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پيش گفتار

نقــش اعضــاي هيئــت علمــي ســازمان تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزي در راســتاي نيــل بــه اهــداف 
كالن و اســتراتژيك وزارت جهادكشــاورزي يعنــي امنيــت غذايــي بــا حفــظ محيــط زيســت، بســيار اساســي 
ــه منصــه ي ظهــور خواهــد رســيد  ــي ب ــه خوب ــن رســالت ب ــي اي ــر مي باشــد. بديهــي اســت زمان و انکارناپذي
ــا و  ــه ي فعاليت ه ــه هم ــم شــود ك ــه اي طراحــي و تنظي ــه  گون ــازمان ب ــاي س ــه ســمت و ســو و رويکرده ك
ــاورزي  ــوالت كش ــد محص ــت تولي ــد و در جه ــازمان، هدفمن ــي س ــت علم ــرم هيئ ــاي محت ــاي اعض تالش ه
ــط علمــي  ــت ضواب ــا رعاي ــا و ب ــا و مکان ه ــه ي زمان ه ــگان در هم ــراي هم ــل دســترس ب ــي، قاب ــالم، كاف س

حفــظ منابــع پايــه، محيــط زيســت و ذخايــر زيســتي كشــور صــورت گيــرد.
از آن جــا كــه ايــن وظيفــه ي كالن، در قالــب فعاليت هــاي تحقيقاتــي، آموزشــي و ترويجــي در كنــار ايفــاي 
نقــش نظارتــي و حاكميتــي ســازمان در عرصه هــاي گوناگــون بــروز و ظهــور پيــدا مي كنــد، لــذا افزايــش روزافــزون 
اثربخشــي اقدامــات يادشــده در دســتور كار ســازمان قــرار گرفتــه اســت. ايــن مهــم در گــرو تدويــن و وضــع قوانين، 
مقــررات، ضوابــط و دســتورالعمل هايي اســت كــه اوالً متناســب بــا محيــط فعاليــت محققيــن، مدرســين، مروجيــن 
و كارشناســان ذيربــط باشــد و ثانيــاً تســهيل گر و ســرعت بخــش نيــل بــه اهــداف كالن بخــش كشــاورزي باشــند.

ــتورالعمل هاي  ــاير دس ــا و س ــا آيين نامه ه ــررات ب ــط و مق ــراي ضواب ــازمان در اج ــي س ــزوم هماهنگ  ل
وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري از يــك ســو و ايفــاي درســت و كامــل وظايــف در نيــل بــه اهــداف بخــش 
ــه  ــوط ب ــاي مرب ــررات و آيين نامه ه ــه ي مق ــا مجموع ــرآن داشــت ت ــر، ســازمان را ب كشــاورزي از ســوي ديگ
ــه آيين نامه هــاي ابالغــي  ــر پاي اعضــاي هيئــت علمــي ســازمان تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزي را ب
از ســوي وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري بــا انجــام اصالحــات هدف منــد و نيــز درج مــواد و بندهــاي ويــژه 
و متناســب بــا شــرح وظايــف يادشــده فــوق بــه گونــه اي تنظيــم كنــد كــه ضمــن رعايــت چارچــوب اصلــي 

آيين نامــه، حركــت در جهــت نيــل بــه اهــداف وزارت متبــوع را نيــز تســهيل و تســريع نمايــد.
مجموعــه حاضــر نتيجــه و حاصــل كار تيم هــاي كارشناســي مجربــي اســت كــه بــا لحــاظ همــه جوانــب 
ــه اصــالح و تکميــل جهــت دار آيين نامــه ي ارتقــاي مرتبــه، شــيوه نامه اجرايــي آن و نيــز آيين نامــه ترفيــع  ب

ــد. اعضــاي هيئــت علمــي ســازمان پرداخته ان
ــاي  ــازمان، اعض ــي س ــت علم ــرم هيئ ــاء محت ــان اعض ــي آس ــي و دسترس ــاني همگان ــور اطالع رس به منظ
ــن  ــه ي "آيي ــد مجموع ــرر ش ــع، مق ــاي ترفي ــي و كميته ه ــيون هاي تخصص ــزه، كميس ــت ممي ــرم هيئ محت
نامه هــا و مقــررات ويــژه اعضــاي هيئــت علمــي و محققــان ســازمان تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزي" 
را در قالــب يــك مجلــد گــردآوري، چــاپ و منتشــر شــود. اميــد اســت ايــن مجموعــه پاســخگوي نيــاز اعضــاي 

محتــرم هيئــت علمــي باشــد.
ــاء و  ــاي امن ــز هيئت ه ــس مرك ــر و رئي ــرم وزي ــاور محت ــري مش ــا باق ــر عبدالرض ــاي دكت ــاب آق ــان از جن در پاي
ــان و  ــاعدت هاي كارشناسانه ش ــا و مس ــر راهنمايي ه ــه خاط ــاوري، ب ــات و فن ــوم، تحقيق ــزه وزارت عل ــاي ممي هيئت ه
نيــز بــه خاطــر ايجــاد تســهيالت الزم بــراي ايــن ســازمان در اصــالح آيين نامــه ارتقــاء بــه گونــه اي كــه در حال حاضــر 

ــا ماموريت هــاي خــود شــده اســت، كمــال سپاســگزاري را دارد. ــاي متناســب ب ــه ارتق ــن ســازمان واجــد آيين نام اي
از جنــاب آقــای دكتــر رســول زارع معــاون محتــرم پژوهــش و فنــاوري و جنــاب آقــای دكتر علــی عليــزاده علی آبادی 
و ســركار خانــم ســيده ســعيده بهنيــا رئيــس و كارشــناس محتــرم دبيرخانــه هيئت هــای امنــا و هيئــت مميــزه ســازمان 

كــه مســئوليت پيگيــري، تدويــن و تهيــه ايــن مجموعــه ارزشــمند را بــه عهــده داشــته اند، تقديــر و تشــکر مي گــردد.

اسکندر زند، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
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اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی
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وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
آئين نامــه »ارتقــای مرتبــه اعضــای هيئــت علمــی مؤسســه های آمــوزش عالــی، پژوهشــی و فنــاوری دولتــی 
و غيــر دولتــی« كــه در جلســه 776 مــورخ 1394/12/18 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه تصويــب رســيده 

اســت، بــه شــرح ذيــل بــرای اجــرا ابــالغ می شــود:

کلیات
ــر فرهنگــی- سياســی و تصاحــب ســهم اقتصــادی  ــگاه برت ــرای كســب جاي ــت بيــن كشــورها ب ــروزه رقاب ام
ــاوری  ــم و فن ــت عل ــه تقوي ــر ب ــا را ناگزي ــی، آن ه ــتاب جهان ــوع و پرش ــر، متن ــبات متکث ــتر در مناس بيش
ــران  ــي، اي ــت جهان ــن رقاب ــه اي ــرده اســت. در پهن ــی خــود ك ــدار مل ــوذ و اقت به منظــور گســترش حــوزه نف
ــه  ــود را به كارگرفت ــگان خ ــمندان و نخب ــود و انديش ــای موج ــا و فرصت ه ــات، ظرفيت ه ــز امکان ــالمی ني اس
 اســت تــا قله هــای علمــی را فتــح و از مرزهــای دانــش عبــور كنــد. در چنيــن شــرايطی، نقــش اعضــای هيئــت 
علمــی دانشــگاه ها، مراكــز علمــی و تحقيقاتــی، حــوزه علميــه و ديگــر مراكــز علمــی- فرهنگــی، در نيــل بــه 
ايــن آرمــان مقــدس، مؤثــر و انکارناپذيــر اســت؛ آرمانــی كــه تحقــق آن تنهــا از رهگــذر برنامه ريــزی جامــع 
ــند چشــم انداز  ــاوری، س ــم و فن ــای عل ــری در حوزه ه ــام معظــم رهب ــی مق ــا سياســت های ابالغ و همســو ب
ــداوم،  ــتمر و م ــيابی مس ــز ارزش ــور و ني ــعه كش ــای توس ــران، برنامه ه ــالمی اي ــوری اس ــاله جمه ــت س بيس

ــت. ــر اس ــی امکان پذي ــی- فرهنگ ــوب علم ــطح مطل ــظ س ــی و حف ــور پوياي به منظ
در كنــار اهميــت و ضــرورت چنيــن رويکــردی، كــه بــه خــودی خــود زمينه ســاز توســعۀ  پايــدار و همه جانبــه 
ــوزش  ــت علمــی دانشــگاه ها و مؤسســه های آم ــه اعضــای هيئ ــای مرتب ــری اساســی در نظــام ارتق اســت؛ بازنگ
عالــی، پژوهشــی و فنــاوری مســتلزم انگيــزه ای درخــور و عزمــی جــدی بــود تــا  آيين نامــه اي بــا هــدف  هدايــت 

فعاليت هــای اعضــای هيئــت علمــی بــه مثابــه نيــاز بنياديــن جامعــه دانشــگاهی كشــور تدويــن شــود. 
در اين  آيين نامه بر دست يابی به اهداف مهم زير تأكيد شده است:

ــاوری( . 1 ــوان علمــی )آموزشــی، پژوهشــی و فن حفــظ، تقويــت و توســعه توأمــان فرهنــگ اســالمی و ت
ــور؛ ــاوری كش ــی و فن ــی، پژوهش ــوزش عال ــه های آم ــگاه ها و مؤسس دانش

تأميــن نيازهــای علمــی و فنــاوری كشــور به منظــور حفــظ و ارتقــای دســتاوردهای انقــالب اســالمی در . 2
حوزه هــای مختلــف فرهنــگ، ســالمت، اقتصــاد، تجــارت، صنعــت و كشــاورزی؛

ــش . 3 ــعه ای و آماي ــای توس ــداف برنامه ه ــاس اه ــر اس ــور ب ــاز كش ــورد ني ــانی م ــروی انس ــوزش ني آم
ــگاه ها؛ ــی دانش ــت علم ــای هيئ ــرم اعض ــالح ه ــرزمينی و اص س

اصالح و تغيير بنيادين نظام ارز يابی اعضای هيئت علمی بر اساس اصول زير:. 4
ــت  ــور تربي ــط آموزشــی به منظ ــاط محي ــت انضب ــوزش و تقوي ــر آم ــی و نشــاط در ام ــاد پوياي ــف( ايج ال

ــد و متخصــص؛ ــط، متعه ــروی انســانی منضب ني
 ب( تقويــت و توســعه تحقيــق و پژوهــش، بــا ارج نهــادن بــه پژوهش هــای بنياديــن، كاربــردی و توســعه ای 
ــه  ــی آينده پژوهان ــا نگاه ــی و ســالمت در كشــور، ب ــاوری، صنعت ــای علمــی، فن ــن نيازه ــدف تأمي ــا ه ــه ب ك

تنظيــم شــده باشــد؛
 ج( توجــه ويــژه بــه هدايــت فعاليت هــای پژوهشــی و فناورانــه اعضــاي هيئــت علمــی بــا هــدف شــکل گيری 

و تحقــق نســل ســوم دانشــگاه ها و توســعه علــم مبتنــی بــر توليــد ثــروت و كارآفرينــی؛ 
 د( توجه ويژه به زبان فارسی؛

ــزه به منظــور اجــرای  ــت ممي ــرای مؤسســه های دارای هيئ ــی ب ــط داخل ــب ضواب ــکان تصوي  ه( ايجــاد ام
ــه. ــای مؤسس مأموريت ه
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اختصارات
وزارتین: وزارتخانه های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 1
وزارت علوم: وزارت علوم، تحقيقات و فناوری . 2
وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 3
نهاد: نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها . 4
ــه . 5 ــی ك ــی و غيردولت ــاوری دولت ــی، پژوهشــی و فن ــوزش عال ــه: دانشــگاه ها و مؤسســه های آم مؤسس

دارای مجــوز از شــورای گســترش آمــوزش عالــی »وزارتيــن« يــا ســاير مراجــع قانونــی ذی ربــط  باشــند.
آئین نامه:  آيين نامه ارتقای مرتبه اعضای هيئت علمی. 6
حــوزه علمیــه: مراكــز آموزشــی و پژوهشــی حــوزوی كــه بــر اســاس مجــوز شــورای عالــی حوزه هــای . 7

علميــه مجــاز بــه فعاليــت و صــدور مــدرک تحصيلــی حوزوی انــد.
دســتگاه اجرایــی: وزارتخانه هــا، مؤسســه های دولتــی، مؤسســه ها يــا نهادهــای عمومــی غيردولتــی، . 8

شــركت های دولتــی و همچنيــن كليــه دســتگاه هايی كــه شــمول قانــون بــر آن هــا مســتلزم ذكــر يــا تصريــح 
نــام اســت و مصاديــق آن بــه تأييــد هيئــت امنــای » مؤسســه « مي رســد.

مؤسســه  یــا نهــاد عمومــی غیردولتــی: واحــد ســازمانی مشــخص كــه اســتقالل حقوقــی دارد؛ بــا . 9
ــش از  ــود و بي ــا می ش ــاد شده اســت ي ــع ذي صــالح ايج ــاير مراج ــا س ــورای اســالمی ي ــس ش ــب مجل تصوي
ــع غيردولتــی تأميــن مي شــود و انجــام وظايــف و خدمــات عمومــی  50% بودجــه ســنواتی آن از محــل مناب

را عهــده دار اســت.
ــر اســاس . 10 عضــو هیئــت علمــی: هــر يــك از اعضــاي هيئــت علمــي آموزشــي يــا پژوهشــي كــه ب

ــد. ــه « درآمده ان ــتخدام » مؤسس ــه اس ــن« ب ــررات »وزارتي ــط و مق ضواب

تعاریف
تدوین کتاب: گردآوري مطالب يا داده های هدفمند و منسجم از منابع مختلف در يك مجموعه. 1
ــر اســاس . 2 ــه شــده ب ــات پذيرفت ــه ای از داده هــای علمــی و نظري ــاب: ســاماندهي مجموع ــف کت تألی

ــراه اســت. ــری هم ــا نتيجه گي ــد ي ــا نق ــوالً ب ــه معم ــه ك ــب مبتکران ــا تركي ــل ي تحلي
ــای . 3 ــد و نوآوری ه ــای جدي ــل 20% آن را ديدگاه ه ــه حداق ــه ای ك ــن مجموع ــاب: تدوي ــف کت تصنی

ــك موضــوع  ــا نقــد ديدگاه هــای ديگــران در ي ــل ي ــا تحلي علمــی نويســنده/ نويســندگان تشــکيل دهــد و ب
مشــخص همــراه  باشــد؛ اگــر چــه قبــاًل آن هــا را در مقاله هــای خــود منتشــر كــرده باشــد.

تصحیــح انتقــادی کتــاب: معرفــی نســخه بدل هــای موجــود در جهــان؛ تشــخيص صحيح تريــن و . 4
نزديك تريــن نســخه بــه زمــان حيــات مؤلــف؛ به كارگيــري روش تحقيــق؛ شــرح و توضيــح مســتندات متــن؛ 
ذكــر مآخــذ و منابــع اســتفاده شــده بــا اســتناد بــه شــواهد و كتاب شناســی آن هــا؛ تکميــل نواقــص، چــه در 

عبــارت و چــه در محتــوا و داوری، در بهتريــن برداشــت، و نظايــر آن. 
نشــریه علمــی معتبــر: نشــريه علمــی معتبــر اعــم از نشــريه علمــی معتبــر داخلــی و خارجــی اســت. . 5

نشــريه علمــی معتبــر داخلــی نشــريه ای )كاغــذی يــا الکترونيکــی( اســت كــه دارای درجــه علمــی- پژوهشــی 
يــا علمــی- ترويجــی از يکــی از وزارتيــن يــا شــورای عالــی حوزه هــای علميــه باشــد. نشــريه علمــی معتبــر 
خارجــی نشــريه ای )كاغــذی يــا الکترونيکــی( اســت كــه معاونــت پژوهــش و فنــاوری وزارتيــن درجــه اعتبــار 

ــد. ــن می كن آن را تعيي
ــران . 6 ــده، حاض ــای داوري ش ــه مقاله ه ــس از ارائ ــه در آن پ ــی ك ــر: همايش ــی معتب ــش علم همای

ــاً  ــش صرف ــوع هماي ــن ن ــد. در اي ــه می پردازن ــر مقال ــا پرســش و پاســخ درخصــوص ه ــد و بررســی ي ــه نق ب
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آيين نامه  ترفيع و ارتقای مرتبه اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

ــود. ــه می ش ــاوری( عرض ــا فن ــعه ای ي ــردی، توس ــادی، كارب ــی )بني ــای علم مقاله ه
نمایــه معتبــر: مشــتمل بــر نمايه هــای معتبــر ملــی و بين المللــی كــه معاونــت تحقيقــات و فنــاوری . 7

وزارت بهداشــت يــا هيئــت مميــزه مؤسســه های تحــت نظــارت وزارت علــوم مقبوليــت آن هــا را تأييــد كــرده 
. شد با
مقالــه پراســتناد1: مقالــه ای كــه بــا توجــه بــه موضــوع تخصصــی داراي اســتنادهايي بيــش از تعــداد . 8

مشــخصی در گــزارش نمايــه معتبــر باشــد. مبنــای تعييــن مقاله هــای پراســتناد بــرای هيئــت علمــی شــاغل 
در مؤسســه های تحــت نظــارت وزارتيــن، گــزارش نمايــه ESI2 اســت. 

مقالــه داغ3: مقالــه ای كــه متناســب بــا هــر رشــته دارای اســتنادهايی بيــش از تعــداد مشــخصی در . 9
گــزارش نمايــه معتبــر در دو ســال قبــل از ســال مرجــع باشــد. مبنــای تعييــن مقاله هــای داغ بــرای هيئــت 

علمــی شــاغل در مؤسســه های تحــت نظــارت وزارتيــن، گــزارش نمايــه ESI اســت. 
ــا و پيشــنهادها كــه به منظــور تبييــن و پيش بينــی . 10 ــف، قضاي ــم، تعاري ــه: مجموعــه اي از مفاهي نظری

ــود. ــم می ش ــق فراه ــا حقاي ــا ي ايده ه
خالقیــت: فرآينــدي كــه در آن فــرد خــالق بــا نگرشــي نــو بــه ماهيــت موضوعــي خــاص و پــردازش . 11

ــه تشــريح، برداشــت، برقــراری ارتبــاط و كشــف نادانســته ها مي پــردازد.   تــازه آن ب
ــوم، . 12 ــه مفه ــورت عرض ــه به ص ــت ك ــج خالقي ــه نتاي ــردن و ارائ ــيدن، عينی ك ــق بخش ــوآوری: تحق ن

تعريــف قضيــه يــا پيشــنهادي جديــد )معمــوالً در قالــب مقالــه علمــی، طراحــی محصــول يــا خدمتــي جديــد( 
ــد.  ــور می كن ظه

ــاي . 13 ــي پيامده ــن پيش  بين ــي مبي ــات كارشناس ــر مطالع ــتمل ب ــند مش ــی: س ــت فرهنگ پیوس
فرهنگــي و اعمــال الزامــات و اســتانداردهاي مربــوط در انــواع طرح هــا، تصميم هــا و اقدام هــای كالن 
اقتصــادي، بهداشــتی- درمانــی، سياســي،  حقوقــي- قضايــي،  اجتماعــي و فرهنگــي متناســب بــا مقتضيــات و 

ــه.  ــرايط جامع ش
کرســي نقــد و نظریه پــردازی: نشســتی كــه بــرای ارزيابــی يــك نظريــه، نــوآوری، نقــد و مناظــره . 14

ــی های  ــت از كرس ــت حماي ــر هيئ ــر نظ ــالمی زي ــارف اس ــانی و مع ــوم انس ــژه عل ــوم به وي ــای عل در حوزه ه
نظريه پــردازی، نقــد و مناظــره و براســاس ضوابــط و مقــررات آن هيئــت در مراكــز علمــی برگــزار می شــود. 

ماده 1ـ فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی
ــی  ــم و اخــالق اســالمی و مبتن ــی عل ــد آميختگ ــه مؤي ــی ك ــت علم ــای عضــو هيئ ــه ای از فعاليت ه مجموع
بــر تقويــت و ترويــج باورهــای اعتقــادی، مذهبــی و ملــی و مطابــق بــا قانــون اساســی و ارزش هــای انقــالب 

ــد از: ــا عبارتن ــن فعاليت ه ــت. اي ــالمی اس اس

1. Highly Cited Paper
2. Essential Science Indicators
3. Hot Paper
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جدول شماره 1- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیئت علمی »مؤسسه «

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 

واحد کار یا 
نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز 

الزم  در 
هر دوره 

ارتقا

تدويــن كتــاب، مقالــه و توليــد اثــر بديــع و ارزنــده هنــری بــا رويکــرد اســالمی در 1
تا 4حوزه هــای فرهنگــی،  تربيتــی و اجتماعــی

-

2
ــر در  ــاي مؤث ــا و همکاری ه ــرای فعاليت ه ــی ب ــت فرهنگ ــن پيوس ــه و تدوي تهي
اجــرای امــور فرهنگــی براســاس سياســت های كلــی برنامه هــای پنج ســاله 
توســعه وسياســت هاي شــورای اســالمی شــدن دانشــگاه ها و مراكــز آموزشــی

تا 3

3
ــجويان،  ــد دانش ــکل های قانونمن ــا تش ــر ب ــکاری مؤث ــا هم ــی ي ــاوره فرهنگ مش
اعضــای هيئــت علمــی، طــالب و نهادهــای فرهنگــی فعــال در مؤسســه  يــا حــوزه 

ــگ ــوزه فرهن ــت در ح ــج فعالي ــور تروي ــه به منظ علمي
تا 2 

اســتاد مشــاور فرهنگــی بــا حکــم معــاون  فرهنگــی مؤسســه  يــا معــاون فرهنگــی 4
بنيــاد ملــی نخبــگان و تأييــد مؤسســه  محــل خدمــت 

هر نيم سال 
5تا 7/.  

5

مسئوليت پذيری 
در اصالح و هدايت 
نگرش های مطلوب 
فرهنگی و مشاركت 
يا انجام فعاليت های 
فرهنگی، تربيتی و 

اجتماعی و يا عناوين 
مشابه برای كليه اقشار 
دانشگاهی )دانشجويان، 
استادان و كاركنان( با 
كسب موافقت مؤسسه  

محل خدمت

1. طراحــي، برنامه ريــزی و مشــاركت در امــور فرهنگــی، 
تربيتــی، اجتماعــی و علمــی بــرای دانشــجويان، اعضــای 

هيئــت علمــی، طــالب و كاركنــان
ــی،  ــز تحقيقات ــالق مراك ــای اخ ــت در كميته ه 2. عضوي

بيمارســتان ها و دانشــگاه ها
3. ساير فعاليت های مرتبط از قبيل:

ــی،  ــی، فرهنگ ــاوره ای علم ــات مش ــه خدم ــف( عرض ال
ــالب ــجويان و ط ــه دانش ــی ب ــی و آموزش ــی، اجتماع تربيت

ب( حضــور مســتمر و مؤثــر در مراكــز دانشــجويی اعــم 
از كانون هــا، مســاجد، خوابگاه هــا و...

ج( مشــاركت در ترويــج علمــی و فرهنگــی الگــوی 
تأييــد كميســيون  بــا  پيشــرفت  ايرانــی  اســالمی- 

ذی ربــط تخصصــی 
ــه در تشــکيل جلســات هم انديشــی  د( مشــاركت فعاالن

اســاتيد

8تا 4
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ادامه جدول شماره 1- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیئت علمی »مؤسسه «

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز 

الزم  در 
هر دوره 

ارتقا

ــی و 6 ــی، انقالب ــی، مل ــی، فرهنگ ــای دين ــه ارزش ه ــدی ب ــد و پايبن ــتمرار در تقي اس
ــط ــی ذی رب ــيون تخصص ــد كميس ــا تأيي ــت داری ب ــت و امان 5-صداق

-

كســب جوايــز فرهنگــی )در زمينــه ترويــج فرهنــگ ايثــار و شــهادت، مســئوليت های 7
8هر مورد تا 2فرهنگــی و...(

طراحــی و مشــاركت فعاالنــه در برگــزاری كرســی های آزادانديشــی، نقــد و 8
16 تا 2نظريه پــردازی بــا تأييــد مرجــع ذی صــالح

9

ــی در  ــت علم ــای هيئ ــازی اعض ــی و توانمند س ــای دانش افزاي ــركت در كارگاه ه ش
ــاده »3«   ــر )م ــی معتب ــه گواه ــا ارائ ــی  ب ــی و اجتماع ــی، تربيت ــاي فرهنگ زمينه ه
ــوب  ــی مص ــت علم ــای هيئ ــازی اعض ــی و توانمند س ــرح دانش افزاي ــه ط آيين نام

ــز آموزشــی( ــورای اســالمی شــدن دانشــگاه ها و مراك جلســه 174 ش

به ازای هر 
16  ساعت 

 آموزش
 2  امتياز

10

5تا 2برگزاری نمايشگاه آثار و كارگاه هنری با رويکرد فرهنگی- اسالمی- ايرانی10

10حداقل امتیاز الزم از بندهای 1 الی 10

30حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهای 1 الی 10

تبصــره1: به منظــور بررســی و تعييــن امتيازهــای فرهنگــی، تربيتــی و اجتماعــی اعضــای هيئــت علمــی، در 
هــر مؤسســه  كميســيون فرهنگــی بــا تركيــب زيــر تشــکيل می شــود:

رئيس مؤسسه  به عنوان رئيس كميسيون- 1
رئيس نهاد در مؤسسه  )در مؤسسه   های فاقد نهاد، نماينده نهاد استان(- 2
معاون فرهنگی يا دانشجويی- فرهنگی و يا عناوين مشابه به عنوان دبير كميسيون- 3
معاون آموزشی/ پژوهشی حسب مورد در مؤسسه   های آموزشی/ پژوهشی- 4
يــك نفــر عضــو هيئــت علمــی بــا حداقــل مرتبــه دانشــياری بــه انتخــاب هيئــت اجرايــی جــذب مؤسســه    - 5

)در مؤسســه   های فاقــد هيئــت اجرايــی جــذب، نماينــده هيئــت اجرايــی جــذب اســتان( و تأييــد رئيــس مؤسســه   
تبصــره 2: اعضــاي كميســيون در نخســتين جلســه،  آيين نامــه داخلــی را در چارچــوب مقــررات و ضوابــط 
ــد. آئين نامــه شــامل نحــوه تشــکيل جلســه ها، شــيوه رأی گيــری، تعييــن حــد  ــن مي كنن ــی وزارتيــن تدوي كل

نصــاب اعضــای حاضــر بــراي تشــکيل جلســه، رأی گيــری و... اســت.

ماده 2ـ فعالیت های آموزشی 
ــه   مجموعــه ای از فعاليت هــای اعضــاي هيئــت علمــي به منظــور آمــوزش و تربيــت دانشــجويان و معطــوف ب

حفــظ و ارتقــای كيفيــت آمــوزش و انتقــال مطلــوب مفاهيــم اســت. ايــن فعاليت هــا عبارتنــد از:
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جدول شماره 2-1- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی آموزشی مؤسسه   های تحت 
نظارت وزارت علوم

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز در 
هر موضوع

حداقل امتیاز 
الزم  در هر 

دوره ارتقا

1

رعايت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی 
امتيــاز ايــن بنــد در كميتــه  ا ی مركــب از هيئــت رئيســه دانشــکده متقاضــی و 

مديــر گــروه علمــی ذی ربــط بــا توجــه بــه مــواردی ماننــد:
تخصيص اوقات موظف تدريس در امور آموزشی؛

رعايت تقويم مصوب آموزشی؛
ــس و...  ــت تدري ــجويان از كيفي ــی دانش ــای ارزياب ــی و كاربرگ ه ــزی درس برنامه ري

ــود. ــن مي ش تعيي

0/775

2

كيفيت تدريس 
كيفيــت تدريــس بــر اســاس ميانگيــن امتيازدهــي دانشــجويان در كاربرگ هــای 
ارزيابــی كيفيــت تدريــس متقاضــی در چهــار ســال قبــل از دوره ارتقــا و ارزيابــی 

گــروه و دانشــگاه )بــا شــيوه مــورد تأييــد هيئــت مميــزه( ســنجيده مي شــود.
ــيابی  ــای ارزش ــارف كاربرگ ه ــروه مع ــی گ ــت علم ــای هيئ ــرای اعض ــره: ب تبص

ــی اســت.  ــاد، مــالک ارزياب ــت آموزشــی و پژوهشــی نه معاون
ــی  ــج ارزياب ــده از نتاي ــذ ش ــای اخ ــا برحســب امتيازه ــل اعط ــای قاب امتيازه

ــود: ــد ب ــر خواه ــورت زي به ص
0 تا 1/99  امتياز برای نتايج ارزيابی مابين 16 تا 17/99؛- 
2 تا 3/99  امتياز برای نتايج ارزيابی مابين 18 تا 18/99؛- 
 4 تا 8 امتياز برای نتايج ارزيابی مابين 19 تا 20.- 

-8

كسب حداقل 
نمره ارزيابی 

برای دانشياری 
و استادی به 
ترتيب 16 و 

17
)از 20(

3

كميت تدريس
ــی 5/.،  ــرای هــر واحــد تدريــس در دوره  كاردان ــاز كميــت تدريــس ب 1. امتي
ــری  ــه ای 1/25 و دكت ــری حرف ــا دكت ــد ي ــك و كارشناسی ارش كارشناســی ي

ــا دكتــری تخصصــی  1/5 اســت. ي
2. حداكثــر تــا 20% امتيازهــای ايــن بنــد را می تــوان پــس از كســب مجــوز 
از مؤسســه    محــل خدمــت بــا تدريــس در ســاير مؤسســه   ها بــه دســت آورد.

3. امتيــاز تدريــس در دوره هــاي مشــترک بين المللــي، شــعب دانشــگاه در خــارج 
از كشــور يــا دانشــگاه هاي خــارج از كشــور بــا مجــوز مؤسســه    تــا 1/2 برابــر قابــل 

ــت. افزايش اس
تبصــره: اعضــای هيئــت علمــی گــروه معــارف در چارچــوب واحدهــای مصــوب 

ــد برخــوردار می شــوند. ــن بن ــه اي ــوط ب ــاز مرب ــارف از امتي ــای مع گروه ه

53015

0/3 به ازاي راهنمايی و سرپرستي پروژه كارشناسی در پايان دوره تحصيل 4
-5هر واحد

20حداقل امتیاز الزم از بندهای 1 تا 4  

40حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 1 تا 4
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تبصــره: اعضــای هيئــت علمــی دارای ســمت های اجرايــی كــه واحــد موظــف آنــان صفــر واحــد تعييــن 
شــده اســت )مشــاغل موضــوع مــاده »79«  آيين نامــه اســتخدامی اعضــای هيئــت علمــی(، در زمــان تصــدی 
مشــاغل مربوطــه از حداقــل امتيــاز كيفيــت تدريــس و حداكثــر امتيــاز كميــت تدريــس بهره منــد می شــوند. 
امتيــاز كميــت تدريــس ســاير مشــاغل دارای كســر واحــد موظــف به صــورت كامــل و كيفيــت تدريــس آنــان 

ــر اســاس واحــد موظــف تعيين شــده محاســبه می شــود.  ب

جدول شماره 2-2- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی پژوهشی مؤسسه   های تحت نظارت وزارت علوم

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز 

الزم  در 
هر دوره 

ارتقا

1

كيفيت تدريس 
ــای  ــجويان در كاربرگ ه ــي دانش ــن امتيازده ــاس ميانگي ــس براس ــت تدري كيفي
ارزيابــی كيفيــت تدريــس متقاضــی در چهــار ســال قبــل از دوره ارتقــا و ارزيابــی 

ــود. ــنجيده مي ش ــزه( س ــت ممي ــد هيئ ــورد تأيي ــيوه م ــا ش ــگاه )ب ــروه و دانش گ
امتيازهــای قابــل اعطــا برحســب امتيازهــای اخــذ شــده از نتايــج ارزيابــی به صــورت 

زيــر خواهــد بــود:
0 تا 1/99  امتياز برای نتايج ارزيابی مابين 16 تا 17/99؛- 
2 تا 3/99  امتياز برای نتايج ارزيابی مابين 18 تا 18/99؛- 
4 تا 8 امتياز برای نتايج ارزيابی مابين 19 تا 20.- 

-8

-

2

كميت تدريس
1- امتيــاز كميــت تدريــس بــرای هــر واحــد تدريــس در دوره  كاردانــی 5/.، 
ــا  ــری ي ــه ای 1/25 و دكت ــری حرف ــا دكت ــد ي ــك و كارشناسی ارش ــی ي كارشناس

ــت. ــی  1/5 اس ــری تخصص دكت
ــوز از  ــب مج ــس از كس ــوان پ ــد را می ت ــن بن ــای اي ــا 20% امتيازه ــر ت 2- حداكث

ــت آورد. ــه   ها به دس ــاير مؤسس ــس در س ــا تدري ــت ب ــل خدم ــه    مح مؤسس
3- تدريــس در دوره هــاي مشــترک بين المللــي، شــعب دانشــگاه در خــارج كشــور يــا 
دانشــگاه هاي خــارج از كشــور بــا مجــوز مؤسســه    تــا 1/2 برابــر قابــل افزايــش اســت.

315

0/3 به ازايراهنمايی و سرپرستي پروژه كارشناسی در پايان دوره تحصيل 3
5هر واحد

حداقل امتیاز الزم از بندهای 1 تا 3  

20حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 1 تا 3

تبصــره: احتســاب امتيــاز مربــوط بــه مــاده »2« صرفــاً بــا تأييديــه مؤسســه    متبــوع عضــو هيئــت علمــی و به 
شــرط اخــذ حداقــل امتيــاز كيفيــت تدريــس منــدرج در بنــد 2-2 جــدول شــماره 2-1 امکان پذيــر اســت.
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جدول شماره 2-3- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی آموزشی مؤسسه   های تحت 
نظارت وزارت بهداشت

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز 

الزم  در 
هر دوره 

ارتقا

1

رعايــت نظــم و انضبــاط درســی و شــئونات آموزشــی )تخصيــص اوقات موظــف تدريــس در امور 
آموزشــی و رعايــت تقويــم مصــوب آموزشــی و برنامه ريــزی درســی و . . .. مؤسســه   ( 

كميتــه ارزشــيابي در دانشــکده مربوطــه تشــکيل و بــر مبنــاي چك ليســت هاي طراحــي شــده 
متناســب بــا زمينــه فعاليــت فــرد )علــوم پايــه، بالينــي(، ارزشــيابي انجــام می شــود. فرآينــد و 

نحــوه عملکــرد ايــن كميتــه بــه تصويــب هيئــت مميــزه دانشــگاه / مركــزي می رســد. 

 220

15 امتياز 
در كل 
دوره 

)حداقل 
ساليانه 

2/5 امتياز(

2

كيفيت تدريس
ــت  ــف فعالي ــاي مختل ــد در حيطه ه ــت علمــي باي ــرد آموزشــي اعضــاي هيئ ــت عملک كيفي
ــداف  ــالت و اه ــرد و رس ــته كاري ف ــا رش ــب ب ــي )متناس ــت علم ــو هيئ ــك عض ــي ي آموزش

ــرد.  ــرار گي ــي ق ــورد ارزياب دانشــگاه محــل فعاليــت( م
ــراي  ــي، دكت ــي، كارشناس ــای كاردان ــوزش دوره ه ــه آم ــد در زمين ــا مي توان ــن فعاليت ه اي

ــد.  ــداوم باش ــوزش م ــا آم ــي ي ــالت تکميل ــي، تخصصــي و تحصي عموم
هــر چنــد فعاليت هــاي آموزشــي اعضــاي هيئــت علمــي بســيار متنــوع مي باشــد امــا رئــوس 

آن هــا شــامل مــوارد زيــر مي باشــد: 
آموزش نظري - 
كار در آزمايشگاه- 
كار در گروه هاي كوچك )باليني و غيرباليني( - 
آموزش باليني )سرپايي، بستري، اتاق عمل و فيلد(- 
مشاركت در گزارش صبحگاهي- 
مشاركت در كنفرانس هاي آموزشي- 
راهنمايي تحصيلي يا مشاوره دانشجويي- 
طراحي و بازنگري طرح درس- 
همکاري در برگزاري آزمون ها و ارزيابي هاي انجام شده از رده هاي مختلف آموزشي - 
تهيه مواد آموزشي و كمك آموزشي براي ارائه دروس مربوطه- 
مشاركت در برنامه هاي توانمندسازي اعضاي هيئت علمي- 
مشاركت در آموزش مداوم گروه هاي مشمول - 

امتياز كيفيت عملکرد آموزشي تا 20 مي باشد. 
ارزيابــي ايــن فعاليت هــا و ســاير فعاليت هــاي آموزشــي كــه ذكــر نشــده اند بايــد بــا رعايــت 

اصــول علمــي ارزشــيابي صــورت گيــرد. 
ــف  ــي مختل ــاي ارزياب ــا اســتفاده از روش ه ــه صــورت مســتمر و ب  الزم اســت  ارزشــيابي ها ب
ــاي دســت اندركاران  ــرد و در آن ديدگاه ه ــي الزم  باشــد، صــورت گي ــي و رواي ــه داراي پاياي ك

مختلــف لحــاظ شــود. 
ــن  ــاد اي ــت مف ــا رعاي ــه ب ــر اســاس دســتورالعملي ك ــرد آموزشــي ب ــت عملک ــي كيفي ارزياب
ــرد.  ــالغ می شــود، انجــام مي گي ــه و اب ــت آموزشــي وزارت بهداشــت تهي ــه توســط معاون آئين نام
تبصــره 1: بــراي محاســبه نمــره ارزشــيابي كيفيــت تدريــس، ميانگيــن نمره هــای كل زمــان 

توقــف در هــر مرتبــه علمــي لحــاظ می شــود.
ــت  ــيابی معاون ــای ارزش ــارف كاربرگ ه ــروه مع ــی گ ــت علم ــای هيئ ــرای اعض ــره 2: ب تبص

ــی اســت. ــاد، مــالک ارزياب آموزشــی و پژوهشــی نه

-20

استادياری: 
15

دانشياری: 
 16

استادی: 
 17
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ادامه جدول شماره 2-3- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی آموزشی مؤسسه   های 
تحت نظارت وزارت بهداشت

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز 

الزم  در 
هر دوره 

ارتقا

3

كميت تدريس
امتيــاز تدريــس هــر واحــد نظــری يــا معــادل آن، در مقاطــع كاردانــی و كارشناســی يــك 
دوم )0/5(، در مقاطــع دكتــرای حرفــه ای و كارشناســی ارشــد 0/75 و در مقاطــع دكتــرای 

تخصصــی )PhD(، تخصــص و فــوق تخصــص، يــك اســت. 
تبصــره 1: اگــر عضــو هيئــت علمــي در يــك نيم ســال تحصيلــي يــك درس را در چند كالس 
به طــور مکــرر تدريــس نمايــد، امتيــاز كســب شــده بــراي اوليــن كالس بــا ضريــب يــك و 

بــراي كالس هــاي تکــراري بــا ضريــب يــك دوم )0/5( منظــور خواهــد شــد. 
ــه  ــي ارائ ــت علم ــو هيئ ــط عض ــار توس ــن ب ــراي اولي ــه ب ــر درس ك ــس ه ــره 2: تدري تبص

ــود.  ــبه مي ش ــم )1/5( محاس ــك وني ــب ي ــا ضري ــود ب مي ش
تبصــره 3: اگــر چنــد مــدرس يــك درس را به طــور مشــترک تدريــس نماينــد، امتيــاز آن درس 
بيــن ايشــان بــه ميــزان مشــاركت در تدريــس تقســيم مي شــود، مگــر آن كــه تمــام مدرســين در 
طــول برنامــه آموزشــي حضــور فعــال داشــته باشــند، ماننــد آمــوزش كارگاهــي يــا آمــوزش در 

ــه منظــور مي شــود.  ــراي هم ــل ب ــاز كام ــه در اين صــورت امتي ــاي كوچــك ك گروه ه
تبصــره 4: حداقــل 30 تــا 50% امتيازهــای كســب شــده از تدريــس دروس بالينــي، بســته بــه 
گــروه آموزشــي بــا تشــخيص دانشــکده مربوطــه،  بايــد از آمــوزش ســرپايي )در درمانگاه هــا 
ــاز مــورد  ــد امتي ــرد نتوان و عرصه هــاي آمــوزش جامعه نگــر( كســب شــود. در صورتي كــه ف
ــد حداكثــر70% از امتيازهــای ســاير فعاليت هــاي  نظــر از آمــوزش ســرپايي را كســب نماي

آموزشــي بــرای وی منظــور خواهــد شــد. 
تبصــره 5: بــه دروســي كــه براســاس موافقــت دانشــگاه مربوطــه حق التدريــس پرداخــت مي شــود 
امتيــازي معــادل نصــف امتيــاز تدريــس موظــف تعلــق مي گيــرد. ولــي مجمــوع امتيازهــای كســب 
شــده از دروس موظــف و حق التدريســي در هــر نيم ســال تحصيلــي از 6 امتيــاز بيشــتر نخواهــد 

شــد، مشــروط بــه اين كــه حداقــل دو ســوم امتيــاز از تدريــس موظــف كســب شــود. 
تبصــره 6: اعضــای هيئــت علمــی گــروه معــارف در چارچــوب واحدهــای مصــوب گروه هــای 

معــارف از امتيــاز مربــوط بــه ايــن بنــد برخــوردار می شــوند.
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استادياری: 
35

دانشياری: 
 30

استادی: 
 20

4

راهنمايــي پايان نامه هــاي دوره هــاي باالتــر از كارشناســي كــه بــه نتيجــه كامــل رســيده 
باشــد برحســب نــوع و كيفيــت كار داراي امتيازهايــی بــه شــرح زيــر مي باشــد:

هــر پايان نامــه دكتــراي عمومــي پزشــکي و دندانپزشــکي تــا 3 امتيــاز، هــر پايان نامــه دوره 
ــاز، هــر پايان نامــه دوره هــاي تخصصــي و  ــا 3/5 امتي كارشناسي ارشــد، داروســازي و MPh ت

فــوق تخصصــي 4 امتيــاز و هــر پايان نامــه دكتــرای تخصصــی)PhD( تــا 8 امتيــاز. 
ــه در  ــي پايان نام ــرط پيش بين ــي )به ش ــع كارشناس ــه مقاط ــي پايان نام ــراي راهنماي ب
كوريکولــوم رشــته مربوطــه( تــا يــك امتيــاز، پايان نامــه  فلوشــيپ )به شــرط پيش بينــي 

پايان نامــه در كوريکولــوم رشــته مربوطــه( تــا 3 امتيــاز
تبصــره: بــه اســتاد راهنمــا )يــا راهنماهــا( امتيــاز كامــل و بــه هــر كــدام از اســتادان مشــاور 
ــرد. ــق مي گي ــا تعل ــاز اســتاد راهنم ــادل 30% امتي ــد، مع ــن بن ــور در اي ــاي مذك پايان نامه ه

-40

دانشياری: 
 10

استادی: 
15

5

برخــورداری از برجســتگی يــا شــاخص 
بــودن در امــر آمــوزش )نظيــر دريافــت لــوح 
تقديــر، كســب امتيازهــای برتر در ارزشــيابي 
جشــنواره  در  رتبــه  تدريــس،  كيفيــت 
ــوارد  ــاير م ــري و س ــهيد مطه ــي ش آموزش

ــزه ــت ممي ــخيص هيئ ــه تش ــابه( ب مش

1. در ســطح مؤسســه    / دانشــکده بــا تأييد 
12رييس مؤسســه    / دانشــکده

- 2. در ســطح دانشــگاه بــا تأييــد معــاون 
24آموزشــی دانشــگاه

3. در ســطح ملــی و بين المللــی بــا 
48تأييــد معــاون آموزشــی وزارت متبــوع
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ادامه جدول شماره 2-3- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی آموزشی مؤسسه   های 
تحت نظارت وزارت بهداشت

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز الزم  

در هر 
دوره ارتقا

6

دانش پژوهي آموزشي
بــراي بــه كارگيــري روش هــاي نويــن در برنامه ريــزي، پياده ســازي و ارزيابــي فعاليت هــاي آموزشــي 

بــا ارائــه مســتندات آن، امتيازهايــی بــه شــرح بندهــای يــك تــا شــش منظور مي شــود:
هــر فعاليــت دانش پژوهــي براســاس اصــول علمــي ارزشــيابي دانش پژوهــي و رعايــت معيارهــاي 

ــرار مي گيــرد: ــر مــورد بررســي و ارزشــيابي ق ــه شــرح زي شــش گانه گالســيك )Glassick( ب
اهداف مشخص - 
آماده سازي كافي - 
استفاده از روش هاي مناسب- 
ارائه نتايح مهم- 
معرفي مؤثر برنامه - 
برخورد نقادانه- 

تبصــره 1: رعايــت چهــار معيــار اول، شــرط الزم بــرای كســب امتياز از هــر يــك از فعاليت های 
 )Scholarly Education( ــد اســت كــه در اين صــورت فعاليــت دانشــورانه ــن بن ــدرج در اي من
محســوب مي شــود. در صــورت تحقــق تمامــي 6 معيار گالســيك در يــك فعاليــت، آن فعاليت 
ــد در  ــاز آن مي توان ــت و امتي ــي )Education Scholarship( اس ــي آموزش ــداق دانش پژوه مص

مــاده 3 )حداكثــر تــا 50% امتيــاز الزم اعــم از شــرطي و غيــر شــرطي( لحــاظ شــود. 
ــاي دانش پژوهــي آموزشــي براســاس  ــات ارزشــيابي و امتيازدهــي فعاليت ه تبصــره 2: جزيي

دســتورالعمل مصــوب معاونــت آموزشــي وزارت بهداشــت صــورت مي گيــرد. 
تبصــره 3: چنانچــه در هــر يــك از موضوعــات ايــن بنــد، 10 نفــر يــا بيشــتر مشــاركت داشــته 

باشــند، امتيــاز پــس از اعمــال ضريــب دو، طبــق جــدول ضرايــب تقســيم خواهــد شــد.

-40

-

1. تدوين و بازنگري برنامه هاي آموزشي 
الــف( مشــاركت در برنامه ريــزي درســي و يــا بازنگــري يــك رشــته مقطــع )به شــرط تصويــب 

برنامــه در ســطح دانشــگاه يــا وزارت بهداشــت(: از 5 تــا 15 امتيــاز
ب( مشــاركت در برنامه ريــزي درســي و يــا بازنگــري يــك دوره آموزشــي يــا درس جديــد: از 

0/5 تــا 5 امتيــاز 
ج( طراحــي و اجــراي برنامه هــاي آمــوزش مــداوم، آمــوزش اســاتيد و آمــوزش ضمــن خدمــت 

كاركنــان حــوزه ســالمت: از 0/5 تــا 5 امتيــاز 
تبصــره: امتيــاز بــر حســب ســطح كار، محــل تصويــب آن )دانشــگاهي / كشــوري( و حجــم كار 

)بــر حســب ســاعت، واحــد درســي يــا رشــته( متفــاوت خواهــد بــود.

-15

2. ارزشيابي 
الف( طراحي و اجراي روش هاي نوين ارزشيابي دانشجو: از 0/2 تا 5 امتياز

ب( طراحي و اجراي ابزارها، روش ها و فرآيند ارزشيابي استاد: از 0/2 تا 5 امتياز
ج( مشــاركت در طراحــي و انجــام ارزشــيابي برنامــه ماننــد ارزشــيابي درونــي و بيرونــي گروه ها 
و برنامه هــا، تدويــن اســتانداردها و شــاخص هاي اعتباربخشــي، ارزشــيابي برنامــه و مؤسســه    

براســاس ايــن اســتانداردها و ارزشــيابي آزمون هــا: از يــك تــا ده امتيــاز
تبصــره:  امتيــاز بــر حســب ســطح كار )كشــوري / دانشــگاهي( و ســطح نــوآوري و حجــم كار 

)ســاعات صــرف شــده( متفــاوت خواهــد بــود.

-10
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ادامه جدول شماره 2-3- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های آموزشی اعضأی هیئت علمی آموزشی مؤسسه   های 
تحت نظارت وزارت بهداشت

موضوعبند
حداکثر 

امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز الزم  

در هر 
دوره ارتقا

ادامه 
6

3. ياددهي- يادگيري
الف( طراحي و اجراي يك روش نوين تدريس: از 1 تا 4 امتياز 

ب( به كارگيري روش هاي جديد تدريس در عرصه هاي گوناگون: از 1 تا 2 امتياز
ــور و  ــان، كش ــار در جه ــراي اولين ب ــوآوري )ب ــطح ن ــب س ــر حس ــاز ب ــره: امتي تبص
ــاوت  ــران( متف ــك نيم ســال، و تعــداد فراگي ــك جلســه، ي دانشــگاه( و حجــم كار )ي

ــود. خواهــد ب

-8

-

4. مشاركت در طراحي و توليد محصوالت آموزشي
الف( وسايل آموزشي: از يك تا 7 امتياز

ب( لوح فشرده آموزشي با رعايت ساختار علمی: از يك تا 7 امتياز
ج( راهنماي مطالعه )Study Guide(: از يك تا 5 امتياز

د( ساير محصوالت به تشخيص كميته دانش پژوهي: از يك تا 7 امتياز
تبصــره: امتيــاز بــر حســب ميــزان فراگيــر بــودن محصــول )محــدود بــه دانشــگاه يــا 
ــار در جهــان،  ــوآوري )اوليــن ب ــا توليــد در ســطح ملــي(، ســطح ن امــکان انتشــار ي

كشــور و دانشــگاه(، و نقــش آن در خودكفايــي ملــي متفــاوت خواهــد بــود.

-

5. مديريت و رهبري آموزشي
ــا  ــررات،   آيين نامه ه ــا، مق ــي ســاختن فرآينده ــف( مشــاركت در طراحــي و عمليات ال
ــات  ــوزش و خدم ــت آم ــای كيفي ــت ارتق ــه در جه ــي ك ــتورالعمل هاي آموزش و دس

آموزشــي باشــد: از 0/2 تــا 5 امتيــاز
ب( مشــاركت در تدويــن برنامه هــاي دراز مــدت و كليــدي داراي اولويــت بــه 
تشــخيص هيئــت مميــزه دانشــگاه )ماننــد برنامــه راهبــردي آمــوزش دانشــگاه، نقشــه 

ــاز ــا 10 امتي ــش ســرزمين(: از 0/5 ت علمــي، آماي
ــگاهي( و  ــوري، دانش ــب )كش ــل تصوي ــطح كار و مح ــب س ــر حس ــاز ب ــره: امتي تبص
ــه  ــك برنام ــا ي ــاه ي ــوع كار )دســتورالعمل كوت ــر حســب ســاعت(، و ن حجــم كار )ب

ــود.  ــد ب ــاوت خواه ــش ســرزمين( متف ــد آماي ــع مانن جام

-

10

6. يادگيري الکترونيکي 
مشــاركت در طراحــي سيســتم آمــوزش الکترونيــك و اجــراي آن در ســطح دانشــگاه 
ــت  ــك، هداي ــون الکتروني ــي آزم ــك، طراح ــواي الکتروني ــازی محت ــامل آماده س ش
كالس هــاي مجــازي و ســاير مــوارد مرتبــط بــا آمــوزش مجــازی و الکترونيــك: از 0/5 

تــا 8 امتيــاز  بــرای هــر مــورد فعاليــت
تبصــره: امتيــاز بــر حســب ســطح كاربــرد )كشــور / دانشــگاه / دانشــکده( و همچنيــن 
نــوع برنامــه )واحــد رســمي دانشــگاهي، توانمند ســازي اســتاد، بازآمــوزي( و ميــزان 

فعاليــت )ســاعت يــا واحــد درســي( متفــاوت خواهــد بــود.

-

حداقل امتیاز الزم از بندهای 1 الی 6  
مطابق 
جداول 

شماره 6 
ذی ربط

184حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 1 الی 6
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ــه اســتخدامی هيئــت  ــاده 44  آيين نام ــرای مشــاغل موضــوع م ــاده 2 ب ــره 1: كســب امتيازهــای م تبص
علمــی در زمــان تصــدی مشــاغل مذكــور الزامــی نيســت. در صــورت انتصــاب بــه ســاير مشــاغل )بــا حکــم 
هريــك از وزيــران(، كســب امتيــاز ايــن مــاده در دوره تصــدی، فقــط در حــد موظــف آموزشــی فرد الزم اســت. 
ــاغل در  ــوزش ش ــرآمد در آم ــی س ــت علم ــای هيئ ــه اعض ــای مرتب ــهيل ارتق ــور تس ــره 2: به منظ تبص
مؤسســه   های وابســته بــه وزارت بهداشــت و قدردانــی از اعضــای هيئــت علمــی آموزشــی دانشــگاه كــه تمــام 
همــت خــود را مصــروف آمــوزش نمــوده و خدمــات برجســته و منحصــر بــه فــردی در حيطــه آمــوزش ارائــه 
كرده انــد و به عنــوان الگــوی رفتــاری و حرفــه ای بــرای ســاير اعضــای هيئــت علمــی و دانشــجويان شــناخته 
ــراد واجــد  ــه شناســايی اف می شــوند، توصيــه می شــود هيئــت مميــزه / كميتــه منتخــب دانشــگاه نســبت ب
شــرايط اقــدام و پــس از بررســی پرونــده و ســوابق ايشــان، بــه شــرط احــراز كليــه شــرايط زيــر )بــه عنــوان 
شــروط الزم( مراتــب را جهــت طــرح و تأييــد نهايــی در هيئــت مميــزه مركــزی بــه معاونــت آموزشــی وزارت 
ــه  ــد حداكثــر 2% از متقاضيــان را از ايــن مســير ب ــد. درضمــن دانشــگاه در هــر ســال می توان منعکــس نماي

مرتبــه بعــدی ارتقــا دهــد. 

شرایط:
حداقل 6 سال فعاليت آموزشی مستمر و تمام وقت در مرتبه فعلی )استاديار يا دانشيار( ( 1
كسب نمره ارزشيابی كيفيت تدريس 19 يا بيشتر، حداقل در دوسوم مدت توقف در مرتبه فعلی( 2
كسب حداقل 60 امتياز از بند 3 ماده 2 )كميت تدريس( اين  آيين نامه ( 3
كسب حداقل 40 امتياز از بند 4 ماده 2 )راهنمايی پايان نامه( اين  آيين نامه ( 4
ــن  ( 5 ــار اي ــا چه ــك ت ــواد ي ــوع م ــاز از مجم ــا 220 امتي ــاده دو و ي ــاز از م ــوع 180 امتي ــب مجم كس

ــا( ــك از فعاليت ه ــر ي ــرای ه ــاز ب ــقف امتي ــن س ــر گرفت ــدون در نظ ــه )ب آيين نام
كسب رأی موافق حداقل سه چهارم اعضای هيئت مميزه دانشگاه در خصوص سرآمدی در آموزش( 6
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جدول شماره 2-4- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی پژوهشی مؤسسه   های تحت 
نظارت وزارت بهداشت

موضوع بند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز 

الزم  در 
هر دوره 

ارتقا

1

كيفيت تدريس
ــف  ــاي مختل ــد در حيطه ه ــي باي ــت علم ــاي هيئ ــي اعض ــرد آموزش ــت عملک كيفي
فعاليــت آموزشــي يــك عضــو هيئــت علمــي )متناســب بــا رشــته كاري فــرد و رســالت 

و اهــداف دانشــگاه محــل فعاليــت( مــورد ارزيابــي قــرار گيــرد. 
ايــن فعاليت هــا مي توانــد در زمينــه آمــوزش دوره هــای كاردانــي، كارشناســي، 

ــد.  ــداوم باش ــوزش م ــا آم ــي ي ــالت تکميل ــي و تحصي ــي، تخصص ــراي عموم دكت
ــند  ــوع مي باش ــي بســيار متن ــت علم ــاي آموزشــي اعضــاي هيئ ــد فعاليت ه ــر چن ه

ــر مي باشــند:  ــوارد زي ــوس آن هــا شــامل م ــا رئ ام
آموزش نظري - 
كار در آزمايشگاه- 
كار در گروه هاي كوچك )باليني و غيرباليني( - 
آموزش باليني )سرپايي، بستري، اتاق عمل و فيلد(- 
مشاركت در گزارش صبحگاهي- 
مشاركت در كنفرانس هاي آموزشي- 
راهنمايي تحصيلي يا مشاوره دانشجويي- 
طراحي و بازنگري طرح درس- 
ــف -  ــا و ارزيابي هــاي انجــام شــده از رده هــاي مختل همــکاري در برگــزاري آزمون ه

آموزشــي 
تهيه مواد آموزشي و كمك آموزشي براي ارائه دروس مربوطه- 
مشاركت در برنامه هاي توانمندسازي اعضاي هيئت علمي- 
مشاركت در آموزش مداوم گروه هاي مشمول - 

امتياز كيفيت عملکرد آموزشي تا 20 امتياز مي باشد. 
ــا  ارزيابــي ايــن فعاليت هــا و ســاير فعاليت هــاي آموزشــي كــه ذكــر نشــده اند بايــد ب

رعايــت اصــول علمــي ارزشــيابي صــورت گيــرد. 
ــي  ــاي ارزياب ــتفاده از روش ه ــا اس ــتمر و ب ــورت مس ــه ص ــيابي ها ب ــت  ارزش  الزم اس
مختلــف كــه داراي پايايــي و روايــي الزم  باشــد، صــورت گيــرد و در آن ديدگاه هــاي 

ــود.  ــاظ ش ــف لح ــت اندركاران مختل دس
ــاد  ــت مف ــا رعاي ــه ب ــتورالعملي ك ــرد آموزشــي براســاس دس ــت عملک ــي كيفي ارزياب
ــالغ می شــود،  ــه و اب ــت آموزشــي وزارت بهداشــت تهي ــه توســط معاون ــن آئين نام اي

ــرد.  ــام مي گي انج
ــراي محاســبه نمــره ارزشــيابي كيفيــت تدريــس، ميانگيــن نمره هــای كل  تبصــره: ب

زمــان توقــف در هــر مرتبــه علمــي لحــاظ می شــود.

-20

استادياری: 
15

دانشياری: 
 16

استادی: 
 17
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ادامه جدول شماره 2-4- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های آموزشی اعضای هیئت علمی پژوهشی مؤسسه   های 
تحت نظارت وزارت بهداشت

موضوعبند
حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا
 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز الزم  
در هر دوره 

ارتقا

2

كميت تدريس
امتياز تدريس هر واحد نظری يا معادل آن، در مقاطع كاردانی و كارشناسی يك دوم )0/5(، در 
مقاطع دكترای حرفه ای و كارشناسی ارشد 0/75 و در مقاطع دكترای تخصصی )PhD(، تخصص 

و فوق تخصص، يك است. 
تبصره 1: اگر عضو هيئت علمي در يك نيم سال تحصيلي يك درس را در چند كالس به طور مکرر 
تدريس نمايد، امتياز كسب شده براي اولين كالس با ضريب يك و براي كالس هاي تکراري با ضريب 

يك دوم )0/5( منظور خواهد شد. 
تبصره 2: تدريس هر درس كه براي اولين بار توسط عضو هيئت علمي ارائه مي شود با ضريب يك 

ونيم )1/5( محاسبه مي شود. 
تبصره 3: اگر چند مدرس يك درس را به طور مشترک تدريس نمايند، امتياز آن درس بين ايشان به 
ميزان مشاركت در تدريس تقسيم مي شود، مگر آن كه تمام مدرسين در طول برنامه آموزشي حضور 
فعال داشته باشند، مانند آموزش كارگاهي يا آموزش در گروه هاي كوچك كه در اين صورت امتياز 

كامل براي همه منظور مي شود. 
تبصره 4: حداقل 30 تا 50% امتيازهای كسب شده از تدريس دروس باليني،  بسته به گروه آموزشي 
با تشخيص دانشکده مربوطه،  بايد از آموزش سرپايي )در درمانگاه ها و عرصه هاي آموزش جامعه نگر( 
كسب شود. در صورتي كه فرد نتواند امتياز مورد نظر از آموزش سرپايي را كسب نمايد حداكثر%70 

از امتيازهای ساير فعاليت هاي آموزشي برای وی منظور خواهد شد. 
تبصره 5: به دروسي كه براساس موافقت دانشگاه مربوطه حق التدريس پرداخت مي شود امتيازي 
معادل نصف امتياز تدريس موظف تعلق مي گيرد. ولي مجموع امتيازهای كسب شده از دروس موظف 
و حق التدريسي در هر نيم سال تحصيلي از 1/5  امتياز بيشتر نخواهد شد مشروط به اين كه حداقل 

دو سوم امتياز از تدريس موظف كسب شود. 

1/5155

3

راهنمايي پايان نامه هاي دوره هاي باالتر از كارشناسي كه به نتيجه كامل رسيده باشد 
برحسب نوع و كيفيت كار داراي امتيازهايی به شرح زير مي باشد:

هر پايان نامه دكتراي عمومي پزشکي و دندانپزشکي تا 3 امتياز، هر پايان نامه دوره 
كارشناسي ارشد، داروسازي و MPH تا 3/5 امتياز، هر پايان نامه دوره هاي تخصصي و 

فوق تخصصي 4 امتياز و هر پايان نامه دكترای تخصصی)PhD( تا 8 امتياز. 
براي راهنمايي پايان نامه مقاطع كارشناسي )به شرط پيش بيني پايان نامه در كوريکولوم 
در  پايان نامه  پيش بيني  )به شرط  فلوشيپ  پايان نامه   امتياز،  يك  تا  مربوطه(  رشته 

كوريکولوم رشته مربوطه( تا 3 امتياز
استادان مشاور  از  به هر كدام  و  كامل  امتياز  راهنماها(  )يا  راهنما  استاد  به  تبصره: 

پايان نامه هاي مذكور در اين بند، معادل 30% امتياز استاد راهنما تعلق مي گيرد.

-40

دانشياری: 
 10

استادی: 
15

4
اهتمــام ورزيــدن در پــرورش محقــق، تعميــق روح خودبــاوری دانشــجويان 
و  ملــی  ســطح  در  تحقيقــات  شــبکه  پيشــبرد  و  پژوهــش  امــر   در 

بين المللی با تأييد معاون پژوهشی وزارت بهداشت
تبصره: شيوه نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت تهيه و ابالغ می شود.

-15تا 5

انتقــال دانــش يــا فنــاوري در قالــب كارگاه هــا و دوره هــاي كوتاه مــدت آموزشــي و 5
پژوهشــي بــا تأييــد معــاون پژوهشــي مؤسســه   

هر دوره 8 
ساعته 0/5 

امتياز
105

حداقل امتیاز الزم از بندهای 1 الی 6  
مطابق 
جداول 

شماره 6 
ذی ربط

100حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 1 الی 6
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آيين نامه  ترفيع و ارتقای مرتبه اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

ــت  ــتخدامی هيئ ــه اس ــاده 44  آيين نام ــوع م ــاغل موض ــرای مش ــاده 2 ب ــای م ــب امتيازه ــره: كس تبص
علمــی در زمــان تصــدی مشــاغل مذكــور الزامــی نيســت. در صــورت انتصــاب بــه ســاير مشــاغل )بــا حکــم 
هريــك از وزيــران(، كســب امتيــاز ايــن مــاده در دوره تصــدی، فقــط در حــد موظــف آموزشــی فرد الزم اســت. 

ماده 3ـ فعالیت های پژوهشی، فناوری
مجموعــه ای از فعاليت هــای عضــو هيئــت علمــی اســت كــه ضمــن هدفمنــد بــودن، قابليــت كشــف و توســعه 
ــاز جامعــه، توســعه مرزهــای دانــش و  ــع  ني ــا هــدف رف حقايــق و به كارگيــری يافته هــای علمــی را دارد و ب

بســط فناوری هــای برخــوردار از اولويــت، در كشــور اســت. ايــن فعاليت هــا عبارتنــد از:

جدول شماره 3-1- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی، فناوری اعضای هیئت علمی آموزشی » مؤسسه   «

موضوعبند
حداکثر 

امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز الزم  
در هر دوره 

ارتقا

1

مقاله علمی- پژوهشی منتشر شده در نشريه های علمی- پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 
فهرست نشريه هاي داخلی با اعتبار علمی- پژوهشی را كميسيون نشريات وزارتين و شورای عالی . 1

حوزه های علميه به صورت ادواری منتشر می كند. 
نشريه های خارجي معتبر را معاونت پژوهشي و فناوري وزارتين تعيين می كند.. 2
حداكثر دو مقاله با گواهی پذيرش قطعی در هر مرتبه ارتقا مورد قبول است. . 3
نسخۀ  در نوبت چاپ مقاله، مشروط به درج DOI به مثابه مقاله چاپ شده است.. 4
در . 5 شده  چاپ  يا  پذيرفته  مقاله هاي  از  می تواند  بند  اين  از  شده  كسب  امتياز   %40 حداكثر 

نشريه های مؤسسه    محل خدمت متقاضی در زمان چاپ مقاله، يا نشريه هايي باشد كه متقاضی در 
زمان چاپ مقاله مدير مسئول، سردبير يا عضو هيئت تحريريه آن ها بوده است.

امتياز حداكثر دو مقاله مستخرج از هر طرح )منجر به توليد سندي ملی( در حداقل امتيازهای . 6
اين بند محاسبه مي شود، هرچند به همه  مقاله ها امتياز تعلق می گيرد.

حداقل 70 %  امتياز مقاله ها، بايد مستقيماً در ارتباط با تخصص )رشته تحصيلی/ گروه آموزشی( . 7
متقاضی باشد.

مقاله هاي با همپوشانی كمتر از 30%  مقاله مستقل تلقی می شوند و به مقاله هاي با همپوشانی . 8
بيشتر از 70% امتيازي تعلق نمي گيرد. امتياز تعلق گرفته به مقاله هاي با همپوشاني 30 تا 70% به 
نسبت ميزان همپوشاني خواهد بود. در هر حال، مقاله نبايد منجر به چاپ نتايج انتشار يافته شود. 

متقاضی ارتقا به مراتب دانشياری و استادی بايد حداقل به ترتيب سه و پنج مقاله با شرايط مندرج . 9
در شيوه نامه اجرايي اين آئين نامه، ارائه دهد.

چاپ حداقل يك مقاله به زبان فارسی در هر مرتبه ارتقا الزامی است.. 10
امتياز مقاله مستخرج از طرح های پژوهشی محرمانه كه امکان چاپ و انتشار آنان به واسطه محرمانه بودن . 11

ممکن نيست با تأييد كميته مميزی منتخب وزارتين متبوع حسب مورد، تا 1/2 برابر قابل افزايش است. 
امتياز مقاله مشترک با اعضاي هيئت علمي مراكز معتبر علمي خارج از كشور كه برگرفته از . 12

طرح تحقيقاتی مشترک، فرصت مطالعاتی متقاضی/دانشجوی تحت راهنمايی متقاضی و دانشجوی 
مشترک باشد، تا 1/2 برابر قابل افزايش است.

امتياز مقاله پراستناد و داغ با تأييد هيئت مميزه تا 1/5 برابر قابل افزايش است.. 13
امتياز مقاله  مستخرج از برنامه مصوب تحقيقاتی جهت دار عضو هيئت علمی كه حداقل %50 . 14

آن برنامه معطوف به رفع مشکالت كشور باشد، تا 1/5 برابر قابل افزايش است. 
امتياز مقاله  چاپ شده در نشريه های Nature و Science  تا دو  برابر قابل افزايش است. ساير . 15

امتيازهای اين نوع مقاله در شيوه نامه اجرايي اين آئين نامه تعيين می شود.

تا 7
مطابق با 
جداول 

شماره 6 
ذی ربط

تبصره: تعريف و شيوه امتيازدهی به انواع مقاله ها و نحوه اعمال ضريب تأثير مجله در امتياز مقاله ها، در شيوه نامه اجرايي اين 
آئين نامه تعيين و اعالم می شود.
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ادامه جدول شماره 3-1- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی، فناوری اعضای هیئت علمی آموزشی »مؤسسه   «

موضوعبند
حداکثر 

امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز الزم  
در هر دوره 

ارتقا
30تا 7مقاله علمی- مروری منتشر شده در نشريه های معتبر 2

-

3

مقاله های علمی و تحشيه چاپ شده در نشريه های علمی- ترويجی داخلی معتبر 
به صورت ادواری فهرست نشريه های داخلی با اعتبار علمی- ترويجی را  كميسيون . 1

نشريات وزارتين و شورای عالی حوزه های علميه منتشر می كنند.
موضوع مقاله بايد مستقيماً در ارتباط با تخصص متقاضی باشد.. 2
مقاله هاي با همپوشانی كمتر از 30% مقاله مستقل تلقی می شوند و به مقاله هاي . 3

با همپوشانی بيشتر از 70% امتيازي تعلق نمي گيرد. امتياز تعلق گرفته به مقاله هاي با 
همپوشاني 30 تا 70% به نسبت ميزان همپوشاني خواهد بود. در هر حال، مقاله نبايد 

منجر به چاپ نتايج انتشار يافته شود.

9تا 3

مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دايرۀ المعارف ها و فرهنگ ها با نظر هيئت داوری مورد 4
8تا 2 تأييد هيئت مميزه موسسه

5
مقاله علمی كامل ارائه شده در همايش های علمی معتبر ملي و  بين المللي 

تبصره: حداكثر تعداد مقاله های قابل قبول از متقاضی در يك همايش در هر سال  3 
مقاله است. اين مقاله ها مي تواند با همکاري دانشجويان و يا همکاران باشد.

12تا 2

6
خالصه مقاله علمی ارائه شده در همايش های علمی معتبر ملي و بين المللي 

تبصره: حداكثر تعداد مقاله های قابل قبول از متقاضی در يك همايش در هر سال  3 
مقاله است. اين مقاله ها مي تواند با همکاري دانشجويان و يا همکاران باشد.

5تا 1

7

علمی  هيئت  اعضای  )ويژه  متقاضي  رساله  از  مستخرج  علمی - پژوهشي  مقاله 
مؤسسه های    تحت نظارت وزارت علوم(

تبصره: حداكثر امتياز هر يك از مقاله هاي موضوع اين بند درصورتی به متقاضی تعلق 
می گيرد كه نام متقاضی به عنوان نويسنده نخست، يا پس از نام استاد راهنما به عنوان 

نويسنده دوم و يا به عنوان نويسنده مسئول ثبت شده باشد.

5تا 2

8

توليد دانش فنی/ اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاری سازی محصول يا فرآيند با تأييد مراجع 
ذی صالح وزارتين و نيز هر نوآوری كه برای حل مشکالت و معضالت كشور مؤثر باشد و يا منجر به 

توليد خدمت يا محصول جديدی در كشور شود. 
نحوه امتيازدهی به اين فعاليت ها به شرح موارد 1 تا 10 خواهد بود:

50

آموزشی،  معضالت  حل  به منظور  جديد  خدمات  و  روش ها  سيستم ها،  طراحی   .1
يك تا 6پژوهشی، بهداشتی و درمانی در سطح كشور با گواهی مراجع ذی صالح وزارتين

از 
بندهای
1 تا 6
 20
امتياز

2. طراحی سيستم ها، روش ها و خدمات جديد به منظور حل معضالت آموزشی، پژوهشی، 
0/5 تا 4بهداشتی و درمانی در سطح منطقه با گواهی مراجع ذی صالح  در منطقه آمايشی  

3. مدل سازی وسايل پزشکی و آزمايشگاهی و ساخت هر قطعه كه منجر به توليد دستگاه 
يك تا 3 شود؛ با گواهی اداره كل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت و تأييد هيئت مميزه مركزی 

4. توليد مواد برای آزمايش های پزشکی و توليدات دارويی جديد از طريق مهندسی 
معکوس، به ترتيب با گواهی معاونت درمان يا معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت 

)حسب مورد( و تأييد هيئت مميزه مركزی وزارت بهداشت
يك تا 6

مانند  كند  مؤ   ثر  به  خودكفايی كشور كمك  كه  پزشکی  فعاليت های جديد  انجام   .5
با گواهی هيئت  ايران  در  بار  اولين   برای  نوين  درمانی  اجرای روش های تشخيصی- 

ممتحنه رشته مربوطه و تأييد هيئت مميزه مركزی وزارت بهداشت
0/5 تا 4
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ادامه جدول شماره 3-1- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی، فناوری اعضای هیئت علمی آموزشی »مؤسسه   «

موضوعبند
حداکثر امتیاز 
 در واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز الزم  

در هر 
دوره ارتقا

ادامه
8

6. تدوين راهنمای طبابت بالينی كشور، با استناد بر پژوهش و براساس شواهد علمی 
0/5 تا 5 با گواهی معاونت درمان وزارت بهداشت و تأييد هيئت مميزه مركزی وزارت بهداشت

-

7. اختراع، اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشی كاربردی ثبت شده در مراجع قانونی 
0/5 تا 5داخل كشور با تأييد معاونت پژوهش و فناوری وزارتين 

از بندهای
7 تا 10
30 امتياز

8. اختراع، اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشی كاربردی ثبت شده و دستاوردهای 
دكتری  رساله های  و  پايان نامه ها  كاربردی،  پژوهش های  چارچوب  در  كه  فناورانه 
مراحل  دانشگاهی  شركت  يا  دانش بنيان  شركت  قالب  در  فکری  مالکيت  رعايت  با 

تجاری سازی آن با تأييد مراجع مربوطه به انجام رسيده باشد.
تبصره: چنانچه ثبت اختراع در سطح بين المللی، به همراه چاپ مقاله ای باشد به يك 

مورد امتياز كامل و به مورد ديگر نصف امتياز تعلق می گيرد.

1 تا 15

9. ثبت مالکيت فکری )پتنت( دستاوردهای پژوهشی و فناوری به نام مؤسسه    محل 
خدمت متقاضی، به شرط اين كه به فروش رسيده و يا به صورت تحت ليسانس از آن 

استفاده شده باشد.
تا 15

10. تعيين توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونی يا علمی داخل يا خارج از كشور با 
0/5 تا 2تأييد مراجع ذی صالح وزارتين

9

با  فناوری خاتمه يافته در داخل مؤسسه     و  1. گزارش های علمی طرح های پژوهشی 
6تا 2تأييد معاون پژوهش و فناوری مؤسسه   

-
2. گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری با طرف قرارداد خارج از مؤسسه    
تأييد شده نهاد سفارش دهنده، كه تا حد امکان نکات زير در محاسبه امتياز آن ها در 

نظر گرفته می شود:
ـ استانی، منطقه ای، ملی يا بين المللی بودن موضوع طرح؛

ـ گزارش طرح هاي تحقيقاتي مشترک با دانشگاه ها و مؤسسه     های علمي خارج از كشور تا 1/2 برابر.

تا 15

تبصره 1: امتياز اين بند ويژه اعضای هيئت علمی مؤسسه     های تحت نظارت وزارت علوم می باشد.
تبصره 2: به طرح هايی كه ناشی از مسئوليت اجرايی و وظايف حقوقی متقاضي باشد يا با تخصص او مرتبط نباشد، امتيازی تعلق نمی گيرد. 

-30تا 10اثر بديع و ارزنده هنری يا ادبي و فلسفي چاپ شده10
تبصره:  مجموع امتيازهای متقاضی از موارد مندرج در بندهای 8، 9-2 و 10 می تواند تا 50% از حداقل امتيازهای الزم بند يك اين 

جدول )جدول شماره 3-1( را  پوشش دهد )ويژه اعضای هيئت علمی مؤسسه      های تحت نظارت وزارت علوم(.

ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت( داخلی يا بين المللی11

 يك امتياز  به ازای 
هر150 ميليون 

ريال گرنت داخلي 
و يا 5000 دالر 
گرنت خارجي

12

-

12

در  زير  موارد  كه  دانشنامه   كتاب،  ترجمه  انتقادی،  تصحيح  تأليف،  تصنيف،  الف( 
محاسبه امتياز آن ها در نظر گرفته  شوند. )ويژه اعضای هيئت علمی مؤسسه     های تحت 

نظارت وزارت علوم(

تصنيف: تا 15 
تأليف: تا 10

تصحيح انتقادی: 
تا  7

ترجمه مرتبط با 
تخصص: تا 7

10

1. امتياز موضوع اين بند برای كتاب  تأليفی يا تصنيفی به زبان خارجی كه توسط ناشران معتبر بين المللی چاپ شده 
باشد، تا 1/5 برابر قابل افزايش است. 

جدول  اين  يك  بند  الزم  امتيازهای  حداقل  از   %25 تا  می تواند  كتاب  تأليف  يا  تصنيف  از  متقاضی  امتيازهای   .2
)جدول شماره 3-1( را پوشش دهد.
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موضوعبند
حداکثر 

امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز 

الزم  در 
هر دوره 

ارتقا

ادامه 
12

ــا 50 % از  ــد ت ــر می توان ــاني و هن ــوم انس ــاي عل ــراي گروه ه ــاب ب ــف كت ــا تألي ــف ي ــی از تصني ــای متقاض 3. امتيازه
حداقــل امتيازهــای الزم بنــد يــك ايــن جــدول )جــدول شــماره 3-1( را پوشــش دهــد. تشــخيص رشــته ها بــر عهــده 

هيئــت مميــزه اســت.
ــا حداقــل 30 % تغييــر در محتــواي كتــاب، حداكثــر 30% از  ــا ويرايــش ب ــرای تجديــد چــاپ ي 4. امتيــاز متقاضــی ب

ــود.  ــد ب ــد خواه ــن بن ــده در اي ــای تعيين ش امتيازه
ب( تصنيف، تأليف، تصحيح انتقادی و ترجمه كتاب و دانشنامه  كه موارد زير در محاسبه امتياز آن ها درنظر گرفته می شود 

)ويژه اعضای هيئت علمی مؤسسه    های تحت نظارت وزارت بهداشت(
تأليف مجموعه  از دستاوردهای پژوهشی خود(،  يا تصنيف كتاب )حاصل  تأليف   -1

30تا 15 كتاب هايی همانند دايرۀ المعارف با تأييد نهايی هيئت مميزه ذی ربط 

-

3تا 21/5- كتاب  تأليفی در رشته غير مرتبط با رشته تخصصی نويسنده 

كتاب   تدوين  يا  تأليف   -3
چاپی )بر مبنای تيراژ و نوبت 
به  كه  الکترونيکی  يا  چاپ( 
مورد  آموزشی  منبع  عنوان 

استفاده قرار گيرد: 

1. كتاب منبع آموزشی در سطح ملی با تأييد شورای 
6تا 3 عالی برنامه ريزی وزارت بهداشت 

2. كتاب در سطح مؤسسه    با تأييد شورای انتشارات 
3تا 1/5مؤسسه    و شورای آموزشی مؤسسه   

به ميزان 30% در  يا تصنيفی در صورتی كه حداقل  تأليفی  4- تجديد چاپ كتاب 
0/54 تا 2محتوای آن اصالح يا اضافه صورت پذيرفته باشد به تشخيص هيئت مميزه ذی ربط

5510- تصحيح انتقادی كتاب معتبر با تأييد كميسيون تخصصی هيئت مميزه ذی ربط

0/58 تا 62- ويرايش علمی / ادبی )زبانی( آثار تأليفی يا ترجمه ای با تأييد نهايی هيئت مميزه ذی ربط

13

1. راهنمايی و مشاوره پايان نامه كارشناسی ارشد يا دكتری حرفه ای 
يا سطح 3 حوزه )سقف برای پايان نامه های كاربردی به منظور حل 

مشکالت كشور با ضريب 1/5 برابر(

12. استاد راهنما

25
مطابق با 
جداول 

شماره 6 
ذی ربط

20/5. استاد مشاور

4 حوزه  يا سطح  تخصصی  دكتری  رساله  مشاوره  و  راهنمايی   .2
با  كشور  به منظور حل مشکالت  كاربردی  رساله های  برای  )سقف 

ضريب 1/5 برابر( 

16. استاد راهنما

21/5. استاد مشاور

تبصره 1: اين بند ويژه اعضای هيئت علمی مؤسسه   های تحت نظارت وزارت علوم می باشد.
دوره  بودن  داير  به  مشروط  كارشناسی  ارشد  پايان نامه  چهار  حداقل  راهنمايی  دانشياری  مرتبه  به  ارتقا  برای   :2 تبصره 

كارشناسی  ارشد در رشته متقاضی در مؤسسه    محل خدمت الزامی است.
تبصره 3: برای ارتقا به مرتبه دانشياری اعضای هيئت علمی گروه معارف، راهنمايی حداقل چهار پايان نامه كارشناسی ارشد 
مشروط به داير بودن و دانش آموخته داشتن در دوره كارشناسی ارشد رشته متقاضی در مؤسسه    محل خدمت الزامی است 
و در صورت فقدان دوره كارشناسی ارشد در رشته متقاضی اتمام يك كتاب تأليفی يا يك طرح پژوهشی مصوب در رشته 

تخصصی متقاضي كه در چارچوب اسناد ملی يا باالدستی انجام شده باشد؛ كفايت مي كند.
تبصره 4: برای ارتقا به مرتبه استادی راهنمای حداقل 3 رساله دكتری مشروط به داير بودن و دانش آموخته داشتن در 
دوره دكتری رشته متقاضی در مؤسسه    محل خدمت الزامی است. در صورت فقدان دوره دكتري در رشته متقاضی اتمام 

يك طرح ملی يا يك كتاب تصنيفی كفايت مي كند.
تبصره 5: برای ارتقا به مرتبه استادی اعضای هيئت علمی گروه معارف، راهنمائی حداقل 3 رساله دكتری مشروط به داير 
بودن و دانش آموخته داشتن در دوره دكتری رشته متقاضی در مؤسسه    محل خدمت الزامی است و در صورت فقدان دوره 
دكتري در رشته متقاضی اتمام يك كتاب تصنيفی يا يك طرح پژوهشی مصوب در رشته تخصصی مربوطه كه در چارچوب 

اسناد ملی يا باالدستی انجام شده باشد؛ كفايت مي نمايد.
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موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز 

الزم  در 
هر دوره 

ارتقا

14

ی 
ی ها

رس
ك

زی 
ردا

ه پ
ظري

ن

2 تا 4ا. ارائه كرسی های علمی- ترويجی

-

2. ارائه دستاوردها و نتايج علمی- پژوهشی برگرفته از كرسی های نظريه پردازی 
4در همايش ها و ميزگردهای مراكز علمی ملی و بين المللی

3 تا 37. نقد علمی در حوزه هاي علوم به ويژه علوم انسانی و معارف اسالمی 
3 تا 47. نوآوری در حوزه هاي علوم به ويژه علوم انسانی و معارف اسالمی 

7 تا 512. نظريه پردازی در حوزه هاي علوم به ويژه علوم انسانی و معارف اسالمی

اعتبار 15 آن ها  امتياز  محاسبه  در  كه  خارجی،  و  داخلی  جشنواره های  در  رتبه  كسب 
10تا 6جشنواره و رتبه متقاضی در جشنواره در نظر گرفته می شود.

16
داوری و نظارت بر فعاليت های پژوهشی

1. داوری مقاله های علمی- پژوهشی مجالت معتبر و آثار بديع و ارزنده هنری هر مورد تا 1 امتياز
2. داوری كتاب، داوری يا نظارت بر طرح های پژوهشی يا فناوری هر مورد تا 2 امتياز

-10

حداقل امتیاز الزم از بندهای 1 تا 16

مطابق با 
جداول 

شماره 6 
ذی ربط

سقف حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای  1 تا 16
ندارد

ــم از  ــش )اع ــرآمد در پژوه ــی س ــت علم ــای هيئ ــه اعض ــای مرتب ــريع در ارتق ــور تس ــره: به منظ تبص
ــت،  ــارت وزارت بهداش ــت نظ ــه    های تح ــاغل در مؤسس ــی( ش ــا پژوهش ــی ي ــی آموزش ــت علم ــای هيئ اعض

ــرد:  ــرار می گي ــر ق ــد نظ ــر م ــد زي ــرايط و فرآين ش
الــف( چنانچــه عضــو هيئــت علمــي در مرتبه اســتادياري به دانشــياري و يا دانشــياري به اســتادي يك مقاله 
 New England Journal يــا JAMA-Lancet-Science-Nature اصيــل بــه عنوان نويســنده اول يــا مســئول در 

منتشر كند؛ حداقل زمان چهار ساله توقف به سه سال كاهش مي يابد. 
ب( چنانچــه عضــو هيئــت علمــي در مرتبــه اســتادياري بــه دانشــياري و يــا دانشــياري بــه اســتادي موفــق بــه 
ورود بــه فهرســت يــك درصــد دانشــمندان برتــر دنيــا در پايــگاه ESI شــود؛ حداقــل زمــان چهــار ســاله توقــف 
بــه دو ســال كاهــش مي يابــد. اســتفاده از ايــن امتيــاز صرفــاً بــرای يــك  بــار در طــول خدمــت امکان پذيــر اســت. 
ــه توليــد دانــش فنــي،  ــا دانشــياري، موفــق ب ــا مرتبــه اســتادياري ي ج( چنانچــه عضــو هيئــت علمــي ب
ــد  ــا تأيي ــه ب ــود ك ــکی ش ــزات پزش ــا تجهي ــازي دارو ي ــد و تجاري س ــه تولي ــر ب ــاف منج ــا اكتش ــراع ي اخت
ــا تأييــد هيئــت مميــزه مركــزي، حداقــل زمــان چهــار ســاله  ــازار شــده باشــد ب ســازمان غــذا و دارو وارد ب

ــد. ــش مي ياب ــال كاه ــه س ــه س ــف ب توق
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جدول شماره 3-2- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی، فناوری اعضای هیئت علمی پژوهشی »مؤسسه«

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا
 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز الزم  
در هر دوره 

ارتقا

1

رعايت ضوابط و مقررات پژوهشی مؤسسه و تخصيص اوقات موظف به امر پژوهش و انجام صحيح امور محوله 
0/775الف( در مؤسسه های تحت نظارت وزارت علوم 

220ب( در مؤسسه های تحت نظارت وزارت بهداشت

15 امتياز در كل 
دوره )حداقل 
امتياز ساليانه 
2/5 امتياز(

2

مقاله علمی- پژوهشی منتشر شده در نشريه های علمی- پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 
اعتبار علمی- پژوهشی را كميسيون نشريات وزارتين و . 1 با  فهرست نشريه هاي داخلی 

شورای عالی حوزه های علميه به صورت ادواری منتشر می كند. 
نشريه های خارجي معتبر را معاونت پژوهشي و فناوري وزارتين تعيين می كند.. 2
حداكثر دو مقاله با گواهی پذيرش قطعی در هر مرتبه ارتقا مورد قبول است. . 3
نسخه  در نوبت چاپ مقاله، مشروط به درج DOI به مثابه مقاله چاپ شده است.. 4
حداكثر 40% امتياز كسب شده از اين بند می تواند از مقاله هاي پذيرفته يا چاپ شده . 5

در نشريه های مؤسسه محل خدمت متقاضی در زمان چاپ مقاله، يا نشريه هايي باشد كه 
متقاضی در زمان چاپ مقاله مدير مسئول، سردبير يا عضو هيئت تحريريه آن ها بوده است.

امتياز حداكثر دو مقاله مستخرج از هر طرح )منجر به توليد سندي ملی( در حداقل . 6
امتيازهای اين بند محاسبه مي شود، هرچند به همه ي مقاله ها امتياز تعلق می گيرد.

حداقل 70 %  امتياز مقاله ها، بايد مستقيماً در ارتباط با تخصص )رشته تحصيلی/گروه . 7
پژوهشی( متقاضی باشد.

مقاله هاي . 8 به  و  می شوند  تلقی  مستقل  مقاله    %30 از  كمتر  همپوشانی  با  مقاله هاي 
با  مقاله هاي  به  تعلق گرفته  امتياز  نمي گيرد.  تعلق  امتيازي   %70 از  بيشتر  همپوشانی  با 
نبايد  بود. در هر حال، مقاله  به نسبت ميزان همپوشاني خواهد  تا %70  همپوشاني 30 

منجر به چاپ نتايج انتشار يافته شود. 
با . 9 به ترتيب سه و پنج مقاله  بايد حداقل  ارتقا به مراتب دانشياری و استادی  متقاضی 

شرايط مندرج در شيوه نامه اجرايي اين آئين نامه، ارائه دهد.
چاپ حداقل يك مقاله به زبان فارسی در هر مرتبه ارتقا الزامی است. . 10
آنان . 11 انتشار  و  امکان چاپ  كه  محرمانه  پژوهشی  از طرح های  مستخرج  مقاله  امتياز 

به واسطه محرمانه بودن ممکن نيست با تأييد كميته مميزی منتخب وزارتين متبوع حسب 
مورد، تا 1/2 برابر قابل افزايش است. 

كه . 12 از كشور  علمي خارج  معتبر  مراكز  علمي  هيئت  اعضاي  با  مقاله مشترک  امتياز 
راهنمايی  فرصت مطالعاتی متقاضی/دانشجوی تحت  مشترک،  تحقيقاتی  طرح  از  برگرفته 

متقاضی و دانشجوی مشترک باشد، تا 1/2 برابر قابل افزايش است.
امتياز مقاله پراستناد و داغ با تأييد هيئت مميزه تا 1/5 برابر قابل افزايش است.. 13
امتياز مقاله  مستخرج از برنامه مصوب تحقيقاتی جهت دار عضو هيئت علمی كه حداقل . 14

50% آن برنامه معطوف به رفع مشکالت كشور باشد، تا 1/5 برابر قابل افزايش است. 
امتياز مقاله  چاپ شده در نشريه های Nature و Science  تا دو برابر قابل افزايش است. . 15

ساير امتيازهای اين نوع مقاله در شيوه نامه اجرايي اين آئين نامه تعيين می شود.

تا 7
مطابق با 

جداول شماره 
6 ذی ربط

تبصره: تعريف و شيوه امتيازدهی به انواع مقاله ها و نحوه اعمال ضريب تأثير مجله در امتياز مقاله ها، در شيوه نامه اجرايي اين آئين نامه 
تعيين و اعالم می شود.
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موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز الزم  
در هر دوره 

ارتقا
30تا 7مقاله علمی مروری منتشر شده در نشريه های معتبر 3

-

4

مقاله های علمی و تحشيه چاپ شده در نشريه های علمی- ترويجی داخلی معتبر 
به صورت ادواری فهرست نشريه های داخلی با اعتبار علمی- ترويجی را  كميسيون نشريات . 1

وزارتين و شورای عالی حوزه های علميه منتشر می كنند.
موضوع مقاله بايد مستقيماً در ارتباط با تخصص متقاضی باشد.. 2
با . 3 مقاله هاي  به  و  می شوند  تلقی  مستقل  مقاله   ،%30 از  كمتر  همپوشانی  با  مقاله هاي 

همپوشانی بيشتر از 70% امتيازي تعلق نمي گيرد. امتياز تعلق گرفته به مقاله هاي با همپوشاني 
30 تا 70% به نسبت ميزان همپوشاني خواهد بود. در هر حال، مقاله نبايد منجر به چاپ نتايج 

انتشار يافته شود.

18تا 3

مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دايرۀ المعارف ها و فرهنگ ها با نظر هيئت داوری مورد تأييد 5
8تا 2 هيئت مميزه مؤسسه

6
مقاله علمی كامل ارائه شده در همايش های علمی معتبر ملي و  بين المللي 

تبصره: حداكثر تعداد مقاله های قابل قبول از متقاضی در يك همايش در هر سال سه مقاله است. 
اين مقاله ها مي تواند با همکاري دانشجويان و يا همکاران باشد.

12تا 2

7
خالصه مقاله علمی ارائه شده در همايش های علمی معتبر ملي و بين المللي 

تبصره: حداكثر تعداد مقاله های قابل قبول از متقاضی در يك همايش در هر سال سه مقاله است. 
اين مقاله ها مي تواند با همکاري دانشجويان و يا همکاران باشد.

5تا 1

8

مقاله علمی- پژوهشي مستخرج از رساله متقاضي )ويژه اعضای هيئت علمی مؤسسه های تحت 
نظارت وزارت علوم(

تبصره: حداكثر امتياز هر يك از مقاله هاي موضوع اين بند در صورتی به متقاضی تعلق می گيرد 
كه نام وي به عنوان نويسنده نخست، يا پس از نام استاد راهنما به عنوان نويسنده دوم يا به عنوان 

نويسنده مسئول ثبت شده باشد.

5تا 2

9

توليد دانش فنی/ اختراع يا اكتشاف منجر به توليد و تجاری سازی محصول يا فرآيند با تأييد مراجع ذی صالح 
وزارتين و نيز هر نوآوری كه برای حل مشکالت و معضالت كشور مؤثر باشد و يا منجر به توليد خدمت يا 

محصول جديدی در كشور شود. 
نحوه امتيازدهی به اين فعاليت ها به شرح موارد 1 تا 10 خواهد بود:

-

1. طراحی سيستم ها، روش ها و خدمات جديد در جهت حل معضالت آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی 
يك تا 6در سطح كشور با گواهی مراجع ذی صالح وزارتين

از بندهای
1 تا 6

20 امتياز

پژوهشی،  آموزشی،  معضالت  حل  به منظور  جديد  خدمات  و  روش ها  سيستم ها،  طراحی   .2
0/5 تا 4بهداشتی و درمانی در سطح منطقه با گواهی مراجع ذی صالح در منطقه آمايشی  

3. مدل سازی وسايل پزشکی و آزمايشگاهی و ساخت هر قطعه كه منجر به توليد دستگاه شود؛ 
يك تا 3 با گواهی اداره كل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت و تأييد هيئت مميزه مركزی  

4. توليد مواد برای آزمايش های پزشکی و توليدات دارويی جديد از طريق مهندسی معکوس، 
به ترتيب با گواهی معاونت درمان يا معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت )حسب مورد( و تأييد 

هيئت مميزه مركزی وزارت بهداشت
يك تا 6

اجرای  مانند  نمايد  مؤثر  كمك  كشور  خودكفايی  به  كه  پزشکی  جديد  فعاليت های  انجام   .5
رشته  ممتحنه  هيئت  گواهی  با  ايران  در  بار  اولين  برای  نوين  درمانی  تشخيصی-  روش های 

مربوطه و تأييد هيئت مميزه مركزی وزارت بهداشت
0/5 تا 4
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6.  تدوين راهنمای طبابت بالينی كشور، با استناد بر پژوهش و براساس شواهد علمی 
0/5 تا 5 با گواهی معاونت درمان وزارت بهداشت و تأييد هيئت مميزه مركزی وزارت بهداشت

-

مراجع  در  ثبت شده  كاربردی  پژوهشی  توليد محصوالت  و  اكتشاف  اختراع،   .7
0/5 تا 5قانونی داخل كشور با تأييد معاونت پژوهش و فناوری وزارتين متبوع

از بندهای
7 تا 10
30 امتياز

8. اختراع، اكتشاف و توليد محصوالت پژوهشی كاربردی ثبت شده و دستاوردهای 
فناورانه كه در چارچوب پژوهش های كاربردی، پايان نامه ها و رساله های دكتری 
با رعايت مالکيت فکری در قالب شركت دانش بنيان يا شركت دانشگاهی مراحل 

تجاری سازی آن با تأييد مراجع مربوطه به انجام رسيده باشد.
تبصره: چنانچه ثبت اختراع در سطح بين المللی، به همراه چاپ مقاله ای باشد به 

يك مورد امتياز كامل و به مورد ديگر نصف امتياز تعلق می گيرد.

1 تا 15

نام مؤسسه  به  فناوری  و  )پتنت( دستاوردهای پژوهشی  مالکيت فکری  9. ثبت 
تحت  به صورت  يا  و  رسيده  فروش  به  اين كه  به شرط  متقاضی،  خدمت  محل 

ليسانس از آن استفاده شده باشد.
تا 15

10. تعيين توالی ژن ثبت شده در مراجع قانونی يا علمی داخل يا خارج از كشور 
0/5 تا 2با تأييد مراجع ذی صالح وزارتين

10

1. گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری خاتمه يافته در داخل مؤسسه 
6تا 2با تأييد معاون پژوهش و فناوری مؤسسه 

مطابق با 
جداول 

شماره 6 
ذی ربط

با تأييد  از مؤسسه،  با طرف قرارداد خارج  گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری   .2
نهاد سفارش دهنده كه تا حد امکان نکات زير در محاسبه امتياز آن ها درنظر گرفته می شود:

ـ استانی، منطقه ای، ملی يا بين المللی بودن موضوع طرح؛
از  با دانشگاه ها و مؤسسات علمي خارج  ـ گزارش طرح هاي تحقيقاتي مشترک 

كشور تا 1/2 برابر.

تا 15

تبصره1:  امتياز اين بند ويژه اعضای هيئت علمی مؤسسه های تحت نظارت وزارت علوم است.
تبصره 2: برای ارتقا به مراتب دانشياری و استادی به ترتيب داشتن حداقل يك و سه طرح پژوهشی خاتمه يافته خارج از 

مؤسسه )موضوع بند 10-2( الزامی است.
تبصره 3: به طرح هايی كه ناشی از مسئوليت اجرايی و وظايف حقوقی متقاضي باشد يا با تخصص فرد متقاضی مرتبط 

نباشد امتيازی تعلق نمی گيرد. 
-30تا 10اثر بديع و ارزنده هنری و يا ادبي و فلسفي چاپ شده11

تبصــره:  مجمــوع امتيازهــای متقاضــی از مــوارد منــدرج در بندهــای 9، 10-2 و 11 می توانــد تــا 50% از حداقــل امتيازهــای الزم بنــد 
دو ايــن جــدول )جــدول شــماره 3-2( را  پوشــش دهــد )ويــژه اعضــای هيئــت علمــی مؤسســه های تحــت نظــارت وزارت علــوم(.

ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت( داخلی يا بين المللی12

 يك امتياز  به ازای 
هر 150 ميليون 

ريال گرنت داخلي 
و يا 5000 دالر 
گرنت خارجي

20-

 13

الف( تصنيف، تأليف، تصحيح انتقادی، ترجمه كتاب و دانشنامه  كه موارد زير در 
محاسبه امتياز آن ها درنظر گرفته می شود )ويژه اعضای هيئت علمی مؤسسه های 

تحت نظارت وزارت علوم(

تصنيف: تا 15 
تأليف: تا 10

- تصحيح انتقادی: تا 7
ترجمه مرتبط با 

تخصص: تا 7
10

1. امتياز موضوع اين بند برای كتاب  تأليفی يا تصنيفی به زبان خارجی كه توسط ناشران معتبر بين المللی چاپ شده باشد، 
تا 1/5 برابر قابل افزايش است.

2. امتيازهای متقاضی از تصنيف يا تأليف كتاب می تواند تا 25% از حداقل امتيازهای الزم بند دو اين جدول )جدول 
شماره 3-2( را پوشش دهد.
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3. امتيازهای متقاضی از تصنيف يا تأليف كتاب براي گروه هاي علوم انساني و هنر می تواند تا 50 % از حداقل امتيازهای 
الزم بند دو اين جدول )جدول شماره 3-2( را پوشش دهد. تشخيص رشته ها بر عهده هيئت مميزه است.

امتيازهای  از   %30 حداكثر  كتاب،  محتواي  در  تغيير   %  30 حداقل  با  ويرايش  يا  تجديدچاپ  برای  متقاضی  امتياز   .4
تعيين شده در اين بند خواهد بود.

ب- تصنيف، تأليف، تصحيح انتقادی، ترجمه كتاب و دانشنامه  كه موارد زير در محاسبه امتياز آن ها درنظر گرفته می شود 
)ويژه اعضای هيئت علمی مؤسسه های تحت نظارت وزارت بهداشت(

1- تأليف يا تصنيف كتاب )حاصل از دستاوردهای پژوهشی خود(، تأليف مجموعه 
30تا 15 كتاب هايی همانند دايرۀالمعارف با تأييد نهايی هيئت مميزه ذی ربط

-

3تا 21/5- كتاب تأليفی در رشته غير مرتبط با رشته تخصصی نويسنده 
كتاب  تدوين  يا  تأليف   -3
چاپی )بر مبنای تيراژ و نوبت 
به  كه  الکترونيکی  يا  چاپ( 
مورد  آموزشی  منبع  عنوان 

استفاده قرار گيرد: 

تأييد  با  ملی  سطح  در  آموزشی  منبع  كتاب   .1
6تا 3 شورای عالی برنامه ريزی وزارت بهداشت 

2. كتاب در سطح مؤسسه با تأييد شورای انتشارات 
3تا 1/5مؤسسه و شورای آموزشی مؤسسه

4- تجديد چاپ كتاب تأليفی يا تصنيفی در صورتی كه حداقل به ميزان 30% در 
0/54 تا 2محتوای آن اصالح يا اضافه صورت پذيرفته باشد به تشخيص هيئت مميزه ذی ربط

5510- تصحيح انتقادی كتاب معتبر با تأييد كميسيون تخصصی هيئت مميزه ذی ربط

0/58 تا 62- ويرايش علمی / ادبی )زبانی( آثار تأليفی يا ترجمه ای با تأييد نهايی هيئت مميزه ذی ربط

14

1. راهنمايی و مشاوره پايان نامه كارشناسی ارشد يا دكتری حرفه ای 
يا سطح 3 حوزه )سقف برای پايان نامه های كاربردی به منظور حل 

مشکالت كشور با ضريب 1/5 برابر(

12. استاد راهنما

25-
20/5. استاد مشاور

2. راهنمايی و مشاوره رساله دكتری تخصصی يا سطح 4 حوزه 
)سقف برای رساله های كاربردی به منظور حل مشکالت كشور با 

ضريب 1/5 برابر(

16. استاد راهنما

21/5. استاد مشاور

تبصره: امتياز اين بند ويژه اعضای هيئت علمی مؤسسه های تحت نظارت وزارت علوم می باشد.

15
 كرسی های 

نظريه 
پردازی

2 تا 4ا. ارائه كرسی های علمی- ترويجی

-

كرسی های  از  برگرفته  پژوهشی  علمی-  نتايج  و  دستاوردها  ارائه   .2
4نظريه پردازی در همايش ها و ميزگردهای مراكز علمی ملی و بين المللی

3 تا 37. نقد علمی در حوزه هاي علوم به ويژه علوم انسانی و معارف اسالمی 
3 تا 47. نوآوری در حوزه هاي علوم به ويژه علوم انسانی و معارف اسالمی 

7 تا 512. نظريه پردازی در حوزه هاي علوم به ويژه علوم انسانی و معارف اسالمی

اعتبار 16 آن ها  امتياز  محاسبه  در  كه  خارجی  و  داخلی  جشنواره های  در  رتبه  كسب 
10تا 6جشنواره و رتبه متقاضی در جشنواره در نظر گرفته می شود.
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ادامه جدول شماره 3-2- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی، فناوری اعضای هیئت علمی پژوهشی »مؤسسه«

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 
 واحد کار یا

 نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

حداقل 
امتیاز الزم  

در هر 
دوره ارتقا

17

داوری و نظارت بر فعاليت های پژوهشی
1. داوری مقاله هاي علمی- پژوهشی نشريه های معتبر و آثار بديع و ارزنده هنری هر 

مورد تا 1 امتياز
2. داوری كتاب، داوری يا نظارت بر طرح های پژوهشی يا فناوری هر مورد تا 2 امتياز

-10

-

18

برخورداری از برجستگی يا شاخص 
بودن در امر پژوهش )نظير دريافت 
لوح تقدير، نشان، يا عناوين مشابه( 
از مراجع رسمی جهت انجام فعاليت 
پژوهشی و به عنوان پژوهشگر برتر 

4تا 12. در سطح مؤسسه با تأييد معاون پژوهشی مؤسسه

2. در سطح ملی يا بين المللی با تأييد معاون 
8تا 4پژوهشی وزارت متبوع

تبصره: استفاده از امتياز مربوطه در هر سطح فقط يك بار برای كل دوره ارتقا مجاز می باشد.

حداقل امتیاز الزم از بندهای 1 الی 18

مطابق با 
جداول 

شماره 6 
ذی ربط

سقف حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 1 الی 18
ندارد

ماده 4ـ فعالیت های علمی، اجرایی
مجموعــه اي از فعاليت هــاي مبتنــي بــر مؤلفه هــاي علــم، دانــش، پژوهــش و فنــاوری كــه هــدف آن تقويــت 

ــد از: ــن فعاليت هــا عبارتن ــي و توســعه زيرســاخت ها در حوزه هــاي مرتبــط اســت. اي ــت  اجراي مديري

جدول شماره 4- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های علمی، اجرایی اعضای هیئت علمی »مؤسسه«

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 

واحد کار یا 
نیم سال

حداکثر 
امتیاز در 

هر موضوع 
آموزشی

حداکثر 
امتیاز در 

هر موضوع 
پژوهشی

حداقل 
امتیاز الزم 
در هر دوره 

ارتقا

1
تکاليف  براساس  مشاركت  و  مؤسسه  در  تمام وقت  و  فعال  حضور 
آموزش  مؤسسه های  و  دانشگاه ها  مديريت  آيين نامه  در   تعيين شده 

عالی، پژوهشی و فناوري و ساير فعاليت های اجرايی محوله
1885

برپايی نمايشگاه ها، اردوها يا ساير فعاليت های فوق برنامه پژوهشي، فناوري، 2
68تا 2آموزشی، فرهنگی، هنری و مديريت اجرايی آن  با توجه به سطح برگزاری

-

3
طراحی و راه اندازی آزمايشگاه ها و كارگاه های تخصصی، اعم از فني، پژوهشي و 
نيمه صنعتی و پژوهشی، كتابخانه های تخصصی، شبکه های  هنري، واحدهای 

تخصصی مجازی، حسب اهميت و تجهيزات موجود و ميزان بهره برداري 
68تا 4 
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ادامه جدول شماره 4- امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های علمی، اجرایی اعضای هیئت علمی»مؤسسه«

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 

واحد کار یا 
نیم سال

حداکثر 
امتیاز در 

هر موضوع 
آموزشی

حداکثر 
امتیاز در 

هر موضوع 
پژوهشی

حداقل 
امتیاز الزم 
در هر دوره 

ارتقا

4
مؤسسه های  تحقيقاتي،  مراكز  دانشگاه،  تأسيس  در  مؤثر  همکاری 
آموزش عالي، پژوهشی و فناوري شهرک ها و پارک های علم و فناوری، 

مراكز رشد و شركت های دانش بنيان
88تا 4

-

مدير مسئولی، سردبيری، عضويت در هيئت تحريريه نشريه های علمی 5
معتبر و رياست قطب های علمی كشور 

 تا 3 به ازاي 
1212هر سال

عضويت در يکی از هسته های قطب های علمی رسمی كشور/ عضويت 6
در هيئت مديره و بازرسی انجمن های علمی

1 به ازاي هر 
44سال

عضويت در شوراي پارک ها / مراكز رشد7

به ازاي هر 
50 ساعت 
حضور 1 

امتياز

48

دبيری همايش های علمی در سطوح ملی، منطقه اي و بين المللی، با 8
68تا 2تأييد شوراي پژوهشي مؤسسه و يا نهادهای ذی ربط

هر سال 4 ايفاي مسئوليت در قوای سه گانه، مطابق جدول شماره 95
تا 14

10

كميسيون هاي  و  هيئت ها  كميته ها،  كارگروه ها،  شوراها،  در  شركت 
رسمی اعم از شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عتف، معاونت علمی و 
فناوری رياست جمهوری، ستاد وزارتين، حوزه علميه و فرهنگستان ها* 

شركت در شوراها، كارگروه ها، كميته ها، هيئت ها و كميسيون هاي رسمی 
ساير  وزارتخانه ها با موافقت رئيس مؤسسه متبوع*  
*عضويت هاي مذكور بايد براساس حکم رسمی باشد.

 تا 2 به ازاي
1010هر سال

ايجاد رشته هاي جديد و ميان رشته ای با رويکرد رفع نيازهاي اساسي 11
1010تا 5كشور و ترويج كارآفريني

با 12 پروژه(  )مديريت  بين رشته اي  تحقيقاتی  بزرگ  پروژه هاي  راهبري 
812تا 4تأييد شوراي پژوهشي مؤسسه

و 13 كارآيي  افزايش  هدف  با  فعاليت  و  برنامه ها  اجراي  و  تدوين  طراحي، 
1010تا 5اثربخشي   نظام آموزش عالي

طراحی سؤال آزمون های سراسری، با تأييد سازمان سنجش آموزش كشور 14
/ مركز سنجش آموزش وزارت بهداشت / مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمی

هر 25 ساعت
188 امتياز 

15
دانشگاهي )جامع  و درون  آزمون هاي جامع منطقه ای  طراحي سؤال 
جامع  امتحان های  دستياران،  ارتقای  كارورزی(،  پيش  و  پايه  علوم 

دكتري تخصصي )PhD( و نظاير آن

هر50 ساعت
155 امتياز

1010تا 4تدوين كتاب به شيوه گردآوری 16

46تا 2تدوين مجموعه مقاله های همايش های علمی معتبر17

به ازای هر ايجاد ظرفيت فعال در جذب دانشجويان خارجی با تأييد رئيس مؤسسه18
101212 دانشجو 1

10حداقل امتیاز الزم از بندهای 1 الی18
3535حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهای 1 الی 18
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جدول شماره 5-  امتیاز مفاد موضوع بند 9 جدول شماره 4 

امتیازموضوعبند

14رؤسای قوای سه گانه1

تا 12وزرا، معاونان رئيس جمهور، معاونان قوه قضائيه، نواب رئيس مجلس شورای اسالمی و دبير شورای عالی انقالب فرهنگی2

تا 10نمايندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان 3

در 4 رهبری  معظم  مقام  نمايندگان  شورای  اعضای  علميه،  حوزه  مديريت  مركز  مدير  متبوع،  وزارت  معاونان 
تا 10دانشگاه ها و رئيس جهاد دانشگاهی 

)سفرا، 5 تهران  دانشگاه  علمی  هيئت  اعضای  استخدامی  آيين نامه  اصالحی   44 ماده  در  مذكور  مسئوالن  ساير 
تا 10استانداران، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران  و شهردار تهران(

تا 10رؤسای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری6

اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 7
تا  10و رؤسای فرهنگستان ها

تا 8معاونان دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و رؤسای پارک های علم و فناوری مستقل 8

9

 دبيران شوراهای تخصصی و معاونان دبير شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونان ستادی نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها، معاونان رئيس جهاد دانشگاهی، مشاوران وزرای »علوم، تحقيقات و فناوری« و »بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی«، مسئولين دفاتر و رؤسای استانی نهادهای نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونان 
فناوری  و  علم  پارک های  معاونان  متبوع«،  »وزارتين  ادارات  و  دفاتر  كل  مديران  علميه،  حوزه  مديريت  مركز 
مستقل، رؤسای پارک های علم و فناوری وابسته به دانشگاه ها و رؤسای دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای 

پژوهشی مستقل و رؤسای مراكز رشد علم و فناوری

تا 6

10
 معاونان پارک های علم و فناوری وابسته به دانشگاه ها، مديران حوزه ستادی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، 
پژوهشی و فناوری، معاونان دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای پژوهشی مستقل وابسته به مؤسسه و مديران عامل 

شركت های دانشگاهی
تا 5

مشاوران معاونان »وزارتين متبوع«، معاونان مديران كل دفاتر و ادارات »وزارتين متبوع«، دبير كميسيون نشريات 11
تا 4علمی كشور، دبير كميسيون انجمن های علمی رسمی و دبير شورای قطب های علمی كشور

ساير سمت هايی كه طبق مقررات، متصديان آن ها بايد عضو هيئت علمی باشند نظير مديران گروه های آموزشی 12
تا 4يا پژوهشی و پست های ستاره دار در مجموعه پست های سازمانی مصوب

ــر )صــادر  ــا 12 توســط مقــام باالت تبصــره 1: ميــزان امتيــاز فعاليت هــای علمــی، اجرايــی بندهــای 5 ت
ــای  ــی اعض ــی، اجراي ــای علم ــاز فعاليت ه ــن امتي ــود. همچني ــن می ش ــرد( تعيي ــاب ف ــم انتص ــده حک كنن
هيئــت علمــی مشــمول بندهــای مذكــور كــه در خــارج از مؤسســه محــل خدمــت عضــو هيئــت علمــی و 
ــه  ــس مؤسس ــت رئي ــا موافق ــه ب ــود ك ــد ب ــاب خواه ــل احتس ــی قاب ــد، در صورت ــت می نماين ــن فعالي وزارتي

متبــوع انجــام شــده باشــد.
ــه  ــن  آيين نام ــه در اي ــی ك ــت علم ــای هيئ ــی اعض ــی، اجراي ــای علم ــاير فعاليت ه ــاز س ــره 2: امتي تبص
پيش بينــی نشــده اســت؛ در شــيوه نامه اجرايــی توســط وزارتيــن )حســب مــورد( تعييــن و اعــالم خواهــد شــد. 
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جدول شماره 6-1-  حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقای مرتبه اعضاي هیئت علمي آموزشی مؤسسه های تحت نظارت وزارت علوم
ستون

1
ستون

2
ستون

3
ستون

4
ستون

5
ستون

6
ستون

7
ستون

8
ستون

9
ستون

10
ستون

11
ستون

12
ستون

13
ستون

14

مرتبه قبل 
از ارتقا

مرتبه بعد 
بند بند 3-1ماده 2بند 2-3بند 2-2بند 2-1ماده 1از ارتقا

13-3

مجموع 
بندهای
1-3
8-3

 9-3
  10-3
12-3
14-3

مجموع ماده 4بند 4-1ماده 3
مواد

105دانشيارياستادياري
مطابق 

با جدول 
شماره 

1-2

15202583065510120

105152040185075510130استاديدانشياري

تبصــره 1: حداقــل امتيــاز قابــل محاســبه منــدرج در ســتون »5« بــر اســاس مفــاد بنــد »2-2« منــدرج 
ــد. در جــدول شــماره 2-1 مي باش

ــدرج در ســتون »8« را از  ــاز من ــر 50% امتي ــد حداكث ــه در مجمــوع می توان ــای مرتب ــره 2: متقاضــی ارتق تبص
طريــق مفــاد تبصــره ذيــل بنــد »10« و بندهــای 2 و 3 بنــد »12-الــف« منــدرج در جــدول شــماره 3-1 كســب نمايد.

جدول شماره 6-2-  حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقای مرتبه اعضاي هیئت علمي پژوهشی مؤسسه های تحت نظارت وزارت علوم
ستون

1
ستون

2
ستون

3
ستون

4
ستون

5
ستون

6
ستون

7
ستون

8
ستون

9
ستون

10
ستون

11

مرتبه قبل 
از ارتقا

مرتبه بعد 
بند 3-10بند 3-2بند 3-1ماده 1از ارتقا

مجموع بندهای
 13-3 ،11-3 ،10-3 ،9-3 ،2-3 

و 15-3
مجموع ماده 4بند 4-1ماده 3

مواد

10540105575510120دانشيارياستادياري

10560158085510130استاديدانشياري

تبصــره: متقاضــی ارتقــای مرتبــه در مجمــوع می توانــد حداكثــر 50% امتيــاز منــدرج در ســتون »5« را از طريــق 
مفــاد تبصــره ذيــل بنــد 11 و بندهــای 2 و 3 بنــد »13-الــف« منــدرج در جــدول شــماره 3-2 كســب نمايــد.

جدول شماره 6-3-  حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی آموزشی مؤسسه های تحت نظارت وزارت بهداشت
ستون

1
ستون

2
ستون

3
ستون

4
ستون

5
ستون

6
ستون

7
ستون

8
ستون

9
ستون

10
ستون

11
ستون

12
ستون

13
مرتبه قبل از 

ارتقا
مرتبه بعد 

مجموع ماده 4بند 4-1ماده 3بند 3-1ماده 2بند 2-4بند 2-3بند 2-2بند 2-1ماده 1از ارتقا
مواد

75530510140-10151535استادياریمربی

1015163010857/535510155دانشيارياستادياري

1015172015801545510170استاديدانشياري
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جدول شماره 6-4-  حداقل امتیازهاي الزم براي ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی پژوهشی مؤسسه های تحت نظارت وزارت بهداشت

ستون
1

ستون
2

ستون
3

ستون
4

ستون
5

ستون
6

ستون
7

ستون
8

ستون
9

ستون
10

ستون
11

ستون
12

ستون
13

ستون
14

مرتبه قبل 
از ارتقا

مرتبه بعد 
مجموع ماده 4بند 4-1ماده 3بند 3-2بند 3-1ماده 2بند 2-5بند 2-3بند 2-2بند 2-1ماده 1از ارتقا

مواد
525151045510140-10155استادياریمربی

1016510540151555510155دانشيارياستادياري

1017515550153070510170استاديدانشياري

ــود  ــای خ ــه مأموريت ه ــه ب ــا توج ــد ب ــتقل می توانن ــزه مس ــت ممي ــه های دارای هيئ ــاده 5ـ مؤسس م
ــط و  ــده، ضواب ــای تعيين ش ــت حداقل ه ــه و رعاي ــن  آيين نام ــدرج در اي ــررات من ــط و مق ــت ضواب ــا رعاي و ب
ــل دوســوم كل  ــد حداق ــه تأيي ــه ب ــه ك ــن  آيين نام ــاده ســه اي ــاد م ــررات خــاص خــود را درخصــوص مف مق
ــالغ آن توســط  ــن و اب ــزی وزارتي ــزه مرك ــای ممي ــد هيئت ه ــس از تأيي ــزه می رســد، پ ــت ممي اعضــای هيئ

ــه اجــرا درآورنــد. مقــام مســئول در وزارتيــن ب
ــی،  ــه )فرهنگ ــن  آيين نام ــه اي ــواد چهارگان ــوع م ــای موض ــام فعاليت ه ــت انج ــی كيفي ــاده 6ـ ارزياب م
آموزشــی، پژوهشــی و اجرايــی( به منظــور رســيدگی و اظهــار نظــر بــه درخواســت متقاضيــان ارتقــای مرتبــه 
و همچنيــن بررســی ركــود علمــی، احتســاب ســابقه خدمــت قبــل از تبديــل وضعيــت بــه رســمی آزمايشــی 

ــر اســاس جــداول فــوق توســط مراجــع ذی صــالح انجــام می پذيــرد. اعضــای هيئــت علمــی مؤسســه ب
ــا ابــالغ ايــن  آيين نامــه كليــه اعضــای هيئــت علمــی متقاضــی ارتقــا مرتبــه، قطــع نظــر از  ــاده 7ـ ب م
ــا  ــخ الزم االجــرا شــدن  آيين نامــه در كميتــه منتخــب، كميســيون تخصصــی ي ــان در تاري ــده آن اين كــه پرون
ــا،  ــه كميته ه ــده ب ــال پرون ــرف ارس ــا در ش ــه و ي ــی قرارگرفت ــرح و بررس ــورد ط ــط م ــزه ذی رب ــت ممي هيئ
ــب  ــه منتخ ــه كميت ــی ب ــت كتب ــه درخواس ــا ارائ ــد ب ــد، می توانن ــده باش ــای يادش ــا هيئت ه ــيون ها ي كميس

ــد. ــش تقاضــا نماين ــه خوي ــای مرتب ــده ارتق ــه را در بررســی پرون ــن  آيين نام ــال اي ــه، اعم مربوط
مــاده 8ـ شــيوه نامه های اجرايــی ايــن  آيين نامــه حســب مــورد توســط وزرای مربوطــه، حداكثــر 3 مــاه 

ــالغ می شــود. ــن  آيين نامــه به منظــور اجــرا اب ــب اي پــس از تصوي
ــاله  ــه پنج س ــون برنام ــاده 20 قان ــاده 16 و »ب« م ــف« م ــای »ال ــرای بنده ــتای اج ــاده 9ـ در راس م
توســعه مصــوب 1389/10/15 و بــا هــدف دســتيابی بــه جايــگاه مناســب علــم و فنــاوری در منطقــه و جهــان،  
آيين نامــه ارتقــای مرتبــه اعضــای هيئــت علمــی، مــورد بازنگــری قــرار گرفــت. ايــن  آيين نامــه مشــتمل بــر 
9 مــاده و 65 تبصــره در جلســه 776 مــورخ 1394/12/18 شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی بــه تصويــب رســيد 
ــی  ــی و غيردولت ــاوری دولت ــی، پژوهشــی و فن ــوزش عال ــه مؤسســه های آم ــرای كلي ــخ 1395/7/1 ب و از تاري

ــه وزارتيــن و ســاير دســتگاه های اجرايــی و نهادهــای عمومــی كشــور، الزم االجــرا می باشــد. وابســته ب
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آيين نامه  ترفيع و ارتقای مرتبه اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مصوبات اصالحي ویژه براي 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

در بندهای 9 و 10 جدول 3-2 آیین نامه ارتقاء
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آيين نامه  ترفيع و ارتقای مرتبه اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 جدول اصالحات بند 9 و 10 جدول 3-2 آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هیئت علمي 
سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي

موضوعبند

حداکثر 
امتیاز در 

واحد کار یا 
نیم سال

حداکثر 
امتیاز در 

موضوع

9

اكتشاف، دستيابی به فناوری / دانش فنی منجر به توليد و تجاری سازی محصول يا فرآيند با تائيد مراجع 
ذيصالح وزارتين و نيز هر نوع نوآوری كه برای حل مشکالت و معضالت كشور موثر باشد و يا منجر به توليد 

-خدمت يا محصول جديدی در كشور شود

1. معرفي، ثبت و تجاري سازي 
ارقام اصالح شده گياهان مثمر 
گواهي  با  جديد  غيرمثمر  و 

مراجع ذيصالح

معرفي الين يا هيبريد به صورت Introduction )وارداتي( از ژرم پالسم 
تا 10خارجي و ارقام بومي )فقط آزمايشات مقايسه عملكرد و سازگاري(

معرفي الين، كلون يا جمعيت اصالح شده حاصل از دورگ گيري 
تا 15و آزمايشات مقايسه عملکرد و سازگاري

تا 20اصالح و معرفي رقم هيبريد توليد داخل
تا 5ثبت رقم

تجاری سازی بذر گواهی شده از رقم اصالح شده جديد طي يك 
دوره 5 ساله از اولين سال توليد بذر گواهي شده ، )هرسال تا 3 
امتياز( ؛ مشروط به پوشش حداقل 5% سطح زير كشت محصول 

مورد نظر با رقم معرفی شده با گواهی مراجع ذيصالح

تا 15

2. معرفي، ثبت و تجاري سازي 
نژاد / الين / آميخته دام، طيور، 
آبزيان، زنبورعسل و كرم  ابريشم 
با گواهي مراجع  اصالح شده 

ذيصالح

تا 8معرفي آميخته هايي از دام، طيور، آبزيان، زنبورعسل و كرم ابريشم
تا 10معرفي نژاد سنتزشده از دام، طيور، آبزيان، زنبورعسل و كرم ابريشم

معرفي دام، طيور، آبزيان، زنبورعسل و كرم ابريشم به گزين شده 
تا 10از توده هاي بومي با صفات برتر

معرفي الين هايي از دام، طيور، آبريان، زنبورعسل و كرم ابريشم 
تا 15با استفاده از توده هاي بومي و غيربومي به روش دورگ گيري

اصالح و معرفي آميخته هايي از دام، طيور، آبزيان، زنبورعسل و 
تا 20كرم ابريشم بومي 

تا 5ثبت هر يك از موارد فوق
تجاری سازی نژاد اصالح شده جديد دام، طيور، آبزيان، 

زنبورعسل و كرم ابريشم طي يك دوره 5 ساله از اولين سال 
توليد )هرسال تا 3 امتياز(؛ مشروط به پذيرش و پرورش حداقل 

5% از دام های مورد نظر با نژاد معرفی شده جديد توسط 
توليدكنندگان با گواهی مراجع ذيصالح

تا 15

تا 315. ايجاد و معرفي الين و سويه ميکروارگانسيم ها، واكسن، سرم، كيت، داروهاي دامي و موارد مشابه

يا يك روش )فرآيند( كاماًل  / دانش  فنی توليد محصول )فرآورده(  به فناوری  4. دستيابی 
جديد، طراحي و ساخت قطعه، تجهيزات و ماشين آالت كه ثبت مالکيت فکری شده و رافع 
يك مسئله اساسی در بخش كشاورزی يا منابع  طبيعی باشد، با تاييد و گواهی مراجع ذيصالح

تا 15

5. دســتيابی بــه فنــاوری / دانــش  فنــی توليــد محصــول )فــرآورده( يــا يــك روش )فرآينــد( 
ــش  ــی در بخ ــئله اساس ــك مس ــع ي ــوس، راف ــی معک ــق مهندس ــد، از طري ــاًل جدي كام

ــا تائيــد و گواهــی مراجــع ذيصــالح ــع  طبيعــی، ب ــا مناب كشــاورزی ي
تا 5

ــه  ــا روي ــت ي ــد، سياس ــرح، فرآين ــه، ط ــك اليح ــه ي 6. ارائ
اجرائــی كامــاًل جديــد، رافــع يــك مســئله اساســی در بخــش 

ــتيبان  ــناد پش ــه اس ــا ارائ ــی ب ــا منابع طبيع ــاورزی ي كش

تا 15مصوب مجلس شورای اسالمی
تا 10مصوب هيئت وزيران

تا 5مصوب وزارت جهاد كشاورزی
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ادامه 
بند 9

كاماًل جديد،  )فرآيند(  يا يك روش  )فرآورده(  توليد محصول  دانش فنی   / فناوری  انتقال   .7
تا 10رافع يك مسئله اساسی در بخش كشاورزی يا منابع طبيعی، با تائيد و گواهی مراجع ذيصالح 

8. توليد نيمه صنعتی محصول )فرآورده( منتج از فناوری / دانش  فنی نوين که رافع يک مسئله 
اساسی در بخش کشاورزی يا منابع طبيعی باشد، با گواهی مراجع ذيصالح )در صورتی که فناوری / 

تا 10دانش فنی مورد نظر تجاری شده باشد، سقف امتياز تا 50 درصد قابل افزايش است(

9. توليد صنعتی محصول )فرآورده( منتج از فناوری يا دانش  فنی نوين / همكاری در پياده سازی 
يک روش )فرآيند( کاماًل جديد، رافع يک مسئله اساسی در بخش کشاورزی يا منابع  طبيعی، با 
گواهی مراجع ذيصالح )در صورتی که فناوری / دانش فنی مورد نظر تجاری شده باشد، سقف امتياز 

تا 50 درصد قابل افزايش است(
تا 15

تبصره 1: فرمول محاسبه امتياز هر يک از دست اندرکاران فعاليتهاي رديف هاي 1 تا 9 اين بند به صورت زير مي باشد.
)مجري مسئول:  80 درصد، مجري)ان(: 50 درصد و همكار)ان( : 20 درصد(

10. کشف خانواده، جنس، گونه يا زيرگونه جانوری، گياهی يا ميكروارگانيسم ها در سطح جهان، 
ثبت شده در مراجع ذيصالح بين المللی

خانواده 10

جنس 8

گونه 6

زيرگونه يا 
واريته 3

11. معرفي سطح رده بندي خاك )Taxa( در سيستم طبقه بندي جهاني خاك که در متن کليد 
معتبر  مجالت  در  مقاله  شكل  به  و  باشد  شده  منتشر  خاك ها  طبقه بندي  جهاني  جامع  سيستم 

علمی- پژوهشی بين المللی چاپ شده باشد.
تا 5

12. يافته قابل ترويج منتج از طرح تحقيقاتي مصوب براساس شيوه نامه مصوب هيئت 
تا 5مميزه

13. تهيه نقشه منحصر به فرد و پايه )خاک، پهنه بندي، هيدرولوژي، رسوب، فرسايش و 
تا 5پوشش گياهي( كه به عنوان مرجع در سطح ملي ارائه شود

تبصره 2: فرمول محاسبه امتياز هر يک از دست اندرکاران فعاليتهاي رديف هاي 10 تا 13 اين بند از روش امتياز دهي 
مقاالت تبعيت مي کند.

10

1.گزارش هاي علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري خاتمه يافته در داخل موسسه با تاييد 
15تا 3معاون پژوهش و فناوري موسسه 

2. گزارش هاي علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري با طرف قرارداد خارج از موسسه، با 
نظر  در  آن ها  امتياز  در محاسبه  زير  نکات  امکان  تا حد  كه  نهاد سفارش دهنده  تاييد 

گرفته شود.
- استاني، منطقه اي، ملي يا بين المللي بودن موضوع طرح،

- گزارش طرح هاي تحقيقاتي مشترک با دانشگاه ها و موسسات علمي خارج از كشور تا 
1/2 برابر.

-تا 15
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شیوه نامۀ اجرایی آیین نامۀ ارتقاي مرتبۀ 
اعضاي هیئت علمي آموزشی و پژوهشی 
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آيين نامه  ترفيع و ارتقای مرتبه اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

مقدمه 
ــورخ 1394/12/18  ــۀ 776 م ــّوب جلس ــۀ مص ــای مرتب ــۀ ارتق ــادۀ 8 آيين نام ــرای م ــيوه نامه در اج ــن ش اي
شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی، ابالغــی طــی نامــۀ شــمارۀ 95/7453/دش مــورخ 1395/4/27، به شــرح ذيــل 
تدويــن شــده و بــرای اعضــاي هيئــت علمــي دانشــگاه ها و مؤسســه های آمــوزش عالــی، پژوهشــی و فنــاوری 
دولتــی و غيردولتــی وابســته بــه وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوری و دانشــگاه ها و مؤسســه های آمــوزش عالــی، 

پژوهشــی و فنــاوری وابســته بــه ســاير دســتگاه های اجرايــی و نهادهــای عمومــی كشــور الزم االجراســت.

مادۀ 1: اختصارات
وزارت: وزارت علوم، تحقيقات و فناوری •
مؤسسه: دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای مجّوز از مراجع ذی صالح •
آیین نامه: آيين نامۀ ارتقای مرتبۀ اعضای هيئت علمی  •
متقاضی: عضو هيئت علمی آموزشی يا پژوهشی متقاضی ارتقای مرتبۀ علمی •

مادۀ 2: تعاریف
مقالــۀ علمــی- مــروری: مقالــه  ای اســت كــه نويســنده يــا نويســندگان آن، آخريــن يافته هــای علمــی  •

ــا  ــد و ب ــرار می دهن ــل ق ــه و تحلي ــورد تجزي ــود را م ــی خ ــوزۀ تخصص ــی در ح ــی خاص ــوع پژوهش در موض
رويکــردی متفــاوت و نوآورانــه بــه تبييــن مســئله ای می پردازنــد و تعــداد معتنابهــی از منابــع مــورد اســتفاده، 

متعلــق بــه نويســنده يــا نويســندگان آن مقالــه اســت.
ــت  • ــو هيئ ــدت عض ــی بلندم ــای پژوهش ــۀ فعاليت ه ــت دار: برنام ــی جه ــّوب تحقیقات ــۀ مص برنام

علمــی اســت كــه به منظــور تحقــق اســناد ملــی و منطقــه ای و مأموريت هــای »مؤسســه« تدويــن شــده و بــه 
تأييــد شــورای پژوهشــی »مؤسســه« رســيده باشــد.

ــه طرحــی اطــالق می شــود كــه محــل تأميــن اعتبــار آن در بودجــۀ عمومــی دولــت  • ــی: ب طــرح مل
لحــاظ شــده يــا دســتگاه ســفارش دهندۀ آن در ســطح ملــی باشــد يــا حــوزۀ تأثيــر آن، بــه تشــخيص شــورای 

پژوهشــی »مؤسســه«، در ســطح ملــی باشــد.
ــه طرحــی اطــالق می شــود كــه بيــش از 50  • ــاوری داخــل »مؤسســه«: ب طــرح پژوهشــی و فن

درصــد اعتبــار آن از طريــق »مؤسســۀ« محــل خدمــت »متقاضــی« تأميــن اعتبــار شــده باشــد.
جشــنوارۀ داخلــی و خارجــی: بــه جشــنواره های معتبــر داخلــی خوارزمــی، رازی، عالمــه طباطبائــی،  •

فارابــی و هنــری فجــر و جشــنواره های معتبــر علمــی بين المللــی، بــه تشــخيص معاونــت پژوهــش و فنــاوری 
»وزارت« يــا مرجــع مــورد تأييــد آن معاونــت كــه مرتبــط بــا تخصــص »متقاضــی« باشــد، اطــالق می شــود.

مادۀ 3: شیوۀ ارزیابی فعالیت های موضوع مادۀ یک »آیین نامه« 
ــيون  ــدۀ كميس ــر عه ــراً ب ــی« منحص ــۀ »متقاض ــی ده گان ــی- اجتماع ــی- تربيت ــای فرهنگ ــی فعاليت ه ارزياب
فرهنگــی اســت كــه بــا توجــه بــه عناويــن و امتيازهــای منــدرج در جــدول يــك »آيين نامــه« انجــام می شــود. 
ــرای ارتقــای مســتمر علمــی، معرفتــی،  ــد ب ــاد بنــد 9 جــدول مذكــور، »مؤسســه« می توان در اجــرای مف
ــی و  ــی، پژوهش ــای آموزش ــا و اولويت ه ــه نيازه ــخ گويی ب ــی و پاس ــت علم ــای هيئ ــی اعض ــی و مهارت فرهنگ

ــر را برگــزار كنــد1: ــان دوره هــای زي ــاوری در آن تربيتــی كشــور و تقويــت روحيــۀ خودب

ــۀ 174  ــّوب جلس ــی مص ــز آموزش ــگاه ها و مراك ــی دانش ــت علم ــای هيئ ــازی اعض ــی و توانمندس ــرح دانش افزاي ــۀ ط ــتناد آيين نام ــه اس 1. ب
ــز آموزشــی ــورای اســالمی شــدن دانشــگاه ها و مراك ش
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جدول 1: عناوین دوره های دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی

عناوین دورهردیفعناوین دورهردیف
انديشۀ سياسي اسالمي و مباني انقالب اسالمي6ضوابط و مقررات دانشگاهی1
اخالق علمي و حرفه اي7روش ها و فنون تدريس2
معرفت شناسي اسالمي و فلسفۀ علم8روش و مديريت تحقيق3
اصول تعليم و تربيت اسالمي9ارزيابي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي4

ــخ 10مديريت اطالعات علمي و منابع الکترونيکي5 ــي و تاري ــتۀ تحصيل ــا رش ــب ب ــم متناس ــخ عل تاري
ــالمي ــدن اس تم

ســرفصل های عناويــن دوره هــای 1 تــا 5 را »وزارت« و دوره هــای 6 تــا 10 را نهــاد نمايندگــی مقــام معظــم 
ــت  ــخيص وضعي ــاز و تش ــه « حســب ني ــن، »مؤسس ــد. درضم ــالغ می كن ــن و اب ــگاه ها تدوي ــری در دانش رهب

خــود می توانــد برنامه هــای تکميلــی را تدويــن و پــس از تصويــب در شــورای »مؤسســه«، اجــرا كنــد1. 

مادۀ 4: شیوۀ ارزیابی امتیازهای موضوع مادۀ 2 »آیین نامه« 
1. رعایت نظم و انضباط درسی و شؤونات آموزشی 

تعييــن شــاخص های ايــن بنــد، از قبيــل ارائــۀ طــرح درس، رعايــت ســرفصل ها، تشــکيل به موقــع كالس هــا، 
توجــه بــه كيفيــت ارائــۀ دروس عملــی، اعــالم به موقــع نمــرات، ارائــۀ مشــاورۀ علمــی بــه دانشــجويان و ... و 
همچنيــن رعايــت شــؤونات معلمــی و ميــزان اهميــت هريــك از آن هــا، بــر عهدۀ شــورای آموزشــی »مؤسســه« 
اســت. در پایــان هــر نیم ســال تحصیلــی، امتيــاز كسب شــده در ايــن بنــد را كميتــۀ موضــوع بنــد يــك 
جــدول 2-1 »آيين نامــه« تعييــن و در پرونــدۀ عضــو هيئــت علمــی ثبــت می كنــد. در زمــان بررســی پرونــدۀ 
»متقاضــی«، رئيــس دانشــکده امتيــاز ايــن بنــد را بــرای حداكثــر 10 نيم ســال تحصيلــی منتهــی بــه زمــان 

درخواســت بــه دبيرخانــۀ كميتــۀ منتخــب اعــالم می كنــد. 
تبصــره: چنانچــه امتيــاز »متقاضــی« دســت كــم در دو نيم ســال تحصيلــي از 0/35 كمتــر باشــد، ارتقــای 

مرتبــۀ وی بــه مــدت يــك ســال بــه تعويــق می افتــد.

2. کیفیت تدریس 
كيفيت تدريس براساس مفاد بند 2 جدول 2-1 »آيين نامه« ارزيابی می شود.

3. کّمیت تدریس
3-1. فعاليت هــای آموزشــی »متقاضــی« بــرای كليــۀ دوره  هــای آموزشــی رســمی مصــّوب، اعــم از حضــوری، 
نيمه حضــوری و غيرحضــوری )آموزش هــای الکترونيکــی برخــط2(، در احتســاب كّميــت تدريــس بــه ترتيــب 

بــا ضرايــب 1، 0/75 و 0/5 محاســبه می شــود.
3-2. تدريــس در هــر يــك از ســطوح 1، 2، 3 و 4 حوزه هــای علميــه، به ترتيــب معــادل تدريــس در 

ــود. ــوب می ش ــری محس ــد و دكت ــی ارش ــی، كارشناس ــی، كارشناس ــای كاردان دوره ه
3-3. ارزيابی كّميت تدريس دروس عملی از لحاظ امتيازدهی دقيقاً مشابه دروس نظری خواهد بود.

1. براساس تبصره های 1 و 3 ذيل مادۀ 3 آيين نامۀ مذكور
2. Online
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مادۀ 5: شیوۀ ارزیابی امتیازهای موضوع مادۀ 3 »آیین نامه« 
1. تعييــن شــاخص های مربــوط بــه رعايــت ضوابــط و مقــررات پژوهشــی »مؤسســه« )موضــوع بنــد 1 جــدول 
3-2 »آيين نامــه« مربــوط بــه اعضــای هیئــت علمــی پژوهشــی( و ميــزان اهميــت هريــك از آن هــا بــر 
ــان هــر شــش مــاه )نيمــۀ دوم شــهريور مــاه و  ــا عناويــن مشــابه اســت. در پاي عهــدۀ شــورای »مؤسســه« ي
نيمــۀ دوم اســفند مــاه هــر  ســال( امتيــاز كسب شــده در ايــن بنــد را كميتــه ای مركــب از شــورای پژوهشــکده/ 
مركــز پژوهشــی و مديــر گــروه علمــی ذی ربــط تعييــن و در پرونــدۀ عضــو هيئــت علمــی ثبــت می كنــد و در 
زمــان بررســی پرونــدۀ »متقاضــی«، رئيــس پژوهشــکده امتيــاز ايــن بنــد را بــرای حداكثــر پنــج ســال منتهــی 

بــه زمــان درخواســت بــه دبيرخانــۀ كميتــۀ منتخــب اعــالم می كنــد. 
تبصــره: چنانچــه امتيــاز »متقاضــی« دســت كــم در دو دورۀ شــش ماهــه از 0/35 كمتــر باشــد، ارتقــای 

مرتبــۀ وی بــه مــدت يــك ســال بــه تعويــق می افتــد.
ــا و نحــوۀ اعمــال  ــواع مقاله ه ــاز ان ــن امتي ــرای تعيي ــی ب ــن شــاخص های اصل 2. شــيوۀ امتيازدهــی و تبيي

ــزۀ »مؤسســه« اســت. ــر عهــدۀ هيئــت ممّي ضريــب تأثيــر مجلــه در امتيــاز مقاله هــا ب
3. معاونــت پژوهــش و فنــاوری »وزارت« فهرســت مجــالت علمــی- پژوهشــی و علمــی- ترويجــی معتبــر 
و فهرســت مجــالت خارجــی جعلــی و نامعتبــر، به عــالوۀ فهرســت نمايه هــای اســتنادی و تخصصــی معتبــر 

ــد. ــالم می كن ــود اع ــانی خ ــگاه اطالع رس ــاله در پاي ــر س ــی را ه بين الملل
4. متقاضــی ارتقــا بــه مراتــب دانشــياری و اســتادی بايــد حداقــل بــه ترتيــب 3 و 5 مقالــه، صرف نظــر از 

ترتيــب قــرار گرفتــن اســامی، به عنــوان نويســندۀ مســئول ارائــه دهــد.
5. چنانچــه مقالــه ای مســتخرج از پايان نامــه يــا رســالۀ دانشــجوی تحــت راهنمايــی »متقاضــی« بــوده و 
ــام دانشــجو نفــر اول باشــد، اســتاد راهنمــا، صرف نظــر از ترتيــب قــرار گرفتــن اســامی، از امتيــاز نفــر اول  ن

ــود. ــوردار می ش برخ
6. چنانچــه مقالــه ای مســتخرج از نتايــج يــك يــا چنــد پايان نامــه يــا رســالۀ دانشــجويان تحــت راهنمايــی 
»متقاضــی« باشــد، اســتاد راهنمــا صرف نظــر از ترتيــب قــرار گرفتــن اســامی، از امتيــاز نفــر اول برخوردار می شــود.  
7. چنانچــه مقالــه ای مســتخرج از توليــد دانــش فنــی/ اختــراع منجــر بــه توليــد و تجاری ســازی محصــول 
يــا فرآينــد و طرح هــای پژوهشــی و فنــاوری باشــد، مجــری مشــروط بــه اين كــه نويســندۀ مســئول آن مقالــه 

باشــد، صرف نظــر از ترتيــب قــرار گرفتــن اســامی، از امتيــاز نفــر اول برخــوردار می شــود. 
ــته  ــده داش ــر عه ــا ب ــتاد راهنم ــك اس ــش از ي ــالۀ دانشــجو را بي ــا رس ــه ي ــت پايان نام ــه هداي 8. چنانچ
ــتخرج از آن  ــۀ مس ــر اول در مقال ــرای نف ــده ب ــاز تعيين ش ــهم امتي ــی از س ــتاد راهنماي ــاً اس ــند، صرف باش

ــد. ــه باش ــئول مقال ــندۀ مس ــه نويس ــود ك ــوردار می ش برخ
ــا  9. به منظــور تقويــت و توســعۀ همــکاری دانشــگاه ها و مراكــز پژوهشــی، چنانچــه هدايــت پايان نامــه ي
ــر عهــدۀ يــك عضــو هيئــت علمــی دانشــگاهی و يــك عضــو هيئــت  رســالۀ دانشــجويی به طــور مشــترک ب
علمــی مؤسســۀ پژوهشــی باشــد، هــر دو اســتاد راهنمــا از ســهم امتيــاز تعيين شــده بــرای نفــر اول در مقالــۀ 

ــوند.  ــوردار می ش مســتخرج از آن برخ
ــق  ــاز تعل ــی( امتي ــی و بين الملل ــم از مل ــی )اع ــی داخل ــر علم ــای معتب ــته از همايش ه ــه آن دس 10. ب
ــا انجمن هــای علمــی دارای مجــّوز رســمی از مراجــع ذی صــالح برگــزار  می گيــرد كــه توســط »مؤسســه« ي

ــوم جهــان اســالم )ISC( ثبــت شــده باشــند.  ــگاه اســتنادی عل و در پاي
11. مراجــع قانونــی تأييدكننــدۀ اختــراع، اكتشــاف، توليــد محصــوالت پژوهشــی و تجاری ســازی محصــول 
و مراجــع قانونــی يــا علمــی داخلــی و خارجــی ثبــت تعييــن توالــی را هــر ســاله معاونــت پژوهــش و فنــاوری 

»وزارت« يــا مرجــع مــورد تأييــد آن معاونــت اعــالم می كنــد. 
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ــت(  ــری )پتن ــت فک ــت مالکي ــانس از ثب ــت ليس ــورت تح ــتفاده به ص ــا اس ــروش ي ــد ف ــع تأيي 12. مرج
ــت.  ــه« اس ــاوری »مؤسس ــش و فن ــت پژوه ــاوری، معاون ــی و فن ــتاوردهای پژوهش دس

ــاير  ــت در س ــل خدم ــۀ« مح ــالع »مؤسس ــا اط ــه ب ــی« ك ــری »متقاض ــت فک ــت مالکي ــه ثب ــره: ب تبص
ــرد. ــق می گي ــاز تعل ــز، امتي ــد ني ــده باش ــام ش ــتگاه ها انج دس

13. امتيازدهــی بــه طرح هــای پژوهشــی و فنــاوری خــارج از »مؤسســه« براســاس شــاخص هايی از قبيــل 
ــب هيئــت  ــه پيشــنهاد شــورای پژوهشــی »مؤسســه« و تصوي ــه ب ــار، گســترۀ اثرگــذاری و ... ك ــزان اعتب مي

ــرد.  ــام می گي ــد؛ انج ــزه می رس ممّي
ــای  ــام مأموريت ه ــرای انج ــاز ب ــب ني ــه حس ــاوری ك ــی و فن ــای پژوهش ــته از طرح ه ــره: آن  دس تبص
ــط  ــی ذی رب ــه های پژوهش ــوط، در مؤسس ــای مرب ــا معاونت ه ــر ي ــفارش وزي ــه س ــا و ب ــتاد وزارتخانه ه س
ــار آن از خــارج  ــل 50 درصــد از اعتب ــاوری كــه حداق انجــام می شــود و همچنيــن طرح هــای پژوهشــی و فن
ــت  ــا در جه ــرد و ي ــی ف ــوزۀ تخصص ــا در ح ــوع طرح ه ــه موض ــود، در صورتی ك ــن می ش ــه« تأمي »مؤسس
مأموريــت »مؤسســۀ« محــل خدمــت وی باشــد و گــزارش نهايــی آن هــا فرآينــد داوری را طــی كــرده و بــه تأييــد 
»مؤسســه« برســد، به عنــوان طــرح پژوهشــی و فنــاوری بــا طــرف قــرارداد خــارج از »مؤسســه« تلقــی شــده 

ــود. ــاز داده می ش ــا امتي ــه آن ه ــوط ب ــد مرب و در بن
14. در اجــرای تبصره هــای 2 تــا 5 ذيــل بنــد 13 جــدول 3-1 »آيين نامــه«، هــر دو پايان نامــه يــا رســالۀ 
ــوان  ــا به عن ــك از آن ه ــرای هري ــا، ب ــتادان راهنم ــامی اس ــب اس ــر از ترتي ــترک، صرف نظ ــای مش دارای راهنم

ــاله محاســبه می شــود.  ــا رس ــه ي ــك پايان نام ي
ــا  ــرح ي ــری ط ــد مج ــی« باي ــه«، »متقاض ــدول 3-2 »آيين نام ــد 10 ج ــل بن ــرۀ 2 ذي ــرای تبص 15. در اج

ــد.  ــه باش ــارج از مؤسس ــرارداد خ ــرف ق ــا ط ــه ب ــای خاتمه يافت طرح ه
ــه  ــاز اســت ك ــرايط امتي ــی واجــد ش ــالۀ »متقاضــی« در صورت ــا رس ــه ي ــه از پايان نام ــاب برگرفت 16. كت
ــد  ــا 50 درص ــورت، ت ــد. در اين  ص ــته باش ــاله داش ــا رس ــه ي ــه پايان نام ــبت ب ــر نس ــد تغيي ــل 30 درص حداق

ــرد.  ــق می گي ــه آن تعل ــاب ب ــاز كت امتي
17. گواهــی پذيــرش چــاپ و قــرارداد از يکــی از ناشــران معتبــر، مشــروط بــه ارائــۀ نســخۀ آمــاده چــاپ، 

تنهــا بــرای يــك كتــاب پذيرفتنــی اســت. 
18. چنانچــه »متقاضــی« از امتيــاز پذيــرش چــاپ مقالــه يــا كتابــی بــرای ارتقــا بــه مرتبــۀ فعلــی اســتفاده 
نکــرده باشــد، در صورتــی كــه تاريــخ چــاپ آن مقالــه يــا كتــاب بعــد از تاريــخ ارتقــا بــه مرتبــۀ فعلــی باشــد، 

امتيــاز آن قابــل محاســبه اســت.
ــا  ــار تأليفــی ي ــی( آث ــی )زبان ــه ويرايــش علمــی/ ادب ــوط ب ــه مــدارک و مســتندات مرب 19. درصــورت ارائ
ترجمــه ای توســط »متقاضــی«، براســاس امتيازهــای منــدرج در بندهــای 12-ب-6 و 13-ب-6 جــداول 1-3 

ــت. ــی اس ــل ارزياب ــه« قاب و 3-2 »آيين نام
20. چنانچــه فعاليتــی از يکــی از بندهــای مــادۀ 3 »آيين نامــه«، بــه اســتثنای مــوارد ذيــل، امتيــاز كســب 

كنــد همــان فعاليــت مجــدداً نمی توانــد از ســاير بندهــای هميــن مــاده كســب امتيــاز كنــد: 
الف( پايان نامه يا رسالۀ دانشجو 

ب( كسب رتبه در جشنواره های ملی و بين المللی
ج( ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت( 

ــا طــرف قــرارداد خــارج از »مؤسســه« و توليــد دانــش  د( مقاله هــای مســتخرج از طرح هــای پژوهشــی ب
فنــی/ اختــراع منجــر بــه توليــد و تجاری ســازی محصــول يــا فرآينــد كــه بــه يــك فعاليــت )اصــل فعاليــت يــا 

مقالــۀ مســتخرج از آن( امتيــاز كامــل و بــه فعاليــت ديگــر نصــف امتيــاز تعلــق می گيــرد.
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مادۀ 6: تعیین ضوابط و مقررات خاص 
مؤسســه های دارای هيئــت ممّيــزه مجازنــد آن دســته از فعاليت هــای پژوهشــی اعضــای هيئــت علمــی خــود 
ــه« و  ــادۀ 5 »آيين نام ــاد م ــت مف ــا رعاي ــد ب ــه « می باش ــای »مؤسس ــق مأموريت ه ــت تحق ــه در جه را ك
ماهيــت آن فعاليت هــا، حســب مــورد در هــر يــك از بندهــای جــداول مــاده 3 به ويــژه بندهــای 8 و 9 جــدول 
ــی  ــا امتيازده ــدرج در آن بنده ــای من ــاس امتيازه ــف و براس ــدول 3-2 تعري ــای 9 و 10 ج ــا بنده 3-1 و ي
كننــد. بديهــی اســت رعايــت حداقل هــای تعييــن شــده و تأييــد حداقــل دوســوم كل اعضــای هيئــت ممّيــزه 
ــزه كــه در  ــات هيئــت ممّي ــرای اجــرای كليــه مصوب ــزۀ مركــزی »وزارت« ب و پــس از آن تأييــد هيئــت ممّي

ــی اســت.   ــف می شــود، الزام ــه« تعري ــادۀ 5 »آيين نام ــاد م ــب مف قال

مادۀ 7: سایر موارد
1. حضــور فعــال و تمــام وقــت و مشــاركت عضــو هيئــت علمــی در محــل كار و انجــام تکاليــف محولــه )موضوع 
بنــد يــك جــدول 4 آيين نامــه( در هــر نيم ســال توســط هيئــت رئيســه دانشــکده / پژوهشــکده يــا عناويــن 
مشــابه براســاس ضوابــط و جداولــی كــه بــا پيشــنهاد شــورای »مؤسســه«، بــه  تصويــب هيئــت ممّيــزۀ ذی ربــط 
ــج  ــال و نتاي ــه« ارس ــی »مؤسس ــی / پژوهش ــاون آموزش ــرای مع ــه ب ــورت محرمان ــی و به ص ــد، ارزياب می رس

آن هــا در هنــگام بررســی پرونــدۀ »متقاضــی« جهــت اتخــاذ تصميــم بــه اطــالع هيئــت ممّيــزه می رســد.
2. حداقــل مــدت اشــتغال تمام وقــت و مســتمر اعضــای هيئــت علمــی بــرای ارتقــا بــه هريــك از مراتــب 

دانشــياری و اســتادی 4 ســال اســت.
تبصــرۀ 1:  مــوارد ذيــل در حداقــل مــدت  اشــتغال تمام  وقــت عضــو هيئــت علمــی بــرای ارتقــا بــه مرتبــۀ 

باالتــر قابل احتســاب نيســت:
الف( دورۀ ضرورت و تعهد خدمت نظام وظيفه

ب( مدت مرخصی بدون حقوق
ــا پژوهشــی عضــو هيئــت علمــي  ــف آموزشــی ي ــه قطــع انجــام وظاي ج( مــدت مأموريتــی كــه منجــر ب
ــادۀ »79«  ــات موضــوع م ــتثنای مقام ــه اس ــود )ب ــت می ش ــا محــل مأموري ــت ي در »مؤسســۀ« محــل خدم

ــاده(. ــن م ــل اي ــرۀ »2« ذي ــموالن تبص ــی و مش ــت علم ــای هيئ ــتخدامی اعض ــۀ اس آيين نام
ــه  ــا ب ــرای ارتق ــت ب ــوری و نيمه وق ــی نيمه حض ــت علم ــای هيئ ــت اعض ــال خدم ــر دو س ــرۀ 2: ه تبص

ــود1.  ــی می ش ــان تلق ــت آن ــت تمام وق ــال خدم ــك« س ــادل »ي ــر مع ــۀ باالت مرتب
تبصــرۀ 3: حداقــل مــدت اشــتغال عضــو هيئــت علمــی بــرای ارتقا بــه مرتبــۀ باالتــر، در صــورت دارا بودن 
يکــی از شــرايط ذيــل، مشــروط بــه اين كــه نســبتی از حداقــل امتيــاز تعيين شــده در بنــد يــك جــداول 1-2 
و 3-2 )5 امتيــاز( را )حســب مــورد به ترتيــب بــرای اعضــای هيئــت علمــی آموزشــی و پژوهشــی( بــا توجــه 
ــد. شــايان ذكــر  ــه مــدت زمــان توقــف در مرتبــۀ فعلــی كســب كنــد، حداكثــر يــك ســال كاهــش مي ياب ب

اســت كــه اســتفاده از ايــن امتيــاز صرفــاً بــرای يــك  بــار در طــول دوران خدمــت امکان پذيــر اســت:
الف( كسب عنوان عضو هيئت علمی نمونۀ كشوری 

 Nature  يا Science ب( انتشار يك مقاله به  عنوان نويسندۀ اول يا مسئول در نشريه های
 ESI ج( ورود به فهرست يك درصد دانشمندان برتر دنيا در پايگاه

د( كسب حداقل 50 درصد از حداقل امتيازهای ضروری از مادۀ 3 »آيين نامه« مستخرج از برنامۀ مصّوب 
تحقيقاتی بلندمدت با اهداف مشخص عضو هيئت علمی، در چارچوب تحقق اسناد ملی و منطقه ای 

1. ماده 5 پيوست شماره يك آيين نامه استخدامی اعضای هيئت علمی
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3. ارزيابــی فعاليت هايــی كــه بــدون ذكــر نــام »مؤسســۀ« محــل خدمــت )فعلــی يــا قبلــی( متقاضــی يــا 
بــا نــام »مؤسســه ای« ديگــر انجــام شــده باشــد بــا تشــخيص هيئــت ممّيــزه اســت.

ــه مرتبــۀ باالتــر، منحصــراً امتيازهايــی كــه در  ــرای ارتقــای اعضــای هيئــت علمــی از يــك مرتبــه ب 4. ب
مرتبــۀ فعلــی كســب  شــده باشــد قابــل محاســبه اســت.  

تبصــره: فعاليت هــای پژوهشــی  »متقاضــی« پــس از اخــذ درجــۀ دكتــرای تخصصــی يــا ســطح 4 حــوزۀ 
ــادۀ  ــه مرتبــۀ دانشــياری، در هريــك از بندهــای م ــا ب ــرای ارتق علميــه و قبــل از اســتخدام در »مؤسســه« ب
ــل  ــا( قاب ــرای ارتق ــروری ب ــای ض ــای امتيازه ــاب در حداقل ه ــدون احتس ــورد و ب ــب م ــه« )حس 3 »آيين نام

محاســبه اســت. 
5. امتيــاز فعاليت هــای موضــوع مــواد »آيين نامــه«، بــا توجــه بــه ضــرورت توســعۀ پژوهش هــای 

ــود: ــبه می ش ــل محاس ــدول ذي ــاس ج ــترک، براس مش

جدول 2: نحوه محاسبه سهم پدید آورندگان فعالیت های پژوهشی مشترک

مجموع ضرايب )درصد( سهم )درصد(تعداد نويسندگان/همکاران ساير نفراتنفر اول
1100_________100
29060150
38050180
47040190
56035200

حداكثر30250 ≤650 و باالتر

6. در صورتــی كــه هيئــت ممّيــزه ارتقــای مرتبــۀ »متقاضــی« را تأييــد كنــد، تاريــخ اجــرای حکــم ارتقــای 
ــد؛  ــده باش ــام نش ــری در آن انج ــه تغيي ــده هيچ گون ــت پرون ــس از ثب ــه، پ ــه اين ك ــروط ب ــۀ وی مش مرتب
ــی«  ــای »متقاض ــيوه نامه( فعاليت ه ــن ش ــت اي ــۀ )پيوس ــت گزارش نام ــتندات و ثب ــۀ مس ــل كلي ــخ تحوي تاري

در دبيرخانــۀ كميتــۀ منتخــب اســت.
تبصــرۀ 1: »متقاضــی« موظــف اســت كليــۀ فعاليت هــای فرهنگــی، آموزشــی، پژوهشــی و اجرايــی خــود، 

مربــوط بــه دورۀ مــورد تقاضــا را در جــداول مربــوط بــه گزارش نامــه درج نمايــد.
تبصــرۀ 2: چنانچــه »متقاضــی« هرگونــه تغييــری در پرونــدۀ ثبتــی به  عمــل آورد، تاريــخ اجرای حکــم ارتقای 

مرتبــۀ وی تاريــخ آخريــن تغييــر در محتويــات پرونــده و تحويــل مجــدد مــدارک به كميتــۀ منتخب خواهــد بود.
7. ارتقــای مرتبــۀ مربــی بــه اســتادياری صرفــاً از طريــق اخــذ مــدرک دكتــرای تخصصــی يــا ســطح چهــار 

حــوزۀ علميــه و رعايــت ســاير مقــررات مربــوط امکان پذيــر اســت.
تبصــره: بررســي ارتقــای مرتبــۀ مربــي بــه اســتادياري خبــرگان بــدون مــدرک دانشــگاهی )بــه اســتثنای 
مدّرســان معــارف اســالمی( تابــع ضوابــط مربــوط بــه »آيين نامۀ« مصــّوب جلســۀ »679« مــورخ 1389/10/14 

شــورای عالــی انقــالب فرهنگی اســت.
ــه اســتادياری آن  دســته از اعضــای هيئــت علمــی  ــی ب ــۀ مرب 8. تصميم گيــری درخصــوص ارتقــای مرتب
ــا اســتفاده از مرخصــی بــدون حقــوق،  ــا مجــّوز »مؤسســه« و ب ــا اســتفاده از مأموريــت تحصيلــی يــا ب كــه ب
ــا ارائــۀ حداقــل 2 مقالــۀ  موفــق بــه اخــذ مــدرک دكتــرای تخصصــی يــا ســطح 4 حــوزۀ علميــه شــده اند، ب
علمــی- پژوهشــی مســتخرج از رســالۀ »متقاضــی«، بــر عهــدۀ هيئــت ممّيــزۀ ذی ربــط اســت و تاريــخ ارتقــای 

مرتبــۀ آنــان، تاريــخ مؤخــر اخــذ مــدرک مــورد نظــر يــا مقــاالت مذكــور خواهــد بــود.
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9. اعضــای هيئــت علمــی پيمانــی نيــز، ماننــد اعضــاي هيئــت علمــي رســمي، بــا رعايــت كامــل ضوابــط 
و مقــررات و در صــورت احــراز شــرايط الزم می تواننــد بــه مرتبــۀ باالتــر ارتقــا يابنــد.

10. چنانچــه »متقاضــی« بعــد از تحويــل درخواســت ارتقــا بــه دبيرخانــۀ كميتــۀ منتخــب حســب مقــررات 
بــه افتخــار بازنشســتگی نائــل شــود؛ تقاضــای وی قابــل بررســی اســت. 

11. بــه  منظــور توســعه و تقويــت مؤسســات آمــوزش عالــی غيردولتــی- غيرانتفاعی، رؤســای اين مؤسســات 
می تواننــد تقاضــای ارتقــای مرتبــۀ اعضــای هيئــت علمــی بازنشســتۀ دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی 
ــات  ــراردادی در آن مؤسس ــب ق ــت و در قال ــورت تمام وق ــه  ص ــتگی ب ــس از بازنشس ــه پ ــی را ك و پژوهش
مشــغول به كارنــد مشــروط بــه اين كــه حداقــل 60 درصــد امتيازهــای الزم را در 4 ســال منتهــی بــه زمــان 
ــای  ــز هيئت ه ــط مرك ــه توس ــط ك ــزۀ ذی رب ــت ممّي ــه هيئ ــی ب ــرای بررس ــند؛ ب ــرده  باش ــب ك ــا كس تقاض
ــت  ــت هيئ ــی و موافق ــس از بررس ــد. پ ــال كنن ــود؛ ارس ــن می ش ــزۀ »وزارت« تعيي ــای ممّي ــا و هيئت ه امن
ــا در همــان مؤسســه و مؤسســات  ــه كار آن ه ــان اشــتغال ب ــاً در زم ــراد صرف ــن اف ــۀ اي ــای مرتب ــزه، ارتق ممّي
آمــوزش عالــی غيردولتــی- غيرانتفاعــی هم ســطح مؤسســۀ درخواســت دهنده و يــا پايين تــر براســاس تأييــد 
»وزارت«، اعتبــار خواهــد داشــت و الزم اســت ايــن موضــوع در حکــم قــرارداد ايشــان درج شــود. بديهــی اســت 

ارتقــای مرتبــۀ ايــن افــراد تأثيــری در حکــم بازنشســتگی آن هــا نــدارد.

ــوم،   ــر عل ــادۀ 8: ايــن شــيوه نامه در »8« مــاده و »11« تبصــره در تاريــخ 1395/7/27 به تصويــب وزي م
تحقيقــات و فنــاوري رســيد و از تاريــخ 1395/10/1 الزم االجراســت.
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دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزۀ 
مؤسسه و وظایف و اختیارات آن



 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي52



53 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

آيين نامه  ترفيع و ارتقای مرتبه اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

مقدمه 
ــوم،  ــون اهــداف، وظايــف و تشــکيالت وزارت عل به منظــور تحقــق مفــاد بندهــای ب -4 و ب- 5 مــادۀ 2 قان
تحقيقــات و فنــاوری، و نيــز اجرايــی كــردن آيين نامــۀ ارتقــای مرتبــۀ اعضــای هيئــت علمــی، دســتورالعمل 

طــرز تشــکيل هيئــت مميــزۀ مؤسســه و وظايــف و اختيــارات آن بــه شــرح ذيــل تدويــن مي شــود:

مادۀ 1: اختصارات
وزیر: وزير علوم، تحقيقات و فناوری •
مرکز: مركز هيئت های امنا و هيئت های مميزۀ وزارت علوم، تحقيقات و فناوری •
مؤسسه: دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دارای مجّوز از مراجع ذی صالح •
هیئت: هيئت مميزه  •
کمیسیون: كميسيون تخصصی هيئت مميزه •
کمیته: كميتۀ منتخب •

مادۀ 2: تعاریف
ــی واجــد شــرايط  • ــه تنهاي ــتقل: هيئتــی اســت كــه »مؤسســۀ« متقاضــی آن ب ــزۀ مس ــت ممی هیئ

ــن دســتورالعمل باشــد. ــادۀ 3 اي ــدرج در م من
هیئــت ممیــزۀ ُمعیــن: هيئت مميــزۀ مســتقلی اســت كه حســب تشــخيص و ابــالغ »وزيــر«، مســئوليت  •

رســيدگی بــه تقاضاهــای اعضــای هيئــت علمــی مؤسسه/مؤسســه های  بــدون هيئــت مميــزه را كــه از طــرف رئيــس 
ــی از  ــه های آموزش ــرای موسس ــن ب ــزۀ ُمعي ــت ممي ــرد. هيئ ــده می گي ــر عه ــود؛ ب ــاع می ش ــه« ارج آن »موسس

ــود. ــاب می ش ــی انتخ ــه های پژوهش ــی از موسس ــه های پژوهش ــرای موسس ــی و ب ــه های آموزش موسس
هیئــت ممیــزۀ مشــترک: هيئتــی اســت كــه بــه تشــخيص »وزيــر« به صــورت مشــترک بــرای چنــد  •

»مؤسســه« ، كــه به تنهايــی واجــد شــرايط الزم بــرای تشــکيل هيئــت مميــزه مســتقل نيســتند،  بــا محوريــت يکی 
ــت علمــی مؤسســه های عضــو  ــور( تشــکيل می شــود. تقاضــای اعضــای هيئ ــۀ مح از آن مؤسســه ها )مؤسس

ــت« بررســی می شــود. ــن »هيئ ــع( توســط اي ــه های ذی نف )مؤسس

مادۀ 3: شرایط تشکیل »هیئت«
كليــۀ مؤسســه های وابســته بــه وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوری، وابســته بــه ســاير وزارتخانه هــا، 
ــّوز  ــی دارای مج ــی – غيرانتفاع ــه هاي غيردولت ــن مؤسس ــی،  همچني ــای عموم ــی و نهاده ــازمان های دولت س
ــه  ــه اين ك ــاال، مشــروط ب ــه ب ــۀ اســتادياری ب ــت علمــی دارای مرتب ــم 100 عضــو هيئ ــا دســت ك ــی ب قانون
ــو  ــياری و 5 عض ــۀ دانش ــی دارای مرتب ــت علم ــو هيئ ــم 20 عض ــت ك ــا دس ــی آن ه ــت علم ــرم هيئ  در ه

هيئت علمی دارای مرتبۀ استادی وجود داشته باشد، شرايط تشکيل »هيئت« را دارند.
تبصــره: در مــوارد خــاص، كــه تعــداد اعضــای هيئــت علمــی دارای مرتبــۀ اســتادی كمتــر از حــد نصــاب 
تعيين شــده باشــد، بــا پيشــنهاد »مركــز« و موافقــت »وزيــر«، هــر 3 عضــو هيئــت علمــی دارای مرتبــۀ دانشــياری 

مــازاد بــر 20 عضــو تعيين شــده، جايگزيــن يــك عضــو هيئــت علمــی بــا مرتبــۀ اســتادی می شــود.

مادۀ 4:  ارکان ذی صالح بررسی   کنندۀ پرونده ها
»هيئت«. 1
»كميسيون« . 2
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»كميته«. 3
كميسيون فرهنگی . 4

مادۀ 5: ترکیب اعضای »هیئت« 
5-1: هیئت ممیزۀ مستقل

رئيس »مؤسسه« )رئيس »هيئت«(. 1
ــان آموزشــی و پژوهشــی »مؤسســه« در مؤسســه های آموزشــی و معــاون پژوهشــی »مؤسســه« . 2 معاون

ــی  ــه های پژوهش در مؤسس
13 تــا 21 تــن از اعضــای هيئــت علمــی بــا مرتبــۀ علمــی حداقــل دانشــياری كــه دســت كــم نصــف . 3

آن هــا در مرتبــۀ علمــی اســتادی باشــند، بــه پيشــنهاد رئيــس »مؤسســه« و بــا تأييــد و حکــم »وزيــر«
ــنهاد . 4 ــه پيش ــياری ب ــل دانش ــی حداق ــۀ علم ــی دارای مرتب ــت علم ــای هيئ ــن از اعض ــه ت ــا س ــك ت ي

ــر« ــم »وزي ــد و حک ــا تأيي ــز« و ب »مرك

5-2: هیئت ممیزۀ مشترک
رئيس »مؤسسۀ محور« )رئيس »هيئت«(. 1
ــی . 2 ــاون پژوهش ــی و مع ــه های آموزش ــور« در مؤسس ــۀ مح ــی »مؤسس ــی و پژوهش ــان آموزش معاون

»مؤسســۀ محــور« در مؤسســه های پژوهشــی 
13 تــا 21 تــن از اعضــای هيئــت علمــی دارای مرتبــۀ علمــی دســت كــم دانشــياری، كــه حداقــل نصــف . 3

آن هــا در مرتبــۀ علمــی اســتادی باشــند، بــا رعايــت عضويــت حداقــل يــك تــن از بيــن اعضــای هيئــت علمــی 
واجــد شــرايط »مؤسســه های ذی نفــع«، بــه پيشــنهاد رئيــس مربــوط و بــا معرفــی رئيــس »مؤسســۀ محــور« 

و تأييــد و حکــم »وزيــر«
يــك تــا ســه تــن از اعضــای هيئــت علمــی بــا مرتبــۀ علمــی حداقــل دانشــياری بــه پيشــنهاد »مركــز« . 4

و تأييــد و حکــم »وزيــر«

تبصره های مادۀ 5:
تبصرۀ 1: تعداد كل اعضای »هيئت«  بايد همواره عددی فرد باشد.

تبصــرۀ 2: رئيــس »هيئــت« اجــازه دارد يکــی از اعضــای »هيئــت« بــا مرتبــۀ علمــی حداقــل دانشــياری 
را بــه ســمت جانشــين خــود منصــوب كنــد.

تبصــرۀ 3: در اوليــن جلســۀ »هيئــت«، يــك تــن از اعضــا بــا پيشــنهاد رئيــس و رأی »هيئــت« بــه عنــوان 
دبيــر »هيئــت« انتخــاب می شــود. 

تبصــرۀ 4: در مؤسســه های آمــوزش عالــی و پژوهشــی حــوزه ای – دانشــگاهی، داشــتن درجــۀ اجتهــاد 
مــورد تأييــد شــورای مديريــت حــوزۀ علميــۀ قــم جايگزيــن مرتبــۀ علمــی اســتادی خواهــد بــود.

ــات  ــزاری انتخاب ــق برگ ــاده )5-1 و 5-2( از طري ــن م ــد 3 اي ــوع بن ــای موض ــنهاد اعض ــرۀ 5: پيش تبص
مطابــق بــا دســتورالعمل داخلــی مؤسســه كــه بــه تصويــب شــورای »مؤسســه« )بنــد ب مــاده 11 آيين نامــۀ 
ــورخ  ــاوری، مصــّوب جلســۀ 684 م ــی، پژوهشــی و فن ــوزش عال ــت دانشــگاه ها و مؤسســات آم ــع مديري جام
ــا شــركت  ــی( می رســد، در ســطح دانشــکده ها/ پژوهشــکده  ها و ب ــالب فرهنگ ــی انق 89/12/10 شــورای عال
ــر در  ــته های داي ــا رش ــب ب ــتادياری و متناس ــم اس ــت ك ــی دس ــه علم ــی دارای مرتب ــت علم ــای هيئ اعض

ــود. ــام می ش ــه انج مؤسس
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ــت  ــال اس ــاده )5-1 و 5-2( دو س ــن م ــای 3 و 4 اي ــوع بنده ــراد موض ــت اف ــرۀ 6: دورۀ عضوي  تبص
و تمديد آن با رعايت ضوابط مربوط مانعی ندارد.

 تبصــرۀ 7: تعــداد اعضــای موضــوع بنــد 3 ايــن مــاده )5-1 و 5-2( بــرای تشــکيل »هيئــت« 
با پيشنهاد رئيس »مؤسسه«، و حکم »وزير« قابل افزايش است.

تبصــرۀ 8: رئيــس »هيئــت« موظــف اســت رؤســای مؤسســه های ذی نفــع را بــرای شــركت در جلســه ای 
كــه پرونــدۀ اعضــای هيئــت علمــی مؤسســه ذی نفــع مطــرح اســت، بــدون داشــتن حــق رأی دعــوت نمايــد.

مادۀ 6: وظایف و اختیارات »هیئت«
ــی . 1 ــق ارزياب ــی )از طري ــه علم ــای مرتب ــی ارتق ــت متقاض ــورد درخواس ــر در م ــيدگی و اظهارنظ  رس

ــات( ــع جه ــی از جمي ــه علم ــای مرتب ــرای ارتق ــتگی ب ــراز شايس ــای وی و اح ــت فعاليت ه كيفي
 بررسی ساير موارد ارجاعی براساس آيين نامه های مربوط. 2

مــادۀ 7: به منظــور حصــول اطمينــان از حســن اجــرای آيين نامــۀ ارتقــای مرتبــۀ اعضــای هيئــت علمــی، 
رئيــس »هيئــت« موظــف اســت گــزارش عملکــرد هيئــت را هــر شــش مــاه يــك بــار )در طــول دورۀ فعاليــت 
ــه  ــۀ آن ب ــز« و ارائ ــط »مرك ــی توس ــی و كارشناس ــس از بررس ــا پ ــد ت ــال كن ــز« ارس ــه »مرك ــت«( ب »هيئ

ــر«، درخصــوص ادامــه فعاليــت » هيئــت« در دورۀ بعــد تصميم گيــری شــود. »وزي

مادۀ 8: ترکیب »کمیسیون«
يك تن از اعضای »هيئت« متناسب با موضوع تخصص به پيشنهاد رئيس »مؤسسه« و تأييد »هيئت« )رئيس »كميسيون«(. 1
ــتادی . 2 ــی اس ــۀ علم ــا دارای مرتب ــن از آن ه ــك ت ــل ي ــه حداق ــی )ك ــت علم ــای هيئ ــن از اعض ــه ت س

باشــند( بــه انتخــاب اعضــای هيئــت علمــی )براســاس دســتورالعمل داخلــی مؤسســه موضــوع تبصــرۀ 5 مــادۀ 
ــا معرفــی رئيــس »مؤسســه« و تأييــد »هيئــت« 5 ايــن دســتورالعمل(، ب

دبير »كميته«  . 3
تبصره: اعضای هر »كميسيون« با حکم رئيس »هيئت« به مدت 2 سال منصوب می شوند. 

مادۀ 9: وظایف و اختیارات »کمیسیون« 
»هيئــت« به منظــور رســيدگی بــه درخواســت ارتقــای مرتبــۀ اعضــای هيئــت علمــی و ســاير مــوارد ارجاعــی 
و اظهــار نظــر درخصــوص آن، در چارچــوب وظايــف و اختيــارات مربــوط، »كميســيون های تخصصــی« را بــا 

ــد. ــر در »مؤسســه«، تعييــن می نماي ــا رشــته های داي تركيبــی متناســب ب
»كميســيون« موظــف اســت فعاليت هــای ســه گانــۀ متقاضــی ارتقــای مرتبــۀ علمــی )مــواد 2، 3 و 4 آيين نامــه 
ارتقــای مرتبــه( را كــه »كميتــه« ارزيابــی كــرده اســت بررســی و امتيازدهــی كنــد و درصورت احراز شــرايط و كســب 
حداقــل امتيازهــای تعيين شــده در آيين نامــۀ ارتقــای مرتبــه و شــيوه نامۀ مربــوط، پرونــده را بــرای ارزيابــی و اتخــاذ 
تصميــم نهايــی بــه »هيئــت« ارجــاع كنــد. پرونده هايــی كــه شــرايط مذكــور را احــراز نکننــد، امــکان طــرح در جلســۀ 

»هيئــت« را نخواهنــد داشــت و الزم اســت بــرای تحويــل بــه متقاضــی بــه واحــد مربــوط عــودت داده شــوند.

مادۀ 10: ترکیب »کمیته«
رئيس دانشکده/ پژوهشکده/ ... )رئيس »كميته«(. 1
معاون آموزشی يا پژوهشی دانشکده/ پژوهشکده به انتخاب رئيس »كميته« )دبير »كميته«(. 2
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ســه تــن از اعضــای هيئــت علمــی متخصــص در رشــتۀ تخصصــی متقاضی بــا حداقــل مرتبۀ  دانشــياری، . 3
بــه پيشــنهاد مديرگــروه ذی ربط و تأييــد رئيس دانشــکده/ پژوهشــکده/ ... 

تبصــره:  حضــور دســت كــم 2 تــن بــا مرتبــه اســتادی )از 3 تــن بنــد 3( بــرای رســيدگی بــه درخواســت 
ارتقــا بــه مرتبــۀ اســتادی، الزامــی اســت.

مادۀ 11: وظایف و اختیارات »کمیته«
ــۀ  ــواد 2، 3 و 4 آيين نام ــی )م ــۀ علم ــای مرتب ــی ارتق ــه گانۀ متقاض ــای س ــت فعاليت ه ــف اس ــه« موظ »كميت
ارتقــای مرتبــه( را در جلســه ای كــه بــه دعــوت رئيــس »كميتــه« تشــکيل می شــود بررســی و امتيازدهــی كنــد 
ــيوه نامۀ  ــه و ش ــای مرتب ــۀ ارتق ــای تعيين شــده در آيين نام ــل امتيازه ــرايط و كســب حداق ــراز ش و درصــورت اح
ــه  ــی ك ــد. پرونده هاي ــت« ارجــاع كن ــۀ »هيئ ــه دبيرخان ــی ب ــرای طــی ســاير مراحــل ارزياب ــده را ب ــوط، پرون مرب
واجــد شــرايط مذكــور نباشــند همــراه بــا ذكــر داليــل در صورتجلســۀ مربــوط، بــه متقاضــی عــودت داده می شــوند.

ــود  ــر ش ــاپ و منتش ــد چ ــودن نباي ــه ب ــاظ محرمان ــه لح ــا ب ــج آن ه ــه نتاي ــی ك ــرۀ 1: فعاليت هاي  تبص
ــز«  ــه »مرك ــر »هيئــت« ب ــق دبي ــه« و از طري ــا هماهنگــی رئيــس »كميت ــاز ب ــن امتي ــرای بررســی و تعيي  ب

ارجاع می شود.
 تبصــرۀ 2: اگــر متقاضــی ارتقــا بــه تصميــم »كميتــه« مبنــی بــر نداشــتن شــرايط ارتقــا معتــرض باشــد 
ــا توضيحــات و داليــل،  می توانــد ظــرف 15 روز از تاريــخ اعــالم دبيــر »كميتــه« اعتــراض خــود را، همــراه ب
ــت  ــف اس ــه« موظ ــس »كميت ــورت، رئي ــد. در اين ص ــليم نماي ــه« تس ــس »كميت ــه رئي ــوب  ب ــور مکت به ط
درخواســت و پرونــده را  همــراه بــا توضيحــات و داليــل متقاضــی مجــدداً در كميتــه  مــورد رســيدگی و بازبينــی 
قــرار داده و درصــورت احــراز شــرايط و كســب حداقــل امتيازهــای تعيين شــده در آيين نامــۀ ارتقــای مرتبــه 
ــۀ »هيئــت« ارســال كنــد و  ــه دبيرخان ــی ب ــرای طــی ســاير مراحــل ارزياب ــده را ب ــوط، پرون و شــيوه نامۀ مرب
در صــورت عــدم احــراز شــرايط، نظــر »كميتــه« قطعــی خواهــد بــود و نتيجــه از طريــق تنظيــم صورتجلســۀ 

حــاوی داليــل عــدم موافقــت بــا ارتقــای مرتبــه علمــی بــه متقاضــی اعــالم خواهــد شــد.

مادۀ 12: تشکیل جلسات
ــر و  ــا دبي ــس ي ــوت رئي ــا دع ــده، ب ــود پرون ــار درصــورت وج ــاه يك ب ــر دو م ــل ه ــت« حداق جلســات »هيئ

ــود. ــکيل می ش ــار تش ــاه يك ب ــك م ــر ي ــل ه ــيون«/»كميته« حداق ــات »كميس جلس

مادۀ 13: رسمیت جلسات
جلســات »هيئــت« بــا حضــور رئيــس يــا جانشــين وی و دســت  كــم ســه چهارم اعضــای حقيقــی رســميت می يابــد و 

تصميم هــای آن بــا رأی موافــق اكثريــت نصــف به عــالوۀ يــك اعضــای حاضــر در جلســه اتخــاذ می شــود. 
جلسات »كميسيون«/»كميته« با حضور حداقل دوسوم اعضا رسميت می يابد. 

ــدون  ــه خــود از اعضــاي »كميته«/»كميســيون«/»هيئت« هســتند،  ب ــي ك ــده متقاضيان ــرۀ 1: پرون تبص
ــن از  ــك ت ــا كســر ي ــود و در اين صــورت جلســات ب ــط رســيدگي مي ش ــع در جلســات ذي رب حضــور ذي نف

ــد. ــميت می ياب ــاده رس ــن م ــده در اي ــاب تعيين ش نص
تبصرۀ 2: رأی اعضای »هيئت« همواره مخفی است. 

تبصــرۀ 3: غيبــت عضــو حقيقــی در 3 جلســۀ متوالــی يــا 4 جلســۀ متنــاوب در يــك ســال اســتعفا  تلقــی 
می شــود و الزم اســت عضــو ديگــری مطابــق بــا روش تعيين شــده در دســتورالعمل داخلــی مؤسســه، موضــوع 

تبصــرۀ 5 مــادۀ 5 ايــن دســتورالعمل، بــرای بقيــۀ دوره پيشــنهاد و منصــوب شــود. 
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مادۀ 14: مراحل رسیدگی به پروندۀ متقاضی )موضوع بند 1 مادۀ 6 این دستورالعمل(
ــي،  . 1 ــي، آموزش ــي- اجتماع ــي- تربيت ــي- فرهنگ ــنامۀ علم ــدرج در شناس ــای من ــل كاربرگ ه تکمي

پژوهشــي- فنــاوري و علمــي- اجرايــي، الصـــاق پيوست هـــای مــورد نيــاز موضــوع درخواســت )مشــتمل بــر 
احــکام، مــدارک و مســتندات مصــدق(، تاييــد مديــر گــروه از نظــر فعاليت هــای مرتبــط بــا گــروه، تحويــل و 

ــيد؛  ــذ رس ــه«، و اخ ــۀ »كميت ــده در دبيرخان ــدۀ تکميل ش ــت پرون ثب
ــه . 2 ــی متقاضــی ب ــی و اجتماع ــی، تربيت ــای فرهنگ ــه فعاليت ه ــوط ب ــدارک و مســتندات مرب ــال م ارس

كميســيون فرهنگــی و بررســی و ارزيابــی آن هــا در كميســيون يادشــده حداكثــر ظــرف مــدت يــك مــاه از 
زمــان ارجــاع پرونــده؛

ــواد 2، 3 و . 3 ــی )م ــه گانۀ متقاض ــای س ــه فعاليت ه ــوط ب ــتندات مرب ــدارک و مس ــی م ــی و ارزياب بررس
ــه  ــه« ب ــی »كميت ــوط و امتيازده ــيوه نامۀ مرب ــا و ش ــۀ ارتق ــاس آيين نام ــه( براس ــای مرتب ــۀ ارتق 4 آيين نام

ــده؛ ــت پرون ــان ثب ــدت 45 روز از زم ــرف م ــر ظ ــای وی، حداكث فعاليت ه
در صــورت احــراز شــرايط الزم از نظــر كميســيون فرهنگــی و »كميتــه«، تحويــل پرونــده بــه دبيرخانــۀ . 4

»هيئــت« و در غيــر اين صــورت، اعــادۀ آن بــه عضــو هيئــت علمــی بــا ذكــر داليــل، حداكثــر ظــرف مــدت 
يــك هفتــه پــس از بررســی؛

ــوط، حداكثــر ظــرف . 5 ــی پرونده هــاي ارجاع شــدۀ »كميتــه« توســط »كميســيون« مرب بررســی و ارزياب
مــدت يــك مــاه از زمــان ارجــاع؛ 

ــرای . 6 ــۀ »هيئــت« ب ــه دبيرخان ــده ب در صــورت احــراز شــرايط الزم از نظــر »كميســيون«، ارســال پرون
طــرح و اتخــاذ تصميــم  نهايــی توســط »هيئــت« و در غيــر اين صــورت، اعــادۀ آن بــه واحــد مربــوط بــا ذكــر 

داليــل، حداكثــر ظــرف مــدت يــك هفتــه پــس از بررســی؛
ــان . 7 ــاه از زم ــدت 3 م ــر ظــرف م ــت«، حداكث ــده توســط »هيئ ــورد پرون ــم در م طــرح و اتخــاذ تصمي

ارجــاع از ســوی »كميســيون« و ابــالغ مصوبــات »هيئــت«، حداكثــر ظــرف مــدت 20 روز از تاريــخ تصويــب، 
توســط دبيــر »هيئــت« بــه مراجــع ذی ربــط؛ 

ــر اســاس مفــاد مــادۀ 15 ايــن دســتورالعمل بازبينــی . 8 آرای »هيئــت« درصــورت اعتــراض متقاضــی ب
می شــود. 

مادۀ 15: مراحل و ضوابط بازبینی 
چنانچــه متقاضــی ارتقــا بــه تصميــم »هيئــت« مبنــی بــر عــدم احــراز شــرايط ارتقــا معتــرض باشــد، . 1

ــۀ  ــه دبيرخان ــوب ب ــور مکت ــود را به ط ــراض خ ــالغ رأی اعت ــخ اب ــدت 20 روز از تاري ــرف م ــت ظ ــاز اس مج
»هيئــت« تســليم كنــد. در اين صــورت، دبيــر »هيئــت« در وهلــۀ اول موظــف اســت ظــرف مــدت 20 روز از 
ــه وی اعــالم  ــا 4  و تركيــب آرای »هيئــت« را ب ــواد 1 ت ــخ درخواســت، امتيازهــای كسب شــدۀ وی از م تاري

نمايــد.
چنانچــه عضــو هيئــت علمــی به رغــم اطــالع از امتيازهــای خــود و تركيــب آرای »هيئــت« همچنــان . 2

ــور  ــود را به ط ــراض خ ــا اعت ــالم امتيازه ــخ اع ــاه از تاري ــك م ــدت ي ــرف م ــت ظ ــاز اس ــد مج ــرض باش معت
ــۀ »هيئــت« تســليم كنــد. ــه دبيرخان ــا توضيحــات ب مکتــوب همــراه ب

ــه . 3 ــا توجــه ب ــده را ب ــار ديگــر پرون »هيئــت« در اوليــن جلســه، به منظــور ترفيــه حــال متقاضــی يك ب
توضيحــات وی بازبينــی كــرده و نتيجــه را حداكثــر ظــرف مــدت 10 روز بــه متقاضــی اعــالم می كنــد. 

چنانچــه متقاضــی ارتقــا همچنــان بــه رأی بازبينــی »هيئــت« معتــرض باشــد مجــاز اســت ظــرف مــدت . 4
يــك مــاه از تاريــخ ابــالغ رأی، درخواســت تجديدنظــر خــود را به طــور مکتــوب بــه »مركــز« تســليم كنــد.
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مادۀ 16: مراحل و ضوابط تجدیدنظر 
ــت« . 1 ــۀ »هيئ ــا دبيرخان ــدت 15 روز ب ــرف م ــت ظ ــف اس ــراض موظ ــت اعت ــس از درياف ــز« پ »مرك

ــه شناســنامۀ علمــی متقاضــی و مســتندات،  ــدۀ منضــم ب ــۀ گزارشــی از ســير بررســی پرون درخصــوص ارائ
ــاير  ــوط( و س ــط مرب ــق ضواب ــده وف ــت« )تصويب ش ــررات خــاص »هيئ ــط و مق ــوط، ضواب صورتجلســات مرب

ــد. ــری كن ــق مقتضــی موضــوع را پيگي ــه طري ــه و ب ــوارد مکاتب م
رئيــس »هيئــت« موظــف اســت در پاســخ بــه مکاتبــات و پيگيری هــای »مركــز«، ظــرف مــدت  15 روز . 2

گــزارش مســتدل مربــوط بــه پرونــدۀ متقاضــی را بــه  همــراه مــدارک و مســتندات بــه »مركــز« ارســال كنــد. 
پــس از وصــول مــدارک و مســتندات مــورد درخواســت و بررســی اوليــه آن در كميســيون  تخصصــي ذی ربط . 3

هيئــت مميــزۀ مركــزی و تنظيــم گــزارش، پرونــده بــرای اتخــاذ تصميــم  نهايــی در دســتور كار جلســه هيئــت 
مميــزۀ مركــزی قــرار می گيــرد. هيئــت مميــزه يادشــده موظــف اســت ظــرف مــدت حداكثــر ســه مــاه پرونــده را 
بررســی و نظــر قطعــی را اعــالم كنــد. در هــر صــورت، حداكثــر زمــان تجديــد نظــر و اعــالم نظــر قطعــی هيئــت 

مميــزۀ مركــزی از تاريــخ وصــول اعتــراض كتبــی متقاضــی نبايــد بيــش از 6 مــاه باشــد. 
رأی هيئت مميزۀ مركزی قطعی و الزم االجرا است.. 4

مادۀ 17: تفسير مفاد اين دستورالعمل بر عهدۀ »مركز« است.

ــالغ  ــخ اب ــيد و از تاري ــر« رس ــب »وزي ــه تصوي ــره ب ــاده و 16 تبص ــتورالعمل در 18 م ــن دس ــادۀ 18: اي م
ــزه  ــت ممي ــف هيئ ــارات و وظاي ــرز تشــکيل و اختي ــه ط ــوط ب ــررات مرب ــن »مق ــرا اســت و جايگزي الزم االج

ــود. ــورخ 90/6/15( می ش ــماره 15/100144 م ــنامه ش ــد 2 بخش ــوع بن ــه« )موض مؤسس

دكتر محمـد فرهادي



59 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

آيين نامه  ترفيع و ارتقای مرتبه اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 دستورالعمل اجرایي ترفیع 
اعضاي هیئت علمي آموزشي و پژوهشي
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بــه اســتناد تبصــره 2 مــاده 1 قانــون "اصــالح پــاره اي از مقــررات مربــوط بــه پايــه حقــوق اعضــاي هيئــت 
ــورخ  ــه م ــوب جلس ــي" مص ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــاغل دانش ــي( ش ــي و پژوهش ــي )آموزش علم
ــت موظــف و  ــه خدم ــي آيين نام ــت "دســتورالعمل اجراي ــا رعاي ــس شــوراي اســالمي و ب 1368/12/16 مجل
اعطــاي ترفيــع اعضــاي هيئــت علمــي آموزشــي و پژوهشــي وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري" و اصالحيــۀ 
ــت  ــاي هيئ ــتخدامي اعض ــه اس ــاد آيين نام ــه مف ــتناد ب ــا اس ــور و ب ــتورالعمل مزب ــورخ 83/11/24 دس م
ــت علمــي ســازمان،  ــاي اعضــاي هيئ ــي فعاليت ه ــه منظــور ارزياب علمــي ســازمان )مصــوب 91/12/15( و ب
دســتورالعمل اجرايــي اعطــاي ترفيــع اعضــاي هيئــت علمــي ســازمان بــه شــرح ذيــل در جلســه شــماره 40 

ــد. ــرا مي باش ــخ 97/1/1 الزم االج ــب و از تاري ــازمان تصوي ــاي س ــت امن ــورخ 95/12/25 هيئ م

الف( ترفیع ساالنه: 
مــاده 1- بــه اعضــاي هيئــت علمــي در قبــال هــر يــك ســال خدمــت قابــل قبــول و حضــور فعــال و تمــام 
وقــت در امــور پژوهشــي، آموزشــي، ترويجــي و اجرايــي ســازمان، در صــورت احــراز امتيــازات منــدرج در ايــن 

دســتورالعمل، يــك پايــه اعطــا مي شــود.
مــاده 2- عضــو هيئــت علمــي موظــف اســت بــراي دريافت پايــه ســاالنه، مــدارک مربــوط بــه فعاليت هاي 
پژوهشــي، آموزشــي، ترويجــي و اجرايــي در طــول يــك ســال منتهــي بــه تاريــخ اســتحقاق خــود را از طريــق 

ســامانه ترفيــع، بــه همــراه كليــه مســتندات الزم بــه واحــد متبــوع خــود ارائــه نمايــد.
تبصــره 1- زمــان درخواســت ترفيــع از تاريــخ اســتحقاق ترفيــع تــا پايــان همــان ســال مي باشــد. چنانچــه 
تقاضــاي ترفيــع بــا تاخيــر و در ســال بعــد ارائــه شــود، تاريــخ اجــراي پايــه از ابتــداي ســال درخواســت پايــه 

ــد بود.   خواه
تبصــره 2- عضــو هيئــت علمــي موظــف اســت ترفيــع ســاالنه خــود را بــه ترتيــب دوره هــای زمانــی تقاضا 
نمايــد. در صــورت اخــذ پايــه مربــوط بــه يــك دوره، درخواســت پايــه بــرای دوره )هــای( قبــل از آن، قابــل 
بررســی نخواهــد بــود. اعطــای پايه هــای ســنوات قبــل از عضويــت در هيئــت علمــی از شــمول ايــن تبصــره 

ــد. ــتتثنی می باش مس
مــاده 3- پرونــده ترفيــع هــر يــك از اعضــاي هيئــت علمــي پــس از تاييــد واحــد متبــوع، بــراي بررســي 
و ارزيابــي بــه "كميتــه ترفيــع اعضــاي هيئــت علمــي" ارســال مي شــود. كميتــه مذكــور متشــکل از رئيــس 
موسسه/پژوهشــکده مســتقل )رئيــس كميتــه(، معــاون پژوهشي/آموزشــي موسســه/ پژوهشــکده )دبيــر كميته( 

و نماينــده منتخــب اعضــاي هيئــت علمــي )حداقــل بــا مرتبــه دانشــياري( اســت.
تبصــره 1- رئيــس كميتــه در صــورت صالحديــد می توانــد از رئيــس بخش/گــروه مربوطــه، يــا يــك فــرد 

متخصــص مرتبــط بــا موضــوع )بــدون حــق رای( دعــوت كنــد.
ــدون حضــور فــرد متقاضــي مــورد  ــد ب ــاد شــده باي ــده هــر يــك از اعضــای كميتــه ي ــره 2-  پرون تبص
بررســی قــرار گيــرد. پرونــده رئيــس كميتــه بــا حضــور معــاون پژوهــش و فنــاوری ســازمان بررســي خواهــد 

شــد.
مــاده 4- ضــرورت ايجــاد "كميتــه ترفيــع اعضاي هيئــت علمي" در هــر يــك از موسسات/پژوهشــکده های 

وابســته و تابعــه ســازمان بــه تشــخيص رئيس ســازمان خواهــد بود. 
ــه اطــالع عضــو هيئــت علمــي  ــاد شــده ب ــاده 5- نتيجــه بررســي تقاضــاي ترفيــع توســط كميتــه ي م
ــر  ــد نظ ــت تجدي ــراض، درخواس ــتن اعت ــورت داش ــد در ص ــي مي توان ــت علم ــو هيئ ــود. عض ــانده مي ش رس
ــه كميتــه تســليم و كميتــه  خــود را حداكثرظــرف مــدت 15 روز پــس از ابــالغ، از طريــق ســامانه ترفيــع ب

ــد. ــراض وي رســيدگي و نظــر قطعــي خــود را اعــالم نماي ــه اعت موظــف اســت در اوليــن جلســه ب



61 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

آيين نامه  ترفيع و ارتقای مرتبه اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

ــار ديگــر اعتــراض كتبــي خــود را  حداكثــر ظــرف 15  تبصــره- عضــو هيئــت علمــي مي توانــد يــك ب
روز پــس از ابــالغ، بــه كميتــه نظــارت بــر ترفيــع ســازمان تســليم نمايــد. درخواســت متقاضــي فقــط يــك بــار 

در كميتــه نظــارت بــر ترفيــع ســازمان قابــل رســيدگي اســت.
ــاوري )رييــس  ــر ترفيــع ســاالنه ســازمان متشــکل از معــاون پژوهــش و فن ــاده 6- كميتــه نظــارت ب م
كميتــه(، يــك تــا ســه نفــر عضــو هيئــت علمــی متخصــص مرتبــط بــا تخصــص متقاضــی ترفيــع، حداقــل 
ــزه  ــت ممي ــه هيئ ــس دبيرخان ــه( و رئي ــس كميت ــاب ريي ــا انتخ ــورد )ب ــب م ــياری، حس ــه دانش ــا مرتب  ب

خواهد بود.
مــاده 7- پايــه ســاالنه اعضــای هيئــت علمــی موضــوع مــاده 79 آيين نامــه اســتخدامی اعضــای هيئــت 
علمــی ســازمان )مصــوب جلســه مــورخ 1391/12/15 هيئــت امنــاء ســازمان( پــس از تقاضــاي عضــو بــدون 

ــی اعطــا می شــود.  ــه ارزياب نيــاز ب
مــاده 8- كســب حداقــل 10 امتيــاز بــراي مربيــان، 12 امتيــاز بــراي اســتادياران و مراتــب باالتــر، از مــواد 
2 الــی 4 جــدول پيوســت )جــدول امتيازهــاي قابــل محاســبه بــراي ترفيــع ســاالنه اعضــاي هيئــت علمــي( 

بــرای دريافــت يــك پايــه ســاالنه الزامــي اســت. 
مــاده 9- كســب حداقــل4 امتيــاز بــراي مربيــان، 6 امتيــاز بــراي اســتادياران و مراتــب باالتــر از بندهــاي 

زيــر بــرای دريافــت يــك پايــه ســاالنه ضــروری اســت.

الف- اعضاي هیئت علمي پژوهشي
9-1- مقالــه Q1 تــا Q4 و مقاله هــاي علمــي- پژوهشــي مــورد تاييــد وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري 

)بنــد 3-2 جــدول ترفيــع(
9-2- اكتشــاف، دســتيابي بــه دانش فنــي يــا فنــاوري منجــر بــه توليــد و تجاري ســازي... )كليــه مصاديــق 

ذكــر شــده ذيــل بنــد 3-9 جــدول ترفيــع( 
9-3- گــزارش علمــي طرح هــاي تحقيقاتــي، پژوهشــي و فنــاوري )بنــد 3-10 جــدول ترفيــع بــه اســتثناي 

بنــد 3-10-4، گزارش ســاالنه(
9-4- تاليف و تصنيف كتاب )با مجوز كميته انتشارات موسسه/ پژوهشکده مستقل/مركز ملی ذيربط( 

)بند 3-13 جدول ترفيع(
9-5- نگارش دستنامه )با مجوز كميته انتشارات موسسه/ پژوهشکده مستقل/مركز ملی ذيربط(

 )بند 3-19 جدول ترفيع(

ب- اعضاي هیئت علمي آموزشي
9-6- بندهاي 9-1 تا 9-5  بند الف ماده 9 اين دستورالعمل

ــي  ــاي آموزش ــدول فعاليت ه ــد 2-3 ج ــازمان )بن ــه س ــته ب ــي وابس ــاي آموزش ــس در واحده 9-7- تدري
ــاز مي باشــد. ــر 2 امتي ــد حداكث ــن بن ــل محاســبه از اي ــاز قاب ــت علمــي آموزشــي(؛  امتي ــژه اعضــاي هيئ وي

9-8- طراحــي و تدويــن و بازنگــري برنامه هــاي درســي مصــوب )بنــد 2-6 جــدول فعاليت هــاي آموزشــي 
ــع  ــا تاييــد مرجــع ذيصــالح )معاونــت برنامه ريــزي و تدويــن مناب ويــژه اعضــاي هيئــت علمــي آموزشــي(، ب

علمــي و درســي معاونــت آمــوزش(
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــي جدي ــع آموزش ــوان منب ــه عن ــه ب ــي ك ــون علم ــن مت ــا تدوي ــف ي 9-9- تالي
مي گيــرد )بنــد 2-7 جــدول فعاليت هــاي آموزشــي ويــژه اعضــاي هيئــت علمــي آموزشــي(، بــا تاييــد مرجــع 

ــوزش( ــت آم ــع علمــي و درســي معاون ــن مناب ــزي و تدوي ــت برنامه ري ذيصــالح )معاون
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ــای  ــازاد امتيازه ــت علمــي پژوهشــي م ــراي اعضــاي هيئ ــاالنه، ب ــه س ــره 1- در صــورت اخــذ پاي تبص
كســب شــده از مجمــوع بندهــاي 9-1، 9-2، 9-4 و 9-5 ايــن دســتورالعمل و بــرای اعضــای هيئــت علمــی 
آموزشــی عــالوه بــر بندهــای مذكــور، بندهــای 9-8 و 9-9 ايــن دســتورالعمل صرفــا تــا يــك ســال بعــد قابــل 

ذخيــره اســت.

ــي و  ــی  و آموزش ــز تحقيقات ــاغل در مراك ــي ش ــي و آموزش ــي پژوهش ــت علم ــاي هيئ ــره 2- اعض تبص
ايســتگاههای مناطــق محــروم )پيوســت شــماره 1( در صــورت عــدم كســب حداقــل امتيــاز الزم در يــك ســال، 
امتيازهــای كســب شــده از مجمــوع بندهــاي 9-1 تــا 9-5 و بنــد 9-9 )ويــژه اعضــاي هيئــت علمــي آموزشــي( 

ايــن دســتورالعمل صرفــا بــرای يــك ســال بعــد قابــل ذخيــره می باشــد.

مــاده 10- حداكثــر امتيــاز قابــل محاســبه از مــاده 4 )خدمــات علمــي- اجرايــي( دســتورالعمل ترفيــع 5 
امتيــاز اســت.

مــاده 11- اعضــاي هيئــت علمــي اســتخدام جديــد، ضمــن رعايــت كامــل مفــاد شــيوه نامه "توانمندســازي 
اعضــاي هيئــت علمــي اســتخدام جديــد" )موضــوع نامــه شــماره36449/200 مــورخ 95/7/28 و 170/200 
ــه  ــت مشــروط ب ــال اول خدم ــاالنه در 2 س ــه س ــت پاي ــراي درياف ــماره 2(، ب ــورخ 96/1/10( )پيوســت ش م
ارائــه گــزارش فعاليتهــای علمــی رضايــت بخــش بــه تشــخيص كميتــه منتخــب از الزامــات مــاده 9 و 12 ايــن 

دســتورالعمل، مســتثني هســتند.
مــاده 12-      داشــتن حداقــل يــك طرح/پــروژه مصــوب )به عنــوان مجــري(، در دوره ترفيــع بــراي اعضــاي 

هيئــت علمــي پژوهشــی بــراي دريافــت پايــه ســاالنه الزامــي اســت.

مــاده 13- پايــه ســاالنه اعضــاي هيئــت علمــي پژوهشــي بــا عنــوان "پژوهشــگر- مــروج ارشــد"، پــس از 
تاييــد گــزارش ســاالنه آنهــا توســط معاونــت ترويــج قابــل تخصيــص خواهــد بــود.

ــر اســاس تجــارب و ســابقه  ــره 1- "پژوهشــگر- مــروج ارشــد"، عضــو هيئــت علمــي اســت كــه ب تبص
ــا  ــه فعاليت هــاي ترويجــي شناســايي و انتخــاب شــده اســت ت بيــش از 20 ســال پژوهــش و عالقه منــدي ب
ــا  ــه فعاليت هــاي ترويجــي مرتبــط ب ــت ب ــب نيازهــاي آن معاون ــج ســازمان و در قال ــت تروي ــر نظــر معاون زي

رشــته تخصصــي خــود بپــردازد.
تبصــره 2- پايــۀ پژوهشــگران مــروج ارشــد در ســال اول همــکاري بــا معاونــت ترويــج، صرفــا در صــورت 
داشــتن حداقــل 6 مــاه ســابقه همــکاري بــا معاونــت ترويــج، از ايــن مــاده قابــل تخصيــص خواهــد بــود. در 

صــورت همــکاري كمتــر از 6 مــاه، پايــه افــراد بــه صــورت پايــه پژوهشــي قابــل تخصيــص خواهــد بــود.
ــوع و  ــاي متن ــا تخصص ه ــال، ب ــر س ــر در ه ــقف 50 نف ــا س ــر ت ــراد حداكث ــن اف ــداد اي ــره 3- تع تبص
متناســب بــا نيازهــاي بخــش كشــاورزي بــوده و ادامــه همــکاري به صــورت ســاالنه و صرفــا در صــورت نيــاز 

ــود. ــد ب ــا خواه ــال يافته ه ــج و انتق ــت تروي و تشــخيص معاون

ــا  ــوب ي ــي مص ــاي تحقيقات ــل از طرح/پروژه  ه ــي حاص ــي– پژوهش ــای علم ــاز مقاله ه ــاده 14-  امتي م
ــد:   ــاص مي ياب ــر اختص ــرح زي ــه ش ــوز ب ــجويي داراي مج ــاي دانش پايان نامه ه

تا 5 امتياز   امتياز مقاله كامل علمي- پژوهشي     
تا 3 امتياز   امتياز مقاله كوتاه علمي- پژوهشي     
تا 2 امتياز   امتياز گزارش كوتاه علمي- پژوهشي     
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   ،IF امتيــاز مقاله هــای چــاپ شــده در ســاير مجــالت )معتبــر ولــی فاقــد مجــوز علمي-پژوهشــي و فاقــد
بــه تشــخيص كميتــه منتخــب(، تــا يــك امتيــاز بــراي هــر مقالــه )حداكثــر 2 مقالــه(

  :)http://www.scimagojr.com براساس پايگاه( Q امتياز مقاله های معتبر دارای اعتبار
تا 7  امتياز        Q1 در مجالت
تا 6 امتياز        Q2 در مجالت
تا 5 امتياز        Q3-Q4 در مجالت
تا 4 امتياز      Q4 تا Q1 )short article( مقاله  كوتاه
تا 3 امتياز  Q4 تا Q1 )short report/short communication( گزارش كوتاه
)تا 1 امتياز )حداكثر 2 مقاله        Q در مجالت فاقد

تبصــره 1- امتيــاز مقاله هــای چــاپ شــده در نشــرياتي كــه از  IF بــاال حســب رشــته تخصصــی و بــه 
ــل افزايــش اســت. ــا 20% قاب تشــخيص كميته هــای منتخــب برخــوردار باشــند، ت

تبصــره 2- رعايــت  درج وابســتگي ســازماني )Affiliation( افــراد در مقــاالت بــر اســاس "شــيوه نامۀ 
درج نــام ســازمان در انتشــارات علمــي" ضــروري اســت )پيوســت شــماره 3(.

مــاده 15-  امتيــاز گزارش نهايــی طــرح/ پروژه  هــاي تحقيقاتــي داراي شــماره فروســت بــه شــرح جــدول 
ــد:  ــر اختصــاص مي ياب زي

نحوه محاسبه امتیاز گزارش  نهایي طرح/پروژه  هاي تحقیقاتي به تفکیک مدت و تعداد مکان اجرا

مدت اجراي طرح/پروژه تحقيقاتي )سال(تعداد مکان  هاي آزمايش
1234<5

تا 4تا 4تا 4تا 3تا 12
تا 7تا 6تا 5تا 4تا 23
تا 8تا 7تا 6تا 5تا 34
تا 9تا 8تا 7تا 6تا 5 4
تا 10تا 9تا 8تا 7تا 6  5
تا 10تا 10تا 9تا 8تا 67
تا 10تا 10تا 10تا 9تا 78≥

ــت نمــوده  ــوق تبعي ــاي داخــل موسســه ای از جــدول ف ــي طرح/پروژه ه ــای نهاي ــاز گزارش ه 15-1- امتي
و براســاس بنــد 3-10-1 جــدول امتيازهــای قابــل محاســبه بــرای ترفيــع ســاليانه، حداكثــر 3 امتيــاز بــرای 

ــل احتســاب می باشــد. ــروژه قاب هــر پ
ــه  ــا توجــه ب ــه ســفارش بخــش دولتــي( ب 15-2- امتيــاز گزارش هــای نهايــي طرح/پروژه هــاي خــاص )ب

زمــان و مــدت اجــراي آن طبــق جــدول فــوق بــا لحــاظ ضريــب 1/2 محاســبه مي شــود.
ــا توجــه  ــه ســفارش بخــش غيردولتــي( ب ــي طرح/پروژه هــاي خــاص )ب ــاز گزارش هــای نهاي 15-3- امتي

بــه زمــان و مــدت اجــراي آن طبــق جــدول فــوق بــا لحــاظ ضريــب 1/5 محاســبه مي شــود.
15-4- امتيــاز گزارش هــای نهايــي پروژه هــاي تحقيقي-ترويجــي بــا توجــه بــه زمــان و مــدت اجــراي آن 

طبــق جــدول فــوق بــا لحــاظ ضريــب 1/2 محاســبه مي شــود.
ــگاه ها و  ــا دانش ــا ب ــات و ي ــن موسس ــترک بي ــاي مش ــي طرح/پروژه ه ــای نهاي ــاز گزارش ه 15-5- امتي
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موسســات خــارج از كشــور بــا توجــه بــه زمــان و مــدت اجــراي آن طبــق جــدول فــوق بــا لحــاظ ضريــب 1/2 
ــود. ــبه مي ش محاس

15-6- فرمول محاسبه امتياز )نمره( هريك از دست اندركاران پروژه:
15-6-1- مجري مسئول و هماهنگ كننده = 80% از كل نمره گزارش نهايي

ــره  ــا نم ــان صرف ــراي مجري ــي )ب ــزارش نهاي ــره گ ــان= 60%  از كل نم ــاير مجري ــك از س 15-6-2- هري
ــود(. ــبه مي ش ــش محاس ــکان آزماي ــك م ــاز ي ــاس امتي ــي براس ــزارش نهاي گ

15-6-3- هريــك از همــکاران= 30% از كل نمــره گــزارش نهايــي )بــراي همــکاران صرفــا نمــره گــزارش 
نهايــي براســاس امتيــاز يــك مــکان آزمايــش محاســبه مي شــود(.

ــاي  ــي اعض ــاي علم ــج از فعاليت ه ــه منت ــتند ك ــي هس ــزارش هاي ــي گ ــاي علمي-فن 15-7- گزارش ه
هيئــت علمــي بــوده كــه بــه صــورت پروپــوزال مراحــل تصويــب خــود را نگذرانــده انــد. ايــن گزارش هــا بــه 
ــاي  ــه در عرصه ه ــمندي هســتند ك ــکات ارزش ــب و ن ــي داراي مطال تشــخيص موسسه/پژوهشــکده/مراكز مل

ــند. ــتفاده مي باش ــل اس ــرا قاب ــه اج ــف از جمل مختل

ب( اعطاي پایه تشویقي
ــوب  ــازمان )مص ــي س ــت علم ــاي هيئ ــتخدامي اعض ــه اس ــاده 53 آيين نام ــتناد م ــه اس ــاده 16- ب م
1391/12/15 هيئــت امنــاي ســازمان( بــه اعضــاي هيئــت علمــي رســمي ســازمان در صورتــي كــه يکــي از 

ــردد. ــا مي گ ــويقي اعط ــه تش ــد، پاي ــراز نماين ــل را اح ــرايط ذي ش
16-1- كســب باالتريــن امتيــاز پژوهشــی در ســه ســال متوالــی بــه انتخــاب كميته هــای ترفيــع ســازمان 

)هــر بــار يــك پايــه و حداكثــر 3 پايــه بــه فاصلــه زمانــی حداقــل 5 ســال از يکديگــر، در طــول خدمــت(
تبصــره- بــه اعضــای هيئــت علمــی كــه بــر اســاس ايــن دســتورالعمل موفــق بــه اخــذ ترفيــع می شــوند 
و حداقــل 30 امتيــاز مــازاد از بندهــای 9-1، 9-2، 9-4 و 9-5 ايــن دســتورالعمل كســب نماينــد، يــك پايــه 

ــرد. ــق می گي تشــويقی تعل
16-2- عضويت فعال در گردان های عاشورا و الزهرا )س( در چارچوب ضوابط مربوطه )حداكثر يك پايه(

16-3- احراز عنوان عضو هيئت علمی نمونه كشوری )يك پايه برای هر مورد و حداكثر دو پايه(
16-4- احراز عنوان استاد ممتاز در سازمان )حداكثر دو پايه(

ــر  ــرای ه ــه ب ــك پاي ــی )ي ــر مل ــنواره های معتب ــدگان جش ــی و برگزي ــان های دولت ــدگان نش 16-5- دارن
مــورد و حداكثــر دو پايــه(

ــی و  ــتقل/مراكز مل ــکده هاي مس ــای موسسات/پژوهش ــازمان، روس ــران كل س ــان و مدي ــه معاون 16-6-ب
مراكــز تحقيقــات و آمــوزش اســتانی كــه داراي خدمــات ارزنــده و قابــل قبــول بــه تشــخيص شــورای معاونيــن 
ســازمان  باشــند، بــه ازای هــر دو ســال خدمــت يــك پايــه و حداكثــر دو پايــه بــه فاصلــه زمانــی حداقــل 5 

ــرد.  ــق مي گي ســال از يکديگــر، در طــول خدمــت تعل
تبصره- مالک ارزيابی اعطای پايه تشويقی به اين افراد شامل موارد ذيل خواهد بود:

ايجاد فضای مناسب برای توسعه طرح های جامع و كاربردی تحقيقاتی در راستای حل معضالت منطقه  
افزايش جذب اعتبارات منطقه ای و ملی و برنامه ريزی برای بهره برداری بهينه از امکانات در اختيار  
افزايش تعداد اختراعات، اكتشافات و نوآوری های علمی و فناوری در حوزه مديريتی مربوطه  
افزايش ترويج دستاوردهای تحقيقاتی به بهره برداران بخش كشاورزی  
اصالح هرم نيروی انسانی در جهت سياست های ابالغی سازمان  
توسعه همکاری با مراكز بين المللی و دانشگاهی  
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توسعه همکاری با بخش خصوصی و تجاری سازی يافته های تحقيقاتی  
ــه  ــن نام ــاده )79( آيي ــوع م ــات موض ــی مقام ــمت های مديريت ــه دارای س ــازمان ك ــای س 16-7- اعض
اســتخدامی اعضــای هيئــت علمــی ســازمان می باشــند )بــه ازای هــر دو ســال خدمــت يــك پايــه و حداكثــر 

چهــار پايــه در طــول خدمــت(
16-8- اعضــای ســازمان كــه در ســمت های مديريتــی حــوزه ســتاد وزارت دارای خدمــات ارزنــده و قابــل 
قبــول بــه تشــخيص وزيــر و يــا رئيــس ســازمان  باشــند، بــه ازای هــر دو ســال خدمــت يــك پايــه و حداكثــر 

دو پايــه در طــول خدمــت تعلــق مي گيــرد.

مــاده 17-  ســقف پايه هــای تشــويقی قابــل اعطــا بــه هــر عضــو در طــول خدمــت بــه اســتثنای پايه هــای 
تشــويقی موضــوع بندهــای 16-6 و 16-7 حداكثــر 7 پايــه می باشــد.

ــويقی  ــای تش ــا پايه ه ــرايط تنه ــراز ش ــورت اح ــی در ص ــي پيمان ــت علم ــاي هيئ ــه اعض ــاده 18-    ب م
موضــوع بندهــای 16-2 و 16-5 اعطــا می شــود.

مــاده 19- پايــه تشــويقی كليــه اعضــای هيئــت علمــی ســازمان )موسسات/پژوهشــکدهای مســتقل/مراكز 
ملــی و اســتانی اعــم از هيئــت امنايــی و غيــر هيئــت امنايــی( براســاس ايــن دســتورالعمل اعطــا می گــردد. 

ج( سایر موارد مربوط به اعطاي پایه )سنوات قبل از عضویت، ماموریت تحصیلي و سربازي(
مــاده 20- بــراي احتســاب ســوابق خدمــت قبــل از عضويــت در هيئــت علمــي )موضــوع تبصــره 2 مــاده 10 و 
تبصــره 4 مــاده 55 آيين نامــه اســتخدامي اعضــاي هيئــت علمــي و بخشــنامه شــماره 15/4789 مــورخ 77/10/7 
وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوري(، فعاليت هــاي آموزشــي و پژوهشــي، حداكثــر 5 ســال خدمــت مســتمر عضــو، 
ــه  ــا 5 پاي ــر ت ــاز الزم، حداكث ــل امتي ــوده و در صــورت كســب حداق ــل بررســی ب ــع، قاب ــه ترفي ــق آيين نام مطاب

)براســاس ســال های پــس از اخــذ آخريــن مــدرک تحصيلــی ارائــه شــده(  قابــل اعطــا می باشــد.
مــاده 21- كارشناســان رســمي كــه بــه عضــو هيئــت علمــي تبديــل وضعيــت خواهنــد يافــت، در مقطــع 
دكتــري )دارای مجــوز ماموريــت تحصيلــی از ســازمان(، بــه ازاي هــر ســال تحصيــل از يــك پايــه و حداكثــر 
ــه عنــوان  ــل وضعيــت اســتخدامي )طبــق آيين نامــه مربوطــه( ب ــه پــس از اتمــام تحصيــل و تبدي چهــار پاي

هيئــت علمــي در ســازمان برخــوردار مي شــوند.
ــاره در  ــورد اش ــات م ــمول ترفيع ــان مش ــورت هم زم ــه ص ــد ب ــي نمي توان ــت علم ــو هيئ ــره- عض تبص
ــد،  ــوده باش ــتفاده نم ــع اس ــوع ترفي ــر دو ن ــه از ه ــي ك ــد و در صورت ــتورالعمل باش ــن دس ــواد20 و 21 اي م

ــود. ــد ب ــا خواه ــي از آنه ــو يک ــه لغ ــف ب ــه مکل موسسه/مركز/پژوهشــکده مربوط
مــاده 22- بــه اعضــای هيئــت علمــی رســمی مامــور بــه تحصيــل در مقطــع دكتــري )اعــم از رســمی- 
آزمايشــی و رســمی قطعــی(، بــه ازاي هــر ســال ماموريــت آموزشــي تمــام وقــت و بــا ارائــه گــزارش پيشــرفت 
ســاالنه تحصيلــی تاييــد شــده توســط رئيــس مركز/موسسه/پژوهشــکده محــل خدمــت متقاضــي، 1 پايــه و 

ــه اعطــا مي شــود. ــر 4 پاي حداكث
مــاده 23- ســاير مــوارد ترفيــع اعضــاي هيئــت علمــي مطابــق مــاده 52 آيين نامــه اســتخدامي اعضــاي 

هيئــت علمــي )مصــوب 1391/12/15 هيئــت امنــاي ســازمان(  و تبصره هــاي مربوطــه اعطــا خواهــد شــد.

د( رکود علمي
مـاده 24- بـه اسـتناد بنـد 6 مصوبات سـي و هفتمين جلسـه هيئت امناي سـازمان مـورخ 94/5/28، 
موضـوع اصـالح مـاده 57 آيين نامـه اسـتخدامي اعضاي هيئـت علمي، ضريب فـوق العاده ويـژه اعضاي 
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هيئـت علمـي سـازمان كـه طـي يـك يـا چندسـال متوالـي موفق بـه اخـذ ترفيـع سـاليانه نشـده اند، 
 پـس از اعـالم كميته هـاي منتخـب موسسـات و تائيـد دبيرخانـه هيئـت مميـزه سـازمان بـه شـرح زير 

تعيين مي شود.
1. ابـالغ كتبـي و محرمانـه بـراي اعضايـي كه از تاريخ اخذ ترفيع ايشـان يك سـال تمام گذشـته باشـد 

و موفـق به ترفيع پايه سـاالنه نشـوند. 
2.ابـالغ كتبـي و محرمانـه و  كسـر چهل درصـد )40% ( از ضريب بخش متغير فوق العاده ويژه )سـتون 
3 جـدول ذيـل ( بـراي اعضايـي كـه از تاريـخ اخذ ترفيع ايشـان دوسـال متوالي گذشـته باشـد و موفق 

به ترفيع سـاالنه نشـوند. 
3. ابـالغ كتبـي و محرمانـه بـا درج در پرونده و كسـر هفتاد درصـد )70%( از ضريب فوق  العـاده ويژه بخش 
متغيـر )سـتون 3 جـدول ذيـل( و گـردش كار و معرفـي بـراي بررسـي وضعيت ركـود براي اعضايـي كه از 
تاريـخ اخـذ ترفيـع ايشـان حداقل سـه سـال متوالي گذشـته باشـد و موفق به ترفيع پايه سـاالنه نشـوند.  

ضرایب ثابت و متغیر فوق العاده ویژه

مرتبهردیف
)ستون 1(

بخش ثابت ضریب 
)ستون 2(

بخش ضریب متغیر
)ستون 3(

ضریب کامل
)ستون 4(

3.62.96.5آموزشيار/ پژوهشيار1
42.56.5مربي2
5.63.49استاديار3
5.23.38.5دانشيار4
4.82.97.7استاد5

ــاز الزم  ــل امتي ــد حداق ــي نتوان ــال متوال ــه س ــي س ــي ط ــت علم ــو هيئ ــه عض ــاده 25- در صورتي ك م
بــراي دريافــت پايــه )ترفيــع( آن ســال را كســب كنــد، مصــداق ركــود علمــي شــناخته شــده و مراتــب بايــد 
از طريــق رييــس واحــد محــل خدمــت فــرد  بــه رييــس ســازمان اعــالم شــود تــا برابــر مقــررات مربوطــه در 
آييــن نامــه اســتخدامی اعضــای هيئــت علمــی )مصــوب جلســه مــورخ 1391/12/15 هيئــت امنــای ســازمان( 

بــا وي رفتــار شــود.
ــه تصويــب هيئــت امنــاء ســازمان  ايــن دســتورالعمل در 25 مــاده و 13 تبصــره  در تاريــخ 95/12/25 ب
ــا  تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزی رســيده و از تاريــخ 1397/1/1 الزم االجــرا اســت. بديهــي اســت ب

ــود.  ــار خواهــد ب ــد اعتب ــه دســتورالعمل هاي پيشــين فاق ــن دســتورالعمل، كلي ــالغ اي اب
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جدول امتیازهاي قابل محاسبه براي اعطاي ترفیع ساالنه 
اعضاي هیئت علمي آموزشي/پژوهشي
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جدول امتیازهاي قابل محاسبه براي اعطاي ترفیع ساالنه اعضاي هیئت علمي آموزشي/پژوهشي  موسسات/مراکز 
پژوهشي سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

ماده 1- فعالیت هاي فرهنگي- تربیتي- اجتماعي
امتیازهاي این ماده صرفا در ارتقاي مرتبه اعضاي هیئت علمي محاسبه مي شود و در ترفیع ساالنه لحاظ نخواهد شد.

ماده 2- فعالیت هاي آموزشي )ویژه اعضاي هیئت علمي پژوهشي(

موضوع ردیف  
حداکثر امتیاز در 
واحد کار یا نیم 

سال

حداکثر 
امتیاز در 
هرموضوع

امتیاز 
کمیته

امتیاز
کمیسیون

و 1-2 )كارداني  سازمان  به  وابسته  آموزشي  واحدهاي  در  تدريس 
كارشناسي(

تا 3 )6 واحد، 0/5 
امتياز به ازاي هر 

واحد(
6

2-2
انتقال دانش يا فناوري در قالب كارگاه هاي آموزشي  و 
دوره هاي كوتاه مدت و بلند مدت آموزشي و پژوهشي 

و ترويجي )به ازاي هر دوره 8 ساعتي(

20/25-2-1- شركت

6

هر 8 ساعت2-2-2- تدريس
1 امتياز

21-2-3- طراحي

انتقال دانش يا فناوري در قالب برنامه هاي راديو و تلويزيوني با تاييد معاونت 3-2
1ترويج )به ازاي هر دوره 8 ساعتي(

4-2

0/5 راهنمايي و سرپرستي پروژه كارشناسي در پايان مقطع تحصيلي
)به ازاي هر واحد(

1

0/5سرپرستي دوره هاي كارورزي/كارآموزي
 )به ازاي هر نفر(

-حداقل امتیاز الزم از بندهاي 1 تا 4

7حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهاي 1 تا 4

جمع
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ماده 2- فعالیت هاي آموزشي )ویژه اعضاي هیئت علمي آموزشي(

1-2
)تخصيص  آموزشی  شئونات  و  درسی  انضباط  و  نظم  رعايت 
اوقات موظف تدريس در امور آموزشی و رعايت تقويم مصوب 

آموزشی و برنامه ريزی درسی و ... مؤسسه(
0/71/4

اعالم امتياز كيفيت تدريس برای هر درس الزامی است ليکن امتياز آن صرفا در ارتقاي مرتبه اعضاي 2-2
هيئت علمي محاسبه مي شود و در ترفيع ساليانه لحاظ نخواهد شد.

3-2
تدريس در واحد هاي آموزشي وابسته 
به سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج 

كشاورزي

تا3  )يك امتياز به 2-3-1- دوره های مقطع دار
10ازاي هر واحد( 2-3-2- دوره های آموزشی 

كوتاه مدت  ) تك درس و تك 
پودمان مهارتی و ...(

1 امتياز
)معادل هر واحد 

درسی(

و 4-2 راه اندازي  طراحي،  در  مشاركت 
برگزاري كارگاههاي آموزشي و ترويجي

20/252-4-1- شركت
14 امتياز )هر 8 ساعت(2-4-2- تدريس 21-4-3- طراحي

5-2

كارآموزی/  كارشناسی/  پروژه  مديريت  و  راهنمايي   -1-5-2
كه  مصوب  مشابه  موضوعات  و  كاربينی   / سمينار  كارورزی/ 

زمينه مهارت افزايی را فراهم می آورد
0/31/2)به ازاي هر واحد(

12 )به ازای هر ترم(2-5-2- نظارت بر پروژه های كار حين تحصيل مصوب و پروژه هاي كارآفريني

بازنگری 6-2 و  تدوين  و  طراحی 
برنامه درسی مصوب

 تك پودمان های مهارتی، تك درس، 
و دوره های مقطع دار، استاندارد های 
آموزشی مشاغل كشاورزی و ضمن 

خدمت

هر 50 ساعت 
همکاري
 1 امتياز

6

تأليف يا تدوين متون علمی كه 7-2
به عنوان منبع آموزشی ...

كتب چاپی يا 
الکترونيکی

10تا 5 در سطح ملي ...

6تا 3در سطح مؤسسه ...
جزوه در سطح مؤسسه ...) با اخذ 

24شماره فروست(

8-2

تدريس در ساير مراكز و دانشگاه های 
مورد تاييد وزارت علوم يا بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی )با كسب 

مجوز از رئيس واحد مربوطه (

0/5كاردانی
2 1كارشناسی

1/25تحصيالت تکميلی

9-2

يا  برجستگي  از  برخورداري 
شاخص بودن در امر آموزش 
يا  نشان  تقدير،  لوح  نظير 
عنوان  به  مشابه  عناوين 

آموزشگر برتر

در سطح موسسه / مراكز با تاييد 
0/50/5رئيس واحد

11در سطح سازمان با تاييد معاون آموزشی
22در سطح سازمان با تاييد رئيس سازمان
با  المللي  بين  يا  ملي  سطح  در 

44تائيد وزير يا مقامات باالتر

حداقل امتیاز الزم از بندهاي 1 تا 9

 9 
ده

 ما
بق

طا
م

ل 
عم

ورال
ست

د
یع

ترف

7حداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهاي 1 تا 9
جمع

*برای بهره مندی از امتياز كميت تدريس )بند 2-3( كسب حداقل يك امتياز از بند 2-1 و نيز گزارش كيفيت تدريس برای هر درس الزامی می باشد.
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ماده  3-  فعالیت پژوهشي- فناوري

موضوعبند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار یا 

نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

امتیاز 
کمیته

امتیاز
کمیسیون

اعضاي 1-3 )ويژه  اوقات  تخصيص  و  موسسه  پژوهشي  مقررات  و  ضوابط  رعايت 
0/50/5هيئت علمي پژوهشي( موظف به امر پژوهش و انجام صحيح امور محوله  

تا 7    مقاله علمي- پژوهشي منتشر شده در مجالت علمي و پژوهشي معتبر داخلي و خارجي2-3

10تا 7مقاله علمي- مروري منتشر شده در مجالت معتبر3-3

9تا 3   مقاله علمي و تحشيه چاپ شده در مجالت ترويجي و علمي- ترويجي داخلي معتبر4-3

مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دايره المعارف ها و فرهنگ ها معادل مقاله هاي 5-3
4تا 2علمي و با نظر هيئت داوري مورد تاييد هيئت مميزه موسسه

4تا 2مقاله علمي كامل ارائه شده در  همايش هاي علمي معتبر ملي و بين المللي6-3

2تا 1خالصه مقاله علمي ارائه شده در  همايش هاي علمي معتبر ملي و بين المللي7-3

5تا 2مقاله علمي پژوهشي  صد در صد مستخرج از رساله/ پايان نامه در مجالت معتبر8-3

9-3
اكتشاف، دستيابي به دانش فني/فناوري منجر به توليد و تجاري سازي محصول يا فرآيند با تاييد 
مراجع ذيصالح وزارتين  و نيز هر نوآوري كه براي حل مشکالت و معضالت كشور موثر باشد و يا 

منجر به توليد خدمت يا محصول جديدي در كشور شود.

1-9-3

معرفي، ثبت و 
تجاري سازي ارقام 
اصالح شده گياهان 
مثمر و غيرمثمر 
جديد با گواهي 
مراجع ذيصالح

معرفي الين يا هيبريد از ژرم پالسم خارجي و ارقام 
تا 10بومي )فقط آزمايشات مقايسه عملکرد و سازگاري(

معرفي الين، كلون يا جمعيت اصالح شده حاصل از 
تا 15دورگ گيري و آزمايشات مقايسه عملکرد و سازگاري

تا 20اصالح و معرفي رقم هيبريد توليد داخل

تا 5ثبت رقم

اصالح شده  رقم  از  گواهی شده  بذر  سازی  تجاری 
توليد  سال  اولين  از  ساله   5 دوره  يك  طي  جديد 
بذر گواهي شده، )هرسال تا 3 امتياز( ؛ مشروط به 
پوشش حداقل 5% سطح زير كشت محصول مورد 

نظر با رقم معرفی شده با گواهی مراجع ذيصالح

تا 15
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2-9-3

معرفي، ثبت و 
تجاري سازي نژاد 
/ الين / آميخته 

دام، طيور، آبزيان، 
زنبورعسل و كرم  

ابريشم اصالح شده 
با گواهي مراجع 

ذيصالح

معرفي آميخته هايي از دام، طيور، آبزيان، زنبورعسل 
و كرم ابريشم

تا 8

معرفي نژاد سنتز شده از دام، طيور، آبزيان، زنبورعسل 
تا 10و كرم ابريشم

معرفي دام، طيور، آبزيان، زنبورعسل و كرم ابريشم 
تا 10به گزين شده از توده هاي بومي با صفات برتر

معرفي الين هايي از دام، طيور، آبريان، زنبورعسل و 
كرم ابريشم با استفاده از توده هاي بومي و غيربومي 

به روش دورگ گيري
تا 15

اصالح و معرفي آميخته هايي از دام، طيور، آبزيان، 
تا 20زنبورعسل و كرم ابريشم بومي 

تا 5ثبت هر يك از موارد فوق

طيور،  دام،  جديد  شده  اصالح  نژاد  سازی  تجاری 
 5 دوره  يك  ابريشم طي  كرم  و  زنبورعسل  آبزيان، 
؛  امتياز(   3 تا  )هرسال  توليد،  سال  اولين  از  ساله 
مشروط به پذيرش و پرورش حداقل 5% از دام های 
توليد  توسط  جديد  شده  معرفی  نژاد  با  نظر  مورد 

كنندگان با گواهی مراجع ذيصالح

تا 15

ادامه ماده  3-  فعالیت پژوهشي- فناوري

موضوعبند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار یا 

نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

امتیاز 
کمیته

امتیاز
کمیسیون
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ادامه ماده 3:

موضوعبند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار یا 

نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

امتیاز 
کمیته

امتیاز
کمیسیون

كيت، 3-9-3 سرم،  واكسن،  سويه  ميکروارگانسيم ها،  معرفي  الين  و  و  ايجاد 
تا 15داروهاي  دامي و موارد مشابه

4-9-3

دستيابی به فناوری / دانش  فنی توليد محصول )فرآورده( يا يك روش 
ماشين  و  تجهيزات  قطعه،  ساخت  و  طراحي  جديد،  كاماًل  )فرآيند( 
آالت كه ثبت مالکيت فکری شده و رافع يك مسئله اساسی در بخش 

كشاورزی يا منابع  طبيعی باشد، با تاييد و گواهی مراجع ذيصالح

تا 15

5-9-3
دستيابی به فناوری / دانش  فنی توليد محصول )فرآورده( يا يك روش 
)فرآيند( كاماًل جديد، از طريق مهندسی معکوس، رافع يك مسئله اساسی 

در بخش كشاورزی يا منابع  طبيعی، با تائيد و گواهی مراجع ذيصالح
تا 5

6-9-3

طرح،  اليحه،  يك  ارائه 
رويه  يا  سياست  فرآيند، 
رافع  جديد،  كاماًل  اجرائی 
يك مسئله اساسی در بخش 
با  يا منابع طبيعی  كشاورزی 

ارائه اسناد پشتيبان

تا 15مصوب مجلس شورای اسالمی

تا 10مصوب هيئت وزيران

تا 5مصوب وزارت جهاد كشاورزی

7-9-3
روش  يك  يا  )فرآورده(  محصول  توليد  فناوری/دانش فنی  انتقال 
)فرآيند( كاماًل جديد، رافع يك مسئله اساسی در بخش كشاورزی يا 

منابع طبيعی، با تائيد و گواهی مراجع ذيصالح 
تا 10

8-9-3

فنی  دانش    / فناوری  از  منتج  )فرآورده(  نيمه صنعتی محصول  توليد 
نوين كه رافع يك مسئله اساسی در بخش كشاورزی يا منابع طبيعی 
دانش فنی   / فناوری  كه  صورتی  )در  ذيصالح  مراجع  گواهی  با  باشد، 
مورد نظر صنعتي  شده باشد، سقف امتياز تا 50%  قابل افزايش است(

تا 10

9-9-3

توليد صنعتی محصول )فرآورده( منتج از فناوری يا دانش  فنی نوين 
يك  رافع  كاماًل جديد،  )فرآيند(  روش  پياده سازی يك  در  / همکاری 
با گواهی مراجع  مسئله اساسی در بخش كشاورزی يا منابع  طبيعی، 
نظر صنعتي شده  مورد  دانش فنی   / فناوری  كه  )در صورتی  ذيصالح 

باشد، سقف امتياز تا 50% قابل افزايش است(

تا 15
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تبصره 1: امتياز از دست اندركاران فعاليت هاي رديف هاي 1 تا 9 اين بند با عنوان مجري مسئول:  80%، مجري)ان(: 50%  و 
همکار)ان( : 20% است

10-9-3

كشف خانواده، جنس، گونه 
يا زيرگونه جانوری، گياهی يا 

ميکروارگانيسم ها در سطح جهان، 
ثبت شده در مراجع ذيصالح 

بين المللی

10خانواده 

8جنس 

6گونه 

3زيرگونه يا واريته 

11-9-3

معرفي سطح رده بندي خاک در سيستم طبقه بندي جهاني خاک كه 
منتشر شده  طبقه بندي خاک ها  جهاني  جامع  كليد سيستم  متن  در 
بين المللی  پژوهشی  علمی-  معتبر  در مجالت  مقاله  به شکل  و  باشد 

چاپ شده باشد.

تا 5

12-9-3
شيوه نامه  براساس  مصوب  تحقيقاتي  طرح  از  منتج  ترويج  قابل  يافته 

تا 5مصوب هيئت مميزه )پيوست 4(

13-9-3
تهيه نقشه منحصر به فرد و پايه )خاک، پهنه بندي، هيدرولوژي، رسوب، 
تا 5فرسايش و پوشش گياهي( كه به عنوان مرجع در سطح ملي ارائه شود

تبصره 2: محاسبه امتياز هر يك از دست اندركاران فعاليت هاي رديف هاي 10 تا 13 بر اساس روش امتياز دهي مقاالت است.

ادامه ماده 3:

موضوعبند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار یا 

نیم سال

حداکثر 
امتیاز 
در هر 
موضوع

امتیاز 
کمیته

امتیاز
کمیسیون
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ادامه ماده  3:

موضوعبند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار یا 

نیم سال

حداکثر 
امتیاز در 
هرموضوع

امتیاز 
کمیته

امتیاز
کمیسیون

10-3

3-10-1- گزارش هاي علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري خاتمه 
15تا 3يافته در داخل موسسه با تاييد معاون پژوهشي و فناوري  موسسه

3-10-2- گزارش هاي علمي طرح هاي پژوهشي و فناوري با طرف 
قرارداد خارج از موسسه، با تاييد نهاد سفارش دهنده كه تا حد 

امکان نکات زير در محاسبه امتياز آنها در نظر گرفته مي شود. 
– استاني، منطقه اي، ملي يا بين المللي بودن موضوع طرح

- گزارش طرح هاي تحقيقاتي مشترک با دانشگاهها و موسسات 
علمي خارج از كشور و طرح هاي فناوري بنيان با بخش خصوصي 

تا 1/2 برابر

تا 15

6تا 33-10-3- گزارش هاي علمي طرح هاي تحقيقي-ترويجي

4تا 32-10-4- گزارش هاي علمي-فني داراي شماره فروست

31-10-5- گزارش ساالنه طرح هاي پژوهشي و فناوري

-اثر بديع و ارزنده هنري و يا ادبي و فلسفي چاپ شده 11-3

ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوهش)گرنت( داخلي يا بين المللي12-3

يك امتياز به 
ازاي هر 150 
ميليون ريال 

گرنت داخلي و 
يا 5000 دالر 
گرنت خارجي

20

13-3
انتقادي،  تصحيح  تاليف،  تصنيف، 
 )Editor( ترجمه و سرويراستاری

كتاب و دانشنامه 

تا 15تصنيف
تا10تاليف

10تا 5تصحيح انتقادي تا 5ترجمه مرتبط با تخصص
 سرويراستاری 

3 تا Editor(6( كتاب 

نگارش فصلي از كتاب اديت 
شده

3 تا 6
)تا 2 مورد براي 

هر كتاب(

14-3

مشاوره  يا  راهنمايي   -1-14-3
يا  ارشد  كارشناسي  نامه  پايان 
دكتري حرفه اي يا سطح 3 حوزه 

2استاد راهنما

8
0/5استاد مشاور

رساله  مشاور  يا  راهنمايي   -2-14-3
دكتري تخصصي يا سطح 4 حوزه  

6استاد راهنما
1/5استاد مشاور

15-3
برگرفته  ترويجي   پژوهشي،  علمي،   نتايج  و  دستاوردها  ارايه 
از كرسي هاي نظريه پردازي در  همايش ها و ميزگردهاي مراكز 

علمي ملي و بين المللي
24

16-3

كسب رتبه در جشنواره هاي علمی ملی  )خوارزمي، رازي، عالمه 
تشخيص  )به  المللی  بين  و   فجر(  هنري  و  فارابي  طباطبايي، 
معاونت پژوهش و فناوري وزارت  علوم يا مرجع مورد تاييد آن 
محاسبه  در  كه  باشد(  متقاضي  تخصص  با  مرتبط  كه  معاونت 
امتياز آن ها اعتبار جشنواره و رتبه متقاضي در جشنواره در نظر 

گرفته مي شود.

10تا 6
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ادامه ماده 3:

موضوعبند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار یا 

نیم سال

حداکثر 
امتیاز در 
هرموضوع

امتیاز 
کمیته

امتیاز
کمیسیون

17-3
داوري و نظارت بر 

فعاليت هاي پژوهشي و 
فناورانه

0/25مقاله هاي علمي- پژوهشي معتبر

4

 داوري مقاله هاي ارائه شده در همايش هاي 
علمي معتبر

1
)به ازاي هر 10 

مقاله(
كتاب يا نظارت بر طرح ها/پروژه های 

تا 1پژوهشي يا فناوري

 پروپوزال های پژوهشی / پايان نامه های 
0/25تحصيالت تکميلی

نظارت بر توليدات فناورانه )بذر، نهال، 
فرآورده هاي بيولوژيك و ...(

1
)به ازاي هر 100 

ساعت(

18-3

برخورداري از 
برجستگي يا شاخص 
بودن در امر پژوهش/

آموزش نظير لوح تقدير، 
نشان يا عناوين مشابه 
به عنوان پژوهشگر برتر

22در سطح سازمان با تاييد رئيس سازمان

در سطح ملي يا بين المللي با تائيد 
44وزير يا مقامات باالتر

19-3)handbook( تا 7نگارش دستنامه-

4تا 2نگارش دستورالعمل علمي-فني و ترويجي حاصل از دستاوردهاي پژوهشي 20-3

6تا 3نگارش نشريه ترويجي يا فني21-3

2تا 1تدوين پوستر/چارت/ليفلت/پمفلت/بروشور/ تهيه اساليد ويژن22-3

6تا 2تهيه متن و كارشناسی فيلم و انيميشن/ترجمه متن فيلم23-3

10تا 5اپليکيشن24-3

12حضور در برنامه هاي تخصصي صدا و سيما  )به ازاي هر 20 دقيقه(25-3

3تا 3اجرا و ارائه گزارش سايت الگويي/كانون هاي يادگيري26-3

2تا 1روز مزرعه/هفته انتقال يافته ها27-3

3تا 2گزارش اجراي برنامه هاي ترويجي با سازمان هاي بين المللي و منطقه اي 28-3

تبصره: بندهاي 3-19 تا 3-24 منوط به اخذ شماره فروست و بندهاي 3-25 تا 3-28 منوط به تاييد معاون ترويج و رئيس 
موسسه مربوطه مي باشد.

مطابق ماده 9 دستورالعمل ترفیعحداقل امتیاز الزم از بندهاي 1 تا 28
سقف نداردحداکثر امتیاز قابل احتساب از بندهاي 1 تا 28 ماده 3
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1-4
حضور فعال و تمام وقت در موسسه و مشاركت براساس تکاليف 

تعيين شده در آيين نامه مديريت دانشگاهها و موسسات
امتياز اين بند صرفا در ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي محاسبه 

مي شود و در ترفيع ساالنه لحاظ نخواهد شد.
--

3تا 1برپايي نمايشگاه هاي پژوهشي، فناوري و كارآفريني2-4

3-4
طراحي و راه اندازي آزمايشگاه و كارگاه هاي تخصصي  فني- پژوهشي، 
آموزشي، واحد هاي نيمه صنعتي و پژوهشي، كتاب خانه هاي تخصصي، 
شبکه هاي تخصصي مجازي، حسب اهميت، تجهيزات موجود و ميزان 
بهره برداري )براساس سهم مشاركت همکاران و تاييد رئيس موسسه(

6تا 3

4-4
همکاري موثر در تاسيس دانشگاه، مراكز تحقيقاتي و آموزشي، 

موسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي و فناوري شهرک ها و پارک هاي 
علم و فناوري، مراكز رشد و شركت هاي دانش بنيان  )براساس سهم 

مشاركت همکاران و تاييد مراجع ذيصالح(
8تا 4

مدير مسئولي، سردبيري، عضويت در هيئت تحريريه نشريه هاي علمي معتبر /5-4
ستادهاي توسعه فناوري

تا 3 به ازاي هر 
6سال

رياست هسته هاي قطب هاي علمي/ كانون هاي هماهنگي دانش و صنعت/ 6-4
2تا 1 به ازاي هرسالانجمن هاي علمي/پارک هاي علم و فناوري و مراكز رشد

7-4
عضويت در شوراي پارک ها/ مراكز رشد هسته هاي قطب هاي علمي/ 

كانون هاي هماهنگي دانش و صنعت/ انجمن هاي علمي/پارک هاي علم و 
فناوري و مراكز رشد

به ازاي هر 50 
ساعت حضور 1 

امتياز
2

دبيري  همايش هاي  علمي در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي با تاييد 8-4
4تا2شوراي پژوهشي موسسه و يا نهاد هاي ذيربط

هر سال 4 تا 14ايفاي مسئوليت در قواي سه گانه، مطابق جدول پيوست  شماره 9-45

10-4
شركت در شوراها، كار گروه ها، كميته ها، هيئت ها و كميسيون هاي رسمي اعم 
از شوراي عالي انقالب فرهنگي، شوراي عتف، معاونت علمي و فناوري رياست 
جمهوري، ستاد وزارتين، حوزه علميه و فرهنگستان ها، ساير وزارتخانه ها وساير 

خدمات علمی-اجرايی با موافقت رييس موسسه متبوع

به ازاي هر 50 
5ساعت 1 امتياز

4تا 4تدوين كتاب )به شيوه گردآوري(11-4

2تا2 تدوين مجموعه مقاله هاي همايش هاي علمي معتبر12-4

به ازاي هر 10 ايجاد ظرفيت فعال در جذب دانشجويان خارجي با تاييد رئيس موسسه13-4
2دانشجو 1 امتياز

به ازای هر مركز ايفای نقش به عنوان محقق معين با تاييد مدير ترويج استان14-4
2دهستان 1 امتياز

5 حداکثر امتیاز قابل احتساب  از بندهاي 1 الي 14

جمع

جمع کل مواد  1 تا 4 دستورالعمل

ماده 4:

موضوعبند
حداکثر امتیاز 
در واحد کار یا 

نیم سال

حداکثر 
امتیاز در 
هرموضوع

امتیاز 
کمیته

امتیاز
کمیسیون
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پیوست شماره 1 دستورالعمل ترفیع:

 فهرست ایستگاههاي مناطق محروم 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
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فهرست ایستگاههاي مناطق محروم سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي
ایستگاه تحقیقاتينام استانردیف

ايستگاه )پايگاه( تاتارآذربايجان شرقي1
ايستگاه )پايگاه( ارسباران

ايستگاه مغاناردبيل2

ايستگاه مهرانايالم3
ايستگاه دهلران

بلوچستان4

ايستگاه خاش
ايستگاه مركزي ايرانشهر

ايستگاه باهوكالت
ايستگاه تحقيقاتي شيالتي آب هاي دور

ايستگاه شبانکارهبوشهر5
معاونت مركز مستقر در برازجان

جيرفت و كهنوج6
رودبار جنوب

ايستگاه شهيد بهشتي جيرفت
ستاد مركز تحقيقات )عباس آباد(

ايستگاه شيروان )ديم(خراسان شمالي7
ايستگاه سيساب

خراسان رضوي8
ايستگاه گناباد
ايستگاه كاشمر

ايستگاه جلگه رخ
ايستگاه نهبندانخراسان جنوبي9

ايستگاه بهبهانخوزستان10
ايستگاه ماهيان دريائي بندر ماه شهر

ايستگاه طارمزنجان11

سيستان12
ايستگاه تحقيقات كشاورزي زهك

ستاد مركز زابل
ايستگاه تکثير و پرورش ميگو )گواتر(

فارس13

ايستگاه داراب و بختاجر
 ايستگاه اقليد

ايستگاه استهبان
ايستگاه كازرون

ايستگاه كوثر فسا

ايستگاه قاملو سنندجكردستان14
ايستگاه سارا ل

ايستگاه عزيزآباد بمكرمان15
ايستگاه آب باريك بم

ايستگاه سرپل ذهابكرمانشاه16
ايستگاه گچسارانكهکيلويه و بوير احمد17

هرمزگان18

ايستگاه حاجي آباد
ايستگاه ميناب

ايستگاه سرچاهان
ايستگاه جاسك

ايستگاه تحقيقاتي نرم تنان )بندر لنگه(

ايستگاه شتر بافقيزد19
ايستگاه ماهيان آب شور داخلي بافق يزد )تحقيقات شيالت(

44جمع
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پیوست شماره 2 دستورالعمل ترفیع:

 شیوه نامه توانمندسازی
 اعضای هیئت علمی استخدام جدید
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شــيوه نامه توانمندســازی اعضــای هيئت علمــی اســتخدام جديــد ســازمان تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزي 
بــرای آگاهــي، شــناخت و توجيــه اعضــای هيئــت  علمــی جديــد )كــه در ايــن شــيوه نامه محقــق ناميــده می شــوند 
و طــي فراخوان هــاي جــذب هيئــت علمــي بهمــن 1392 بــه بعــد جــذب شــده اند( ســازمان تحقيقــات، آمــوزش 
و ترويــج كشــاورزی )كــه در ايــن شــيوه نامه ســازمان ناميــده می شــود( بــه مبانــی نظــری و اجرايــی برنامه هــای 
تحقيقاتــی، قوانيــن و مقــررات حاكــم و وظايــف تعيين شــده و همچنيــن توانمندســازی آنــان بــرای بهره گيــری 
ــه از پيشکســوتان شــاغل در ســازمان از  ــات موجــود در محيــط كار و كســب تجرب بهتــر از زيرســاخت ها و امکان

ــژه آموزشــی و تجربه آمــوزی ايــن شــيوه نامه تدويــن می شــود. طريــق برگــزاری دوره هــای وي

1-اهداف
آشــنا نمــودن محقــق بــه مبانــی نظــری و اجرايــی برنامه هــای تحقيقاتــی، قوانيــن، مقــررات حاكــم و  •

وظايــف تعييــن  شــده
ــط كار و  • ــود در محي ــات موج ــاخت ها و امکان ــر از زيرس ــری بهت ــرای بهره گي ــق ب ــازی محق توانمندس

ــه از پيشکســوتان شــاغل در ســازمان كســب تجرب
اســتفاده از دســتگاه ها و امکانــات آزمايشــگاهي و صحرايــي، آشــنايي بــا روش هــاي انجــام آزمايشــات،  •

نمونه بــرداري و روش هــاي تجزبــه و تحليــل نتايــج و گــزارش نويســي و نحــوه ارائــه نتايــج در مجامــع علمــي

2- روش اجرا
2-1- برگــزاری دوره آموزشــی آشــنايی بــا مبانــی نظــری و اجرايــی، برنامه هــای تحقيقاتــی، قوانيــن، مقــررات حاكــم 

و وظايــف تعييــن  شــده به وســيله حــوزه معاونــت برنامه ريــزی و توســعه منابــع انســانی ســازمان )بــه مــدت دو روز(.
ــط كار و  ــود در محي ــات موج ــاخت ها و امکان ــری از زيرس ــوه بهره گي ــی نح ــزاری دوره آموزش 2-2- برگ
ــه  ــاوری ســازمان )ب ــت پژوهــش و فن ــه از پيشکســوتان شــاغل در ســازمان توســط حــوزه معاون اخــذ تجرب

ــدت دو روز(. م
2-3- برگزاری دوره آموزشي آشنايي با  انتقال يافته هاي ترويجي )به مدت يك روز(.

2-4- ارائــه يــك ســخنرانی علمــی يــا مشــاركت در برگــزاری يــك كارگاه آموزشــی در حــوزه تخصصــی 
توســط محقــق در موسســه/مركز در شــش مــاه اول پــس از جــذب.

ــطح  ــه در س ــی ك ــای آموزش ــی و دوره ه ــای آموزش ــی، كارگاه ه ــخنرانی های علم ــركت در س 2-5- ش
ــود. ــزار می ش ــتان برگ ــه و اس موسس

2-6- انجــام مأموريــت در يکــی از مراكــز/ ايســتگاه های تحقيقاتــی اســتانی و يــا موسســات ســتادي، بــه تشــخيص 
و تعييــن رئيــس موسســه، بــه مــدت حداقــل 90 روز در ســال، در دوره هــای حداقــل 15 روزه )30 روز در هــر اســتان( و 

ارائــه گــزارش دوره و وضــع منطقــه و ارائــه پيشــنهادات و راهکارهــاي پژوهش هــاي مــورد نيــاز منطقــه.
2-7- معاونــت آمــوزش ســازمان بايــد ســرفصل برنامه هــای فــوق را بــا هماهنگــی معاونت هــای 
ــات/مراكز  ــای مؤسس ــج  و رؤس ــت تروي ــاوری، معاون ــش و فن ــانی، پژوه ــع انس ــعه مناب ــزی و توس برنامه ري

ــد. ــه كن ــرا ارائ ــرای اج ــن و ب تدوي
3- محقــق موظــف اســت طبــق بنــد الــف مــاده 7 آيين نامــه اســتخدامي اعضــاي هيئــت علمــي، نســبت بــه 

احــراز شــرايط ترفيــع خــود اقــدام نمايــد.
4- ايــن شــيوه نامه در يــك مقدمــه، چهــار مــاده در تاريــخ 1395/07/13 بــه تصويــب هيئــت اجرايــي جــذب 
هيئــت علمــي ســازمان تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزي رســيد و از تاريــخ تصويــب قابــل  اجــرا اســت.
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پیوست شماره 3 دستورالعمل ترفیع: 

شیوه نامه درج نام سازمان در انتشارات علمي
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مقدمه
ــت  ــازمان هاي كشوراس ــترده ترين س ــن و گس ــي از قديمي تري ــاورزي يک ــوزش وترويج كش ــات، آم ــازمان تحقيق س
ــاي  ــي از واحده ــعه اي دارد. بعض ــردي و توس ــات كارب ــوص تحقيق ــات به خص ــام تحقيق ــي در انج ــهم بزرگ ــه س ك
تابعــه ســازمان بــا قدمتــي نزديــك بــه يــك قــرن، ســهم بســزايی در توليــد علــم و گســترش مرزهــاي دانــش در 
ــه ســابقه ديرينــه پژوهشــي و همچنيــن هدف هــا و وظايــف ايــن ســازمان،  ــا توجــه ب ــد. ب بخــش كشــاورزي دارن

پژوهشــگران نقــش مهمــي در ارتقــای ســطح كمــي و كيفــي توليــد اطالعــات علمــي كشــور ايفــا مي كننــد.
ــي و منطقــه اي، مؤسســات علمــي ـ آموزشــي مختلفــي ماننــد آي اس آي، آي اس ســي،  امــروزه، در ســطح بين الملل
اســکوپوس و غيــره وجــود دارنــد كــه بــر اســاس اســتناد بــه انتشــارات، دانشــگاه ها و ســازمان هاي علمــي و آموزشــي، 
كشــورهاي مختلــف را ارزيابــي و رتبه بنــدي مي كننــد. يکــي از معيارهــاي اساســي بــراي تشــخيص ارتبــاط ســازماني 
انتشــارات علمــي بــه مؤسســه اي خــاص، وابســتگي ســازماني نويســنده اثــر اســت كــه بايــد به صــورت صحيــح و يکســان 
در مقالــه يــا هراثــر علمــي ديگــر درج شــود. نويســندگان، اوليــن كســاني هســتند كــه بايــد اصــول نــگارش را در انتخاب 
ــي از  ــنايي برخ ــل ناآش ــه دلي ــود. ب ــام ش ــح انج ــورت صحي ــازي به ص ــا نمايه س ــد ت ــت كنن ــاني ها رعاي ــامي و نش اس
ــار علمــي  ــگارش متفــاوت نام هــا در آث ــا ن ــي و آموزشــي، ي ــام صحيــح مؤسســات و مراكــز تحقيقات ــا ن نويســندگان ب
مختلــف، مقاله هــای آنــان در زيــر نشــاني صحيــح واحــد متبــوع نمايــه نمي شــود و ايــن عــدم وحــدت رويــه در درج نــام 

ســازماني، جايــگاه واقعــي ســازمان و بــه دنبــال آن كشــور را در رتبه بنــدي علمــي جهــان منعکــس نمي كنــد.
ــار  ــازمان درانتش ــه س ــز تابع ــات و مراك ــح مؤسس ــام صحي ــازي و درج ن ــدف يکسان س ــيوه نامه باه ــن ش اي
آثــار علمــي در ســطح ملــي و بين المللــي و رعايــت وابســتگي ســازماني نويســندگان، تهيــه و تدويــن شــده 
ــار علمــي خــود، نام هــاي  اســت. بنابرايــن، ازايــن  پــس الزم اســت همــکاران محتــرم ســازمان در انتشــار آث
تعيين شــده بــراي مؤسســات و مراكــز و الگــوي درج آدرس در ايــن شــيوه نامه را مــالک عمــل قــرار دهنــد. 
شــايان ذكر اســت، امتيازدهــي بــراي ترفيــع ســاالنه و يــا ارتقــاء مرتبــه همــکاران محتــرم، بــر اســاس رعايــت 
ــاري كــه از تاريــخ 95/1/1  ــه آث ــر ايــن اســاس، ب ــود. ب صحيــح مــوارد منــدرج در ايــن شــيوه نامه خواهــد ب
ــن  ــتناددهي اي ــوي اس ــود و الگ ــه ش ــازمان ارائ ــزه س ــت ممي ــا هيئ ــاي منتخــب مؤسســات و ي ــه كميته ه ب

ــت. ــد گرف ــق نخواه ــازي تعل ــه امتي ــد، هيچ گون ــت نشــده باش ــيوه نامه در آن رعاي ش

تعاریف 
1. سازمان : در اين شيوه نامه منظور سازمان  تحقيقات، آموزش و ترويج  كشاورزي  است.

2. مؤسســات/ مراكــز ملــي/ پژوهشــکده ها: بــه هــر يــك از مؤسســات، پژوهشــکده ها و مراكــز ملــي تحقيقاتــي 
تابعــه و وابســته بــه ســازمان اطــالق مي شــود . 

3. مراكــز: همــه مراكــز تحقيقــات و آمــوزش كشــاورزي و منابــع طبيعــي و مراكــز و مجتمع هــاي آموزشــي 
زيرمجموعــه ســازمان كــه در اســتان هاي مختلــف مســتقر هســتند.

هدف
تعييــن نــام نوشــتاري واحــد و معــادل انگليســي بـــراي هــر يــك از واحدهــاي تابعــه و وابســته ســازمان بــر 

اســاس جــداول 1 تــا 5 اســت.

شیوه درج نام
الزم اســت نگارنــده )گان( بــراي چــاپ و انتشــار آثــار علمــي خــود در نشــريات ملــي و بين المللــي، وابســتگي 

ســازماني خــود را بــه يکــي از روش هــاي زيــر درج كننــد:
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1. ستاد سازمان
فارسي: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران، ايران

مثال: سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران، ايران
Agricultural Research, Education and Extension Organization )AREEO(, Tehran, Iran :انگليسي

Example: Agricultural Research, Education and Extension Organization )AREEO(, Tehran, Iran

2. مؤسسات/ مراکز ملي/ پژوهشکده های مستقل
فارسي: مؤسسه/ مركز ملي )طبق جدول 1(، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، شهر، ايران
مثال: مؤسسه تحقيقات گياه پزشکي كشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران، ايران

انگليسي:
Institute / National Research Center )Table 1(, Agricultural Research, Education and Extension 
Organization )AREEO(, City, Iran
Example: Iranian Research Institute of PlantProtection,Agricultural Research, Education and Ex 
tension Organization )AREEO(, Tehran, Iran

تبصــره 1: نگارنــده )گان(مركــز فنــاوري اطالعــات و اطالع رســاني كشــاورزي كــه در ســتاد ســازمان مســتقر 
هســتند مي تواننــد هماننــد مراكــز ملــي )بنــد 2( عمــل كننــد.

مثال: مركز فناوري اطالعات و اطالع رساني كشاورزي،سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، تهران، ايران
انگليسي:

Agricultural Center for Information Science & Technology, Agricultural Research, Education and 
Extension Organization )AREEO(, Tehran, Iran

Example: Agricultural center for InformationScience andTechnology, Agricultural Research, Ed 
ucation and Extension Organization )AREEO(, Tehran, Iran

ــر  ــه موردنظ ــوب مجل ــيوه نامه مص ــاس ش ــر اس ــده )گان( ب ــام نگارن ــيوه درج ن ــوارد ش ــه م ــره2: در هم تبص
ــود. ــته مي ش نوش

3. مراکز تحقیقاتي و آموزشي استاني
فارســي: بخش)طبــق جــدول3(، مركــز )طبــق جــدول 2(، ســازمان تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزي، 

شــهر، ايــران
ــتان  ــي اس ــع طبيع ــاورزي و مناب ــوزش كش ــات و آم ــز تحقيق ــکي، مرك ــات گياه پزش ــش تحقيق ــال: بخ مث

ــران ــه، اي ــاورزي، ارومي ــج كش ــوزش و تروي ــات، آم ــازمان تحقيق ــی، س ــان غرب آذربايج
انگليسي:

… Department )Table 3(, …Research and EducationCenter )Table 2(, AREEO, City, Iran
Example: Plant Protection Research Department, West Azarbaijan Agricultural and Natural Re 
sources Research and Education Center, AREEO, Urmia, Iran
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4. مؤسسات با چند پژوهشکده يا چند شعبه استاني
فارســي: پژوهشــکده يــا شــعبه اســتاني )طبــق جــداول 4يــا5(، مؤسســه)طبق جــدول1(، ســازمان تحقيقــات، 

آمــوزش و ترويــج كشــاورزي، شــهر، ايــران

مثــال: پژوهشــکده ميگــوي كشــور، مؤسســه تحقيقــات علــوم شــيالتي كشــور، ســازمان تحقيقــات، آمــوزش و 
ترويــج كشــاورزي، بوشــهر، ايــران

انگليسي:
… Research Center )Tables 4 / 5(, Institute / National Research Center )Table 1(, Agricultural 
Research, Education and Extension Organization )AREEO(, City, Iran

Example: Shrimp Research Center,IranianFisheries Sciences Research Institute, Agricultural Re 
search, Education and Extension Organization )AREEO(, Bushehr, Iran

جدول 1- نام  مؤسسات/ مراکز ملي/ پژوهشکده های مستقل
انگلیسيفارسيردیف

Agricultural Biotechnology Research Institute of Iranپژوهشکده بيوتکنولوژي كشاورزي ايران1

Soil Conservation and Watershed Management پژوهشکده تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري2
Research Institute

Iran Silk Research Centerمركز تحقيقات ابريشم كشور3
National Salinity Research Centerمركز ملي تحقيقات شوري4

.Institute of Technical and Vocational Higher Education مؤسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزي5
Agriculture Jihad

Sugar Beet Seed Instituteمؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندر قند6
Seed and Plant Improvement Instituteمؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر7
Rice Research Institute of Iranمؤسسه تحقيقات برنج كشور8
International Sturgeon Research Instituteمؤسسه تحقيقات بين المللي تاسماهيان درياي خزر9
Cotton Research Institute of Iranمؤسسه تحقيقات پنبه كشور10

Seed and Plant Certification and مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال11
RegistrationResearch Institute

Research institute of Forests and Rangelands مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور12

Soil and Water Research Instituteمؤسسه تحقيقات خاک و آب13
Horticultural Sciences Research Instituteمؤسسه تحقيقات علوم باغباني14
Animal Science Research Institute of Iranمؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور15
Iranian Fisheries Sciences Research Institute مؤسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور16
Agricultural Engineering Research Instituteمؤسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي17
Dryland Agricultural Research Institute مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور18
Iranian Research Institute of Plant Protectionمؤسسه تحقيقات گياه پزشکي كشور19
Razi Vaccine and Serum Research Instituteمؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي20
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جدول 2- نام  مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزي
انگلیسيفارسيردیف

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 1
آذربايجان شرقی

 East Azarbaijan Agricultural and Natural
Resources Researchand Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 2
آذربايجان غربی

 West Azarbaijan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 3
اردبيل )مغان(

 Ardabil Agricultural and Natural Resources
Researchand Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 4
اصفهان

 Isfahan Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 5
ايالم

 Ilam Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 6
بوشهر

 Bushehr Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 7
تهران

 Tehran Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 8
چهارمحال و بختياري

 Chaharmahal and Bakhtiari Agricultural and
 Natural Resources Research and Education

Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 9
خراسان جنوبي

 South Khorasan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 10
خراسان رضوي

 Khorasan Razavi Agricultural and Natural
Resources Researchand Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 11
خراسان شمالي

 North Khorasan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 12
خوزستان

 Khuzestan Agricultural and Natural Resources
Researchand Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 13
زنجان

 Zanjan Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 14
سمنان

 Semnan Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 15
فارس

 Fars Agricultural and Natural Resources
Researchand Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 16
قزوين

 QazvinAgricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 17
قم

 Qom Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 18
كردستان

 Kurdistan Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center
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مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 19
كرمان

 Kerman Agricultural and Natural Resources
 Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 20
كرمانشاه

 Kermanshah Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 21
كهگيلويه و بويراحمد

 Kohgiluyeh and Boyerahmad Agricultural and
 Natural Resources Research and Education

Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 22
گلستان

 Golestan Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 23
گيالن

 Gilan Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 24
لرستان

 Lorestan Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 25
مازندران

 Mazandaran Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 26
مركزي

 Markazi Agricultural and Natural Resources
Researchand Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 27
هرمزگان

 Hormozgan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 28
همدان

 Hamedan Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 29
يزد

 Yazd Agricultural and Natural Resources
Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي 30
بلوچستان )ايرانشهر(

 Baluchestan Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي جنوب 31
استان كرمان

 Southern Kerman Agricultural and Natural
Resources Research and Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي 32
سيستان

 Sistan Agricultural and Natural Resources
Researchand Education Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان 33
سمنان )شاهرود(

 Semnan )Shahrood( Agricultural and Natural
Resources Research Center

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي  34
صفي آباد

 Safiabad Agricultural and Natural Resources
Research and EducationCenter

Imam Khomeini Higher Education Centerمركز آموزش عالي امام خميني35

Damghan Extension and Technology مركز ترويج و توسعه تکنولوژي دامغان36
Development Center

Haraz Extension and Technology مركز ترويج و توسعه تکنولوژي هراز37
Development Center
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جدول 3- نام بخش هاي تحقیقاتي مراکز استاني

انگلیسيفارسيردیف

Seed and Plant Improvement Research Departmentبخش تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر1

Economic. Social and Extension Research بخش تحقيقات اقتصادي، اجتماعي و ترويج كشاورزي2
Department

Cotton Research Departmentبخش تحقيقات پنبه و گياهان ليفي3

Forests and Rangelands Research Departmentبخش تحقيقات جنگل ها و مراتع4

Sugar Beet Research Departmentبخش تحقيقات چغندرقند5

Soil Conservation and Watershed Management بخش تحقيقات حفاظت خاک و آبخيزداري6
Research Department

Soil and Water Research Departmentبخش تحقيقات خاک و آب7

Salinity Research Departmentبخش تحقيقات  شوري8

Aquatics and Fisheries Research Departmentبخش تحقيقات شيالت و آبزيان9

Animal ScienceResearch Departmentبخش تحقيقات علوم دامي10

Cropand Horticultural Science Research بخش تحقيقات علوم زراعي و باغي11
Department

Agricultural Engineering Research Departmentبخش تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي12

Greenhouse Cultivation  Research Departmentبخش تحقيقات  كشت گلخانه اي13

Plant Protection Research Departmentبخش تحقيقات گياه پزشکي14

Research Departmentof Natural Resourcesبخش تحقيقات منابع طبيعي15
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جدول 4- نام پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتي زیرمجموعه مؤسسات مادری

مؤسسه )انگلیسي(پژوهشکده( انگلیسي(پژوهشکده )فارسی(مؤسسه )فارسی(

مؤسسه تحقيقات 
علوم شيالتي كشور

پژوهشکده آبزي پروري جنوب 
كشور

 Aquaculture Research Center -
South of Iran

 Iranian Fisheries
 Sciences Research

Institute

Caspian Sea Ecology Research پژوهشکده اكولوژي درياي خزر
Center

Cold-water Fishes Research Centerمركز تحقيقات ماهيان سردابي

پژوهشکده آبزي پروري آب هاي 
داخلي

 Inland Waters Aquaculture
Research Center

مركز تحقيقات ذخاير آبزيان 
آب هاي داخلي

 Inland Waters Aquatics Resources
Research Center

National Artemia Research Centerمركز تحقيقات آرتمياي كشور

مركز تحقيقات ملي آبزيان 
آب هاي شور

National Research Center of Saline-
watersAquatics

مركز تحقيقات شيالتي آب هاي 
دور

 Off-shore Fisheries Research
Center

پژوهشکده اكولوژي خليج فارس و 
درياي عمان

 Persian Gulf and Oman Sea
Ecology Research Center

مركز تحقيقات ژنتيك و اصالح 
نژاد ماهيان سردابي شهيد 

مطهري

 ShahidMotahary Cold-water Fishes
 Genetic and Breeding Research

Center

Shrimp Research Centerپژوهشکده ميگوي كشور

مؤسسه تحقيقات 
علوم باغباني

پژوهشکده مركبات و ميوه هاي 
نيمه گرمسيری

 Citrus and Subtropical Fruits
Research Center

 Horticultural
 SciencesResearch

Institute

پژوهشکده خرما و ميوه هاي 
گرمسيري

 Date Palm and Tropical Fruits
Research Center

Ornamental Plants Research Centerپژوهشکده گل و گياهان زينتي

Pistachio Research Centerپژوهشکده پسته

Tea Research Centerپژوهشکده چاي

Temperate Fruits Research Centerپژوهشکده ميوه هاي معتدله

Vegetable Research Centerپژوهشکده سبزي صيفي
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جدول 5- نام شعبه هاي استاني مؤسسات/ پژوهشکده ها

نام مؤسسه به انگلیسينام شعبه به انگلیسي نام شعبهنام مؤسسه

مؤسسه تحقيقات واكسن 
وسرم سازي رازي

Arak Branchشعبه اراک

 Razi Vaccine and Serum
Research Institute

Ahvaz Branchشعبه اهواز

Kerman Branchشعبه كرمان

Kermanshah Branchشعبه كرمانشاه

Marand Branchشعبه مرند

Mashhad Branchشعبه مشهد

Sanandaj Branchشعبه سنندج

Shiraz Branchشعبه شيراز

Urmia Branchشعبه اروميه

پژوهشگاه بيوتکنولوژي كشاورزي 
ايران

Gilan Branchشعبه گيالن

 Agricultural Biotechnology
Research Institute of Iran

IsfahanBranchشعبه اصفهان

Mashhad Branchشعبه مشهد

Tabriz Branchشعبه تبريز

Mazandaran BranchRice Research Institute of Iranمعاونت مازندرانمؤسسه تحقيقات برنج كشور

مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم 
Sararood Branch Dryland Agricultural Researchمعاونت سرا رودكشور

Institute
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پیوست شماره 4 دستورالعمل ترفیع:

 شیوه نامه تدوین، انتشار و اختصاص امتیاز 
به یافته هاي قابل ترویج
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مقدمه
ــراي  ــبه ب ــل محاس ــاي قاب ــدول امتيازه ــد 3-9-12 ج ــی بن ــط اجراي ــن ضواب ــيوه نامه، تدوي ــن ش ــدف اي ه
ــازمان  ــي س ــات/مراكز پژوهش ــي  موسس ــي آموزشي/پژوهش ــت علم ــاي هيئ ــاء اعض ــع و ارتق ــاي ترفي اعط
تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزي كــه در تاريــخ 95/10/4 بــه تصويــب هيئــت مميــزه مركــزی وزارت 
ــي  ــز مل ــن اســاس موسسات/پژوهشــکده ها و مراك ــاوری رســيده اســت، می باشــد. براي ــات و فن ــوم تحقيق عل
ــه داراي شــماره  ــي خاتمــه يافت ــج از طرح/پروژه هــاي تحقيقات ــج منت ــل تروي ــد يافته هــاي قاب ــي باي تحقيقات

ــه نماينــد.  ــي منســجم و يکپارچــه تنظيــم و ارائ فروســت را در الگوي

ماده 1: تعریف 
یافتــه قابــل ترویــج: منظــور يافتــه و نتايــج جديــد حاصــل از اجــراي طرح/پروژه هــاي پژوهشــی خاتمــه 
يافتــه مي باشــد كــه قابــل كاربــرد و اســتفاده در عرصــه توســط سياســتگزاران، مديــران، كارشناســان بخــش 

اجــراء، مروجــان، توليدكننــدگان و كشــاورزان  بــراي حــل يــك مشــکل خــاص باشــد.

ماده2: قالب و نحوه انتشار یافته های قابل ترویج
يافته قابل ترويج به روش های زير می تواند منتشر شود: 

ــه - 1 ــط كميت ــد توس ــورت تايي ــه در ص ــج« ك ــل تروي ــای قاب ــاب »يافته ه ــه در كت ــه يافت ــاپ خالص چ
ــر آن  ــالوه ب ــور، ع ــاب مزب ــه كت ــار در مجموع ــازمان و انتش ــس س ــد رئي ــازمان و تايي ــا در س ــال يافته ه انتق

ــد: ــن می باش ــا تدوي ــتخراج و ي ــل اس ــر از آن قاب ــرح زي ــه ش ــز ب ــری ني ــای ديگ قالب ه
1 -1- پروژه تحقيقی ترويجی

1-2- نشريه فنی و ترويجی
1- 3- دستورالعمل علمی فنی

پوستر/چارت/پمفلت/اساليد ويژن- 1-4

ماده3: فرآیند بررسی و تایید یافته قابل ترویج: 
محتــوي مطالــب و قابليــت ترويجــي بــودن يافتــه بــر طبــق كاربــرگ شــماره يــك )تصويــر پيوســت(، تکميــل 
ــه/ ــس مؤسس ــه و رئي ــي مؤسس ــي- فن ــه علم ــس كميت ــش، رئي ــس بخ ــئول، رئي ــري مس ــد مج ــه تايي و ب

پژوهشــکده رســيده و ســپس بــه دفتــر امورپژوهشــي ســازمان ارســال شــود. يافته های مؤسســه/ پژوهشــکده ها 
در كميتــه انتقــال يافتــه مســتقر در ســتاد ســازمان مــورد داوری قــرار گرفتــه و در صــورت تاييــد در كميتــه 
مزبــور و رئيــس ســازمان در مجموعــه كتــاب »يافته هــای قابــل ترويــج ســازمان« بــه چــاپ خواهــد رســيد. 
ضمنــاً كميتــه مزبــور در صــورت تاييــد يافتــه و چــاپ آن در كتــاب »يافته هــای قابــل ترويــج« می بايســتی 
ســاير قالب هــای پيشــنهادی )پــروژه تحقيقــی ترويجــی، نشــريه فنــی و ترويجــی، دســتورالعمل علمــی فنــی، 
پوستر/چارت/پمفلت/اســاليد ويــژن( بــرای ارايــه و انتشــار يافتــه را نيــز مشــخص نمــوده و از طريــق معاونــت 
ــن يافتــه  ــد. در صــورت تدوي ــه منظــور تهيــه آن منعکــس نماي ــط ب ــه مؤسسه/پژوهشــکده ذيرب پژوهشــی ب
قابــل ترويــج توســط مجــری در قالــب مشــخص شــده، نهايتــاً )مــوارد تعييــن شــده توســط كميتــه انتقــال 
ــج ارســال می شــود و در  ــت تروي ــه معاون ــرای تاييــد و چــاپ ب ــط ب يافتــه( توســط مؤسسه/پژوهشــکده ذيرب
صــورت تاييــد نهايــی توســط معاونــت ترويــج و انعــکاس بــه مؤسســه/ پژوهشــکده، كميتــه منتخــب هيئــت 
ــل  ــای قاب ــد يافته ه ــي و تايي ــد بررس ــد. فرآين ــاص می ده ــری اختص ــه مج ــاز الزم را ب ــط امتي ــزه ذيرب ممي

ترويــج در قالــب فلوچــارت پيوســت ارايــه شــده اســت.  
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تبصره:
تركيب اعضاء كميته انتقال يافته در سازمان عبارتند از:

دو نفر از اعضای هيئت مميزه سازمان  
دو نفر صاحب نظر   
معاون ترويج   
مدير كل دفتر ترويج كشاورزی و منابع طبيعی   
مدير كل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترويجی  
مدير كل دفتر امور پژوهشی  

ماده4:  نحوه تخصیص امتیاز
ــب جــدول  ــج در قال ــل تروي ــه يافته هــای قاب ــط ب ــزه مؤسسه/پژوهشــکده ذيرب ــه منتخــب هيئــت ممي كميت

ــد. ــص می ده ــاز الزم را تخصي ــر امتي زي

جدول شماره )1( نحوه تخصیص امتیاز به یافته قابل ترویج

حداکثر امتیازموضوع 

1- چاپ خالصه يافته قابل ترويج بر اساس شيوه نامه در كتاب يافته هاي قابل 
تا 2 امتياز ترويج سازمان

يافته هاي قابل ترويج تا 
5 امتياز

از  منتج  موارد  ساير   -2
يافته قابل ترويج كه حايز 

امتياز  می باشد

2-1-نگارش نشريه فني و ترويجي هر مورد  تا 3 امتياز

تا 3 امتياز
2-2- نگارش دستورالعمل علمي- فني و ترويجي و 

بروشور هر مورد تا 2 امتياز

2-3-تدوين پوستر/چارت/پمفلت/اساليد ويژن... هر 
مورد تا 1 امتياز

تبصــره: پــروژه تحقيقــی ترويجــی از يافته هــای قابــل ترويــج اســتخراج شــده و امتيــاز آن بــه صــورت 
جداگانــه در بنــد  3-10-3 دســتورالعمل ارتقــاء و ترفيــع اعمــال خواهــد شــد.

ايــن شــيوه نامــه در 4 مــاده و دو تبصــره در راســتاي بنــد 3-9-12 جــدول امتيازهــاي قابــل محاســبه 
بــراي اعطــاي ترفيــع ســاالنه اعضــاي هيئــت علمــي آموزشي/پژوهشــي موسســات/مراكز پژوهشــي ســازمان 
تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزي تدويــن و در تاريــخ 96/3/28 بــه تصويــب هيئــت مميــزه ســازمان 

رســيده اســت.
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کاربرگ شماره یک
 مشخصات فني یافته قابل ترویج مؤسسه/پژوهشکده/مرکز ملي ...............................

عکس مجري مسئول
مؤسسه/پژوهشکده

عنوان :..........................................................................................
یافته منتج از پروژه شماره:............................... مدت اجراي پروژه:

مجری مسئول:.......... درجه علمي: ...........................
مجریان: ..........................)از ارایه اسامی همکاران خوداری شود(

آدرس الکترونیکي مجري مسئول:

تعریف مسئله و اهمیت موضوع :)حداقل شش و حداکثر ده سطر(

دستورالعمل بکارگیري یافته در عرصه: )به نحوی که قابل استفاده براي مروج و بهره بردار باشد،(

نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 

عکس/عکس هــای شــاخص از يافتــه: )عکــس بايســتی مربــوط بــه يافتــه مــورد نظــر بــوده و از ارائــه 
عکس هــای عمومــی و فاقــد پيــام مشــخص خــودداری شــود(

نام و نام خانوادگي رییس کمیته علمي– فني و امضاء
نام و نام خانوادگي رییس مؤسسه/پژوهشکده و امضاء

نام و نام خانوادگی مدیر کل دفتر امور پژوهشی )رئیس کمیته انتقال یافته در سازمان(
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نحوه تدوین کاربرگ یافته قابل ترویج برای چاپ در مجموعه کتاب یافته های قابل ترویج 
عنوان یافته قابل ترویج:- 1

ــته و  ــري داش ــت خب ــودن حال ــذاب ب ــد و ج ــن جدي ــه ضم ــود ك ــن ش ــوي تدوي ــه نح ــه ب ــوان يافت عن
ــدارد. ــده ن ــراء ش ــروژه اج ــوان طرح/پ ــا عن ــابه ب ــه تش ــازی ب ــا ني ــد و لزوم ــوس  باش ــردار ملم ــراي بهره ب ب

 )حداكثــر در يــك عبــارت و در تنظيــم آن حتــي االمــکان از واژه هــاي مطالعــه، بررســي، تعييــن 
خودداري شود(. 

تعریف مسئله و اهمیت موضوع: - 2
ــه  ــد را ب ــل آن مي باش ــال ح ــه( بدنب ــا يافت ــق )ي ــن تحقي ــه اي ــکالتي ك ــکل/ مش ــئلۀ مش ــف مس   در تعري
ــي خــودداري شــود. اگــر در  ــارات كل ــان و از به كارگيــری عب ــان ســاده بي ــه زب صــورت واضــح و مشــخص ب
بيــان مســئله از مفاهيــم تخصّصــی اســتفاده شــود، بايــد آن را بــراي مخاطــب تعريــف نمــود. همچنيــن بــراي 
ــه  ــا اهميــت موضــوع ب ــرداران بيــان نمــود. در رابطــه ب تعريــف مســئله بايــد مشــکل را از زاويــه ديــد بهره ب
ــه  شــود.  ــن مســئله حــادث شــده پرداخت ــر اي ــر اث ــه در حــال حاضــر ب ــرات و مشــکالتي ك ضــرورت، تاثي
همچنيــن بــه محــدوده جغرافيايــي، موضوعــي و زمانــي كــه از طريــق ايــن يافتــه حــل خواهــد شــد اشــاره 
شــود.  در صــورت امــکان آمــار و ارقــام كمــي بــراي شــفاف تــر شــدن اهميــت موضــوع ارايــه شــود. بــراي 
ــه صــورت خالصــه و ســاده  ــرداران ب انتقــال بهتــر مطالــب، موضــوع از زاويــه ديــد توليــد كننــدگان و بهره ب
بيــان شــود و اهميــت و ضــرورت آن بــراي ذينفعــان بــه گونــه اي نگاشــته شــود كــه بــراي خواننــده )بهــره 
بــردار( مســتدل باشــد و خواننــده بوضــوح دريابــد كــه بــه كارگيــري ايــن يافتــه چقــدر از مشــکل موجــود را 

ــد.  ــل مي كن ح
تبصــره: بــا توجــه بــه آييــن فنــي و شــکلي نــگارش،  مســئله و اهميــت موضــوع هــر كــدام حداقــل در 3 
و حداكثــر در 5 ســطر نگاشــته شــود )ايــن بنــد در مجمــوع حداقــل شــش ســطر و حداكثــر ده ســطر باشــد(.

3- نحوه به کارگیری یافته در عرصه :
ــا ترتيبــات يــا توالــي انجــام عمليــات و بــه زبــان ســاده  نحــوه به كارگيــری يافتــه در عرصــه بايــد مطابــق ب
ــا  ــکان ب ــی االم ــب حت ــهولت درک مطل ــراي س ــد. ب ــريح نماي ــت تش ــط را به دق ــاي مرتب ــد و فعاليت ه باش
ــري  ــد به صــورت خب ــن قســمت باي ــه  شــده در اي ــکار گرفت ــات ب ــا فلوچــارت اســتفاده شــود. ادبي جــدول ي
بــوده و ابهامــي در آن وجــود نداشــته باشــد. ضمنــاً بــه الزامــات مــورد نيــاز بــه منظــور بکارگيــري يافتــه بــه 

ــز اشــاره شــود.  ــا و ...( ني ــم از ماشــين آالت، نهاده ه ــوب در عرصــه )اع صــورت مناســب و مطل

4- نتایج و مزایاي حاصل از به کارگیری یافته در عرصه : 
ــکان فهرســت وار اشــاره  ــه به طــور مشــخص و حتي االم ــری يافت ــاي حاصــل از به كارگي ــات و مزاي ــار، تبع آث
ــداول  ــوم و مت ــا روش مرس ــي ي ــاهد آزمايش ــا ش ــه ب ــه در مقايس ــي ك ــي و تاثيرات ــج كم ــا نتاي ــود. ضمن ش
ــاي  ــاري، فرمول ه ــای آم ــر طرح ه ــود. از ذك ــان ش ــت بي ــد داش ــق( خواه ــود آن در تحقي ــورت وج )در ص
ــاي  ــری جمله ه ــد از به كارگي ــج باي ــگارش نتاي ــاب شــود. در ن ــای خــام اجتن ــا داده ه ــده ي محاســباتي پيچي
طوالنــي و تکــرار غيرضــروری اطالعــات خــودداري شــود، همچنيــن نتايــج و مزايــاي يافتــه  بايــد ســاده، گويــا 

و بــراي خواننــده قابــل فهــم باشــد. 
تبصــره: بــا توجــه بــه آييــن فنــي و شــکلي نــگارش، كليــه مجموعــه يافته هــاي قابــل ترويــج بــه انضمــام 

عکــس، شــکل و جــداول در مجمــوع در دو صفحــه ارايــه شــود.
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5- عکس/عکس های شاخص از یافته:
ــس  ــه ای منعک ــه  به گون ــج يافت ــي و نتاي ــای اختصاص ــس ويژگی ه ــك عک ــه كم ــد ب ــمت باي ــن قس    در اي
شــود كــه بــه ارتقــاء درک بصــري بهره بــردار از يافتــه كمــك نمايــد. الزم بــه ذكــر اســت از ارائــه عکس هــاي 
عمومــي و كلــي كــه فاقــد پيــام مشــخص بــراي ارائــه خصوصيــات يافتــه قابــل ترويــج باشــد، خــودداري شــود. 
در صورتيکــه يافتــه در مقايســه بــا شــاهد آزمايشــی تدويــن شــده و يــا در مقايســه بــا روش هــای مرســوم و 

ــس(.   ــح می باشــد)حداكثر دو عک ــای مقايســه ای ارج ــد عکس ه ــی می باش ــج قبل راي

فلوچارت یک – فرآیند بررسي و تایید یافته قابل ترویج سازمان
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پیوست شماره 5 دستورالعمل ترفیع:

امتیاز مدیران عضو هیئت علمي
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الف(  امتیاز مفاد موضوع بند 9 جدول شماره 4 آیین نامه ارتقاء مرتبه  

امتیازموضوعبند
14رؤسای قوای سه گانه1
تا 12وزرا، معاونان رئيس جمهور، معاونان قوه قضائيه، نواب رئيس مجلس شورای اسالمی و دبير شورای عالی انقالب فرهنگی2
تا 10نمايندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شورای نگهبان 3

در 4 رهبری  معظم  مقام  نمايندگان  شورای  اعضای  علميه،  حوزه  مديريت  مركز  مدير  متبوع،  وزارت  معاونان 
تا 10دانشگاه ها و رئيس جهاد دانشگاهی 

تهران )سفرا، 5 اعضای هيئت علمی دانشگاه  استخدامی  آيين نامه  ساير مسئوالن مذكور در ماده 44 اصالحی 
تا 10استانداران، رئيس سازمان صدا و سيمای جمهوری اسالمی ايران  و شهردار تهران(

تا 10رؤسای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری6

اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام، نمايندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی 7
تا  10و رؤسای فرهنگستان ها

تا 8معاونان دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشيو فناوری و رؤسای پارک های علم و فناوری مستقل 8

9

 دبيران شوراهای تخصصی و معاونان دبير شورای عالی انقالب فرهنگی، معاونان ستادی نهاد مقام معظم رهبری 
در دانشگاه ها، معاونان رئيس جهاد دانشگاهی، مشاوران وزرای »علوم، تحقيقات و فناوری« و »بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی«، مسئولين دفاتر و رؤسای استانی نهادهای نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، معاونان 
فناوری  و  علم  پارک های  معاونان  متبوع«،  ادارات »وزارتين  و  دفاتر  علميه، مديران كل  مركز مديريت حوزه 
مستقل، رؤسای پارک های علم و فناوری وابسته به دانشگاه ها و رؤسای دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای 

پژوهشی مستقل و رؤسای مراكز رشد علم و فناوری

تا 6

10
معاونان پارک های علم وفناوری وابسته به دانشگاه ها، مديران حوزه ستادی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش 
عالی، پژوهشی و فناوری، معاونان دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهای پژوهشی مستقل وابسته به مؤسسه و 

مديران عامل شركت های دانشگاهی
تا 5

كميسيون 11 دبير  متبوع«،  »وزارتين  ادارات  و  دفاتر  كل  مديران  معاونان  متبوع«،  »وزارتين  معاونان  مشاوران 
تا 4نشريات علمی كشور، دبير كميسيون انجمن های علمی رسمی و دبير شورای قطب های علمی كشور

ساير سمت هايی كه طبق مقررات، متصديان آن ها بايد عضو هيئت علمی باشند نظير مديران گروه های آموزشی 12
تا 4يا پژوهشی و پست های ستاره دار در مجموعه پست های سازمانی مصوب

ب( امتیــاز مفــاد بنــد 4-9  مــاده 4 جــدول امتیازهــاي قابــل محاســبه بــراي اعطــاي ترفیــع 
ســاالنه اعضــاي هیئــت علمــي آموزشي/پژوهشــي 

 سمت هاي ستادي- 1
وزيــر دوازده امتيــاز ، معــاون و رئيــس ســازمان تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزي ده امتيــاز، معــاون 
ــاز، مشــاور ســازمان و معــاون  ــش امتي ــا ش ــر ســتادي ســازمان ت ــر كل دفات ــاز، مدي ــت امتي ســازمان هش

دفاتــر ســتادي تــا چهــار امتيــاز، رئيــس اداره يــا گــروه در ســازمان تــا دو امتيــاز 
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 موسسات تحقیقات- 2

گروه دوگروه یکمسئولیت

تا 5تا 6رئيس

تا 3تا 4معاون

تا 2تا 3رئيس بخش تحقيقاتي

-تا 3مدير گروه آموزشي

تا 1تا 1/5معاون بخش

تا 0/75تا 1رئيس باغ ايستگاه تحت پوشش موسسه

تا 0/75تا 1رئيس آزمايشگاه

تا 0/75تا 1مسئول هرباريوم/موزه/كلکسيون ذخاير توارثي

مراکز تحقیقاتي و آموزشي استان ها:- 3

گروه سهگروه دوگروه یکمسئولیت

تا 3تا 4تا 5رئيس

تا 2تا 2/5تا 3معاون

تا 1تا 1/5تا 2رئيس بخش تحقيقاتي

تا 0/75تا 1تا 1/5مدير گروه آموزشي

تا 0/5تا 0/75تا 1مسئول ايستگاه

تا 0/5تا 0/75تا 1مسئول باغ گياه شناسي

تا 0/5تا 0/5تا 0/75مسئول آزمايشگاه

گروه بندي موسسات و مراکز
موسسات تحقیقاتي گروه یک- 1

موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر
موسسه تحقيقات گياه پزشکي كشور

موسسه تحقيقات خاک و آب
موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي
موسسه تحقيقات علوم شيالتي كشور

موسسه تحقيقات علوم  دامي كشور
موسسه تحقيقات علوم باغبانی

موسسه تحقيقات ثبت و گواهی بذر و نهال
موسسه تحقيقات فني و مهندسي كشاورزي

موسسه تحقيقات ديم كشور
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موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزی
پژوهشگاه بيوتکنولوژي كشاورزي

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخيزداري

موسسات تحقیقاتي گروه دو- 2
موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند

موسسه تحقيقات برنج كشور
موسسه تحقيقات پنبه كشور

موسسه تحقيقات بين المللی تاسماهيان دريای خزر

مراکز تحقیقاتي استاني گروه یک- 3
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان خراسان رضوي

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان فارس
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان اصفهان

مراکز تحقیقات استاني گروه دو- 4
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان خوزستان
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان مازندران
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان گلستان
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان همدان

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان آذربايجان  غربي
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان كرمانشاه

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان كرمان
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان گيالن

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی صفي آباد دزفول
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان اردبيل
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان مركزي

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان كردستان
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان آذربايجان  شرقي

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان يزد
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان تهران

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان لرستان
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان چهارمحال  و بختياري

مراکز تحقیقات استاني گروه سه- 5
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان زنجان
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان قزوين

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی سيستان )زابل(
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مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان قم
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان ايالم

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان سمنان
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی شاهرود

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان بوشهر
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان هرمزگان

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان كهگيلويه  و بويراحمد
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی جنوب استان كرمان
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی بلوچستان )ايرانشهر(

مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان خراسان جنوبي
مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان خراسان شمالي

ــته و گل و  ــيري، پس ــاي گرمس ــا و ميوه ه ــای، خرم ــات، چ ــکده هاي مركب ــت پژوهش ــر اس ــه ذك الزم ب
ــروه دو،  ــوزش گ ــات و آم ــز تحقيق ــطح مراك ــوری در س ــی ش ــز مل ــي و مرك ــان زينت گيا ه

ــه و  ــای معتدل ــکده ميوه ه ــي و پژوهش ــبزي و صيف ــکده س ــور، پژوهش ــم كش ــات ابريش ــز تحقيق مرك
ــد. ــرار مي گيرن ــه ق ــروه س ــوزش در گ ــات و آم ــز تحقيق ــطح مراك ــيری در س سردس
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 سایر مقررات پژوهشي
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آیین نامه فرصت مطالعاتي اعضای هیئت علمي 
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي 

مصوب هیئت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
مورخ 94/12/8
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مقدمه 
بــه منظــور افزايــش ميــزان كارآيــي و كارآمــدي اعضــاي هيئــت علمــي ســازمان تحقيقــات آمــوزش و ترويــج 
كشــاورزي و ايجــاد ارتبــاط پيوســته و هدفمنــد بــا دانشــگاه ها و موسســات علمــي و پژوهشــي داخــل و خــارج 
از كشــور و تقويــت همکاري هــاي علمــي در ســطح ملــي و بين المللــي، آيين نامــه نحــوه اســتفاده از فرصــت 

مطالعاتــي بــه شــرح زيــر ابــالغ مي شــود.

تعاریف 
سازمان: ستاد سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و مراكز آموزشي، تحقيقاتي استاني 

موسســات: كليــه موسســات، پژوهشــکده ها و مراكــز ملــي آموزشــي و پژوهشــی وابســته و تابعــه ســازمان 
تحقيقــات، آمــوزش و ترويــج كشــاورزي

ماده 1- شرایط الزم براي پذیرش درخواست انواع فرصت مطالعاتي 
لزوم اخذ ارتقاء از مرتبه قبلي- 1-1
عــدم اســتفاده بيــش از ســه بــار از فرصــت مطالعاتــي خــارج از كشــور و پنــج بــار از هــر نــوع فرصــت - 1-2

مطالعاتــي در طــول خدمــت 
مشخص نمودن نوع فرصت مطالعاتي از ابتداي درخواست - 1-3

تبصــره 1: اســتفاده كننــدگان فرصــت مطالعاتــي پــس از تصويــب فرصــت مطالعاتــي متقاضــي در موسســه، 
يــك نوبــت بــراي وي محســوب مي شــود. تبديــل فرصــت مطالعاتــي از خــارج بــه داخــل بــا موافقــت موسســه 

امکان پذيــر بــوده، ولــي بــه عنــوان يــك نوبــت فرصــت مطالعاتــي خــارج محســوب مي شــود.
عدم استفاده بيش از پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتي در طول خدمت - 1-4
دارا بودن وضعيت استخدامي رسمي- 1-5
دارا بودن حداقل سه طرح/پروژه پژوهشی خاتمه يافته داراي گزارش نهايي با شماره فروست- 1-6
فاقد گزارش نهايي معوقه طرح/ پروژه هاي پژوهشی- 1-7
دارنــدگان داراي تعهــد خدمــت ناشــي از ماموريــت آموزشــي بايــد حداقــل نصــف مــدت تعهــد خدمــت - 1-8

ناشــي از ماموريــت آموزشــي را گذرانــده باشــند. 

ماده 2- معیارهای الزم براي پذیرش درخواست 
2-1- ارتباط موضوع فرصت مطالعاتي با اهداف و برنامه هاي پژوهشي موسسه به تشخيص رئيس موسسه

2-2- موضوع پژوهش بايد با زمينه هاي كاري و سوابق قبلي پژوهشي متقاضي مطابقت داشته باشد.
2-3- براي استفاده از فرصت مطالعاتي از دفعات دوم به بعد در مرتبه علمي استادي، داشتن حداقل پنج مقاله در 
نشريات علمي معتبر بين المللي و يا مجري سه طرح/پروژه تحقيقاتي خاتمه يافته داراي گزارش نهايي با شماره فروست 

در طول دوره اي كه امتيازات محاسبه مي شود، ضروري است. در تمامي اين مقاالت متقاضي بايد نويسنده اول باشد.

ماده 3- شاخص هاي الزم براي اولویت بندي متقاضي 
3-1- حداكثر پنج درصد از اعضاي هيئت علمي سازمان/موسسه مي توانند در فرصت مطالعاتي باشند.

ــارات و ســهميه موسســه  ــش از ســقف اعتب ــي بي ــان فرصــت مطالعات ــداد متقاضي ــه تع ــي ك 3-2- در صورت
ــود. ــور مي ش ــان منظ ــدي متقاضي ــت بن ــراي اولوي ــر ب ــاخص هاي زي ــد، ش باش

3-2-1- امتياز كسب شده از ماده سه آيين نامه ارتقای اعضای هيئت علمی
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ــه  ــي ك ــت علم ــاي هيئ ــته از اعض ــوري، آن دس ــر كش ــي برت ــران پژوهش ــر و مدي ــگران برت 3-2-2- پژوهش
ــه عهــده داشــته اند.  ــل يــك دوره ســه ســاله ب ــراي حداق تصــدي يکــی از ســمت هاي معــاون موسســه، را ب
ــاز پژوهشــي بيشــتري  ــي امتي ــه درخواســت فرصــت مطالعات ــرادي كــه در ســه ســال منتهــي ب 3-2-3- اف

كســب نمــوده باشــند.
3-2-4- در صورت امتياز يکسان، افراد با مرتبه علمي و پايه باالتر در اولويت قرار مي گيرند.

3-2-5- بــراي افــرادي كــه از شــرايط مســاوي برخوردارنــد، اولويــت بــا افــرادي اســت كــه بــراي اوليــن بــار 
متقاضــي فرصــت مطالعاتــي هســتند.

ــدام كــه در  ــا در دســت اق ــان طرح هــاي ملــي و پروژه هــاي صنعتــي كالن خاتمــه يافتــه و ي 3-2-6- مجري
حــل مشــکالت اساســي كشــور موثــر واقــع شــده اند.

ــات  ــي و خدم ــي، فرهنگ ــي، آموزش ــاي پژوهش ــي در فعاليت ه ــت علم ــو هيئ ــاركت عض ــزان مش 3-2-7 مي
ــه تشــخيص رئيــس موسســه ــي موسســه ب اجرائ

3-2-8- فعاليت هاي پژوهشي و رعايت بهتر قوانين اداري و اخالقي
3-2-9- ســال هاي فعاليــت تمــام وقــت پژوهشــي دواطلــب از تاريــخ اســتخدام و يــا از زمــان آخريــن فرصــت 

تي لعا مطا
3-2-10- خدمت در مراكز پژوهشي در مناطق محروم كشور 

ماده 4- مشخصات و مختصات برنامه عضو هیئت علمي 
داوطلــب اســتفاده از فرصــت مطالعاتــي بايــد مــدارک زيــر را در ارتبــاط بــا برنامــه خــود بــه معاونــت پژوهشــي 

ــه نمايد:  ارائ
4-1- برنامــه مــورد مطالعــه بــراي فرصــت مطالعاتــي شــامل عنــوان، هــدف، ســوابق، روش انجــام كار، زمان بنــدي 

ارائــه گزارش هــا و محــور اصلــي و ارتبــاط موضوعــي آن بــا اولويت هــاي پژوهشــي موسســه يــا كشــور 
ــي  ــاي پژوهش ــي و پروژه ه ــاالت علم ــارات، مق ــت انتش ــي، فهرس ــتخدامي و خدمت ــوابق اس ــه س 4-2- ارائ

ــي ــت مطالعات ــش در فرص ــوع پژوه ــا موض ــا ب ــاط آنه ــي و ارتب ــراي متقاض ــت اج ــه و در دس پايان يافت
4-3 – ارائــه موافقــت يکــي از دانشــگاه ها، موسســات آموزشــي يــا پژوهشــي داخــل يــا خــارج از كشــور در 

اجــراي برنامــه مــورد نظــر كــه مــورد تاييــد موسســه اســت.
تبصــره 2: مديــران ارشــد ســازمان )معاونيــن ســازمان، مديــران كل ســتادي، معاونيــن آمــوزش و تحقيقــات و روســاي 
مراكــز آموزشــي و پژوهشــی اســتان ها، روســاي موسســات و مراكــز آموزشــي و پژوهشــی ملــي( بايــد عــالوه بــر احــراز 

شــرايط فــوق، موافقــت كتبــي رئيــس ســازمان مبنــي بــر اســتفاده از فرصــت مطالعاتــي را نيــز ارائــه دهنــد. 
تبصــره 3: عضــو هيئــت علمــي در طــي دوره فرصــت مطالعاتــي مجــاز بــه ثبــت نــام و ادامــه تحصيــل در 
دوره هــاي تحصيلــي بــراي اخــذ مــدرک دانشــگاهي نمي باشــد. در غيــر اين صــورت، حکــم فرصــت مطالعاتــي 

ايشــان لغــو و بايــد هزينه هايــي را كــه ســازمان از ايــن بابــت متحمــل شــده را مســترد كنــد.

ماده 5- مراحل ارائه درخواست دوره فرصت مطالعاتي اعضاي هیئت علمي موسسه 
5-1- ارائه درخواست توسط عضو هيئت علمي موسسه ) متقاضي( به بخش مربوطه به همراه برنامه پيشنهادي 
5-2- بررســي و تصويــب درخواســت متقاضــي مبنــي بــر اســتفاده از فرصــت مطالعاتــي و برنامــه پژوهشــي 

پيشــنهادي در شــوراي گــروه بخــش 
5-3- بررســي و تصويــب درخواســت متقاضــي مبنــي بــر اســتفاده از فرصــت مطالعاتــي و برنامــه پژوهشــي 

پيشــنهادي در شــوراي پژوهشــي موسســه
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تبصــره4: تقاضــاي داوطلبيــن شــاغل در مراكــز اســتاني بــه وســيله واحــد مربوطــه بــه موسســه يــا مركــز 
ــيله  ــراز به وس ــرايط اح ــد ش ــي و تايي ــس از بررس ــده پ ــاي يادش ــد. تقاض ــد ش ــالم خواه ــط اع ــي ذيرب مل

ــن تکليــف شــود.  ــاه تعيي ــر ظــرف مــدت دو م ــط، حداكث موسســه ذيرب
تبصــره 5: ضمنــا موسســات فاقــد رديــف اعتبــاري مســتقل بايــد مــدارک متقاضيــان را بــه معاونــت پژوهــش 

و فنــاوري ســازمان ارســال كننــد.
5-4- ارســال پرسشــنامه هاي تکميــل شــده و ســاير مــدارک بــه معاونــت پژوهشــي و فنــاوري موسســه بــه 

همــراه برنامــه پيشــنهادي و تعييــن محــل ميزبــان 
5-5- بررسي و تصويب تقاضاي ماموريت فرصت مطالعاتي در موسسه 

5-6- تهيه معرفي نامه هاي الزم براي اخذ رواديد به وسيله موسسه 
5-7- صدور حکم ماموريت به وسيله رييس موسسه پس از تکميل مراحل و ارائه رواديد الزم

ــر  تبصــره 6: در صورتــي كــه عضــو هيئــت علمــي متقاضــي، مجــري و هدايــت طرح/پــروژه پژوهشــي را ب
عهــده داشــته باشــد، بايــد قبــل از اعــزام بــه وســيله موسســه تعييــن تکليــف شــود.

ماده 6- نحوه پرداخت مقرري به عضو هیئت علمي 
6-1- بــه دارنــده فرصــت مطالعاتــي خــارج از كشــور مقــرري ارزي بــه خــود و اعضــاي خانــواده تــا حداكثــر 

ــا شــرايط ذيــل تعلــق مي گيــرد :  ــد ب 2 فرزن
1-1-6- ميــزان مقــرري ارزي بــا معرفــي نامــه بــه بانــك بــر اســاس جــدول مصــوب وزارت علــوم، تحقيقــات 
و فــن آوري بــه عــالوه 60% بــراي همســر و 30% بــراي هــر فرزنــد تعلــق مي گيــرد. پرداخــت مقــرري ارزي 

بــه خانــواده منــوط بــه ســکونت همــراه عضــو هيئــت علمــي در آن كشــور مي باشــد. 
2-1-6- محــل تاميــن اعتبــار مقــرري ارزي حقــوق و مزايــای متقاضــی بــوده و كســري آن از محــل درآمدهای 

اختصاصــي ســازمان / موسســه جبــران خواهد شــد. 
ــه در  ــه اينک ــوط ب ــد من ــد ش ــر پرداخــت خواه ــا 4 نف ــواده ت ــت و برگشــت اعضــاي خان ــط رف 3-1-6- بلي
محــدوده زمانــي حداكثــر ســه مــاه قبــل و بعــد از مــدت فرصــت مطالعاتــي نســبت بــه رفــت و برگشــت بــه 

كشــور مربوطــه اقــدام نمــوده باشــند.
ــر از محــل در آمدهــاي  ــا چهــار نف ــواده ت ــت و برگشــت اعضــا خان ــار بليــط رف 4-1-6- محــل تاميــن اعتب

ــود.  ــد ب اختصاصــي سازمان/موسســه خواه
تبصــره 7: بــراي آن دســته از كشــورهاي مقصــد كــه اخــذ ويــزاي آنهــا مســتلزم مراجعــه بــه كشــور ثالــث 
اســت، هزينــه بليــط يکبــار و برگشــت، هزينــه يکبــار عــوارض خروجــي از كشــور و هزينــه ريالــي اخــذ ويــزا 

ــود. ــز پرداخــت می ش ني

5-1-6- بيمــه خانــواده تــا ســقف 500 دالر ماهانــه و 3000 دالر در كل دوره بــا ارائــه اســناد مثبتــه از محــل 
درآمدهــاي اختصاصــي سازمان/موسســه قابــل پرداخــت خواهــد بــود.

ــا  ــد ب ــرای تاميــن هزينه هــا، متقاضــی واجــد شــرايط مي توان ــره 8: در صــورت محدوديــت اعتبــاری ب تبص
دريافــت حقــوق و مزايــای كامــل و موافقــت ســازمان / موسســه از فرصــت مطالعاتــي بهره منــد گــردد.

ماده 7- نحوه ارائه گزارش نهایي پایان دوره فرصت مطالعاتي
ــا  ــت ي ــق پس ــي از طري ــت علم ــط هيئ ــار توس ــاه يکب ــه م ــر س ــي ه ــت مطالعات ــزارش دوره فرص 7-1- گ
پســت الکترونيکــي بــه معاونــت پژوهشــي موسســه ارســال مي شــود، معــاون پژوهشــي پــس از كســب نظــر 
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ــود. ــالم مي ش ــي اع ــت علم ــه عضــو هيئ ــه ب ــي و نتيج ــزارش را ارزياب تخصصــي گ
7-2- گزارش نهايي فرصت مطالعاتي پس از داوري و تاييد بخش به معاون پژوهشي موسسه ارائه مي شود.

7-3- ايراد يك سخنراني در موسسه حداكثر سه ماه پس از مراجعت
7-4- تاييــد گــزارش علمي –پژوهشــي فرصــت مطالعاتــي مبنــي بــر مفيــد و موثــر بــودن فرصــت مطالعاتــي 

بــه وســيله كميتــه علمــي فنــي موسســه حداكثــر شــش مــاه پــس از مراجعــت 
تبصره 9: عدم ارائه گزارش قابل قبول موجب محروميت از سفرهاي علمي و فرصت مطالعاتي بعدي خواهد شد.

ماده 8- نحوه تاثیر فرصت مطالعاتي در ترفیع و یا ارتقاء عضو هیئت علمي 
8-1- مــدت اســتفاده از فرصــت مطالعاتــي موضــوع ايــن آيين نامــه جــزو ســابقه خدمــت عضــو هيئــت علمــي 

محســوب مي شــود و داوطلــب مشــروط بــه شــرايط از مزايــاي ترفيــع ســاالنه برخــوردار اســت.

ماده 9- سایر موارد
ــر  ــود و مــازاد ب ــه مــاه خواهــد ب 9-1- مــدت اســتفاده از فرصــت مطالعاتــي حداقــل ســه مــاه و حداكثــر ن
نــه مــاه حداكثــر بــه مــدت ســه  مــاه )بــا نظــر رئيــس سازمان/موسســه( بــدون پرداخــت مقــرري ارزي قابــل 

تمديــد خواهــد بــود.
ــه موجــب ســند رســمي تعهــد  9-2- پذيرفتــه شــدگان دوره فرصــت مطالعاتــي در خــارج از كشــور بايــد ب
كننــد كــه ســه برابــر مــدت زمــان اســتفاده از فرصــت مطالعاتــي، در موسســه يــا مركــز متبــوع خدمــت كننــد. 
بــه هميــن منظــور، ايــن افــراد بايــد ســند وثيقــه ملکــي، ضمانــت تعهــد كارمنــدي يــا ســفته ) بــا ضمانــت 
يــك نفــر كارمنــد رســمي عضــو هيئــت علمــي در پشــت ســفته ها ( بــه ميــزان 1/5 برابــر كل هزينه هايــی 
ــالم  ــبه و اع ــيله سازمان/موسســه محاس ــه وس ــغ آن ب ــد و مبل ــت كن ــول دوره درياف ــرر اســت در ط ــه مق ك
خواهــد شــد، تائيــد كنــد تــا درصــورت تخلــف از مفــاد متعهــد، از طريــق صــدور اجراييــه و يــا محاكــم قضايــي 

حقــوق معــادل مبلــغ وثيقــه اســتفاده شــود.
تبصره 10: مسئوليت اخذ تعهد و تصميمات فوق بر عهده واحد حقوقي سازمان است.

ــد از  ــي، نمي توان ــت مطالعات ــد از فرص ــه بع ــا بالفاصل ــتفاده و ي ــن اس ــي در حي ــت علم ــو هيئ 9-3- عض
مرخصــي اســتحقاقي و يــا بــدون حقــوق اســتفاده كنــد و بالفاصلــه پــس از پايــان دوره بايــد بــه محــل كار 

ــه كار شــود. ــه و مشــغول ب خــود مراجع
ــه رعايــت شــئونات و رعايــت مقــررات جمهــوري  ــده فرصــت مطالعاتــي خــارج از كشــور ملــزم ب 9-4- دارن

اســالمي ايــران همچنيــن رعايــت قوانيــن و  مقــررات كشــور مربوطــه اســت.
ــي  ــده فرصــت مطالعات ــه دارن ــس از آن ك ــي و خارجــي پ ــم از داخل ــي اع 9-5- انصــراف از فرصــت مطالعات
بخشــي از آن را انجــام داده اســت، در صــورت موافقــت قبلــي ســازمان، بــه عنــوان يــك بــار اســتفاده از فرصــت 

ــان محســوب شــده و هزينه هــاي انجــام شــده بــه جــز حقــوق اخــذ می شــود.  مطالعاتــي بــراي آن

ماده 10- تصویب
ايــن آيين نامــه در 10مــاده و10 تبصــره در تاريــخ 94/12/8 در جلســه 38 هيئــت امنــای ســازمان تحقيقــات 

آمــوزش و ترويــج كشــاورزي بــه تصويــب رســيد.
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 دستورالعمل اجرایی تخصیص اعتبار ویژه 
 به اعضای هیئت  علمی 
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مقدمه
پيـرو ابالغيـه آيين نامـه تخصيـص اعتبـار ويـژه )Grant( بـه اعضـای هيئـت  علمـی )نامـه شـماره 
30430/222 مـورخ 89/5/6( مصـوب چهاردهميـن جلسـه هيئـت امنـاء سـازمان، به منظـور اجرايـي 
نمـودن آيين نامـه مزبـور و ايجـاد وحـدت رويـه و افزايـش بهـره وري عملکـرد اعضـای هيئت علمـی 

دسـتورالعمل مزبـور جهـت اجـرا ابـالغ مي گـردد.

ماده 1- نحوه تعیین میزان اعتبار ویژه
1-1- امتيـازات ايـن دسـتور العمل امتيـازات كسب شـده عضـو هيئت علمـي در كميتـه منتخب هيئت 
مميـزه موسسه/پژوهشـکده ملـی ذی ربـط خواهد بود و در شـورايي كـه در تبصـره 10 آيين نامه مصوب 
هيئـت امنـاء قيدشـده )رييـس، معاون پژوهشـي و معـاون برنامه ريـزي و پشـتيباني )يا عنوان مشـابه( 

موسسـه/ مركـز تحقيقاتـي/ آموزشـي ملي /اسـتاني ( مـورد تأييـد نهايی قـرار خواهد گرفت.
 1-2- مـالک محاسـبه امتيـازات افراد برای اختصاص اعتبـار ويژه بندهـاي1-5، 1-4، 1-3، 1-2 و1-1

)بـه جـزء بنـد 1-1-4(  از مـاده يـك )موضـوع فعاليت هـاي پژوهشـي و فنـاوري( و كليه بندهـای ماده 
سـه آيين نامـه ترفيـع )موضوع فعاليت هـای علمي ترويجی( اسـت )بدون لحـاظ ضرايب امتيـازات برای 

مرتبه هـای مختلـف هيئـت علمی(.
1-3- بـر اسـاس بنـد يـك مـاده دو آيين نامـه اعتبار ويـژه؛ رئيـس موسسه/پژوهشـکده/مركز در صورت 
رضايـت از عملکـرد متقاضـی در انجـام مناسـب امـور محولـه واحـد مربوطه می توانـد معـادل امتيازات 

كسب شـده را حداكثـر تـا سـقف 10 بـه امتيـازات وی اضافـه كند. 
تبصـره يـك: بـرای اعضـاي هيئت علمـي شـاغل در مراكز اسـتانی امتيازات بنـد مزبـور از طريق رئيس 
مركـز تعييـن مي شـود. بديهـي اسـت امتيـازات مکتسـبه ترفيـع عضـو هيئـت علمـي شـاغل در مراكز 
تحقيقـات و آمـوزش اسـتاني، از كميته های منتخب مسـتقر در سـتاد موسسه/پژوهشـکده مربوطه اخذ 

خواهد شـد. 
1-4- امتيـازات مکتسـبه افـراد براي دريافت اعتبار ويژه  بر اسـاس آخرين پرونده ترفيع سـاليانه مربوط 
بـه تخصيـص سـال قبـل آنـان محاسـبه خواهـد شـد. ضمنـاً در انتهـاي خردادمـاه هرسـال جمع بندی 
الزم از نتايـج ترفيـع سـاليانه سـال قبل بـراي اعضاي هيئت علمي سـتاد توسـط موسسه/پژوهشـکده و 
بـراي اعضـاي هيئت علمي اسـتان توسـط مركز تحقيقـات و آموزش اسـتان مربوطه صـورت مي گيرد و 
گـزارش ميـزان اعتبـار ويـژه به تفکيـك امتيازات حاصـل از ترفيع و امتياز مکتسـبه از مسـئول مربوطه 
بـراي كليـه اعضـاي هيئـت علمـي واحد طبـق كاربرگ شـماره دو بـه دفتـر برنامه ريزی امور پژوهشـي 

نمايند.   ارسـال  سازمان 
1-5- در سـال 1395 بـه ازاي هـر امتيـاز مکتسـبه مبلـغ هفتصـد هزار ريـال به هر عضـو هيئت علمی 
تخصيـص داده مي شـود. بـا توجـه بـه وضعيـت اعتبـاري سـازمان، ايـن مبلـغ بـراي سـال هاي آتـي در 

انتهـاي هـر سـال از سـوي رئيس سـازمان ابالغ مي شـود. 
تبصـره دو: بـه اعضـاي هيئـت علمـي كـه موفق بـه اخـذ ترفيع سـاالنه دوره گذشـته خود )سـال قبل( 

نشـده اند اعتبـار ويژه اختصـاص نخواهـد يافت.
1-6- اعتبـار الزم بـراي اجرايـي شـدن ايـن دسـتورالعمل بـراي اعضـاي هيئت علمي سـتاد سـازمان و 
مراكـز تحقيقـات و آمـوزش اسـتاني و موسسـات تحقيقاتـي فاقـد رديف اعتباري مسـتقل به طـور كامل 
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توسـط سـازمان تأميـن خواهد شـد و براي اعضـاي هيئت علمـي سـتاد موسسه/پژوهشـکده/مركز ملي 
داراي رديف بودجه مسـتقل توسـط موسسه/پژوهشـکده/مركز ملي مربوطه بر اسـاس اين دسـتورالعمل 

پرداخت خواهد شـد     

ماده 2- فرآیند و نحوه هزینه کرد  
2-1- نحوه هزينه كرد اعتبار ويژه بر اساس ماده چهار آيين نامه خواهد بود. 

)هـر محقـق مي توانـد معـادل ريالـي اعتبـار ويژه خـود به ميزانـي كه تخصيص داده شـده اسـت را براي 
پرداخـت هزينه هـاي مربـوط بـه اجـراي پروژه هـاي تحقيقاتـي جديـد، شـركت دركنگره هـاي علمـي 
داخلـي و خارجـی، كنفرانس هـا، و سـمينارها، دوره هـا و كارگاه آموزشـي و فنـي داخلـي و خارجـي، 
پرداخـت حـق عضويـت در انجمن هـاي علمـي و بين المللـي، پرداخـت هزينـه ثبـت اختـراع، چـاپ 
مقـاالت علمـي، كتـب علمـي، تك نگاشـت، نشـريات ترويجـي وی به عنـوان حق التحقيـق و اضافـه كار 

نمايد(. هزينـه 
2-2- پـس از تعييـن ميـزان اعتبـار ويـژه اعضـاي هيئـت علمي، قـراردادی )بر اسـاس كاربرگ شـماره 
يـك پيوسـت( بيـن رئيـس موسسـه/ مركـز و متقاضـی منعقـد شـده و شـرايط پرداخـت در قـرارداد 

مشـخص خواهد شـد.

ماده 3- مجري نظارت و ارزیابي
مسئوليت اجرای اين دستورالعمل برای اعضای هيئت  علمی مؤسسات/پژوهشکده ها/مراكز به عهده رئيس 
 موسسه/پژوهشکده/مركز است و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده دفتر برنامه ريزي امور پژوهشي سازمان 
مي باشـد. بـرای روسـای مؤسسـات/مراكز و اعضـای هيئت علمی سـتادی سـازمان، مسـئوليت بـر عهده 

معـاون پژوهش و فناوری سـازمان اسـت. 

ايـن دسـتورالعمل در سـه مـاده  و دو تبصره تنظيم شـده كه در تاريـخ 1395/2/5 تأييـد و پس از ابالغ 
قابل اجـرا خواهـد بود.
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)کاربرگ شماره یک(
ــات،  ــازمان تحقیق ــان س ــي و محقق ــت علم ــاء هیئ ــژه )GRANT( اعض ــار وی ــرارداد اعتب ق

ــاورزي  ــج کش ــوزش و تروی آم
ــه  ــن نام ــك آيي ــت ي ــاده 5 پيوس ــد » ث«م ــتناد بن ــه اس ــي و ب ــور پژوهش ــام ام ــهيل در انج ــور تس به منظ
ــژه  ــار وي ــي اعتب ــج كشــاورزی و دســتورالعمل اجراي ــوزش و تروي ــات، آم ــی ســازمان تحقيق ــی و معامالت مال
ــات، آمــوزش و  ــي  مابيــن ســازمان تحقيق ــرارداد ف ــن ق ــان )GRANT( اي ــه اعضــاء هيئت علمــي و محقق ب
ــرف و  ــود از يك ط ــده مي ش ــا نامي ــرارداد كارفرم ــن ق ــه در اي ــکده/مركز ك ــج كشاورزي/موسسه/پژوهش تروي
آقــا /خانــم         .... عضــو هيئــت علمي/محقــق سازمان/موسسه/پژوهشــکده/مركز كــه در ايــن قــرارداد مجــري 

ــردد. ــد مي گ ــل منعق ــرايط ذي ــا ش ــود ب ــده مي ش نامي

ماده 1ـ موضوع قرارداد :
ـ انجام هزينه هاي مربوط به دستورالعمل اجرايي اعتبار ويژه )GRANT( به اعضاء هيئت علمي و محققان

)GRANT( ـ انجام فعاليت های پژوهشي در قالب اعتبار ويژه
 )GRANT( ـ خريد لوازم و مواد  مصرفي اداري و پژوهشي بر اساس مفاد دستورالعمل اعتبار ويژه 

ماده 2ـ مدت اجراي قرارداد:
مدت اجراي قرارداد از تاريخ ..... لغايت ..... به مدت .... ماه مي باشد.

ماده 3ـ مبلغ قرارداد:
ــتاد  ــاوری س ــش و فن ــاون پژوه ــد مع ــا تايي ــه ب ــه  در 2 مرحل ــد ك ــال مي باش ــرارداد ......... ري ــغ كل ق مبل

ــت. ــت اس ــل پرداخ ــري قاب ــه مج ــازمان در وج س

ماده 4ـ تعهدات کارفرما:
الــف  ـ كارفرمــا موظــف اســت مبلــغ موضــوع قــرارداد را بــر اســاس مفــاد دســتورالعمل اجرايــي اعتبــار ويــژه 

ــد. ــه اعضــاء هيئت علمــي و محققــان به شــرط وجــود اعتبــار پرداخــت نماي ب
ب- كارفرمــا مي توانــد بــه هــر علــت و منظــور كــه خــود تشــخيص مي دهــد بنــا به صرفــه و صــالح ســازمان/

موسسه/پژوهشــکده/مركز بــا ارســال ابــالغ كتبــي به طــور يکجانــِب اقــدام بــه فســخ قــرارداد نمايــد و در ايــن 
مــورد مجــري حــق هرگونــه اعتــراض را از خــود ســلب مي نمايــد.

ماده 5 ـ تعهدات مجري:
الف ـ مجري حق واگذاري موضوع قرارداد را جزئاً وكاًل به غير ندارد. 

ب ـ مجري با اطالع كامل از مشخصات فني طرح، مسئوليت هر نوع اشتباه در انجام كار را عهده دار خواهد بود.
ج ـ مجري متعهد مي شود مبلغ قرارداد را بر اساس ماده )4( آئين نامه تخصيص اعتبار ويژه هزينه نمايد.

ماده 6 ـ کسور قرارداد:
 كليه كسور قانوني متعلقه به اين قرارداد به عهده مجري مي باشد.

اين قرارداد در 6 ماده و 3 نسخه تنظيم گرديده كه تمامي نسخ آن داراي اعتبار واحد است.
رئیس موسسه/پژوهشکده/مرکز مجری
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در راســتاي اجــراي تبصــره 3 مــاده 3 قانــون نظــارت بــر ســفرهاي خارجــي كاركنــان دولــت و نيــز تبصــره 
ــت علمــي  ــاره شــركت اعضــاء هيئ ــي درب ــر ســفرهاي خارجــي دســتگاه هاي اجراي ــه نظــارت ب 22 آيين نام
دانشــگاه ها و مراكــز آمــوزش عالــي بــراي ارايــه مقالــه در همايش هــاي علمــي بين المللــي، بــه منظــور ارتقــاء 
ــن دســتورالعمل  ــت علمــي ســازمان، اي ــاي علمــي اعضــای هيئ ــي پژوهــش و توســعه فعاليت ه ســطح كيف

تدويــن گرديــده اســت. 

ماده 1: شرایط عمومي همایش هاي علمي
همايــش علمــي مــورد درخواســت داراي ســطح علمــي جهانــي يــا منطقــه اي و داراي كميتــه علمــي - 1-1

بــوده و از اعتبــار و شــهرت كافــي برخــوردار باشــد. 
اعتبار علمي همايش مورد نظر به تاييد سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي رسيده باشد.- 1-2
 مقاله مورد نظر قباًل در هيچ همايش علمي بين المللي توسط نويسنده يا نويسندگان مقاله ارايه نشده باشد. - 1-3

تبصــره 1- رئيــس موسســه/ مركــز ملــي/ مركــز اســتاني ذيربــط مســئول بررســي مفــاد موضــوع ايــن بنــد و 
تاييــد ارزش علمــي مقالــه اي كــه قــرار اســت در همايــش علمــي بين المللــي ارائــه شــود، مي باشــد.

 ماده 2: شرایط متقاضیان و مقاالت 
ــورد  ــي م ــش علم ــان هماي ــا زب ــي ي ــاي بين الملل ــي از زبان ه ــه يک ــي ب ــنايي كاف ــد آش ــي باي 2-1- متقاض

تقاضــا داشــته باشــد.
تبصــره 2: موسســه / مركــز ملــي/ مركــز اســتاني ذيربــط مســئول ارزيابــي توانايــي متقاضــي از نظــر تســلط 

ــان همايــش علمــي مــورد تقاضــا مي باشــد.   ــا زب ــه يکــي از زبانهــاي بين المللــي ي ب
2-2- موضوع مقاله با مسئوليت، فعاليت و تخصص متقاضي مرتبط باشد.

2-3- دعوتنامه معتبر مبني بر پذيرش مقاله براي ارايه به صورت شفاهي يا پوستر وجود داشته باشد.
2-4- متقاضي گزارش نهايي معوقه نداشته باشد. 

2-5- عضــو هيئــت علمــي پژوهشــي بايــد در زمــان تقاضــاي شــركت در همايــش علمــي بين المللــي داراي 
حداقــل يــك طــرح تحقيقاتــي در دســت اجــرا باشــد. 

2-6- مقالــه پژوهشــي بايــد مســتخرج از طــرح تحقيقاتــي متقاضــي باشــد و چنانچــه مقالــه مــروري1 اســت 
بايــد در زمينــه تخصــص و تحقيقــات متقاضــي باشــد.

ــج كشــاورزي در  ــوزش و تروي ــات، آم ــات علمــي ســازمان تحقيق ــت اطالع ــه ضــرورت ثب ــا توجــه ب 2-7- ب
ارجاعــات ملــي و بيــن المللــي، تصريــح نــام ســازمان و موسســه/ مركــز ملــي/ مجتمــع آموزشــي ذيربــط  در 

مقالــه پذيرفتــه شــده الزامــي اســت.
تبصــره 3: در صورتيکــه مقالــه بــا همــکاري موسســه/مركز تحقيقاتــي ديگــري خــارج از ســازمان تحقيقــات، 
آمــوزش و ترويــج كشــاورزي تهيــه شــده باشــد، اولويــت بــا مقاالتــي اســت كــه نــام ســازمان در مقالــه بــه 

عنــوان دســتگاه همــکار اول قيــد شــده باشــد.
2-8- متقاضــي بايــد حداقــل يــك مقالــه و يــا پذيــرش مقالــه در مجــالت علمــي پژوهشــي داخــل يــا خــارج 

در حــد فاصــل شــركت در دو همايــش علمــي بين المللــي داشــته باشــد. 
ــتفاده از  ــا اس ــال ب ــار در س ــك ب ــر ي ــد حداكث ــه مي توان ــه مقال ــرش و اراي ــورت پذي ــي در ص 2-9- متقاض

ــد. ــركت كن ــر ش ــي معتب ــي بين الملل ــاي علم ــتورالعمل در همايش ه ــن دس ــهيالت اي تس

1 Review Paper



125 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

آيين نامه  ترفيع و ارتقای مرتبه اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

تبصــره 4- درصورتيکــه چنــد نفــر در تهيــه يــك مقالــه همــکاري داشــته اند، تســهيالت اعــزام بــه نفــر اول 
و يــا نويســنده مســئول1 بــا موافقــت نفــر اول مقالــه داده مي شــود. در هــر صــورت بــراي ارائــه يــك مقالــه 

تنهــا بــه يــك نفــر تســهيالت اعــزام و ماموريــت داده مي شــود.
ــي  ــار در همايش هــاي علمــي بيــن الملل ــد بيــش از يــك ب ــل دارن ــي كــه تماي ــراي متقاضيان ــره 5- ب تبص
شــركت كننــد، مشــروط بــه داشــتن كليــه شــرايط منــدرج ايــن دســتورالعمل، حکــم ماموريــت بدون اســتفا ده 

از تســهيالت مالــي و حــق ماموريــت و حداكثــر يــك بــار در ســال صــادر خواهــد شــد.    

ماده 3: مراحل اجرایي
ــه همــراه پرسشــنامه شــركت در گردهمايــي علمــي  3-1- عضــو هيئــت علمــي بايــد درخواســت خــود را ب

ــامل: ــاز ش ــورد ني ــات م ــدارک و اطالع ــي، م بين الملل
الف-يك نسخه از مقاله،

ب- پذيرش رسمي همايش،
ج- تصوير حکم كارگزيني،

د- تکميل فرم حراست مجموعه ذيربط،
ه- اطالعــات الزم در بــاره همايــش علمــي، ســطح همايــش )جهانــي/ منطقــه اي(، شــهرت و اعتبــار، ســابقه 
ــش  ــل از شــروع هماي ــل 30 روز قب ــدون داوري(، را حداق ــا داوري/ ب ــاالت )ب ــرش مق ــزاري و نحــوه پذي برگ

علمــي بــه مرجــع مربوطــه در موسســه/مركز ملــي يــا اســتاني تابعــه ارســال نمايــد.
تبصــره 6- روســاي موسســات/ مراكــز تحقيقــات ملــي و اســتاني بايــد مــدارک خــود را بــه دفتــر ارتباطــات 
علمــي و بيــن المللــي ســازمان ارســال دارنــد تــا بعــد از بررســي و اخــذ اســتعالم هاي الزم، احــکام اعــزام آنهــا 

توســط رياســت ســازمان صــادر شــود.
ــراي روســاي موسســات/ مراكــز دفتــر ارتباطــات  3-2- مرجــع ذيربــط در موسســات/ مراكــز ملــي و اســتاني )ب
علمــي و بيــن المللــي ســازمان( درخواســت و مــدارک ارســالي را بررســي و در صــورت تطبيق بــا مقــررات و ضوابط 
تعييــن شــده، حکــم ماموريــت بــدون پرداخــت حــق ماموريــت مطابــق زمانبنــدي همايــش علمــي توســط رييس 

موسســه/ مراكــز )بــراي روســاي موسســات/ مراكــز توســط رييــس ســازمان( صــادر خواهــد شــد.
ــه  ــات الزم ب ــي، مکاتب ــاي علم ــركت در همايش ه ــور ش ــه منظ ــي ب ــت متقاض ــم ماموري ــد از حک 3-3- بع

ــد شــد. ــط انجــام خواه ــور مربوطــه توســط واحــد ذيرب ــد و ســاير ام منظــور اخــذ روادي
3-4- پيگيري اخذ رواديد و ساير امور بر عهده متقاضي مي باشد.

3-5- بــا توجــه بــه ضــرورت بهره منــدي ســاير محققــان، الزم اســت گــزارش ســفر شــركت كننــده )براســاس 
فــرم پيوســت( حداكثــر يــك مــاه بعــد از انجــام ســفر بــه مرجــع ذيربــط )بــراي روســاي موسســات/ مراكــز 
بــه دفتــر ارتباطــات علمــي و بيــن المللــي ســازمان( ارائــه شــود. ايــن گــزارش پــس از تاييــد واحــد متبــوع و 

اخــذ فروســت در پايــگاه اطالعاتــي ســازمان قــرار مي گيــرد.
ــه انجــام ماموريــت نشــود بايــد كليــه هزينه هــاي  3-6- چنانچــه متقاضــي بــه داليــل غيــر موجــه موفــق ب

ــه موسســه/ مركــز تحقيقاتــي/ مجتمــع آموزشــي مســترد كنــد. ــه وي را ب پرداخــت شــده ب
تبصــره 7: در صورتــي كــه متقاضــي بــه داليــل مختلفــي موفــق بــه شــركت در گردهمايــي و ارائــه مقالــه 

علمــي نشــود، تشــخيص موجــه بــودن آن برعهــده رييــس موسســه/ مركــز/ مجتمــع ذيربــط مي باشــد.
 3-7- انجــام امــور مربــوط بــه تســويه حســاب ماموريــت بعــد از تاييــد مرجــع ذيربط ) اخذ گــزارش ســفر و ....( 

1 Corresponding author
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ــاه بعــد از ســفر)براي روســاي  ــا دو م ــر ت ــي/ مجتمــع آموزشــي مربوطــه حداكث توســط موسســه/ مركــز مل
ــت.  ــي ســازمان( صــورت خواهــد گرف ــن الملل ــط علمــي و بي ــر رواب موسســات/ مراكزتوســط دفت

ماده 4: تامین هزینه ها
ــه  ــاله در موافقتنام ــر س ــد 4-2 ه ــاد بن ــق مف ــفرها مطاب ــه س ــراي اينگون ــاز ب ــورد ني ــي م ــار مال 4-1- اعتب
بودجــه تفصيلــي ســازمان، موسســات و مراكــز تحقيقاتــي ملــي و اســتاني تابعــه و وابســته پيــش بينــي شــده 

و بــه تصويــب هيئــت امنــاء مربوطــه )ســازمان يــا واحدهــاي وابســته حســب مــورد( خواهــد رســيد.   
ــا ســقف  ــر ت ــورد حداكث ــط اجــازه داده مي شــود حســب م ــي و اســتاني ذيرب ــز مل ــه موسســه/ مرك 4-2- ب
ــن  ــور تامي ــه منظ ــط ب ــي ذيرب ــه/مركز مل ــده در موسس ــي ش ــارات پيش بين ــه اعتب ــه ب ــا توج ــر ب ــغ زي مبال
ــت  ــوارض خــروج، بيمــه، بليــت رف ــد، ع ــام، اخــذ روادي ــت ن ــه ثب بخشــي از هزينه هــاي ســفر شــامل هزين
و برگشــت و هزينــه اقامــت بــا رعايــت مقــررات موضوعــه بــراي شــركت در همايــش  پــس از تاميــن اعتبــار 
پرداخــت كنــد تــا پــس از انجــام ماموريــت، ارائــه گــزارش و تاييــد مقــام مجــاز بــه هزينــه گرفتــه مي شــود: 

- كشورهاي نزديك تا 30 ميليون ريال
- كشورهاي دور تا 60 ميليون ريال

کشورهاي نزدیک و دور:

كشورهاي دوركشورهاي نزديك

پاكستان، افغانستان، هندوستان، ازبکستان، تاجيکستان، تركمنستان، قرقيزستان، قزاقستان، روسيه،
 جمهوري آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، تركيه، سوريه، لبنان، اردن، عراق، كويت، قطر، 

بحرين، عربستان، امارات، عمان، يمن
ساير كشورها

ــر  ــا پيشــنهاد دفت ــد ب ــغ جدي ــورم ســاالنه، مبال ــرخ ت ــا ن ــر ســال و متناســب  ب ــداي ه ــره 8- در ابت تبص
ــه موسســات/مراكز/ مجتمــع  ارتباطــات علمــي و بيــن المللــي طــي بخشــنامه اي توســط رياســت ســازمان ب

ــالغ شــود.  آموزشــي اب
تبصــره 9: 80% مبلــغ پيــش بينــي شــده بصــورت علــي الحســاب قبــل از اعــزام در اختيــار متقاضــي قــرار 

مي گيــرد و 20% باقيمانــده پــس از تســويه حســاب و اخــذ فروســت گــزارش ســفر پرداخــت خواهــد شــد.
ــا 3 روز  ــه كشــورها ت ــه فاصل ــر تعــداد روزهــاي همايــش بســته ب ــت عــالوه ب 4-3- تعــداد روزهــاي ماموري

ــود. ــه مي ش اضاف
رييــس موسســه/ مركــز ملــي و اســتاني ذيربــط مســئول نظــارت بــر حســن اجــراي ايــن دســتورالعمل بــوده و 
الزم اســت گــزارش ســاالنه مربــوط بــه اعــزام موسســه/ مركــز ملــي و اســتاني را بــه دفتــر ارتباطــات علمــي 

و بيــن المللــي ســازمان ارســال كنــد.  
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آيين نامه  ترفيع و ارتقای مرتبه اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

مصوبه شمول دستورالعمل تخصیص اعتبار ویژه 
و دستورالعمل نحوه شرکت در همایش هاي 

علمي بین المللي به کلیه محققان سازمان

جلسه شماره 40 مورخ 95/12/25 هیئت امنای سازمان
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مصوبـه: بـه اسـتناد بنـد "ب" مـاده 20 قانـون برنامـه پنجـم و بنـد "الـف" مـاده 7 قانـون تشـکيل 
هيئت هـاي امنـاي دانشـگاه ها و موسسـات آمـوزش عالـي و پژوهشـي و بـه منظـور اتخـاذ سياسـت 
هماهنـگ و اعمـال رويـه يکسـان و ارتقـای كارايي پژوهشـي، مقرر گرديـد آئين نامه "تخصيـص اعتبار 
ويـژه"  )مصوبـه چهاردهميـن جلسـه  هيئـت امنـاي سـازمان مـورخ 89/3/29( و نيـز دسـتورالعمل 
"شـركت اعضـاي هيئـت علمـي در همايش هـاي علمـي بيـن المللـي" )مصوبه سـي و پنجمين جلسـه 
هيئـت امنـاي سـازمان مـورخ 93/10/7( مشـمول كليـه محققان سـازمان )اعـم از  هيئـت علمي و غير 

هيئـت علمي( شـود. 

همچنين در اين مجوز، محقق غير هيئت علمي به صورت زير تعريف مي شود:
بـا وضعيـت  يـا دكتـري  ارشـد  " عضـو غيـر هيئـت علمـي داراي مـدرک تحصيلـي كارشناسـي 
اسـتخدامي رسـمي يـا پيماني كه در اجراي طـرح/ پروژه تحقيقاتي در بخش هاي پژوهشـي موسسـات/ 
پژوهشـکده ها/ مراكـز/ ايسـتگاهها فعاليـت مي كند و داراي يکي از شـرايط زير باشـد،  بـه عنوان محقق 

غيـر هيئـت علمـي تلقـي مي گردد:
1- داراي يـك طـرح/ پـروژه تحقيقاتـي مصوب در دسـت اجرا يا گـزارش نهايي فروسـت دار به عنوان 
مجـري طـرح/ پـروژه  و   دو پـروژه در دسـت اجـرا يـا گـزارش نهايي فروسـت دار بـه عنوان همـکار در 

سـه سـال منتهي به دوره بررسـي باشـد. 
2- مجـري دو طـرح/ پـروژه تحقيقاتـي مصـوب يـا گزارش نهايي ثبت شـده،  در سـه سـال منتهي به 

دوره بررسـي باشد. 
چنانچـه عضـو غيـر هيئـت علمـی در مـدت 3 سـال متوالی شـرايط فوق را نداشـته باشـد، از شـمول 

محققـان خارج می شـود.


