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 هاي منتخب هاي تخصصي و کميته فصل اول: اختيارات و طرز تشکيل هيأت مميزه، کميسيون

 نامه ارتقاءنامه اجرايي آيين فصل دوم: ضوابط کلي ارتقاء مبتني بر شيوه 

 ارتقاء  نامهآيين  1هاي موضوع ماده فصل سوم: شيوه ارزيابي فعاليت 

 نامه ارتقاء آيين  2فصل چهارم: شيوه ارزيابي امتيازهاي موضوع ماده 

 نامه ارتقاء آيين  3فصل پنجم: شيوه ارزيابي امتيازهاي موضوع ماده 

 نامه ارتقاء آيين  4فصل ششم: شيوه ارزيابي امتيازهاي موضوع ماده 

 فرم استعالم مشخصات مقاله چاپ شده در مجالت معتبر-1پيوست 

 حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاء مرتبه -2پيوست 

 ( MCميانگين استناد به مقاالت هر دانشکده )-3پيوست 

  

  



 

 هاي منتخبهاي تخصصي و کميتهمميزه، کميسيون هيأتاختيارات و طرز تشکيل : فصل اول

 موضوع نامهآيين رديف 

 مقدمه  -  1
آيين مفاد  تحقق  منظور  به  راهنما  شماره    هيأت  اعضاءمرتبه    ارتقاءنامه  اين  به  مورخ 97455علمي  /و 

و همچنين دستورالعمل طرز تشکيل   8/1395/ 8/و مورخ  170334نامه مربوطه به شماره  و شيوه   11/5/1395

علمي دانشگاه   هيأتشده است تا اعضاء محترم    ، تهيه15/01/1401مورخ    2187/15شماره  مميزه به    هيأت

 . تدوين و ارائه نمايندي ارتقاء مرتبه را د نياز براصنعتي اصفهان بتوانند با سهولت بيشتري مدارک مور

 هاصالح بررسي کننده پرونده ارکان ذي -  2

 مميزه«  هيأت»  −

 هاي تخصصي«»کميسيون −

 ها«هاي منتخب دانشکده »کميته −

 نامه ارتقاء« آيين  1»کميسيون فرهنگي موضوع ماده  −

 هيأت اعضاءترکيب  -  3

 «(هيأت»دانشگاه« )رئيس»  رئيس −

   معاونان آموزشي و پژوهشي »دانشگاه« −

ها در علمي داراي مرتبه علمي حداقل دانشياري، که دست کم نصف آن هيأت اعضاءاز  نفر 24تا  12 −

نفر به انتخاب    6تا    3).  و حکم »وزير«   تأييدمرتبه علمي استادي باشند، به پيشنهاد رئيس »دانشگاه« و با  

  يق برگزارير نفرات از طريصاحب نظر و باتجربه و سا  يمأت عليس مؤسسه و با مشورت اعضاء ه يرئ

 دانشگاه (.  يبر اساس دستورالعمل مصوب شورا  انتخابات 

سال    2ست حداقل  يباي، مياريدانش   يموضوع بند فوق با مرتبه علم  ي شنهاديافراد پ  يمعرف  يبرا  :تبصره −

 شان گذشته باشد. يا ياريخ ارتقاء مرتبه دانشياز تار

به پيشنهاد »مرکز« و  هيأت  اعضاءاز    نفر  6تا    3 − و    تأييد  با  علمي داراي مرتبه علمي حداقل دانشياري 

 »وزير«.  حکم

 مميزه« هيأتوظايف و اختيارات » -  4
کيفيت   − ارزيابي  طريق  از  علمي،  مرتبه  ارتقاء  متقاضي  درخواست  مورد  در  اظهارنظر  و  رسيدگي 

 ارتقاء مرتبه علمي از جميع جهاتهاي وي و احراز شايستگي براي فعاليت

 هاي مربوطه نامهبررسي ساير موارد ارجاعي بر اساس آيين  −

 هاي تخصصي« ترکيب »کميسيون  -  5

»   نفريک   − اعضاء  و  هيأتاز  »دانشگاه«  رئيس  پيشنهاد  به  تخصص  موضوع  با  متناسب  «  هيأت»   تأييد « 

 )»رئيس کميسيون«(

ها داراي مرتبه استادي باشند(  با معرفي رئيس از آن  نفرعلمي )که حداقل يک  هيأت  اعضاء از  نفرسه  −

 .  «هيأت»  تأييد »دانشگاه« و 

 دبير»کميته«  −

 شوند.سال منصوب مي 2« به مدت هيأتاعضاء هر »کميسيون« با حکم رئيس »  :تبصره



 

 موضوع نامهآيين رديف 

 هاي تخصصي«وظايف و اختيارات »کميسيون -  6

علمي و ساير موارد ارجاعي و اظهار نظر  هيأت« به منظور رسيدگي به درخواست ارتقاء مرتبه اعضاء هيأت» 

هاي تخصصي« را با ترکيبي متناسب  در خصوص آن، در چارچوب وظايف و اختيارات مربوطه، »کميسيون

 نمايد.هاي داير در »دانشگاه«، تعيين ميبا رشته 

نامه ارتقاء آيين   4، و  3،  2گانه متقاضي ارتقاء مرتبه علمي )مواد    هاي سه »کميسيون« موظف است فعاليت 

مرتبه( را که »کميته« ارزيابي کرده است بررسي و امتيازدهي کند و در صورت احراز شرايط و کسب  

نامه مربوطه، پرونده را براي ارزيابي و اتخاذ نامه ارتقاء مرتبه و شيوه حداقل امتيازهاي تعيين شده در آيين

هايي که شرايط مذکور را احراز نکنند، امکان طرح در جلسه  « ارجاع کند. پرونده هيأتصميم نهايي به » ت

 « را نخواهند داشت و الزم است براي تحويل به متقاضي به واحد مربوطه عودت داده شوند. هيأت» 

تواند ظرف  يمعترض باشد مط ارتقاء  يبر نداشتن شرا  يون مبنيسيم کمي ارتقاء به تصم  ياگر متقاض  :تبصره

ل، به طور مکتوب به  يحات و داليجه، اعتراض خود را همراه با توض ينت  يخ اعالم کتبيروز ار تار  15مدت  

ون موظف است درخواست و پرونده را همراه يسيس کمين صورت، رئي د. در ايم نمايون تسل يسيس کميرئ

قرار داده و در صورت احراز   ينيو بازب ي دگيون مورد رسيسيمجدداً در کم ي ل متقاضيحات و داليبا توض

  ي نامه مربوطه پرونده را براوه ي نامه ارتقاء مرتبه و شن يين شده در آييتع  ي ازهايط و کسب حداقل امتيشرا

، نظر کميسيون قطعي طيأت ارجاع دهد و در صورت عدم احراز شراي به ه   ييم نهايو اتخاذ تصم  يابيارز

موافقت با ارتقاء مرتبه علمي به متقاضي   عدم   جلسه حاوي داليلطريق تنظيم صورتخواهد بود و نتيجه از  

 اعالم خواهد شد.

 ترکيب »کميته منتخب دانشکده«  -  7

 رئيس دانشکده )رئيس »کميته«(  −

 معاون آموزشي يا پژوهشي دانشکده به انتخاب رئيس »کميته« )به عنوان دبير »کميته«(  −

علمي متخصص در رشته تخصصي متقاضي با حداقل مرتبه دانشياري، به پيشنهاد    هيأتاز اعضاء    نفرسه   −

 رئيس دانشکده  تأييدربط و گروه ذي

( براي رسيدگي به درخواست ارتقاء به  قبلبند    نفر  3با مرتبه استادي )از    نفر  2: حضور دست کم  تبصره

 مرتبه استادي، الزامي است. 

 وظايف و اختيارات »کميته« -  8

نامه ارتقاء  آيين   4و    3،  2هاي سه گانه متقاضي ارتقاء مرتبه علمي )مواد  »کميته« موظف است فعاليت  −

شود بررسي و امتيازدهي کند و در صورت  اي که به دعوت رئيس »کميته« تشکيل مي مرتبه( را در جلسه 

نامه مربوطه، پرونده  يوه نامه ارتقاء مرتبه و شاحراز شرايط و کسب حداقل امتيازهاي تعيين شده در آيين 

هايي که واجد شرايط مذکور  « ارجاع کند. پرونده هيأترا براي طي ساير مراحل ارزيابي به دبيرخانه » 

 شوند. جلسه مربوطه، به متقاضي عودت داده مينباشند همراه با ذکر داليل در صورت

ر شود براي بررسي و تعيين امتياز  ها به لحاظ محرمانه بودن نبايد چاپ و منتشهايي که نتايج آن فعاليت −

 شود.« به »مرکز« ارجاع ميهيأتبا هماهنگي رئيس »کميته« و از طريق دبير » 



 

 موضوع نامهآيين رديف 

  15تواند ظرف  به تصميم »کميته« مبني بر نداشتن شرايط ارتقاء معترض باشد مي  ارتقاء اگر متقاضي   −

توضيحات و داليل، به طور مکتوب  کميته« اعتراض خود را، همراه با  دبير »   ي کتباعالم  روز از تاريخ  

اين صورت، رئيس »کميته« موظف است درخواست و پرونده را   نمايد. در  به رئيس »کميته« تسليم 

همراه با توضيحات و داليل متقاضي مجدداً در کميته مورد رسيدگي و بازبيني قرار داده و در صورت  

نامه مربوطه، پرونده  نامه ارتقاء مرتبه و شيوه احراز شرايط و کسب حداقل امتيازهاي تعيين شده در آيين 

« ارسال کند و در صورت عدم احراز شرايط، نظر  هيأترا براي طي ساير مراحل ارزيابي به دبيرخانه » 

»کميته« قطعي خواهد بود و نتيجه از طريق تنظيم صورتجلسه حاوي داليل عدم موافقت با ارتقاء مرتبه  

 . علمي به متقاضي اعالم خواهد شد

 تشکيل جلسات  -  9

ماه يکهيأت»   جلسات دو  هر  و جلسات « حداقل  دبير  يا  رئيس  دعوت  با  پرونده،  وجود  در صورت  بار 

 شود.  »کميسيون/ کميته« حداقل هر يک ماه يکبار تشکيل مي

 رسميت جلسات -  10

يابد  حقيقي رسميت مي   اعضاء يا جانشين وي و دست کم سه چهارم  « با حضور رئيس  هيأتجلسات »  −

 شود. حاضر در جلسه اتخاذ مي اعضاء  ش از نصف( ي)باکثريت هاي آن با رأي موافق و تصميم 

 يابد. جلسات »کميسيون«/ »کميته« با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسميت مي −

»کميته«/»کميسيون«/»  − اعضاء  از  خود  که  متقاضياني  ذي هيأتپرونده  حضور  بدون  هستند،  در  «  نفع 

از نصاب تعيين شده در    نفرشود و در اين صورت جلسات با کسر يک  ربط رسيدگي ميجلسات ذي

 يابد.اين ماده رسميت مي

 « به دو صورت موافق يا مخالف و همواره مخفي است.هيأترأي اعضاء »  −

)سف  يرأ − هي ممتنع  معنيد( در  رأ  يأت  و در صورت وجود  )سفممت  ينداشته  د( در آراء مأخوذه،  ينع 

موافق بيش از نصف اعضا    يأدرهرحال کسب ر  شود.ي اد شده اخذ ميبدون لحاظ آراء    يريگميتصم

 است.  يحاضر در جلسه ضرور

شود و الزم است  در يک سال استعفا تلقي مي  ل شده يدرصد جلسات تشک  50غيبت عضو حقيقي در   −

 شود. عضو ديگري براي بقيه دوره پيشنهاد و منصوب

 مراحل رسيدگي به پرونده متقاضي  -  11

هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي خود، مربوط به دوره مورد  متقاضي« موظف است فعاليت»  .1

ق  يرا از طر  ينامه علمها، گزارشت يفعال  ي بندپس از گروه   درج نمايد و  ستم گلستانيستقاضا را در  

 دبيرخانه کميته منتخب تحويل دهد.گلستان  به  سامانه  شخوان خدمتيپ

به عمل آورد، تاريخ اجراي حکم ارتقاء مرتبه    ثبت شده »متقاضي« هر گونه تغييري در پرونده    چهچنان .2

ستم  يشخوان خدمت سيق پياز طرمجدد مدارک  ارجاعوي تاريخ آخرين تغيير در محتويات پرونده و 

 دانشکده خواهد بود.  به کميته منتخب گلستان 



 

 موضوع نامهآيين رديف 

ارزيابي مدارک .3 به فعاليت   بررسي و  )مواد  هاي سه مستندات مربوط  نامه  آيين   4و    3،  2گانه متقاضي 

هاي  مربوط و امتيازدهي »کميته« به فعاليت   و راهنماي   نامهشيوه   ،نامه ارتقاءارتقاء مرتبه( بر اساس آيين 

 .پذيردي ورت مص زمان ثبت پرونده روز از  45وي، حداکثر ظرف مدت 

«  هيأتدر صورت احراز شرايط الزم از نظر کميسيون فرهنگي و »کميته«، تحويل پرونده به دبيرخانه »  .4

علمي با ذکر داليل، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس    هيأتو در غير اين صورت، اعاده آن به عضو  

 از بررسي. 

»کميسيون« مربوط، حداکثر ظرف مدت يک  هاي ارجاع شده »کميته« توسط بررسي و ارزيابي پرونده  .5

 ماه از زمان ارجاع.

« براي طرح و اتخاذ  هيأتدر صورت احراز شرايط الزم از نظر »کميسيون«، ارسال پرونده به دبيرخانه »  .6

نهايي توسط »  با ذکر داليل، حداکثر  هيأتتصميم  « و در غير اين صورت اعاده آن به واحد مربوط 

 رسي. ظرف مدت يک هفته پس از بر

ماه از زمان ارجاع از سوي   3« حداکثر ظرف مدت  هيأتطرح و اتخاذ تصميم در مورد پرونده توسط »  .7

 « مصوبات  ابالغ  و  مدت  هيأت»کميسيون«  ظرف  حداکثر  دبير    20«،  توسط  تصويب،  تاريخ  از  روز 

 ربط.« به مراجع ذي هيأت» 

 شود. راهنما بازبيني مياين  12« در صورت اعتراض متقاضي بر اساس مفاد ماده هيأتآراء »  .8

ارتقاء مرتبه علم .9 ارزيدر هر    ي متقاض  يچنانچه  نگ   يابيک از مراحل  ل  يرد، تشکيمورد موافقت قرار 

در    يپرونده قبل  ييخ ثبت نهايماه پس از تار  9حداقل    يد توسط متقاضيجد  يپرونده ارتقاء مرتبه علم

 باشد. ير ميپذته امکانيکم

 بازبينيمراحل و ضوابط  -  12

« مبني بر عدم احراز شرايط ارتقاء معترض باشد، مجاز است  هيأتمتقاضي ارتقاء به تصميم »   چهچنان .1

« تسليم کند.  هيأتروز از تاريخ ابالغ رأي اعتراض خود را به طور مکتوب به دبيرخانه »   20ظرف مدت  

 « دبير  اين صورت،  است ظرف مدت  هيأتدر  اول موظف  وهله  تار  20« در  از  يخ درخواست،  روز 

 « را به وي اعالم نمايد. هيأتو ترکيب آراي »   4تا  1امتيازهاي کسب شده وي از مواد 

چنان معترض  « هم هيأتعلمي به رغم اطالع از امتيازهاي خود و ترکيب آراي »   هيأتعضو    چهچنان .2

به طور  اعتراض خود را    ب آراء يو ترک   اعالم امتيازهاباشد مجاز است ظرف مدت يک ماه از تاريخ  

 « تسليم کند. هيأتمکتوب همراه با توضيحات به دبيرخانه » 

« در اولين جلسه، به منظور ترفيه حال متقاضي يک بار ديگر پرونده را با توجه به توضيحات وي  هيأت»  .3

را حداکثر ظرف مدت   نتيجه  و  کرده  قروز  10بازبيني  با  ترک ي،  هيأتيد  آراء  اعالم    ،ب  متقاضي  به 

 کند. مي

ه  ي از جلسات اول  يکيچه در  ، چنان« معترض باشدهيأتچنان به رأي بازبيني » متقاضي ارتقاء هم   چهچنان .4

ظرف    توانديم  بوده باشد،   ي درصد از آراء مأخوذه موافق با درخواست و  25أت حداقل  يه  ي نيا بازبي



 

 موضوع نامهآيين رديف 

جديد نظر خود را به طور مکتوب به »مرکز« ، درخواست تينيبازب  رأي مدت يک ماه از تاريخ ابالغ  

 تسليم کند. 

  باشند،   داشته   اعتراض   د کننده پرونده خو  يدگيرس  مراجع  ماتيکه به تصم  يعلم  مرتبه  ارتقاء  انيمتقاض

  را   دي جد  مرتبه  ارتقاء  پرونده   ليتشک  امکان  ربط،يذ  مراجع  در  نظر  مورد  پرونده   فيتکل  نييتع  زمان  تا

 .ندارند

 

  



 

 نامه ارتقاء آيين نامه اجراييضوابط کلي ارتقاء مبتني بر شيوه : فصل دوم

 موضوع نامهآيين رديف 

به هر يک از مراتب دانشياري و    ارتقاء، براي  علمي  هيأت   اعضاءمام وقت و مستمر  حداقل مدت اشتغال ت -  1

 سال است.  4استادي 

به مرتبه باالتر قابل احتساب   ارتقاء علمي براي    هيأتموارد ذيل در حداقل مدت اشتغال تمام وقت عضو   -  2

   نيست:

 ( 1396/ 10/ 13مورخ  15/ 236536نامه )بخش دوره ضرورت خدمت نظام وظيفه −

 مدت مرخصي بدون حقوق   −

علمي در »دانشگاه«    هيأتمدت مأموريتي که منجر به قطع انجام وظايف آموزشي يا پژوهشي عضو   −

مي مأموريت  محل  يا  » محل خدمت  ماده  موضوع  مقامات  استثناي  )به  آيين 79شود  استخدامي  «  نامه 

 (.زير بند  علمي و مشموالن   هيأت اعضاء

به مرتبه باالتر معادل »يک«   ارتقاءعلمي نيمه حضوري و نيمه وقت براي    هيأت   اعضاء هر دو سال خدمت   -  3

 شود.سال خدمت تمام وقت آنان تلقي مي

به مرتبه باالتر، در صورت دارا بودن يکي از شرايط ذيل،   ارتقاء علمي براي    هيأتحداقل مدت اشتغال عضو   -  4

يابد.  کسب کند، حداکثر يک سال کاهش مي نامهن ييآ 2ماده  1از از بند يامت 2/4حداقل مشروط به اين که 

 پذير است: شايان ذکر است که استفاده از اين امتياز صرفاً براي يک بار در طول دوران خدمت امکان

 علمي نمونه کشوري  هيأت کسب عنوان عضو   −

 Natureيا  Scienceهاي انتشار يک مقاله به عنوان نويسنده اول يا مسئول در نشريه  −

 1ESIورود به فهرست يک درصد دانشمندان برتر دنيا در پايگاه  −

نامه« مستخرج از برنامه مصوب  »آيين  3درصد از حداقل امتيازهاي ضروري از ماده    50کسب حداقل   −

 اي علمي، در چارچوب تحقق اسناد ملي و منطقه  هيأتتحقيقاتي بلندمدت با اهداف مشخص عضو  

رتبه فعلي کسب شده علمي از يک مرتبه به مرتبه باالتر، منحصراً امتيازهايي که در م  هيأت  اعضاءبراي ارتقاء   -  5

 باشد قابل محاسبه است. 

هاي پژوهشي »متقاضي« پس از اخذ درجه دکتراي تخصصي و قبل از استخدام در »دانشگاه« براي  فعاليت -  6

ماده    ارتقاء بندهاي  از  هريک  در  دانشياري،  مرتبه  در »آيين   3به  احتساب  بدون  و  مورد  )حسب  نامه« 

 ( قابل محاسبه است. ارتقاء هاي امتيازهاي ضروري براي حداقل

نيز، مانند    هيأت   اعضاء -  7 پيماني  با رعايت کامل ضوابط و مقررات و در   هيأت   اعضاء علمي  علمي رسمي، 

   يابند. ارتقاء توانند به مرتبه باالتر صورت احراز شرايط الزم مي

 
- Essential Science Indicators



 

 موضوع نامهآيين رديف 

همکار -  8 محاسبه    ي ضريب  فعاليت در  »آيينامتياز  مواد  موضوع  توسعه  هاي  ضرورت  به  توجه  با  نامه« 

 شود.محاسبه مي 1جدول هاي مشترک، بر اساس پژوهش 

 هاي پژوهشي مشترك آورندگان فعاليت: نحوه محاسبه سهم پديد 1جدول 

 تعداد 

 نويسندگان/همکاران 

 مجموع ضرايب  سهم)درصد( 

 ساير نفرات نفر اول  )درصد( 

1 100 ---- 100 

2 90 60 150 

3 80 50 180 

4 70 40 190 

5 60 35 200 

 250حداکثر  ≤30 50 و باالتر 6
     

کند، تاريخ اجراي حکم ارتقاء مرتبه وي مشروط    تأييدارتقاء مرتبه »متقاضي« را    ،مميزه   هيأتدر صورتي که   -  9

  ثبتکه، پس از ثبت پرونده هيچ گونه تغييري در آن انجام نشده باشد، تاريخ تحويل کليه مستندات و  به اين 

 دبيرخانه کميته منتخب است. و ارجاع به   سامانه گلستاندر  گزارش

اخذ مدرک دکتراي تخصصي و رعايت ساير مقررات مربوط  ارتقاء مرتبه مربي به استادياري صرفاً از طريق   -  10

 پذير است.امکان
علمي که با استفاده از   هيأت   اعضاء گيري در خصوص ارتقاء مرتبه مربي به استادياري آن دسته از  تصميم -  11

مأموريت تحصيلي يا با مجوز »دانشگاه« و با استفاده از مرخصي بدون حقوق، موفق به اخذ مدرک دکتراي  

مميزه  هيأت پژوهشي مستخرج از رساله »متقاضي« برعهده  -اند، با ارائه حداقل دو مقاله علميخصصي شده ت

 بود. هد ا خو مؤخر اخذ مدرک مورد نظر يا مقاالت مذکور تاريخ  ربط است و تاريخ ارتقاء مرتبه آنان، ذي
درخواست    چهچنان -  12 تحويل  از  بعد  افتخار   ارتقاء »متقاضي«  به  مقررات  حسب  منتخب  کميته  دبيرخانه  به 

 بازنشستگي نائل شود، تقاضاي وي قابل بررسي است.

 

  



 

 ارتقاء  نامهآيين 1هاي موضوع ماده شيوه ارزيابي فعاليت: فصل سوم

 موضوع نامه آيين رديف 

اثر    1-1  1 توليد  با رويکرد اسالمي در حوزه تدوين کتاب، مقاله و  ارزنده هنري  و  بديع و  تربيتي  هاي فرهنگي، 

 امتياز  4اجتماعي هر مورد تا 

هاي دفتر فرهنگ عمومي، طرح  نامه ها، ضوابط و مقررات فرهنگي مانند آييننامهمشارکت در تدوين آيين   1-2  2

 امتياز  2هدا و اتاق فکر فرهنگ تا 

ها  هاي فرهنگي و اجتماعي مصوب )مسئول اجراء، ناظر يا همکار فعال برنامهبرنامههمکاري و مشارکت در   1-2  3

 امتياز  3هاي مختلف( تا در قالب 

 امتياز  2ها( تا همکاري ستادي با معاونت فرهنگي )حضور فعال در کارگروه   1-2  4

 امتياز  1هاي رسمي در حوزه فرهنگي دانشگاه تا اعضاء حقيقي شوراها و کميته   1-2  5

هاي علمي هاي فرهنگي، انجمن هاي اسالمي، کانون هاي قانونمند )مشتمل بر تشکل همکاري مؤثر با تشکل   1-3  6

 امتياز  2و نشريات دانشجويي( تا 

 امتياز  2هاي پژوهشي دانشجويي تا ها و هسته مشاوره در طرح  1-3  7

 همکاري فعال با طرح  هدا در راهنمايي نودانشجويان   1-4  8

 امتياز  2سال اول تا راهنمايي در نيم  −

 2ارزيابي عملکرد مطلوب  •

 5/1ارزيابي عملکرد متوسط  •

 1ارزيابي عملکرد حداقل  •

 امتياز 1سال دوم تا راهنمايي در نيم  −

 1ارزيابي عملکرد مطلوب  •

 5/0ارزيابي عملکرد حداقل  •

 امتياز  2انديشي اساتيد تا شرکت فعال در جلسات هم   1-5  9

ها و   فعاليت فرهنگي مستقل اثربخش و شاخص در سطح دانشگاه يا جامعه مانند فعاليت در محيط دانشکده   1-5  10

 امتياز 4نهاد قانوني تا هاي مردم هاي مجازي و سازمانها يا در رسانه خوابگاه 

 اند از:عوامل مؤثر بر امتيازات اين بند عبارت  1-6  11

 التزام به اسالم( تقيد و پايبندي ديني )اعتقاد و  −

 تقيد و پايبندي فرهنگي )رعايت شئون و کرامت محيط علمي دانشگاه( −

 حفظ و حراست از شعائر ملي و انقالبي )دفاع از استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي(  −

 گفتار و رفتار صادقانه و انطباق بين گفتار و عمل  −

 شناسي و تعهد کاريوظيفه  −

 اميدآفريني و افزايش نشاط علمي −

 اي برخورداري از اخالق علمي و حرفه −

و    2هاي فرهنگي و ...( هر مورد تا  کسب جوايز فرهنگي )درزمينه ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، مسئوليت  1-7  12

 امتياز  8حداکثر تا 



 

 موضوع نامه آيين رديف 

صالح پردازي با تأئيد مرجع ذي هاي آزادانديشي، نقد و نظريهطراحي و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسي  1-8  13

 امتياز  6و حداکثر تا  2مورد تا هر 

 است   10امتياز و جمعاً    6هاي معرفت افزايي نيز  امتياز و از کارگاه   6هاي توانمندسازي  سقف امتياز از کارگاه   1-9  14

امتياز و حداکثر تا   2اسالمي ايراني هر مورد تا    - برگزاري نمايشگاه آثار و کارگاه هنري با رويکرد فرهنگي  1-10  15

 امتياز 5

 است.  30و حداکثر امتياز قابل اعطا   10آيين نامه  1حداقل امتياز الزم از مجموع بندهاي ماده  1ماده   16

 

  



 

 نامه ارتقاء آيين  2شيوه ارزيابي امتيازهاي موضوع ماده : فصل چهارم

 موضوع نامه آيين رديف 

 باط درسي و شئونات آموزشيرعايت نظم و انض   2-1  1

شوراي آموزشي   16/09/1395ها در جلسه مورخ  هاي مربوط به اين بند و ميزان اهميت هر يک از آن شاخص

انجام  انضباط درسي و شئون آموزشي  ، به تصويب رسيد. ارزيابي رعايت نظم و2جدول دانشگاه، بر اساس 

 براي اين بند الزامي است. ارتقاءامتياز در هر دوره  5کسب حداقل  و

 علمي  هيأتباط درسي و شئون آموزشي عضو هاي ارزيابي نظم و انض: شاخص2جدول 

 شاخص 

 حضور تمام وقت در دانشگاه و اعالم عمومي برنامه هفتگي  -1

 خدمت قابل قبول آموزشي)تدريس حداقل واحد موظف بر اساس نظر دانشگاه( -2

 ها ها و آزمايشگاهها، کارگاهکالس تشکيل منظم  -3

 برگزاري منظم امتحانات و اعالم به موقع نمرات  -4

 ي بدون مجوز دانشگاه در ساعات اداري هاعدم اشتغال به فعاليت -5

 دانشگاه در اوقات خاص هفته اجتناب از عدم حضور مستمر در  -6

فعاليت -7 در  مشارکت  نحوه  و  همکاري  طرف  هاکيفيت  از  محوله  اجرايي  و  پژوهشي  آموزشي،  ي 

 دانشکده و دانشگاه

 اشتهار به حسن تعامل، رفتار مشفقانه و احترام آميز در محيط کار با همکاران و کارکنان -8

با دانشجويان در امور مربوط به تدريس، راهنمايي اشتهار به حسن تعامل، رفتار منصفانه و احترام آميز   -9

 تحصيلي و تحقيقي دانشجويان 

 تشويق و ترغيب دانشجويان در امر تحصيل و ارزيابي منصفانه از ايشان  -10

 اعالم ساعات مراجعه و رفع اشکال براي دانشجويان به ميزان کافي و حضور در اين ساعات -11

 ي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتريهاراهنمايي پروژهاختصاص و اعالم وقت کافي براي   -12

براي حداکثر   − بند  اين  امتياز  »متقاضي«،  پرونده  بررسي  زمان  زمان  نيم  10در  به  منتهي  تحصيلي  سال 

 شود.درخواست در نظر گرفته مي

کمتر باشد، ارتقاء مرتبه وي به مدت يک    35/0سال تحصيلي از  امتياز »متقاضي« در دو نيم  چهچنان −

 افتد.سال به تعويق مي 

هاي خارج از دانشگاه در ساعات اداري بدون مجوز از دانشگاه موجب عدم  هرگونه اشتغال به فعاليت  −

 کسب امتياز از اين بند خواهد شد. 



 

 موضوع نامه آيين رديف 

 کيفيت تدريس  2-2  2

و دانشکده    التحصيالن فارغکيفيت تدريس بر اساس ميانگين امتيازدهي دانشجويان، دانشجويان ممتاز،   −

 شود. سنجيده مي 2/0و   15/0، 15/0، 5/0به ترتيب با وزن 

علمي  هيأت  اعضاء سازي سيستم ارزيابي عملکرد آموزشي »طراحي و پياده  از نتايج طرحدر اين رابطه   −

 .شوداستفاده مي، مصوب هيات مميزه دانشگاه  از آندانشگاه صنعتي اصفهان« و اصالحات بعد  

 شود. ارتقاء در نظر گرفته مي درخواست قبل از  کامل شده  سالم ين  8نمره ارزيابي دانشجويان براي  −

از افراد مورد اعتماد و با  ميزه(  مدبير هيأت    و انتخاب)با تشخيص  نفر  تا پنج  توسط سه    نمره دانشکده  −

رسيده باشند، تعيين و به صورت محرمانه  دانشگاه معاونت آموزشي  تأييدسابقه شايسته آموزشي که به  

 ( 12/1401/ 20 مورخ مميزه هيأت)مصوب  سال معتبر است.  3اين نمره تا    .شوداعالم مي  دانشگاه   به معاونت آموزشي

 ( الزامي است. 20)از    17و    16به دانشياري و استادي به ترتيب    ارتقاءکسب حداقل نمره ارزشيابي براي   −

 خواهد بود: 3جدول امتيازات قابل اعطا بر حسب طيف امتيازات اخذ شده از نتايج ارزيابي مطابق  −

 : کيفيت تدريس 3جدول 

 امتياز نتيجه ارزشيابي 

 99/1تا  0 99/17تا  16از 

 99/3تا  2 99/18تا  18

 8تا  4 20تا  19
   

 کميت تدريس  2-3  3

تکميلي    تحصيالتو    1، کارشناسي  5/0امتياز کميت تدريس براي هر واحد تدريس در دوره کارداني   −

 است.  25/1

هاي آموزشي رسمي مصوب، اعم از حضوري، نيمه  هاي آموزشي »متقاضي« براي کليه دوره فعاليت −

 5/0و    75/0،  1ترتيب با ضرايب  هاي الکترونيکي، در احتساب کميت تدريس به  حضوري و آموزش

 شود.محاسبه مي

 ارزيابي کميت تدريس دروس عملي از لحاظ امتيازدهي دقيقاً مشابه دروس نظري خواهد بود.  −

 است.  5سال تحصيلي علمي در هر نيم هيأت  اعضاءحداکثر امتياز قابل محاسبه کميت تدريس براي  −

 

  



 

 نامه ارتقاء آيين 3شيوه ارزيابي امتيازهاي موضوع ماده : فصل پنجم

 موضوع نامهآيين رديف 

ترويجي معتبر و فهرستتت  -پژوهشتتي و علمي -معاونت پژوهش و فناوري »وزارت« فهرستتت مجالت علمي  3-1  1

هاي استتتنادي و تخصتتصتتي معتبر بين المللي را هر مجالت خارجي جعلي و نامعتبر، به عالوه فهرستتت نمايه

کند. ليستت به روز رستاني شتده مجالت غير معتبر در ستايت حوزه رستاني خود اعالم ميستاله در پايگاه اطالع

 معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه نيز موجود است.

 مورد قبول است. ارتقاءمقاله با گواهي پذيرش قطعي در هر مرتبه  2حداکثر   3-1  2

  مميزه  هيأت)مصتوب  مثابه مقاله چاپ شتده استت.   به DORا ي DOIنستخه در نوبت چاپ مقاله، مشتروط به درج   3-1  3

 (20/12/1401 مورخ
 ها، بايد مستقيماً، در ارتباط با تخصص متقاضي باشد. امتياز مقاله  %70حداقل   3-1  4

در امتيازدهي به مقاالت داراي همپوشتتاني، امتياز تعيين شتتده در ميزان عدم همپوشتتاني ضتترب و ستتپس بر   3-1  5

شتود. متقاضتي ارتقاء بايد براي هر مقاله فرم »استتعالم مشتخصتات مقاله  اس ستهم تعيين شتده محاستبه مياست 

تکميل نموده و همراه   اين راهنما، را جهت تعيين ميزان همپوشتاني 1  چاپ شتده در مجالت معتبر«، پيوستت

 مقاله ارائه دهد.

گيرد.آدرس دهي در به درستتتتي درج نشتتتده باشتتتد، امتيازي تعلق نميها  در آنمقاالتي که نام دانشتتتگاه  به    3-1  6

تابعه    به واحدهايصتتورت لزوم، در هر زمان، گيرد که در صتتورت مي 4جدول   مستتتندات صتترفاً بر استتاس

 .شوددانشگاه ابالغ مي
 (20/12/1401 مورخ مميزه هيأت)مصوب ها و مراکز دانشگاه صنعتي اصفهان ها، پژوهشکده : نام دانشکده  4جدول  

 /Department/ College/ Research Institute دانشکده/پژوهشکده/مرکز  رديف

Center 

1 
دانشکده مهندسي برق و  

  کامپيوتر
Department of Electrical and Computer 

Engineering 

 Department of Mathematical Sciences دانشکده علوم رياضي  2

 Department of Chemistry دانشکده شيمي 3

4 
دانشکده مهندسي صنايع و  

 سيستمها
Department of Industrial and Systems 

Engineering 

 Department of Civil Engineering دانشکده مهندسي عمران 5

 Department of Physics دانشکده فيزيک 6

 College of Agriculture دانشکده کشاورزي  7

 Department of Biotechnology, College of − زيست فناوري گروه  − 8

Agriculture 

 ,Department of Rural Development − گروه توسعه روستايي − 9

College of Agriculture 

 Department of Horticulture, College of − باغباني علومگروه  − 10

Agriculture 

11 
مهندسي  علوم و  گروه  −

 آب
− Department of Water Science and 

Engineering, College of Agriculture 
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 Department of Plant Protection, College − گروه گياه پزشکي − 12

of Agriculture 

 Department of Soil Science, College of − خاک علوم گروه  − 13

Agriculture 

 Department of Animal Science, College − گروه علوم دامي  − 14

of Agriculture 

 ,Department of Biosystems Engineering − هندسي بيوسيستم گروه م − 15

College of Agriculture  

16 
  صنايع  و  گروه علوم −

 ييغذا
− Department of Food Science and 

Technology, College of Agriculture 

17 
ک  يد و ژنتيتول  گروه  −

 ياهيگ
− Department of Agronomy and Plant 

Breeding, College of Agriculture 

 Department of Mechanical Engineering دانشکده مهندسي مکانيک 18

 Department of Chemical Engineering دانشکده مهندسي شيمي 19

 Department of Mining Engineering دانشکده مهندسي معدن   20

 Department of Materials Engineering دانشکده مهندسي مواد  21

 Department of Natural Resources دانشکده منابع طبيعي 22

 Department of Textile Engineering  دانشکده مهندسي نساجي   23

 Department of Transportation Engineering دانشکده مهندسي حمل و نقل 24

25 
پژوهشکده فناوري ارتباطات و  

 اطالعات 
Research Institute for Information and 

Communication Technology  

26 
پژوهشکده علوم و فناوري  

 زيردريا 

Research Institute for Subsea Science and 

Technology  

 Research Institute for Water and  Wastewater پژوهشکده آب و فاضالب  27

28 
پژوهشکده زيست فناوري و  

 مهندسي زيستي
Research Institute for Biotechnology and 

Bioengineering 

 Research Institute for Steel پژوهشکده فوالد  29

30 
پژوهشکده نانو فناوري و مواد  

 پيشرفته
Research Institute for Nanotechnology and 

Advanced Materials 

 Research Institute for Avionics پژوهشکده اويونيک  31

   Research Institute for Transportation پژوهشکده حمل و نقل  32

  Center of Information Technology مرکز فناوري اطالعات 33

34 
مرکزمعارف اسالمي و ادبيات  

 فارسي 
Center of Islamic Sciences and Persian 

Literature  

  Center of Physical Education مرکز تربيت بدني  35



 

 موضوع نامهآيين رديف 

  Center of English Language مرکز زبان 36

37 
فني   يمرکز آموزش مهارت ها

 و مهندسي

Center of Engineering and Technical Skills 

Training 

 

38 
ي الکترونيکي  هامرکز آموزش

 و آزاد  
Center of E-learning and Open Education 

 ,Isfahan University of Technology دانشکده فني مهندسي گلپايگان  39

Golpayegan College of Engineering, 

 Electrical and Computer Engineering Group  گروه مهندسي برق و کامپيوتر - 40

 Mechanical Engineering Group گروه مهندسي مکانيک- 41

 Materials Engineering Group مواد  مهندسي گروه - 42

 Industrial Engineering Group گروه مهندسي صنايع - 43

 Basic Sciences Group گروه علوم پايه - 44
  

هاي پژوهشتتي که به دانشتتگاه صتتنعتي  يدستتتاوردهاآدرس همکاران مقاالت پژوهشتتي و ستتاير:  1تبصرره 

تواند دانشتگاه صتنعتي اصتفهان باشتد. در صتورت اعالم وابستتگي افراد همکار اصتفهان وابستتگي ندارند، نمي

)مصتوب    وجود ندارد.خارج از دانشتگاه به دانشتگاه صتنعتي اصتفهان امکان تخصتيص امتياز به فعاليت مورد نظر 

 (06/06/1400هيأت مميزه مورخ 
اعضتتاي محترم هيأت علمي که به داليلي مايل به استتتفاده از آدرس دوگانه )آدرس ديگري در   :2تبصرره 

باشتند، بايد نستبت به ارستال درخواستت خود به معاونت  کنار آدرس دانشتگاه صتنعتي اصتفهان( در مقاالت مي

تفاده از آدرس دوگانه و اخذ مجوز از معاونت پژوهشتتي دانشتتگاه قبل از پژوهشتتي دانشتتگاه، ذکر دليل استت 

ها، عالوه بر انتشتار مقاله اقدام نمايند. درخصتوص استتفاده از آدرس مؤستستات تحقيقاتي ملي يا پژوهشتگاه 

 (06/06/1400)مصوب هيأت مميزه مورخ  :ذکر دليل مذکور، موارد زير نيز بايد رعايت گردند

 داد معين دانشگاه با مرکز، مؤسسه يا پژوهشگاه مورد نظر؛وجود قرار -الف 

 مشخص شدن دامنه همکاري در قرارداد مربوطه؛ -ب 

 .رعايت حقوق مالکيت فکري دانشگاه )پايان نامه، اختراعات، دانش فني و ...( -ج 

  يده دارند که بر نحوه آدرس  يدهآدرس  يبرا يمجالت دستتورالعمل مشتخصت  ياز آنجا که برخ :3تبصرره 

دانشتگاه    يد معاونت پژوهشت ييدر اين راهنما منطبق نيستت، موارد مذکور بايد با ذکر داليل و مستتندات به تأ

 (06/06/1400)مصوب هيأت مميزه مورخ  ييد شود.أبرسد تا امکان ثبت مقاله و تخصيص امتياز ت

از  مقاله   3-1  7 با همپوشاني کمتر  تلقي مي%30هاي  به مقاله ، مقاله مستقل  از  شوند و  بيشتر  با همپوشاني   %70هاي 

همپوشاني عدم    به نسبت ميزان  %70تا    % 30هاي با همپوشاني  گيرد. امتياز تعلق گرفته به مقاله امتيازي تعلق نمي

 خواهد بود. در هر حال مقاله نبايد منجر به چاپ نتايج انتشار يافته شود. 

ترتيب    ارتقاءمتقاضي    3-1  8 از  نظر  مقاله، صرف  پنج  و  ترتيب سه  به  بايد حداقل  استادي  و  دانشياري  مراتب  به 

 قرارگرفتن اسامي، به عنوان نويسنده مسئول ارائه دهد. 

 الزامي است.  ارتقاءچاپ حداقل يک مقاله به زبان فارسي در هر مرتبه   3-1  9



 

 موضوع نامهآيين رديف 

نامه يا رساله دانشجوي تحت راهنمايي »متقاضي« بوده و نام دانشجو نفر اي مستخرج از پايان مقاله   چهچنان  3-1  10

ل برخوردار اول باشد، در صورتي که نام استاد راهنما پس از دانشجو ذکر شود، استاد راهنما از امتياز نفر او

 شود.مي

پايان   چهچنان  3-1  11 استاد هدايت  باشند، صرفاً  داشته  بر عهده  راهنما  استاد  از يک  بيش  را  يا رساله دانشجو  نامه 

شود که نويسنده مسئول مقاله  راهنمايي از سهم تعيين شده براي نفر اول در مقاله مستخرج از آن برخوردار مي

 باشد. 

ربط به  نامه يا رستاله چند دانشتجو را يک استتاد راهنما بر عهده داشتته و دانشتجويان ذيهدايت پايان  چهچنان  3-1  12

)استتتاد راهنما( از امتياز نفر اول    ارتقاءهمراه استتتاد راهنماي ياد شتتده نويستتندگان مقاله باشتتند، متقاضتتي 

 برخوردار خواهد شد.

اي مستخرج از توليد دانش فني/ اختراع منجر به توليد و تجاري سازي محصول يا فرآيند و  مقاله   چهچنان  3-1  13

نظر از ترتيب  هاي پژوهشي و فناوري باشد، مجري مشروط به اينکه نويسنده مسئول آن مقاله باشد صرف طرح

 شود. قرار گرفتن اسامي، از امتياز نفر اول برخوردار مي

علمي متقاضي  هيأتبرابر قابل افزايش است. هر عضو   5/1تا  مميزه  هيأت تأييد با   داغ و پراستنادامتياز مقاله   3-1  14

    استفاده از اين بند الزم است مدارک مرتبط را از مراجع معتبر ارائه دهد.

اي است که با توجه به موضوع تخصصي داراي استنادهايي بيش از تعداد مشخصي  : مقاله 1مقاله پراستناد  •

هاي  علمي شاغل در مؤسسه   هيأتهاي پر استناد براي  در گزارش نمايه معتبر باشد. مبناي تعيين مقاله 

 است.   2ESIتحت نظارت وزارتين، گزارش نمايه 

اي که متناسب با هر رشته داراي استنادهايي بيش از تعداد مشخصي در گزارش نمايه  : مقاله 3مقاله داغ  •

مقاله  تعيين  مبناي  باشد.  مرجع  سال  از  قبل  سال  دو  در  براي  معتبر  داغ  در    هيأت هاي  شاغل  علمي 

 است.  ESIهاي تحت نظارت وزارتين، گزارش نمايه مؤسسه

 ( 20/12/1401  مورخ مميزه هيأت)مصوب ت بدين شرح است: گونه مقاالاين ص يتشخ  روش جايگزين براي •

  برابر دو  انه آن از زمان انتشار حداقل  يسال  ي رخوديغ  که متوسط ارجاعات  شوداي پر استناد تلقي ميمقاله 

   ت اسکوپوس باشد. ين گزارش سايآخر يمحل چاپ بر مبنامجله  CiteScore شاخص

  برابر   شش حداقل    يمتوال  دوسال  درآن    يرخوديغ  ارجاعات  حداکثرکه    شوديم  يتلق  داغ  يامقاله 

    اسکوپوس باشد. تيگزارش سا نيآخر يمجله محل چاپ بر مبنا CiteScoreشاخص 

ت  ي ا فعاليامتياز مقاله مشترک با اعضاء هيأت علمي مراکز معتبر علمي خارج از کشور، که برگرفته از طرح    3-1  15

دانشجوي تحت راهنمايي متقاضي و دانشجوي مشترک باشد،    اي  تحقيقاتي مشترک، فرصت مطالعاتي متقاضي

 ( 09/05/1400)مصوب هيأت مميزه مورخ   است.  قابل افزايشبرابر  2/1تا 

 
. Highly cited paper  

 Essential Science Indicators 

Hot paper 



 

 موضوع نامهآيين رديف 

در احتساب امتياز مقاله و يا کتاب صرفاً تاريخ پذيرش و يا چاپ مقاله يا کتاب حسب مورد مالک عمل   3-1  16

 باشد.مي

 پژوهشي: -نحوه امتيازدهي به مقاالت علمي  3-1  17

با سابقه که داراي اعتبار ممتاز در سطح ملي و داراي    ISCمعتبر داخلي  منتشر شده در مجالت    مقاالت به  

گيرد. به ساير مجالت کسري از حداکثر امتياز تعلق  امتياز تعلق مي  4، حداکثر  تحريريه شناخته شده   هيأت

 ( 1401/ 20/12  مورخ مميزه هيأت)مصوب  گيرد.مي

از رابطه    ISIنمايه شده در پايگاه  و    الملليبين پژوهشي منتشر شده در مجالت معتبر    -امتياز تمام مقاالت علمي

 شود:زير محاسبه مي

𝑃 = (3/5 +
𝐼𝐹

𝑀𝐼𝐹
) 𝑄. 𝑞 +

𝐶

𝑀𝐶
≤ 7 

 در اين رابطه: 

1q≤  باشد که دقت در تعيين آن براي هر مقاله بسيار ضروري و حائز اهميت است.مقاله مي کيفيت ضريب 

Q شودمي يينتع  يرصورت زه است که ب  ارتقاء  يرشته متقاضدر  مجله کيفيت  يازامت : 

𝑄    شده در چارک اول   يستل مجله = 1/2 

𝑄   شده در چارک دوم   يستل مجله = 1 

𝑄 شده در چارک سوم    يستل مجله = 0/85 

ISI، 𝑄 يه بدون نما يالملل  ينب  يپژوهش يشده در چارک چهارم و مجالت علم  يستل مجله ≤ 0/65 

ته منتخب و  يمقاله توسط کم  ياست و شاخه تخصص(Scimago) سايمگو  نظام رتبه بندي    Qمرجع تعيين  

 WoS (Web ofبندي مجله در اين نظام از پايگاه  ورت عدم رتبه در صشود.  ي ن مييتع  يون تخصصيسيکم

Science) (12/1401/ 20 مورخ  مميزه هيأت)مصوب  شوداستفاده مي . 

IF    مجله است که بر حسب فهرست ارائه شده توسط پايگاه   تأثيرضريب  ISI   و در صورت عدم وجود، صفر

 شود.منظور مي

MIF  بر حسب    ضريب تأثير مجالت حوزه تخصصي مقاله است که به تشخيص کميته تخصصي  ميانگين

 شود.استخراج مي ISI فهرست ارائه شده توسط پايگاه 

C  پژوهشي است که  -ساير مقاالت غيرخودي کليه همکاران به مقاله از تمام مجالت علمي ارجاعاتتعداد

 شود.تعيين مي   Scopusيا  ISIصرفاً بر اساس مدارک ارائه شده توسط متقاضي، بر اساس پايگاه 

سبه  ( تعداد ارجاعات محا IF)بدون    ISIالمللي بدون نمايه  براي مجالت معتبر داخلي و مجالت بين   :1  تبصره

 ( 03/1398/ 25مصوب هيأت مميزه مورخ ) خواهد بود.  5شده و با لحاظ ارجاعات، حداکثر امتياز هر مقاله 

MC  مقاالت حوزه تخصصي مقاله است که بر اساس حوزه تخصصي مقاله طبق  تعداد ارجاعات به   ميانگين

توسط معاونت    زوج   يشمس  ي هامهرماه سال  ي در ابتداسال  دو  . اين شاخص هر  شودتعيين مي  3جدول پيوست  

 شود.مميزه رسانده مي هيأتپژوهش و فناوري دانشگاه استخراج و به اطالع  

در زمان چاپ مقاله مالک قرار   Qو    IF  ،MIFضرايب مربوطه از جمله    ،براي محاسبه امتياز مقاله   :2تبصره  

اند، وضعيت مجله در زمان چاپ منتشر شده سياه  گيرد. همچنين براي بررسي مقاالتي که در مجالت ليست  مي

 ( 09/05/1400)مصوب هيأت مميزه مورخ   مقاله مد نظر خواهد بود.
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 گيرد:موارد زير مد نظر قرار مي (q)هاي کيفيت مقاله  در تعيين شاخص

 جديد بودن موضوع مقاله و نتايج حاصله  •

 مرزهاي دانش  برداهميت موضوع مقاله در پيش  •

 اثرگذاري آن بر توسعه علم در کشور •

 مندي جامعه از آن در حال و آينده امکان عملي شدن نتايج و بهره  •

 کيفيت نگارش مقاله  •

 حجم و محتواي مقاله  •

ر و نظاي  Research Noteيا    Short Note  ،Short Articleمقاالتي که به صورت کوتاه و يادداشت )به    3-1  18

 گيرد.امتياز مقاله کامل تعلق مي %50( چاپ شود آن

19  3-5  
 گيرد.به مقاالت کنفرانسي داراي هر ميزان همپوشاني با مقاالت چاپ شده در نشريات امتيازي تعلق نمي

3-6  

  3هاي قابل قبول از متقاضي در يک همايش، به صورت کامل يا خالصه، در هر سال  مقاله حداکثر تعداد    3-5  20

  6-3 تواند با همکاري دانشجويان و يا همکاران باشد. ها ميمقاله است. اين مقاله 

 نامه ارتقاء به شرح زير است:آيين  3ماده  6و  5حداکثر امتياز مقاله موضوع بندهاي   3-5  21

 امتياز 1زبان فارسي هر مقاله تا کنفرانس ملي به  •

 متياز 5/1المللي( به زبان انگليسي هر مقاله تا کنفرانس داخلي )ملي و بين  •

 امتياز 2کنفرانس خارجي هر مقاله تا  •

 نصف امتياز مقاله کاملهاي معتبر، تا  خالصه مقاله علمي در مجموعه مقاالت همايش  •

و تا اطالع ثانوي، با تشخيص کميته منتخب و   1399ابتداي سال معتبر غيرحضوري، از هاي به کنفرانس  •

 ( 1400/ 09/05)مصوب هيأت مميزه مورخ   .گيردهاي تخصصي هيأت مميزه، امتياز تعلق مي کميسيون

3-6  

از همايش  3-5  22 دسته  آن  ميبه  تعلق  امتياز  المللي(  بين  و  ملي  از  )اعم  داخلي  علمي  معتبر  توسط  هاي  که  گيرد 

انجمن  يا  از مراجع ذي »دانشگاه«  داراي مجوز رسمي  استنادي علوم  هاي علمي  پايگاه  برگزار و در  صالح 

 ( ثبت شده باشند.ISCجهان اسالم )

3-6  

امتياز و به    2به هرمقاله علمي منتشر شده در مجالت علمي پژوهشي معتبر مستخرج از رساله متقاضي حداکثر    3-7  23

هاي موضوع اين  گيرد. حداکثر امتياز هر يک از مقاله امتياز تعلق مي   5حداکثر  کل مقاالت موضوع اين بند  

گيرد که نام متقاضي به عنوان نويسنده نخست يا پس از نام استاد راهنما به  بند در صورتي به متقاضي تعلق مي

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

24  7-8-3 
9-8-3 

قانوني داخل و خارج  ثبت شده در مراجع  پژوهشي کاربردي  توليد محصوالت  اکتشاف و  اختراع،  امتياز 

 شود:کشور به صورت زير محاسبه مي

 3يه علمي تا تأييداختراع يا اکتشاف ثبت شده داخلي داراي   •

 5تا ثبت اختراع خارجي )پتنت( در مراجع  •



 

 موضوع نامهآيين رديف 

کميته مالکيت    فکري دانشگاه استفاده خواهد شد.   مميزه، نظر کميته مالکيت   هيأت در صورت تشخيص   •

فکري دانشگاه با اخذ نظرات داوران تخصصي، اختراعات ثبت شده داخلي و خارجي را مورد داوري  

 نمايد. و ارزيابي علمي قرار داده و ميزان امتياز پيشنهادي را اعالم مي

نحوه شاخص • از:  عبارتند  ارزيابي  مورد  شکل هاي  فناوري،  ي  صحت گيري  بودن،  و  نوآورانه  سنجي 

 (. TRLبودن، سطح آمادگي فناوري ) High-Techسازي، پيچيدگي و پذيري، قابليت تجاري امکان

که مقررات مندرج در خط مشي مالکيت فکري دانشگاه، مصوب    شوديداده مفقط به اختراعاتي امتياز   •

 امناي دانشگاه را رعايت نموده باشند.  هيأت

 و به  کامل  امتياز  مورد  يک   به  باشد   ايمقاله   چاپ  همراه   به  المللي  بين   سطح   در  اختراع   ثبت   چهچنان •

 ( 06/1400/ 06)مصوب هيأت مميزه مورخ  .گيردمي تعلق  امتياز نصف ديگر مورد

25  8-8-3 
9-8-3 

ر يعلمي به صورت ز  هيأت  اعضاء اختراع، اکتشاف و محصوالت پژوهشي کاربردي براي    يسازي امتياز تجار

 شود:يمحاسبه م

 چارچوب   در   که   فناورانه   دستاوردهاي   و   شده   ثبت   کاربردي   پژوهشي  محصوالت   و   اکتشاف   اختراع، −

  شرکت   قالب  در   فکري  مالکيت   رعايت   با   دکتري   هاي رساله   و   هانامهپايان   کاربردي،   هايپژوهش 

باشد، تا   رسيده  انجام به مربوطه مراجع تأييد با آن سازيتجاري مراحل دانشگاهي شرکت يا بنياندانش 

15 

  فروش   به   که   اين   شرط   به   ،نام دانشگاه   به   فناوري   و   پژوهشي   دستاوردهاي(  پتنت)  فکري   ثبت مالکيت  −

 15باشد، تا  شده  استفاده  آن  از ليسانس تحت   صورت  به يا و رسيده 

استفاده خواهد    دانشگاه   و ارتباط با صنعت و جامعه  يمدير فناور  نظرمميزه    هيأتص  يصورت تشخدر   •

ها،  ر داده يسا  ي با اخذ نظرات داوران تخصصي و جمع آور  و ارتباط با صنعت و جامعه  ي مدير فناور  .شد

نموده و ميزان امتياز    يگذارکميته مالکيت فکري دانشگاه داوري و ارزش  قيمورد نظر را از طر  يفناور

 .نمايداعالم ميمطابق جدول زير پيشنهادي را 

رد • پ  6و    4،  3،  2،  1  ي هافيامتياز  دانشگاه  فناوري  و  پژوهش  معاونت  تأي توسط  به  و  د  ييشنهاد شده 

 ( 1400/ 20/06)مصوب هيأت مميزه مورخ رسد. يم يون تخصصيسيکم

 ( 1400/ 06/ 20)مصوب هيأت مميزه مورخ  يتجاري سازي فناور   ازاتيامت محاسبه  : جدول5جدول 
سقف  شاخص مورد ارزيابي  رديف

امتياز  

 جديد

خيلي  

خوب  

(1) 

خوب  

(0.8) 

متوسط  

(0.5) 

ضعيف  

(0.3) 

خيلي  

ضعيف  

(0) 

      1 بودن High-Techنوآوري و   1

      1 دانش بنيان بودن  2

  1 *(TRLسطح آمادگي فناوري ) 3

      3 ارزش تجاري سازي فناوري  4

  8 **درآمد دانشگاه  5

      1 تاثيرگذاري غيرمالي و اجتماعي  6

  15 جمع امتياز فناوري  7



 

 موضوع نامهآيين رديف 

پرداختي سهم   • ميزان درامد  اساس  بر  فناوري(  تجاري سازي  از  )ناشي  دانشگاه  امتياز شاخص درآمد 

  % 50ناوري( به ميزان يک امتياز به ازاي درامد معادل  دانشگاه )اعالم شده توسط معاونت پژوهش و ف

امتياز تخصيص    8حد نصاب معامالت جزئي دولت در زمان واريز درامد به حساب دانشگاه تا حداکثر  

 ( 06/1400/ 20)مصوب هيأت مميزه مورخ  داده ميشود.

مصوب    ،مالکيت فکري دانشگاه   ي که مقررات مندرج در خط مش  شوديداده مامتياز    ييهاي فقط به فناور •

 را رعايت نموده باشند.  دانشگاه  ي امنا هيأت

 شود.امتيازدهي مي 25و   24هاي  به يک فناوري تنها در يکي از موارد رديف •

 ( 20/12/1401  مورخ مميزه هيأت)مصوب  شود.ي محاسبه مر يت مربوط به ثبت ژن به صورت جدول زياز فعاليامت • 8-8-3  26
 

 امتيازات ثبت ژن  : جدول محاسبه 6جدول 

 از يامت گروه نوع ثبت 

ا  يد ي )نوکلئوت يتک  يتوال

 ن( يپروتئ

 2/0 جفت باز  100با طول حداقل  DNAي ک توالياز  يقطعه ا

 1 يدرون سلول  ي هااندامکروس، ي، ويباکتر کل ژنوم 

 5/1 قارچ 

 2 وان ياه و حيگ

)براساس تعداد   يستيز يهاپروژه 

SRA  )ثبت شده 

 SRA 1عدد  3کمتر از 

 SRA 5/1عدد   4-9

 SRA 2عدد   10شتر از يب

هاي پژوهش و فناوري، که با اجراي آن يکي از معضالت کشور حل شده باشد با  علمي طرح  هايگزارش  3-9  27

 گيرند:  مميزه به شرح زير امتياز مي هيأتنهايي  تأييددستگاه اجرايي سفارش دهنده و  تأييد

از  به طرحي اطالق مي  هاي دانشگاه، طرح − از طريق دانشگاه تأمين    50شود که بيش  اعتبار آن  درصد 

 شود.امتياز محاسبه مي 2تا  28مطابق بند   يهاي دانشگاهامتياز طرح بار شده باشد. اعت

برداري  هايي هستند که نتيجه آن براي يک منطقه يا استان قابل بهره طرح   اي،هاي استاني يا منطقه طرح −

ه عمومي دولت لحاظ  شود که محل تأمين اعتبار آن در بودجبه طرحي اطالق مي  هاي مليو طرحاست  

به تشخيص   تأثير آن،  يا حوزه  باشد  يا دستگاه سفارش دهنده آن در سطح ملي  پژوهشي    معاون شده 

 شود.محاسبه مي 28 هاي استاني و ملي مطابق بنددر سطح ملي باشد. امتياز طرح دانشگاه،

 ( 1401/ 20/12  مورخ مميزه هيأت)مصوب  است: ها بدين شرحتياز طرحنحوه محاسبه ام  3-9  28

 a×b×c×d ≤ 15+1 = امتياز طرح

نامه يا رساله تحصيالت ضريب پايان   c،  ضريب کيفيت طرح  bضريب اعتبار طرح،    aکه در آن  

ه و مراکز باشد  ي علوم پا  يهااز همکاران طرح از دانشکده   يکيکه حداقل    يدر صورت   dب  يضرو    تکميلي

 ک است.يصورت برابر  ن ير ايو در غ  1/1برابر 
 شود: محاسبه مي  7جدول  و  رابطه زيربر اساس اعتبار اسمي طرح به شرح ( a) ضريب اعتبار طرح



 

 موضوع نامهآيين رديف 

5/0 =اعتبار اسمي طرح )5+(مبلغ کل قرارداد) هاي خريد تجهيزات ماندگار در دانشگاههزينه   (باالسري دانشگاه+

 )مبالغ به ميليون ريال(  اعتبار اسمي طرح( بر اساس aضريب اعتبار ): 7جدول 

 اعتبار اسمي طرح 
jPα jP10 jP20 jP30 jP100 jP200 jP400 

a 2 4 7 8 10 13 15 

jP  ها در سال  طرح   يه مالي پاj    ام بوده کهj  طرح است.    سال عقد قراردادjP با جمع چهار بند مشترک   برابر است

العاده جذب در العاده ويژه و فوقالعاده شغل، فوقحقوق و مزاياي استاديار پايه يک شامل حقوق و مرتبه و پايه، فوق

 شود. سال عقد قرارداد که در اول هر سال توسط کارگزيني دانشگاه اعالم مي 

α  باشد.مي  4 برابرحداکثر براي دو طرح برابر با يک و در غير اينصورت 

 شود. مبناي محاسبه از صفر است و بين اعداد به صورت خطي محاسبه مي تبصره: 

برابر يک است مگر در موار  (b)  ضريب کيفيت طرح و گزارش طرح  3-9  29 بين صفر تا يک   د همواره  زير که 

 خواهد بود: 

دانشگاه يا کارفرما عدم رضايت خود را به داليلي نظير تأخير در انجام کار، پايين بودن کيفيت کار و يا   −

 عدم انجام مناسب بخشي يا تمام کار اعالم نمايد. 

 بيني نشده باشد.اعتبار طرح درست پيش  −

 گزارش علمي طرح به خوبي تدوين نشده باشد. −

 خواهد بود:  5/1تا  1موارد زير ضريب کيفيت طرح بين در 

 طرف کارفرما يا ناظر طرح، نسبت به حسن انجام طرح تقدير شده باشد.از  −

طرح داراي ارزش افزوده باشد و ايجاد درآمد براي دانشگاه داشته باشد و يا انتقال دانش فني صورت   −

 گيرد.

را فازبندي نموده و امتياز دهد. در هر    ، jp   400 داقل اعتبار حبا    هاي کالن  تواند طرح معاونت پژوهشي مي  3-9  30

 ( 25/03/1398مصوب هيأت مميزه مورخ ) . بيشتر باشد 15تواند از  صورت جمع امتيازات نمي

پايان   3-9  31 عنوان  به  از آن  بخشي  يا  طرح  که  دکتري  در صورتي  رساله  يا  دکتري  رساله  ارشد،  کارشناسي  نامه 

 شود.تعيين مي 5/1تا   1بين  cپژوهش محور انجام شود، ضريب  

ضرايب    3-9  32 و  طرح  اسمي  توسط    cو    a  ،bاعتبار  دانشگاه  فناوري  و  پژوهش  معاونت  گزارش  اساس  بر 

 شود. مميزه تعيين مي هيأت هاي تخصصي کميسيون

هاي پژوهشي خارج از دانشگاه در زمان شروع طرح ضروري است.  ارائه موافقت دانشگاه براي انجام طرح  3-9  33

  معاون   تأييد امانه گلستان و  هاي علمي، قرارداد طرح پژوهشي، گواهي خاتمه طرح مستخرج از سارائه گزارش

 هاي پژوهشي الزامي است. پژوهشي دانشگاه براي امتيازدهي طرح

هاي پژوهشي، که ناشي از مسئوليت اجرايي و وظايف متقاضي باشد يا با تخصص او مرتبط نباشد،  به طرح   3-9  34

 گيرد.امتيازي تعلق نمي

 امتياز است. هاي پژوهشي مالک عمل براي اعطاي تاريخ خاتمه طرح   3-9  35



 

 موضوع نامهآيين رديف 

)نحوه محاسبه سهم    1تواند متفاوت از جدول  يطرح م  يبنابر اعالم مجر  يپژوهش   يهاب مشارکت طرحيضرا  3-9  36

 ( 1401/ 20/12  مورخ مميزه هيأت)مصوب مشروط بر آنکه:  مشترک( باشد. يپژوهش  يهات ي دآورندگان فعاليپد

 باشد. ي ، مساو1ب هر سطر جدول يد با مجموع ضراي ب جديمجموع ضرا -1

 باالتر نباشد.   1ب مندرج در هر سطر جدول يد از حداکثر ضريب مشارکت جديحداکثر ضر -2

ها و مؤسسات دولتي، مؤسسات يا  از سازمان توسط عضو هيأت علمي اعتباراتايجاد ظرفيت فعال در جذب   3-11  37

پژوهشي دانشگاه -المللي، در راستاي ارتقاء توان آموزشينهادهاي عمومي غيردولتي و يا جذب اعتبارات بين 

 فعاليت، قابل محاسبه است.  دانشگاه با انجام اين ن ياز معاون يکي با ارائه موافقت 

تصنيفي، تأليفي، تصحيح انتقادي، ترجمه و دانشنامه مواردي از قبيل جوائز هاي براي محاسبه امتيازات کتاب   3-12  38

ها، تيراژ، کيفيت کتاب، ارتباط با تخصص متقاضي، سابقه  اخذ شده از مراجع معتبر، اعتبار ناشر، تعدد چاپ

هان، شود. ثبت وابستگي متقاضي به دانشگاه صنعتي اصف متقاضي و حجم مطالب ارائه شده در نظر گرفته مي

 در شناسنامه کتاب، ضروري است. 

هاي پژوهشي انجام شده همچون  مميزه کتاب حاصل از فعاليت   هيأتکتاب تأليفي يا تصنيفي، با تشخيص   3 3-12  39

هاي مرتبط با موضوع کتاب است. در صورتي که مؤلف هر رساله، مقاالت، طرح پژوهشي يا ساير فعاليت

براي عضو   امتياز آن  باشد،  تعيين شده  يا بخش کتاب  نظر گرفته    هيأت فصل  به صورت مستقل در  علمي 

 شود.محاسبه مي 1جدول  علمي بر اساس  هيأت امتياز عضو شود. در غير اين صورت  مي

اند،  که در انتشارات خارج از دانشگاه چاپ شده   يمتقاضيان ارتقاء به استاد  يا تصنيفي  يکتب تأليفتبصره:  

وب هيأت مميزه مورخ  )مص  است.  يقابل امتيازده  يتخصص  يهانشر دانشگاه، در کميسيون  يبعد از اخذ نظر شورا

24 /03/1399 ) 
امتياز موضوع اين بند براي کتب تأليفي يا تصنيفي که متقاضي در تمام فصول آن مشارکت داشته و توسط    3-12  40

 برابر قابل افزايش است.  5/1المللي چاپ شده باشد، تا ناشران معتبر بين 

تغيير نسبت   %30واجد شرايط امتياز است که حداقل نامه يا رساله متقاضي در صورتي کتاب برگرفته از پايان   3-12  41

 گيرد.امتياز کتاب به آن تعلق مي %50نامه يا رساله داشته باشد. در اين صورت تا به پايان 

گواهي پذيرش چاپ و قرارداد از يکي از ناشران معتبر، مشروط به ارائه نسخه آماده چاپ، تنها براي يک   3-12  42

 کتاب پذيرفتني است.  

باشد، در   چهچنان  3-12  43 نکرده  استفاده  فعلي  مرتبه  به  ارتقاء  براي  کتابي  يا  مقاله  پذيرش چاپ  امتياز  از  متقاضي 

 صورتي که تاريخ چاپ آن مقاله يا کتاب بعد از تاريخ ارتقاء به مرتبه فعلي باشد، امتياز آن قابل محاسبه است.  

ارائه مستندات تجديد چاپ کتاب تأليفي يا تصنيفي شامل کتاب چاپ اول يا کتاب چاپ ماقبل آخر ضروري    3-12  44

در محتواي کتاب اصالح يا اضافه صورت   %30است. کسب امتياز اين بند در صورتي که حداقل به ميزان  

 پذير است.مميزه امکان هيأتپذيرفته باشد، با تشخيص  

صورتي داراي امتياز است که نام ويراستار در شناسنامه کتاب يا نشريه به چاپ ويرايش علمي کتاب، در    3-12  45

 رسيده باشد. 

در احتساب امتياز مقاله و يا کتاب صرفاً تاريخ پذيرش و يا چاپ مقاله يا کتاب حسب مورد مالک عمل   3-12  46

 باشد.مي
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نامه کارشناسي براي ارتقاء به مرتبه دانشياري عالوه بر کسب حداقل امتيازات، راهنمايي حداقل چهار پايان   3-13  47

 الزامي است.  دانشگاه ارشد مشروط به داير بودن دوره کارشناسي ارشد در رشته متقاضي در  

رساله دکتري مشروط به    3براي ارتقاء به مرتبه استادي عالوه بر کسب حداقل امتيازات، راهنمايي حداقل    3-13  48

الزامي است. در صورت فقدان  دانشگاه  آموخته داشتن در دوره دکتري رشته متقاضي در  داير بودن و دانش 

 کند.يدوره دکتري در رشته متقاضي اتمام يک طرح ملي يا يک کتاب تصنيفي کفايت م

برداري بوده و به تأييد حداقل که نتيجه آن براي کل کشتتتور قابل بهره   استتتت طرحي ملي طرح: 1تبصررره

 ربط رسيده باشد.معاون وزارت ذي

التحصتيل کردن( در دانشتگاه صتنعتي اصتفهان در رشتته  دانشتجوي دکتري )فارغ 3هدايت رستاله   :2 تبصرره

 3( به شتترط اينکه حداقل براي  %300التحصتتيل )دکتري فارغدانشتتجوي   3مربوطه و يا کستتب امتياز معادل 

 داشته باشد، براي ارتقاء به مرتبه استادي الزامي است. %50دانشجوي دکتري سهم مساوي يا بيشتر از 

مشاور  3-13  49 و  راهنمايي  رساله پايان  ه براي  و  کتبي نامه  موافقت  داشتن  اصفهان،  صنعتي  دانشگاه  از  خارج  هاي 

 ضروري است. ، در شروع کاردانشگاه 

راهنماام  3-13  50 پا  ييتياز  و رساله نامهان يو مشاوره  منظور حل مشکالت کشور    يکاربرد  يهاها   5/1ب  يضر  تابه 

 شود.يمحاسبه م

هاي داخلي و خارجي، اعتبار جشنواره و رتبه متقاضي در نظر گرفته  جشنواره در محاسبه امتياز کسب رتبه در    3-15  51

 شود.مي

 شود:هاي پژوهشي، به صورت زير امتيازدهي مي داوري و نظارت بر فعاليت   3-16  52

 امتياز  1مورد  3پژوهشي مجالت معتبر و آثار بديع و ارزنده هنري هر  -هاي علميداوري مقاله  −

 امتياز 2هاي پژوهشي يا فناوري هر مورد تا تصنيفي، داوري يا نظارت بر طرحداوري کتاب تأليفي و  −

براي محاسبه امتياز داوري مقاالت علمي پژوهشي، ارائه گواهي معتبر داوري مقاالت چاپ شده در نشريات   4-16  53

 علمي پژوهشي معتبر الزامي است.  

نامه«، به استتثناي موارد ذيل، امتياز کستب کند همان فعاليت  »آيين  3فعاليتي از يکي از بندهاي ماده    چهچنان -  54

 تواند از ساير بندهاي همين ماده کسب امتياز کند:مجدداً نمي

 نامه يا رساله دانشجوپايان −

 هاي ملي و بين الملليکسب رتبه در جشنواره  −

 شي )گرنت(ايجاد ظرفيت فعال در جذب اعتبار پژوه −

هاي پژوهشتي با طرف قرارداد خارج از »مؤستسته« و توليد دانش فني/ اختراع  هاي مستتخرج از طرحمقاله −

ستازي محصتول يا فرآيند که به يک فعاليت )اصتل فعاليت يا مقاله مستتخرج از  منجر به توليد و تجاري

 گيرد.آن( امتياز کامل و به فعاليت ديگر نصف امتياز تعلق مي

اين    2نامه، مندرج در پيوست آيين 1-6نامه مطابق جدول آيين 3ماده  16الي    1حداقل امتياز الزم از بندهاي  3ماده   55

 شود.راهنما، تعيين مي



 

 نامه ارتقاءآيين 4شيوه ارزيابي امتيازهاي موضوع ماده : فصل ششم

 موضوع نامهآيين رديف 

ها نامه مديريت دانشگاه حضور فعال و تمام وقت در دانشگاه و مشارکت بر اساس تکاليف تعيين شده در آيين   4-1  1

طبق جدول بند    ،يه رئيس دانشکده و کميته ترفيعات دانشگاه تأييدهاي اجرايي محوله، با ارائه و ساير فعاليت 

امتياز و حداکثر امتياز   5  اين بندارتقاء براي  شود. حداقل امتياز الزم در هر دوره  نامه ارزيابي ميآيين  4-1

اعطا   هر    8قابل  براي  امتياز  حداکثر  است.  است    1  سالمينامتياز  تاريخ   سالم ين  8و  امتياز  به  منتهي  آخر 

 ( 12/1401/ 20 مورخ مميزه هيأت)مصوب  گيرد.درخواست مورد ارزيابي قرار مي

دانشگاه در ساعات اداري بدون مجوز از دانشگاه موجب عدم کسب  هاي خارج از هرگونه اشتغال به فعاليت 

 امتياز از اين بند خواهد شد. 

فعاليت   4-2  2 ارزيابي  نمايشگاه براي  برپايي  به  مربوط  فعاليتهاي  ساير  يا  و  اردوها  فوق ها،  پژوهشي، هاي  برنامه 

فناوري، آموزشي، فرهنگي، هنري و مديريت اجرايي آن با توجه به سطح برگزاري، ارائه گواهي معتبر از  

 ( 1398/ 03/ 25  مصوب هيأت مميزه مورخ)هاي دانشگاه )حسب مورد( الزامي است. معاونت

 1استاني تا هاي  فعاليت −

  5/1ملي تا هاي فعاليت −

 2لمللي تا ابين هاي  فعاليت −

هاي تخصصي، اعم از فني، پژوهشي و هنري، واحدهاي  ها و کارگاه اندازي آزمايشگاه براي طراحي و راه   4-3  3

کتابخانه  پژوهشي،  و  شبکه نيمه صنعتي  تخصصي،  تجهيزات هاي  و  اهميت  مجازي، حسب  تخصصي  هاي 

هاي  ت. به فعاليت هاي دانشگاه )حسب مورد( الزامي اسبرداري، ارائه گواهي از معاونت موجود و ميزان بهره 

نامه  شيوه آموزشي و    دستورکاراندازي آزمايشگاه يا کارگاه فني و واحد پژوهشي، صرفاً با ارائه  طراحي و راه 

 گيرد.امتياز تعلق مي و تحقيق  پژوهشي الزم براي تدريس

مصوب  )  دانشگاه  انمعاونموافقت يکي از    و هاي تخصصي با تأييد دانشکده  اندازي کارگاه طراحي و راه 

از فصل   22بر اساس رديف  هاي معتبر )يا ارائه در همايش  و   هاي آزادمرکز آموزشيا  (  25/03/1398هيأت مميزه مورخ  

 داخلي و خارجي با تأييد دبير همايش: پنجم(

 5/0ساعت  4تا  −

    75/0ساعت  8تا  −

 1ساعت و بيشتر  12 −

ارائه گواهي موافقت اصولي يا قطعي شوراي گسترش آموزش عالي وزارت و يا ساير مراجع قانوني به همراه   4-4  4

فعاليت   تأييد  براي  مقام اجرايي  مؤثر در    باالترين  تحقيقاتي، مؤسسه   تأسيس همکاري  مراکز  هاي  دانشگاه، 

شهرک  فناوري،  و  پژوهشي  عالي،  پارک آموزش  و  مراک ها  فناوري،  و  علم  شرکتهاي  و  رشد  هاي  ز 

 بنيان الزامي است.دانش 

 شود:هاي رويشي دانشگاه به صورت زير محاسبه ميامتياز تشکيل شرکت  4-4  5

تأسيس شرکت − دانشگاه مطابق دستورالعمل  از  اخذ مجوز  با  بنيان  دانش  هاي  تأسيس شرکت رويشي 

 4يه رسمي دانش بنيان تا تأييدرويشي دانشگاه و دريافت  



 

 موضوع نامهآيين رديف 

گيرد که با کسب موافقت و مجوز از دانشگاه شرکت رويشي  ميعلمي تعلق    هيأت  اعضاء اين امتياز به   •

بنيان از مراجع مربوطه شده  يه دانش تأييدتأسيس کنند و آن شرکت با طي مراحل قانوني موفق به کسب  

 باشد. 

 ميزان درآمد دانشگاه از انتقال فناوري در تعيين امتياز اين بند موثر است.   •

معتبر و رياست  هاي علمي  تحريريه نشريه   هيأت ارائه مستندات مربوط به مديرمسئولي، سردبيري، عضويت در    4-5  6

 الزامي است.   و موارد مشابه هاي علمي کشورقطب

7  

 

 هيأت هاي علمي رسمي کشور و عضويت در  هاي قطب ارائه مستندات مربوط به عضويت در يکي از هسته   4-6

 از مراجع معتبر الزامي است. هاي علمي،مديره و بازرسي انجمن

 از مراجع معتبر الزامي است.  ها و مراکز رشد،يت در شوراي پارکارائه مستندات عضو  4-7  8

شود، و نيز المللي که با مجوز دانشگاه برگزار ميهاي علمي در سطح ملي و بين همايش براي ارزيابي دبيري    4-8  9

يه معاون پژوهش و  تأييدبه ترتيب ارائه    شود،المللي که خارج از دانشگاه برگزار ميهاي ملي و بين همايش

 فناوري دانشگاه و وزارت الزامي است.  

 2المللي تا و بين  5/1هاي ملي تا دبير همايش  −

 5/1المللي تا و بين  1هاي ملي تا دبير علمي و اجرايي همايش −

هاي  شود. ميزان امتياز فعاليت دهي مينامه امتيازآيين  5ق جدول شماره گانه، مطابايفاي مسئوليت در قواي سه   4-9  10

 د.شوتوسط مقام باالتر )صادر کننده حکم انتصاب فرد( تعيين مي  12تا  5علمي، اجرايي بندهاي 

علمي در صورتي قابل احتساب است که با موافقت رئيس    هيأت اعضاء    هاي علمي، اجراييامتياز فعاليت کليه    4-9  11

 يا معاون آموزشي/ پژوهش و فناوري دانشگاه انجام پذيرد. 

 د:شونامه، به شرح زير اعالم مي آيين  4ماده  9امتيازات اجرايي بند   4-9  12

 امتياز در هر سال 10 تا رييس دانشگاه  −

 امتياز در سال  7 تا معاونان دانشگاه  −

 محاسبه خواهد شد:  8جدول هاي اجرايي در هر سال به شرح امتياز ساير مسئوليت  −



 

 4ماده  9هاي اجرايي تعريف شده در دانشگاه صنعتي اصفهان )موضوع بند مسئوليت: امتياز 8جدول 

 ( 12/1401/ 20 مورخ مميزه هيأت)مصوب  نامه(آيين

 مسئوليت اجرايي 

حداکثر  

امتياز در 

 هر سال 

 5 گلپايگان يو مهندس يو فن مکانيک ،شاورزيک برق و کامپيوتر، هاي  رؤساي دانشکده 

دانشجويي،  ، مديران کل آموزشي، پژوهشي،  حمل و نقل(به جز  )  هادانشکده رؤساي ساير  

نظارت و   دفتر ارتباط با صنعت، مدير دفتر فناوري و تحصيالت تکميلي، رئيسسرپرست 

برنامهارزيابي،   آموزشي،  مدير  کيفيت  ارتقاء  و  رئيس ريزي  فاوا،  پژوهشکده  رئيس 

   سازي فناوري، مدير نوآوري و تجارياتفناوري اطالعپژوهشکده زيردريا، رئيس مرکز  

5/4 

 4 کتابخانه مرکزي و انتشارات ر يمد

و   آموزشي  دانشکده   سرپرستانمعاونان  تکميلي  کامپيوتر،  هاي  تحصيالت  و  برق 

هاي آموزشي، کارگاه مرکز    سرپرست،  گلپايگان  يو مهندس  يفنو    مکانيک ،کشاورزي

، مدير ريزي معاونت فرهنگي، مدير برنامهرئيس کتابخانه مرکزي  ،المللمدير روابط بين 

 گلپايگان يو مهندس  يدانشکده فن يو مال ي، معاون ادارريزي آموزشيدفتر برنامه

5/3 

،  )به جز حمل و نقل(  هاتحصيالت تکميلي ساير دانشکده سرپرستان  معاونان آموزشي و  

دانشکده  پژوهشي  کامپيوتر،  هاي  معاونان  و  فن  مکانيک  ،کشاورزيبرق  مهندس  ي و   يو 

الکترونيک،  آموزش  رئيس مرکز،  گلپايگان   اداري  مرئيس پرديس دانشگاه،  هاي  عاون 

رئيس مرکز مرکز تربيت بدني،     سرپرست،  معارف، رئيس مرکز  مالي دانشکده کشاورزي

برنامه زبان،   نظارترئيس مرکز  و  دفتر همکاري ريزي  مدير  بين،  دفتر  هاي  مدير  المللي، 

دانشکده    يدانشجوي  يفرهنگ  سرپرستمدير مرکز رشد دانشگاه،  ،  ريزي راهبرديبرنامه

 دانشگاه مدير مزارع  ،گلپايگان يو مهندس يفن

3 

دانشکده  ساير  پژوهشي  پژوهشکده   زيردريا،  پژوهشکده معاون  ،  هامعاونان    ،فاوا  معاون 

ابر   مرکز  بهاييرئيس  شيخ  دانشکده رايانش  دانشجويي  فرهنگي  سرپرست    يها، 

 کي وتر، مکان ي، برق و کامپيکشاورز

5/2 

فناوري و مهندسي  زيست،  آبفاآب و  هاي  رؤساي پژوهشکده رئيس دانشکده حمل و نقل،  

و  فوالد،  زيستي،   پيشرفته،نانوفناوري  او  مهندسي  نقل،  و    مرکز   رئيس  ک،ي ونيحمل 

  10هاي آموزشي با  مديران گروه رئيس مرکز نشر،  رئيس اداره انتقال فناوري،  کارآفريني،  

فناوري، رئيس    مرکز  پورتال   دفتر استعدادهاي درخشان، معاون   سرپرست،  و بيشتر  نفر عضو 

،  سبز  فضاي  ، مشاورهاشکده دانساير  فرهنگي دانشجويي    سرپرستانآزمايشگاه مرکزي،  

بانوان،   امور  در  دانشگاه  رئيس  برنامه   مديرمشاور  و  اهماهنگي  معاونت جرايي  ريزي 

 دانشکده برق و کامپيوتر IT، مسئول ، معاونين مرکز فناوري اطالعاتپژوهشي

2 

گروه  از  هامديران  کمتر  با  آموزشي  عضو  10ي  علمينفر  معتبر  نشريات  سردبيران   ، -  

شاهد و    دفترمدير کل    ، دانشکده رياضي  TAپژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان، مسئول  

  ، معاون آموزشي و پژوهشي و هيأت مميزه   جذباجرايي  ايثارگر، مسئول دبيرخانه هيأت  

5/1 



 

 موضوع نامهآيين رديف 

دانشکده حمل و نقل، معاون اجرايي   و سرپرستان تحصيات تکميلي و فرهنگي دانشجويي

فوالدپژ نقشه هماهنگي  مسئول    ،وهشکده  مکانيک  ( TA)  کشيدرس  معاون  دانشکده   ،

کتابخانه هماهنگانتشارات  مسئول  آموزش  ي،  کامپيوتر   يهاکارگاه   (TA)  يدستياران 

 دانشکده برق و کامپيوتر 

با  قطب  رؤساي عتف  وزارت  علمي  معاون   تأييد هاي  رئيس/  طرف  از  ساليانه  عملکرد 

هاي علمي رسمي وزارت عتف، رؤساي  پژوهش و فناوري دانشگاه، اعضاء مؤسس انجمن 

هاي  عملکرد ساليانه از طرف رئيس انجمن   يه تأييدهاي علمي رسمي وزارت عتف با  انجمن 

با  هاي پژوهشي دانشگاه با مجوز قطعي وزارت عتف  علمي وزارت عتف، مسئولين گروه 

عملکرد ساليانه از طرف معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه، مدير مسئول مجالت   يه تأييد

پژوهشي داراي مجوز از وزارت عتف خارج از دانشگاه   -علمي، سردبيران نشريات علمي

اصفهان،   نمايه    دبيرصنعتي  داراي  نشريات    هيأت در    عضويتدانشگاه،    ISIاجرايي 

شد  نمايه  معتبر  مجالت  در  تحريريه  صنعت    ، Scopusو    ISIه  با  ارتباط  مسئولين 

 هاي فيزيک و شيمي دانشکده  TAها، مسئولين دانشکده ساير  ITمسئولين  ،هادانشکده 

1 

پژوهشي معتبر داخلي )با ارائه نامه رسمي از   -هاي علميتحريريه نشريه   هيأتدر    عضويت

تحريريه در طول دوره در    هيأتسردبير نشريه و يا ارائه صفحاتي از مجله که نام اعضاء  

مديره  هيأت هاي علمي وزارت عتف، عضويت در  آن قيد شده باشد.(، عضويت در قطب

  ( ISIر  يدانشگاه )غ  ي پژوهش  -يمجالت علم  ييران اجراي، دبهاي علميو بازرسي انجمن 
 ( 05/1400/ 09)مصوب هيأت مميزه مورخ 

5/0 

 ها اشاره نشده است. هاي فوق به آن هاي اجرايي که در بند امتيازات پذيرش ساير مسئوليت 
طبق جدول  

 نامه آيين 5

ترويجي معتبر نصف   -هاي علميتحريريه نشريه  هيأتمسئولي، سردبيري و عضويت در  امتياز مدير:  1  تبصره

 پژوهشي است. -امتياز مجالت علمي

 5/0  با ضريب    سالم يدر ن  يستاد  يا واحدهاي  ها: ميزان امتياز واحدهاي اجرايي در اختيار دانشکده 2تبصره  

اين  در ميزان واحد اختصاص داده شده محاسبه مي امتياز    در سال است.   تيازام  5/1ها  سمتشود. حداکثر 
 ( 12/1401/ 20 مورخ  مميزه هيأت)مصوب 

، حداکثر برابر واحد  در سال  که در جدول فوق به آن اشاره نشده است   يياجرا  ييهااز سمتيامت  :3تبصره  

 زه قابل احتسابيت مميأه  تأييد ون و ي سيته و کميمعادل مذکور با نظر کمو حداقل نصف واحد  سمت معادل 

 ( 1401/ 20/12  مورخ مميزه هيأت)مصوب  است.



 

 موضوع نامهآيين رديف 

 :شوداعالم مي  9جدول نامه، مطابق آيين 4ماده  10امتيازات اجرايي بند   4-10  13

 نامهآيين 4ماده  10موضوع بند هاي تعريف شده : امتياز فعاليت9جدول 

 امتياز نوع خدمات 

 وزارت عتف،   رسمي  هايکميسيون ها و  هيأت   ،هاکميته ها،  کارگروه ها،  شرکت در شورا 

ستاد  جمهوري  معاون علمي و فناوري رياستانقالب فرهنگي، شوراي عتف،    عالي  شوراي 

فرهنگستانينوزارت شورا   ها،  در  شرکت  نيز  کارگروه و  کميته ها،  و  هيأت ها،  ها،  ها 

  ها با موافقت رئيس مؤسسه متبوع و بر اساس حکمخانه هاي رسمي ساير وزارتکميسيون

 رسمي 

ساعت  50

 امتياز  1 تا

هاي دولتي و مؤسسه يا نهادهاي عمومي  ها و مؤسسه همکاري مؤثر علمي و فني با سازمان

 رئيس دانشگاه  مجوزغير دولتي با 

ساعت  100

 امتياز  1 تا

يا   رئيس  حکم  با  دانشگاه  سطح  در  دانشکده  از  خارج  جلسات  در  همکاري  و  شرکت 

ماه که جزء وظابف سازماني فرد   6به طور مستمر حداقل  معاونان دانشگاه حسب مورد  

 نباشد. 

ساعت  50

 امتياز  1تا 

 

ايجاد رشته   4-11  14 ارزيابي فعاليت  اساسي کشور و ترويج رشته هاي جديد و ميان براي  نيازهاي  با رويکرد رفع  اي 

رئيس    تأييد کارآفريني، ارائه گواهي موافقت اصولي يا قطعي شوراي گسترش آموزش عالي وزارت به همراه  

 يا معاون آموزشي دانشگاه الزامي است.

ارزيابي    4-14  15 از سازمان سنجش آموزش امتيازات طراحي سؤالبراي  معتبر  ارائه گواهي  هاي آزمون سراسري، 

 کشور الزامي است. 

امتياز و حداکثر امتياز قابل اعطا در هر دوره  10آيين نامه ارتقاء  4حداقل امتياز الزم از مجموع بندهاي ماده  4ماده   16

 امتياز است.  35ارتقاء 

 

  



 

 مشخصات مقاله چاپ شده در مجالت معتبرفرم استعالم  -1 پيوست
 فرم استعالم مشخصات مقاله چاپ شده در مجالت معتبر 

   کد مقاله در سامانه گلستان: 
 دانشکده/ پژوهشکده:  نام و نام خانوادگي: 

 قطعي رسمي  آزمايشيرسمي  استادي   دانشياري   نوع تقاضا:  

 4C :3MIF :2IF :1Q: أ. مشخصات مقاله: 

 خارجي -ISIغير  داخلي  -ISIغير  ISI  نوع مقاله: ب. 

  خير  بله   پ. نويسنده مسئول: 

  خير  بله   ت. مشمول امتياز نويسنده اول: 

  خير  بله   ت. آيا مقاله فوق با مقاالت ديگر همپوشاني دارد؟

 )در صورت مثبت بودن جواب، درصد همپوشاني به شکل زير اعالم شود(

 کد مقاالتي که با هم همپوشاني دارند درصد همپوشاني  همپوشاني نوع 

 همپوشاني با مقاالت علمي پژوهشي 

  

  

  

 همپوشاني با مقاالت کنفرانسي 

  

  

  

 خير  بله   عالي/سرکارعالي همپوشاني دارد؟ث. آيا مقاله فوق با رساله جناب
 همپوشاني مشخص شود()در صورت مثبت بودن جواب درصد  

پتايتان نتامته يتا رستتتتالته دانشتتتجوي تحصتتتيالت تکميلي تحتت راهنمتايي  ج. آيتا مقتالته فوق حتاصتتتتل 

 عالي/سرکارعالي است؟جناب

  بله  خير 

 خير  بله   عالي/ سرکارعالي است؟چ. آيا مقاله فوق مرتبط با تخصص جناب

 خير  بله   تقاضا قرار دارد؟ح. آيا مقاله فوق در بازه زماني ارتقاء مورد 

1. Q  چارک کيفي مجالت و مرجع تعيين آن نظام رتبه بندي سايمگو(Scimago)   .است 

2. IF  ضريب تأثير مجله است که بر حسب آخرين فهرست ارائه شده توسط پايگاه ISI   شود.استخراج و در صورت عدم وجود، صفر منظور مي 

3. MIF ميانگين ضريب تأثير مجالت حوزه تخصصي مقاله است که بر حسب فهرست ارائه شده توسط پايگاه ISI   شود. استخراج مي 

4. C پايگاه پژوهشي است که بر اساس  - تعداد ارجاعات ساير مقاالت غيرخودي کليه همکاران به مقاله از تمام مجالت علميISI   ياScopus  شود. تعيين مي 

گيرد. همچنين براي بررسي مقاالتي که در مجالت ليست سياه در زمان چاپ مقاله مالک قرار مي Qو  IF ،MIFبراي محاسبه امتياز مقاله، ضرايب مربوطه از جمله  .5

 اند، وضعيت مجله در زمان چاپ مقاله مد نظر خواهد بود.منتشر شده

  

 امضاء

 



 

 حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاء مرتبه  -2 پيوست

 

 هاي تحت نظر وزارت علومعلمي آموزشي مؤسسه  هيأت اعضاء: حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاء مرتبه 1-6جدول 
 14ستون 13ستون 12ستون 11ستون 10ستون 9ستون 8ستون 7ستون 6ستون 5ستون 4ستون 3ستون 2ستون 1ستون

مرتبه  

قبل از  

 ارتقاء 

مرتبه  

بعد از  

 ارتقاء 

ماده  

1 

بند  

2-1 

بند  

2-2 

بند  

2-3 

ماده  

2 

بند  

3-1 

بند  

3-13 

مجموع 

بندهاي 

3-1 

 3-8   

3-9  

3-10   

3-12   

 3ماده  3-14

 بند

 4ماده  4-1 

مجموع 

 مواد

مطابق   5 10 دانشياري استادياري

با  

جدول  

شماره  

2-1 

15 20 25 8 30 65 5 10 120 

 130 10 5 75 50 18 40 20 15 5 10 استادي دانشياري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (MCميانگين استناد به مقاالت هر دانشکده ) -3 پيوست
 

  يط  يبا حذف مقاالت کنفرانس  WOS در (MC) ميانگين استناد به مقاالت هر دانشکده 

 ( 12/1401/ 20  مورخ مميزه هيأت)مصوب  2021تا  2017پنج ساله از  يبازه زمان

 ميانگين استناد  دانشکده  رديف  ميانگين استناد  دانشکده  رديف 

 46/1 رياضي 8 30/7 مواد 1

 07/4 فيزيک  9 12/5 معدن 2

 38/7 شيمي 10 83/7 صنايع  3

 65/5 نساجي 11 07/10 مهندسي شيمي 4

 27/7 کشاورزي 12 85/6 مکانيک 5

 15/5 منابع طبيعي  13 32/5 عمران  6

    86/4 برق و کامپيوتر  7
      

 


