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  هاي آیین نامه ارتقاء اعضاي هیات علمیشیوه نامه امتیازدهی فعالیت
هاي اصلی براي تعیین شیوه امتیازدهی و تبیین شاخص ،شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء اعضاي هیات علمی براساس دستورالعمل

 به شرح زیر  4/12/95در تاریخ هیات ممیزه دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان توسط  هاي آیین نامه ارتقاءفعالیتامتیاز 
  گردید: تصویب

 علمی هاي چاپ شده در مجله هايهمقال - 1

  *امتیازسقف   **نوع مقاله و مجله منتشر کننده
    المللی پژوهشی داراي نمایه معتبر بین-علمی هايهمجل مقاله چاپ شده در -1

JCR  

Q1  7  
Q2  5/6  
Q3  5/5  
Q4  5  

SCOPUS  

Q1  5/4  
Q2  4  
Q3  5/3  
Q4  3  

  5/4   به زبان خارجیداخلی  پژوهشی معتبر-هاي علمی مقاله چاپ شده در مجله -2
  4   زبان فارسیبه داخلی  پژوهشی معتبر-هاي علمی مقاله چاپ شده در مجله -3
  3  ترویجی داخلی معتبر-هاي علمی چاپ شده در مجله علمی و تحشیه مقاله -4
  2   *فاقد نمایه معتبر**ایرانی هاي  مقاله چاپ شده در مجله -5
. منظور کنند مورد نظر خود را می توانند امتیاز  تخصصیکمیسیون  و در کلیه موارد فوق و در صورتی که مقاله داراي کیفیت مناسب نباشد، کمیته منتخب *

  شود.میدرصد امتیاز بندهاي فوق در نظر گرفته  50و عناوین مشابه)  short communicationهاي کوتاه ( همچنین براي مقاله
  گردد.هایی است که هر ساله توسط معاونت پژوهش و فناوري وزارتین اعالم می، فهرست مجلهQ** مبناي تعیین نمایه معتبر و مقدار 

تا سقف دو مقاله با ارایه مدارك داوري (ناشر و هیات تحریریه معتبر باشند شود که داراي می(فارسی و غیر فارسی زبان) ایرانی  هايهفقط شامل مجل** *
  گیرد.خارجی امتیازي تعلق نمیفاقد نمایه معتبر هاي هاي چاپ شده در مجله. به مقاله)می شودپذیرفته 

  
  هاهمایشارائه شده در هاي مقاله - 2

  امتیاز  هاي معتبر *نوع مقاله و همایش
  2تا  1  هاي بین المللی به زبان خارجیمقاله کامل چاپ شده در همایش
  75/1تا  1  هاي بین المللی به زبان فارسیمقاله کامل چاپ شده در همایش
  5/1تا  1  هاي علمی معتبر ملی و منطقه ايمقاله کامل چاپ شده در همایش

  1تا  5/0  هاي سایر همایشهاي ملی و منطقه ايمقاله کامل چاپ شده درمجموعه مقاله
  1تا  5/0  هاي علمی معتبرهاي همایشخالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله
  5/0  هاهاي سایر همایشخالصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقاله

  25/1تا  5/0  هاي علمی معتبرهاي همایشمجموعه مقاله صفحه) چاپ شده در 2چکیده مقاله مبسوط (تا 
  1تا  5/0  هاهاي سایر همایشصفحه) چاپ شده در مجموعه مقاله 2چکیده مقاله مبسوط (تا 
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هاي علمی داراي مجوز رسمی از مراجع به آن دسته از همایش هاي معتبر داخلی (اعم از ملی و بین المللی) امتیاز تعلق می گیرد که توسط موسسه یا انجمن *
  ثبت شده باشند. (ISC)ذي صالح برگزار و در پایگاه استنادي علوم جهان اسالم 

در همایش ضروري حداقل یکی از نویسندگان مقاله و مدرك حضور  مقاله است 3هاي قابل قبول از متقاضی در یک همایش در هر سال حداکثر تعداد مقاله -
  .است

  
  تالیفی یا تصنیفیکتاب  - 3

  نوع کتاب
  تالیف  تصنیف

 100امتیاز هر 
  تا صفحه

حداکثر 
  امتیاز

 100امتیاز هر 
  تا صفحه

  حداکثر امتیاز

  10تا  8    15تا  12    کتاب برگزیده سال جمهوري اسالمی ایران
  8  3  12  4  ناشر معتبر چاپ شده توسط کتاب 

  3  5/1  5  2  کتاب چاپ شده توسط سایر ناشران
  .و به عنوان وتویی قابل استفاده نیست تواند در نظر گرفته شود هاي فوق می درصد امتیاز حاصل از بند 30) تا Editor( تصنیف یا براي سرپرست تألیف  -
  .(مشروط به ارائه گواهی داوري) ناشر معتبر شامل دانشگاه هاي دولتی، مراکز نشر دانشگاهی و مراکز نشر وابسته به موسسات تحقیقاتی معتبر -
  .براي وتویی جهت ارتقا به استادي قابل استفاده نیست ي چاپ شده توسط ناشران غیر معتبرهاکتاب -
  .برابر قابل افزایش است 5/1تا امتیاز آن باشد بوده و توسط ناشر معتبر بین المللی چاپ شده چنان چه کتاب به زبان خارجی  -
  .متناسب با تعداد صفحات امتیاز داده می شود و به عنوان وتویی قابل استفاده نیستبه فصل در کتاب  -
  
  کتاب ترجمه شده  - 4

 100امتیاز هر   نوع کتاب
  صفحه تا

حداکثر 
  امتیاز

  7تا  6    کتاب برگزیده سال جمهوري اسالمی ایران
  6  2  کتاب چاپ شده توسط ناشر معتبر 

   2   1  کتاب چاپ شده توسط سایر ناشران 
ادل یک چنانچه یک جلد کتاب به زبان خارجی پس از ترجمه شدن در دو یا چند جلد به زبان فارسی چاپ شود، براي مجموعه مجلدهاي فارسی امتیازي مع - 

 شود. کتاب ترجمه شده در نظر گرفته می

  
  شده کتاب گردآوري - 5

 100امتیاز هر   نوع کتاب
  تا صفحه

حداکثر 
  امتیاز

  4    سال جمهوري اسالمی ایران کتاب برگزیده
   3   5/1  کتاب چاپ شده توسط ناشر معتبر 

  2   1  کتاب چاپ شده توسط سایر ناشران 
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  سازي محصول یا فرآیندتولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاري -6

 امتیاز  موضوع
شده در مراجع قانونی داخل کشـور بـا تاییـد    اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردي ثبت 

5تا  5/0  معاونت پژوهشی و فناوري وزارتین  

اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردي ثبت شده و دستاوردهاي فناورانه که در چـارچوب  
-دانـش هاي دکتري با رعایت مالکیت فکري در قالب شـرکت  ها و رسالهنامههاي کاربردي، پایانپژوهش

  سازي آن با تایید مراجع مربوطه به انجام رسیده باشد.بنیان یا شرکت دانشگاهی مراحل تجاري
اي باشد، به یک مورد امتیاز کامل المللی، به همراه چاپ مقالهچنانچه ثبت اختراع در سطح بینتبصره. 

  گیرد.و به مورد دیگر نصف امتیاز تعلق می

15ا تا   

، بـه شـرط اینکـه بـه فـروش      دانشگاه) دستاوردهاي پژوهشی و فناوري به نام ثبت مالکیت فکري (پتنت
15تا   رسیده و یا به صورت تحت لیسانس از آن استفاده شده باشد.  

  
  گزارش طرح هاي پژوهشی  -7

 امتیاز شرایط نوع طرح
  2تا  0  ---------   داخل دانشگاه

  4تا  2  میلیون ریال  300تا سقف   اي استانی یا منطقه
  6تا  2  میلیون ریال  300باالي 

  9تا  5  میلیارد ریال 1تا سقف   ملی 
  12تا  5  میلیارد ریال 1باالي 

15تا  -  المللی بین  
  .برسدهاي ملی جهت استفاده به عنوان وتویی براي ارتقا به استادي باید به تایید کمیسیون تخصصی و تایید نهایی هیات ممیزه گزارش طرح -
  .امتیاز فوق قابل محاسبه استبرابر  2/1هاي علمی خارج از کشور تا ها و موسسهمشترك با دانشگاهگزارش طرح هاي تحقیقاتی  -
ایید یا تحریمی کشور به ت  نیازهاي اساسی امتیاز طرحهاي ملی که حائز رتبه در جشنواره هاي بین المللی معتبر شود و یا به عنوان طرح ملی برجسته در تامین -

  برابر قابل افزایش است. 5/1کمیته ممیزي منتخب وزیر رسیده باشد تا 
  درصد اعتبار آن از طریق دانشگاه محل خدمت متقاضی تامین شده است. 50منظور از طرح داخل دانشگاه طرحی است که بیش از  -
  شود.درصد اضافه می 10به مبالغ ذکر شده در جدول فوق هر دو سال  -
  
  داخلی و خارجی هاي جشنوارهکسب رتبه در  - 8

 نوع  جشنواره رتبه امتیاز
6  1  

  2  5  المللیبین
4  3  
4  1  

  2  3  ملی
2  3  
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  هاي پژوهشیداوري و نظارت بر فعالیت - 9
 

 
هاي علمی کشورهاي علمی معتبر و ریاست قطبمدیر مسئولی، سردبیري، عضویت در هیات تحریریه نشریه -5-4بند  
  به ازاي هر سال فعالیت)امتیاز (  سمت  ردیف

  3  سردبیر  1
  5/1  مدیر مسئول  2
  5/1  دبیر تخصصی  3
  5/1  مدیر داخلی  4
  5/1  هاي خارجیمجله اعضاي هیات تحریریه  5
  1  هاي داخلیمجله اعضاي هیات تحریریه  6
  3  رئیس قطب علمی  7

  

  المللیو بین استانیهاي علمی در سطوح ملی، دبیري همایش -8-4بند
  امتیاز  سمت  ردیف

  2  المللیدبیر علمی/دبیر اجرایی همایش بین  1
  5/1   ملیدبیر علمی/دبیر اجرایی همایش   2
  1  استانی و یا کمتر از آندبیر علمی/دبیر اجرایی همایش   3

 

  هاي چند نفره براي فعالیت جدول تعیین سهم امتیاز
  مجموع  سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه  تعداد همکاران

    بقیه همکاران  نفر اول  
1  100   ---  100  
2  90  60  150  
3  80  50  180  
4  70  40 190  
5  60  35  200  

  250حداکثر   یا کمتر 30  50  و بیشتر 6

  امتیاز   عنوان فعالیت  ردیف
  1تا   هاي معتبر غیرفارسیدر مجله داوري و یا ارزیابی هر مقاله علمی و پژوهشی  1

، هر هاي معتبر فارسیدر مجله داوري و یا ارزیابی هر مقاله علمی و پژوهشی  2
  5/0تا   هر طرح پژوهشی و اثر بدیع و ارزنده هنري، هر اختراع یا اکتشاف

  2تا   یا ترجمه یداوري و ارزیابی هر کتاب تالیفی، تصنیف  3
  5/0تا   نظارت هر طرح پژوهشی داخلی دانشگاه  4
  1تا   پژوهشی استانی و منطقه اينظارت هر طرح   5
  2تا   هاي فناورينظارت هر طرح پژوهشی ملی یا طرح  6
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  شرایط الزم براي ارتقا به مرتبه دانشیاري

(هر دو  در دانشگاه راهنمایی حداقل چهار پایان نامه کارشناسی ارشد مشروط به دایر بودن دوره کارشناسی ارشد در رشته متقاضی -1
پایان نامه داراي راهنماي مشترك، صرف نظر از ترتیب اسامی استادان راهنما، براي هر یک از آنها به عنوان یک پایان نامه محاسبه 

 شود)می
 وتویینویسنده مسئول حداقل سه مقاله  -2
 چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی -3
 ارتقاء آیین نامه 1- 6کسب حداقل امتیازات مندرج در جدول شماره  -4
  

  شرایط الزم براي ارتقا به مرتبه استادي
 احراز یکی از شرایط وتویی زیر:   -1

 رساله دکتري مشروط به دایر بودن و دانش آموخته داشتن در دوره دکتري رشته متقاضی در دانشگاه 3راهنمایی حداقل الف) 
(هر دو رساله داراي راهنماي مشترك، صرف نظر از ترتیب اسامی استادان راهنما، براي هر یک از آنها به عنوان یک رساله 

 محاسبه می شود)
اتمام یک طرح ملی در صورت فقدان دکتري در رشته متقاضی، منظور از طرح ملی طرحی است که محل تامین اعتبار آن ب) 

شده یا دستگاه سفارش دهنده آن در سطح ملی باشد یا حوزه تاثیر آن به تشخیص شوراي در بودجه عمومی دولت لحاظ 
 )(با تایید معاون پژوهشی وزارت یا سازمان ملی مربوطه پژوهشی دانشگاه در سطح ملی باشد

توسط ناشر معتبر داراي گواهی داوري که در صورت فقدان دکتري در رشته متقاضی، تصنیف کتاب (به عنوان نویسنده اول) ج) 
 رساله دکتري، داراي کیفیت باال و مرتبط با تخصص اصلی متقاضی). 3دانشگاهی چاپ شده باشد (معادل راهنمایی 

 وتویینویسنده مسئول حداقل پنج مقاله  -2
 چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی -3
 ارتقاء آیین نامه 1- 6کسب حداقل امتیازات مندرج در جدول شماره  -4
در راي هیات  Google Scholar:بر اساس گزارش  متناسب با تخصص متقاضی ،مطلوبو استناد بین اللملی  h-index داشتن -5

  .ممیزه حایز اهمیت است
 .در راي هیات ممیزه حایز اهمیت استهاي خارج از دانشگاه: کتاب و طرحیا تصنیف هاي علمی به ویژه تالیف تنوع در فعالیت - 6
  

  مقاله وتوییهاي ویژگی
از شرایط یکی داراي  می نماید بایدپژوهشی چاپ -در مجالت معتبر علمی 1ي مسئولکه متقاضی ارتقا به عنوان نویسنده مقاله وتویی

  زیر باشد:
  متقاضی ارتقا راساً (یک نفره) تهیه نموده باشد. -1
  نماید. چاپتهیه و  بوده،ی که مجري (یکی از مجریان) آن متقاضی ارتقا از طرح تحقیقاتی مصوب -2
نامه یا رساله دانشجو (دانشجویان) تحت راهنمایی خود منتشر نماید (به طور مستقل یا مشترك) ز پایانمنحصرا امتقاضی ارتقا  -3

  گردد).(این موضوع شامل مقاله حاصل از رساله دانشجو در طی فرصت مطالعاتی دانشجو نیز می

                                                
1Corresponding Author 
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هاي انجام شده در طی فرصت مطالعاتی اعزام شده توسط دانشگاه، چاپ نموده و در آن نام دانشگاه متقاضی ارتقا از نتایج پژوهش -4
  ، درج نماید.2عنوان وابستگی سازمانیرا به 

و براي  JCRاز نشریات  Q3و یا دو مقاله در فهرست  Q2: براي ارتقا به مرتبه دانشیاري چاپ یک مقاله وتویی در فهرست 1تبصره 
-براي رشتهضروري است.  JCRاز نشریات  Q2و یک مقاله در فهرست  Q1ارتقا به مرتبه استادي چاپ یک مقاله وتویی در فهرست 

امکان پذیر نیست (با ارائه دالیل مستند) بصورت جداگانه و یا نشریات فارسی هاي خاصی که امکان چاپ مقاله در چنین نشریاتی 
  تصمیم گیري می شود.

دهند باید در راستاي عناوین یا محورهاي پرونده خود را تحویل می 1397هاي وتویی متقاضیانی که بعد از مهرماه مقاله: 2تبصره 
  هاي برنامه محور آنها باشد.انتخابی ارائه شده در فعالیت

نامه یا پایانع مختلف همچون از نظر نوع فعالیت پژوهشی متنوع باشند به عبارت دیگر از مناب بهتر استهاي وتویی : مقاله3تبصره 
  رساله دانشجو، طرح پژوهشی و ... مستخرج شده باشند.

  وي چاپ شده باشد.تخصص مقاله وتویی باید کامال در تخصص متقاضی بوده و در مجله تخصصی مرتبط با  -4تبصره 
  .داشته باشندهمپوشانی وتویی نباید هیچگونه هاي : مقاله5تبصره 
باشد. این قانون محل خدمت متقاضی هاي دانشگاه هاي چاپ شده در نشریهتواند از مقالههاي وتویی می% مقاله40: حداکثر 6تبصره 

. به نیز صادق است هایی که متقاضی در زمان چاپ مقاله مدیر مسئول، سردبیر یا عضو هیات تحریریه آنها بوده استنشریهدرخصوص 
  اي مختلف چاپ شوند.هها بایستی در نشریهعبارت دیگر مقاله

متقاضی در مقاله منتشر شده، نویسنده مسئول باشد ولی مقاله از پایان نامه یا رساله دانشجوي تحت مشاوره وي : چنانچه 7 تبصره
  شود.باشد، این مقاله براي متقاضی وتویی منظور نمی

 وتویی باشند، به عنوان مقالهمتقاضی، داراي شماره صفحه نتا زمان درخواست بوده ولی یا پذیرش  DOIکه داراي  هاییه: مقال8 تبصره
  شوند. مینمنظور 
به  این مقاله(حتی با کسب مجوز)، باشد  غیردولتی يها: اگر عضو هیات علمی دانشگاه، استاد راهنماي دانشجوي دانشگاه9 تبصره

را  خدمت (علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان)محل دانشگاه  نامي خود در مقاله حتی اگر عنوان وتویی محسوب نخواهد شد
  .بنویسد
  شود.عنوان وتویی در نظر گرفته نمیاي داراي دو یا چند نویسنده مسئول باشد، بهاگر مقاله :10تبصره 

  محسوب  وتوییراهنماي مشترك، در صورتی  اساتیددانشجویی با  يیا رساله نامه: مقاله مستخرج از پایان11تبصره 
از مقاله حذف آنان با تایید و رضایت کتبی حتی راهنما  اساتید سایراي که نام د. به مقالهراهنما در مقاله ذکر شو اساتیدکه نام  ودشمی

آنان در مقاله ذکر و به هر دلیلی، نام  آنها که بدون رضایتدر صورتی .گیردمی تعلقامتیاز  غیر وتویی، يشده باشد، به عنوان مقاله
  گیرد. آن مقاله امتیاز نیز تعلق نمی نشود، به

  
  درخصوص کمیته منتخب  مهمنکات 

عنوان رئیس کمیته)، معاون آموزشی دانشکده (دبیر کمیتـه) و سـه تـن از اعضـاي هیـات      کمیته منتخب با ترکیب رئیس دانشکده (به
ربـط و تائیـد رئـیس    گـروه ذي  شورايمتقاضی با حداقل مرتبه دانشیاري، به پیشنهاد  فردعلمی متخصص در رشته و گرایش تخصصی 

ها، الزم است شـوراي گـروه در غیـاب متقاضـی     با توجه به نقش قابل توجه داوران در بررسی پروندهشود.  دانشکده مربوطه تشکیل می
                                                
2Affiliation 
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از اعضاي هیات علمی در رشـته و گـرایش تخصصـی    (داور) تن  سه انتخابدر درج نماید. در پرونده داوران را انتخاب و تخصص آنها را 
  ت:اسفرد متقاضی رعایت موارد زیر الزامی 

 .باشندداشته اي فعالیت پژوهشی مشترك قابل مالحظه ويیا با و  داوران نباید اساتید راهنما یا مشاور عضو متقاضی ارتقا باشند -الف
 .دانشیاري الزاماً باید دانشیار یا باالتر باشندداوران دعوت شده براي ارتقاي مرتبه  -ب
 دانشگاه دعوت شوند.از خارج که یکی از آنها ي ارتقا به استادي حداقل دو داور با مرتبه استادي براي بررسی پرونده -ج
 هاي دولتی باشند.داوران خارجی دعوت شده باید از دانشگاه -د
 

  هاهدرخصوص مقال مهمنکات 
هاي پایان نامه یا باید در ستون توضیحات فرم مربوطه وارد شود و باید به صورت یکی از حالت هاههاي پژوهشی مقالمنبع داده -1

 هاي درسی (مثل مسئله مخصوص یا سمینار) یا آزاد ذکر شود. رساله دانشجو، پایان نامه یا رساله متقاضی، طرح پژوهشی، پژوهش
 براي مجالت داراي نمایه معتبر در داخل فرم ضروري است. Qو طبقه  IF ،MIFنوشتن  -2
 هايهاي به چاپ رسیده، مقالها، درصد هم پوشانی مشخص شود. چنان چه مقالهدر مقاالت چاپ شده در مجالت و مقاالت همایش -3

شوند و % مقاله مستقل تلقی می30تر از هاي با همپوشانی کممقالههمایشی آن مقاله در جداول ارتقا (و نیز ترفیع سالیانه) وارد نشود. 
% به نسبت 70تا  30هاي با همپوشانی گیرد. امتیاز تعلق گرفته به مقاله% امتیازي تعلق نمی70هاي با همپوشانی بیشتر از به مقاله

 میزان همپوشانی خواهد بود.
ها خش توضیحات فرم ذکر نشده باشد، بر تصمیم گیريمواردي که هم پوشانی داشته باشند و این مطلب در حاشیه مقاله و نیز در ب -4

 و امتیازدهی تاثیر منفی دارند. 
 محل و تاریخ انجام آزمایش (ها) در مقاله مشخص باشد و اگر در خود مقاله ذکر نشده، در حاشیه صفحه اول ذکر گردد.  -5
یرمرتبط در بخش منابع مقاله که صرفا به منظور افزایش تعداد غبه مقدار نامتعارف و (مقاالت متقاضی) استفاده از منابع شخصی  - 6

 ام می شود، بر تصمیم گیري ها و امتیازدهی تاثیر منفی دارد.جان h-indexاستنادهاي خود و باال بردن 
از مقاله هاي  می تواند 1- 3% امتیاز کسب شده از بند 40حداکثر متنوع به چاپ رسیده باشند.  هايهتا حد امکان مقاالت در مجل -7

هایی باشد که متقاضی در زمان چاپ مقاله مدیر مسئول، سردبیر یا عضو هاي دانشگاه و یا نشریهپذیرفته شده یا چاپ شده در نشریه
 هیات تحریریه آنها بوده است.

 .حداکثر دو مقاله با گواهی پذیرش قطعی در هر مرتبه ارتقا مورد قبول است -8
 .به مثابه مقاله چاپ شده است DOIنسخه در نوبت چاپ مقاله، مشروط به درج  -9

 .مقاالتی که به دلیل حجم زیاد در چند شماره چاپ می شوند به عنوان یک مقاله محسوب می شوند -10
تحقیقاتی مشترك، فرصت امتیاز مقاله مشترك با اعضاي هیات علمی مراکز معتبر علمی خارج از کشور که برگرفته از طرح  -11

 برابر قابل افزایش است. 2/1مایی متقاضی و دانشجوي مشترك باشد تا نمطالعاتی متقاضی/ دانشجوي تحت راه
درصد) از منابع مورد استفاده، متعلق به نویسنده یا  30مروري برخوردار می شوند که تعداد معتنابهی ( -مقاالتی از امتیاز علمی -12

 ه باشد.نویسندگان آن مقال
(مقاالت علمی پژوهشی  1-1-3مقاله مستخرج از هر طرح (منجر به تولید سندي ملی) در حداقل امتیازهاي بند  2امتیاز حداکثر  -13

  پژوهشی) محاسبه می شود. -منتشر شده در نشریه هاي علمی
و طرح هاي پژوهشی و  محصول یا فرآیند سازيچنانچه مقاله اي مستخرج از تولید دانش فنی/ اختراع منجر به تولید و تجاري -14

باشد، مجري مشروط به اینکه نویسنده مسئول آن مقاله باشد، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامی، از امتیاز نفر اول فناوري 
  برخوردار می شود.

  نباشد، امتیازي تعلق نمی گیرد.به طرح هایی که ناشی از مسئولیت اجرایی و وظایف حقوقی متقاضی باشد یا با تخصص او مرتبط  -15
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  پرونده درخواست ارتقا براي تکمیل مهمنکات 
هاي موثر خود را صادقانه ها رعایت اصل صداقت ضرورت دارد و نیاز است متقاضی ارتقا کلیه موارد مربوط به فعالیتدر پرکردن فرم .1

نامه تخلفات پژوهشی و نیز مشاهده موارد تخلف موجود در آیین فعالیت پژوهشیدر صورت اثبات عدم اصالت و شفاف بیان نماید. 
و درج مورد تخلف در  ، ضمن رد پرونده ارتقا متقاضیدر شناسنامه علمی متقاضی /و245602به شماره  25/12/1393مورخ 

عضو و پرونده  افتاد، بررسی مجدد پرونده ارتقا مرتبه عضو هیات علمی به مدت دو سال به تعویق خواهد ي علمی ويشناسنامه
 ارجاع داده خواهد شد. اي دانشگاهکمیته اخالق حرفهبه  هیات علمی

-می تعلق امتیازکامل باشد، شده قید علمی هیات عضو خدمت محل عنوان به دانشگاه نام که فناوريی ژوهشپ هايفعالیت کلیه به .2

در به عنوان مثال  .گرددمی اعطا مربوطه امتیاز نصف تا حداکثر ممیزه هیات تشخیص با و مورد حسب صورت این غیر در ،گیرد
و در منابع  "دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان"فقط عبارت  دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان،خصوص 

  مورد قبول است. ”Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources“التین فقط واژه 
در هیات ممیزه براي تصمیم گیري در خصوص ارتقا اغلب این سئوال مطرح می شود که کار شاخص متقاضی ارتقا چیست؟  .3

شاخص مثل چاپ مقاالت در مجالت معتبر، اختراعات داراي تاییدیه  فعالیت(ها) می شناسند؟ فعالیتمتقاضی ارتقا را به کدام 
در کمیسیون به این سئوال  دبیر کمیته باید بتوانداي و ملی با جذب بودجه از خارج دانشگاه. علمی، طرح هاي پژوهشی منطقه

 پاسخ دهد و پاسخ ایشان به هیات ممیزه منتقل خواهد شد. 

گرایش -در ارتقا به استادي نباید تغییر رشته یا گرایش صورت گرفته باشد. بخش اعظم فعالیت هاي مثبته باید در راستاي رشته .4
در تحقیقات متقاضی در لی متقاضی که در آن به درجه دانشیاري نایل شده است، باشد. به عبارت دیگر، یک خط سیر مشخص اص

 دیده شود. برنامه محوري تدوین شده عناوین پژوهشی انتخاب شده در راستاي 

ریخ جلسه هیات ممیزه می تواند پرونده چنانچه درخواست ارتقاء متقاضی در هیات ممیزه تایید نگردد، حداقل پس از شش ماه از تا .5
 مجدد خود را به کمیته منتخب ارائه نماید. 

 در خصوص گزارش طرح هاي پژوهشی در قسمت توضیحات ذکر شود که از این طرح مقاله اي نیز به چاپ رسیده یا خیر؟  .6

کسب کند، همان فعالیت مجددا نمی تواند از  یین نامه به استثناي موارد ذیل، امتیازآ 3چنانچه فعالیتی از یکی از بندهاي ماده  .7
 سایر بندهاي همین ماده کسب امتیاز کند:

 الف) پایان نامه یا رساله دانشجو
 هاي ملی و بین المللیب) کسب رتبه در جشنواره

 وهشی ژایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پ ج)
فنی/ اختراع منجر به تولید و تجاري سازي محصول یا  با طرف قرارداد خارج از موسسه و تولید دانشپژوهشی  طرح هاي) د

 فرایند که به یک فعالیت (اصل فعالیت یا مقاله مستخرج از آن) امتیاز کامل و به فعالیت دیگر نصف امتیاز تعلق می گیرد.
 

  توصیه هاي مهم هیات ممیزه به همکاران هیات علمی دانشگاه 
ساله کشور، آیین نامه ارتقاء و برنامه هـاي دانشـگاه،    20نقشه جامع علمی، سند چشم انداز همانطور که استحضار دارید از اهداف مهم 
هاي علمی نافع می باشد. عالوه بر آن ارتقاي جایگاه علمی دانشگاه در عرصـه هـاي علمـی و     حل معضالت مهم کشور از طریق فعالیت

اهـداف راهبـردي   دیگـر  ها در سطح کشور و جهـان از   ي دانشگاهپژوهشی داخلی و خارجی و کسب جایگاه مناسب و رفیع در رتبه بند
دانشگاه است. با عنایت به  نقش کلیدي اعضاي هیات علمی در دستیابی به اهداف فوق انتظـار مـی رود همکـاران محتـرم در انجـام و      

  :هاي علمی خود به نکات ذیل توجه داشته باشند انتشار فعالیت
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 اي یا استانی و ملی که منجر به حل یکی از معضالت جامعه گردد.اخلی، منطقههاي کاربردي در سطح د انجام طرح -1
 هاي پژوهشی مشترك با موسسات و دانشگاههاي معتبر بین اللملیانجام فعالیت -2
 هاي فناورانه که منجر به تولید و یا ساخت محصول مورد نیاز و یا تجاري سازي آنها در کشور شود. اختراع و انجام طرح -3
 و..)  هاي فناورانه اختراع وطرح، هاي پژوهشی، تالیف وتصنیف کتاب هاي علمی و پژوهشی (انجام طرح خشی به فعالیتتنوع ب -4
 ارائه نظریه پردازي در عرصه هاي مختلف علمی به منظور گسترش مرزهاي دانش -5
و مرجع قرار گرفتن یافته هاي علمی هاي تخصصی مورد نیاز براي رفع نیازهاي علمی کشور (تولید علم نافع  تالیف و تصنیف کتاب - 6

 همکاران توسط دیگران)
هاي علمی در مجالت کم اعتبار یا آنهایی که اعتبارشان هنوز مورد تاییـد قـرار نگرفتـه اسـت یـا داراي       پرهیز از انتشار نتایج یافته -7

 نمایه علمی معتبر نمی باشد. 
 همکاري در امور اجرایی بخش هاي مختلف دانشگاه -8
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  فعالیتهاي آموزشی -2 ماده
  

 رعایت نظم و انضباط درسی و  شئونات آموزشی  -1
آموزشی) متقاضی با توجه بـه   مرکب از هیات رئیسه دانشکده (رئیس دانشکده، معاون دانشکده و مدیرگروه ايتهدر کمی امتیاز این بند

امتیاز ایـن  . شودمینامه ریزي آموزشی دانشگاه ارسال در انتهاي هر نیمسال تعیین و به دفتر هماهنگی و برمندرج در جدول زیر موارد 
و حداکثر امتیاز در  7/0حداکثر امتیاز در هر نیمسال شود. منظور می نیمسال تحصیلی منتهی به زمان درخواست 10بند براي حداکثر 

متقاضی دست کم در دو نیمسـال تحصـیلی از   چنانچه امتیاز  است. 5امتیاز است و حداقل امتیاز الزم در هر دوره ارتقا  7هر دوره ارتقا 
  افتد.مدت یک سال به تعویق میکمتر باشد، ارتقاي مرتبۀ وي به 35/0
  

  هاي ارزیابی رعایت نظم و انضباط درسی و  شئونات آموزشیشاخص

  نام شاخص  ردیف
حداکثر 
امتیاز در 
  نیمسال

  امتیاز مکتسبه

 کنـد  نصب آن در محلی که گروه مشـخص مـی  اعالم و اجراي برنامه هفتگی مطابق ضوابط و   1
  ساعت در هفته) 40(حضور حداقل 

1/0    

    1/0  و نحوه ارزیابی درس  داشتن طرح درس براي واحد هاي نظري و عملی با ذکر منابع الزم  2
کالس هاي دروس نظري و برگزاري جلسات جبرانی (در صـورت نیـاز) قبـل از     تشکیل منظّم  3

  شروع امتحانات 
1/0    

    1/0  (آزمایشگاهی، حل تمرین، بازدید، کارگاه، ......) عملیجلسات دروس  تشکیل منظّم   4
    1/0  ارایه مشاوره علمی و آموزشی به دانشجویان (حضور در دفتر کار)  5
    1/0  هاي شخصی)رعایت شئونات معلمی (شخصیت، اخالق و ویژگی  6
    1/0  همکاري موثر با گروه آموزشی و دانشکده  7

  جمع امتیاز:  7/0حداکثر امتیاز در هر نیمسال: 
 

  رییس دانشکده:  معاون آموزشی دانشکده:    مدیر گروه:
  امضا:  امضا:  امضا:

  
 کیفیت تدریس  -2

 امتیـاز)،  8(سـال قبـل از دوره ارتقـا     4ارزیابی کیفیت تدریس براساس امتیازدهی دانشجویان در ارزیابی کیفیت تـدریس متقاضـی در   
کسـب حـداقل نمـره     آیـد. دسـت مـی  بـه هاي الف، ب و ج با توجه به کاربرگ امتیاز) 6( و رئیس دانشکدهامتیاز)  6(ارزیابی مدیر گروه 

امتیازات قابل اعطا برحسب طیف امتیازات اخذ شده  ) الزامی است.20(از  17و  16ترتیب ارزشیابی براي ارتقا به دانشیاري و استادي به
  ابی به صورت زیر خواهد بود:از نتایج ارزی

  (Q)امتیاز کیفیت تدریس  (G)نمره ارزشیابی   نحوه محاسبه
Q = G - 16  16  99/1تا  0  99/17تا  

Q = 2 + [(G – 18)×2.01]  18  99/3تا  2  99/18تا  
Q = 4 + [(G – 19)×4]  19  8تا  4  20تا  

  



 

١١ 

  ارزشیابی دروس توسط دانشجویان (کاربرگ الف) نمرهالف. 
هاي مورد ارزیابی منتهی به تاریخ ثبت سال) در هر یک از نیم20نمره ارزشیابی میانگین دانشجویان (از 

  تقاضا در کمیته منتخب (بر اساس مستندات موجود در دفتر هماهنگی و برنامه ریزي آموزشی دانشگاه)
ارزشیابی 

میانگین کل (از 
20(  

  در دوره ارتقا 
  
  

  
  

امتیاز کل 
  8از 

  تحصیلینیمسال 

  اول
  

  دوم
  

  سوم
  

  چهارم
  

  پنجم
  

  ششم
  

  هفتم
  

  هشتم
  

                    

  :هماهنگی و برنامه ریزي آموزشی دانشگاهنام و نام خانوادگی مدیر 
  
  

  مهر و امضاء
  

  ب. ارزیابی کیفیت تدریس توسط مدیر گروه با لحاظ نمودن نظرات اعضاي گروه (کاربرگ ب)

حداکثر   نام شاخص  ردیف
  امتیاز

امتیاز 
  مکتسبه

، نظیر تنـوع در ارائـه   و تسلط بر موضوعات دروسی توانمندي علمی   1
    1  دروس، بازنگري سرفصلها، ایجاد رشته و...

هاي متنوع (تمرین، تکلیف، کوییز، میان ترم، پایـان  از روشاستفاده   2
    1  ترم، ...) براي ارزیابی درس

همکاري مطلوب در توسعه مشارکت مؤثر در جلسات شوراي گروه و   3
    1  علمی و آموزشی گروه و انجام وظایف محوله

مشاوره و راهنمایی دانشجویان در امور تحصیلی و احترام متقابـل بـا     4
    1  دانشجویان

    1  رعایت شئون استادي و احترام متقابل با همکاران گروه  5

آموزشـی  تعامل نسبت به پیشنهادها، انتقادها و دیدگاههاي علمی و   6
    1  همکاران گروه

  جمع امتیاز:  6حداکثر امتیاز: 
  

  نام و امضاي مدیر گروه: 
  
  
 
  



 

١٢ 

  ج. ارزیابی کیفیت تدریس توسط رییس دانشکده (کاربرگ ج)

  امتیاز مکتسبه  حداکثر امتیاز  نام شاخص  ردیف

    2  وقت و فعال در دانشگاه  حضور تمام  1

2  
نظیر: محتوا و برنامه رعایت مقررات، نظم و انضباط آموزشی 

سـازي سـئواالت،    درسی، برگـزاري امتحانـات اعـم از آمـاده    
  حضور در امتحان و اعالم بموقع نمرات نهایی

1  
  

در کنـار ابعـاد   و فرهنگی دانشجویان به ابعاد پرورشی توجه   3
    1  ر حد تواندآموزشی 

ــاران و      4 ــا همک ــل ب ــرام متقاب ــت احت ــئون و رعای ــت ش رعای
    1  دانشجویان

    1  هاي اجرایی و خدمات علمیهمکاري در انجام فعالیت  5
  جمع امتیاز:  6حداکثر امتیاز: 

 
  نام و امضاي رییس دانشکده: 



 

١٣ 

  حضور فعال و تمام وقت -1بند  -4ماده 
هـا و  دانشـگاه نامه مدیریت امتیاز این بند براساس حضور فعال و تمام وقت در دانشگاه و مشارکت براساس تکالیف تعیین شده در آیین

هاي اجرایی محوله بر اساس نظر هیات رئیسـه دانشـکده (رئـیس دانشـکده،     موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوري و سایر فعالیت
در انتهاي هر نیمسال تعیین و به دفتـر همـاهنگی و برنامـه ریـزي     آموزشی) فرد متقاضی طبق جدول زیر  معاون دانشکده و مدیرگروه

حـداکثر  شـود.  منظـور مـی   نیمسال تحصیلی منتهی به زمان درخواست 8امتیاز این بند براي حداکثر . شودمیارسال آموزشی دانشگاه 
   است. 5امتیاز است و حداقل امتیاز الزم در هر دوره ارتقا  8و حداکثر امتیاز در هر دوره ارتقا  1امتیاز در هر نیمسال 

  
  هاي ارزیابی حضور فعال و تمام وقت اعضاي هیأت علمی شاخص

  حداکثر امتیاز   نام شاخص  ردیف
  امتیاز مکتسبه  در هر نیمسال

ساعت در هفته در دانشگاه و اعـالم برنامـه هفتگـی بـراي      40حضور حداقل   1
  اطالع دانشجویان

2/0    

    1/0  هاي نظري تشکیل به موقع و کامل کالس  2
    1/0  هاي عملیکامل کالس تشکیل به موقع و  3
    1/0  ها به تعداد کافیها و برگزاري آزمونارزشیابی مستمر در کالس  4
هاي میان ترم و پایان ترم و ثبت قطعی نمودن بـه موقـع   اعالم به موقع نمره  5

ها و نداشتن درخواسـت  ترم و عدم اشتباه مکرر در اعالم نمره هاي پایاننمره
  در نمره متعدد به منظور تغییر

1/0    

    1/0  حضور به موقع و موثر در جلسه امتحان پایان ترم  6
هاي محوله از سـوي  شرکت موثر در جلسات گروه و مشارکت در انجام فعایت  7

  گروه و دانشکده
1/0    

پاسخگویی به سواالت دانشجویان و دادن فرصت به آنان جهت رسـیدگی بـه     8
  اعتراض

1/0    

    1/0  اعالم آن به دانشجویان داشتن طرح درس مدون و  9
   جمع امتیاز:  1حداکثر امتیاز در هر نیمسال: 

  
  رییس دانشکده:  معاون آموزشی دانشکده:  مدیر گروه:

  امضا:  امضا:  امضا:
  
  
  
 

 


