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مصوبات هيأت مميزه (دوره چهارم)

درخصوص بند ۳ ماده ۹ « تركيب كميته» از پيوست شماره يك آئين نامه ارتقاء مبني بر حضور سه تن از اعضاي هيأت  -۱

علمي متخصص در كميته منتخب، مقرر شد حداقل يك نفر خارج از دانشگاه و با مرتبه حداقل هم سطح درخواست مرتبه

ارتقاء دعوت گردد.

تبصره: درصورت ذينفع بودن مدير گروه، رئيس دانشكده و در صورت ذينفع بودن رئيس دانشكده، معاون آموزشي دانشگاه

رأساً در اين خصوص تصميم گيري بعمل آورد.

استادي، حداقل يك نفر استاد مرتبه  به  ارتقاء  پرونده  بررسي  براي  تركيب كميسيون هاي تخصصي  پيشنهاد گرديد در   -۲

تمام، خارج از دانشگاه دعوت گردد.

درخصوص بند ۲ ماده ۲ آئين نامه ارتقاء(كيفيت تدريس)، چون به منظور لحاظ نمودن نتايج ارزشيابي دانش آموختگان  -۳

ممتاز نياز به زمان بيشتري مي باشد، مقرر شد تا مهر سال ۹۵  امتياز ارزشيابي (۵ امتياز) اين بند، به نسبت مساوي بين

ساير موارد (معاون آموزشي، گروه و دانشجويان) تقسيم گردد.

مقرر شد در مقاالتي كه عضو هيأت علمي متقاضي ارتقاء با دانشجويان ساير مؤسسات مشتركاً به چاپ برسانند، در صورت عدم

كسب مجور از مؤسسه به عنوان همكار تلقي خواهد شد.

۴-    در خصوص ارزيابي چاپ و انتشار كتاب هايي كه توسط اعضاي محترم هيأت علمي در ۲ جلد ترجمه نموده درصورتي كه

مرجع اصلي آن يك جلد مي باشد، مقرر شد، مبناي امتيازدهي براساس كتاب اصلي باشد، لذا اگر كتاب اصلي يك جلد باشد،

هر تعداد جلدهايي كه از  ترجمه حاصل شوند، مجموعًا حداكثر امتياز ترجمه يك كتاب را اخذ مي نمايند.

ارائه شده در كنفرانس هاي مجازي (الكترونيكي)، مقرر شد امتيازي براي اين درخصوص نحوه امتياز دهي به مقاالت      -۵

گونه كنفرانس ها تعلق نگيرد.

 

درخصوص مقاالتي كه توسط دو نويسنده مسئول در مجالت ISI و ISC  به چاپ مي رسد و اينكه امتياز هر كدام از     -۶

نويسندگان چگونه  محاسبه شود؟ مقرر شد:

-  اوالً اكيداً توصيه شود كه نويسنده مسئول در مقاله يك نفر باشد.

-  ثانياً اولين نويسنده اي كه بعنوان نويسنده مسئول در مقاله ذكر شده است، بعنوان نويسنده مسئول مقاله شناخته مي شود.

۷-    مقرر شد براي اعضاي هيأت علمي كه عضو هيأت تحريريه نشريات مي باشند، به منظور استفاده از امتياز چاپ مقاله در

آن نشريه براي ارتقاء، حداكثر يك مقاله در هر سال مورد محاسبه قرار گيرد.

هيأت مميزه مصوب نمود كه پرونده آن دسته از همكاراني كه براي ارتقا به مرتبه استادي اقدام مي نمايند، در صورتي   -۸

با نظر،  مورد  تاليفي،كتاب(هاي)  كتاب(هاي)  داوري  منظور  به  باشند،  نداشته  دكترا   دوره  التحصيل  فارغ  دانشجوي  كه 

هماهنگي رئيس كميسيون مربوطه، توسط دبير هيأت مميزه براي سه نفر متخصص، ترجيحًا با مرتبه استاد تمام در آن

رشته ارسال و پس از وصول نظر داوران، آن كتاب(ها)، به همراه ساير مستندات براي بررسي به كميسيون تخصصي ذيربط

ارجاع شود. ضمناً مقرر شد توسط دبيرخانه هيأت مميزه يك فرم (چك ليست) تنظيم و براي داوري ارسال شود.
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۹-    مقرر شد براي متقاضياني كه براساس تبصره ۶ از ماده ۳ فصل چهارم شيوه نامه اجرايي آئي نامه ارتقا، درخواست ارتقا به

استادي دارند، دارا بودن شرط هدايت دو دانشجوي دوره دكتري، بعنوان استاد راهنماي اول الزامي باشد.

۱۰- درخصوص امتياز داوري مقاالت در مجالت علمي بشرح ذيل تصميم گيري بعمل آمد و مقرر شد مستندات انجام داوري

مقاالت، شامل مكاتبات و ... به همراه مدارك ارائه گردد:

- به ازاي داوري هر مقاله در مجالت فارسي داراي رتبه در داخل و خارج دانشگاه تا ۲۵/۰ امتياز

- به ازاي داوري هر مقاله در مجالت انگليسي داراي رتبه در داخل وخارج دانشگاه و مجالت ISI تا ۵/۰ امتياز

درخصوص فعاليت هايي كه همكاران محترم هيأت علمي با افراد ساير مؤسسات داشته و منجر به مقاالت پژوهشي يا اثر  -۱۱

پژوهشي مي شود، انتظار مي رود، كليه همكاران كه آثار و فعاليت هاي خود را در مجالت معتبر به چاپ مي رسانند، صرفاً

اسامي افرادي كه در آن فعاليت(ها) مشاركت علمي دارند براساس مقررات، در اسامي نويسندگان آن اثر لحاظ نمايند.

تلقي شده  چاپ  مقاالت  جزء  باشند  مي   (Digital Object Identifier)  D.O.I داراي   كه  شده  پذيرفته  مقاالت   -۱۲

خواهد شد و امتياز آن قابل محاسبه مي باشد.

اعضاي هيأت علمي براي ارتقاء مرتبه خود مي توانند تا سقف امتياز مربوط به بند ۳-۵ ماده۳ آئين نامه ارتقاء را از بند  -۱۳

۳-۴ همان ماده تأمين نمايند.

در مقاله   ۳ امتياز  از  حداكثر  مرتبه،  ارتقاء  متقاضيان  شد،  مقرر  ها،  كنفرانس  در  شده  ارائه  مقاالت  تعداد  درخصوص   -۱۴

هركنفرانس و با دانشجويان متفاوت بهره مند شوند.

درخصوص بند ۱۳ ماده ۳ آئين نامه ارتقاء، موضوع داوري طرح هاي پژوهشي داخل  و خارج مؤسسه بحث و مقرر شد  -۱۵

توسط شوراي پژوهشي دانشگاه مورد ارزيابي و به هيات مميزه پيشنهاد گردد.

۱۶-      نحوه امتيازدهي به فعاليت هاي پژوهشي منتشره در مجالت و كنفرانس هاي معتبر داخلي و خارجي با رعايت بند ۳-

۱، ۳-۲ و ۳-۳ ، آئين نامه ارتقاء مورد بررسي قرارگرفت و مقررشد حدود امتيازات هر مقاله مطابق جدول زير لحاظ گردد.

امتيازاتويژگي: مقاله  / كنفرانسرديف حدود 

هر مقاله

حداكثر

امتياز

با۱ پژوهشي  علمي  نشريات  در  منتشره  وداغ  استناد  پر  كامل  پژوهشي  علمي  مقاالت 

   ISI و يا  ISC نمايه

۵/۱۰-۵
 

تأثير۲ با ضريب    ISI يا   و    ISC نشريات  در  منتشره  كامل  پژوهشي  علمي  مقاالت 

باالتر از يا مساوي با ضريب تأثيرمتوسط رشته(ياگرايش)

۷-۳
 

تأثير۳ با ضريب    ISI يا   و    ISC نشريات  در  منتشره  كامل  پژوهشي  علمي  مقاالت 

پائين تر از ضريب تأثيرمتوسط رشته(يا گرايش)

۵/۵-۲
 

۴IFبدون ISI و يا ISC ۲-۵مقاالت علمي پژوهشي كامل منتشره در نشريات 

مقاالت علمي پژوهشي كامل منتشره در نشريات علمي پژوهشي بدون نمايه ISC و۵

 ISI  يا

۴-۲
 

۶ ISI  و يا  ISC ۲-۷مقاالت علمي مروري منتشره در نشريات با نمايه 

۷( ISIويا ISC) ۱-۳مقاالت علمي مروري منتشره در نشريات بدون نمايه معتبر 

۸ISC ۲-۳مقاالت علمي ترويجي منتشره در نشريات با نمايه 

۹ISC تا ۲ امتيازمقاالت علمي ترويجي منتشره در نشريات غير 

ساير۱۰ و  دامغان  و  سمنان  هاي  دانشگاه  (مجالت  معتبر  تحريريه  هيأت  داراي  مقاالت 

دانشگاه هاي دولتي ايران)

تا ۲ امتياز
۵ امتياز
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۳ امتيازتا ۲ امتيازمقاالت منتشره در ساير نشريات خارجي۱۱

 تا ۲ امتيازساير مستندات علمي در مجالت علمي با نمايه معتبر۱۲

۱۳  Short Communication  ۲-۵مقاالت 

۱۴Letters  ۲-۷مقاالت 

۱۵Research note   ۲-۵مقاالت 

۱۶Technical note ۲-۵مقاالت 

حداكثر ۱۵ چاپ مقاله مستخرج از تز در مجالت علمي پژوهشي و علمي ترويجي۱۷

تا ۲ارائه مقاله در Work shop(s) و چاپ آن در مجموعه مقاالت مرتبط۱۸

حداكثر ۱۵
 تا ۲ارائه و چاپ مقاله در كنفرانس هاي علمي و بين المللي خارجي۱۹

تا ۵/۱ارائه و چاپ مقاله در كنفرانس هاي علمي و بين المللي داخلي۲۰

تا ۱ ارائه و چاپ مقاله در كنفرانس هاي ملي۲۱

تبصره: امتياز ارائه پوستر در كنفرانس ها نصف رديف هاي ۱۸ تا ۲۱ خواهد بود.

تا ۱ ارائه و چاپ خالصه مقاله در كنفرانس هاي علمي و بين المللي خارجي۲۲

حداكثر ۵ تا ۷۵/۰ ارائه و چاپ خالصه مقاله در كنفرانس هاي علمي و بين المللي داخلي۲۳

تا ۵/۰ارائه و چاپ خالصه مقاله در كنفرانس هاي ملي۲۴

جنوبي البرز  منطقه  هاي  دانشگاه  مميزه  هيات  دوم  دوره  از   ۱۱/۳/۱۳۹۰ مورخ  جلسه  چهارمين  مصوبه  به  عنايت  با    -۱۷

نامه شماره۶۹۸۸۴/۳ مورخ۱۱/۱۰/۸۹ معاون با رعايت شيوه نامه مربوطه (موضوع  درخصوص استفاده از فرصت مطالعاتي و 

ها، هيأت دانشگاه  علمي  اعضاي هيأت  مرتبه  ارتقاء  نامه  آئين  ماده ۱۷  باستناد  و همچنين  متبوع)  وزارت  پژوهشي  محترم 

مميزه دانشگاه هاي منطقه البرز جنوبي موضوع استفاده اعضاي هيأت علمي در مرتبه دانشيار و باالتر را براي اولين بار، به

مميزه هيأت  در  بايد  موضوع  متقاضيان  ساير  براي  است  ذكر  قابل  است.  نموده  اختيار  تفويض  مربوطه  تخصصي  كميسيون 

دانشگاه مطرح گردد.

مقرر شد درخصوص فعاليت هاي پژوهشي اعضاي محترم هيأت علمي كه قبل از استخدام و در دوره حق التدريس در  -۱۸

هاي (دانشگاه  مؤسسه  آدرس  با  و  نبوده  خود  دكتراي  نامه  پايان  از  مستخرج  مقاله  كه  درصورتي  دهند،  مي  انجام  مؤسسه 

سمنان و دامغان) به چاپ مي رسانند، پس از اخذ مجوز از هيأت مميزه مركزي، امتياز آن براي تبديل وضع و ارتقا، مورد

محاسبه قرار گيرد.

مصوبات داخلي هيأت مميزه (توصيه ها)

علمي مقاله  دو  حداقل  هنر  گروه  هاي  رشته  براي  گرديد،  توصيه  دانشياري  به  ارتقا  براي  مستقل  مقاالت  درخصوص      -۱

براي رشته هاي نمايه ISC  و  با  مقاله علمي پژوهشي  و رشته هاي مرتبط حداقل دو  انساني  علوم  براي گروه  و  پژوهشي 

بند ۳-۱ شناسنامه علمي مقاله ISI  در  دو  يا حداقل  مقاله ISI و  يك  و    ISC مقاله يك  حداقل  پايه  علوم  و  مهندسي 

متقاضي وجود داشته باشد.
 

مقرر شد مقاالتي كه بصورت Research note ،  Short Communication  و Letters ، Technical note ، در مجالت     -۲

ISI  به چاپ مي رسند، هر ۲ مقاله با عناوين فوق، بعنوان "يك مقاله مستقل" محسوب گردد.

 

۳-    توصيه شد براي ارتقا به دانشياري، چاپ "حداقل يك مقاله به زبان انگليسي"، در نشرياتي كه در ليست مجالت نامعتبر

قرار نداشته باشد، ارائه گردد.
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با توجه به نوپا بودن دوره تحصيالت تكميلي در دانشكده دامپزشكي و به منظور مساعدت در ارتقا مرتبه اعضاي هيأت     -۴

ارتقا مرتبه به دانشياري، داشتن حداقل يك مقاله ISI و يك ابتداي سال ۹۵ ، متقاضيان  از  علمي آن دانشكده مقرر شد، 

مقاله ISC  بعنوان مقاله مستقل ارائه گردد.
 

با توجه به تعدد پرونده هاي ارجاعي به هيأت مميزه دانشگاه و همچنين به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده هاي     -۵

جاري كه در دستور كار هيأت مميزه قرار مي گيرند، مقرر شد به رؤساي دانشكده ها توصيه أكيد شود كه چنانچه پرونده

متقاضيان در هر مرحله (كميته منتخب، كميسيون تخصصي و يا هيأت مميزه) مورد تأييد واقع نشوند، به منظور دادن فرصت

منتخب كميته  به  را  درخواست خود  بتواند  مجدداً  تا  بگذرد  ماه  چهار  حداقل  خود،  پرونده  تقويت  متقاضي جهت  به  كافي 

دانشكده مربوطه به ثبت رسانده تا پرونده وي مورد رسيدگي قرار گيرد.
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