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شیوه نامه اجرایی ترفیعات اعضاي هیات علمی
براساس آیین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی دانشگاه ها و موسسه هاي 

آموزش عالی، پژوهشی و فناوري

معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی
مدیریت برنامه ریزي، سنجش و نیاز سنجی آموزشی

1396سال 
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شهید رجاییدبیرتربیتاهگدانشمیعلهیأتياعضاترفیعاتیاجراینامهشیوه

هـا دانشگاههیات علمی يارتقاي مرتبه اعضانامهآیینهیات علمی و براساس يسازي فرایند ترفیع سالیانه اعضابه منظور روان
و طـرح در جلسـه   هـا دانشگاهي مشابه در سایر هانامهي آموزش عالی، پژوهشی و فناوري همچنین با بررسی شیوه هاموسسهو 

کمیته ترفیعات و تایید نهایی هیات محترم رئیسه دانشگاه، مجموعه حاضر تهیه و براي استفاده اعضاي هیات علمی در اختیـار  
. فوق الذکر اعتبار داشته باشد قابل استناد خواهد بودنامهآیینکه و تا زمانیگیردمیدانشکده قرار 

: تعاریف
منظور عضو هیات علمی شاغل در دانشگاه اعم از رسمی و یـا پیمـانی کـه صـالحیت علمـی و      :عضو هیات علمی تمام وقت

د که ساعات باشمیساعت در هفته 40عمومی وي به تایید هیات ممیزه و یا هیات اجرایی جذب رسیده باشد و ساعت خدمت 
.دگردمیحضور آنان مطابق با برنامه ابالغی دانشگاه در طول روزهاي کاري هفته توزیع 

منظور عضو هیات علمی شاغل در دانشـگاه اعـم از رسـمی و پیمـانی کـه صـالحیت عملـی و        :عضو هیات علمی نیمه وقت
د که ساعات باشمیساعت در هفته 20خدمت عمومی وي به تایید هیات ممیزه و یا هیات اجرایی جذب رسیده باشد و ساعت

.دگردمیبا برنامه ابالغی دانشگاه در طول روز هاي کاري هفته توزیع حضور آنان مطابق

ضوابط و مقررات این قالبمتناسب با عوامل ترفیع در هیات علمیعبارت است از نمایش عددي خدمات قابل قبول عضو:پایه
.شیوه نامه

.ضوابط و مقررات این شیوه نامهقالبواجد شرایط در هیات علمیعبارت است از افزایش عددي پایه عضو: ترفیع پایه
شاغل بر اساس ضوابط و مقررات این شیوه نامـه، در سـه سـال    هیات علمید که عضوگردمیبه وضعیتی اطالق :رکود علمی

.متوالی شرایط الزم براي کسب سه پایه استحقاقی را نداشته باشد
.ي هدفمند و منسجم است که از منابع مختلف تهیه و در یک مجموعه گردآوري می شودهادادهمطالب یا :تدوین کتاب
ي علمی و نظریات پذیرفته شده است که بر اساس تحلیل هادادهنوعی از تدوین کتاب مشتمل بر مجموعه اي از :تالیف کتاب

.معموال توام با نقد و یا نتیجه گیري استجدید و یا ترکیب مبتکرانه ساماندهی می شود و
دیـدگاه هـاي جدیـد و    درصد آن بـر اسـاس  20نوعی از تالیف کتاب مشتمل بر مجموعه اي است که حداقل :تصنیف کتاب

نوآوري هاي علمی نویسنده یا نویسندگان، تدوین و همراه با تحلیل یـا نقـد دیـدگاه هـاي دیگـران در یـک موضـوع مشـخص         
.چند که ممکن است آنها را قبال در مقاالت خود منتشر کرده باشندد، هر باشمی

بدل هاي موجود در جهان، تشخیص صحیح ترین و نزدیکترین نسـخه  -عبارت است از معرفی نسخه: تصحیح انتقادي کتاب
استناد بـه شـواهد و   ، ذکر ماخذ و منابع مورد استفاده با متنبه زمان حیات مولف، ارائه روش تحقیق، شرح و توضیح مستندات 

.کتاب شناسی آن، تکمیل نقایص چه در عبارت  و چه در محتوا و داوري در بهترین برداشت و نظایر آن
نشریه علمی معتبر داخلـی نشـریه   . معتبر اعم از نشریه علمی معتبر داخلی و خارجی استلمینشریه ع:ی معتبرلمنشریه ع

و همچنین وزارت بهداشت، (علوموزارت ترویجی از–ا علمی یعلمی پژوهشیجه است که داراي در) کاغذي یا الکترونیکی( اي
است که امتیـاز آن  ) کاغذي یا الکترونیکی(ر خارجی نشریه اينشریه علمی معتب. یا حوزه علمیه باشد) درمان و آموزش پزشکی

.دگردمیمتناسب با درجه اعتبار آن توسط هیات ممیزه تعیین 
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همایشی است که با داوري مقاالت دریافتی همراه بوده و پس از ارائه هر مقاله، نقد و بررسی یا پرسـش  :همایش علمی معتبر
بنیادي، کاربردي، توسـعه اي  (در این نوع همایش صرفا مقاالت علمی. و پاسخ در خصوص آن مقاله توسط حضار انجام می شود

.ارائه می شود) یا فناوري
ی کـه  المللبیني معتبر هانمایهو ) ISC(ه ارائه شده توسط پایگاه استنادي علوم جهان اسالممشتمل است بر نمای:نمایه معتبر

.باشدهی آن به تایید هیات ممیزه رسیدالمللبینمقبولیت 
و یا ISCمتناسب با هر رشته داراي تعداد استنادهایی بیش از تعداد مشخصی در گزارش نمایه هکاي به مقاله: مقاله پراستناد

.دگردمیسال قبل از سال مرجع باشد، اطالق 10و یا 5ی به ترتیب در المللبیني معتبر هانمایهی از یک
و یـا  ISCبه مقاله اي که متناسب با هر رشته داراي تعداد استنادهایی بیش از تعـداد مشخصـی در گـزارش نمایـه     :مقاله داغ

.دگردمیسال قبل از سال مرجع باشد، اطالق 2ی به ترتیب در المللبیني معتبر هانمایهیکی از 
بینـی پـیش عبارت است از مجموعه به هم پیوسته اي از مفاهیم، تعاریف، قضایا و پیشنهادها کـه بـه منظـور تبیـین و     :نظریه

.یا حقایق ارائه می شودهادیده
موجود توسط فرد خالق درباره یک موضوع و به دسـت  دانشعبارتست از فرایند شکسته شده و دوباره ساخته شدن :خالقیت

آوردن بینش جدید نسبت به ماهیت آن با رویکردي نو در جهت تشریح، برداشت، برقراري روابط، کشف نادانسته ها به منظـور  
.پردازشی نو از آن موضوع

عبارتست از تحقق بخشیدن، عینی کردن و ارائه نتایج خالقیت که به صـورت ارائـه یـک مفهـوم، تعریـف، قضـیه یـا        :نوآوري
.ظهور می کند) معموال در قالب یک مقاله علمی یا طراحی یک محصول و یا خدمت جدید( پیشنهاد جدید

نقد و مناظره در حوزه علوم انسانی و معـارف نشستی است که براي ارزیابی یک نظریه، نوآوري،:کرسی نقد و نظریه پردازي
اسالمی زیر نظر هیات حمایت از کرسی هاي نظریه پردازي، نقد و منـاظره و براسـاس ضـوابط و مقـررات آن هیـات در مراکـز       

.دگردمیعلمی برگزار 
:نکات ضروري

تایـک قبلماهیکزاموظف است به منظور درخواست پایه مربوط، ساالنهترفیعدریافتتاریخبهباتوجهیعلمهیأتوضع-1
یـن ادرمنـدرج تامتیـاز احـداقل  کسـب زاسو پـ نمایـد  به همراه مدرك مورد نیاز به دانشکده تحویل ارهطوبرممرفبعدماه

مشـکالت الزم به ذکـر اسـت   .نموددهاخوکسبارانهیسالایهپ،آمده استالفکه جزئیات امتیاز دهی آن در جدول نامهشیوه
.عهده عضو هیات علمی خواهد بودرناشی از عدم  ارسال پرونده ترفیعات در خارج از زمان مذکور ب

:مدارك مورد نیاز براي ترفیع
موافقت گروه آموزشی با ترفیع عضو هیات علمی متقاضی-
تکمیل و امضاء فرم ترفیع شامل بخش فرهنگی، آموزشی و پژوهشی-
مقاالت و سایر فعالیتهاي علمی، پژوهشی و اجراییارائه مدارك فیزیکی و فایل -

در صـورت  بررسـی و قابـل میاستخداکد اختصاصاز احراز صالحیت عمومی و پسپیمانیهیات علمی يپایه ترفیع اعضا-2
.شدخواهد اعطاء،احراز شرایط

مـور  امرتبـه در  ءرتقـا انامهینئساس مفاد آابر "خدمت قابل قبول") ماه12( یکسالبرايوقتتمامیعلمهیأتيضااعبه-3
ساس ات الزم بر امتیازاو یا مشاغل مدیریت ومشروط به کسب ییاجرا-یو علمیوهشپژ، ی، آموزشیجتماعا-یتربیت-یگفرهن

. دگردمیءعطااترفیع پایه ، یک نامهشیوهین ا
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مـور  ارتقـاء مرتبـه در   اساس مفاد آیین نامه ابر "خدمت قابل قبول")ماه24(سالدوبرايوقتنیمهیعلمهیأتيعضاابه -4
سـاس  امتیازت الزم بر او یا مشاغل مدیریت و مشروط به کسب ییاجرا-یو علمیوهشپژ، ی، آموزشیجتماعا، ی، تربیتیگفرهن

.دگردمیءعطااایه ترفیع پنامه، یک شیوهین ا
یمانـده  باق،یآزمایشـ یتبدیل وضعیت به رسمیوسته که به دلیل تاریخ پبه صورت نا" خدمت قابل قبول"محاسبه یک سال-5

یـت  رعاد، به شرط گردمییجاد ایهیأت علميضااعخدمت نیحدر و یا احتساب سنوات قبل از رسمی آزمایشیبق بورساسو
. بالمانع ست،ت مربوطهامقرر

ل محاسـبه نشـده و   یکسـال خـدمت قابـل قبـو    هبدون حقوق، در محاسبیهار ماه و مرخصازچتعلیق و معذوریت بیش ایام- 6
.فتاداهدان به تعویق خوابه همان میزدارفاین اتاریخ ترفیع 

معـادل  ) 3ماده (پژوهشی درصد امتیازات 50حداقل ترفیع ساالنه اعضا هیات علمی با مرتبه استادیار و باالتر جهت دریافت-7
، JCR ،ISI(یالمللـ بـین ي معتبـر  هـا نمایـه پژوهشی داخلی و یا –از مقاالت چاپ شده در نشریات علمی بایستمیامتیاز، 5/2

SCOPUS ،WOS3درصد پژوهشی از ماده 75و کسب حداقل در همان سال منتهی به تاریخ دریافت پایه ترفیع کسب گردد
لحاظ گردیده است75/3امتیاز مربوط به مقاالت نشریات نیز در 5/2د بدیهی است باشمیاز کل مقاالت الزامی ) 75/3معادل (
از طریق ارائـه  3درصد امتیازات ماده 50به منظور دریافت پایه ترفیع ساالنه باید حداقل مربیمرتبه اعضاء هیات علمی با -8

.مقاالت کسب نمایند

امتیازات الزم براي ترفیع ساالنه اعضاي هیأت علمی-جدول الف

اجتماعی-تربیتی–ي فرهنگی هافعالیت-1ماده 
ي عضو هیات علمی است که موید آمیختگی علم و اخالق اسالمی و مبتنـی بـر تقویـت و تـرویج     هافعالیتمجموعه اي از -1

1بر اساس جدول مـاده  هافعالیتاین . هاي انقالب اسالمی استد و در راستاي ارزشباشمی، مذهبی و ملی باورهاي اعتقادي
.ارتقاء قابل امتیازدهی استنامهآیین

)فرهنگی( نکات مورد توجه در فرایند اجراي ماده یک
اجتماعی هر عضو هیات علمی به منظور بررسی پرونـده ترفیـع اسـاتید    –تربیتی -شایان ذکر است امتیازات حاصل از فعالیتهاي فرهنگی

اجتمـاعی اعضـاي هیـات علمـی توسـط      -تربیتی-هاي فرهنگیفعالیتبدین ترتیب الزم است مستندات .باشدالزم و ضروري می
رئیس دانشکده جهت استعالم به معاونت فرهنگی ارسال و پس از دریافت پاسخ، نسبت بـه طـرح موضـوع در کمیتـه منتخـب      

گی پرونده بدیهی است در صورت عدم تایید حوزه معاونت فرهن. دانشکده و سپس ارسال به کمیته منتخب مرکزي  اقدام گردد
.در کمیته منتخب مرکزي ترفیعات قابل بررسی نخواهد بود

مرتبه

کیفیت 
تدریس

1ماده
-فعالیتهاي فرهنگی

اجتماعی-تربیتی

2ماده 
آموزشی

3ماده 
فناوري-پژوهشی 

4ماده 
-ي علمیهافعالیت

اجرایی
حداقل امتیاز
ر الزم از کل چها

ماده حداقل

شرط الزم و ضروري جهت 
دریافت ترفیع ساالنه

حداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقل

5/1210قابل ذخیره14353مربی

ذخیرهقابل15355استادیار
5/1212سال بعد5تا 

قابل ذخیره16355دانشیار و باالتر
5/1212سال بعد3تا 
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ي آموزشیهافعالیت-2ماده 
د که در جهت آموزش و تربیت دانشجویان، معطوف به حفظ و ارتقاء کیفیت آمـوزش و  باشمیي عضو هافعالیتمجموعه اي از 

.ارتقاء قابل امتیازدهی استنامهآیین2را اساس جدول ماده هافعالیتاین . انتقال مطلوب مفاهیم است
، 14امتیاز الزم از فرمهاي کیفیت تدریس طبق جدول الف براي هـر عضـو هیـات علمـی بـا مرتبـه مربـی        : 1تبصره-

.دباشمی16و دانشیار و باالتر 15استادیار 

فناوري–ي پژوهشی هافعالیت- 3ماده 
د که ضمن هدفمند بودن، قابلیت کشف و توسعه حقایق بـا ایجـاد توانـایی    باشمیي عضو هیات علمی هافعالیتمجموعه اي از 

ي هـا فنـاوري پیاده سازي و بکارگیري یافته هاي علمی را داشته و در جهت نیاز جامعـه و بـا توسـعه مرزهـاي دانـش و بسـط       
.ارتقاء مرتبه قابل امتیازدهی استنامهآیین3براساس ماده هافعالیتاین . برخوردار از اولویت در کشور باشد

)3ماده(ي پژوهشیهافعالیت:تبصره

) 3مـاده  (پژوهشـی  درصد امتیازات 50حداقل مرتبه استادیار و باالترهیات علمی با يترفیع ساالنه اعضاجهت دریافت-1
، JCR(یالمللـ بـین ي معتبـر  هانمایهپژوهشی داخلی و یا –از مقاالت چاپ شده در نشریات علمی بایستمیامتیاز، 5/2معادل 
ISI ،SCOPUS ،WOS)75و کسـب حـداقل   کسـب گـردد  همان سال منتهی به تاریخ دریافت پایه ترفیعدر )1-3دنب

دنـ بهبـ طوبرمامتیاز مربوط به مقاالت 5/2بدیهی است .دباشمیاز کل مقاالت الزامی ) 75/3معادل (3درصد پژوهشی از ماده 
.لحاظ گردیده است75/3زایتمانیز در3-1
از طریـق  3درصـد امتیـازات مـاده    50به منظور دریافت پایه ترفیع ساالنه باید حداقل مرتبه مربیهیات علمی با يضااع-2

.ارائه مقاالت کسب نمایند
در حیطـه زمـانی ترفیـع و یـا     ، دانشیار به بـاال هبترمابـ یملعتایهياضعاطسوتفعالیت پژوهشی ارائه شدهالزم است -3

.باشدقبل از آنسال 3حداکثر 
5حداکثر و یا در حیطه زمانی ترفیع ، استادیارهبترمابیملعتایهياضعاطسوتفعالیت پژوهشی ارائه شدهالزم است - 4

. قبل از آن باشدسال 
.الزامی است.. JCRوISIعلمی پژوهشی، تضریب تاثیر و ضریب تاثیر متوسط کلیه مقاال،الصاق مدارك نمایه علمی معتبر-5
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.درامتیازدهی مقاالت در نظر گرفته می شود) گرایش علمی
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بـه عنـوان محـل خـدمت     ) دانشگاه تربیت دبیـر شـهید رجـایی   ( دانشگاه با نام کاملبایستمیي پژوهشی هافعالیتکلیه -9
انگلیسی نیـز  نام دانشگاه به صورت( .گیردمیمتقاضی در کنار نام نویسنده ذکر شده باشد و در غیر اینصورت امتیازي به آن تعلق ن
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درصـد و در  50دوم باشـد تـا سـقف    آدرس که نام دانشـگاه،  در صورتی،محل خدمت دانشگاهی2در خصوص مقاالت با -10

.اظ شودحتواند لدرصد امتیاز می100که نام دانشگاه به عنوان آدرس اول عنوان شود تا سقف صورتی

گـروه  -رشـته تحصـیلی  ( درصد مستقیما در ارتبـاط بـا تخصـص متقاضـی     75حداقل بایستمیموضوع مقاله پژوهشی -11
.باشد) آموزشی

گیردحل خدمت متقاضی ترفیع اعالم نشده باشد هیچ امتیازي تعلق نمیبه مقاالتی که وابستگی م-12
.تاریخ پذیرش قطعی یا چاپ مقاله، بسته به درخواست متقاضی، مالك ترفیع می باشد-13
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.گیردامتیاز تعلق می5تا 2از ) انگلیسی و فارسی(مورد تایید وزارت علوم ISCو یداخلپژوهشی-به مقاالت علمی- 16
.گیردامتیاز تعلق می5و درمجموع تا سقفامتیاز 2تا ... ) و EBSCO(هانمایهبه مقاالت مجالت سایر -17
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امتیاز و خالصه مقاله نیز تـا سـقف   2تا سقف معتبر حداکثربین المللی هاي ملی ودر همایشارائه شده کامل به مقاالت-20
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.)گرددهمایش تعیین می
.دباشمیمقاالت همایش هاي ملی دانشجویی فاقد امتیاز -21
. اختراع، اکتشاف و نوآوري باید با تایید سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران باشد-22
کـه در قـرارداد   .... ) طرح هاي تحقیقاتی، تولیـد دانـش فنـی و    (گواهی میزان سهم همکاران براي فعالیت هاي پژوهشی -23
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تعلق مـی  امتیـاز 2تـا  یا پژوهشگاهی مجموعه گزارش هاي علمی نهایی طرح پژوهشی یا فناوري مصوب درون دانشگاهی -25

.مقاله مستخرج از طرح امتیاز تعلق نگرفته باشدهبکه منوط به آنگیرد
رارداد آن بین دانشگاه و کارفرما منعقد شده باشـد  هاي علمی نهایی طرح پژوهشی یا فناوري بیرونی که قمجموعه گزارش- 26

گـزارش طـرح هـاي تحقیقـاتی مشـترك بـا       : تبصـره ( .گیردمیتعلق امتیاز15تا سقف اختتام طرح و ارائه گزارشو با تایید
.)گیردبرابر امتیاز تعلق می5/1دانشگاه وموسسات علمی خارج از کشور 

ی نظري و همچنین داراي توصـیه  نگواهی شرکت در نمایشگاه هاي رسمی داراي مبابه اثر بدیع و ارزنده هنري که داراي -27
باشـند امتیـاز تعلـق    ) گواهی مبنی بر بدیع و ارزنده بـودن آثـار هنـري   (مرتبط با مرتبه حداقل دانشیارينامه از دوتن از اساتید

.گیردمی
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تا 10فقساعتبار ناشر در چاپ اول به ترتیب تاتالیف و تصنیف کتاب منتشر شده بر حسب اعتبار محتوي، کیفیت اثر و -28
.دباشمیامتیاز 15
% 20کتابی است کـه حـداقل   امتیاز به آن تعلق می گیرد، 3که در ماده ) حاصل از دستاوردهاي پژوهشی(کتاب تصنیفی -29

.باشندرا تأیید کرده استاد تمام در آن رشته، بدعت و نوآوري آن2از آن از کارهاي خود استاد باشد و 
د با ارائه گـواهی از  باشمیتالیف کتاب درسی براي وزارت آموزش وپرورش در صورتی که در زمینه تخصص عضو هیات عل-30

.امتیاز قابل محاسبه است5وزارت مذکور تا 
مـی  در شناسـنامه عل غیـره با توجه به درج عناوین ویراستار فنی، ویراستار علمی، ویراستار فرهنگی، ویراسـتار اجرایـی و   -31

. امتیاز تعلق می گیرد2حداکثر تا سقف ،کتاب، صرفا به ویراستار علمی
.گرددامتیاز لحاظ می7تا سقف ،در صورت مرتبط بودن با تخصص متقاضیکتاب ترجمه -32
-امتیاز تعلـق مـی  درویک مهبمولف یا مترجم کتاب به عنوان ویراستار علمی هم درج شده باشد، صرفا مانکه در صورتی-33

.گیرد
.شوددر نظر گرفته میامتیاز 7تصحیح انتقادي کتاب معتبر بر حسب میزان کیفیت اثر تا -34
در واحـد  بر اساس اعتبار جشنواره  و رتبه متقاضـی حـداکثر  ،هاي معتبر داخلی و خارجیکسب رتبه در جشنوارهامتیاز -35
.شودمیدر نظر گرفتهامتیاز10تا سقفامتیاز و حداکثر امتیاز این بند5کار 
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به طور مشترك انجام شـده باشـد و همکـاران سـهم خـود در فعالیـت پژوهشـی و        ...) کتاب، طرح پژوهشی، تولید دانش فنی و
که نویسـنده مسـئول مقالـه   بدون آن. گرددباشند، امتیاز آن طبق جدول ذیل توزیع میفناوري مشترك را تعیین و اعالم نکرده 

.، تاثیري در امتیازدهی داشته باشدبودن
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اجرایی-ي علمیهافعالیت-4ماده 
هاي علم و دانش، پـژوهش و فنـاوري بـوده و در راسـتاي     ي عضو هیات علمی است که مبتنی بر مولفههافعالیتاي از مجموعه

ارتقـاء  نامـه آیین4براساس ماده هافعالیتاین . دباشمیهاي مرتبط ها در حوزههاي اجرایی و توسعه زیر ساختتقویت مدیریت
.قابل احتساب است


