقت کتبی  یهرج از دانشگاه صنعتی اصفهان، ارایخا ینامه و رساله پایان یبرای راهنمایی و مشاوره -27

 ضروری است. در شروع کار دانشگاه

ل نموده و ضریب آنها در مشکالت کشور عم باشند که در جهت حلّ هایی کاربردی می ها و رساله نامه پایان -28

های دکتری  امتیاز رسالهیابد. برابر افزایش می 5/1زه تا مستندات مربوطه با تایید هیأت ممیّ یهصورت ارای

 یابد. برابر افزایش می 5/1محور نیز تا  پژوهش
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 پردازی عبارتند از: ههای نظریّ های الزم در کرسی شاخص -29

گیری آن  ی در جهتگرایش علمی که در مرزهای دانش، تأثیر جدّ جدید در یک یهنظریّ یهارای -الف

 گرایش علمی داشته باشد.

 جدید مقبول باشد. یهصان به عنوان یک نظریّهای علمی مرتبط و در سطح متخصّ موضوع در انجمن -ب

 ای و کاربردی باشد. ات در سه سطح بنیادی، توسعهنظریّ یهارای -پ

ی نقش اساسی داشته باشد با تأیید فکری یا فنّ یدر رفع یکی از مشکالت حوزهامتیاز نظریات کاربردی که 

 برابر قابل افزایش است. 5/1مرکزی تا  یزههیأت ممیّ

  را کسب کند. 14-3زمان امتیاز بند تواند هم کتاب برگزیده می -30

 نمی گیرد.تعلق  ،تشویقی یامتیازی به کسب عنوان پژوهشگر برگزیده و یا اعطای پایه -31

اب اکثر امتیاز قابل احتسباشد. حدّمی 5مطابق جدول شماره  3 یهمادّ 22الی  1اقل امتیاز الزم از بندهای حدّ -32

 .سقف ندارد 22الی  1از بندهای 
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 ی ارتقانامهبخش اوّل آیین 4ی ی ارزیابی امتیازات موضوع مادّهنامهشیوه 

 مدیریّت ینامه آیین در شده تعیین تکالیف براساس مشارکت و دانشگاه در وقت تمام و فعّال حضور -1

 دانشگاه ترفیعات یکمیته و دانشکده رییس یتأییدیّه یارایه با محوّله اجرایی های فعّالیّت سایر و ها دانشگاه

 حدّاقل. باشد می الزم نیز کننده احاله مقام تایید اجرایی هایمسئولیّت مورد در و( پیوست کاربرگ طبق)

. شودمی گرفته نظر در بند این برای آخر ترم ده امتیازات. باشد می امتیاز 5 ارتقا یدوره هر در الزم امتیاز

 ساعات در دانشگاه خارج هاییفعالیت به اشتغال گونه هر. است امتیاز یک سالنیم هر در امتیاز حدّاکثر

 . شد خواهد دبن این از امتیاز کسب عدم موجب دانشگاه از مجوز بدون اداری

ی گواهی معتبر از های پژوهشی و فناوری استانی، ارایه های مربوط به برپایی نمایشگاه برای ارزیابی فعّالیّت -2

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و ارایه گواهی از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و 

 ی است.المللی الزام فناوری برای نمایشگاه های ملّی و بین

-اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنّی، واحد پژوهشی، کتابخانه های مربوط به طرّاحی و راه برای ارزیابی فعّالیّت -3

ی گواهی از معاونت آموزشی یا ی تخصّصی رایانه یا واحدهای نیمه صنعتی، ارایهی تخصصی، شبکه

اندازی آزمایشگاه یا کارگاه فنّی و  احی و راههای طرّ الزامی است. به فعّالیّت پژوهشی دانشگاه )حسب مورد(

های آموزشی و پژوهشی الزم برای تدریس و تحقیق امتیاز تعلّق  نامه ی شیوهواحد پژوهشی صرفاً با ارایه

 گیرد. می

ای و تقویت و گسترش  های میان رشته های جدید و به خصوص رشته جهت ارزیابی امتیاز ایجاد رشته -4

ی گواهی موافقت اصولی یا قطعی شورای گسترش آموزش عالی تکمیلی، ارایه های تحصیالت دوره

 الزامی است. وزارت به همراه تأیید رییس یا معاون آموزشی دانشگاه

های فرهنگی،  اندازی و برگزاری کارگاه ی مستندات مربوط به فعّالیّت و مشارکت علمی در طرّاحی، راهارایه -5

 فناوری ضمن خدمت با تأیید معاونین دانشگاه حسب مورد، الزامی است.پژوهشی و  -تربیتی، آموزشی

های کارآفرینی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم،  ی فعّالیّت تولید و گسترش برنامهمرجع تأیید کننده -6

 تحقیقات و فناوری است.

سایر مراجع قانونی به  ی گواهی موافقت اصولی یا قطعی شورای گسترش آموزش عالی وزارت و یاارایه -7

همراه تأیید باالترین مقام اجرایی برای فعّالیّت همکاری مؤثر در تأسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، 

های  های علم و فناوری، مراکز رشد و شرکت ها و پارك های آموزش عالی و پژوهشی، شهرك مؤسسه

 بنیان الزامی است. دانش

ی تأیید ریاست دانشگاه یجاد ظرفیّت فعّال در جذب دانشجویان خارجی، ارایهبرای ارزیابی امتیاز فعّالیّت ا -8

 الزامی است.

مستندات مربوط به مدیر مسئولی، سردبیری، عضویّت در هیأت تحریریّه نشریات علمی معتبر و ریاست  -9

 ها الزامی است. های علمی رسمی کشور برای ارزیابی امتیاز این فعّالیّت قطب
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های علمی درون سازمانی، ملّی و بین المللی که با مجوز  زیابی امتیاز مربوط به دبیری همایشبرای ار -10

ی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه الزامی است. برای ارزیابی ی تأییدیهگردد ارایهدانشگاه برگزار می

ی تأییدیه معاونت ایهگردد، ارالمللی که خارج دانشگاه برگزار می های ملّی و بین امتیاز دبیری همایش

 پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الزامی است.

ی گواهی معتبر از سازمان سنجش و آموزش برای ارزیابی فعّالیّت طراحی سؤاالت آزمون سراسری ارایه-11

 کشور الزامی است.

شود.  ی ارتقا محاسبه مینامه آیین 6گانه مطابق جدول شماره  امتیازات ناشی از پذیرش مسئولیّت قوای سه-12

ی حکم فرد این جدول توسط مقام صادرکننده 12تا  5اجرایی بندهای  -های علمی میزان امتیاز فعّالیّت

 15و  14اجرایی اعضای هیأت علمی مشمول بندهای  -های علمی شود. همچنین امتیاز فعّالیّت تعیین می

نمایند در صورتی قابل احتساب  شگاه صنعتی اصفهان فعّالیّت میی ارتقا که در خارج داننامه آیین 4جدول 

 است که با موافقت رییس یا معاون آموزشی/ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه انجام شده باشد.

 امتیاز است. 40امتیازوحدّاکثرامتیازقابل احتساب ازاین بندها 10، 4یمادّه 16تا  1حدّاقل امتیازالزم ازبندهای-13

و کسب ارزیابی عالی  4از بند یک ماده  7: متقاضی ارتقا در صورت احراز امتیاز بیشتر یا مساوی 1ی تبصره

امتیاز استفاده نماید.  3حداکثر به میزان  4ماده  16تواند از امتیاز بند همکاری در ترفیعات سالیانه قبلی می

می تواند برای افرادی که شرایط جهت استفاده از امتیاز بند فوق، رییس دانشکده در صورت صالحدید 

 -های فرهنگیهای متقاضی در کلیه زمینهها و مشارکترا دارند گزارش مبسوطی از فعالیت 16-4الزم بند 

تربیتی، آموزشی، پژوهشی و عمرانی تهیه و امتیاز پیشنهادی خود را ارایه و به طور محرمانه برای معاون 

صورت ارسال پرونده متقاضی از طرف کمیسیون مربوطه به هیئت  آموزشی دانشگاه ارسال خواهد نمود. در

ممیزه، گزارش فوق در هیئت ممیزه مطرح و در صورت اقناع، امتیاز مکتسبه این بند برای متقاضی در نظر 

 گرفته خواهد شد.

 باشد.می 3حداکثر امتیاز این بند در هر مرحله ارتقا 

 گردد:به شرح زیر اعالم می 4ی همادّ 14های اجرایی بند امتیازات مسئولیّت

 امتیاز در هر سال 10رئیس دانشگاه حدّاکثر  

 امتیاز در هر سال 7معاونان دانشگاه حدّاکثر  

های اجرایی در هر سال برابر با واحد معادل آن مسئولیّت در ترم )مصوّب هیأت امنای امتیاز سایر مسئولیّت 

 باشد: ذیل میبه شرح  11چنین امتیاز بند دانشگاه( و هم
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حداکثر  مسئولیت اجرایی

 امتیاز

 5 های کشاورزی، برق، مکانیک رؤسای دانشکده

های مواد، شیمی، ریاضی، مهندسی شیمی، عمران، نسّاجی، فیزیک، منابع رؤسای دانشکده

طبیعی، مدیران کلّ آموزشی، پژوهشی، تحصیالت تکمیلی، دانشجویی، رئیس ارتباط با صنعت، 

ی زیردریا، رییس مرکز ی فاوا، رییس پژوهشکدهت و ارزیابی، رئیس پژوهشکدهمدیر نظار

 اطّالع رسانی

5/4 

 4 های صنایع و معدن، رییس کارگاه آموزشیرؤسای دانشکده

های کشاورزی، برق و مکانیک، مدیر معاونین آموزشی و مسئولین تحصیالت تکمیلی دانشکده

 ی مرکزیکتابخانهمرکز معارف، مدیر تربیت بدنی، رییس 

5/3 

معاونین آموزشی دانشکده های مواد، شیمی، ریاضی، مهندسی شیمی، عمران، نسّاجی، فیزیک، 

ی های کشاورزی، برق و مکانیک، معاون پژوهشکدهمنابع طبیعی، معاونین پژوهشی دانشکده

، مدیر دفتر های علمیی زیردریا، مدیر مرکز زبان، رئیس دفتر همکاریفاوا، معاون پژوهشکده

های مواد، شیمی، ریاضی، آزاد، مسئولین تحصیالت تکمیلی دانشکده-های الکترونیکآموزش

ی مهندسی شیمی، عمران، نسّاجی، فیزیک، منابع طبیعی، معاون اداری و مالی دانشکده

 کشاورزی

3 

زیک و های مواد، شیمی، ریاضی، مهندسی شیمی، عمران، نسّاجی، فیمعاونین پژوهشی دانشکده

 های صنایع و معدنمنابع طبیعی، معاونین آموزشی و مسئولین تحصیالت تکمیلی دانشکده

5/2 

ی زیست ی آب و فاضالب، رییس پژوهشکدهی فوالد، رییس پژوهشکدهرییس پژوهشکده

ی نانوفناوری و موادّ پیشرفته، رییس مرکز فناوری و مهندسی زیستی، رییس پژوهشکده

های لّ امور شاهد و ایثارگر، رییس مرکز نشر، معاونین پژوهشی دانشکدهکارآفرینی، مدیر ک

شناسی، صنایع غذایی، آبیاری، صنایع و معدن، مدیران گروه زراعت، بیوتکنولوژی، خاك

دامپروری، باغبانی، ماشین آالت کشاورزی، مدیر دفتر استعداد درخشان، معاون پورتال مرکز 

-معاونین فرهنگی دانشجویی دانشکدهآزمایشگاه مرکزی،  فناوری، مدیر مزارع لورك، رییس

های کشاورزی، برق، مکانیک، مواد، شیمی، ریاضی، مهندسی شیمی، عمران، نسّاجی، فیزیک، 

 مشاور فضای سبز منابع طبیعی، صنایع، معدن، 

2 

هشی پژو -ها، سردبیران نشریّات معتبر علمیی اویونیک، مدیران سایر گروهمسئول اجرای دوره

 ریاضی دانشکده TAدانشگاه صنعتی اصفهان، مسئول 

5/1 
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 پژوهش معاون/ رییس طرف از سالیانه عملکرد تاییدیه با عتف وزارت علمی هایقطب روسای*

 هایانجمن های علمی رسمی وزارت عتف، رؤسایمؤسّس انجمن اعضای دانشگاه، فناوری و

 وزرات علمی هایانجمن رییس طرف از انهوزارت عتف با تأییدیّه عملکرد سالی رسمی علمی

ی عملکرد های پژوهشی دانشگاه با مجوّز قطعی وزارت عتف با تأییدیّهعتف، مسئولین گروه

سردبیران *مدیران مسئول مجلّات علمی، *سالیانه از طرف معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، 

شگاه صنعتی اصفهان، نشریات علمی، پژوهشی دارای مجوز از وزارت عتف خارج از دان
مسئولین ارتباط با ، Scopusو  ISIنمایه شده در عضویت در هیئت تحریریه مجالت معتبر *

 های فیزیک و شیمیدانشکده TAها، مسئولین دانشکده ITها، مسئولین صنعت دانشکده

1 

از پژوهشی معتبر داخلی ) با ارایه نامه رسمی  -های علمیعضویت در هیئت تحریریه نشریه

سردبیر نشریه و یا ارایه صفحاتی از مجله که نام اعضای هیئت تحریریه در طول دوره در آن قید 

 شده باشد(.

5/0 

طبق جدول  ها اشاره نشده است.های اجرایی که در بندهای فوق به آنامتیازات پذیرش سایر مسئولیّت

 آیین نامه 6

 
باشد. ارایه نامه رسمی و مستند جهت می 12در هر موضوع  و حداکثر امتیاز 4حداکثر امتیاز در واحد کار  *

 کسب امتیاز ضروری است.

ترویجی معتبر نصف  -های علمی(: امتیاز مدیر مسئولی، سردبیری و عضویت در هیئت تحریریه نشریه1تبصره )

 باشد.پژوهشی می -امتیاز مجالت علمی

 یاز به شرح ذیل:امت 1ساعت حدّاکثر  50خدمات علمی اجرایی به ازای هر  

 های رسمی شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی عتف، ها و هیئتشرکت در شوراها، کمیته

ها که جزء ها و مراکز وابسته به وزارت عتف و فرهنگستانها و مؤسسهستاد وزارت، سازمان

شگاه با وظایف سازمانی فرد نباشد. شرکت و همکاری در جلسات خارج از دانشکده در سطح دان

ماه که جزء وظایف سازمانی  6حکم رییس یا معاونین دانشگاه حسب مورد به طور مستمر حداقل 

 فرد نباشد.

 امتیاز به شرح ذیل: 1ساعت حدّاکثر  100خدمات علمی اجرایی به ازای هر  

 ها یا نهادهای عمومی غیر های دولتی و مؤسسهها و مؤسّسههمکاری مؤثّر علمی فنّی با سازمان

 دولتی با حکم اولیه رییس دانشگاه
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 .امتیازات مورد زیر فقط برای تبدیل وضعیت در نظر گرفته خواهد شد 

شرکت در جلسات دانشکده )به طور مستمر و حداقل یک سال( که جزء وظایف سازمانی فرد نباشد با تایید 

 تیاز.نهایی رییس دانشکده و معاونین دانشگاه حسب مورد به ازای هر صد ساعت یک ام
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 4ماده  1کاربرگ بند 
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 مقاله توسط کمیته منتخب دانشکده پژوهشی و -( مجله علمیqتعیین ضریب کیفیت) کاربرگ

 کد مقاله در سیستم گلستان:

 (5/0-1امتیاز با وزن مساوی )بین  شاخص کیفیت

  پژوهشی -های کیفیت مجله علمیشاخص

 سابقه مجله  

 نحوه داوری مقاالت  

 نظران رشتهه بین صاحبارزش مجل  

 نویسیرعایت اصول مقاله  

  های کیفیت مقالهشاخص

 جدیدبودن موضوع مقاله و نتایج حاصله  

 برد مرزهای دانشاهمیت موضوع مقاله در پیش  

 اثرگذاری آن بر توسعه علم درکشور  

 مندی جامعه از آن در امکان عملی شدن نتایج و بهره

 حال و آینده

 

 ارش مقالهکیفیت نگ  

 حجم و محتوای مقاله  

 (q= میانگین) 
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 ات معتبرچاپ شده در مجلّ یاستعالم مشخصات مقاله کاربرگ
 کد مقاله در سیستم گلستان:

 خیر  بلی  فوق با مقاالت دیگر هم پوشانی دارد؟ ی آیا مقاله

  در صورت مثبت بودن جواب، درصد هم پوشانی به شرح زیر اعالم شود:

 درصد هم پوشانی پوشانی داردمقاالتی که با مقاله همکد  

 پژوهشی–پوشانی با مقاالت علمی هم

1-  

2-  

3-  

   

 پوشانی با مقاالت کنفرانسیهم

1-  

2-  

3-  

 

 خیر  بلی   پوشانی دارد؟عالی همجناب یآیا مقاله فوق با رساله

 مشخص شود: پوشانیدر صورت مثبت بودن جواب، درصد هم

 

 دانشجوی  ینامه یا رسالهفوق حاصل پایان یآیا مقاله

 خیر  بلی   عالی است؟ تحصیالت تکمیلی تحت راهنمایی جناب

 خیر  بلی   عالی است؟ص جنابفوق مرتبط با تخصّ یآیا مقاله

 خیر  بلی  زمانی ارتقای مورد تقاضا قرار دارد؟ ی ی فوق در بازهآیا مقاله

 

 امضاء 
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