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 داخلی هیأت ممیزه دانشگاه یزدهاي ه رویّمقررات و مجموعه 
 ) 1401ماه ديویرایش (

 توضیح:

 مرتب شده است.   1395نامه ارتقاي مرتبه ابالغی سال  مفاد این مجموعه، بر اساس بندهاي آیین •

نامه، در اینجا  نامه و شیوه رایی آن مطرح بوده و موارد مصرّح در آیین اج   امهنرتبه و شیوه نامه ارتقاي متوضیحات آیین   موعه، به عنوان مکمّل مفاد وجاین م •
 تکرار نشده است. 

 : 1ماده 

 1 ماده
 ) فرهنگی(

تواند  لیت نمی، همان فعادوقرار داده ش مادهدر جداول مربوط به این  ،(فرهنگی) 1نانچه فعالیتی براي کسب امتیاز از یکی از بندهاي ماده چ •
 .ایر مواد هم در نظر گرفته شودز سز ابراي کسب امتیا

 

 : 2ماده 
 2ماده 

 ) آموزشی(
 باشد: ) متشکل از افراد زیر می 1-2کمیته موضوع ماده ( •

   ین دانشکده، رئیس بخش مربوطه ئیس و معاونر  ها:هاي زیرمجموعه پردیس دانشکده در 

   قل مربوطه مستوه  گر  مدیر ین پردیس،  ئیس و معاونر  ها:پردیس   زیرمجموعه  هاي مستقلِگروه در 

   ین دانشکده مستقل، مدیر گروه مربوطه ئیس و معاونهاي مستقل: ردانشکده در 

محاسبه  براي متقاضی تعیین نموده، به زمان درخواست نیمسال منتهی  10داکثر حکه کمیته فوق در امتیازهایی بر اساس   )1-2امتیاز بند ( •
   شود.می

هایی باشد که در حداقل مدت ماندگاري براي  مشمول یکی از وضعیت   واست، متقاضیدرخان  نیمسال منتهی به زم  10چنانچه در بخشی از   •
  ) براي  1-2بند (  و یا مرخصی زایمان)، امتیاز  (نظیر فرصت مطالعاتی، فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت  بل احتساب استاارتقاي مرتبه ق

 شود. ادي در نظر گرفته میع  ايهبا متوسط امتیاز نیمسال   یت مزبور برابرعضهاي با ونیمسال 

هایی باشد که در حداقل مدت ماندگاري براي  نیمسال منتهی به زمان درخواست، متقاضی مشمول یکی از وضعیت   10چنانچه در بخشی از   •
هاي  سال مین  ادشی و پژوهشی)، به تعدبه قطع وظایف آموز   و یا ماموریت منجر  ارتقاي مرتبه قابل احتساب نیست (نظیر مرخصی بدون حقوق

از آن  مربوط به وضعیت مزبور، امتیاز نیمسال  ، مشروط به این که در آن  شودوارد می )  1-2نیمسال در محاسبه امتیاز بند (   10هاي قبل 
 ها، متقاضی در مرتبه علمی فعلی بوده باشد. نیمسال 

 : شودنامه ارتقا مشخص میآیین  )2-2(  طبق مفاد بندو    (با وزن مساوي)رد ذیل  اوم   ) بر اساس میانگین2-2امتیاز بند ( •

   نیمسال منتهی به زمان درخواست   8امتیازدهی دانشجویان در حداکثر 

   مربوطه در چهار سال اخیر    یران گروهدرؤساي بخش/ م، از  در زمان درخواست(  )گروه  مدیر(یا حسب مورد،    بخش  رئیسامتیازدهی
 شود.) ینظرخواهی م

 مربوطه در چهار سال اخیر  دانشکده/ پردیس رؤساي از ، ر زمان درخواستد( )یس پرد د، رئیس(یا حسب مور دانشکدهرئیس  یازدهیامت
 شود.) نظرخواهی می

علمی   در مقایسه با سایر اعضاي هیاتو نیز  مطلوبی بوده  در وضعیت  ، متقاضی  به کیفیت تدریس  انرود در امتیازدهی دانشجویانتظار می  •
 باشد. گرفته  قرار    بیمناسیگاه  در جاگروه/ دانشکده مربوطه،  

 

 : 3ماده 
1-3 
  -علمی همقال

 پژوهشی

هاي با اعتبار  مجله در فهرست  به چاپ رسیده،    آنر  اي که مقاله ددر شماره   ،مربوطه  مجلهقابل احتساب است که  امتیاز مقاالتی در این بند   •
هاي  در نمایه   اي باشد کهشده نمایه معتبر  ت  مجالو  و یا جزبوده    عالی حوزه علمیهرتین یا شوراي از کمیسیون نشریات وزاپژوهشی    -علمی

 . قرار داردتأیید معاونت پژوهشی وزارت علوم  مورد    لیِالملمعتبر بینیا تخصصی  استنادي  

ذیل محاسبه  هاي  فرمول   با توجه به  مجله  )وضعیتنوع (، بر اساس  پژوهشی معتبر  -علمی  مجلهشده در  پژوهشی منتشر   -علمیقاله  ز متیاما •
 : شودمی
   استناديپایگاه  نمایه شده در  مجله  JCR  )  یاWoS(:  3 + 2Q + (IF/MIF)    امتیاز  7(تا سقف ( 
 3عالی حوزه علمیه:  وزارتین یا شوراي   یاتنشرپژوهشی مورد تأیید کمیسیون    -علمی  همجل + 2Q 
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   ياد استن  یگاهشده در پا  یهنمامجله  Scopus  :3 +1.5Q 
 نما دمجله  شده  پایگاه یه  ل  ISC  ي استناد  ر  در  علم  ستیکه  علمی  یپژوهش  -یمجالت  تائ  ترویجی  -یا    ات ی نشر  ونیسیکم  دیمورد 

3:  قرار ندارد  هیعلمزه  حو  یعالي شورا  ای  نیوزارت + Q  مقاله)   بودن نوع  “پژوهشی”بنی بر  کننده مد مراجع بررسیییأ(مشروط به ت 
 پایگاه مجله در  که  نمایاي  معتبر  استنادي  دارايهاي  ولی  نشده  نمایه  ه  از  معتهایکی  تخصصی  بین ي  معاونت  الملبر  تأیید  مورد  لیِ 

3پژوهشی وزارت علوم است:   + Q  بودن نوع مقاله)   “پژوهشی”بنی بر  کننده مد مراجع بررسی ییأ (مشروط به ت 
0 هامول رف اینکه در   Q 1≤ بین در  ه  ارزش مجل  بندي مجالت،وضعیت مجله در چارك  ی نظیریها(بر اساس شاخص   مجلهکیفیت  پارامتر    ≥

تخصاحبنظر رشته،  بو  /تخصصی  /گرایشی-صصیان  مجله)  مجله  دنعمومی  سابقه  و  ناشر،  داوري،  فرایند  کیفیت  و  ،  اساس    مقالهنیز  (بر 
و  بوده  در توسعه علم و حل مسائل کشور، کیفیت نگارش، حجم و محتواي مقاله)    الهمق  بودن موضوع، اثرگذاري  دیدج  یرهایی نظشاخص 

 شود. کننده تعیین میتوسط مرجع بررسی 

• IF  تاثیر مجله مورد نظر اسدر نم  ضریب  تاثمی   MIFو    JCRتنادي  ایه  به آن مجله استشاخه تخصصی  مجالت  ر  یانه ضرایب  (بر    مربوط 
 شود. منظور می   MIFمقدار  کمترین  قرار دارد،  ند شاخه تخصصی  اي در چهمجلگر  ا  .گزارش سامانه گلستان)  اساس

سال چاپ مقاله    IFو    MIF  ارائه درخواست،  زماندر    در صورتی که   .شودمی ظور  اپ مقاله من همان سال چ   IFو    MIF  در محاسبه امتیاز، •
 هر دو مربوط به یک سال باشند.   دبایمی  IFو    MIFدر هر صورت    شود.می اده  تفاسسال ماقبل    IFو    MIF  زا  اعالم نشده باشد،

 گیرد.  امتیازي تعلق نمی  )، غیر از موارد فوقت داخلی و خارجی (مجالبه مقاالت چاپ شده در سایر   •

نقص در این زمینه،   ،بودهی  اض هده متقع  بر  (در سال مربوطه)مجله  یا تخصصی    نمایه استناديمربوط به    مدركارائه    د فوق،در همه موار •
 شود. مقاله می  ب عدم اختصاص امتیاز بهموج

ناز نمایه  اعم(  یتمجالدر  چاپ شده  به مقاالت   • ر شده توسط  تش منفهرست  جعلی (یا  نامعتبر  ت  مجالفهرست    که در)  نشدهمایه شده و یا 
در   گیرد.قرار میمالك    لیجعت نامعتبر و  مجالر شده  نتشم  سترین فهرآخدر این مورد،    گیرد.تیازي تعلق نمیقرار دارند، ام  وزارت علوم)

 مالك عمل است.   ،مجلهتصویب عدم اعتبار  تاریخ  ت نامعتبر،  مجالمورد  

تشخیص داده کیفیت  کماي  و یا مقالهاعتبار  کماي  مجلهممیزه،    أتهییا    و  کمیسیون تخصصیکمیته منتخب،  خیص  صورتی که به تش  رد •
 .دتر در نظر گرفته شو) پایین3هاي فوق (مول واند از کف موجود در فرتمی   طهبومقاله مر  امتیازشود،  

با حداکثر  مقاله  • مق   30هاي  فاقد همپاله درصد همپوشانی، مشابه  امتهاي  بین  شوند.  یاز می وشانی، مشمول  از  که  ی  یهاه المقاز    70بیشتر 
کننده (و یا داوري  انی، نظر مرجع بررسی د. در مورد میزان همپوشاز شوتیامند مشمول توا، فقط یکی از آنها می با هم همپوشانی دارند درصد

 انجام شده) مالك عمل است. 

(رشته در زمینه تخصصی  پژوهشی    -علمیمقاله    5و    3استادي باید حداقل به ترتیب    یاري وب دانشقا به مراتمتقاضی ارت:  هاي ویژهمقاله •
پژوهشی مورد تأیید وزارتین یا   -علمیت  مجالدر  هد که  بوده، ارائه دده مسؤول  نویسنن  وانها به عندر آکه  خود    )یگروه آموزش/یلیتحص

یا  شوراي  و  علمیه  حوزه  در  نمایهمعتبر  مجالت  عالی  بینیهنماشده  معتبر  استنادي  (نمایهاي  مورد  هالمللی  استنادي  معاونت    تأییدهاي 
علوم)   وزارت  باشد  چاپپژوهشی  م  .شده  بین  تخص  ،ژهوی هاي  قاله در  زمینه  در  مقاالتی  و    یصوجود  بوده  باال  کیفیت  داراي  که  متقاضی 

 ست. شود، مورد انتظار امتقاضی در آن نویسنده اول محسوب می

داراي نمایه تخصصی معتبر هستند، نمایه نشده و صرفاً  هاي استنادي معتبر  پایگاهاپ شده در مجالتی که در  پژوهشی چ  -میهاي علمقاله  •
 باشد. یژه قابل قبول نمیله ومقا   ه عنوانب

 ند.  کذیرش مقاله کفایت نمیمقاالت، صرف ارائه گواهی پ  چاپ رسیده باشد. در مورد این  هاي ویژه باید در مجله بهاله قم •

 . شودیبه مثابه مقاله چاپ شده در نظر گرفته م  DOI  يادار  نسخه  نیزو    انتشار مقاله  نوبتدر    ن و یاآنالی  نسخه •

(به میزان درصد غیرهمپوشان    ویژهاز یک مقاله    شانی به عنوان کسري، مقاله داراي همپویژه هاي وانی بین مقالهمپوش در صورت وجود ه •
   اشد.بمقاله) قابل قبول می 

ا  شود (بده اول مقاله محسوب می شود، مؤلفی که نویسن ذکر نمی  مجله ت آن  اي، نویسنده مسؤول در مقاالمجله صورتی که بنا به روال    رد •
 د. شومند  ول بودن در آن مقاله بهره ؤ از امتیاز نویسنده مس   تواندهاي موجود در این رابطه)، میتبصره   تعایر

دار مکاتبات بوده،  عهده ه  دات ارائه شدبر اساس مستنکه    ايفقط نویسنده د،  نده مسؤول باشند نویسدو یا چاي داراي  در صورتی که مقاله  •
 مند شود. ن در آن مقاله بهره بود   ه مسؤولتواند از امتیاز نویسندیم

نویسنده مسؤول یا    آنهادر    اضیمتقبوده و  ) قابل قبول  1-3این مجموعه مقررات داخلی، امتیاز آنها در بند (  طبقتی که بر  از بین مقاال •
  به زبان خارجی باشد.   قالهم  2و    1حداقل به ترتیب  رود  ر می انتظاا به مراتب دانشیاري و استادي  قارتبراي  شود،  نویسنده اول محسوب می

 . متقاضی باشد  )یگروه آموزش/یلی(رشته تحص  یحوزه تخصصاین مقاالت باید در  

) که در آن به یآموزشوه  گر/یلی(رشته تحصخود    یدر حوزه تخصصوهشی به زبان فارسی  ژپ  -علمی  مقالهیک  حداقل    یدتقا بامتقاضی ار •
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حوزه    عالیي شورا   یا  ینوزارت  ییدمورد تأ  یپژوهش  -ی علم  هرائه دهد که در مجل، اد شونویسنده اول محسوب مییا  ول  سؤ م  یسندهعنوان نو
 باشد. و یا داراي گواهی پذیرش قطعی  چاپ    یهعلم

،  Short Communication،  Research Note  ،Technical Note  ،Case Report،  Letterت مقاله کوتاه، یادداشت فنی،  صوره  ب  تی کهمقاالبه   •
Rapid Communication،    حسب تشخیص کمیسیون    ،منتشر شده  -کندتمایز می یک مقاله کامل مکه مقاله را از  -عناوین مشابه دیگر  و یا

  ژه وی ورت دارا بودن شرایط مقاله  در ص  قاالتگونه مگیرد. این تعلق می  مجلههمان  در  اله کامل  تیاز مق درصد ام  70تخصصی و هیأت ممیزه تا  
 قابل قبول خواهد بود.   (به میزان درصد تعیین شده)  یژهعنوان کسري از یک مقاله و، به  )ه ل بودمسؤو   یسندهنو  یکه متقاض  يا مقاله (

 شوند. محسوب می ند، به عنوان یک مقاله  شوپ می ماره چامقاالتی که به دلیل حجم زیاد در چند ش •

چاپ  به  همایشمرتبط با آن   مجالتن در آبه مشا ) یاSpecial Issueه (شماره ویژ عنوان تحت ها، عیناًهمایش ه شده در االت ارائچنانچه مق •
 شوند. پژوهشی محسوب نمی  -به عنوان مقاله علمی  ،برسند 

  سپري شده نامه پذیرش    از تاریخ صدور  چنانچه دو سال  ،بوده   دو سال پس از تاریخ صدورعلمی تا    تمجالدر  مقاله  نامه پذیرش  مدت اعتبار   •
ه  ئاراآن مقاله،    انتشار نسخه نهایی  /طوالنی چاپروند  مبنی بر موجه بودن    مجلهعتبري از آن  مه مضروري است نابراي کسب امتیاز  د،  باش 

 شود. 

براي  ،  منتشر نشده باشدچاپ/  یی مقاله  و نسخه نها  پري شدهسال س  دومقاله    DOIنسخه داراي    ایو   آنالین  خهنس  انتشار  تاریخاز    چنانچه   •
 . ه شودئآن مقاله، ارا  نهایی   نسخه  رانتشا  /طوالنی چاپروند  مبنی بر موجه بودن    مجلهن  عتبري از آضروري است نامه مکسب امتیاز  

ت دانشگاه یزد را در الً موافقمتقاضی قببوده و  اول، دانشگاه یزد    د، اگر محلهستنی  اض) از متقaffiliation(  محل کار  به مقاالتی که داراي دو •
   گیرد.میمتیاز تعلق  ا  شد،وده باکسب نمدوم    )affiliation(ل  با محمورد همکاري  

رساله خود   /نامهپایان  ازز انشجوي مزبور هنوتحت راهنمایی متقاضی مستخرج شده ولی د نامه/ رساله دانشجويایانه از پدر مورد مقاالتی ک •
است  ننموده  ص  ،دفاع  منتخب/    تأیید رت  ودر  بر  کمیته  مبنی  تخصصی  مق استخرکمیسیون  پایان   الهاج  تط  لهرسا/نامهاز  با  (با  مقاله  بیق 

   شود.میمند  ، از امتیاز نفر اول بهره یاسام  ا صرفنظر از ترتیبهنمرا  ، استادپیشنهادیه دانشجو)

 گروه آموزشی) متقاضی باشد.   /ه تحصیلیتخصص (رشتمستقیماً در ارتباط با    ایدهاي این بند بازتیدرصد از ام  70قل  حدا •

بر • صورت  کرسیدر  علمی  گزاري  مقاله  ت  -نقد  شیپژوهشی  اساس  (بر  چاپ  از  بعد  (مؤلفان)  مؤلف  کرسیوه وسط  برگزاري  هاي  نامه 
امتیاز  یط، ن شرادر ایگیرد. متیاز پژوهشی تشویقی به مقاله تعلق میا صددر 10ممیزه، تا  تأیید کمیسیون تخصصی و هیأت با آزاداندیشی)، 

 ر رود.رتقا فراتنامه اسقف موجود در آیینز  ا  تواندمیپژوهشی ن  -مقاله علمی
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  -علمیمقاله 

 مروري

 یازامت  7تا  :  پژوهشی معتبر  -ت علمیمجالپ شده در  مروري چا  -مقاله علمی •

   )1-3(  پژوهشی  -لمیمقاالت عمربوط به بند    مشابه مواردحوه امتیازدهی:  ن  و  ر مجلهط به اعتباموارد مربو •

3-3 
  -علمیمقاله 

 ترویجی 

هاي با اعتبار  در فهرست مجله   یده،چاپ رس  در آن به  همقالکه    يادر شماره   ،است که مجله مربوطهاحتساب  ل  ابامتیاز مقاالتی در این بند ق •
کمترویجی    -علمی وزا  یسیوناز  شوراي   ینرتنشریات  حویا  باشد.عالی  بوده  علمیه  علمی  مزه  در  چقاله  شده  علمیمجالاپ  ترویجی   -ت 

   امتیاز  3تا  داخلی:  

مدخل   4-3
 دانشنامه

 امتیاز   2مه: تا  شنا دان  مدخل •

 و 5-3
6-3 
ه و  مقال

 مقالهخالصه 
 یهمایش

مقاال  علمی  مقاله • از    للیالمین ب  يهاهمایش ت  کامل چاپ شده در مجموعه  دانشگاه ه  ر ککشوخارج  انجمن توسط  یا  معتبر  علمی  هاي  ها 
ه  و ارای   همایشیکی از مؤلفین در  حداقل    حضور  ط(به شر شود  یم  یهنما  یمعتبر علم  هايیگاه آنها در پا  هايه مقالالمللی برگزار شده و  بین

 یاز امت  2تا    ):مقاله

وزارتین علوم یا  برگزارکننده آنها  شده و    نمایه  ISCدر پایگاه  هاي داخل کشور که  همایش مقاالت  در مجموعه  کامل چاپ شده    یعلم  مقاله •
 تیاز ام  5/1تا    :باشنداز وزارتین  داراي مجوز  دولتی  هاي پژوهشی  و یا مؤسسه  ،هاي دولتیدانشگاه هاي علمی رسمی کشور،  انجمن بهداشت،  

ه  در • که  ی  مایش مواردي  دانشگتوسط  از  نور،  هاي  ه اکی  اسالمی اربردي،  ک  -علمیاي،  حرفه  -فنیپیام  این  یا    (و  آزاد  واحدهاي  از  یکی 
، در  شودمی برگزار    تیلدو غیر ک دانشگاهیا ی، و  رت علوم) بندي وزار سطح ) د4(سطح  (  وردارخ ربکمجوان/  ولتی یا یک دانشگاه د،  )اهدانشگاه 

مشارکت  آن همایش  در   ،همکارکننده  ارگزبر  به عنواننیز  کشور  همایش قابل امتیازگیري است که یک انجمن علمی رسمی    صورتی مقاالت
 . اشدبداشته  

ي  مجاز   هايیشماو ه  یی،دانشجو  هايیش ا)، همکشور  اخل(د  يامنطقه   یا  یاستان  هايیشمقاالت هماشده در مجموعه  به مقاالت چاپ   •
صورت مجازي    ز حالت حضوري بهروال برگزاري آنها ارونا)  (مانند شیوع کخاص  به خاطر شرایط    هایی کههمایش   گیرد.امتیازي تعلق نمی

 ، از این قاعده مستثناست. یافتهتغییر  
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  همایش امتیاز مقاله کامل در همان  سقف  ، نصف  همایشت  وعه مقااله در مجم ددر موارد فوق، سقف امتیاز خالصه (چکیده) مقاله چاپ ش  •
 است.  

از  قابلقاله  حداکثر تعداد مقاله و خالصه م • منظور تعداد کل مقاالت و    .ورد استم   3مجموعاً    ،سالدر هر  همایشمتقاضی در یک    قبول 
 ده است. ائه داهمایش ارهمکاران در آن  است که متقاضی با همکاري دانشجویان یا    خالصه مقاالتی

به  تعلقامتیاز  مجموع  که    در صورتی • ارائه شده در  گرفته  باشد   12از  ، بیش  هاهمایش مقاالت کامل  به  امتیاز  امتیاز مازاد،  ع  مومج، نصف 
 . ))6-3امتیاز بند (  5یت سقف  رعا  (با  شودضافه میها اهمایش ارائه شده در  مقاالت    امتیاز خالصه

مقاله   7-3
  مستخرج از

رساله  
 تقاضیم

 . پژوهشی معتبر در این بند قابل بررسی است  -ت علمیمجالپ شده در  ی چاوهشپژ  -مقاالت علمیها  تن •
   .گیرد)ي تعلق نمیی مستخرج از رساله امتیازشهمای(به مقاالت  

 باشد. می  )1-3(  یپژوهش  -یمقاالت علم، مشابه موارد مربوط به بند  ه متقاضیاز رسالمستخرج  هاي  شرایط اعتبار مجله در مورد مقاله •

یا پس از نام  ضی به عنوان نویسنده اول، در آن نام متقاو  شتهنامه متقاضی همپوشانی دادرصد با رساله/ پایان  70هایی که حداقل ه مقالبراي  •
عناست به  یا  و  دوم،  نویسنده  عنوان  به  نادراهنما  باشد،  ویسندوان  شده  ثبت  مسؤول  (صرف   2تا  ه  تامتیاز  از  سنظر  و  مشارکعداد  ت  هم 

بین  کی از استادان راهنما) در  داقل یح یا  اهنما (نام استاد رضروري است    ها،ه گونه مقالدر این   قابل احتساب است.  ن بنددر ایان)  نویسندگ
 وجود داشته باشد.   الهنویسندگان مق 

 ثناست. قاضی مستبه عنوان محل کار متنام دانشگاه یزد  از قید ضرورت درج  مشمول این بند،    هايمقاله  •

 گیرد. میاز اخذ مدرك دکتري باشد، امتیاز تعلق  بعد  ا  تاریخ چاپ آنه  به مقاالتی که  اًفرص •

8-3  
  ، دانش فنی

تراع  اخ
 اکتشاف 

 زامتیا  2و ملی تا    4المللی تا  گردد: بین شماره داراي  داستاندار انتشار به که منجر و ملی  المللیبین حطس در معتبر ردهاي استاندا تدوین •

 شماره داراي دارداستان   انتشار به منجر مربوطه هايچارچوب دستورالعمل  در صنعت که به خدمات ئهارا منظور به آزمون هايروش  معرفی •

 از تی ام  4و ملی تا    8  المللی تاگردد: بین

9-3  
  علمی گزارش

 طرح پژوهشی 

  "گزارش علمی"دارا بودن  ات،  سی سایر شرایط و مقرراز برر، قبل  رواز این    گیرد.تعلق میهاي پژوهشی  گزارش علمی طرح  به  امتیاز این بند •
 . در این بند استامتیازگیري  نیاز  پیش   ،حطر   "وهشیژپ "و ماهیت  

   امتیاز  2اه: تا  انشگ خل دا دپژوهشی    طرحگزارش   •

 : گزارش طرح پژوهشی با طرف قرارداد بیرون دانشگاه •

o  امتیاز)   15تا سقف  تومان) (ب میلیون  طرح (برحس  لغ برابر جذر مب  2/1: تا  31/04/99هاي با نامه خاتمه به تاریخ حداکثر  طرح 
o  بر اساس فرمول  یت امور فناوري دانشگاه و  بر طبق نامه امتیازدهی مدیر: به بعد 01/05/99ه تاریخ مه خاتمه بهاي با ناطرحp × q × o   با)

 :که در آنتیاز)  ام  15سقف  
 p    استمیلیون تومان)    طرح (بر حسب  برابر جذر مبلغ  2/1مساوي . 
 q  شود: تعیین می  2/1  تا  8/0بین  توجه به پارامترهاي زیر  با    ت کهضریبی اس 

 شده است. ن دانشگاه منعکس  فاهی به مسئولیصورت کتبی یا شه  نظر کارفرما که ب □

 مه.مفاصاحساب بی  کارفرما، اخذ حسن انجام کار و  اب باندهاي الزم نظیر تسویه حسعملکرد مجري در پیگیري رو □

 اند. دانشگاه انتخاب شده هیات علمی  ناظرین که از بین اعضاي  یا    ور وکیفیت اجراي طرح از نظر دا  □

 یا مستندات مرتبط با طرح.   رد کیفیت گزارش طرح پژوهشی ونظر شوراي واحد پژوهشی در مو □

 . اعالم شده صورت گرفته و مورد تایید کارفرما باشد   بق زمانبندياجراي طرح ط □

 o    شود: تعیین می  2/1تا    8/0  بین  که با توجه به پارامترهاي زیر  استضریبی 

 المللی).بیناي، ملی،  (منطقه   طرح پژوهشی  ع قراردادون □

 سایر اعضاي هیات علمی و دانشجویان در اجراي طرح پژوهشی. ت مجري با  نحوه مشارک □

آزمایشگاه هزینه □ اعتبار طرح در  بهاي  ات سرمایههاي دانشگاه و خرید تجهیزکرد   ماندگار (نسبت هزینه پرسنلی 
 ل طرح باال نباشد). نه کهزی

 اي یا ملی آن.منطقهرح برتر دانشگاه یا استانی و اثرگذاري  هشی به عنوان طرح پژواب طانتخ □

 یا خلق اثر هنري بدیع. میزان نوآوري، فناوري یا انتقال فناوري طرح و   □

 د پژوهشی و دانشگاه). ا ذکر نام واح مقاالت و کتب مستخرج از طرح پژوهشی (ب □
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 .ت شده است)گردد (نام دانشگاه به عنوان مالک اختراع ثبي دانشگاه  ه ثبت اختراع (پتنت) برا جر بح مناجراي طر  □

 مدسازي براي دانشگاه داشته باشد. اي در توسعه اشتغال و کارآفرینی و یا درآاجراي طرح تاثیر بالقوه  □

و  و  اضی  د بین متقبا قرارداگزارش طرح پژوهشی   • از پژوهشگران  تا  ران  فناوصندوق حمایت  (برابر جذر    2/1کشور:  بر حسب  مبلغ طرح 
 امتیاز)   15میلیون تومان)(تا سقف  

برابر جذر مبلغ طرح    2/1: تا  بنیاد نخبگان و  بره)  (به عنوان استاد خبا قرارداد بین متقاضی  شهید احمدي روشن  پژوهشی    يهاگزارش طرح  •
 امتیاز)   15سقف    یون تومان)(تا(بر حسب میل

 . است  يطرح، براي کسب امتیاز ضرورر مبلغ و گواهی پایان  گاه مبنی بپژوهشی دانش معاون  تأییدیه  ،  فوق   در عموم موارد •

طرح پژوهشی    امتیازِ  هاي قبلیِهاي گذشته و بر اساس سقف خاتمه طرح پژوهشی که در دوره   هاي قدیمیِامتیازهاي ذکر شده در گواهی  •
   .شودمی  بندي، مقیاس این بند  تیازام  فعلیِهاي قبلی و  سقف   نسبتِ  اساسوده، بر  ب

10-3  
 اثر بدیع

زیر  ول  طبق جدگروهی، بر  یا    هاي انفراديا و ... و یا ارائه شده در نمایشگاه هجشنواره تخب  نمري  نآثار هحداکثر امتیاز قابل کسب در مورد   •
 نامه مصوب هیات ممیزه است. یوه شبر اساس    امتیازدهی به این آثار  گردش کار.  است

 
 سطح موضوع  دیف ر

1 

  ،هاواره ب جشن منتخ  هنري  آثار
  ،هادوساالنه ،  مسابقات

هاي  وان فراخ   ... وو    هاساالنه هس
 معتبر

 ملی المللی بین

 رتبه سوم رتبه دوم رتبه اول  رتبه سوم رتبه دوم اول رتبه  

8 6 5 5 4 3 

2 

ارائه شده  داوري و    هنري  آثار
در    انفراديهاي  نمایشگاه در  

تجسمی،  هاي  هنر  زمینه
 ...   رسازي،معماري، مرمت، شه

 داخل کشور  خارج از کشور 
موزه و  

  هاينگارخانه 
 رمعتب

هاي  نگارخانه 
 دانشگاهی

 * سایر
موزه و  

هاي  نگارخانه 
 معتبر

هاي  نه نگارخا
 دانشگاهی

 * سایر

6 4 3 3 2 1 

3 

و  داوري شده    هنري  آثار
هاي  گاهه نمایشیافته براه 

هاي  هنر  در زمینه  گروهی
تجسمی، معماري، مرمت،  

 ...   رسازي،شه

 ملی المللی بین
موزه و  

هاي  نگارخانه 
 معتبر

اي  هنه ارخاگن
 دانشگاهی

 * سایر
موزه و  

هاي  نگارخانه 
 معتبر

هاي  نه نگارخا
 دانشگاهی

 * سایر

5 3 2 2 1 5/0 
 .باشدي میهنر ها و مؤسسات معتبر فرهنگی وانهاي ارگ یشگاهشامل فرهنگسراها و نما  :سایر*

به   • هنرر  سایامتیازدهی  فوق)  ي  آثار  موارد  از  داوري  (غیر  از  شیوه پس  اساس  ممیزههیامصوب  نامه  بر  زیر صورت    و  ت  جدول  طبق  بر 
 رد:گیمی

 امتیاز محدوده   درجه ارزشیابی موضوع 

اثر بدیع و ارزنده هنري داوري شده بر  
 صوب هیات ممیزه س شیوه نامه ماسا 

 10  تا  5/8 درجه یک
 5/8  کمتر از  تا  7 درجه دو 
 7  کمتر از  تا  5/5 درجه سه
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اعتبار  جذب 

پژوهشی 
 ) نتگر(

وهشگران و فناوران کشور،  ژاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پیاعتبارات جذب شده از معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري، بن تیاز  ما •
برهاي مشابه،  ازمان س   و  نهادهادیگر  و   قالب  آزمایشگ   هاينامه در  از تجهیز  پسادکترا،    ها، جذباه حمایت  و  محقق  با متخصصان  همکاري 

 است. احتساب  هاي تحصیالت تکمیلی، و ... در این بند قابل  نامه حمایت از پایان مقیم،  ی غیرایراندانشمندان  

 است. ذب شده براي کسب امتیاز ضروري  مبلغ اعتبار ج پژوهشی دانشگاه مبنی بر    عاونتأییدیه م •

و یا جذب  )  2-9-3(بند    دانشگاهیبرون ح  طرارش  گز  امتیازدو  تواند از یکی از  صرفاً می دانشگاهی  در رابطه با هر طرح برونا  قمتقاضی ارت •
 نماید.   استفاده)  11-3(بند  اعتبار پژوهشی  

12-3 
 ،تصنیف

 ،تألیف

 : و اعتبار ناشر  داوري،  ، فرایندفیت نگارش، کمیت اثر، کیا تبار محتوب اعحسبر  )  نامه ارتقایف آئین(طبق تعرکتاب  ف  تصنی •

   امتیاز  15تا    5/7راکز معتبر دانشگاهی یا وابسته به وزارتین: بین  و چاپ توسط مبا داوري دانشگاهی 
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تصحیح 
 ،انتقادي
 ترجمه

   امتیاز   10ه وزارتین: بین صفر تا  غیروابسته ببدون داوري دانشگاهی و چاپ توسط مراکز غیردانشگاهی و 

 : و اعتبار ناشر  ند داوري،، فرای، کیفیت نگارش، کمیت اثراحسب اعتبار محتو بر    نامه ارتقا)یف آئینکتاب (طبق تعر  تألیف •

   امتیاز  10تا    5با داوري دانشگاهی و چاپ توسط مراکز معتبر دانشگاهی یا وابسته به وزارتین: بین 

 ز امتیا  7بین صفر تا    ته به وزارتین:روابسچاپ توسط مراکز غیردانشگاهی و غی  دانشگاهی و  بدون داوري 

، اعتبار ناشر متن اصلی،  حسب اعتبار علمیبر  ه خارجی به زبان فارسی یا برعکس،  از متن ارزند(متناسب با تخصص متقاضی)  ترجمه کتاب   •
اوري، و اعتبار  .. )، فرایند ده و .نامها، نمایه، واژه وضیحی، پیوست ه، پاورقی تهاي علمی (از قبیل مقدمافزوده کمیت متن،    کیفیت ترجمه،

 ترجمه:   ناشر

   امتیاز  7تا    3دانشگاهی یا وابسته به وزارتین: بین  با داوري دانشگاهی و چاپ توسط مراکز معتبر 

   تیاز ام  4صفر تا  بدون داوري دانشگاهی و چاپ توسط مراکز غیردانشگاهی و غیروابسته به وزارتین: بین 

صصی  و اظهار نظر شوراي انتشارات دانشگاه، در کمیسیون تخپس از بررسی  ب مورد حس ،اي چندجلديهتاب امتیازدهی به کدر مورد نحوه  •
 . شودگیري میتصمیمربط  ذي 

 امتیاز  3لیف یک فصل از یک کتاب: تا  تأ •

به   • نام  کتابصرفاً  آنها  در  که  یزد  هایی  کن  Yazd Universityیا  دانشگاه  نادر  مصحّار  نویسنده/  مترجم  م  تعلق  ح/  امتیاز  باشد،  ذکر شده 
 گیرد.می

درصد   30حت راهنمایی متقاضی، در صورتی واجد شرایط امتیاز است که حداقل یا دانشجوي ت امه/ رساله متقاضی ونرگرفته از پایانکتاب ب •
 شود: محاسبه می اب به شرح ذیل  از کترایط، امتینامه/ رساله مزبور داشته باشد. در این شتغییر نسبت به پایان

  درصد امتیاز کتاب    25  تادرصد:    50تا    30نامه/ رساله بین  تفاوت کتاب با پایان 

 درصد امتیاز کتاب  50تا    :درصد باشد  70تا    50  نامه/ رساله بینبا پایان ب  تفاوت کتا 

   تابد امتیاز کدرص  100تا  :  درصد  70یش از  نامه/ رساله بکتاب با پایان تفاوت 

برگزاريد • صورت  نقد    ر  اکرسی  توسط  چاپ  از  قبل  (مؤلفان)  مؤلف  توسط  یکتاب  دانشگاه  شیوه نتشارات  اساس  (بر  برگزاري  زد  نامه 
گیرد. در صورت درصد امتیاز پژوهشی تشویقی به کتاب تعلق می  20هاي آزاداندیشی)، با تأیید کمیسیون تخصصی و هیأت ممیزه، تا  ی کرس

ز سقف موجود در  اتواند  میز کتاب نامتیادر این شرایط،  باشد.  درصد می  10ویقی  امتیاز تش  چاپ کتاب، سقف  عد ازکرسی نقد ببرگزاري  
 راتر رود. نامه ارتقا فآیین

13-3 
راهنمایی 

و  نامهپایان 
 رساله 

درصد    70بوده بیش از  ي آن  متقاضی مجر پژوهشی که    ینامه/ رساله دانشجوي تحت راهنمایی متقاضی با گزارش طرحدر صورتی که پایان •
باشد، متقاضی  همپو بند گزارش طرح  اتواند  می صرفاً    در مورد آن فعالیتشانی داشته  از دو  امتیاز یکی  و یا راهنمایی 9-3پژوهشی (ز   (
ا میزان عدم  اسب ببند، و متنتواند از امتیاز کامل در یک  تقاضی میمند شود. در صورت همپوشانی کمتر، م) بهره 13-3نامه/ رساله (پایان 

 مند شود. امتیاز بند دیگر بهره پوشانی از  هم

اح در   • بند (شرایط وتویی مراز  بررسی  نیاز در  پایان)، مجموع درص13-3ورد  استادراهنمایی متقاضی در  هاي تحت راهنمایی  نامه/ رساله د 
، برابر با صفر در نظر  درصد بوده   30آن کمتر از    ضی درنمایی متقااي که درصد استادراهنامه/ رساله پایانمالك عمل است. در این زمینه،  

 شود. گرفته می

است که  قابل احتساب  )  13-3(بند  مورد نیاز در  شرایط وتویی  احراز  صورتی براي    رد  هاساله دانشجویان سایر دانشگاه ر   /نامهپایان ایی  راهنم •
از معاوپایان مایی  راهن  عدر شرو   نامه/ پایان   یتفکیگونه موارد،  در این همچنین    .ه اخذ شده باشدانشگان آموزشی دنامه/ رساله، مجوز الزم 
 برسد.   )کمیسیون تخصصی /به منتختکمیکننده (مراجع بررسییید  أبه تمزبور باید  رساله  

اع • پایان ضوابط  استادراهنمایی  براي  دانشگاه نامه/ رطاي مجوز  بهره ساله در سایر  به  مربوط  نیز شرایط  و  امندها  ز وتویی  امتیاز  ي متقاضی 
  پیشنهاد  ادستورالعملی است که ب عتاب ،هانامه/ رساله ه پایان نگومستخرج از این هايه ر مقالد نفر اولسهم و نیز از  نامه/ رسالهراهنمایی پایان 

   سد.رهیات رئیسه دانشگاه می   ییدأمعاون آموزشی به ت

متقاضی حداقل در یک کتاب تصنیفی، نویسنده اول محسوب شده و مجموع درصد  که  است  ن  منظور از دارا بودن یک کتاب تصنیفی آ •
 درصد برسد.    100  مشارکت وي در کتب تصنیفی به(سهم)  

 .  شود  به عنوان مجري اصلی محسوبطرح ملی    یکحداقل در    یمتقاض  ی آن است کهطرح ملّ  یکبودن  منظور از دارا   •

14-3 
کرسی 
 پردازي نظریه

•  
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15-3 
  دره تبر

 نواره جش

 یاز امت  4، و  5،  6تقا): به ترتیب تا  ار  نامه نامه اجرایی آیینهاي معتبر (موارد مندرج در شیوه هاي اول، دوم، و سوم در جشنوارهرتبه •

16-3 
و   داوري
فعالیت  نظارت

 پژوهشی

 امتیاز   2  ): تاممیزهت  به تشخیص هیأ(ی و کالن  طرح ملّهر  داوري   •

 امتیاز  33/0  تا   :ايقه منط  و  هر طرح استانی  وريدا •

 امتیاز   2نظارت): تا  خاتمه    گواهیطرح پژوهشی و فناوري (همراه با  بر هر  نظارت   •

 امتیاز  1اهی یا وابسته به وزارتین: تا  هر کتاب در انتشارات معتبر دانشگداوري   •

 امتیاز    33/0  :برمعت  پژوهشی  -علمیر مجالت  داوري هر مقاله  د •
 .)گیردیتعلق نم  یازيامت  المللیینو ب  یداخل  یم عل  هايیش مقاله در هما  ي(به داور 

 امتیاز   2/0علوم: تا    وزارت  یا سایر مراجع مورد تأیید  ا اکتشاف ارجاعی از دفتر مالکیت معنويداوري هر اختراع ی •

 امتیاز  1  ،اريهمک   ساعت  100ه ازاي هر  ب   هاي برتر:داوري براي جشنواره ایده  •

 امتیاز  1و ملی تا    2المللی تا  استاندارد: بین نویسفنی براي پیش  ارائه پیشنهادهاي طریق از یمل  ی ولملالبین ي  استانداردها داوري •

 ردسایر موا
 مرتبط با

 3ماده 

ژوهشی،  پ  مقاله  هانآنوع    ،صفحه اولدر  ه  مقاالتی ک،  علوم  براي نشریات مورد تأیید وزارت  “ریه علمیشن”  حدواعنوان  اده از  استف  از زمان •
. همچنین مقاالتی که در صفحه اول،  قابل احتساب است 3-3، و  2-3،  1-3نها به ترتیب در بند  آمتیاز  ارویجی درج شده باشد،  ا تمروري، و ی

نظر مراجع    حسب   باشد،درج شده  فنی    و یا  مفهومی،نظر،  شناسی، کاربردي، نقطه وتاه، مطالعه موردي، روش کقاله  مواع  نها یکی از انآنوع  
 . کسب امتیاز نماید  3-3و یا    2-3،  1-3در یکی از سه بند  ند  اتومیب/ کمیسیون تخصصی)  نتخه م(کمیت  کنندهبررسی 

در   گیرد.ذکر شده باشد، امتیاز تعلق می   متقاضیه یزد در کنار نام  نام دانشگادر آنها    که  دستاوردهاي پژوهشیو    هاکتاب ،  صرفاً به مقاالت •
خرج از رساله  ضروري است. مقاالت صددرصد مست  Yazd Universityنام دانشگاه به صورت  کر  به زبان انگلیسی، ذ  هايب ارد مقاالت و کتمو

اند  ه دانشگاه یزد منتقل شده نی که از دانشگاه دیگري ب متقاضیاشی  دهاي پژوهها و دستاور، کتاب) و نیز مقاالت7-3متقاضی (موضوع بند  
 ز این قاعده مستثناست. ، ا) اند، پذیرش و چاپ شده انتقالتاریخ  از    لواردي که قب(م

از  مقاالتی که   • با    70کمتر  متقاضی  نامه/  پایاندرصد  داردرساله  مورد می همپوشانی  (، حسب  بندهاي  و  2-3)، (1-3تواند در  ) 3-3(یا  ) 
مقاله با  فاوت  تد  بند مزبور و متناسب با درصامتیاز  بوط به  مرها و سقف  ت، امتیاز مقاله بر اساس فرمول امتیاز گردد. در این صور  مشمول

 شود. نامه/ رساله متقاضی تعیین میپایان 

له/  هاي مستخرج از رسامقاله   یست)، مختصدیف اول نستادراهنما از امتیاز نفر اول (در مواردي که نام وي به عنوان همکار رمندي ابهره  •
) دانشجو) بوده و شامل سایر دستاوردها  affiliation(ار به عنوان اولین محل کمحل تحصیل دانشگاه  نامه دانشجو (و مشروط به ذکر نامپایان 

 شود. وهشی (اعم از اختراع، اکتشاف، کتاب، و ...) نمی هاي پژ و فعالیت 

حتمالی مقاالت موجود در  پوشانی ادر مورد هم ،همپوشانی خوداظهاريرم تکمیل فدي، ضروري است در به استاز دانشیاري امتقاضیان ارتقا  •
مفعلی  پرونده   ارتقاي  قاالبا  پرونده  در  که  ایشتی  قبلی  استادیاري  ان  مرتبه  دانشیاري(از  اظه   )به  نیز  بوده  نمایند.ارموجود  مراجع    نظر 
 و دسته از مقاالت توجه داشته باشند. وشانی احتمالی بین این درسی مقاالت، به همپرباید در ب  هم  کنندهبررسی 

 

 :4ماده 

1-4 
فعال و   حضور

 وقت تمام

 : شوددر نظر گرفته میاي متشکل از افراد زیر  )، کمیته1-4یاز ماده (امتبراي تعیین   •

  ش مربوطه خها: رئیس و معاونین دانشکده، رئیس ب هاي زیرمجموعه پردیس در دانشکده 

  ل مربوطه روه مستقها: رئیس و معاونین پردیس، رئیس گس اي مستقل زیرمجموعه پردی هدر گروه 

  نین دانشکده مستقل، مدیر گروه مربوطه عاوهاي مستقل: رئیس و مدر دانشکده 

• ) بند  (حداکثر)  1-4امتیاز  در  فوق  کمیته  که  امتیازهایی  اساس  بر  ب  10)  درخواست  زمان  به  منتهی  نمرنیمسال  تعیین  متقاضی  وده،  اي 
 امتیاز براي این بند).    8رعایت سقف  شود (با  محاسبه می 

 در محاسبه مجموع امتیازهاي این بند، صفر منظور خواهد شد. امتیاز آن نیمسال  د،  باش  5/0امتیاز متقاضی در یک نیمسال کمتر از  چنانچه   •

ل مدت ماندگاري براي  هایی باشد که در حداقیتمشمول یکی از وضع  یضنیمسال منتهی به زمان درخواست، متقا  10چنانچه در بخشی از   •
  ) براي 1-4بند (  و یا مرخصی زایمان)، امتیاز  در جامعه و صنعتتی  (نظیر فرصت مطالعاتی، فرصت مطالعا  اب استبل احتس اارتقاي مرتبه ق

 شود. فته میرهاي عادي در نظر گهاي با وضعیت مزبور برابر با متوسط امتیاز نیمسال نیمسال 
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راي  ي بهایی باشد که در حداقل مدت ماندگاروضعیتیکی از    منتهی به زمان درخواست، متقاضی مشمول  نیمسال  10در بخشی از    چنانچه •
هاي  و یا ماموریت منجر به قطع وظایف آموزشی و پژوهشی)، به تعداد نیمسال  ارتقاي مرتبه قابل احتساب نیست (نظیر مرخصی بدون حقوق

ام  مربوط ، مشروط به این که در آن  شودرد می وا)  1-4(د  نیمسال در محاسبه امتیاز بن  10از آن    هاي قبلتیاز نیمسال به وضعیت مزبور، 
   ، متقاضی در مرتبه علمی فعلی بوده باشد.هانیمسال 

2-4 
برپایی  

 نمایشگاه 

، یا معاون پژوهشی  تأیید معاون آموزشی : پس ازیا کارکنان یاعضاي هیأت علم،  براي دانشجویان و هنري پژوهشی، هاي آموزشیارائه کارگاه  •
 امتیاز)   2  سقف(تا    امتیاز  1ساعت تدریس در کارگاه    8هر  به ازاي  دانشگاه (حسب مورد):  

 هاي میزان ساعت فعالیت تأیید شده توسط رئیس، معاون آموزشی، یا معاون پژوهشی دانشگاه (حسب مورد): سایر موارد: بر حسب گواهی  •
 امتیاز)   2ز (تا سقف  امتیا  1ساعت    100ر  ه  

3-4 
اندازي  راه

 ، آزمایشگاه
  ... 

 ):  دانشکدهشوراي    تأییدمربوطه (با    با تهیه دستور کار  نشکدهدا  آزمایشگاه آموزشی در  و یا بازطراحی  ندازياراه و    طراحی •
 امتیاز در هر مورد   1تا  

 امتیاز)    4امتیاز (تا سقف    1ساعت    100ر  هپژوهشی دانشگاه،  شده توسط معاون    یدیتأهاي میزان ساعت فعالیت  سایر موارد: بر حسب گواهی •

4-4 
س تأسی

 ،دانشگاه
  ... 

ت • پارك علم و فناوري و مراکز رشدأسیامتیاز همکاري مؤثر در  هاي  بر حسب گواهی   :س دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، مؤسسه آموزش عالی، 
  4سقف  (تا  امتیاز    1ساعت    100): هر  وهشی دانشگاهدانشگاه/ معاون پژ ربوطه (وزیر/ رئیس  م شده توسط مرجع    تأییدمیزان ساعت فعالیت  

 تیاز) ام

در تأسیس دانشگاه، مرکز تحقیقاتی، مؤسسه آموزش عالی، پارك علم و فناوري و مراکز رشد، ارائه    ؤثرمندي از امتیاز همکاري مبراي بهره  •
  فقت اصولی یا قطعی شوراي گسترش آموزش عالی ) و نیز گواهی مواتأیید مرجع مربوطه  اگواهی همکاري مؤثر متقاضی در این فعالیت (ب 

 روري است. وزارت ض

دانش   تأسیس • ارا  بنیانشرکت  کارگروه  دانشتأییدیه  ئه  (با  از  شرکت  بودن  شرکت بنیان  صالحیت  تشخیص  و  مؤسسات    هاارزیابی  و 
 امتیاز   2تا    بنیان):دانش 

5-4 
مدیر 

  ، مسؤول
  ، سردبیر

 
 رئیس قطب 

 امتیاز   3  تا  ازاي هر سال  به  :لوم)یید معاونت پژوهشی وزارت عمعتبر (مورد تأ  پژوهشی  -ت علمیجالمسردبیر   •

 امتیاز  1  تا  به ازاي هر سالمعاونت پژوهشی وزارت علوم)    تأییدمعتبر (مورد  پژوهشی    -علمیت  مجال  مسؤولمدیر   •

 امتیاز   5/0تا    سال  به ازاي هر  :معاونت پژوهشی وزارت علوم)  تأییدمعتبر (مورد    هشیپژو  -علمی  تمجالگروه دبیران)  (ت تحریریه  عضو هیأ •

 پژوهشی   -علمیت  مجالآن در    امتیاز متناظرِ  فِنص  ،امتیاز موارد فوق  ترویجی:  -علمیت  مجالدر مورد   •

تواند تا  می  شی دانشگاههپژو معاون  ییدأت  ابت تحریریه (گروه دبیران)،  ؤول و اعضاي هیأامتیاز مدیر مس دانشگاه یزد،    در مورد مجالت علمی •
 دو برابر مقادیر فوق افزایش یابد. 

 امتیاز   2تا    : به ازاي هر سالعلمی رسمی کشور  قطب  رئیس •

عامتیاز   • مجالت  داخلی  هر  -لمیمدیر  دانشگاه:  (  پژوهشی  بند  در  امتیاز  یک  تا  قاب9-4سال  استل  )  پژوهشی  أت  با(  احتساب  معاون  یید 
 . دانشگاه)

6-4 
 عضو قطب

هیأت  یا
 انجمن مدیره

اي  ی رسمی کشور: به از هاي علمی انجمن هاي علمی و یا هیأت مدیره و بازرسهاي قطب با ارائه مستندات مربوط به عضویت در یکی از هسته •
 امتیاز   1هر سال عضویت :  

7-4 
عضو شوراي  

 پارك

 از یامت  1:  پارك  رئیس  ییدبا تأ  ساعت شرکت در شورا   50  هر  يبه ازا •

8-4 
دبیري 
 همایش

 علمی

 ی: المللی و ملّبیني علمی  هامایش در مورد ه •

o امتیاز   2:  همایش  دبیر 

o   معاون پژوهشی دانشگاه) و تأیید    ارکننده اصلی همایشبرگز هی  اساس گواامتیاز (بر    5/1دبیر علمی: تا 

o   ن پژوهشی دانشگاهعاوبر اساس گواهی برگزارکننده اصلی همایش و تأیید م(  امتیاز  5/1دبیر اجرایی: تا ( 

o   انشگاه) پژوهشی در اساس گواهی برگزارکننده اصلی همایش و تأیید معاون  (ب  امتیاز  1: تا  همایشاعضاي کمیته علمی و اجرایی 

 المللی و ملیبین علمی    هايهمایشر  متناظرِ آن دنصف امتیاز  اي: امتیاز موارد فوق،  منطقه علمی    هايدر مورد همایش  •
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9-4 
 یسمت اجرای

 طابق جدول امتیازات اجرایی (مصوب هیأت رئیسه دانشگاه) م •

به ازاي هر  ،  و ...)  ،ی پژوهشگروه    یروهشکده، مدپژ   یسرئ  یر(نظد  هاي اجرایی که فاقد امتیاز اجرایی مشخص هستنها و فعالیت براي سمت  •
 امتیاز   1  ):وردپژوهشی دانشگاه (حسب م   معاونآموزشی، یا    معاون،  یسرئیید  أساعت همکاري پس از ت  100

 است. احتساب  ف) قابل  هاي مختلاند، فقط باالترین امتیاز (از بین امتیاز سمت در مورد افرادي که همزمان داراي چند سمت اجرایی بوده  •

10-4  
ر  شرکت د

 شورا 

 گیرد.  می  لقها تعامتیاز این بند به اعضاي حقیقی شوراها و کمیته •

پژوهشی دانشگاه (حسب    ، معاون آموزشی، یا معاونرئیسیید  ها پس از تأ شوراها و کمیته  در  ساعت شرکت اعضاي حقیقی  50به ازاي هر   •
 امتیاز   1مورد):  

11-4 
 ایجاد رشته

بهره بر • ایجاد رشته   مندي ازاي  ابالغ مسؤول راه امتیاز  از سوي  ، دارا بودن  یا    اهدانشگ   رئیساندازي رشته  ارائه گواهی موافقت اصولی  نیز  و 
 رش آموزش عالی وزارت ضروري است. گستقطعی شوراي  

12-4 
راهبري  

 بزرگ پروژه

•  

13-4 
افزایش 
 کارآیی

 معاون پژوهشی دانشگاه)   با تأیید(  یک امتیازتا    قت:وماه نیمه  6قت یا  وتمام   ماه  3هر  فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت: به ازاي   •

14-4 
ی سؤال احطر

  ايهآزمون
 سراسري

 امتیاز   1ساعت همکاري:    25زمان سنجش به ازاي هر  سا  با ارائه گواهی رسمی از •

15-4 
طراحی سوال 

 جامعامتحان 

با گواهی رئیس دانشکده و تأیید معاون آموزشی    تیساعت فعال  50هر    يبه ازا  :ع دکتريهاي جام امتحان  و شرکت در جلسه  الطراحی سؤ  •
 یاز متا  1  دانشگاه:

16-4 
تدوین 

(گردآوري)  
 کتاب

 : اعتبار ناشرو    ،فرایند داوري  ، حسب اعتبار محتوا، کیفیت نگارش، کمیت اثر  براب  کت  (گردآوري)تدوین   •

o   امتیاز  4تا    2بین    :ابسته به وزارتینهی یا ور دانشگاچاپ توسط مراکز معتببا داوري دانشگاهی و 

o   از متیا  3تا    صفربین    :وابسته به وزارتینانشگاهی و غیر درتوسط مراکز غی   چاپبدون داوري دانشگاهی و 

 ها در این بند (تدوین کتاب به شیوه گردآوري) قابل احتساب است. امتیاز پدیدآورندگان اطلس  •

17-4 
تدوین 

مجموعه 
 مقاالت 

)  17-4(بند    تدوین مجموعه مقاالت  یاو  )  8-4(بند    دبیري همایش  یازامتدو  از    یکیاز    تواندیصرفاً مرابطه با هر همایش  در  تقا  ار  یتقاضم •
 . دینما  استفاده

18-4 
جذب  

 دانشجو 

•  

 

 موارد: سایر 

ي  تاریخ مبنا
 پرونده

ها،  ییر یا اضافه شدن فعالیتاز تغ   اعمپرونده (  محتویاتغییر در  ، زمان آخرین تي هر پروندهتاریخ مبنا  فرض،به صورت پیش:  مبنا  یختار •
 آن در دبیرخانه کمیته منتخب است.    دد)مج  یا ثبت(  و ...) و ثبت  هاتأییدیهها،  گواهی ها،  یه ابالغمستندات،  ها، مدارك،  فرم 

به رفع    نوطم  تیاز به فعالیتی راعطاي امه و یا اکمیسیون تخصصی ادامه بررسی پروند   /دبیرخانه هیأت ممیزه  /کمیته منتخبمواردي که  در   •
تکمیل پرونده، تاریخ  و  نقص  رفع  ، پس از  ایدمنمی)  ...و    ییدیهأتگواهی،  ابالغیه،  ، مستند،  رم فاز    اعم(ایراد یا نقص مدارك موجود در پرونده  

 .یابدمی  تغییرقص به تاریخ رفع نمبنا  

 تاریخ مبنا خواهد بود.   ست در هیأت ممیزه)،ی درخوایید نهایتاریخ اجراي حکم ارتقاي مرتبه (در صورت تأ •

ا نقص  عهده متقاضی بوده و ایراد ی  رها و قرار دادن همه مدارك و مستندات الزم بر روي پرونده، ب نامه و فرمیت تکمیل دقیق گزارش ئولمس •اضافه کردن  



 

 10از  10صفحه                           ) 1401ماه دي(ویرایش  هاي داخلی هیأت ممیزه دانشگاه یزدمقررات و رویّه مجموعه 

فعالیت جدید 
  ه، به پروند

 

گیري  پسباز
 ، پرونده

 
تکمیل 

مدارك و 
 مستندات 

دقتی در بی،  خاصطور  به    شود.می  مبنا  تاریخ تعویق  عودت پرونده و    یا  ،هاعدم اختصاص امتیاز به فعالیتموجب  حسب مورد،    ،پرونده  در
نده براي رفع  عودت پرو  یاو    مربوطه   عدم اختصاص امتیاز به فعالیت  ،هاشانی فعالیت همپو  هاي خوداظهاريِفرم اطالعات  درستی  اکمیل و نت

 .یابدیر میتغیبه تاریخ رفع نقص  ، تاریخ مبنا،  هااصالح فرم پس از    .)کنندهمراجع بررسی تشخیص و نظر  حسب  (  دارددنبال  را به    صنق

باید تاریخ   نماید،به پرونده اضافه  ...)و  ییدیهأی، تگواهابالغیه، ، مستند، از فرم  اعم(مدارکی تخب، بل از جلسه کمیته منقتا متقاضی چنانچه  •
فرض، زمان  پیش تاریخ مبنا، به صورت  نامه علمی هم درج شود.  خ بر روي گزارش تخب ثبت و این تاریدبیرخانه کمیته مندر  رك  تکمیل مدا

 .ویات پرونده استآخرین تغییر در محت

باید  رت،  صو   ر است. در اینفقط تا قبل از تشکیل جلسه کمیته منتخب میسّبه مواد چهارگانه پرونده،    (ردیف) جدید  افه کردن فعالیتاض •
   .ودنامه علمی هم درج شر روي گزارش در دبیرخانه کمیته منتخب ثبت شده و این تاریخ ب  یدجد  ي انده به عنوان پرو  شدهل یتکمنده  پرو 

،  به مواد چهارگانه پرونده   (ردیف) جدید  یتاضافه کردن فعال،  در آن  طرح پروندهو    کمیسیون تخصصی  / ه کمیته منتخببعد از تشکیل جلس •
اتنه عنوان    بهشده  و تکمیل   و ثبت پرونده اصالحاز تاریخ مبنا،    ماه  8  /ماه  4، سپري شدن  از سوي متقاضی  وندهگیري پرز طریق بازپس ا 

 پذیر است. یته منتخب امکاندر دبیرخانه کم  جدیداي  پرونده 

در    يهاپرونده   یريگبازپس  • رسمیزهمم  یأت ه  یرخانهدبدریافتی  درخواست  با  تأ  ی متقاض  ی،  صورت  م  یته کم  یسرئ  اطالع  /ییدو  نتخب 
 .  پذیردیم

مواردي که کمیته منتخب • برر  کمیسیون تخصصی  /ت ممیزهرخانه هیأدبی  /کمیسیون فرهنگی  /در  اعطاادامه  یا  و  پرونده  به  سی  امتیاز  ي 
، پس از رفع نقص دنمایو ...) می یدیه تأیگواهی، ابالغیه، ، مستند، از فرم اعمفعالیتی را منوط به رفع ایراد یا نقص مدارك موجود در پرونده (

   یابد.یر میتغیبه تاریخ رفع نقص  تکمیل پرونده، تاریخ مبنا،  و  

پس  چ • دنانچه  پرونده  وصول  دب از  اداريِ  پرونده   یزه،مم  یأته  یرخانهر  فرایند  لحاظ  شده  از  د  طی  منتخب  کمیته  نقص   یا  یرادا  يارادر 
 اهد شد. خوگردانده  برمزبور به دبیرخانه کمیته منتخب    ا نقصد یراي رفع ایراداده شود، پرونده ب  یصشخت

نحوه تشکیل  
کمیته  

و  منتخب
یسیون  کم

 تخصصی

ارتقا ازدر مورد پرونده  • نفر استادتمام از رشته و گرایش تخصصی   دوحداقل  باید  اي تشکیل کمیته منتخب،  شیاري به استادي، بردان  هاي 
 . ده باشدش    ها دعوتاه از سایر دانشگیکی از آن دو    و حداقل  ندقیقی کمیته باشن اعضاي حبیدر    متقاضی

کمیسیون تخصصیِ متناسب با  کسان نیست، پرونده در  ل خدمت وي یهایی که گرایش تخصصی فرد متقاضی با گروه محدر رابطه با پرونده  •
ته و گرایش تخصصی فرد متقاضی، به  ر رشو حسب مورد، از اعضاي هیأت علمی متخصص د  گیردگروه محل خدمت مورد بررسی قرار می

 آید. عو براي شرکت در کمیسیون تخصصی دعوت به عمل میوان عضو مدعن

ترتیب  
رسیدگی به  

 اهپرونده

پرونده یترتیب رس • به  پرونده   میسیونها در کدگی  تاریخ دریافت کامل  اساس  بر  ممیزه،  و در هیأت  دبیرخانه هیأت    تخصصی  متقاضی در 
(از  4تا  2هاي مربوط به مواد زمان دریافت بخش و میسیون فرهنگی)(از ک 1ده در بین زمان دریافت بخش مربوط به ماؤخر (تاریخ م ممیزه

 باشد.  می  ))کمیته منتخب

روند  
 تجدیدنظر 

 و
است  درخو
 مجدد 

روز از تاریخ    20دت  رف محراز شرایط ارتقا معترض باشد، مجاز است ظچنانچه متقاضی نسبت به نظر کمیسیون تخصصی مبنی بر عدم ا  •
ن تخصصی  ورت، کمیسیوت ممیزه تسلیم نماید. در این صرا به طور مکتوب به دبیرخانه هیأ  ت تجدیدنظر خودون، درخواسابالغ رأي کمیسی

براي  نده  دهد. در صورت احراز شرایط، پرومیی قرار  ه با حضور دبیر هیأت ممیزه تشکیل و پرونده متقاضی را مورد بازبینظرف مدت یک ما
 .  شدخواهد  و نهایی تلقی  یرد و در غیر این صورت، نظر کمیسیون تخصصی قطعی  گقرار می  بررسی در دستور کار هیأت ممیزه

  شود، شرط الزم کمیسیون تخصصی/ هیأت ممیزه تأیید ن  /کمیسیون فرهنگی  / کمیته منتخباست ارتقاي متقاضی در  رتی که درخودر صو •
 باشد.  می  ي پرونده قبلیمبنا  تاریخ  زماه ا  9  قلحدا  در کمیته منتخب، سپري شدنجدید    وندهو ثبت پر  تحویل  براي امکان

احراز شرایط  
 ارتقا

ط ارتقاي  احراز شرایدر جلسه هیأت ممیزه،  زه مؤسسه و وظایف و اختیارات آن،  مل طرز تشکیل هیأت ممیدستورالع  6  ماده  1به استناد بند   •
 .گیردمی قرار  گیري  بررسی و رأي   مورد  ،کلی متقاضی  عملکردا و  هیتفعال  یفیتک  یابیارزو نیز    الزم  زهايقل امتیامرتبه، بر اساس کسب حدا

می  • ارتقاانتظار  متقاضی  به  رود  مرتبه  علمیي  شخصیت  از  فعالیت  استادي،  برایند  اساس  بر  و  بوده  برخوردار  دستاوردهاي  مستقلی  و  ها 
 اي باشد. ایگاه برجسته اي ج آموزشی و پژوهشی، در زمینه تخصصی خود دار
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