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ای واحد های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و اتخاذ رویهصحیح فعالیتبه منظور ارزیابی 

در اجرای مقررات و همچنین گسترش تحقیقات علمی در دانشگاه و براساس دستورالعمل اجرایی 

وهشی مصوب ژنامه خدمت موظف و اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و پآیین

نامه اجرایی تحقیقات و فناوری و نیز با توجه به تفویض اختیار آیینزارت علوم، و 3/21/2311

ها خدمت موظف و اعطای ترفیع از سوی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه

، این دستورالعمل اجرایی در تناسب با (21/1/2311مورخ  7121/21271/1اره )موضوع بخشنامه شم

شورای  21/21/2327پژوهشی مصوبه مورخ  آموزشی و هیات علمی نامه ارتقای مرتبه اعضایآیین

ها و موسسات نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهو هماهنگ با آیینعالی انقالب فرهنگی 

 آموزش عالی به شرح ذیل تهیه و تدوین گردید.

 اعضای هیات علمی خدمت موظف -2ماده 

 .در هفته است ساعت 74ساعات خدمت موظف اعضای هیات علمی  -2-2

موظف است قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی برنامه هفتگی خود عضو هیات علمی   -2-1

را با توجه به وظایف ابالغ شده به گروه آموزشی اعالم نماید. گروه مربوطه موظف 

 است برنامه هفتگی هر یک از اعضای هیات علمی را در محل مناسب نصب نماید.

 را در برنامه هفتگی خود لحاظ نماید: عضو هیات علمی باید موارد زیر -2-3

 ساعات تدریس. -الف

نامه رسیدگی به پایان ،ساعاتی را که برای پاسخگویی به سواالت درسی -ب

 شود.مشاوره و راهنمایی دانشجویان در نظر گرفته میو  تحصیلی

اوقاتی را که در جلسات رسمی موسسه یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  -ج

  کند.شرکت می

 گیرد.های پژوهشی در نظر میساعاتی را که به منظور اجرای طرح -د



 
 
 

 
 

 دهد.ساعاتی را که به منظور انجام وظایف اجرایی محوله اختصاص می -ه

های دولتی و نهادهای عمومی مطابق مقررات و با همکاری با دستگاه -2تبصره 

 پذیر است.دانشگاه امکاناجازه 

 د ترفیعگردش کار فراین -1ماده 

کمیته ترفیع دانشگاه متشکل از معاون آموزشی و پژوهشی )رییس کمیته(، مدیر  -1-2

پژوهشی و نماینده رییس دانشگاه است که بررسی نهایی ترفیع اعضای هیات علمی 

 را برعهده خواهد داشت.

 سات کمیته ترفیع در هر سال دو بار برگزار خواهد شد.لج -1-1

موعد ترفیع خود درخواست یک ماه قبل از  حداقلعضو هیات علمی موظف است  -1-3

های رزیابی اولیه فعالیتا خود را به معاونت آموزشی و پژوهشی ارسال نماید.

آموزشی، پژوهشی و اجرایی هر یک از اعضای هیات علمی براساس فرم درخواست 

شود. بررسی مربوطه و مدیر پژوهش انجام می یترفیع توسط مدیر گروه آموزش

 اعضای هیات علمی برعهده کمیته ترفیع دانشگاه خواهد بود. نهایی ترفیع

صورت کتبی به اطالع عضو نتیجه ارزیابی توسط کمیته ترفیع دانشگاه به -2تبصره 

شود. در صورت اعتراض به تصمیم کمیته ترفیع دانشگاه، هیات علمی رسانده می

اض کتبی خود عضو هیات علمی حق دارد حداکثر ظرف یک ماه پس از ابالغ، اعتر

را به کمیته تسلیم نماید و کمیته ترفیع در اولین جلسه بعدی به اعتراض وی 

 رسیدگی کرده و نظر قطعی خود را اعالم خواهد نمود.

های آموزشی و پژوهشی الیتعچنانچه حسب نظر کمیته ترفیع دانشگاه، ف -1تبصره 

ل با تصویب عضو هیات علمی در طی سال مکفی به مقصود نباشد و در طی سا

 کمیته، پایه سالیانه به وی تعلق نگیرد، این پایه در سنوات آتی نیز اعطا نخواهد شد.

امتیاز برای  21امتیاز برای مربیان،  24اعضای هیات علمی با کسب حداقل   -1-7

نامه استادیاران و باالتر از مجموع امتیازات پژوهشی، آموزشی و اجرایی براساس آیین

 شوند.رفیع سالیانه برخوردار میارتقا از یک پایه ت

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی -3ماده 

و مراتب باالتر،  انامتیاز برای استادیار 7امتیاز برای مربیان و حداقل  1سب حداقل ک -3-2

با در نظر گرفتن مصوبات هیات  های پژوهشی(نامه ارتقا )فعالیتآیین 3از ماده 

 ضروری است.ممیزه 

از  تواندهای پژوهشی داخل دانشگاه، متقاضی صرفا میمورد طرحدر  -2تبصره 

 مند شود.امتیاز مقاله مستخرج از طرح بهره

های بعد )تا سه مکتسبه در هر سال جهت استفاده در سال مازاد امتیازات -1تبصره 

ت عدم استفاده از امتیازات هی است در صوریسازی خواهد بود. بدسال( قابل ذخیره

آن امتیازات از کارنامه فرد حذف  ،سازیه در طول سه سال از زمان ذخیرهذخیره شد

 خواهد شد.

درطول هر چهار سال متوالی ارایه حداقل یک مقاله علمی پژوهشی معتبر داخلی یا  -3-1

 نتواند سال متوالی چهارعضو هیات علمی در صورتی که در  خارجی الزامی است.

)سال  یانهنماید، از دریافت ترفیع سال ارایهط فوق ایبا شرپژوهشی  مقاله علمی

 مقاله علمیروند اعطای ترفیع سالیانه تا ارایه اولین  گردد.محروم می (چهارم

در صورتی که عضو هیات علمی بدلیل  متوقف خواهد شد. با شرایط فوقپژوهشی 

با پژوهشی علمی  باال از دریافت پایه سالیانه محروم گردد و موفق به ارایه مقاله

های بعد گردد، منجر به اعطای پایه سنوات محروم شده گذشته در سال ایط فوقشر

نامه در شورای دانشگاه آیین این تاریخ اعمال این بند از تاریخ تصویب گردد.نمی

 باشد.می

پایه تشویقی پژوهشی از طریق دریافت امتیاز )مازاد بر ترفیع سالیانه( مربوط به   -3-3

نامه اعطای پایه مواد مندرج در دستورالعمل آیین پژوهشی و سایر مقاالت علمی

 تشویقی و براساس مصوبات هیات امنای دانشگاه قابل اعطا خواهد بود.

اختراع یا اکتشاف ثبت شده )در داخل یا خارج( که دارای تاییدیه علمی و رسمی از  -3-7

الت یا مراجع مورد تایید وزارت باشد، همانند مقا فناوری علوم، تحقیقات و وزارت

پژوهشی موضوع بند قبل برای ترفیع سالیانه برای دریافت پایه تشویقی  علمی

 گردد.پژوهشی لحاظ می



 
 
 

 
 

 تاریخ پذیرش مقاله جهت ارایه به کمیته ترفیع باید بعد از آخرین ترفیع نامبرده باشد. -3-5

 نحوه محاسبه امتیازات اجرایی -7ماده 

دار مصوب چارت تشکیالتی دانشگاه های ستارهمنظور از مسئولیت اجرایی پست -7-2

 باشد. می

نامه ارتقای های اجرایی مصوب چارت تشکیالتی دانشگاه براساس آیینمسئولیتبه   -7-1

های غیرمصوب براساس شود. برای سایر مسئولیتاعضای هیات علمی امتیاز داده می

 شود.از در نظر گرفته میمصوبات هیات رییسه دانشگاه امتی

های اجرایی در مورد اعضای هیات علمی دارای سمت اجرایی، امتیازهای فعالیت  -7-3

درصد امتیاز پژوهشی مورد نیاز را جبران نمایند. این امتیازات قابل  54توانند تا می

 باشند.سازی برای سال بعد نمیذخیره

 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی -5ماده 

های انجام شده در طول دو های آموزشی، فعالیتاسبه امتیاز فعالیتدر خصوص مح -5-2

 باشد.یافته قبل از زمان ترفیع مالک محاسبه مینیمسال تحصیلی پایان

حداقل امتیاز آموزشی قابل احتساب از مجموع کمیت و کیفیت تدریس با درنظر   -5-1

و مراتب باالتر  اناستادیارامتیاز برای  7امتیاز برای مربیان و  1نامه ارتقا گرفتن آیین

 است. 

های تحصیالت تکمیلی نامهنامه کارشناسی( و پایانبرای راهنمایی پروژه )پایان  -5-3

امتیاز  5/4و  15/4ازای هر واحد درسی به ترتیب  )کارشناسی ارشد، دکتری( به 

گیرد. این امتیازات برای ترفیع سالیانه فقط در بخش آموزشی لحاظ آموزشی تعلق می

 گردد.یم

رعایت ضوابط و انضباط تقویم آموزشی در دو نیمسال منتهی به موعد دریافت ترفیع  -5-7

گیری کمیته ترفیع دانشگاه باشد. مرجع تصمیمسالیانه، شرط الزم اعطای ترفیع می

 باشد.می

 کلیات  -7ماده 

در صورتی که عضو هیات علمی طی سه سال  متوالی نتواند حداقل امتیاز الزم   -7-2

برای دریافت یک پایه ترفیع را کسب نماید، مصداق رکود علمی و عدم کفایت و 



 
 
 

 
 

عنوان هیات علمی شناخته شده و مراتب به رییس ه صالحیت برای ادامه عضویت ب

 وطه رفتار شود.دانشگاه اعالم خواهد شد تا با وی طبق مقررات مرب

ر صورتی که عضو هیات علمی در طول یکسال حداقل امتیازات الزم د -2تبصره 

برای دریافت یک پایه ترفیع سالیانه را کسب ننماید، با پیشنهاد کمیته ترفیع دانشگاه 

ت حق التحقیق وی او یا ساع دریسحق التتایید هیات رییسه دانشگاه ساعات  و

 م و سوم حذف خواهد شد.ی دواهحسب مورد برای سال

ها و نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهآیین 51ماده  2به استناد بند  -7-1

موسسات آموزش عالی و پژوهشی، اعضای هیات علمی شاغل به کار  در ازای 

انجام یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی قابل قبول در پایه قبلی و کسب حداقل 

عطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی و امتیاز مندرج در دستورالعمل ا

ناوری، از یک پایه استحقاقی وهشی ابالغی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فژپ

عالوه بر پایه  (پایه در پنج سال خدمت پیمانی 5تا سقف حداکثر )برای هر سال 

 مندنامه مذکور( بهرهآیین 55ماده  7استحقاقی بدو استخدام )موضوع تبصره 

 شوند.می

پایه به اعضای هیات علمی پیمانی که با مجوز هیات امنا  5پایه استحقاقی بیشتر از   -7-3

سال  5د، مشروط به آنکه در پایان نسابقه خدمت پیمانی بیشتر از پنج سال دار

ه مدارک و مستندات الزم برای یخدمت پیمانی نسبت به تکمیل پرونده خود و ارا

جذب در تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اقدام نموده و با تایید هیات اجرایی 

تاریخ ارایه مدارک شرایط الزم برای تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی را کسب 

کرده باشد، در ازای انجام یک سال خدمت آموزشی و پژوهشی در پایه قبلی )مازاد 

سب حداقل امتیازات مندرج در دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانه بر پنج سال(  و ک

اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی ابالغی از سوی وزارت با تصویب هیات 

 گیرد.ممیزه از تاریخ صدور حکم رسمی آزمایشی تعلق می

/گ 3414/34/25مصوبه شورای دانشگاه به شماره  2با توجه به بند  -1تبصره 

های ترفیع استحقاقی سالیانه که با رعایت کلیه ضوابط و ، پایه2/42/25مورخه 

مقررات مربوطه و با رعایت سقف تعیین شده در وضعیت پیمانی اخذ گردیده است، 



 
 
 

 
 

باشند و نیازی به احتساب سنوات قابل انتقال به وضعیت رسمی آزمایشی می

 باشد.نمی

ی اعضای هیات علمی، به اعضای نامه استخدامآیین 51ماده  2به استناد مفاد تبصره   -7-7

نامه مذکور، در ازای آیین 22پیمانی، رسمی و همچنین اعضای پیمانی موضوع ماده 

ه ایاستخدام یک پ وارایه کارت پایان خدمت یا گواهی انجام تعهد نظام وظیفه در بد

 گیرد.ترفیع تعلق می

، به مشمولین طرح نامه استخدامی اعضای هیات علمیآیین 1به استناد مفاد تبصره   -7-5

نامه یاد شده، به ازای هر آیین 51ماده  2سربازی برای دوره تعهد با رعایت مفاد بند 

سال خدمت یک پایه تا سقف دو پایه از تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و 

نامه مذکور از تاریخ استخدام پیمانی حسب مورد تعلق آیین 22به مشمولین ماده 

 گیرد.می

گیرد ام تعلیق، مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت پایه استحقاقی تعلق نمیبه ای  -7-7

  افتد.و به همان میزان تاریخ دریافت پایه به تعویق می

نامه و یا در شرایطی که عضو هیات علمی، مشمول شرایط خاص بوده و این آیین  -7-1

ه وی نامه استخدامی اعضای هیات علمی در خصوص اعطای ترفیع سالیانه بآیین

مسکوت باشد، تا زمان اولین جلسه هیات امنا، پیشنهاد کمیته ترفیع دانشگاه و 

تصمیم هیات رییسه دانشگاه مالک عمل خواهد بود و دانشگاه موظف است موضوع 

 را در اولین جلسه هیات امنا مطرح نماید.

 

 34/41/2327 جلسه مورختنظیم گردید و در تهیه و  تبصره 1و  بند 15، ماده 7 در این دستورالعمل

 به تصویب رسید. گرمساراه گشورای دانش

 


