شیوه نامه اجرایی آئیننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیأتعلمی
بخش اول :مؤسسههاي آموزشی
(مصوب جلسه  679مورخ  89/10/14شوراي عالی انقالب فرهنگی)
مقذمه
ایي ضیًَُبهِ زض اخطای هبزُ«  »1ثرص سَم آئیيًبهِ اضتمب هطتجِ اثالغی عی ثرطٌبهِ ضوبضُ
 89/15/98727هَضخ  89/12/3ثِ ضطح شیل تسٍیي گطزیسُ ٍ ثطای اػضبی ّیأتػلوی آهَظضی ضبغل زض
هؤسسِّبی آهَظضی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی ٍاثستِ ثِ ٍظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ،سبیط زستگبُّبی اخطایی
ٍ ًْبزّبی ػوَهی وطَض اظ تبضید  1390/6/1الظم االخطا هیثبضس.

فصل اول :اختصارات
 .1وزارت :هٌظَضٍ ،ظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی است.
 .2مؤسسه :ثِ ّط یه اظ زاًطگبُّب ٍ هؤسسِّبی آهَظش ػبلی ،پژٍّطی ٍ فٌبٍضی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی
وِ زاضای هدَظ اظ ضَضای گستطش آهَظش ػبلی«ٍظاضت» یب سبیط هطاخغ لبًًَی شیطثظ هیثبضٌس،
اعالق هیگطزز.
 .3حوزه علمیه :ثِ ولیِ هطاوع آهَظضی ٍ پژٍّطی حَظٍی وِ ثط اسبس هدَظ ضَضای ػبلی حَظُ
ػلویِ لن هدبظ ثِ فؼبلیت ٍ غسٍض هسضن تحػیلی حَظٍی هیثبضٌس ،اعالق هیگطزز.
 .4دستگاه اجرایی :ثِ ولیِ ٍظاضتربًِّب ،هؤسسِّبی زٍلتی ،هؤسسِّب یب ًْبزّبی ػوَهی غیطزٍلتی،
ضطوتّبی زٍلتی ٍ ّوچٌیي ولیِ زستگبُّبیی وِ ضوَل لبًَى ثط آًْب هستلعم شوط ٍ یب تػطیح ًبم
ثَزُ ٍ هػبزیك آى ثِ تبئیس ّیأتاهٌبی«هؤسسِ»هیضسس ،اعالق هیگطزز.
 .5مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی :ثِ ٍاحس سبظهبًی هطرػی وِ زاضای استمالل حمَلی ثَزُ ٍ
ثب تػَیت هدلس ضَضای اسالهی ٍ یب سبیط هطاخغ شیػالح ایدبز ضسُ یب هیضَز ٍ ثیص اظ پٌدبُ
زضغس ( )%50ثَزخِ سبالًِ آى اظ هحل هٌبثغ غیطزٍلتی تأهیي ٍ اًدبم ٍظبیف ٍ ذسهبت زاضای خٌجِ
ػوَهی ضا ػْسُزاض هی ثبضس ،اعالق هیگطزز.
 .6عضو هیأتعلمی :ثِ ّط یه اظ اػضبی ّیأتػلوی آهَظضی ٍ یب پژٍّطی وِ ثطاسبس ضَاثظ ٍ
همطضات«ٍظاضت»ثِ استرسام«هؤسسِ»زضآهسُ ثبضس ،اعالق هیگطزز.
 .7شناسنامه علمی :ثِ هدوَػِ فطمّبیی وِ ثِ هٌظَض اضظیبثی غالحیت ػلوی ػضَ ّیأتػلوی ثط
اسبس فؼبلیتّبی هٌسضج زض خساٍل هَضَع هَاز  1تب  4ثرص اٍل آئیيًبهِ اضتمب هطتجِ("فطٌّگی-
تطثیتی -اختوبػی"" ،آهَظضی"" ،پژٍّطی– فٌبٍضی"ٍ "ػلوی -اخطایی") تْیِ ،تىویل ٍ ثِ تبئیس
هطاخغ شیطثظ ضسیسُ ثبضس ،اعالق هیگطزز.

27

فصل دوم :تعاریف
 .1تذوین کتاب :هغبلت یب زازُّبی ّسفوٌس ٍ هٌسدن است وِ اظ هٌبثغ هرتلف تْیِ ٍ زض یه
هدوَػِ گطزآٍضی هیضَز.
 .2تألیف کتابًَ :ػی اظ تسٍیي وتبة هطتول ثط هدوَػِای اظ زازُّبی ػلوی ٍ ًظطیبت پصیطفتِ ضسُ
است وِ ثطاسبس تحلیل خسیس ٍ یب تطویت هجتىطاًِ سبهبًسّی هیضَز ٍ هؼوَالً تَأم ثب ًمس ٍ یب
ًتیدِگیطی است.
 .3تصنیف کتابًَ :ػی اظ تألیف وتبة هطتول ثط هدوَػِای است وِ حسالل

 %20آى ثط اسبس

زیسگبُّبی خسیس ٍ ًَآٍضیّبی ػلوی ًَیسٌسُ یب ًَیسٌسگبى ،تسٍیي ٍ ّوطاُ ثب تحلیل یب ًمس
زیسگبُّبی زیگطاى زض یه هَضَع هطرع هیثبضسّ ،ط چٌس وِ هوىي است آًْب ضا لجالً زض همبالت
ذَز هٌتطط وطزُ ثبضٌس.
 .4تصحیح انتقادی کتاب :ػجبضت است اظ هؼطفی ًسرِ -ثسل ّبی هَخَز زض خْبى ،تطریع
غحیحتطیي ٍ ًعزیهتطیي ًسرِ ثِ ظهبى حیبت هؤلف ،اضائِ ضٍش تحمیك ،ضطح ٍ تَضیح هستٌسات
هتي ،شوط هأذص ٍ هٌبثغ هَضز استفبزُ ثب استٌبز ثِ ضَاّس ٍ وتبةضٌبسی آى ،تىویل ًمبیع چِ زض
ػجبضت ٍ چِ زض هحتَا ٍ زاٍضی زض ثْتطیي ثطزاضت ٍ ًظبیط آى.
 .5نشریه علمی معتبرً :ططیِ ػلوی هؼتجط اػن اظ ًططیِ ػلوی هؼتجط زاذلی ٍ ذبضخی استً .ططیِ

– پژٍّطی یب
ػلوی هؼتجط زاذلی ًططیِای(وبغصی یب الىتطًٍیىی)است وِ زاضای زضخِ ػلوی
ػلوی– تطٍیدی اظ«ٍظاضت»ٍ ّوچٌیي ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىی یب حَظُ ػلویِ ثبضس.
ًططیِ ػلوی هؼتجط ذبضخی ًططیِ ای(وبغصی یب الىتطًٍیىی)است وِ اهتیبظ آى هتٌبست ثب زضخِ
اػتجبض آى تَسظ ّیأتهویعُ تؼییي هیگطزز.

 .6همایش علمی معتبرّ :وبیطی است وِ ثب زاٍضی همبالت زضیبفتی ّوطاُ ثَزُ ٍ پس اظ اضائِ ّط
همبلًِ ،مس ٍ ثطضسی یب پطسش ٍ پبسد زضذػَظ آى همبلِ تَسظ حضبض اًدبم هیضَز .زض ایي ًَع
ّوبیص غطفبً همبالت ػلوی(ثٌیبزی ،وبضثطزی ،تَسؼِ ای یب فٌبٍضی)اضائِ هیضَز.
 .7نمایه معتبر :هطتول است ثط ًوبیِ اضائِ ضسُ تَسظ پبیگبُ استٌبزی ػلَم خْبى اسالم ) ٍ ( ISC
ًوبیِّبی هؼتجط ثیيالوللی وِ همجَلیت ثیيالوللی آى ثِ تبئیس ّیأتهویعُ ضسیسُ ثبضس.
 .8مقاله پراستناد :ثِ همبلِای وِ هتٌبست ثب ّط ضضتِ

زاضای تؼساز استٌبزّبیی ثیص اظ تؼساز

هطرػی زض گعاضش ًوبیِ  ٍ ISCیب یىی اظ ًوبیِّبی هؼتجط ثیيالوللی ثِ تطتیت زض  ٍ 5یب  10سبل
لجل اظ سبل هطخغ ثبضس ،اعالق هیگطزز.

 .9مقاله داغ :به همبلِای وِ هتٌبست ثب ّط ضضتِ زاضای استٌبزّبیی ثیص اظ تؼساز هطرػی زض گعاضش
ًوبیِ  ISCیب یىی اظ ًوبیِّبی هؼتجط ثیيالوللی زض
هیگطزز.

 2سبل لجل اظ سبل هطخغ ثبضس ،اعالق

 .10نظریه :ػجبضت است اظ هدوَػِ ثِ ّن پیَستِای اظ هفبّین ،تؼبضیف ،لضبیب ٍ پیطٌْبزّب وِ ثِ
هٌظَض تجییي ٍ پیص ثیٌی پسیسُّب یب حمبیك اضائِ هیضَز.
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 .11خالقیت :ػجبضتست اظ فطآیٌس ضىستِضسى ٍ زٍثبضُ سبذتِضسى زاًص هَخَز تَسظ فطز ذالق
زضثبضُ یه هَضَع ٍ ثِ زست آٍضزى ثیٌص خسیس ًسجت ثِ هبّیت آى ثب ضٍیىطزی ًَ زض خْت
تططیح ،ثطزاضت ،ثطلطاضی ضٍاثظ ،وطف ًبزاًستِّب ثِ هٌظَض پطزاظضی ًَ اظ آى هَضَع.
 .12نوآوری :ػجبضتست اظ تحمك ثرطیسى ،ػیٌی وطزى ٍ اضائِ ًتبیح ذاللیت وِ ثِ غَضت اضائِ یه
هفَْم ،تؼطیف ،لضیِ یب پیطٌْبز خسیس(مػوَالً زض لبلت یه همبلِ ػلوی یب عطاحی یه هحػَل ٍ یب
ذسهت خسیس) ظَْض هیوٌس.
 .13دانش آموخته ممتاز :زاًصآهَذتِای است وِ اظ لحبػ هیبًگیي ول زض زٍضُّبی وبضزاًی ٍ
وبضضٌبسی خعٍ ثیست زضغس( )%20اٍل ٍ زض زٍضُ تحػیالت تىویلی ،خعٍ ثیست ٍ پٌح زضغس
( )%25اٍل زاًصآهَذتگبى ّن زٍضُایّبی ذَز زض ضضتِ هطثَط ثَزُ ٍ العاهبً زاضای هؼسل ثبالی 16
ثبضس.
 .14پیوست فرهنگی :سٌسی است هطتول ثط هغبلؼبت وبضضٌبسی ،هجیي پیصثیٌی پیبهسّبی فطٌّگی
ٍ اػوبل العاهبت ٍ استبًساضزّبی هطثَط زض ّط ًَع عطح ،تػوین ٍ السام والى التػبزی ،سیبسی،
حمَلی لضبیی ،اختوبػی ٍ فطٌّگی هتٌبست ثب همتضیبت ٍ ضطایظ خبهؼِ.
 .15کرسی نقذ و نظریه پردازیً :طستی است وِ ثطای اضظیبثی یه ًظطیًَِ ،آٍضیً ،مس ٍ هٌبظطُ زض
حَظُ ػلَم اًسبًی ٍ هؼبضفاسالهی ظیط ًظط ّیأت حوبیت اظ وطسیّبی ًظطیِپطزاظیً ،مس ٍ هٌبظطُ
ٍ ثط اسبس ضَاثظ ٍ همطضات آى ّیأت زض هطاوع ػلوی ثطگعاض هیگطزز.

فصل سوم :ضوابط کلی
ماده  -1حسالل هست اضتغبل توبم ٍلت ٍ هستوط اػضبی ّیأتػلوی زض ّط هطتجِ ثِ هٌظَض اضتمب ثِ هطتجِ
ثبالتط ػجبضت است اظ:
الف -هطثی آهَظضیبض(ثب هسضن وبضضٌبسی اضضس)
ة -هطثی
ج -استبزیبض
ز -زاًطیبض

 3سبل
 5سبل
 4سبل
 4سبل

تبصره  -1هَاضز شیل زض حسالل هست اضتغبل توبمٍلت ػضَ ّیأتػلوی ثطای اضتمب ثِ هطتجِ ثبالتط لبثل
احتسبة ًویثبضس:
الف -زٍضُ ضطٍضت ذسهت ًظبم ٍظیفِ
ب -هست هأهَضیتی وِ هٌدط ثِ لغغ ٍظبیف آهَظضی ٍ یب پژٍّطی ػضَ ّیأتػلوی زض هؤسسِ
هحل ذسهت ٍ یب هحل هأهَضیت هیگطزز(.ثأستثٌبی همبهبت هَضَع هبزُ «  »44آئیيًبهِ
استرساهی اػضبی ّیأتػلوی ٍ هطوَلیي تجػطُ« »2شیل ایي هبزُ)
ج -هست ذسهت ثیص اظ یه سَم زٍضُ تَلف زض هؤسسبت پژٍّطی
تبصره  -2زٍضُ فطغت هغبلؼبتی ٍ پسب زوتطی اػضبی ّیأتػلوی خعٍ حسالل هست اضتغبل آًبى ثطای اضتمب
ثِ هطتجِ ثبالتط هحسَة هیگطزز.
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تبصره ّ -3ط زٍ سبل ذسهت اػضبی ّیأتػلوی ًیوِ حضَضی ٍ ًیوِ ٍلت ثطای اضتمب ثِ هطتجِ ثبالتط ثِ
تطتیت هؼبزل"یه ٍ ًین"ٍ"یه" سبل ذسهت توبم ٍلت آًبى تلمی هیگطزز.
تبصره  -4حسالل هست اضتغبل آى زستِ اظ استبزیبضاى ٍ زاًطیبضاًی وِ ثِ تطریع ّیأتهویعُ شیطثظ حبئع
ضطایظ اضتمب ثِ هطتجِ ثبالتط هیثبضٌس ،هیتَاًس ثِ تطریع آى ّیأت ثب وست اهتیبظات هٌسضج زض
ثٌسّبی شیل تب یىسبل وبّص یبثس هططٍط ثط ایٌىِ هدوَع هست اضتغبل آًبى زض هطتجِّبی
هصوَض ووتط اظ  7سبل ًجبضس.
 .1هیبًگیي اهتیبظ وست ضسُ اظ ثٌس« »6هبزُ« »1آئیيًبهِ اضتمب ثِ هیعاى حسالل اهتیبظ الظم اظ ثٌس
هصوَض زض عَل زٍضُ هَضز اضظیبثی
 .2حساوثط اهتیبظ زض ٍاحس وبض یب تطم اظ ثٌس« »1هبزُ« »2آئیيًبهِ اضتمب زض ّط ًین سبل تحػیلی
زض عَل زٍضُ هَضز اضظیبثی(0/7اهتیبظ)
 1/5 .3ثطاثط حسالل اهتیبظ ثٌسّبی تؼییي وٌٌسُ هبزُ« »3آئیيًبهِ اضتمب
 1/5 .4ثطاثط حسالل اهتیبظ ول اظ هدوَع هَاز« »1الی« »4آئیيًبهِ اضتمب
ماده  -2ثطای اضتمبی اػضبی ّیأتػلوی اظ یه هطتجِ ثِ هطتجِ ثبالتط هٌحػطاً اهتیبظّبیی وِ زض هطتجِ فؼلی
وست ضسُ ثبضس هجٌبی هحبسجِ ذَاّس ثَز.
ماده  -3زض غَضت تبئیس اضتمب هطتجِ ػضَ ّیأتػلوی تَسظ ّیأتهویعُ ،تبضید اخطای حىن اضتمب هطتجِ
هتمبضیبى اظ تبضید ثجت ضٌبسٌبهِ ػلوی زض زثیطذبًِ وویتِ هٌترت هیثبضس هططٍط ثط آى وِ ولیِ
اهتیبظّبی الظم ثِ تطریع وویسیَى ترػػی هطثَعِ تب آى ظهبى وست ضسُ ثبضس.
تبصره :تبضید اخطای حىن اضتمب هطتجِ پطًٍسُّبیی وِ ثِ زلیل ػسم وست حسالل اهتیبظّبی الظم اظ عطف
وویتِ هٌترت ،وویسیَى ترػػی یب ّیأتهویعُ ضز ضسُ ثبضس پس اظ تىویل ،تبضید ثجت هدسز
پطًٍسُ زض زثیطذبًِ وویتِ هٌترت ذَاّس ثَز.
ماده  -4زاضًسگبى هساضن سغح  ٍ 3یب  4حَظٍی ٍ ًیع ذجطگبى ثسٍى هسضن زاًطگبّی وِ هطتجِ ػلوی
آًبى ثِ تبئیس هطاخغ شیػالح ضسیسُ ٍ یب هیضسس ثط اسبس ضَاثظ ٍ همطضات آئیي ًبهِ اضتمب ،ثِ هطتجِ
ثبالتط اضتمب هییبثٌس.
تبصره :هتمبضیبى حَظٍی زاضای فؼبلیت آهَظضی ٍ پژٍّطی زض حَظُ ػلویِ هیثبیست ضٌبسٌبهِ ػلوی ذَز
ضا زض چبضچَة ضَاثظ ایي ضیَُ ًبهِ ٍ هغبثك فطمّب ٍ خساٍل هطثَعِ تٌظین ًوَزُ ٍ پس اظ تبئیس
هطاخغ زاضای هدَظ ضَضای ػبلی هطوع هسیطیت حَظُ ػلویِ لن ثِ هؤسسِ هحل ذسهت اضائِ ًوبیٌس.
ماده  -5تمبضبی اضتمب هطتجِ اػضبی ّیأتػلوی هأهَض ثِ تحػیل غطفبً پس اظ اتوبم هأهَضیت تحػیلی آًبى
لبثل ثطضسی هیثبضس.
تبصره :هطثیبى آهَظضیبض ٍ یب هطثیبًی وِ پس اظ عی زٍضُ تَلف الظم ثِ هأهَضیت تحػیلی اػعام ضسُ ٍ
تمبضبی ذَز ضا پیص اظ اػعام ثِ وویتِ هٌترت اضائِ ًوَزُ ثبضٌس ،اظ ضوَل ایي هبزُ هستثٌی ثَزُ ٍ
تمبضبی ایطبى لبثل ضسیسگی هیثبضس.
ماده  -6هطثیبى آهَظضیبض ٍ یب هطثیبًی وِ ثب هدَظ ضَضای ثَضس ٍظاضت ٍ ثب استفبزُ اظ هأهَضیت تحػیلی
هَفك ثِ اذص هسضن وبضضٌبسی اضضس ٍ یب زوتطی(حست هَضز)ضسُ ٍ یب هیضًَس هیتَاًٌس ثسٍى
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ضػبیت زٍضُ تَلف ٍ وست حسالل اهتیبظات الظم ،ثِ غطف اضائِ هسضن هَضز ًظط ثِ هطتجِ ثبالتط اضتمب
یبثٌس ٍ تبضید اخطای حىن آًبى اظ تبضید اًتػبة ٍ ضطٍع ثِ وبض هدسز ثب هسضن وبضضٌبسی اضضس ٍ یب
زوتطی(حست هَضز)هیثبضس.
تبصره :تػوینگیطی زضذػَظ اضتمب هطتجِ هطثیبى آهَظضیبض(زاضای هسضن وبضضٌبسی اضضس)ٍ یب هطثیبًی وِ
ثسٍى استفبزُ اظ هأهَضیت تحػیلی هَفك ثِ اذص هسضن زوتطی ضسُ ٍ یب هیضًَس ثب اضائِ حسالل زٍ
همبلِ ػلوی -پژٍّطی زض ًططیبت هؼتجط ػلوی ثط ػْسُ ّیأتهویعُ شیطثظ هیثبضس ٍ تبضید اضتمب
هطتجِ آًبى پس اظ تبئیس ّیأتهویعُ تبضید هؤذط اذص هسضن زوتطی ٍ یب همبالت هصوَض ذَاّس ثَز.
ماده  -7اػضبی ّیأتػلوی فبلس هسضن زوتطی ٍ یب سغح  4حَظٍی وِ ثطاسبس اهتیبظات الظم ثِ هطتجِ
استبزیبضی اضتمب یبفتِاًس ،غطفبً پس اظ اذص هسضن زوتطی ٍ یب سغح  4حَظٍی ثب وست اهتیبظات
الظم هی تَاًٌس ثِ هطاتت ػلوی ثبالتط اضتمب یبثٌس.
تبصره :هتمبضیبى فبلس هساضن زاًطگبّی وِ غالحیت آًبى زض هطتجِ فؼلی ثط اسبس ضأی وویسیَى ذجطگبى
ثسٍى هسضن زاًطگبّی هستمط زض«ٍظاضت»ثِ تبئیس ضسیسُ ثبضس خْت اضتمب ثِ هطاتت ثبالتط اظ ضوَل
هفبز ایي هبزُ هستثٌی هیثبضٌس.
ماده  -8اػضبی ّیأتػلوی پیوبًی ّوبًٌس اػضبی ّیأتػلوی ضسوی ثب ضػبیت وبهل لَاًیي ٍ همطضات ٍ زض
غَضت احطاظ ضطایظ الظم پس اظ تػَیت ّیأتهویعُ شیطثظ هیتَاًٌس ثِ هطتجِ ثبالتط اضتمب یبثٌس.
تبصره :فؼبلیتّبی چْبضگبًِ اػضبی ّیأتػلوی هَضَع ایي هبزُ وِ پس اظ اتوبم زٍضُ سطثبظی ٍ یب عی
زٍضُ ضطٍضت زض«هؤسسِ»ثِ استرسام ّوبى«هؤسسِ»زضآهسُ ثبضٌس لبثل احتسبة ذَاّس ثَز.
ماده  -9ایطاًیبى همین ذبضج اظ وطَض ٍ یب اتجبع ذبضخی وِ زض زاًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَظش ػبلی ٍ
پژٍّطی ذبضج اظ وطَض زاضای هطتجِ ػلوی ثَزُ ٍ ثب ضػبیت لَاًیي ٍ همطضات هطثَعِ ثِ
استرسام«هؤسسِ» زضآهسُ ثبضٌس ،چٌبًچِ هطتجِ فؼلی آًبى ثِ تبئیس ّیأتهویعُ
هطوعی«ٍظاضت»ضسیسُ ثبضس ثطاسبس ضَاثظ ٍ همطضات آئیيًبهِ اضتمب ،ثِ هطتجِ ثبالتط اضتمب هییبثٌس.
ماده  -10حىن ثبظًطستگی اػضبی ّیأتػلوی هتمبضی اضتمب ثِ هطتجِ ثبالتط ،لغغ ًظط اظ تبئیس یب ػسم تبئیس
ّیأتهویعُ شیطثظ تبثغ ضَاثظ ٍ همطضات غٌسٍق ثبظًطستگی هطثَعِ هیثبضس .زض ّط حبل چٌبًچِ
ػضَ ّیأتػلوی هتمبضی اضتمب لجل اظ ثبظًطستگی هساضن ذَز ضا تحَیل وویتِ هٌترت ًوَزُ
ثبضس ،تمبضبی ٍی لبثل ثطضسی ذَاّس ثَز.
ماده  -11اػوبل ّط گًَِ ضَاثظ ٍ همطضات زیگط اظ سَی«هؤسسِ»غطفبً ثب ضػبیت ضَاثظ ٍ همطضات هٌسضج زض
آئیيًبهِ اضتمب هطتجِ ٍ ثب اضائِ پیطٌْبز ّیأتهویعُ«هؤسسِ»ثِ هطوع ّیأتّبی اهٌب ٍ ّیأتّبی
هویعُ«ٍظاضت»ٍ پس اظ تبئیس هطاخغ شیطثظ اهىبىپصیط هیثبضس.
ماده  -12هطوع ّیأتّبی اهٌب ٍ ّیأتّبی هویعُ«ٍظاضت»زض اخطای ثٌس« »9هبزُ«« »3همطضات هطثَط ثِ
عطظ تطىیل ٍ اذتیبضات ٍ ٍظبیف ّیأتّبی هویعُ هطوعی »ثط حسي اخطای آئیيًبهِ اضتمب ًظبضت
زاضتِ ٍ زض غَضت لعٍم ضأسبً اظ عطیك عطح پطًٍسُ زض وویسیَىّبی ترػػی ٍ ّیأتّبی هویعُ
هستمط زض«ٍظاضت»السام ثِ ثطضسی پطًٍسُ اػضبی ّیأتػلوی ذَاّس ًوَز وِ زض ایي غَضت ضأی
اثالغی اظ سَی آى هطوع الظماالتجبع هیثبضس.
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فصل چهارم :ضوابط اختصاصی
ماده  -1شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  1بخش اول آئین نامه ارتقا
اضظیبثی اهتیبظّبی لبثل هحبسجِ اظ فؼبلیتّبی " فطٌّگی -تطثیتی – اختوبػی "اػضبی ّیأتػلوی
«هؤسسِ»ثطاسبس خساٍل هٌسضج زض فطم ضوبضُ« »1ضٌبسٌبهِ ػلوی ٍ ثب ضػبیت زلیك تَضیحبت شیل آًْب
هٌحػطاً تَسظ وویسیَى ترػػی هَضَع هبزُ«»1آئیي ًبهِ اضتمب غَضت هیپصیطز.
تبصره -ثطضسی اهتیبظّبی هَضَع ایي هبزُ ثسٍى ًیبظ ثِ ثطضسی زض وویتِ هٌترت «هؤسسِ» ،غطفبً تَسظ
وویسیَى ترػػی هَضَع هبزُ « »1آئیي ًبهِ اضتمب هطتجِ اًدبم هیپصیطز.
ماده  -2شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  2بخش اول آئیننامه ارتقا
اضظیبثی اهتیبظّبی لبثل هحبسجِ اظ فؼبلیتّبی آهَظضی اػضبی ّیأتػلوی«هؤسسِ» ثط اسبس خساٍل
هٌسضج زض فطم ضوبضُ«»2ضٌبسٌبهِ ػلوی ٍ ثب ضػبیت زلیك تَضیحبت شیل آًْب غَضت هیپصیطز.
تبصره  -1تؼییي ضبذعّبی هطثَط ثِ اضظیبثی ضػبیت ًظن ٍ اًضجبط زضسی ٍ ضئَى آهَظضی ػضَ
ّیأتػلوی ٍ هیعاى اّویت ّط یه اظ ضبذعّبی تؼییي ضسُ زض لبلت وبضثطي ضوبضُ«  »1-2ثط
ػْسُ ضَضای آهَظضی هؤسسِ ثَزُ ٍ ًحَُ اضظیبثی آى زض ّط ًینسبل تحػیلی هیثبیست ثط هجٌبی
غفط تب ثیست ٍ ثِ ضطح ضاثغِ شیل وبضثطي«  »1-2هحبسجِ گطزز .الظم ثِ تَضیح است چٌبًچِ
ًوطُ اضظیبثی ػضَ ّیأتػلوی ثیص اظ زٍ ًیوسبل تحػیلی هتَالی اظ  0/35ووتط ثبضس اضتمب هطتجِ
ٍی ثِ هست یهسبل ثِ تؼَیك ذَاّس افتبز.
تبصره  -2تؼییي ضبذعّبی هطثَط ثِ اضظیبثی ویفیت تسضیس ػضَ ّیأتػلوی ٍ هیعاى اّویت ّط یه اظ
ضبذعّبی تؼییي ضسُ زض لبلت وبضثطيّبی ضوبضُ« ( »2-2الف -جّ -ـ  )ٍ -ثط ػْسُ ضَضای
آهَظضی هؤسسِ هحل تسضیس ثَزُ ٍ ًحَُ اضظیبثی آى هیثبیست ثط هجٌبی غفط تب پٌح ثِ ضطح
ضاثغِّبی شیل وبضثطيّبی هطثَعِ هحبسجِ گطزز.
تبصره  -3فؼبلیتّبی آهَظضی ػضَ ّیأتػلوی ثطای ولیِ زٍضُّبی آهَظضی ضسوی هػَة اػن اظ
حضَضی ،غیط حضَضی(آهَظشّبی الىتطًٍیىی ثطذظ ً ٍ)onlineیوِ حضَضی زض احتسبة وویت
تسضیس ثِ تطتیت ثب ضطایت  0/5 ٍ 0/75 ،1هحبسجِ هیگطزز.
تبصره  -4تسضیس زض ّط یه اظ سغَح  4 ٍ 3 ، 2 ، 1حَظُ ػلویِ ،ثِ تطتیت هؼبزل تسضیس زض زٍضُ
وبضزاًی ،وبضضٌبسی ،وبضضٌبسی اضضس ٍ زوتطی هحسَة هیضَز.
تبصره  -5اضظیبثی وویت تسضیس زضٍس ػولی اظ لحبػ اهتیبظزّی زلیمبً هطبثِ زضٍس ًظطی ذَاّس ثَز.
تبصره  -6حساوثط اهتیبظ لبثل هحبسجِ وویت تسضیس ثطای اػضبی ّیأتػلوی زض ّط ًیوسبل تحػیلی
اهتیبظ هیثبضس.

6

تبصره  -7چٌبًچِ ٍاحس هَظف تؼییي ضسُ ثطای ػضَ ّیأتػلوی ثط اسبس ثطًبهِضیعی هؤسسِ ووتط اظ
ٍاحس هَظف آهَظضی هػَة ثبضس ٍی هیتَاًس ثب ضػبیت تجػطُ«  »3شیل ثٌس«  »3خسٍل ضوبضُ
« »2ثرص اٍل آئیيًبهِ اضتمب پس اظ اذص هدَظ اظ هؤسسِ هتجَع خْت تسضیس زض سبیط زاًطگبُّب
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ٍ هؤسسبت آهَظش ػبلی ،ثب اضائِ گَاّی الظم ٍ هستٌسات وویت ٍ ویفیت تسضیس (تب تىویل ٍاحس
هَظف هطثَعِ) اظ اهتیبظات هبزُ « »2ثْطُهٌس گطزز.
تبصره  -8اػضبی ّیأتػلوی زاضای سوتّبی اخطایی وِ ٍاحس هَظف آًبى غفط ٍاحس تؼییي گطزیسُ است
(هطبغل هَضَع هبزُ «  »44آئیيًبهِ استرساهی اػضبی ّیأتػلوی) زض ظهبى تػسی هطبغل
هطثَعِ اظ حسالل اهتیبظ ویفیت تسضیس ٍ حساوثط اهتیبظ وویت تسضیس ثْطُهٌس هیگطزًس .اهتیبظ
وویت تسضیس سبیط هطبغل زاضای وسط ٍاحس هَظف ثِ غَضت وبهل ٍ ویفیت تسضیس آًبى ثط
اسبس ٍاحس هَظف ًؼییي ضسُ هحبسجِ هیگطزز.
تبصره  -9چٌبًچِ ػضَ ّیأتػلوی هتمبضی اضتمب ثِ هطتجِ زاًطیبضی هفترط ثِ وست ػٌَاى سطآهسی
آهَظش ثبضس ثٌب ثِ زضذَاست ٍی ٍ تػَیت ّیأتهویعُ هؤسسِ ٍ تبئیس ّیأتهویعُ هطوعی ،هلعم
ثِ ضػبیت ضطط وست حسالل اهتیبظّبی تؼییي وٌٌسُ هَاز«  »4«ٍ »3ثرص اٍل آئیيًبهِ اضتمب
هطتجِ ًرَاّس ثَز .سطآهسی زض آهَظش ثب احطاظ ضطایظ شیل تحمك هییبثس:
 .1وست حسالل  8اهتیبظ اظ ثٌس« »6هبزُ«»1
 .2وست سمف اهتیبظ اظ ثٌس« »1هبزُ« 7( »2اهتیبظ)
 .3وست حس ًػبة الظم اظ ثٌس« »2هبزُ« 6( »2اهتیبظ)
 .4وست حسالل  10اهتیبظ ثیص اظ حسالل اهتیبظ تؼییي ضسُ زض ثٌس« »3هبزُ« 18( »2اهتیبظ)
 .5وست سمف اهتیبظ اظ ثٌس« »2 -5 -2هبزُ« 2( »2اهتیبظ)
 .6وست سمف اهتیبظ اظ ثٌس« »2 -6 -2هبزُ« 2( »2اهتیبظ)
 .7وست حسالل  120اهتیبظ اظ هدوَع هَاز« »1الی« »4آئیيًبهِ اضتمب هطتجِ
ماده  -3شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  3بخش اول آئیننامه ارتقا
اضظیبثی اهتیبظات لبثل هحبسجِ اظ فؼبلیتّبی پژٍّطی – فٌبٍضی اػضبی ّیأتػلوی«هؤسسِ»ثط اسبس
خساٍل هٌسضج زض فطم ضوبضُ« »3ضٌبسٌبهِ ػلوی ٍ ثب ضػبیت زلیك تَضیحبت شیل آىّب غَضت هیپصیطز.
تبصره  -1زض احتسبة اهتیبظ همبلِ ٍ یب وتبة غطفبً تبضید پصیطش ٍ یب چبح همبلِ یب وتبة حست هَضز هالن
ػول هیثبضس.
تبصره  -2چٌبًچِ هتمبضی اضتمب اظ اهتیبظ پصیطش چبح همبلِ ٍ یب وتبثی ثطای اضتمب ثِ هطتجِ فؼلی استفبزُ
ًٌوَزُ ثبضس ،اهتیبظ آى همبلِ یب وتبة زض غَضتی وِ تبضید چبح آى ثؼس اظ تبضید اضتمب هطتجِ فؼلی
ثبضس لبثل هحبسجِ است.
تبصره  -3زض اهتیبظزّی ثِ همبالت زاضای ّوپَضبًی الظم است اهتیبظ تؼییي ضسُ زض هیعاى ّوپَضبًی
ضطة ٍ سپس ثط اسبس سْن تؼییي ضسُ زض خسٍل شیل ثٌس« »1-3فطم ضوبضُ«»3ضٌبسٌبهِ ػلوی
هحبسجِ گطزز.
تبصره  -4ثطای اضتمب ثِ هطتجِ زاًطیبضی ٍ استبزی ثِ تطتیت اضائِ حسالل« »3«ٍ»2همبلِ ػلوی پژٍّطی
هؼتجط هستمل العاهی است ٍ هٌظَض اظ همبلِ هستمل همبلِای است وِ ًَیسٌسُ آى غطفبً ضرع
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هتمبضی ثبضس .چٌبًچِ همبلِ ،هسترطج اظ پبیبى ًبهِ یب ضسبلِ زاًطدَ ثَزُ ٍ زاًطدَ ٍ استبز
ضاٌّوبی ٍی(هتمبضی)هطتطوبً ًَیسٌسگبى همبلِ ثبضٌس ،آى همبلِ ًیع هستمل تلمی هیگطزز.
تبصره  -5چٌبًچِ ثرطی اظ هغبلت یه همبلِ(ًِ غس زض غس آى)هسترطج اظ ضسبلِ یب پبیبىًبهِ هتمبضی
اضتمب ثبضس ثرص هطثَعِ هتٌبست ثب ًَع وویت ٍ ویفیت همبلِ زض ّط یه اظ ثٌسّبی خساٍل
«»1-3تب « »3-3فطم ضوبضُ  3ضٌبسٌبهِ ػلوی لبثل احتسبة هیثبضس.
تبصره  -6اضتمب ثِ هطتجِ استبزی ػالٍُ ثط وست حسالل اهتیبظات هٌسضج زض خسٍل ضوبضُ« »5ثرص اٍل
آئیيًبهِ اضتمب هطتجِ ثب ضػبیت تجػطُ« »4ایي هبزُ ،هستلعم تحمك حسالل یه هَضز اظ هَاضز شیل
هیثبضس:
ّ .1سایت ضسبلِ زٍ زاًطدَی زٍضُ زوتطی زض هؤسسِ هحل ذسهت یب سبیط هؤسسِّبی زاضای
زٍضُ زوتطی(ثب اذص هَافمت«هؤسسِ»)زض ضضتِ هطثَط
ّ .2سایت پبیبىًبهِ ّطت زاًطدَی زٍضُ وبضضٌبسی اضضس زض هؤسسِ هحل ذسهت ٍ یب سبیط
هؤسسِّب(ثب اذص هَافمت«هؤسسِ»)ثطای هؤسسِّبی فبلس زٍضُ زوتطی زض ضضتِ هطثَط
 .3زاضا ثَزى یه وتبة تألیفی
 .4زاضا ثَزى یه عطح پژٍّطی هلی ٍ یب سِ عطح استبًی یب هٌغمِای
 .5اضائِ یه ًظطیِ خسیس ثب تبئیس هطاوع ػلوی هؼتجط شیطثظ(اًدوي ػلوی هطثَعِ ،هؼبًٍت پژٍّص
ٍ فٌبٍضی«ٍظاضت» ٍ ّیأتهویعُ شیطثظ)
تبصره  -7اهتیبظ ولیِ همبالت ٍ ذالغِ همبالت هَضَع ثٌسّبی« »1-3الی« »5-3غطفبً ثط اسبس خسٍل
شیل ثٌس« »1-3فطم ضوبضُ« »3ضٌبسٌبهِ ػلوی هحبسجِ هیگطزز .زض هَاضزی وِ همبلِ ،هسترطج
اظ پبیبىًبهِ یب ضسبلِ زاًطدَ ثبضس اهتیبظ ًفط اٍل ثِ استبز ضاٌّوب تؼلك هیگیطز.
تبصره  -8چٌبًچِ ّسایت پبیبىًبهِ یب ضسبلِ چٌس زاًطدَ ضا یه استبز ضاٌّوب ثط ػْسُ زاضتِ ٍ زاًطدَیبى
شیطثظ ثِ ّوطاُ استبز ضاٌّوبی یبز ضسُ ًَیسٌسگبى همبلِ ثبضٌس هتمبضی اضتمب(استبز ضاٌّوب)اظ
اهتیبظ ًفط اٍل ثطذَضزاض ذَاّس ضس.
تبصره  -9چٌبًچِ ّسایت پبیبىًبهِ یب ضسبلِ زاًطدَ ضا ثیص اظ یه استبز ضاٌّوب ثط ػْسُ زاضتِ ثبضٌس غطفبً
استبز ضاٌّوبی اٍل هیتَاًس اظ سْن اهتیبظ تؼییي ضسُ ثطای ًفط اٍل ثطذَضزاض گطزز.
ماده  -4شیوه ارزیابی امتیازات موضوع ماده  4بخش اول آئین نامه ارتقا
اضظیبثی اهتیبظات لبثل هحبسجِ اظ فؼبلیتّبی اخطایی اػضبی ّیأتػلوی«هؤسسِ» ثطاسبس خساٍل هٌسضج
زض فطم ضوبضُ« »4ضٌبسٌبهِ ػلوی ٍ ثب ضػبیت زلیك تَضیحبت شیل آًْب غَضت هیپصیطز.
ایي ضیَُ ًبهِ زض چْبض فػل هتضوي هدوَػبً «  »16هبزُ ٍ «  »29تجػطُ ثِ تػَیت ٍظیط هحتطم
ػلَم،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ضسیس ٍ اظ تبضید  90/6/1الظم االخطا هیثبضس.
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