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اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه)اجتماعی-تربیتی–فعالیت هاي فرهنگی (موضوع بند یک ماده یک آیین نامه ارتقا - 4جدول شماره 
امتیازه ترتیب اولویت شامل نام متقاضیاسامی همکاران بحوزه فعالیتنوع فعالیتردیف

تربيتيفرهنگيمقاله

مهرعضو



اعضاي هیات علمی آموزشـی و پژوهشـی   )اجتماعی-تربیتی-فعالیت هاي فرهنگی(آئین نامه ارتقاء یکماده دوند موضوع بو تدوین پیوست فرهنگی تهیهمربوط به -5جدول شماره
موسسه

فعاليت)(

جمع
:



ی موسسهاعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهش) اجتماعی–تربیتی –فعالیتهاي فرهنگی (ماده یک آئین نامه ارتقاء و ده مربوط به فعالیت در موضوع بند سه ، چهار ، پنج ، هشت -6جدول شماره 

محل

:

::



اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی)فعالیتهاي فرهنگی ، تربیتی ، اجتماعی: (ماده یک7موضوع بند ) دانشگاهی ، کشوري ، بین المللی(کسب جوایز فرهنگی -7جدول شماره 

جمع
::



اعضاي هیات علمـی آموزشـی و   )ماعیفعالیتهاي فرهنگی ، تربیتی ، اجت(ماده یک 9مربوط به شرکت در کارگاههاي دانش افزایی و توانمند سازي موضوع بند -8جدول شماره 
پژوهشی

محل
برحسب ساعت۷۸۹

:تائيد كميته:

۳پيوست مي باشد.



)ماده یک(اجتماعی اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه –تربیتی –مجموع امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي فرهنگی –9جدول شماره 
امتیاز کسب شده وضوعمبند

کمیسیون 
تخصصی ماده 

یک

امتیاز کسب شده 
در هیات ممیزه

حداکثر امتیاز در 
واحد کار با ترم

حداکثر امتیاز 
در هر موضوع

حداقل امتیاز 
الزم در هر 
دوره ارتقاء

با رویکرد اسالمی در حوزه هـاي  ) تولید اثر بدیع و ارزنده هنري(و ) مقاله) (تدوین کتاب(1
اجتماعی–تربیتی –گی فرهن

4تا 

3تا تهیه و تدوین پیوست فرهنگی2
2تا ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاري موثر با تشکلهاي قانونمند3
ــال فرهنگی موسسه–استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی 4 ــر نیمسـ 7/0هـ

امتیاز
5

ــدایت  5 ــالح و ه ــذیري در اص ــئولیت پ مس
نگرشهاي مطلوب فرهنگی و مشـارکت یـا   

ــی   ــاي فرهنگ ــام فعالیته ــ–انج -یتربیت
اجتماعی

برنامه ریزي و طراحـی در امـور   –1-5-1
اجتماعی-تربیتی –فرهنگی 

48

مشارکت در اجراي امور فرهنگی -1-5-2
اجتماعی-تربیتی –
سایر فعالیتهاي مرتبط-1-5-3

ملـی ، انقالبـی و صـداقت و    تقید و پایبندي بـه ارزشـهاي دینـی ،فرهنگـی ،    استمرار در6
امانتداري

5

28در هر مورد تا کسب جوایر فرهنگی7
26تا 1طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاري کرسی هاي نقد و نظریه پردازي 8
ــز  یات علمیشرکت در کارگاههاي دانش افزایی و توانمند سازي اعضاي ه9 ــه ازاي هـ 16بـ

ــوزش   ــاعت آم 2س
امتیاز

10

25تا ایرانی-اسالمی –برگزاري نمایشگاه آثار و کارگاه هنري با رویکرد فرهنگی 10
1010الی 1حداقل امتیاز الزم از بند هاي 

1030الی1حداکثر امتیاز قابل قبول از بندهاي 



اعضاي هیات علمی آموزشـی و پژوهشـی   *)فعالیتهاي آموزشی(آئین نامه ارتقاء دوماده دوارزشیابی کیفیت تدریس از تاریخ آخرین ارتقاء موضوع بند مربوط به-10جدول شماره 
موسسه
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وهشی موسسهاعضاي هیات علمی آموزشی و پژ*)فعالیتهاي آموزشی(آئین نامه ارتقاءدوماده 3بند مربوط به کمیت تدریس از تاریخ آخرین ارتقاء موضوع -11جدول شماره 
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*اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه*)فعالیتهاي آموزشی(:آئین نامه ارتقاءدوماده 3تدریس موضوع بند کمیت مربوط به امتیازات -12جدول شماره 
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اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی موسسه*) فعالیتهاي آموزشی: (ماده دو پایان نامه ارتقاء4موضوع بند –مربوط به سرپرستی پایان نامه ها -13ول شماره جد
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اعضاي هیات علمی آموزشی  موسسه*) فعالیتهاي آموزشی: (ماده دو5موضوع بند ) دانشگاهی ، کشوري ، بین المللی(پژوهشی–کسب جوایز آموزشی -14جدول شماره 
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اعضاي هیات علمی آموزشی موسسه*) دانش پژوهی آموزشیفعالیتهاي : (ماده دو آئین نامه ارتقاء6موضوع بند-15جدول شماره 
محلوانعنردیف

بکارگیري
مالحظاتامتیازمحل انتشارتاریخ

ماهسال

EDC:::



*اعضاي هیات علمی پژوهشی   *ماده دو آئین نامه 5ضوع بند دوره هاي آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت موکارگاهها و –16جدول شماره 
مدت بر حسب تاریخنام دورهردیف

ساعت
مالحظاتامتیازمحل دوره

تا

:::



*اعضاي هیات علمی آموزشی موسسه*:فعالیتهاي آموزشی ماده دو ازامتیازات قابل محاسبه –17جدول شماره 
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*پژوهشیاعضاي هیات علمی*: امتیازات قابل محاسبه اثر فعالیتهاي آموزشی ماده دو –18جدول شماره 
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)فناوري–فعالیتهاي پژوهشی (مربوط به مقاالت در نشریات معتبر داخلی به زبان فارسی موضوع بند یک و دو و سه ماده سه آئین نامه ارتقاء –19ره جدول شما

: عنوان مقاله 

:ایندکس مجلهه وشمار،عنوان 
:اسامی نویسندگان به ترتیب اولویت

:سال انتشار مجله 
:نوع مقاله 
:امتیازسایرمواردنامه به سردبیرمتاآنالیز مروري نمایه شده گزارش موارد نادر ی مقاله تحقیق

: عنوان مقاله 

:ایندکس مجلهو شماره ،عنوان 
:سامی نویسندگان به ترتیب اولویتا

:سال انتشار مجله 
:نوع مقاله 

:امتیازسایرمواردنامه به سردبیرمتاآنالیز مروري نمایه شده گزارش موارد نادر مقاله تحقیقی 

.در صورت مقاالت بیشتر در صفحه دیگري مانند موارد فوق مقاالت درج گردد
)3بند دو ، سه ، چهار ماده (اعضاي هیات علمی پژوهشی *



–فعالیتهاي پژوهشـی  (و سه و شش ماده سه آئین نامه ارتقاء موضوع بند هاي یک و دو ) زبان خارجی(مربوط به مقاالت در نشریات معتبر بین المللی و داخلی به –20جدول شماره 

)فناوري

Title:
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Authors :
Year of publication:
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Review Article Original Article Meta Analysis Case Report Short communication  Editorial
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Title:
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Others

Index:
IF:
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)3بند دو ، سه ، چهار ماده (اعضاي هیات علمی پژوهشی *



)فناوري–فعالیتهاي پژوهشی (آئین نامه ارتقاء 3ماده 6و 5شرکت در مجامع علمی و بین المللی موضوع بند خالصه مقاله / ارائه متن کامل مربوط به–21جدول شماره 
اي هیات علمی آموزشی و پژوهشیاعض

اسامی همکاران به ترتیب محل برگزاريموضوع بحث مجمعتاریخدعوت یا ماموریتردیف
)شامل نام متقاضی(

خالصه سخنرانی 
یا متن کامل

امتیاز

:امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده:امضاء عضو هیات علمی

)۶۷۳بند (*



اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی)فناوري–فعالیتهاي پژوهشی :  (آیین نامه ارتقا ء 3ماده 8مربوط به اختراع و اکتشاف موضوع بند –22جدول شماره 

محل انجام اختراع نام و موضوع اختراع یا اکتشافاتردیف
یا اکتشاف

اسامی همکاران به ترتیب تاریخ ثبتمحل ثبت
)شامل نام متقاضی(اولویت 

امتیازسمت در ارتباط با فعالیت
نام کشور داخل کشور

خارجی

جمع امتیازات

:امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده:امضاء عضو هیات علمی

)۳–۹بند (*



اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی)فناوري–فعالیتهاي پژوهشی (ماده سه آئین نامه ارتقاء 8مربوط به انجام فعالیت براي اولین بار در ایران موضوع بند –23جدول شماره 
شامل نام (اسامی همکاران به ترتیب اولویت محل انجام فعالیتنوع فعالیتردیف

)متقاضی
سمت در ارتباط 

ا فعالیتب
مالحظاتامتیاز

جمع امتیازات

:امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده:امضاء عضو هیات علمی 
)3ماده 9بند (جهت اعضاي هیات علمی پژوهشی *



ماده سه آئین نامه ارتقاء11موضوع بند داخلی یا بین المللی ) گرند(ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی مربوط به –24جدول شماره 

اسامی همکاران به ترتیب میزان جذب اعتبارانجامتاریخ محل عرضهنام و موضوعردیف
)شامل نام متقاضی(اولویت 

سمت در ارتباط با 
فعالیت

امتیاز
مليموسسه

:
::

)۱۰۳بند (*



اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی)فناوري–فعالیتهاي پژوهشی :  (آئین نامه ارتقا ء 12موضوع بند –مربوط به کتابها –25جدول شماره 
عنوان کتاب به ردیف

زبان اصلی
تاریخ انتشار یا قبولی براي ناشرچاپ چندمنوع فعالیت

چاپ توسط هیات موسسه 
مورد تائید هیات ممیزه

اسامی همکاران به ترتیب 
)شامل نام متقاضی(اولویت 

امتیاز
تصحیح انتقاديویراستاريتجدید چاپترجمهتالیف

:یته منتخب دانشکدهامضاء دبیر کم:امضاء عضو هیات علمی 

)ماده سه13بندهاي (جهت اعضاي هیات علمی پژوهشی *



)فناوري–فعالیتهاي پژوهشی ):  (ماده سه15ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی موضوع بند (کسب رتبه در جشنواره هاي –26جدول شماره 
*اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی*

مالحظاتامتیازمرجع اهداء کنندهتبهرعنوان جشنوارهردیف

جمع

:امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده:امضاء مدیر گروه مربوطه:امضاء عضو هیات علمی 

)۱۶بند (*



)فناوري–فعالیتهاي پژوهشی (ماده سه 16داوري و نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی موضوع بند –27جدول شماره 

مالحظاتامتیازداوري کتابنظارت و داوري طرحهاي پژوهشیداوري مقاله هاي علمیعنوان ردیف

:امضاء دبیر کمیته منتخب دانشکده:امضاء مدیر گروه مربوطه:امضاء عضو هیات علمی 

)ماده سه17بند (شی جهت اعضاي هیات علمی پژوه*



)فناوري–فعالیتهاي پژوهشی :  (ماده سه ویژه اعضاي هیات علمی پژوهشی 18کسب جوایز پژوهشی موضوع بند–28جدول شماره 

مليموسسه

:

::



)ماده سه(موسسه آموزشی فناوري اعضاي هیات علمی –امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي پژوهشی –29جدول شماره 
امتیاز کسب شده در کمیته موضوعبند

منتخب
امتیاز کسب شده در هیات 

ممیزه
حداکثر امتیاز در 

واحد کار
قف حداکثر س

امتیاز در هر 
موضوع

حداقل امتیاز الزم

دانشیاراستادیارمربی

1

755/715تا 2مقاالت تحقیقی اصل

case reportگزارش موارد نادر

....)سردبیر(مقاالت متفرقه 

730تا2مقاالت علمی مروري2

ترویجی -هاي علمیو تحشیه چاپ شده در نشریهمقاالت علمی3
داخلی معتبر

39تا 

مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دایره المعارف ها و فرهنگ ها 4
بانظر هیات داوري مورد تایید هیات ممیزه موسسه

28تا 

212تا مقاالت علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانسها5

15تا رانس هاخالصه مقاالت علمی در کنف6

7

6تا 1طراحی سیستم ،روش ها و خدمات جدید در سطح کشور7-1

20

4تا 5/0در منطقه تحت پوشش دانشگاه... طراحی سیستم 7-2

4تا 5/0کار جدید7-3

3تا 1مدل سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی7-4

6تا 1ایشی و داروییتولید مواد آزم7-5

5تا 5/0طبابت بالینی کشورتدوین راهنماي7-6

10تا 5/0)خارج–داخل (اختراع یا اکتشاف ثبت شده 8

اختراع و اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردي ثبت 99-1
تجاري سازي/ شده در قالب شرکت دانش بنیان 

1530تا 1
50

15تا ) پتنت(ثبت مالکیت فکري 9-2

2تا 5/0تعیین توالی ژن ثبت شده 9-3

بین –داخلی )) گرنت((ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی 10
المللی

میلیون 50ازاي هر به(1
ریال گرنت داخل و یا 

خارجگرنتدالر5000

12.



)ماده سه(فناوري اعضاي هیات علمی آموزشی موسسه –یازات قابل محاسبه از فعالیتهاي پژوهشی امت–29جدول شماره 
امتیاز کسب شده در کمیته موضوعبند

منتخب
امتیاز کسب شده در هیات 

ممیزه
حداکثر امتیاز در 

واحد کار
سقف حداکثر 
امتیاز در هر 

موضوع

حداقل امتیاز الزم

ردانشیااستادیارمربی

1530تا ) مرتبط(تالیف یا تصنیف کتاب  1- 1111

5/13تا )غیر مرتبط(2- 11

تالیف یا تدوین کتب چاپی یا 3- 11
الکترونیکی 

36تادرسطح ملی

5/13تادرسطح موسسه

24تا 5/0تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی4- 11

510قادي کتاب معتبرتصحیح انت5- 11

28تا5/0ویرایش علمی کتاب6- 11

کسب رتبه در جشنواره هاي ملی و بین المللی مرتبط با حوزه 12
تخصصی

610تا

10ارزیابی ،داوري ،نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی ،فناوري و نوع آوري13

1اتداوري مقاله هاي علمی و پژوهشی1- 13

2تاداوري کتاب2- 13

2تاداوري یا  نظارت بر طرح هاي پژوهشی و فنآوري 3- 13

13303545الی 1حداقل امتیاز الزم 

)قابل قبول(سقف امتیازات کسب شده ماده سه 



)ماده سه(موسسه پژوهشیضاي هیات علمی فناوري اع–امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي پژوهشی –30جدول شماره 
امتیاز کسب شده در کمیته موضوعبند

منتخب
امتیاز کسب شده در هیات 

ممیزه
حداکثر امتیاز در 

واحد کار
سقف حداکثر 
امتیاز در هر 

موضوع

حداقل امتیاز الزم

دانشیاراستادیارمربی

)امتیاز5/2حداقل امتیاز سالیانه (امتیاز در کل دوره 22015قات موظفرعایت ضوابط و مقررات پژوهشی موسسه و تخصیص او1

7101530تا 2مقاالت تحقیقی اصل2

case reportگزارش موارد نادر

....)سردبیر(مقاالت متفرقه 

730تامقاالت علمی مروري3

ترویجی -یو تحشیه چاپ شده در نشریه هاي علممقاالت علمی4
داخلی معتبر

318تا 

مداخل چاپ شده در دانشنامه ها، دایره المعارف ها و فرهنگ ها 4
بانظر هیات داوري مورد تایید هیات ممیزه موسسه

28تا 

212تا مقاالت علمی کامل چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانسها5

15تا خالصه مقاالت علمی در کنفرانس ها6

8

6تا 1طراحی سیستم ،روش ها و خدمات جدید در سطح کشور8-1

20

4تا 5/0در منطقه تحت پوشش دانشگاه... طراحی سیستم 8-2

4تا 5/0کار جدید8-3

3تا 1مدل سازي وسایل پزشکی و آزمایشگاهی8-4

6تا 1داروییتولید مواد آزمایشی و 8-5

5تا 5/0تدوین راهنماي طبابت بالینی کشور8-6

10تا 5/0)خارج–داخل (اختراع یا اکتشاف ثبت شده 9

اختراع و اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردي ثبت 1- 1010
تجاري سازي/ شده در قالب شرکت دانش بنیان 

1530تا 1
50

15تا ) پتنت(ثبت مالکیت فکري 2- 10

2تا 5/0تعیین توالی ژن ثبت شده 3- 10

–داخلی )) گرنت((ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی 11
بین المللی

میلیون ریال 50به ازاي هر (1
دالرگرنت 5000گرنت داخل و یا 

خارج

12.



)ماده سه(موسسه پژوهشیفناوري اعضاي هیات علمی –یازات قابل محاسبه از فعالیتهاي پژوهشی امت–30جدول شماره 
امتیاز کسب شده در کمیته موضوعبند

منتخب
امتیاز کسب شده در هیات 

ممیزه
حداکثر امتیاز در 

واحد کار
سقف حداکثر 
امتیاز در هر 

موضوع

حداقل امتیاز الزم

ردانشیااستادیارمربی

1530تا ) مرتبط(تالیف یا تصنیف کتاب  1- 1212

5/13تا )غیر مرتبط(2- 12

تالیف یا تدوین کتب چاپی یا 3- 12
الکترونیکی 

36تادرسطح ملی

5/13تادرسطح موسسه

24تا 5/0تجدید چاپ کتاب تالیفی یا تصنیفی4- 12

510قادي کتاب معتبرتصحیح انت5- 12

28تا5/0ویرایش علمی کتاب6- 12

کسب رتبه در جشنواره هاي ملی و بین المللی مرتبط با حوزه 13
تخصصی

610تا

10ارزیابی ،داوري ،نظارت بر فعالیتهاي پژوهشی ،فناوري و نوع آوري14

1اتداوري مقاله هاي علمی و پژوهشی1- 14

2تاداوري کتاب2- 14

2تاداوري یا  نظارت بر طرح هاي پژوهشی و فنآوري 3- 14

برخورداري از برجستگی یا شاخص 15
دریافت لوح (بودن درامر پژوهش نظیر

از مراجع ) تقدیر، نشان ،عناوین مشابه
رسمی جهت انجام فعالیت پژوهشی و 

بعنوان پژوهشگر برتر

سطح موسسه در1- 15
با تایید معاون پژوهشی 

موسسه

درسطح ملی یا 2- 15
بین المللی با تایید  معاون 

پژوهشی وزارت متبوع

2تا

4تا

4

8

استفاده از امتیاز مربوطه در هرسطح فقط یکبار براي کل دوره ارتقا : تبصره
مجاز می باشد

15455570الی 1حداقل امتیاز الزم 

)قابل قبول(سقف امتیازات کسب شده ماده سه 



)ماده چهار(پژوهشی موسسه -اجرایی اعضاي هیات علمی آموزشی –امتیازات قابل محاسبه از فعالیتهاي علمی –31جدول شماره 
در واحد حداکثر امتیازهیات ممیزهکمیته منتخبموضوعبند

یا نیمسالکار
حداکثر امتیاز در 

هرموضوع 
آموزشی

حداکثر امتیاز در 
هرموضوع پژوهشی

حداقل امتیاز الزم در 
هردوره ارتقا

1885حضور فعال تمام وقت در موسسه1

2
و اردوها یا سایر فعالیتهاي فوق برپایی نمایشگاهها

برنامه پژوهشی ،فناوري، آموزشی ، هنري و مدیریت 
اجرایی آن با توجه به سطح برگزاري

2تا 
6

8

یا واحدهاي . اه اندازي آزمایشکاه یا کارگاهطراحی و ر3
نیمه صنعتی و پژوهشی، کتابخانه هاي تخصصی ، 

شبکه هاي تخصصی مجازي

468تا 

،مراکز همکاري موثر در تاسیس دانشگاه و 4
تحقیقاتی،موسسه هاس آموزش عالی ، پژوهشی و فن 

کها و پارکها علم و فن آوري ، مراکز رشد و آوري ، شهر
شرکت هاي دانش بنیان

488

5
مدیرمسیولی (مجالت علمیهمکاري موثر در 

و ریاست قطب هاي )سردببیري عضو هیات تحریریه
علمی کشور

1212به ازاي هرسال 3تا

عضویت دریکی از هسته هاي قطب هاي علمی رسمی 6
ت مدیره و بازرسی انجمن هاي عضویت در هیا/کشور
علمی

44به ازاي هر سال 1

50به ازاي هر 1مراکز رشد / عضویت در شوراي پارك ها 7
ساعت حضور

48

بین المللی / منطقه اي /ملی /دبیري همایشهاي علمی 8
با تایید شوراي پژوهشی موسسه و یا نهادهاي ذي ربط

268تا

14تا 4هر سال مطابق جدولت قواي سه گانهایفاي مسئولی9

10
...شرکت در شورا ، کمیته ها و 

عضویت هاي مذکور باید براساس حکم رسمی باشد*
1010به ازاي هرسال2تا 



در واحد حداکثر امتیازهیات ممیزهکمیته منتخبموضوعبند
یا نیمسالکار

حداکثر امتیاز در 
هرموضوع 

آموزشی

داکثر امتیاز در ح
هرموضوع پژوهشی

حداقل امتیاز الزم در 
هردوره ارتقا

ایجاد رشته هاي جدید و میان رشته اي با رویکرد رفع 11
نیازهاي اساسی کشور و ترویج کارآفرینی

51010تا

راهبري پروژه هاي بزرگ تحقیقاتی بین رشته اي 12
سهبا تایید شوراي پژوهشی موس) مدیریت پروژه(

4812تا

طراحی،تدوین و اجراي برنامه ها و فعالیت با هدف 13
افزایش کارآیی و اثربخشی نظام آموزش عالی

51010تا

طراحی سوال آزمونهاي سراسري با تایید سازمان 14
دانشگاه آزاد /وزارت بهداشت/سنجش آموزش کشور 

اسالمی

25امتیاز به ازاي هر 1
ساعت

88

احی سوال آزمون هاي جامع منطقه اي و درون طر15
ارتقاي )جامع علوم پایه و پیش کارورزي(دانشگاهی

و ) phd)دستیاران ،امتحانهاي جامع دکتري تخصصی 
نظایر آن 

50امتیاز به ازاي هر 1
ساعت

55

41010تاتدوین کتاب به شیوه گردآوري 16
246تاي علمی معتبرتدوین مجموعه مقاله هاي همایش ها17
ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی با 18

تایید رییس موسسه 
10به ازاي هر 1

دانشجو
1212

1810الی 1حداقل امتیاز الزم از بندهاي 
183535الی 1حداکثر امتیاز قابل قبول از بند 



31دول شماره ج9امتیاز مفاد موضوع بند 

امتیازموضوع
14رؤساي قواي سه  گانه1
12وزار، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضائیه، نواب رئیس مجلس شوراي اسالمی و دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی2
10نمایندگان مجلس شوراي اسالمی، اعضاي شوراي نگهبان 3
10دیریت حوزه علمیه، اعضاي شوراي نمایندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها و رئیس جهاد دانشگاهیمعاونان وزارت متبوع، مدیر مرکز م4
سفرا، استانداران ،رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و (اصالحی آیین نامه اداري استخدامی اعضاي هیات علمی دانشگاه تهران 44سایر مسئوالن مذکور در ماده 5

) دار تهرانشهر
10تا 

10تارؤساي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالی، پژوهشی و فناوري،6
10تا رؤساي فرهنگستانهااعضاي مجمع تشخیص مصلحت نظام ،نمایندگان مجلس خبرگان رهبري ،اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی و 7
8تا مستقل پارکهاي علم و فناوريفناوري و روساي دانشگاهها و موسسه هاي آموزش عالی ، پژوهشی و معاونان 8
جهاددانشگاهی، مشاوران وزراي علوم دبیران شوراهاي تخصصی و معاونان دبیر شواري عالی انقالب فرهنگی ، معاونان ستادي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاهها، معاونان رییس 9

مسئولین دفاتر و روساي استانی نهادهاي نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها، معاونان مرکز مدیریت حوزه علمیه تحقیقات و فناوري و بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
وساي مراکز رشد ابسته به دانشگاهها و روساي دانشکده ها، پژوهشکده ها و واحدهاي پژوهشی مستقل و ر.وپارکهاي علم و فناوري ،مدیران کل دفاتر و ادارات وزارتین متبوع ، روساي 

علم و فن آوري 

6تا 

واحدهاي ابسته به دانشگاهها ،مدیران حوزه ستادي دانشگاهها و مووسسه هاي آموزش عالی ،پژوهشی و فن آوري ،معاونان دانشکده ها و پژوهشکده .وپارکهاي علم و فناوري معاونان 10
شگاهی موسسه هاو مدیران عامل شرکت هاي دانپژوهشی مستقل وابسته به 

5تا 

دبیر کمیسیون نشریات علمی کشور، دبیر کمیسیون انجمنهاي علمی رسمی و دبیر شوراي قطبهاي ،ن متبوعمعاونان مدیران کل دفاتر و ادارت وزارتین متبوع وزارتیمعاونان مشاوران 11
علمی کشور

4تا 

4تااشند نظیر مدیران گروههاي آموزشی و یا پژوهشی و پستهاي ستاره دار  در مجموعه پستهاي سازمانی مصوبسایر سمتهایی که طبق مقررات، متصدیان آنها باید عضو هیات علمی ب12
رایی اعضاي هیات علمی اج–همچنین امتیاز فعالیتهاي علمی . شودتعیین می) صادر کننده حکم انتصاب فرد(توسط مقام باالتر 12تا 5اجرایی بندهاي –هاي علمی میزان امتیاز فعالیت:1تبصره 

.متبوع انجام شده باشد»موسسه «فعالیت می نمایند، در صورتی قابل احتساب است که با موافقت رئیس »وزارت« محل خدمت عضو هیات علمی و »مؤسسه«مذکور که در خارج از مشمول بندهاي
. تعیین و اعالم خواهد شد) حسب مورد(هیات علمی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است توسط وزارتین امتیاز سایر فعالیت هاي علمی ،اجرایی اعضاي:2تبصره 






