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 تعالیباسمه 

 داخلی هیأت ممیزه دانشگاه یزدهاي ه رویّمقررات و مجموعه 
 )1400ماه اسفندویرایش (

 توضیح:

 مرتب شده است.   1395نامه ارتقاي مرتبه ابالغی سال  مفاد این مجموعه، بر اساس بندهاي آیین •

نامه، در اینجا  نامه و شیوه اجرایی آن مطرح بوده و موارد مصرّح در آیین   مهانو شیوه نامه ارتقاي مرتبه  آیین موعه، به عنوان مکمّل مفاد و توضیحات  جاین م •
 تکرار نشده است. 

 : 1ماده 

 1 ماده
 ) فرهنگی(

تواند  فعالیت نمیقرار داده شود، همان  مادهدر جداول مربوط به این  ،(فرهنگی) 1نانچه فعالیتی براي کسب امتیاز از یکی از بندهاي ماده چ •
 .ز سایر مواد هم در نظر گرفته شودا  زسب امتیاک  براي

 

 : 2ماده 
 2ماده 

 ) آموزشی(
 باشد: ) متشکل از افراد زیر می 1-2کمیته موضوع ماده ( •

   ین دانشکده، رئیس بخش مربوطه ئیس و معاونر  ها:هاي زیرمجموعه پردیس دانشکده در 

   مستقل مربوطه ه  وگر  مدیر   ین پردیس،ئیس و معاونر  :هازیرمجموعه پردیس   هاي مستقلِگروه در 

   ین دانشکده مستقل، مدیر گروه مربوطه ئیس و معاونهاي مستقل: ردانشکده در 

محاسبه  براي متقاضی تعیین نموده، به زمان درخواست نیمسال منتهی  10داکثر حکه کمیته فوق در امتیازهایی بر اساس   )1-2امتیاز بند ( •
 . بودمالك عمل خواهد  هاي موجود  میانگین نتیجه نیمسال  ،هاي گذشتهل ا نیمساز    برخی  درتعیین امتیاز  دم  در صورت ع   شود.می

طالعاتی در مفرصت  و یا    ،فرصت مطالعاتی  مان،مرخصی زای،  مرخصی بدون حقوق الیلی (مانند  د  به ت علمی  أهایی که عضو هینیمسال   در •
فرصت مطالعاتی در جامعه    حالتدر  البته  .  شودور مینظمصفر  )  1-2(  بندامتیاز    ،موزشی نداشتهآتباط  ار  دانشکده  /با گروه  )جامعه و صنعت

توسط کمیته فوق )  1-2(بند  امتیاز    يعملکرد و  سبر اسا ،  بوده   راقربر  دانشکده  /گروهبا    أت علمی عضو هیی  موزشآارتباط  ه  چچنان  ،و صنعت
 . باشدب میبل احتساو قامعین  

 : شودنامه ارتقا مشخص میآیین  )2-2(طبق مفاد بند  و    ي)و (با وزن مساموارد ذیل    ) بر اساس میانگین2-2امتیاز بند ( •

   درخواست   نیمسال منتهی به زمان  8امتیازدهی دانشجویان در حداکثر 

   در زمان درخواست   )گروهب مورد، مدیر  (یا حس   بخش  رئیسامتیازدهی 

 ر زمان درخواست د  )پردیس(یا حسب مورد، رئیس    رئیس دانشکده  یازدهیامت 

در مقایسه با سایر اعضاي هیات علمی و نیز  بوده    وبیمطلدر وضعیت  ، متقاضی  به کیفیت تدریس  تیازدهی دانشجویانام  رود درانتظار می  •
 باشد. گرفته  قرار    مناسبییگاه  جا  گروه/ دانشکده مربوطه، در

 

 : 3ماده 
1-3 
  -میعل همقال

 پژوهشی

هاي با اعتبار  مجله در فهرست  ،  مقاله در آن به چاپ رسیده  اي کهه ار مدر ش  ،مربوطه  مجلهامتیاز مقاالتی در این بند قابل احتساب است که   •
هاي  ه در نمای  اي باشد کهشده نمایه معتبر  ت  مجالو یا جزو    بوده  عالی حوزه علمیهژوهشی از کمیسیون نشریات وزارتین یا شوراي پ  -علمی

 . قرار دارد  وملتأیید معاونت پژوهشی وزارت ع مورد    المللیِمعتبر بینیا تخصصی  ستنادي  ا

ذیل محاسبه  هاي  فرمول   با توجه به  مجله  )وضعیتنوع (، بر اساس  عتبرپژوهشی م  -علمی  مجلهشده در  هشی منتشر ژوپ  -علمیمتیاز مقاله  ا •
 شود: می
   پایگاه استنادي  نمایه شده در  مجلهJCR  )  یاWoS(:  3 + 2Q + (IF/MIF)    امتیاز  7(تا سقف ( 
 3عالی حوزه علمیه:  شوراي وزارتین یا  د کمیسیون نشریات  تأیید  رپژوهشی مو  -علمی  همجل + 2Q 
   ياستناد   یگاهشده در پا  یهنمامجله  Scopus  :3 +1.5Q 
  ياستناد  مجله نمایه شده در پایگاه  ISC  یعالي ا شور  ای  نیوزارت  اتینشر  ونیسیکم  دیمورد تائ  یپژوهش  -یمجالت علم  ستیکه در ل  

3:  دقرار ندار  هیحوزه علم + Q 
 مورد تأیید معاونت    المللیِهاي تخصصی معتبر بینهاي استنادي معتبر نمایه نشده ولی داراي یکی از نمایهي که در پایگاه امجله

3پژوهشی وزارت علوم است:   + Q 
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0 هافرمول این که در   Q 1≤ بین در  ارزش مجله    بندي مجالت،عیت مجله در چاركوض   ی نظیریها(بر اساس شاخص   مجلهکیفیت  پارامتر    ≥
رشته، تخصصی بودن  /تخصصی  /گرایشی-صاحبنظران  مجله)  مجله  عمومی  سابقه  و  ناشر،  داوري،  فرایند  کیفیت  و  ،  اساس    مقالهنیز  (بر 

و  بوده  محتواي مقاله)    ارش، حجم وم و حل مسائل کشور، کیفیت نگعل  ، اثرگذاري مقاله در توسعهوضوعم  نهایی نظیر جدید بودشاخص 
 شود. کننده تعیین میتوسط مرجع بررسی 

• IF  تاثیر مجله مورد نظر استنادي    ضریب  نمایه  تاثمی   MIFو    JCRدر  (بر    استه  مجلآن  به    مربوطشاخه تخصصی  مجالت  ر  یانه ضرایب 
 . ودشمنظور می   MIFمقدار    نکمترید،  رداقرار  ند شاخه تخصصی  در چاي  گر مجلها  .گلستان)  انهما سساس گزارش  ا

سال چاپ مقاله    IFو    MIF  در زمان ارائه درخواست،  در صورتی که   .شودمی همان سال چاپ مقاله منظور    IFو    MIF  در محاسبه امتیاز، •
هر دو   دبایمی  IFو    MIFدر هر صورت    شود.می   بل استفادهیا دو سال ماقل و  قباسال م  IFو    MIF  به ترتیب اولویت از  اعالم نشده باشد،

 مربوط به یک سال باشند. 

 گیرد.  ت داخلی و خارجی (غیر از موارد فوق)، امتیازي تعلق نمیمجالبه مقاالت چاپ شده در سایر   •

 ین زمینه، نقص در ا  ،بودهعهده متقاضی    بر  )مربوطه  الس(در  مجله  یا تخصصی    نمایه استناديوط به  مرب   مدركارائه    در همه موارد فوق، •
 ود. شموجب عدم اختصاص امتیاز به مقاله می

منتشر شده توسط  فهرست  جعلی (یا  نامعتبر  ت  مجالفهرست  که در  )  نشدهشده و یا نمایه از نمایه  اعم(  یتمجالدر    چاپ شدهاالت  به مق •
در   گیرد.قرار میجعلی مالك  امعتبر و  ن  تمجالآخرین فهرست منتشر شده  ین مورد،  ا  در   گیرد.تیازي تعلق نمیقرار دارند، ام  وم)وزارت عل

 مالك عمل است.   ،مجلهتصویب عدم اعتبار  تاریخ  ر،  ت نامعتبمجالمورد  

 دهاتشخیص دکیفیت  کماي  و یا مقالهاعتبار  کم اي  مجلهممیزه،    هیأتیا    ، وکمیسیون تخصصیکمیته منتخب،  در صورتی که به تشخیص   •
 .گرفته شودتر در نظر  یین) پا 3هاي فوق (کف موجود در فرمول تواند از  امتیاز مقاله مربوطه می شود،  

با حداکثر  مقاله  • مقاله   30هاي  امتیاز می درصد همپوشانی، مشابه  فاقد همپوشانی، مشمول  بین  شوند.  هاي  ازکه  ی  یهامقاله از    70  بیشتر 
داوري  کننده (و یا رد میزان همپوشانی، نظر مرجع بررسی ند مشمول امتیاز شود. در موتواآنها می  از ، فقط یکیبا هم همپوشانی دارند درصد

 ام شده) مالك عمل است. انج

(رشته در زمینه تخصصی    پژوهشی  -علمیمقاله    5و    3متقاضی ارتقا به مراتب دانشیاري و استادي باید حداقل به ترتیب  :  هاي ویژهمقاله •
پژوهشی مورد تأیید وزارتین یا   -علمیت  مجال  در بوده، ارائه دهد که  در آنها به عنوان نویسنده مسؤول  که    دخو  )یشگروه آموز /یلیتحص

یا  شوراي  و  علمیه  حوزه  در  نمایهبر  معتمجالت  عالی  بیننمایهشده  معتبر  استنادي  (نمایههاي  مورد  المللی  استنادي  معاونت    تأییدهاي 
علوم)   وزارت  مقاله   .شدبا   شده  چاپپژوهشی  بین  ویژه،در  تخصص  هاي  زمینه  در  مقاالتی  دمتقاض  یوجود  که  و  ی  بوده  باال  کیفیت  اراي 

 ر است. ورد انتظاشود، م متقاضی در آن نویسنده اول محسوب می

هستند، ر  تبمع   ه و صرفاً داراي نمایه تخصصیهاي استنادي معتبر نمایه نشداهیگپاپژوهشی چاپ شده در مجالتی که در    -هاي علمیقاله م •
 باشد. مقاله ویژه قابل قبول نمی  وانبه عن

ارائه گواهی پذیرش مقاله کفایت نمیمقاله  • نسخه در حال  کند.  هاي ویژه باید در مجله به چاپ رسیده باشد. در مورد این مقاالت، صرف 
 شود. یده در نظر گرفته مبه مثابه مقاله چاپ ش  DOI  يارا ه دنسخیا  و    انتشار مقاله

(به میزان درصد غیرهمپوشان    ویژه، مقاله داراي همپوشانی به عنوان کسري از یک مقاله  یژه ي وهابین مقالهود همپوشانی  ت وجورصدر   •
   باشد.مقاله) قابل قبول می 

با  ود (شی حسوب مه نویسنده اول مقاله مشود، مؤلفی کذکر نمی  مجله الت آن  اي، نویسنده مسؤول در مقامجله در صورتی که بنا به روال   •
 د. شومند  ول بودن در آن مقاله بهره ؤ تواند از امتیاز نویسنده مس هاي موجود در این رابطه)، میره تبصرعایت  

دار مکاتبات بوده،  عهده   شدهندات ارائه  بر اساس مستکه    ايفقط نویسنده اي داراي دو یا چند نویسنده مسؤول باشد،  در صورتی که مقاله  •
 مند شود. آن مقاله بهره   سؤول بودن درده مسنیوتواند از امتیاز ن می

متقاضی در آنها نویسنده مسؤول یا  بوده و  ) قابل قبول  1-3داخلی، امتیاز آنها در بند (  این مجموعه مقررات  طبقین مقاالتی که بر  ب  از •
  د. ن خارجی باش زبابه  مقاله    2  و  1  یبترحداقل به ترود  انتظار می ا به مراتب دانشیاري و استادي  قارت  برايشود،  نویسنده اول محسوب می

 . باشدمتقاضی    )یگروه آموزش/یلی(رشته تحص  یحوزه تخصصن مقاالت باید در  ای

) که در آن به یگروه آموزش/یلی(رشته تحصخود    یدر حوزه تخصصپژوهشی به زبان فارسی    -علمی  مقالهیک  حداقل    یدتقا بامتقاضی ار •
حوزه    عالیي شورا   ای  ینوزارت  ییدمورد تأ  یپژوهش  -ی علم  ه، ارائه دهد که در مجلشود وب میحسمنویسنده اول  یا  مسؤول    یسندهعنوان نو

 باشد. ذیرش قطعی  اراي گواهی پ و یا دچاپ    یهمعل

،  Short Communication  ،Research Note  ،Technical Note  ،Case Report،  Letterت مقاله کوتاه، یادداشت فنی،  مقاالتی که به صوربه   •
Rapid Communication  یص کمیسیون  حسب تشخ  ،ر شدهمنتش  -کندمتمایز می   که مقاله را از یک مقاله کامل-عناوین مشابه دیگر  ، و یا
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  ویژه ورت دارا بودن شرایط مقاله  در ص  مقاالت  گونهگیرد. این تعلق می  مجلههمان  در  درصد امتیاز مقاله کامل    70ممیزه تا  خصصی و هیأت  ت
 بود.   ول خواهدقابل قب  د تعیین شده)(به میزان درص  یژهعنوان کسري از یک مقاله و، به  )ه مسؤول بود  یسندهنو  یضکه متقا  يا مقاله (

 شوند. شوند، به عنوان یک مقاله محسوب می یاد در چند شماره چاپ می ه دلیل حجم زمقاالتی که ب •

به چاپ   همایشمرتبط با آن   مجالتن در آبه ) یا مشاSpecial Issueه (شماره ویژ عنوان تحت ها، عیناًهمایش ارائه شده در مقاالت چنانچه  •
 شوند. یهشی محسوب نمژوپ  -وان مقاله علمیعن  به  ،برسند 

  سپري شده صدور نامه پذیرش  ال از تاریخ چنانچه دو س  ،بوده   دو سال پس از تاریخ صدورت علمی تا  مجالمقاله در  نامه پذیرش  ار  اعتبمدت   •
 شود.   مقاله، ارایه  طوالنی چاپ آنروند  مبنی بر موجه بودن    مجلهت نامه معتبري از آن  ي اسور رضبراي کسب امتیاز  باشد،  

د را در افقت دانشگاه یزمتقاضی قبالً موبوده و  اول، دانشگاه یزد    ) از متقاضی هستند، اگر محلaffiliation(  کارمحل    اراي دومقاالتی که د  هب •
   گیرد.میمتیاز تعلق  اوده باشد،  نم  بسکدوم    )affiliation(با محل  مورد همکاري  

رساله خود   /نامهپایان وي مزبور هنوز از ده ولی دانشجاضی مستخرج ش اهنمایی متقت رتح رساله دانشجوي /مهناایاندر مورد مقاالتی که از پ •
است  ننموده  ص  ،دفاع  منتخب/    تأیید رت  ودر  بر  کمیته  مبنی  تخصصی  مقالهکمیسیون  پایان   استخراج  با    رساله/همنااز  مقاله  تطبیق  (با 

   ود.شمیمند  هره ر اول بتیاز نف، از امیاسام  ز ترتیبراهنما صرفنظر ا  ، استادپیشنهادیه دانشجو)

 گروه آموزشی) متقاضی باشد.   /تخصص (رشته تحصیلیمستقیماً در ارتباط با    ایددرصد از امتیازهاي این بند ب  70ل  حداق •

نقد   • کرسی  برگزاري  صورت  ت  -میعل  مقالهدر  مؤلف  پژوهشی  چ (مؤلف وسط  از  بعد  اساس  ان)  (بر  کرسیشیوه اپ  برگزاري  هاي  نامه 
امتیاز  در این شرایط، گیرد. درصد امتیاز پژوهشی تشویقی به مقاله تعلق می 10ممیزه، تا تأیید کمیسیون تخصصی و هیأت با آزاداندیشی)، 

 ود.ر رراتفه ارتقا  امنآییناز سقف موجود در    تواندمیپژوهشی ن  -مقاله علمی

2-3 
  -علمیاله مق

 مروري

 یازامت  7تا  :  پژوهشی معتبر  -ت علمیمجالمروري چاپ شده در    -مقاله علمی •

   )1-3(  پژوهشی  -مقاالت علمیمربوط به بند    دمشابه موارتیازدهی:  بار مجله و نحوه ام وط به اعتموارد مرب  •

3-3 
  -علمیمقاله 

 ترویجی 

هاي با اعتبار  در فهرست مجله   یده،که مقاله در آن به چاپ رس  يادر شماره   ،بوطهجله مرل احتساب است که مقاب  دنامتیاز مقاالتی در این ب •
 بوده باشد.   هعالی حوزه علمیراي میسیون نشریات وزارتین یا شوترویجی از ک  -علمی

  امتیاز  3تا  ترویجی داخلی:    -ت علمیمجالاپ شده در  چ مقاله علمی   •

مدخل   4-3
 همدانشنا

 امتیاز   2مدخل دانشنامه: تا   •

 و 5-3
6-3 
ه و  مقال

 خالصه مقاله
 یهمایش

مقاال • علمی کامل چاپ شده در مجموعه  از کشور که    المللین یب  يهاهمایش ت  مقاله  اندانشگاه   سطتوخارج  یا  معتبر  علمی  هاي  جمن ها 
و ارایه    همایشاز مؤلفین در    یکیحداقل    د (به شرط حضورشویم  یهنما  یمعتبر علم  هايیگاه آنها در پا  هايه مقالالمللی برگزار شده و  بین

 امتیاز   2تا    ):مقاله

هاي علمی  انجمن داشت،  لوم یا بهوزارتین عها  ننده آنبرگزارکهاي داخل کشور که  یشهمامقاالت  کامل چاپ شده در مجموعه    یمقاله علم •
(هاي دولتی  دانشگاه رسمی کشور،   تا (1سطح  علوم   يد بنسطح(بر اساس  )  3)  یا مؤسسه  ،)وزارت  از    دولتیي پژوهشی  هاو  داراي مجوز 

 امتیاز   5/1تا    :باشندوزارتین  

ي  مجاز   هايیشو هما  یی،دانشجو  هايیش (داخل کشور)، هما  يامنطقه   یا  یاستان  هايیشهمابه مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت   •
صورت مجازي    ت حضوري بهل روال برگزاري آنها از حانند شیوع کرونا)  ام(  صشرایط خابه خاطر    که  هایی همایش   گیرد.امتیازي تعلق نمی

 ثناست. ه مستعدقااز این    ،هیافتتغییر  

  همایش امتیاز مقاله کامل در همان  سقف  ، نصف  همایشعه مقاالت  قاله چاپ شده در مجمو) متیاز خالصه (چکیدهدر موارد فوق، سقف ام •
 است.  

از متقاضی در یک    بلاق  هالصه مقالحداکثر تعداد مقاله و خ • کل مقاالت و  منظور تعداد    .مورد است  3مجموعاً    ،در هرسال  همایشقبول 
 ئه داده است. یش اراهمکاران در آن همااري دانشجویان یا  الصه مقاالتی است که متقاضی با همکخ

به  تعلقامتیاز  مجموع  که    در صورتی • ارائه شده در  گرفته  از  هاهمایش مقاالت کامل  به    12، بیش  امتیاز مازاد،  باشد، نصف  مجموع  امتیاز 
 . ))6-3ند (امتیاز ب  5(با رعایت سقف    شودضافه میها اهمایش ارائه شده در  امتیاز خالصه مقاالت  

له  قام 7-3
مستخرج از  

رساله  
 قاضیمت

 سی است. پژوهشی معتبر در این بند قابل برر  -ت علمیمجالپ شده در  پژوهشی چا  -مقاالت علمیها  تن •
   گیرد).ی مستخرج از رساله امتیازي تعلق نمیهمایشت  مقااله  ب(

 باشد. می  )1-3(  یپژوهش  -یمقاالت علمبند  د مربوط به  ه موار، مشابمستخرج از رساله متقاضیهاي  در مورد مقالهشرایط اعتبار مجله   •
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قاضی به عنوان نویسنده اول، یا پس از نام  آن نام متر  دشته و دا نامه متقاضی همپوشانیدرصد با رساله/ پایان  70هایی که حداقل مقاله براي  •
نوی عنوان  به  شده  استادراهنما  ثبت  مسؤول  نویسنده  عنوان  به  یا  و  دوم،  ا(صرف   امتیاز  2تا  باشد،  سنده  سهنظر  و  تعداد  مشارکت  ز  م 

داقل یکی از استادان راهنما) در بین  ح یا  (ا  مراهن  نام استادي است  ضرور   ها،ه ه مقالنگودر این   در این بند قابل احتساب است.نویسندگان)  
 ود داشته باشد. جو   نویسندگان مقاله

 ی مستثناست. به عنوان محل کار متقاضنام دانشگاه یزد  ورت درج  از قید ضر مشمول این بند،    هايمقاله  •

 گیرد. آنها بعد از اخذ مدرك دکتري باشد، امتیاز تعلق می به مقاالتی که تاریخ چاپ  فاًصر •

8-3  
  ، نش فنیاد

اختراع  
 اکتشاف 

 امتیاز  2ملی تا  و    4المللی تا  بیندد:  گر شماره داراي  استاندارد انتشار به منجر  که و ملی  المللیبین سطح در معتبر استانداردهاي  تدوین •

 شماره داراي ارداند تاس  انتشار به منجر مربوطه هايستورالعمل د  چارچوب  در که  صنعت به خدمات ارائه منظور به آزمون هايروش  معرفی •

 از امتی   4ملی تا  و    8المللی تا  بین  :گردد

9-3  
طرح گزارش  

 پژوهشی

   امتیاز  2داخل دانشگاه: تا  وهشی  پژ  طرحگزارش   •

 : طرف قرارداد بیرون دانشگاهبا  شی  وهپژح  طرگزارش   •

o  امتیاز)   15ن) (تا سقف  لیون تومای(برحسب م  طرح  برابر جذر مبلغ   2/1تا  :  31/04/99هاي با نامه خاتمه به تاریخ حداکثر  طرح 
o  فرمول  ساس بر اشگاه و  مدیریت امور فناوري دانامتیازدهی بر طبق نامه   :به بعد 10/05/99به تاریخ با نامه خاتمه هاي طرحp × q × o   با)

 :که در آنامتیاز)    15سقف  
 p  تسا   )تومان  میلیون  (بر حسبمبلغ طرح  ر  برابر جذ  2/1  مساوي . 
 q    شود: تعیین می  2/1تا    8/0بین  رهاي زیر  که با توجه به پارامتاست  ضریبی 

 ت. ه اس شد  کتبی یا شفاهی به مسئولین دانشگاه منعکسصورت  ه  نظر کارفرما که ب □

 حساب بیمه.و مفاصا  کارفرما، اخذ حسن انجام کار  عملکرد مجري در پیگیري روندهاي الزم نظیر تسویه حساب با □

 اند. علمی دانشگاه انتخاب شده ین اعضاي هیات  ناظرین که از بظر داور و یا  طرح از ن  ت اجرايفیکی □

 دات مرتبط با طرح. تنمسا  ی  نظر شوراي واحد پژوهشی در مورد کیفیت گزارش طرح پژوهشی و □

 باشد.   اجراي طرح طبق زمانبندي اعالم شده صورت گرفته و مورد تایید کارفرما □

 o    شود: میتعیین    2/1تا    8/0بین  رهاي زیر  ارامتپبه    توجه  که بااست  ضریبی 

 المللی).بیناي، ملی،  وع قرارداد طرح پژوهشی (منطقه ن □

 جویان در اجراي طرح پژوهشی. دانشی و  نحوه مشارکت مجري با سایر اعضاي هیات علم □

اعتبار طرح در آزهزینه □ به   ینه پرسنلیزر (نسبت هاي ماندگاهاي دانشگاه و خرید تجهیزات سرمایهمایشگاه کرد 
 ). شدباهزینه کل طرح باال ن

 اي یا ملی آن.انتخاب طرح پژوهشی به عنوان طرح برتر دانشگاه یا استانی و اثرگذاري منطقه □

 ري یا انتقال فناوري طرح و یا خلق اثر هنري بدیع. وفنا  وري،میزان نوآ □

 اه). گشی و دانش ت و کتب مستخرج از طرح پژوهشی (با ذکر نام واحد پژوهمقاال □

 انشگاه به عنوان مالک اختراع ثبت شده است).پتنت) براي دانشگاه گردد (نام داجراي طرح منجر به ثبت اختراع ( □

 د. کارآفرینی و یا درآمدسازي براي دانشگاه داشته باش اشتغال و  سعه  ر تواي داجراي طرح تاثیر بالقوه  □

و  پژوهشی  طرح  گزارش   • اوق  صندبا قرارداد بین متقاضی  (بر حسب  مبلغ طرح  ر  ذرابر جب  2/1  تا  :هشگران و فناوران کشورپژو  زحمایت 
 ) امتیاز   15(تا سقف  ) تومان  میلیون

مبلغ طرح  ر  ذرابر ج ب  2/1  تا  :بگان خن  یادبنو  (به عنوان استاد خبره)  با قرارداد بین متقاضی  شهید احمدي روشن  پژوهشی    هايطرح گزارش   •
 ) امتیاز  15(تا سقف  ) تومان  (بر حسب میلیون

 است.   از ضروريگواهی پایان طرح، براي کسب امتی پژوهشی دانشگاه مبنی بر مبلغ و  معاون  أییدیه  ت  عموم موارد فوق،در   •

ژوهشی  ح پطر  یازِمتا  اي قبلیِههاي گذشته و بر اساس سقف ه خاتمه طرح پژوهشی که در دور  هاي قدیمیِمتیازهاي ذکر شده در گواهی ا •
 شود. بندي می، مقیاس این بند  امتیاز  فعلیِلی و  بهاي قسقف   نسبتِ  اساسه، بر  بود

•  
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10-3  
 عاثر بدی

زیر  ول  بق جدط  ، برگروهییا    هاي انفراديا و ... و یا ارائه شده در نمایشگاه هجشنواره منتخب  ري  هنآثار  حداکثر امتیاز قابل کسب در مورد   •
 زه است. ممی  ه مصوب هیاتنامیوه شامتیازدهی به این آثار بر اساس    گردش کار.  است

 
 سطح موضوع  ریدیف 

1 

  ،هاجشنواره منتخب    هنري  آثار
  ،هادوساالنه ،  مسابقات

  هايفراخوان ... و  و    هاساالنه هس
 معتبر

 ملی المللی بین

 سومرتبه   دومرتبه   اول رتبه   سومرتبه   دومرتبه   اول رتبه  

8 6 5 5 4 3 

2 

شده    ارائهداوري و    هنري  آثار
در    رادينف ا  هاينمایشگاه در  

زمینه هنرهاي تجسمی،  
 ...   معماري، مرمت، شهرسازي،

 داخل کشور  خارج از کشور 
موزه و  

  هاينگارخانه 
 معتبر

هاي  نگارخانه 
 دانشگاهی

 * سایر
موزه و  

  هاينگارخانه 
 معتبر

  هاينه نگارخا
 دانشگاهی

 * سایر

6 4 3 3 2 1 

3 

داوري شده و    هنري  آثار
  هاينمایشگاهیافته به  راه 

در زمینه هنرهاي    گروهی
تجسمی، معماري، مرمت،  

 ...   شهرسازي،

 ملی المللی بین
موزه و  

  هاينگارخانه 
 معتبر

هاي  نگارخانه 
 دانشگاهی

 * سایر
موزه و  

  هاينگارخانه 
 معتبر

  هاينه نگارخا
 دانشگاهی

 * سایر

5 3 2 2 1 5/0 
 .باشدمی معتبر فرهنگی و هنري ها و مؤسساتهاي ارگانشامل فرهنگسراها و نمایشگاه  :سایر*

به   • فوق)  ري  هنآثار  سایر  امتیازدهی  موارد  از  داوري  (غیر  از  شپس  اساس  مصویوه بر  ممیزه  بنامه  ط  و  هیات  جد بر  زیر صورت  ول  بق 
 رد:گیمی

 امتیاز محدوده   درجه ارزشیابی موضوع 

  بري داوري شده  ثر بدیع و ارزنده هنر ا
 هیات ممیزه   اساس شیوه نامه مصوب

 10تا    5/8 درجه یک
 5/8  کمتر از  تا  7 درجه دو 
 7  متر ازک  تا  5/5 درجه سه

 

11-3 
اعتبار  جذب 

پژوهشی 
 ) گرنت(

وهشگران و فناوران کشور،  ژاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پیهوري، بن اعتبارات جذب شده از معاونت علمی و فناوري ریاست جمامتیاز   •
قابه،  هاي مشو سازمان   نهادهادیگر  و   بادر  آزمایشگاه   هايرنامه لب  از تجهیز  پسادکترا،  هاحمایت  و  ، جذب محقق  با متخصصان  همکاري 

 است. احتساب  . در این بند قابل  هاي تحصیالت تکمیلی، و ..نامه حمایت از پایان قیم،  دانشمندان ایرانی غیرم

 است.   روريض  ب امتیازبراي کس  اعتبار جذب شدهمبلغ  انشگاه مبنی بر  پژوهشی د  عاونتأییدیه م •

و یا جذب  )  2-9-3(بند    دانشگاهیون برح  طرگزارش    امتیازدو  تواند از یکی از  می صرفاً  دانشگاهی  برون  در رابطه با هر طرحا  قمتقاضی ارت •
 نماید.   استفاده)  11-3  ند(باعتبار پژوهشی  

12-3 
 ،تصنیف

 ،تألیف
تصحیح 
 ،انتقادي
 ترجمه

 : ناشرتبار  و اع   ، فرایند داوري،، کیفیت نگارش، کمیت اثرا ب اعتبار محتوحسبر    )ارتقا  مهنا(طبق تعریف آئینکتاب  ف  نیتص •

 امتیاز  15تا    5/7راکز معتبر دانشگاهی یا وابسته به وزارتین: بین  ا داوري دانشگاهی و چاپ توسط مب 

 یاز تام  10روابسته به وزارتین: بین صفر تا  بدون داوري دانشگاهی و چاپ توسط مراکز غیردانشگاهی و غی 

 : اعتبار ناشرو    ، فرایند داوري،، کیفیت نگارش، کمیت اثراحسب اعتبار محتو بر  نامه ارتقا)  تعریف آئین  تألیف کتاب (طبق •

 امتیاز  10تا    5ا داوري دانشگاهی و چاپ توسط مراکز معتبر دانشگاهی یا وابسته به وزارتین: بین  ب 

  امتیاز   7تین: بین صفر تا  یروابسته به وزارو غ  پ توسط مراکز غیردانشگاهیانشگاهی و چابدون داوري د 

، اعتبار ناشر متن اصلی،  حسب اعتبار علمیبر  بان فارسی یا برعکس،  از متن ارزنده خارجی به زص متقاضی)  با تخص  (متناسبترجمه کتاب   •
ند داوري، و اعتبار  مه و ... )، فراینا، واژه ها، نمایهپاورقی توضیحی، پیوست   هاي علمی (از قبیل مقدمه،افزوده کمیت متن،    کیفیت ترجمه،

 ناشر ترجمه: 

 امتیاز  7تا    3وابسته به وزارتین: بین  توسط مراکز معتبر دانشگاهی یا  ا داوري دانشگاهی و چاپ  ب 

 امتیاز   4ر تا  بدون داوري دانشگاهی و چاپ توسط مراکز غیردانشگاهی و غیروابسته به وزارتین: بین صف 
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، در کمیسیون تخصصی  دانشگاه   پس از بررسی و اظهار نظر شوراي انتشاراتحسب مورد  ،جلديهاي چندکتاب ازدهی به  امتیدر مورد نحوه  •
 . شودگیري میتصمیمربط  ذي 

 زامتیا  3لیف یک فصل از یک کتاب: تا  تأ •

از تعلق  ذکر شده باشد، امتیح/ مترجم  کنار نام نویسنده/ مصحّ  در)  Yazd University(یا  دانشگاه یزد  هایی که در آنها نام  کتابصرفاً به   •
 گیرد.می

درصد    30دانشجوي تحت راهنمایی متقاضی، در صورتی واجد شرایط امتیاز است که حداقل    یا  رساله متقاضی و    /نامهایانکتاب برگرفته از پ •
 : شودحاسبه می کتاب به شرح ذیل مامتیاز    ،شرایطدر این  داشته باشد.  مزبور  رساله    /نامهبت به پایانتغییر نس

 کتابز  درصد امتیا  25تا    :درصد  50تا    30رساله بین    /نامهپایان   باکتاب    فاوتت   

 کتاب  زدرصد امتیا  50تا    :درصد باشد  70تا    50  رساله بین  /نامهبا پایان ب  ت کتاتفاو 

   کتابز  صد امتیادر  100تا    :درصد  70یش از  رساله ب  /نامهبا پایان کتاب  تفاوت 

صورد • برگزاري  ر  (مؤت  مؤلف  توسط  کتاب  نقد  اکرسی  توسط  چاپ  از  قبل  شیوه لفان)  اساس  (بر  یزد  دانشگاه  برگزاري  نتشارات  نامه 
گیرد. در صورت درصد امتیاز پژوهشی تشویقی به کتاب تعلق می  20یزه، تا  تخصصی و هیأت مم  هاي آزاداندیشی)، با تأیید کمیسیونکرسی 

ز سقف موجود در  تواند امیز کتاب نامتیادر این شرایط،  شد.  بادرصد می  10امتیاز تشویقی  کتاب، سقف  بعد از چاپ  کرسی نقد    برگزاري
 نامه ارتقا فراتر رود. آیین

13-3 
راهنمایی 

و  نامهپایان 
 رساله 

درصد    70بیش از  ري آن بوده  متقاضی مج  پژوهشی که  ینامه/ رساله دانشجوي تحت راهنمایی متقاضی با گزارش طرحی که پایاندر صورت •
باشد، م (تواند  می صرفاً    در مورد آن فعالیتتقاضی  همپوشانی داشته  بند گزارش طرح پژوهشی  از دو  امتیاز یکی  و یا راهنمایی 9-3از   (

ان عدم  ناسب با میز بند، و مت  تواند از امتیاز کامل در یکتقاضی میود. در صورت همپوشانی کمتر، ممند شبهره   )13-3مه/ رساله (ناپایان 
 مند شود. ره وشانی از امتیاز بند دیگر به همپ

احراز  در   • بند (بررسی  نیاز در  پایان)،  13-3شرایط وتویی مورد  استادراهنمایی متقاضی در  حت راهنمایی  ت  هايمه/ رساله نامجموع درصد 
نظر  برابر با صفر در  درصد بوده،    30کمتر از    هنمایی متقاضی در آنستادراا ي که درصد  ارساله   /نامهپایانالك عمل است. در این زمینه،  م

 شود. گرفته می

است که  ساب  ل احتقاب)  13-3(بند  ر  مورد نیاز دشرایط وتویی  احراز  ر صورتی براي  د  هارساله دانشجویان سایر دانشگاه   /نامهیان پاراهنمایی   •
 اشد. ه اخذ شده ب دانشگاون آموزشی  رساله، مجوز الزم از معا   /نامهپایان مایی  راهن  عدر شرو

متقاضی از سهم استادراهنما  ندي مه شرایط مربوط به بهرها و نیز  رساله در سایر دانشگاه   نامه/هنمایی پایان درااعطاي مجوز براي استا  وابطض •
شگاه  یید هیات رئیسه دانأبه تزشی  آمو  د معاونپیشنها  ادستورالعملی است که ب  عتاب  ،هاه/ رساله نامپایان  هنگومستخرج از این  هايه در مقال

 . رسدمی

ل در یک کتاب تصنیفی، نویسنده اول محسوب شده و مجموع درصد  دن یک کتاب تصنیفی آن است که متقاضی حداقبومنظور از دارا   •
 رصد برسد.  د  100مشارکت وي در کتب تصنیفی به  (سهم)  

 .  ب شودصلی محسوري اطرح ملی به عنوان مج  یکل در  حداق  یمتقاض  ی آن است کهطرح ملّ  یکا بودن  منظور از دار •

14-3 
کرسی 

 پردازي ریهنظ

•  

15-3 
در  رتبه 

 جشنواره 

 متیاز ا  4، و  5،  6به ترتیب تا  ارتقا):    نامه نامه اجرایی آیینهاي معتبر (موارد مندرج در شیوه هاي اول، دوم، و سوم در جشنوارهرتبه •

16-3 
و   داوري
فعالیت  نظارت

 پژوهشی

 ز امتیا  2  ): تاممیزه  ت خیص هیأه تشب(ی و کالن  طرح ملّهر  داوري   •

 امتیاز  33/0  تا   :ايهر طرح استانی و منطقه   وريدا •

 امتیاز   2نظارت): تا  خاتمه    گواهیطرح پژوهشی و فناوري (همراه با  بر هر  نظارت   •

 امتیاز  1شگاهی یا وابسته به وزارتین: تا  ب در انتشارات معتبر دانداوري هر کتا •

 امتیاز    33/0  :تبرمع  ژوهشیپ  -یعلمدر مجالت  اوري هر مقاله  د •
 .)گیردیتعلق نم  یازيامت  المللیینبو    یداخل  یعلم   هايیش مقاله در هما  يداور   به(

 امتیاز   2/0رت علوم: تا  وزا  یر مراجع مورد تأییدا اکتشاف ارجاعی از دفتر مالکیت معنوي یا ساداوري هر اختراع ی •
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 امتیاز  1  ،کاريهم  ساعت  100  ه ازاي هرهاي برتر: ب ه ایده داوري براي جشنوار  •

 ازامتی  1و ملی تا    2المللی تا  بین:  استاندارد  نویسپیش براي    یفن پیشنهادهاي  ارائه طریق از ی و ملیالمللبین ي  استانداردها ياور د •

 سایر موارد
 مرتبط با

 3ماده 

در   گیرد.تعلق می   یازذکر شده باشد، امت  متقاضیام  در کنار ن  آنها نام دانشگاه یزد  که در  دستاوردهاي پژوهشیو    هاکتاب ،  صرفاً به مقاالت •
ضروري است. مقاالت صددرصد مستخرج از رساله    Yazd Universityر نام دانشگاه به صورت  به زبان انگلیسی، ذک  ايهب امورد مقاالت و کت

اند  ده ل ش ه دیگري به دانشگاه یزد منتقاز دانشگا  متقاضیانی کهي پژوهشی  ها و دستاوردها ، کتابو نیز مقاالت)  7-3متقاضی (موضوع بند  
 از این قاعده مستثناست.   )،اندپذیرش و چاپ شده   ،لانتقاتاریخ  از    واردي که قبل(م

از  مقاالتی که   • با    70کمتر  متقاضی  پایاندرصد  داردنامه/ رساله  موردهمپوشانی  (می   ، حسب  بندهاي  ) 3-3(یا  و  )  2-3)، (1-3تواند در 
مقاله با  تفاوت    مزبور و متناسب با درصدد  بنامتیاز  مربوط به  ها و سقف  اس فرمول اس  ر این صورت، امتیاز مقاله براز گردد. دمشمول امتی

 شود. نامه/ رساله متقاضی تعیین میپایان 

رج از رساله/  هاي مستخه اول نیست)، مختص مقال  ردي که نام وي به عنوان همکار ردیفمندي استادراهنما از امتیاز نفر اول (در موابهره  •
بوده و شامل سایر دستاوردها  ) دانشجو) affiliationوان اولین محل کار (عنبه  محل تحصیلدانشگاه (و مشروط به ذکر نام  شجونامه دان پایان 

 شود. نمی (اعم از اختراع، اکتشاف، کتاب، و ...)  هاي پژوهشی  و فعالیت 

در مورد همپوشانی احتمالی مقاالت موجود در   ،انیهمپوش خوداظهاريتکمیل فرم ر ي، ضروري است دبه استاد دانشیاري  ازتقاضیان ارتقا م •
هاي  ن کمیسیو  نظر نمایند.ارموجود بوده نیز اظه   )به دانشیاريیاري  (از استادان  مرتبه قبلی ایشبا مقاالتی که در پرونده ارتقاي  فعلی  رونده  پ

 داشته باشند. جه  ین این دو دسته از مقاالت توشانی احتمالی بی مقاالت، به همپوسباید در برر  همتخصصی  

 

 :4ماده 

1-4 
فعال و   حضور

 وقت مامت

 : شودنظر گرفته می  دراي متشکل از افراد زیر  )، کمیته1-4براي تعیین امتیاز ماده ( •

  مربوطه بخش    یس و معاونین دانشکده، رئیسها: رئهاي زیرمجموعه پردیس در دانشکده 

 ردیس، رئیس گروه مستقل مربوطه ن پ ها: رئیس و معاونیوعه پردیس هاي مستقل زیرمجمه در گرو 

  هاي مستقل: رئیس و معاونین دانشکده مستقل، مدیر گروه مربوطه در دانشکده 

بند • (حداکثر)  1-4(  امتیاز  در  فوق  کمیته  که  امتیازهایی  اساس  بر  درخواست   مسالنی  10)  زمان  به  تعیین   براي  منتهی  نموده،    متقاضی 
رعایت سقف  محاسبه می (با  امتیاز در  براامتیاز    8شود  تعیین  بند). در صورت عدم  این  نیمسال ي  از  نتیجه برخی  میانگین  هاي گذشته، 

 اهد بود. هاي موجود مالك عمل خونیمسال 

 نظور خواهد شد. صفر م  ي این بند،وع امتیازها ممج  حاسبهدر مامتیاز آن نیمسال  باشد،    5/0مسال کمتر از  چنانچه امتیاز متقاضی در یک نی •

هاي  گزارش ي و عملکرد و سبر اسا  ،بودهطالعاتی در جامعه و صنعت مفرصت یا فرصت مطالعاتی ت علمی در أی که عضو هیهایبراي نیمسال  •
 . باشدب می تسابل احو قاتوسط کمیته فوق معین  امتیاز این بند    دهد،ه گروه/ دانشکده ارائه میبشرفت کاري که  یپ

امتیاز  ی زایمان،  صهاي مرخبه تعداد نیمسال ،  قاضی در مرخصی زایمان بودهست، متخوامنتهی به زمان درسال  نیم  10  در بخشی ازچنانچه   •
 بل احتساب است. اق)  1-4د (در محاسبه امتیاز بنسال  نیم  10از آن    لهاي قبنیمسال 

2-4 
برپایی  

 شگاه نمای

ا معاون پژوهشی  معاون آموزشی، یاز تأیید پس : یا کارکنان یأت علمیعضاي ها،  براي دانشجویان و هنري پژوهشی، هاي آموزشیارائه کارگاه  •
 امتیاز)   2(تا سقف    زامتیا  1ساعت تدریس در کارگاه    8به ازاي هر    دانشگاه (حسب مورد):

 : ورد)(حسب مپژوهشی دانشگاه    معاونموزشی، یا  آ  معاون،  شده توسط رئیس  ت تأییدهاي میزان ساعت فعالیسایر موارد: بر حسب گواهی  •
 امتیاز)   2قف  یاز (تا سامت  1ساعت    100هر    

3-4 
اندازي  راه

 ، آزمایشگاه
  ... 

 ):  دهدانشک شوراي    تأییدمربوطه (با    با تهیه دستور کار  موزشی در دانشکدهآزمایشگاه آ  (و یا بازطراحی)  اندازيراه طراحی و   •
 امتیاز در هر مورد   1تا  

 امتیاز)    4امتیاز (تا سقف    1ساعت    100هر  ی دانشگاه،  اون پژوهشمع   شده توسط  تأییدفعالیت  ساعت    هاي میزانر موارد: بر حسب گواهیسای •
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4-4 
تأسیس 
 ،دانشگاه

  ... 

وامتیاز همکاري م • پارك علم  هاي  اهی بر حسب گو  :فناوري و مراکز رشد  ؤثر در تأسیس دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، مؤسسه آموزش عالی، 
  4(تا سقف  امتیاز    1ساعت    100): هر  ی دانشگاهاه/ معاون پژوهشئیس دانشگ ر  /وسط مرجع مربوطه (وزیرشده ت  تأییدمیزان ساعت فعالیت  

 امتیاز) 

رائه  رك علم و فناوري و مراکز رشد، اهمکاري مؤثر در تأسیس دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، مؤسسه آموزش عالی، پامندي از امتیاز  براي بهره  •
اصولی یا قطعی شوراي گسترش آموزش عالی    یز گواهی موافقتبوطه) و نمر  فعالیت (با تأیید مرجعر این  گواهی همکاري مؤثر متقاضی د

 وزارت ضروري است. 

دانش   تأسیس • ارائه    بنیانشرکت  کارگروه  دانشتأییدیه  (با  از  شرکت  بودن  تشخیبنیان  و  شرکت ارزیابی  صالحیت  مؤسسات    هاص  و 
 امتیاز   2تا    بنیان):دانش 

5-4 
مدیر 

  ، مسؤول
  ، سردبیر

 
 رئیس قطب 

 امتیاز   3  تا  به ازاي هر سال  :یید معاونت پژوهشی وزارت علوم)تبر (مورد تأمعپژوهشی    -علمیت  مجالیر  ردبس •

 امتیاز  1  تا  به ازاي هر سالم)  معاونت پژوهشی وزارت علو   تأییدمعتبر (مورد  پژوهشی    -علمیت  مجال  سؤولممدیر   •

 امتیاز   5/0تا    سال  زاي هربه ا  :ارت علوم)پژوهشی وزنت  معاو  تأییدعتبر (مورد  م  وهشیپژ  -علمیت  مجالت تحریریه  عضو هیأ •

 پژوهشی   -علمیت  مجالآن در    امتیاز متناظرِ  نصفِ  ،امتیاز موارد فوق  ترویجی:  -علمیت  مجالدر مورد   •

 امتیاز   2تا    به ازاي هر سال:  علمی رسمی کشور  قطب  رئیس •

مدیر  امت • علمییاز  مجالت  دانشگاه:پژوه  -داخلی  ام   هر  شی  یک  تا  (  زتیاسال  بند  است9-4در  احتساب  قابل  پ   ییدأت  با(  )    وهشی ژمعاون 
 . )دانشگاه

6-4 
 عضو قطب

هیأت  یا
 انجمن مدیره

علمی رسمی کشور: به ازاي   هايهاي علمی و یا هیأت مدیره و بازرسی انجمن هاي قطب ز هستهه مستندات مربوط به عضویت در یکی ابا ارائ •
 امتیاز   1ضویت :  ع  هر سال

7-4 
اي  شورعضو 
 پارك

 یاز امت  1:  پارك  رئیس  ییدبا تأ  را ساعت شرکت در شو  50هر    يبه ازا •

8-4 
دبیري 
 همایش

 علمی

 ی: المللی و ملّبیني علمی  هامایش در مورد ه •

o از امتی  2:  همایش  ردبی 

o   :اون پژوهشی دانشگاه) معبرگزارکننده اصلی همایش و تأیید  امتیاز (بر اساس گواهی    5/1تا  دبیر علمی 

o   معاون پژوهشی دانشگاهزارکننده اصلی همایش و تأیید  برگبر اساس گواهی  (  امتیاز  5/1ایی: تا  اجردبیر ( 

o   گاهمعاون پژوهشی دانشرکننده اصلی همایش و تأیید  برگزاساس گواهی  ر ا (ب  امتیاز  1: تا  همایشو اجرایی  اعضاي کمیته علمی ( 

 المللی و ملین بیعلمی    هايهمایشمتناظرِ آن در  متیاز  ف انص اي: امتیاز موارد فوق،  قه منطعلمی  هاي  در مورد همایش  •

9-4 
 سمت اجرایی

 ت رئیسه دانشگاه) طابق جدول امتیازات اجرایی (مصوب هیأم •

به ازاي هر  ،  ..).  و  ،ی گروه پژوهش  یرپژوهشکده، مد  سیرئ  یر(نظکه فاقد امتیاز اجرایی مشخص هستند    هاي اجراییالیت ها و فعبراي سمت  •
 امتیاز   1  پژوهشی دانشگاه (حسب مورد):  معاونا  آموزشی، ی  معاون،  رئیسیید  أاري پس از تهمک ساعت    100

 ساب است. هاي مختلف) قابل احتتیاز (از بین امتیاز سمت فقط باالترین اماند،  ن داراي چند سمت اجرایی بوده در مورد افرادي که همزما •

10-4  
شرکت در  

 شورا 

 گیرد.  ها تعلق میراها و کمیتهشو  ز این بند به اعضاي حقیقیاتیام •

پژوهشی دانشگاه (حسب    ، معاون آموزشی، یا معاونرئیسیید  پس از تأ ها  اها و کمیتهساعت شرکت اعضاي حقیقی در شور  50به ازاي هر   •
 امتیاز   1مورد):  

11-4 
 ایجاد رشته

بهره  • بومندبراي  ایجاد رشته، دارا  امتیاز  از  یا    رئیساز سوي    شتهاندازي ر ابالغ مسؤول راه   دني  ارائه گواهی موافقت اصولی  نیز  و  دانشگاه 
 ضروري است.   موزش عالی وزارتقطعی شوراي گسترش آ

12-4 
راهبري  

 بزرگ پروژه

•  
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13-4 
افزایش 
 کارآیی

 ) دانشگاه  هشیوژمعاون پ  با تأیید(  ازتیام  یکتا    :وقتماه نیمه  6ت یا  قوام تم  ماه  3فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت: به ازاي هر   •

14-4 
طراحی سؤال 

  ياهآزمون
 سراسري

 امتیاز   1ساعت همکاري:    25با ارائه گواهی رسمی از سازمان سنجش به ازاي هر   •

15-4 
طراحی سوال 

 جامعحان امت

موزشی  ن آی رئیس دانشکده و تأیید معاواهبا گو  یتساعت فعال  50هر    يازا  به:  هاي جامع دکتريامتحان  و شرکت در جلسه  السؤ طراحی   •
 امتیاز   1  دانشگاه:

16-4 
 تدوین

(گردآوري)  
 کتاب

 : بار ناشراعتو    ،فرایند داوري  ، کیفیت نگارش، کمیت اثر  حسب اعتبار محتوا،  برکتاب  (گردآوري)  تدوین   •

o امتیاز  4ا  ت  2بین    :یا وابسته به وزارتینچاپ توسط مراکز معتبر دانشگاهی  وري دانشگاهی و  با دا 

o امتیاز   3تا    صفربین    :بسته به وزارتینواو غیر   دانشگاهیتوسط مراکز غیر  چاپ  ی وبدون داوري دانشگاه 

 ها در این بند (تدوین کتاب به شیوه گردآوري) قابل احتساب است. آورندگان اطلس امتیاز پدید •

17-4 
تدوین 

مجموعه 
 قاالت م

  ) 17-4(بند    ن مجموعه مقاالتتدوی  یا) و  8-4(بند    ي همایشبیرد  یازامتدو  از    یکیاز    تواندیاً مصرفدر رابطه با هر همایش    ارتقا  یمتقاض •
 . یدنما  استفاده

18-4 
جذب  

 دانشجو 

•  

 

 موارد: سایر 

ي  تاریخ مبنا
 پرونده

ها،  عالیتافه شدن فیا اض  از تغییر  اعمویات پرونده (آخرین تغییر در محت، زمان  ي هر پروندهتاریخ مبنا  فرض،به صورت پیش:  مبنا  یختار •
 آن در دبیرخانه کمیته منتخب است.    مجدد)یا ثبت  (   و ثبت  ها، و ...)تأییدیهها،  اهی گوها،  ابالغیه مستندات،  رك،  مداها،  فرم 

رفع    به  نوطاي امتیاز به فعالیتی را مسی پرونده و یا اعط کمیسیون تخصصی ادامه برر   /دبیرخانه هیأت ممیزه  /کمیته منتخبمواردي که  در   •
تکمیل پرونده، تاریخ  و  نقص  رفع  ماید، پس از  نمی)  ...و  ،  هییدیأتگواهی،  ابالغیه،  ند،  ، مستفرم از    اعم(در پرونده  ود  د یا نقص مدارك موجایرا

 .یابدمی  تغییرقص یخ رفع نبه تارمبنا  

 د بود. مبنا خواهتاریخ  درخواست در هیأت ممیزه)،    ر صورت تأیید نهاییریخ اجراي حکم ارتقاي مرتبه (دتا •

  اضافه کردن
الیت جدید فع

 به پرونده، 
 

گیري  سپباز
 ، پرونده

 
تکمیل 

رك و مدا
 مستندات 

و ایراد یا نقص  عهده متقاضی بوده    رمدارك و مستندات الزم بر روي پرونده، ب   ها و قرار دادن همهنامه و فرممسئولیت تکمیل دقیق گزارش  •
 شود. یم  ، و تعویق تاریخ مبناهایتعالاختصاص امتیاز به فعدم  ،  ندهدت پروموجب عوحسب مورد،    ،پروندهدر  

باید  ر است. در این صورت،  منتخب میسّفقط تا قبل از تشکیل جلسه کمیته  به مواد چهارگانه پرونده،    ردیف) جدید(  اضافه کردن فعالیت •
   ه علمی هم درج شود.ناماریخ بر روي گزارش ه و این تثبت شددر دبیرخانه کمیته منتخب    یدجد  ي اوان پرونده به عن  شدهیل تکمنده  پرو 

،  اد چهارگانه پرونده به مو  (ردیف) جدید  یتاضافه کردن فعال،  در آن  طرح پروندهو    یسیون تخصصیکم  / تشکیل جلسه کمیته منتخببعد از   •
عنوان    به  شدهاصالح و تکمیل   بت پروندها، و ثاز تاریخ مبن  ماه  8  /ماه  4، سپري شدن  متقاضی  از سوي  گیري پروندهتنها از طریق بازپس 

 ذیر است. پیرخانه کمیته منتخب امکاندر دب  اي جدیدپرونده 

در    يهاپرونده   یريگبازپس  • دیزهمم  یأت ه  یرخانهدبدریافتی  با  رسم،  صورت    یته کم  یسرئ  عاطال  /ییدتأو    ی متقاض  یرخواست  منتخب 
 .  پذیردیم

تاریخ    باید  نماید،به پرونده اضافه    ...)  و  ییدیه،أگواهی، تابالغیه،    ند،، مست ز فرم ا  اعم(مدارکی  ب،  منتخ  قبل از جلسه کمیتهتا  تقاضی  مچنانچه   •
مان  فرض، زتاریخ مبنا، به صورت پیش نامه علمی هم درج شود.  روي گزارش   دبیرخانه کمیته منتخب ثبت و این تاریخ بردر  تکمیل مدارك  

 .غییر در محتویات پرونده استآخرین ت

ممیز  /فرهنگی  یونمیسک  /منتخبمواردي که کمیته  در   • ام  کمیسیون تخصصی  /هدبیرخانه هیأت  اعطاي  یا  و  پرونده  بررسی  به  ادامه  تیاز 
د، پس از رفع نقص  اینممیتأییدیه، و ...) گواهی، ابالغیه، ، مستند،  از فرم  اعمدارك موجود در پرونده ( فعالیتی را منوط به رفع ایراد یا نقص م



 

 10از  10صفحه                          ) 1400 ماهاسفند یشویرا( ت ممیزه دانشگاه یزدهیأ هاي داخلیمجموعه مقررات و رویّه

   یابد.تغییر میع نقص  رفیخ به تارپرونده، تاریخ مبنا،    تکمیلو  

دب چنا • در  پرونده  وصول  از  پس  اداريِ  نده پرو  یزه،مم  یأته  یرخانهنچه  فرایند  لحاظ  شده  از  من  طی  کمیته  ددر  نقص   یا  یرادا  ياراتخب 
 خواهد شد. ده  گردانبریرخانه کمیته منتخب  به دبمزبور    راي رفع ایراد یا نقصداده شود، پرونده ب  یصشخت

نحوه تشکیل  
  یتهکم

و  نتخبم
کمیسیون  

 تخصصی

ته منتخب، باید یک نفر استادتمام از رشته و گرایش تخصصی متقاضی از  کمیاري به استادي، براي تشکیل هاي ارتقا از دانشیورد پرونده ر مد •
 ها دعوت شود. سایر دانشگاه 

تناسب با  ن تخصصیِ مپرونده در کمیسیو  ست،یکسان نی  ا گروه محل خدمت ويایی که گرایش تخصصی فرد متقاضی بهدر رابطه با پرونده  •
به  ه و گرایش تخصصی فرد متقاضی،  ر رشتت علمی متخصص دگیرد و حسب مورد، از اعضاي هیأگروه محل خدمت مورد بررسی قرار می

 آید. به عمل میبراي شرکت در کمیسیون تخصصی دعوت  عضو مدعو  عنوان  

ب  ترتی
  دگی بهرسی

 هاپرونده

به  ترتیب رس • د  ها در کمیسیونده نپرویدگی  و  دبیرخانتخصصی  متقاضی در  پرونده  تاریخ دریافت کامل  اساس  بر  ممیزه،  ه هیأت  ر هیأت 
ز (ا 4 تا  2ي مربوط به مواد هازمان دریافت بخش و (از کمیسیون فرهنگی) 1ین زمان دریافت بخش مربوط به ماده (تاریخ مؤخر در ب ممیزه
 باشد.  ) می)ه منتخبکمیت

روند  
 نظر دجدیت
 و

درخواست  
 مجدد 

روز از تاریخ    20عترض باشد، مجاز است ظرف مدت  متقاضی نسبت به نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر عدم احراز شرایط ارتقا مچنانچه   •
  در این صورت، کمیسیون تخصصی   نماید.سلیم  ت ممیزه تبیرخانه هیأرا به طور مکتوب به د   ودابالغ رأي کمیسیون، درخواست تجدیدنظر خ 

  صورت احراز شرایط، پرونده براي دهد. در  مییأت ممیزه تشکیل و پرونده متقاضی را مورد بازبینی قرار  مدت یک ماه با حضور دبیر ه  فظر
 .  دشواهد  خلقی  و نهایی تتخصصی قطعی  گیرد و در غیر این صورت، نظر کمیسیون  بررسی در دستور کار هیأت ممیزه قرار می

ی در  هاي در نوبت بررسی، در صورتی که درخواست ارتقاي متقاضگی به پرونده ها و براي تسریع در رسیدست ارخو با توجه به تعداد زیاد د •
در  جدید  ثبت پرونده  و    تحویل  براي امکان  کمیسیون تخصصی/ هیأت ممیزه تأیید نشود، شرط الزم  /فرهنگی)(یا کمیسیون    کمیته منتخب 

باشد. در صورت درخواست متقاضی براي بازبینی کمیته می  ي پرونده قبلی مبنا  تاریخ  از  ماه  12ماه/    8ماه/    4  سپري شدن  منتخب،کمیته  
ممیزه  منتخب/ کمیسیون پروند  تخصصی/ هیأت  پرونده  ه ويدر  مجدد  تأیید  آن مرجع  و عدم  زمان،  در  افزوده    3فوق  هاي  به مدت  ماه 

 شود. یم

احراز شرایط  
 ارتقا

احراز شرایط ارتقاي  در جلسه هیأت ممیزه،  وظایف و اختیارات آن،    ز تشکیل هیأت ممیزه مؤسسه ورل طدستورالعم  6ماده    1تناد بند  به اس •
 .گیردمی قرار  گیري  بررسی و رأي   مورد  ،عملکرد کلی متقاضیها و  یتفعال  یفیتک  یابیارزو نیز    اي الزمل امتیازه قمرتبه، بر اساس کسب حدا

می انتظا • متقاضیرر  ا  ود  به  مرتبه  بردستاارتقاي  مستقلی  علمی  شخصیت  از  فعالیتي،  برایند  اساس  بر  و  بوده  دستاوردهاي  خوردار  و  ها 
 اي باشد. جایگاه برجسته   خود دارايآموزشی و پژوهشی، در زمینه تخصصی  

 


