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  آئین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأت علمیشیوه نامه اجرایی 

 آموزشی  مؤسسه هاي: بخش اول

 (شوراي عالی انقالب فرهنگی 14/10/89مورخ  679جلسه  مصوب)
 

 

 

  مقذمه

ُ ثرش سَم آئیي ًبهِ اضتمب هطتجِ اثالغی عی ثرشٌبهِ شموبض « 1»ایي شیَُ ًبهِ زض اخطای هبزُ 

اػضبی ّیبت ػلوی آهَظشمی  ٍ ثطای  ثِ شطح شیل تسٍیي گطزیسُ 3/12/89هَضخ  98727/15/89

زٍلتی ٍ غیطزٍلتی ٍاثستِ ثِ ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی، هؤسسِ ّبی آهَظشی شبغل زض 

 .الظم االخطا هی ثبشس 1/6/1390اظ تبضید سبیط زستگبّْبی اخطایی ٍ ًْبزّبی ػوَهی وشَض 

 

 ختصاراتا: فصل اول

 . هٌظَض، ٍظاضت ػلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی است: وزارت .1

ّط یه اظ زاًشگبّْب ٍ هؤسسِ ّبی آهمَظ  ػمبلی، وهٍّشمی ٍ فٌمبٍضی     ثِ : مؤسسه .2

 « ٍظاضت»وممِ زاضای هدممَظ اظ شممَضای گسممتط  آهممَظ  ػممبلی  ٍ غیطزٍلتممی  زٍلتممی 

 .گطززاعالق هی ،یب سبیط هطاخغ لبًًَی شیطثظ هی ثبشٌس

شمَضای  آهَظشی ٍ وهٍّشی حَظٍی وِ ثطاسمب  هدمَظ   ثِ ولیِ هطاوع  :حوزه علمیه .3

 ،حمَظٍی همی ثبشمٌس    یتحصمیل همسضن  هدبظ ثِ فؼبلیت ٍ صمسٍض  ػبلی حَظُ ػلویِ لن 

 .اعالق هی گطزز

یمب ًْبزّمبی    ِ ّمب زٍلتمی، هؤسسم   ِ ّبیولیِ ٍظاضتربًِ ّب، هؤسسثِ  :دستگاه اجرایی .4

لیِ زستگبّْبیی ومِ شموَق لمبًَى ثمط     وّوچٌیي ػوَهی غیطزٍلتی، شطوتْبی زٍلتی ٍ 

ِ »ب تصطیح ًبم ثَزُ ٍ هصبزیك آى ثِ تأییس ّیمبت اهٌمبی   یآًْب هستلعم شوط ٍ   «هؤسسم

 .اعالق هی گطززهی ضسس، 

ٍاحمس سمبظهبًی هشرصمی ومِ زاضای اسمتمالق       ثِ :مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی .5

ایدبز شمسُ  شیصالح ٍ یب سبیط هطاخغ ٍ ثب تصَیت هدلس شَضای اسالهی  ثَزُ حمَلی

ثَزخمِ سمبالًِ آى اظ هحمل هٌمبثغ غیطزٍلتمی      %(  05)یب هی شَز ٍ ثیش اظ وٌدبُ زضصس 

 ضا ػْممممسُ زاض خٌجممممِ ػوممممَهی  ٍظممممبیخ ٍ ذممممسهبت زاضای  اًدممممبم تممممأهیي ٍ 

 .اعالق هی گطززس، هی ثبش
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ِ  :عضو هیات علمی .6 ّمط یمه اظ اػضمبی ّیمبت ػلومی آهَظشمی ٍ یمب وهٍّشمی ومِ           ثم

  زضآهممسُ ثبشممس، « هؤسسممِ»ثممِ اسممترسام  « ٍظاضت»همممطضات ثطاسممب  اممَاثظ ٍ  

 .اعالق هی گطزز

 ثممِ هٌظممَض اضظیممبثی صممالحیت ػلوممی  یی وممِ ثممِ هدوَػممِ فطهْممب :شناسنننامه علمننی .7

ثرمش اٍق   4تب  1خساٍق هَاَع هَاز فؼبلیتْبی هٌسضج زض   ثطاسب ػضَ ّیبت ػلوی 

   ، " آهَظشمممی "، "  اختومممبػی -تطثیتمممی -فطٌّگمممی" ) هطتجمممِآئمممیي ًبهمممِ اضتممممب   

ِ (  " اخطایی -ػلوی" ٍ  " فٌبٍضی –وهٍّشی "  تىویمل ٍ ثمِ تأییمس هطاخمغ شیمطثظ      ، تْیم

 .اعالق هی گطزز ،ضسیسُ ثبشس

 
 

 تعاریف: دومفصل 

زازُ ّبی ّسفوٌس ٍ هٌسدن است وِ اظ هٌبثغ هرتلمخ تْیمِ ٍ زض   هغبلت یب  :تذوین کتاب .1

 .یه هدوَػِ گطزآٍضی هی شَز

هدوَػِ ای اظ زازُ ّبی ػلوی ٍ ًظطیمبت   ظ تسٍیي وتبة هشتول ثطًَػی ا: تألیف کتاب .2

وِ ثطاسب  تحلیل خسیس ٍ یب تطویت هجتىطاًِ سبهبًسّی همی شمَز ٍ   است وصیطفتِ شسُ 

 .است ٍ یب ًتیدِ گیطی هؼوَالً تَأم ثب ًمس

 آى% 20حمسالل  ًَػی اظ تألیخ وتبة هشتول ثمط هدوَػمِ ای اسمت ومِ      :تصنیف کتاب .3

ٍ ّوطاُ  تسٍیي ،ٍ ًَآٍضی ّبی ػلوی ًَیسٌسُ یب ًَیسٌسگبى ی خسیسّْبثطاسب  زیسگب

ثب تحلیل یب ًمس زیسگبّْبی زیگطاى زض یه هَاَع هشرص هی ثبشس، ّط چٌس وِ هوىمي  

 .سٌاست آًْب ضا لجالً زض همبالت ذَز هٌتشط وطزُ ثبش

 ثمسق ّمبی هَخمَز زض خْمبى،     –ست اظ هؼطفی ًسمرِ  ا ػجبضت: تصحیح انتقادي کتاب .4

تشریص صحیح تطیي ٍ ًعزیىتطیي ًسرِ ثِ ظهبى حیمبت هؤلمخ، اضائمِ ضٍ  تحمیمك،     

شطح ٍ تَایح هستٌسات هتي، شوط هأذص ٍ هٌبثغ هَضز استفبزُ ثب اسمتٌبز ثمِ شمَاّس ٍ    

وتبة شٌبسی آى، تىویل ًممبیص چمِ زض ػجمبضت ٍ چمِ زض هحتمَا ٍ زاٍضی زض ثْتمطیي       

  .ثطزاشت ٍ ًظبیط آى

شطیِ ػلوی هؼتجط اػن اظ ًشطیِ ػلومی هؼتجمط زاذلمی ٍ ذمبضخی     ً :نشریه علمی معتبر .5

 زاضای ومِ  اسمت  ( وبغمصی یمب الىتطًٍیىمی   )ًشطیِ ػلوی هؼتجمط زاذلمی ًشمطیِ ای    . است

ٍ ّوچٌمیي ٍظاضت ثْساشمت،   ) «ٍظاضت»تطٍیدمی اظ   –وهٍّشی یب ػلومی   –زضخِ ػلوی 

ذمبضخی ًشمطیِ ای   ًشطیِ ػلوی هؼتجط  .یب حَظُ ػلویِ ثبشس (زضهبى ٍ آهَظ  وعشىی

 اػتجممبض آى تَسممظ اهتیممبظ آى هتٌبسممت ثممب زضخممِ  اسممت وممِ ( وبغممصی یممب الىتطًٍیىممی)

 .ّیبت هویعُ تؼییي هی گطزز
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ّوبیشی است وِ ثب زاٍضی همبالت زضیبفتی ّوطاُ ثمَزُ ٍ ومس اظ    :همایش علمی معتبر .6

 ش ٍ وبسمد زضذصمَآ آى همبلمِ تَسمظ حضمبض     اضائِ ّط همبلِ، ًمس ٍ ثطضسی یب وطس

ثٌیبزی، وبضثطزی، تَسؼِ ای یمب  )زض ایي ًَع ّوبیش صطفبً همبالت ػلوی . اًدبم هی شَز

 .اضائِ هی شَز( فٌبٍضی

وبیگبُ استٌبزی ػلَم خْبى اسمالم  اضائِ شسُ تَسظ  ثط ًوبیِاست هشتول  :معتبر نمایه .7

) ISC 1(    أییممس ثممِ تآى ثممیي الوللممی  وممِ همجَلیممت  ٍ ًوبیممِ ّممبی هؼتجممط ثممیي الوللممی 

 .ضسیسُ ثبشست هویعُ ّیب

زاضای تؼساز اسمتٌبزّبیی ثمیش اظ   هتٌبست ثب ّط ضشتِ وِ همبلِ ای ثِ :  2مقاله پراستناد .8

ثیي الوللی ثِ تطتیت  ٍ یب یىی اظ ًوبیِ ّبی هؼتجط ISCگعاض  ًوبیِ  زض تؼساز هشرصی

 .اعالق هی گطزز ثبشس، سبق لجل اظ سبق هطخغ  10ٍ یب  0زض 

ِ  : 3اغمقالننه د .9  زاضای اسممتٌبزّبیی ثممیش اظ  هتٌبسممت ثممب ّممط ضشممتِ   وممِ ای  ثممِ همبلمم

 یممب یىممی اظ ًوبیممِ ّممبی هؼتجممط ثممیي الوللممی    ISCگممعاض  ًوبیممِ زض  هشرصممیتؼممساز 

 . اعالق هی گطزز  ،ثبشسسبق لجل اظ سبق هطخغ  2زض 

سممت اظ هدوَػممِ ثممِ ّممن ویَسممتِ ای اظ هفممبّین، تؼممبضیخ، لضممبیب ٍ ا ػجممبضت :نظریننه .10

 .َض تجییي ٍ ویش ثیٌی وسیسُ ّب یب حمبیك اضائِ هی شَزویشٌْبزّب وِ ثِ هٌظ

تَسمظ   زفطآیٌس شىستِ شسى ٍ زٍثبضُ سبذتِ شسى زاًش هَخَ ػجبضتست اظ :خالقیت .11

فطز ذالق زضثبضُ یه هَاَع ٍ ثِ زست آٍضزى ثیٌش خسیمس ًسمجت ثمِ هبّیمت آى ثمب      

ثمِ هٌظمَض    ضٍیىطزی ًَ زض خْت تشطیح، ثطزاشت، ثطلطاضی ضٍاثظ، وشخ ًبزاًستِ ّمب 

 .  اظ آى هَاَع وطزاظشی ًَ

ًتبیح ذاللیت وِ ثمِ صمَضت    اظ تحمك ثرشیسى، ػیٌی وطزى ٍ اضائِ ػجبضتست :نوآوري .12

 یمب ؼومَالً زض لبلمت یمه همبلمِ ػلومی      ه)ویشٌْبز خسیس  اضائِ یه هفَْم، تؼطیخ، لضیِ یب

 . ظَْض هی وٌس (یب ذسهت خسیس ٍ عطاحی یه هحصَق

ومِ اظ لحمبػ هیمبًگیي ومل زض زٍضُ ّمبی      آهَذتِ ای است  زاًش: دانش آموخته ممتاز .13

ٍ زض زٍضُ تحصمیالت تىویلمی،    اٍق%( 20)وبضزاًی ٍ وبضشٌبسمی خمعٍ ثیسمت زضصمس     

اٍق زاًش آهَذتگبى ّن زٍضُ ای ّمبی ذمَز زض ضشمتِ     %(50)خعٍ ثیست ٍ وٌح زضصس 

 .ثبشس 16َزُ ٍ العاهبً زاضای هؼسق ثبالی هطثَط ث

 
_________________________ 
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ثیٌمی   سمٌسی اسمت هشمتول ثمط هغبلؼمبت وبضشٌبسمی، هجمیي ومیش         :پیوست فرهنگنی  .41

ویبهسّبی فطٌّگی ٍ اػوبق العاهبت ٍ استبًساضزّبی هطثَط زض ّط ًَع عمطح، تصموین ٍ   

فطٌّگی هتٌبست ثب همتضیبت ٍ اختوبػی   َلی لضبیی،حم  السام والى التصبزی، سیبسی،

  .ٍ شطایظ خبهؼِ

 ًشستی اسمت ومِ ثمطای اضظیمبثی یمه ًظطیمِ، ًمَآٍضی،         :کرسی نقذ و نظریه پردازي .15

 ًمس ٍ هٌبظطُ زض حمَظُ ػلمَم اًسمبًی ٍ هؼمبضال اسمالهی ظیمط ًظمط ّیمبت حوبیمت اظ          

   ٍ هممطضات آى ّیمبت زض    وطسی ّبی ًظطیِ وطزاظی، ًمس ٍ هٌمبظطُ ٍ ثطاسمب  امَاثظ 

 .هطاوع ػلوی ثطگعاض هی گطزز

 
 

 ضوابط کلی :فصل سوم

اػضبی ّیبت ػلوی زض ّط هطتجِ ثِ هٌظَض اضتمب ٍ هستوط غبق توبم ٍلت حسالل هست اشت -1ماده 

 :ثِ هطتجِ ثبالتط ػجبضت است اظ

 سبق 3                         (ثب هسضن وبضشٌبسی اضشس)هطثی آهَظشیبض  -الخ  

 سبق 0       هطثی  -ة 

 سبق 4       استبزیبض -ج            

 سبق 4       زاًشیبض -ز 

ػلوی ثطای اضتمب ثمِ هطتجمِ    ٍلت ػضَ ّیبت اشتغبق توبمزض حسالل هست  هَاضز شیل  -1تبصره 

 :سلبثل احتسبة ًوی ثبشثبالتط 

 زٍضُ اطٍضت ذسهت ًظبم ٍظیفِ -الخ

                لغمممغ ٍظمممبیخ آهَظشمممی ٍ یمممب وهٍّشمممی  همممست همممأهَضیتی ومممِ هٌدمممط ثمممِ -ة

           گممطزززض هؤسسممِ هحممل ذممسهت ٍ یممب هحممل هأهَضیممت هممی ّیممبت ػلوممی  ػضممَ

آئیي ًبهِ استرساهی اػضبی ّیبت ػلومی ٍ  « 44»ثبستثٌبی همبهبت هَاَع هبزُ )

 (شیل ایي هبزُ« 2»هشوَلیي تجصطُ 

 سسبت وهٍّشی هست ذسهت ثیش اظ یه سَم زٍضُ تَلخ زض هؤ -ج

اشمتغبق  همست   حسالل زٍضُ فطصت هغبلؼبتی ٍ وسب زوتطی اػضبی ّیبت ػلوی خعٍ -2تبصره 

 .هی گطززهحسَة آًبى ثطای اضتمب ثِ هطتجِ ثبالتط 

          ًیومِ حضمَضی ٍ ًیومِ ٍلمت ثمطای اضتممب        اػضمبی ّیمبت ػلومی   ّط زٍ سبق ذسهت  -3تبصره 

سبق ذمسهت تومبم ٍلمت آًمبى      " یه " ٍ " ٍ ًینیه " ثِ هطتجِ ثبالتط ثِ تطتیت هؼبزق 

 .گطززهی تلمی
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         ثممِ تشممریص حممسالل هممست اشممتغبق آى زسممتِ اظ اسممتبزیبضاى ٍ زاًشممیبضاًی وممِ    -4 تبصننره

ثِ تشریص هی تَاًس  ،هی ثبشٌس حبئع شطایظ اضتمب ثِ هطتجِ ثبالتطّیبت هویعُ شیطثظ 

تب یىسبق ومبّش یبثمس هشمطٍط ثمط     شیل  ثب وست اهتیبظات هٌسضج زض ثٌسّبیّیبت آى 

 .سبق ًجبشس 7اظ  زض هطتجِ ّبی هصوَض ووتطآًبى ایٌىِ هدوَع هست اشتغبق 

ثمِ هیمعاى حمسالل    آئمیي ًبهمِ اضتممب    « 1»هبزُ « 6»هیبًگیي اهتیبظ وست شسُ اظ ثٌس  .1

 اهتیبظ الظم اظ ثٌس هصوَض زض عَق زٍضُ هَضز اضظیبثی

     زض ّمط  آئمیي ًبهمِ اضتممب     «2»همبزُ  « 1»اظ ثٌمس  م تمط  حساوثط اهتیبظ زض ٍاحس وبض یب .2

 (اهتیبظ 7/0) زض عَق زٍضُ هَضز اضظیبثیًین سبق تحصیلی 

 آئیي ًبهِ اضتمب «3»ثطاثط حسالل اهتیبظ ثٌسّبی تؼییي وٌٌسُ هبزُ  0/1 .3

 آئیي ًبهِ اضتمب «4»الی « 1»ثطاثط حسالل اهتیبظ ول اظ هدوَع هَاز  0/1 .4

اػضبی ّیبت ػلوی اظ یه هطتجِ ثِ هطتجِ ثبالتط هٌحصطاً اهتیبظّبیی وِ زض  یثطای اضتمب -2ماده 

 . هجٌبی هحبسجِ ذَاّس ثَز ثبشس هطتجِ فؼلی وست شسُ

زض صَضت تأییس اضتمب هطتجِ ػضَ ّیبت ػلوی تَسظ ّیبت هویعُ، تمبضید اخمطای حىمن     -3ماده 

         بًممِ وویتممِ هٌترممتاضتمممب هطتجممِ هتمباممیبى اظ تممبضید نجممت شٌبسممٌبهِ ػلوممی زض زثیطذ

هی ثبشس هشطٍط ثط آى ومِ ولیمِ اهتیبظّمبی الظم ثمِ تشمریص وویسمیَى ترصصمی        

 .هطثَعِ تب آى ظهبى وست شسُ ثبشس

تبضید اخطای حىن اضتمب هطتجِ وطًٍسُ ّبیی وِ ثِ زلیل ػسم وست حسالل اهتیبظّبی الظم : تبصره

، تىویمل وس اظ ضز شسُ ثبشس  اظ عطال وویتِ هٌترت، وویسیَى ترصصی یب ّیبت هویعُ

 .ض زثیطذبًِ وویتِ هٌترت ذَاّس ثَززنجت هدسز وطًٍسُ تبضید 

 ومِ  حمَظٍی ٍ ًیمع ذجطگمبى ثمسٍى همسضن زاًشمگبّی        4 یب ٍ 3زاضًسگبى هساضن سغح  -4ماده 

ثطاسمب  امَاثظ ٍ   هطتجِ ػلوی آًبى ثِ تأییس هطاخغ شیصمالح ضسمیسُ ٍ یمب همی ضسمس      

 .ثبالتط اضتمب هی یبثٌس هطتجِثِ ، اضتمبهمطضات آئیي ًبهِ 

ثبیسمت  هتمبایبى حمَظٍی زاضای فؼبلیمت آهَظشمی ٍ وهٍّشمی زض حمَظُ ػلویمِ همی        :تبصره

هغبثك فطهْمب ٍ خمساٍق    شٌبسٌبهِ ػلوی ذَز ضا زض چبضچَة اَاثظ ایي شیَُ ًبهِ ٍ

ٍ وس اظ تأییس هطاخغ زاضای هدَظ شمَضای ػمبلی هطومع همسیطیت      ًوَزُ هطثَعِ تٌظین

 .ػلویِ لن ثِ هؤسسِ هحل ذسهت اضائِ ًوبیٌس حَظُ
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تمبابی اضتمب هطتجِ اػضبی ّیبت ػلوی هأهَض ثِ تحصیل صطفبً وس اظ اتوبم هأهَضیت  -5ماده 

 .تحصیلی آًبى لبثل ثطضسی هی ثبشس

تَلخ الظم ثمِ هأهَضیمت تحصمیلی     زٍضُهطثیبى آهَظشیبض ٍ یب هطثیبًی وِ وس اظ عی  :تبصره

 تمبامبی ذمَز ضا ومیش اظ اػمعام ثمِ وویتمِ هٌترمت اضائمِ ًومَزُ ثبشمٌس،            اػعام شسُ ٍ

 .ایي هبزُ هستثٌی ثَزُ ٍ تمبابی ایشبى لبثل ضسیسگی هی ثبشس اظ شوَق

هطثیبى آهَظشیبض ٍ یب هطثیبًی ومِ ثمب هدمَظ شمَضای ثمَض  ٍظاضت ٍ ثمب اسمتفبزُ اظ         -6ماده 

 ٍ ( حسمت همَضز  )یمب زوتمطی    هأهَضیت تحصیلی هَفك ثِ اذص هسضن وبضشٌبسی اضشمس 

تَلخ ٍ وست حمسالل اهتیمبظات الظم ،    زٍضُشسُ ٍ یب هی شًَس هی تَاًٌس ثسٍى ضػبیت 

ثِ صطال اضائِ هسضن هَضز ًظط ثِ هطتجِ ثبالتط اضتمب یبثٌس ٍ تبضید اخطای حىن آًمبى اظ  

   تممبضید اًتصممبة ٍ شممطٍع ثممِ وممبض هدممسز ثممب هممسضن وبضشٌبسممی اضشممس ٍ یممب زوتممطی  

 .هی ثبشس( حست هَضز)

زاضای همسضن وبضشٌبسمی   ) هطثیمبى آهَظشمیبض  تصوین گیطی زضذصَآ اضتممب هطتجمِ    :تبصره

اذص هسضن زوتمطی  ٍ یب هطثیبًی وِ ثسٍى استفبزُ اظ هأهَضیت تحصیلی هَفك ثِ  (اضشس

شسُ ٍ یب هی شًَس ثب اضائِ حسالل زٍ همبلِ ػلوی وهٍّشی زض ًشطیبت هؼتجط ػلومی ثمط   

ػْسُ ّیبت هویعُ شیطثظ هی ثبشس ٍ تبضید اضتمب هطتجِ آًبى ومس اظ تأییمس ّیمبت هویمعُ     

 .تبضید هؤذط اذص هسضن زوتطی ٍ یب همبالت هصوَض ذَاّس ثَز

حَظٍی وِ ثطاسب  اهتیمبظات الظم   4ضن زوتطی ٍ یب سغح اػضبی ّیبت ػلوی فبلس هس -7ماده 

 4ثِ هطتجِ استبزیبضی اضتمب یبفتمِ اًمس، صمطفًب ومس اظ اذمص همسضن زوتمطی ٍ یمب سمغح          

 .حَظٍی ثب وست اهتیبظات الظم هی تَاًٌس ثِ هطاتت ػلوی ثبالتط اضتمب یبثٌس

ؼلمی ثطاسمب  ضأی   هتمبایبى فبلس همساضن زاًشمگبّی ومِ صمالحیت آًمبى زض هطتجمِ ف       :تبصره

 ثمِ تأییمس ضسمیسُ ثبشمس     «ٍظاضت»وویسیَى ذجطگبى ثسٍى هسضن زاًشگبّی هسمتمط زض  

 .اظ شوَق هفبز ایي هبزُ هستثٌی هی ثبشٌساضتمب ثِ هطاتت ثبالتط  خْت

ثب ضػبیت وبهمل لمَاًیي ٍ   ّوبًٌس اػضبی ّیبت ػلوی ضسوی اػضبی ّیبت ػلوی ویوبًی  -8اده م

شطایظ الظم وس اظ تصَیت ّیبت هویعُ شیطثظ همی تَاًٌمس   همطضات ٍ زض صَضت احطاظ 

 .ثِ هطتجِ ثبالتط اضتمب یبثٌس

فؼبلیتْبی چْبضگبًِ اػضمبی ّیمبت ػلومی هَامَع  ایمي همبزُ ومِ ومس اظ اتومبم زٍضُ          : تبصره

ِ »ّومبى  ثِ اسمترسام  « هؤسسِ»زض سطثبظی ٍ یب عی زٍضُ اطٍضت  زضآهمسُ  « هؤسسم

 .ثبشٌس لبثل احتسبة ذَاّس ثَز
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زض زاًشگبّْب ٍ هؤسسمبت آهمَظ    وِ  اتجبع ذبضخیایطاًیبى همین ذبضج اظ وشَض ٍ یب  -9ماده 

ػبلی ٍ وهٍّشی ذبضج اظ وشَض زاضای هطتجِ ػلوی ثَزُ ٍ ثب ضػبیت لمَاًیي ٍ هممطضات   

ِ »هطثَعِ ثِ اسمترسام    فؼلمی آًمبى ثمِ تأییمس     هطتجمِ  زضآهمسُ ثبشمٌس، چٌبًچمِ    « هؤسسم

اَاثظ ٍ همطضات آئیي ًبهِ اضتممب،  ضسیسُ ثبشس ثطاسب  « تٍظاض»ّیبت هویعُ هطوعی 

 . ثِ هطتجِ ثبالتط اضتمب هی یبثٌس

لغغ ًظمط اظ تأییمس   تجِ ثبالتط، ًشستگی اػضبی ّیبت ػلوی هتمبای اضتمب ثِ هطحىن ثبظ -10ماده 

اَاثظ ٍ همطضات صمٌسٍق ثبظًشسمتگی هطثَعمِ    یب ػسم تأییس ّیبت هویعُ شیطثظ تبثغ 

ّط حبق چٌبًچِ ػضمَ ّیمبت ػلومی هتمبامی اضتممب لجمل اظ ثبظًشسمتگی         زض .هی ثبشس

 .لبثل ثطضسی ذَاّس ثَزهساضن ذَز ضا تحَیل وویتِ هٌترت ًوَزُ ثبشس، تمبابی ٍی 

امَاثظ ٍ   ب ضػبیتث صطفبً «هؤسسِ»ّط گًَِ اَاثظ ٍ همطضات زیگط اظ سَی  اػوبق -11ماده 

 ِ ِ »ب اضائمِ ویشمٌْبز ّیمبت هویمعُ     ٍ ثم  همطضات هٌسضج زض آئیي ًبهِ اضتمب هطتجم   «هؤسسم

 هطاخممغ شیممطثظ  ٍ وممس اظ تأییممس «ٍظاضت»هویممعُ  ٍ ّیبتْممبی ثممِ هطوممع ّیبتْممبی اهٌممب 

 .اهىبى وصیط هی ثبشس

هممطضات  »« 3»همبزُ  « 9»زض اخمطای ثٌمس    «ٍظاضت»هطوع ّیبتْبی اهٌب ٍ ّیبتْبی هویعُ  -12ماده 

ثط حسمي اخمطای   « هویعُ هطوعی بیْهطثَط ثِ عطظ تشىیل ٍ اذتیبضات ٍ ٍظبیخ ّیبت

آئیي ًبهِ اضتممب ًظمبضت زاشمتِ ٍ زض صمَضت لمعٍم ضأسمبً اظ عطیمك عمطح وطًٍمسُ زض          

السام ثِ ثطضسمی وطًٍمسُ    «ٍظاضت»وویسیًَْبی ترصصی ٍ ّیبتْبی هویعُ هستمط زض 

 هطومع   آىومِ زض ایمي صمَضت ضأی اثالغمی اظ سمَی       ذَاّس ًوَز اػضبی ّیبت ػلوی

 .ثبشس االتجبع هی الظم

 

 اختصاصیضوابط : فصل چهارم

 آئین نامه ارتقا بخش اول 1شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -1ماده 

 اػضممبی  " اختوممبػی –تطثیتممی  -فطٌّگممی " اضظیممبثی اهتیبظّممبی لبثممل هحبسممجِ اظ فؼبلیتْممبی  

یمت  شٌبسٌبهِ ػلومی ٍ ثمب ضػب   «1»ثطاسب  خساٍق هٌسضج زض فطم شوبضُ  «هؤسسِ»ّیبت ػلوی 

 اضتممب آئیي ًبهِ « 1»تَسظ وویسیَى ترصصی هَاَع هبزُ   هٌحصطاًزلیك تَایحبت شیل آًْب 

 .صَضت هی وصیطز

اهتیبظّممبی هَاممَع ایممي هممبزُ ثممسٍى ًیممبظ ثممِ ثطضسممی زض وویتممِ هٌترممت ثطضسممی  -تبصننره 

 اضتمب هطتجمِ  آئیي ًبهِ  «1»تَسظ وویسیَى ترصصی هَاَع هبزُ ، صطفبً «هؤسسِ»

 .طزاًدبم هی وصی

 



 8 

 

 

 
 آئین نامه ارتقا بخش اول 2شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -2ماده 

ثطاسمب    «هؤسسِ»اضظیبثی اهتیبظّبی لبثل هحبسجِ اظ فؼبلیتْبی آهَظشی اػضبی ّیبت ػلوی 

 شٌبسمٌبهِ ػلومی ٍ ثمب ضػبیمت زلیمك تَامیحبت شیمل آًْمب          «2»فمطم شموبضُ   خساٍق هٌسضج زض 

 .صَضت هی وصیطز

 ضػبیممت ًظممن ٍ اًضممجبط زضسممی    تؼیممیي شممبذص ّممبی هطثممَط ثممِ اضظیممبثی     -1تبصننره 

آهَظشی ػضَ ّیبت ػلوی ٍ هیعاى اّویت ّط یه اظ شبذص ّمبی تؼیمیي    ٍ شئَى

ِ » یآهَظشم  شَضایػْسُ  ثط «1-2» شسُ زض لبلت وبضثطي شوبضُ ثمَزُ ٍ   «هؤسسم

ثمِ  ٍ  صفط تب ثیسمت هی ثبیست ثط هجٌبی ًیوسبق تحصیلی ًحَُ اضظیبثی آى زض ّط 

ظم ثِ تَایح اسمت چٌبًچمِ ًومطُ    ال .هحبسجِ گطزز« 1-2»وبضثطي شیل ضاثغِ شطح 

ووتمط ثبشمس    35/0اظ هتَالی  ًیوسبق تحصیلیثیش اظ زٍ  ّیبت ػلوی ػضَاضظیبثی 

 .ثِ تؼَیك ذَاّس افتبز سبقیه ثِ هست اضتمب هطتجِ ٍی 

     ػلومی ٍ هیمعاى   بتتؼییي شبذصْبی هطثَط ثمِ اضظیمبثی ویفیمت تمسضیس ػضمَ ّیم       -2 تبصره

      « 2-2»اّویت ّمط یمه اظ شمبذص ّمبی تؼیمیي شمسُ زض لبلمت وبضثطگْمبی شموبضُ          

ِ »ثط ػْسُ شَضای آهَظشی ( ٍ -ّم  -ج -الخ)     ثمَزُ ٍ ًحمَُ اضظیمبثی آى     «هؤسسم

   هی ثبیست ثط هجٌبی صفط تب ومٌح ثمِ شمطح ضاثغمِ ّمبی شیمل وبضثطگْمبی هطثَعمِ         

 .هحبسجِ گطزز

ّبی آهَظشی ضسوی هصمَة   ولیِ زٍضُثطای ّیبت ػلوی آهَظشی ػضَ ؼبلیتْبی ف -3 تبصره

ًیومِ   ٍ( online ثمطذظ  آهَظشمْبی الىتطًٍیىمی  )اػن اظ حضَضی،  غیط حضمَضی  

 هحبسجِ هی 5/0ٍ  75/0، 1ثب اطایت ثِ تطتیت زض احتسبة وویت تسضیس حضَضی 

 .گطزز

َظُ ػلویِ، ثِ تطتیمت هؼمبزق تمسضیس زض    ح 4ٍ  3،  2،  1زض ّط یه اظ سغَح تسضیس  -4 تبصره

 .زٍضُ وبضزاًی، وبضشٌبسی، وبضشٌبسی اضشس ٍ زوتطی هحسَة هی شَز

زلیممبً هشمبثِ زضٍ  ًظمطی    اضظیبثی وویت تسضیس زضٍ  ػولی اظ لحبػ اهتیمبظزّی   -5صره بت

 .زثَذَاّس 

 ط ًیوسمبق وویت تسضیس ثطای اػضبی ّیبت ػلومی زض ّم   لبثل هحبسجِحساوثط اهتیبظ  -6تبصره 

 .ثبشسهی اهتیبظ   6تحصیلی 
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ػضمَ ّیمبت ػلومی ثطاسمب  ثطًبهمِ ضیمعی       ثمطای  ٍاحس هَظخ تؼییي شسُ چٌبًچِ  -7تبصره 

ضػبیمت   همی تَاًمس ثمب   هصمَة ثبشمس ٍی   ووتط اظ ٍاحس هَظخ آهَظشی  «هؤسسِ»

اذمص   آئمیي ًبهمِ اضتممب ومس اظ    ثرش اٍق « 2»خسٍق شوبضُ « 3»شیل ثٌس « 3»تجصطُ 

 خْممت تممسضیس زض سممبیط زاًشممگبّْب ٍ هؤسسممبت      ظ هؤسسممِ هتجممَع هدممَظ ا

یمل  وتمب تى )اضائِ گَاّی الظم ٍ هسمتٌسات وویمت ٍ ویفیمت تمسضیس     ، ثب آهَظ  ػبلی

 .ثْطُ هٌس گطزز« 2»اظ اهتیبظات هبزُ ( ٍاحس هَظخ هطثَعِ

اػضبی ّیبت ػلوی زاضای سوتْبی اخطایی وِ ٍاحس هَظخ آًبى صمفط ٍاحمس تؼیمیي     -8تبصره 

 آئممیي ًبهممِ اسممترساهی اػضممبی     «44»هشممبغل هَاممَع هممبزُ   )طزیممسُ اسممت  گ

زض ظهبى تصمسی هشمبغل هطثَعمِ اظ حمسالل اهتیمبظ ویفیمت تمسضیس ٍ        ( ّیبت ػلوی

اهتیبظ وویت تسضیس سمبیط هشمبغل   . اهتیبظ وویت تسضیس ثْطُ هٌس هی گطزًس حساوثط

   ٍاحممس هَظممخ ثممِ صممَضت وبهممل ٍ ویفیممت تممسضیس آًممبى ثطاسممب    زاضای وسممط

 .ٍاحس هَظخ تؼییي شسُ هحبسجِ هی گطزز

 وسمت  هطتجمِ زاًشمیبضی هفترمط ثمِ     ثمِ  هتمبامی اضتممب   چٌبًچِ ػضمَ ّیمبت ػلومی     -9تبصره 

آهممَظ  ثبشممس ثٌممب ثممِ زضذَاسممت ٍی ٍ تصممَیت ّیممبت هویممعُ  یػٌممَاى سممطآهس

شممطط وسممت حممسالل  هلممعم ثممِ ضػبیممت ،ٍ تأییممس ّیممبت هویممعُ هطوممعی «هؤسسممِ»

. ثمَز رَاّس ًآئیي ًبهِ اضتمب هطتجِ ثرش اٍق  «4»ٍ  «3»سُ هَاز اهتیبظّبی تؼییي وٌٌ

 :تحمك یبثس سطآهسی زض آهَظ  ثب احطاظ شطایظ شیل

 «1»هبزُ «  6»اهتیبظ اظ ثٌس  8وست حسالل  .1

 (اهتیبظ 7)«  2»هبزُ « 1»ثٌس اظ اهتیبظ  وست سمخ .2

 (اهتیبظ 6)  «2»هبزُ « 2»وست حس ًصبة الظم اظ ثٌس  .3

 « 2»همبزُ  « 3»هتیمبظ ثمیش اظ حمسالل اهتیمبظ تؼیمیي شمسُ زض ثٌمس        ا 10وست حسالل  .4

 (اهتیبظ  18)

 (اهتیبظ 2)« 2»هبزُ « 2-5-2»وست سمخ اهتیبظ اظ ثٌس  .5

 (اهتیبظ 3)« 2»هبزُ « 2-6-2»ثٌس  اظ وست سمخ اهتیبظ  .6

 ًبهِ اضتمب هطتجِ  ئیيآ« 4»الی « 1»اهتیبظ اظ هدوَع هَاز  120وست حسالل  .7
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 آئین نامه ارتقا بخش اول  3ه ارزیابی امتیازات موضوع ماده شیو -3ماده 

ِ »فٌبٍضی اػضبی ّیبت ػلومی   –اضظیبثی اهتیبظات لبثل هحبسجِ اظ فؼبلیتْبی وهٍّشی   «هؤسسم

شٌبسٌبهِ ػلوی ٍ ثب ضػبیت زلیك تَایحبت شیل آًْب  «3»ثطاسب  خساٍق هٌسضج زض فطم شوبضُ 

 .صَضت هی وصیطز

اهتیبظ همبلِ ٍ یب وتبة صطفًب تمبضید ومصیط  ٍ یمب چمبح همبلمِ یمب وتمبة        زض احتسبة  -1تبصره 

 .حست هَضز هالن ػول هی ثبشس

چٌبًچِ هتمبای اضتمب اظ اهتیبظ وصیط  چبح همبلِ ٍ یب وتمبثی ثمطای اضتممب ثمِ هطتجمِ       -2تبصره 

آى همبلِ یب وتبة زض صَضتی ومِ تمبضید چمبح آى    فؼلی استفبزُ ًٌوَزُ ثبشس، اهتیبظ 

 .اظ تبضید اضتمب هطتجِ فؼلی ثبشس لبثل هحبسجِ استثؼس 

ثِ همبالت زاضای ّوپَشبًی الظم اسمت اهتیمبظ تؼیمیي شمسُ زض هیمعاى      زض اهتیبظ زّی  -3تبصره 

فمطم   «1-3»ثٌمس  خسٍق شیل  زضّوپَشبًی اطة ٍ سپس ثطاسب  سْن تؼییي شسُ 

 .هحبسجِ گطززشٌبسٌبهِ ػلوی « 3»شوبضُ 

 همبلمِ  « 3»ٍ « 2»هطتجِ زاًشمیبضی ٍ اسمتبزی ثمِ تطتیمت اضائمِ حمسالل        ثطای اضتمب ثِ -4تبصره 

ػلوی وهٍّشی هؼتجط هستمل العاهی است ٍ هٌظَض اظ همبلِ هستمل همبلِ ای است وِ 

چٌبًچِ همبلِ، هسترطج اظ وبیمبى ًبهمِ یمب     .ًَیسٌسُ آى صطفبً شرص هتمبای ثبشس

هشتطوبً ًَیسٌسگبى ( هتمبای)ضسبلِ زاًشدَ ثَزُ ٍ زاًشدَ ٍ استبز ضاٌّوبی ٍی 

 .آى همبلِ ًیع هستمل تلمی هی گطزز ،همبلِ ثبشٌس

 ب یم هسمترطج اظ ضسمبلِ   ( ًمِ صمس زض صمس آى   )چٌبًچِ ثرشمی اظ هغبلمت یمه همبلمِ      -5تبصره 

زض  همبلِوویت ٍ ویفیت ًَع وبیبى ًبهِ هتمبای اضتمب ثبشس ثرش هطثَعِ هتٌبست ثب 

لبثمل   شٌبسمٌبهِ ػلومی    3فمطم شموبضُ    «3-3»تمب   «1-3»ٍق اّط یه اظ ثٌسّبی خمس 

 .احتسبة هی ثبشس

 اضتمممب ثممِ هطتجممِ اسممتبزی ػممالٍُ ثممط وسممت حممسالل اهتیممبظات هٌممسضج زض خممسٍق     -6تبصننره 

ُ  «4»آئیي ًبهِ اضتمب هطتجِ ثب ضػبیت تجصطُ ثرش اٍق « 0»شوبضُ  هسمتلعم   ،ایي همبز

 :هی ثبشساظ هَاضز شیل  هَضز یه حساللتحمك 

 سممبیط هؤسسممِ هحممل ذممسهت یممب  زٍ زاًشممدَی زٍضُ زوتممطی زض ّممسایت ضسممبلِ  .1

  زض ضشتِ هطثَط( «هؤسسِ»ثب اذص هَافمت )زاضای زٍضُ زوتطی هؤسسِ ّبی 

هحل ذمسهت  هؤسسِ ّسایت وبیبى ًبهِ ّشت زاًشدَی زٍضُ وبضشٌبسی اضشس زض  .2

فبلمس زٍضُ   هؤسسمِ ّمبی   ثمطای  («هؤسسِ»ثب اذص هَافمت )ّب هؤسسِ ٍ یب سبیط 

 ض ضشتِ هطثَطزوتطی ز
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 یه وتبة تألیفیزاضا ثَزى  .3

 یه عطح وهٍّشی هلی ٍ یب سِ عطح استبًی یب هٌغمِ ای زاضا ثَزى  .4

اًدومي ػلومی هطثَعمِ،    )اضائِ یه ًظطیِ خسیس ثب تأییس هطاومع ػلومی هؼتجمط شیمطثظ      .5

 (ٍ ّیبت هویعُ شیطثظ «ٍظاضت»ی ٍ فٌبٍض وهٍّش هؼبًٍت

صمطفبً  « 0-3»المی  « 1-3»ِ هممبالت هَامَع ثٌمسّبی    ٍ ذالصم هممبالت   اهتیبظ ولیِ -7تبصره 

 . هحبسجِ همی گمطزز   شٌبسٌبهِ ػلوی« 3»فطم شوبضُ  «1-3»شیل ثٌس ثطاسب  خسٍق 

اهتیمبظ ًفمط اٍق   بشس ثهسترطج اظ وبیبى ًبهِ یب ضسبلِ زاًشدَ  ،زض هَاضزی وِ همبلِ

 .تؼلك هی گیطزاستبز ضاٌّوب ثِ 

ب ضسبلِ چٌس زاًشدَ ضا یه استبز ضاٌّوب ثط ػْسُ زاشتِ ٍ چٌبًچِ ّسایت وبیبى ًبهِ ی -8تبصره 

زاًشدَیبى شیطثظ ثمِ ّومطاُ اسمتبز ضاٌّومبی یمبز شمسُ ًَیسمٌسگبى همبلمِ ثبشمٌس          

 .اظ اهتیبظ ًفط اٍق ثطذَضزاض ذَاّس شس( استبز ضاٌّوب)هتمبای اضتمب 

ضاٌّومب ثمط ػْمسُ    چٌبًچِ ّسایت وبیبى ًبهِ یب ضسبلِ زاًشدَ ضا ثمیش اظ یمه اسمتبز     -9تبصره 

س صطفبً استبز ضاٌّوبی اٍق هی تَاًس اظ سْن اهتیبظ تؼییي شسُ ثطای ًفط ٌزاشتِ ثبش

 .اٍق ثطذَضزاض گطزز
 
 

 

 آئین نامه ارتقا بخش اول  4شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  -4ماده 

ِ »اضظیبثی اهتیبظات لبثل هحبسجِ اظ فؼبلیتْبی اخطایمی اػضمبی ّیمبت ػلومی      ثطاسمب    «هؤسسم

  شٌبسمٌبهِ ػلومی ٍ ثمب ضػبیمت زلیمك تَامیحبت شیمل آًْمب        « 4»خساٍق هٌسضج زض فمطم شموبضُ   

 .صَضت هی وصیطز

 

          تجصممطُ ثممِ تصممَیت« 29»هممبزُ ٍ « 16»هدوَػممبً زض چْممبض فصممل هتضمموي ایممي شممیَُ ًبهممِ 

 .سالظم االخطا هی ثبش 1/6/90سیس ٍ اظ تبضید ضتحمیمبت ٍ فٌبٍضی  ٍظیط هحتطم ػلَم،

 


