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پیوست شماره چهاربسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی خدمت موظف، اعطاي ترفیع سالیانه و رکود علمی
اعضاي هیات علمی پژوهشگاه استاندارد

لعمل پژوهشگاه ااین دستوردر(هاي اعضاي هیات علمی در پژوهشگاه استاندارد تبه منظور ارزیابی فعالی
اي از مقررات مربوط قانون اصالح پاره1ماده 2نامه تبصره ، دستورالعمل اجرایی آیین)می شودنامیده

مورخ 2/20279شاغل، موضوع بخشنامه شماره ) پژوهشی(به پایه حقوق اعضاي رسمی هیات علمی 
بر اعمال وزارت علوم مبنی18/12/82مورخ 4297/17967بخشنامه شماره و همچنین 15/12/1377

اعضاي و رکود علمینامه خدمت موظف، اعطاي ترفیع سالیانهکز پژوهشی، آیینانظر مراصالحات مورد
. گرددهیات علمی پژوهشگاه به شرح زیر تهیه و تدوین می

:خدمت موظف) الف
.ساعت در هفته است40ساعات خدمت موظف اعضاي هیات علمی :1ماده 

:اعطاي پایه استحقاقی) ب
آموزشی و هیات علمی موظف است براي دریافت ترفیع ساالنه، فعالیت هاي پژوهشی، عضو:2ماده 

) پیوست(را، مطابق فرم درخواست ترفیع پایه اجرایی در طول یک سال منتهی به تاریخ استحقاق خود
. به رئیس پژوهشکده خود ارائه نمایدترفیعو به همراه مدارك الزم و قبل از تاریخ استحقاقتهیه

عات پژوهشگاه موضوع تقاضاي عضو به همراه مدارك و مستندات توسط رئیس پژوهشکده به کمیته ترفی
.می شوداین آیین نامه ارسال3ماده 

التدریسی و یا عضو هیات همــکاري با دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی به صورت حق:1تبصره
آیین نامه 24ماده 1مطابق تبصره علمی وابسته بــا موافقت کتبی رئیس یا معاون پژوهشی پژوهشگاه

.پذیر استامکاناستخدامی اعضاء هیات علمی پژوهشگاه استاندارد
متقاضی ترفیع باید نام پژوهشگاه استاندارد را به عنوان آدرس سازمانی در تمامی فعالیتهاي :2تبصره 

.ق نخواهد گرفتتعلهت مربوطیگونه امتیازي به فعالچپژوهشی درج نماید در غیر این صورت هی

اي از قانون اصالح پاره1ماده 2نامه اجرایی تبصره آیین3ماده "کمیته ترفیعات موضوع :3ماده
، )رئیس کمیته(، متشکل از رئیس پژوهشگاه "مقررات مربوط به پایه حقوق اعضاء هیات علمی موسسه



2

که یکی از آنها به یات علمینفر از اعضاي هسهیک تا (معاون پژوهشی و نمایندگان رئیس پژوهشگاه 
.است که بررسی ترفیع اعضاي هیات علمی را به عهده خواهند داشت) عنوان دبیر انتخاب می شود

در صورت منفی . شودنتیجه ارزیابی ترفیعات توسط دبیر کمیته به عضو هیات علمی اعالم می:4ماده 
. اعتراض خود را به دبیر کمیته تسلیم نمایدروز از تاریخ ابالغ،15بودن نتیجه، عضو حق دارد حداکثر 

.کمیته در اولین جلسه بعدي باید به اعتراضات وي رسیدگی و نظر قطعی خود را اعالم نماید
امتیاز با مرتبه استادیار و 12امتیاز با مرتبه مربی و 10به هر عضوهیات علمی با کسب حداقل :5ماده 

.شودهر سال اعطا میاین دستورالعمل، یک پایه ترفیع در6مادهباالتر، درصورت احراز شرط مندرج در 
امتیاز براي اعضاي 4امتیاز براي اعضاي هیات علمی با مرتبه مربی و حداقل 2کسب حداقل :1تبصره

که حداقل لعمل، ضروري استااین دستور3و 2هیات علمی با مرتبه استادیار و باالتر، از جدول شماره 
.باشد3جدول 5-3امتیاز باید از بند درصد این 50

انجام یک طرح پژوهشی کاربردي و یا تدوین یک استاندارد در صورت تایید کمیته ترفیعات،: 2تبصره 
تواند جایگزین چاپ یک مقاله در سه سال منتهی به تاریخ استحقاق دریافت پایه ساالنه، میبین المللی

.علمی پژوهشی شود
امتیاز خود حداقلسال اول خدمتکه در دو، درصورتیعلمی با مرتبه استادیارعضو هیات :3تبصره

از(الزمکل درصد امتیاز 75با کسب حداقل می توان دارا نباشد،را5موضوع تبصره ذیل ماده پژوهشی
که عضو هیأت در صورتی.نموداعطاء ترفیع پایه یک ، به وي)جدول امتیازاتموارد مندرج درمجموع 

مجموعمتوسط ولی احراز نمایدرا الزم درصد امتیاز 75نتواند در سال اول علمی مذکو ر دراین تبصره
ترفیع دو پایهاتترفیعکمیته توان با تصویب درصد برسد، می75براي هر سال به وي سالدوامتیازات

.اي بعد جبران نمایدهعضو هیات علمی موظف است کمبود امتیازات خودرا در سال.اعطاء نمودبه وي

، پژوهشگاهنامه استخدامی اعضاي هیأت علمیآئین79ترفیع ساالنه استحقاقی موضوع ماده:6ماده 
و اعضاي شوراي عالی انقالب فرهنگی بدون 1391/ 19/4موضوع مصوبه هیأت امناء پژوهشگاه مورخ 

مدیریت، که با حفظ رابطه آموزشی یا هاي ارزشیابی شاغلین سایر سمت. شودنیاز به ارزیابی اعطا می
.شدباقابل انجام میدستورالعملکار داشته باشند طبق ضوابط این پژوهشی با پژوهشگاه، اشتغال به

نامه آئینهاي اجرایی اعطاي ترفیع به آن دسته از اعضاي هیات علمی که تصدي سمت:7ماده 
را برعهده 19/4/1391اء پژوهشگاه مورخ موضوع مصوبه هیأت امن، استخدامی اعضاي هیأت علمی



3

این دستورالعمل و بدون در نظر گرفتن 5دارند، حسب مورد براساس مجموع امتیازات موضوع ماده 
.شودذیل آن اعطا میتعیین شده در تبصرهمحدودیت

یاز براي مازاد بر امتیاز مورد نامتیازات مکتسبهدر محاسبه امتیازات عضو هیات علمی، فقط :8ماده 
مقاالت علمی پژوهشی موضوع بند المللی و انتشار حاصل از تدوین استانداردهاي بین،ترفیع ساالنه عضو

امتیازات مازاد سال درخواست (در طول سه سال متوالی ،این دستورالعمل3از جدول شماره 5- 3
.قابل ذخیره خواهد بود) ترفیع و فقط دوسال ماقبل آن

براي جبران کسرِ به تشخیص کمیته ترفیعات، عضو هیات علمی می تواندودر موارد خاص:1تبصره 
از امتیازات موضوع این ماده استفاده ،درصد25ساالنه خود تا سقف حداکثر مورد نیاز ترفیع امتیازِ کل 

.نماید
نامه استخدامی ئینآ53و با رعایت مفاد ماده این ماده امتیاز ذخیره شده از20به ازاي : 2تبصره 

می توان یک پایه تشویقی 19/4/1391موضوع مصوبه هیأت امناء پژوهشگاه مورخ اعضاي هیأت علمی
.کسر نمودبه عضو هیات علمی اعطا و از امتیازات ذخیره شده وي

اعضاي هیات علمی که با موافقت پژوهشگاه، موفق به ادامه تحصیل می شوند می توانند پس : 3تبصره 
.از امتیازات ذخیره شده در سال ماقبل شروع تحصیل استفاده نمایند،دریافت مدرك تحصیلی خوداز 

کمیته ترفیعات موظف است مجموع امتیازات ذخیره شده افراد تا این تاریخ را با دریافت : 4تبصره 
.مستندات، محاسبه و مطابق با این آیین نامه اقدام نماید

:رکود علمی) ج
در صورتی که عضو هیات علمی طی سه سال متوالی نتواند حداقل امتیاز الزم براي دریافت :9ماده 

یک پایه ترفیع را کسب کند، مصداق رکود علمی براي ادامه عضویت در هیات علمی شناخته شده و 
.با وي رفتار شودمراتب به رئیس پژوهشگاه اعالم خواهد شد تا مطابق مفاد آیین نامه ارتقا

:هاي عضو هیات علمیامتیاز فعالیتحوه محاسبهن) د
:شودعضو هیات علمی بر اساس مجموع فعالیت هاي زیر مجاسبه میامتیازات ساالنه: 10ماده 

شود که عضو هیات علمی در جهت هایی اطالق میبه مجموعه فعالیت: هاي آموزشیفعالیت.1
روزآمد و هايآموزشی با روشآموزش و تربیت دانشجویان و متقاضیان برگزاري دوره هاي

.)1جدول (موثر براي حفظ و ارتقاء کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم، انجام داده باشد 
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شود که ضمن پژوهشی اطالق میهايبه مجموعه فعالیت: هاي پژوهشی و تدوینفعالیت.2
ایجاد توانایی برخورداري از ویژگی هدفمندي ساختار یافته، قابلیت کشف و توسعه حقایق یا 

کارگیري یافته هاي علمی را داشته و در عمل قادر به رفع نیاز جامعه پیاده سازي و به
وگسترش مرزهاي دانش به صورت متوازن و منطبق بر اولویت هاي مصوب تحقیقاتی و 

.)3و 2جداول (فناوري پژوهشگاه صورت گرفته باشد 
شود که زمینه ساز تقویت و بسط الق میهایی اطبه مجموعه فعالیت:هاي اجراییفعالیت.3

و منجر به مبانی دینی و فرهنگی صورت گرفتهپژوهشگاه با حفظ و تعمیقیهاي اجرایبنیان
توسعه و گسترش علم و دانش، پژوهش و فناوري و تامین و تحکیم زیر ساخت هاي این 

.)4جدول (حوزه ها می گردد 

قابل محاسبه 5نامه ارتقاء و براساس جدول شترك، طبق آئینهاي پژوهشی مامتیاز فعالیت:11ماده 
.خواهد بود

موضوع مصوبه هیأت ، نامه استخدامی اعضاي هیأت علمیسایر موارد و مقررات مندرج در آئین: 12ماده 
.به قوت خود باقی است19/4/1391امناء پژوهشگاه مورخ 

عادي از دور دوم هیأت امناي جلسهچهارمیندر تبصره 9ماده و 13این دستورالعمل در : 13ماده 
.قابل اجرا خواهد بودتصویبتصویب و از تاریخ13/9/91مورخ پژوهشگاه
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فعالیت هاي آموزشی-1جدول 
توضیحاتحداکثر امتیازموضوعردیف

*
1-1

ت 
کمی

س
دری

ت

5/0درسیهر واحد-دوره هاي کاردانی
**

براي هر نیمسال تحصیلی
امتیاز3حداکثر 

1درسیهر واحد-دوره هاي کارشناسی
دوره هاي کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه اي و دکتري 

25/1درسیهر واحد-یا دکتري تخصصی 

انتقال دانش یا فناوري در قالب کارگاه و دوره هاي آموزشی 1-2
امتیاز3حداکثر 5/0ساعته8کوتاه مدت آموزشی و پژوهشی براي هر دوره 

نفر، با 20نفر و کارآموزي مسئولین کنترل کیفی به ازاي هر 30تدریس به منظور کارآموزي دانشجویان به ازاي هر *
. شودتایید مدیریت آموزش و تحصیالت تکمیلی، یک واحد درسی محسوب می

ارزیابی کیفی تدریس از محل موسسه نامه و ارائه گواهیاین آئین2ماده ذیل 1تبصره احتساب امتیاز منوط به رعایت **
.باشدآموزشی و یا دانشگاه محل تدریس می

فعالیت هاي تدوین:2جدول 
عضویت در تدوینردیف

استاندارد ها 
واژه نامه/ویژگی ها

)حداکثرامتیاز در واحد(
آیین کار/روش آزمون

)حداکثرامتیاز در واحد(
در موضوعحداکثر امتیاز

2-1
-21ملیدبیر

-52بین المللی2-2
2-3

-5/025/0ملیرئیس جلسه
-15/0بین المللی2-4
2/01/02)عضو(مشارکت در تدوین 2-5
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فعالیت هاي پژوهشی : 3جدول 

یف
موضوعرد

حداکثر 
توضیحاتامتیاز

3-1

امه
ن ن

6ي تخصصیدکتردانشجویی نامه پایان) استاد راهنما(سرپرستی پایا
5/2یا دکتري حرفه ايکارشناسی ارشددانشجویی نامه پایان) استاد راهنما(سرپرستی 

2تا 1ي تخصصیدکتریا دکتري حرفه اي و کارشناسی ارشددانشجوییها نامهاستاد مشاور پایان

3-2

شی
ژوه

ح پ
طر

4تا 1درون پژوهشگاهی -گزارش نهایی طرح پژوهشی مصوب
مجري طرح 7تا 2استانی یا منطقه اي-گزارش نهایی طرح پژوهشی مصوب

14تا 3ملی-گزارش نهایی طرح پژوهشی مصوب
همکار طرح5/3تا 1گزارش نهایی طرح پژوهشی مصوب 

5/0سخنرانی علمی3-3

3-4

اف
تش

و اک
اع 

ختر
1)اداره ثبت اسناد(اختراع ثبت شده در داخل کشورا

علمی با تایید 
مراجع ذیصالح

5)هاي معتبرتاییدیه از سازمان(اختراع ثبت شده در داخل کشور
10اختراع ثبت شده در خارج از کشور

20منجر به تولید و تجاري سازي محصول یا فرآیندیا اکتشاف اختراع/ تولید دانش فنی

*
اله3-5

مق

7تا 2...و ISI ,ISCمقاله علمی پژوهشی منتشر شده در مجالت علمی پژوهشی معتبر داخل و حارج 

به 
تس

زمک
تیا

ام
×

ت 
یازا

 امت
صد

در
شی

ژوه
پ

ك
شتر

ي م
 ها

یت
فعال

-
ق 

طب
ول 

جد
5

5تا 1مروري–مقاله علمی 
4تا 1ترویجی و نقد چاپ شده –مقاله علمی 
2سایر مجالت

2تا 1مقاله علمی کامل داوري شده در مجموعه مقاالت یا مجالت همایش هاي علمی معتبر داخلی و خارجی
1تا 5/0خالصه مقاله علمی چاپ شده در مجموعه مقاالت همایش هاي علمی معتبر داخلی و خارجی

1پایان نامه/مقاله علمی صد در صد مستخرج از رساله 
**

حداکثر امتیاز 5/0علمی پژوهشی مقاالتداوري 3-6
1در موضوع 

اب3-7
کت

15تا 10)در چاپ اول(از انتشارات معتبر یا تصنیف کتاب تالیف 
7)در چاپ اول(کتاب تخصصی از انتشارات معتبر ترجمه 

3)در صورت انجام اصالحات(کتاب تالیفی یا تصنیفی تجدید چاپ
2با تایید نهایی هیات ممیزه ذیربطویرایش علمی کتاب 

Instituteعلمیباید مدرك مبنی بر معتبر بودن مجله از لحاظ ) 5-3(ردیف * for Scientific Information (ISI) journal،Islamic Science Citation (ISC)علمی-
.ترویجی ضمیمه شود-پژوهشی و یا علمی

پایان نامه 3مقاله علمی براي نشریه هاي علمی معتبر، 3طرح پژوهشی، 3مقاله ارائه شده به همایش علمی معتبر، 7: یک امتیازداوري هر یک از موارد،): 6-3(ردیف **
.کارشناسی ارشد یا دکتري حرفه اي، یک رساله دکتري
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فعالیت هاي اجرایی: 4جدول 
حداکثرامتیاز موضوعردیف

10رئیس پژوهشگاه4-1
8معاون پژوهشگاه4-2
7رئیس پژوهشکده4-3
6مدیران ستادي4-4
5معاون پژوهشکده4-5
4مدیر گروه4-6
و سایر سمت هایی که طبق مقررات متصدیان آن ها معاون گروه4-7

2باید عضو هیات علمی باشند
2نماینده در دستگاه هاي اجرایی4-8
1مسئول آزمایشگاه4-9
1کمیته هاي فنی متناظردبیري 4-10
4-11 2)به تشخیص رئیس پژوهشگاه(سایر مسئولیت هاي اجرایی
 امتیاز1ساعت کار اجرایی 100به ازاي هر

هاي پژوهشی مشتركنحوه توزیع امتیاز فعالیت: 5جدول 

مجموع ضرایبسهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطتعداد همکاران
از بقیه همکارانهر یک اول

1100%--
290%60%150%
380%50%180%
470%40%190%
560%30%180%

%175≥% 25%50و باالتر6


