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  تعالي باسمه
  داخلي هيأت مميزه دانشگاه يزدهاي  هرويمقررات و مجموعه 

  )1397ويرايش آذرماه (
  :توضيح

 مرتب شده است 1395نامه ارتقاي مرتبه ابالغي سال  مفاد اين مجموعه، بر اساس بندهاي آيين. 

 ل مفاد و توضيحات آيينجاين منامه، در اينجا  نامه و شيوه اجرايي آن مطرح بوده و موارد مصرّح در آيين نامه نامه ارتقاي مرتبه و شيوه موعه، به عنوان مكم
 .تكرار نشده است

 :1ماده 

  1 ماده
  )فرهنگي(

 تواند  قرار داده شود، همان فعاليت نمي مادهدر جداول مربوط به اين  ،)فرهنگي( 1نانچه فعاليتي براي كسب امتياز از يكي از بندهاي ماده چ
  .ز ساير مواد هم در نظر گرفته شودبراي كسب امتياز ا

  

  :2ماده 
 2ماده 

  )آموزشي(
  باشد متشكل از افراد زير مي) 1- 2(كميته موضوع ماده: 

o  ين دانشكده، رئيس بخش مربوطهئيس و معاونر :ها هاي زيرمجموعه پرديس دانشكدهدر 

o  مستقل مربوطهگروه  مديرين پرديس، ئيس و معاونر :ها زيرمجموعه پرديس هاي مستقلِ گروهدر 

o  ين دانشكده مستقل، مدير گروه مربوطهئيس و معاونر: هاي مستقل دانشكدهدر 

  محاسبهبراي متقاضي تعيين نموده، به زمان درخواست نيمسال منتهي  10داكثر حكه كميته فوق در امتيازهايي بر اساس  )1-2(امتياز بند
 .بودمالك عمل خواهد هاي موجود  ميانگين نتيجه نيمسال ،هاي گذشته نيمسالاز برخي  درتعيين امتياز در صورت عدم  .شود مي

  شود نامه ارتقا مشخص مي آيين )2-2(طبق مفاد بند و  )با وزن مساوي(موارد ذيل  بر اساس ميانگين) 2-2(امتياز بند: 

o  نيمسال منتهي به زمان درخواست 8امتيازدهي دانشجويان در حداكثر 

o  در زمان درخواست )گروهب مورد، مدير يا حس( بخش رئيسامتيازدهي 

o ر زمان درخواستد )پرديسيا حسب مورد، رئيس ( رئيس دانشكده يازدهيامت 

 يگاه نامطلوبي قرار دانشكده مربوطه، در جا/ رود در امتيازدهي دانشجويان، متقاضي در مقايسه با ساير اعضاي هيات علمي گروه انتظار مي
  .نگرفته باشد

 ِاستسال  يك )2- 2(و  )1- 2(بندهاي امتياز در مورد دانشگاه و تضمين كيفيت ارزيابي  ،فتر نظارتنامه د مدت اعتبار.  
  

 :3ماده 

3 -1  
 - علمي همقال

  پژوهشي

  هاي با اعتبار مجلهدر فهرست اي كه مقاله در آن به چاپ رسيده،  در شماره ،مربوطه مجلهامتياز مقاالتي در اين بند قابل احتساب است كه
هاي در نمايه اي باشد كه شده نمايهمعتبر ت مجالو يا جزو  بوده عالي حوزه علميه ژوهشي از كميسيون نشريات وزارتين يا شورايپ -علمي

 .قرار داردتأييد معاونت پژوهشي وزارت علوم مورد  الملليِ معتبر بينيا تخصصي استنادي 

 ذيل محاسبههاي  فرمول با توجه به مجله )وضعيت(نوع ، بر اساس عتبرپژوهشي م -علمي مجلهشده در پژوهشي منتشر -علميمتياز مقاله ا
 :شود مي

o  پايگاه استنادي نمايه شده در مجلهJCR ) ياWoS(: 3 + 2Q + (IF/MIF) ) امتياز 7تا سقف( 

o 3: عالي حوزه علميه پژوهشي مورد تأييد كميسيون نشريات وزارتين يا شوراي -علمي همجل + 2Q 

o  ياستناد يگاهشده در پا يهنمامجله Scopus :3 +1.5Q 

o ياستناد  مجله نمايه شده در پايگاه ISC يعال يشورا اي نيوزارت اتينشر ونيسيكم ديمورد تائ يپژوهش - يمجالت علم ستيكه در ل 
3: قرار ندارد هيحوزه علم + Q 

o مورد تأييد معاونت  الملليِ هاي تخصصي معتبر بين هاي استنادي معتبر نمايه نشده ولي داراي يكي از نمايه ي كه در پايگاها مجله
3: پژوهشي وزارت علوم است + Q 

0 ها فرمولاين كه در  Q 1   بيندر ارزش مجله  بندي مجالت، عيت مجله در چاركوض ي نظيريها بر اساس شاخص( مجلهكيفيت پارامتر
بر اساس( مقالهنيز كيفيت و ) ، فرايند داوري، ناشر، و سابقه مجلهمجله عمومي بودن /تخصصي /گرايشي-صاحبنظران رشته، تخصصي

وبوده ) محتواي مقاله هايي نظير جديد بودن موضوع، اثرگذاري مقاله در توسعه علم و حل مسائل كشور، كيفيت نگارش، حجم و شاخص
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  .شود كننده تعيين مي توسط مرجع بررسي
 ،در محاسبه امتياز MIF  وIF  در زمان ارائه درخواست، در صورتي كه .شود ميهمان سال چاپ مقاله منظور MIF  وIF سال چاپ مقاله

هر دو  دباي مي IFو  MIFدر هر صورت  .شود مي سال ماقبل و يا دو سال ماقبل استفاده IFو  MIF به ترتيب اولويت از اعالم نشده باشد،
 .شود ميمنظور  MIFهاي مختلف، كمترين مقدار  هاي با گرايش در خصوص رشته. مربوط به يك سال باشند

  گيرد ، امتيازي تعلق نمي)غير از موارد فوق(ت داخلي و خارجي مجالبه مقاالت چاپ شده در ساير . 

 ،نقص در اين زمينه، ،بودهعهده متقاضي  بر )در سال مربوطه(مجله يا تخصصي  نمايه استناديوط به مرب مدركارائه  در همه موارد فوق
 .شود موجب عدم اختصاص امتياز به مقاله مي

  منتشر شده توسط فهرست (جعلي يا نامعتبر ت مجالفهرست كه در ) نشده شده و يا نمايه از نمايه اعم( يتمجالدر چاپ شده به مقاالت
در .گيرد قرار ميجعلي مالك ت نامعتبر و مجالآخرين فهرست منتشر شده در اين مورد،  .گيرد تيازي تعلق نميقرار دارند، ام )وموزارت عل

 .مالك عمل است ،مجلهتصويب عدم اعتبار تاريخ ت نامعتبر، مجالمورد 

  تشخيص دادهكيفيت  كماي  و يا مقالهاعتبار  كماي  مجلهمميزه،  هيأتيا  ، وكميسيون تخصصيكميته منتخب، در صورتي كه به تشخيص
 .تر در نظر گرفته شود پايين) 3(هاي فوق  تواند از كف موجود در فرمول امتياز مقاله مربوطه ميشود، 

 70 بيشتر ازكه ي يها مقالهاز بين . شوند هاي فاقد همپوشاني، مشمول امتياز مي درصد همپوشاني، مشابه مقاله 30هاي با حداكثر  مقاله
و يا داوري(كننده  در مورد ميزان همپوشاني، نظر مرجع بررسي. تواند مشمول امتياز شود ، فقط يكي از آنها ميبا هم همپوشاني دارند درصد

 .مالك عمل است) انجام شده

 در آنها به عنوانكه  پژوهشي - علميمقاله  5و  3متقاضي ارتقا به مراتب دانشياري و استادي بايد حداقل به ترتيب : هاي ويژه مقاله
شده نمايهمعتبر مجالت عالي حوزه علميه و يا  پژوهشي مورد تأييد وزارتين يا شوراي -علميت مجالدر بوده، ارائه دهد كه نويسنده مسؤول 

هاي در بين مقاله .شده باشد چاپ) معاونت پژوهشي وزارت علوم تأييدهاي استنادي مورد  نمايه(المللي  هاي استنادي معتبر بين  نمايهدر 
شود، مورد انتظار متقاضي كه داراي كيفيت باال بوده و متقاضي در آن نويسنده اول محسوب مي يوجود مقاالتي در زمينه تخصص ويژه،
 .است

 هستند،هاي استنادي معتبر نمايه نشده و صرفاً داراي نمايه تخصصي معتبر  پايگاهپژوهشي چاپ شده در مجالتي كه در  - هاي علمي مقاله
 .باشد مقاله ويژه قابل قبول نمي به عنوان

 نسخه در حال. كند در مورد اين مقاالت، صرف ارائه گواهي پذيرش مقاله كفايت نمي. هاي ويژه بايد در مجله به چاپ رسيده باشد مقاله
 .شود يبه مثابه مقاله چاپ شده در نظر گرفته م DOI ينسخه دارايا و  انتشار مقاله

 به ميزان درصد غيرهمپوشان( ويژه، مقاله داراي همپوشاني به عنوان كسري از يك مقاله يژههاي و ود همپوشاني بين مقالهدر صورت وج
  .باشد قابل قبول مي) مقاله

  با(شود  شود، مؤلفي كه نويسنده اول مقاله محسوب مي ذكر نمي مجلهاي، نويسنده مسؤول در مقاالت آن  مجلهدر صورتي كه بنا به روال
 .دشومند  ول بودن در آن مقاله بهرهؤتواند از امتياز نويسنده مس ، مي)هاي موجود در اين رابطه تبصرهرعايت 

 تواند از امتياز نويسنده دار مكاتبات بوده، مي كه عهده اي فقط نويسندهاي داراي دو يا چند نويسنده مسؤول باشد،  در صورتي كه مقاله
 .مند شود مسؤول بودن در آن مقاله بهره

  متقاضي در آنها نويسنده مسؤول يابوده و قابل قبول ) 1- 3(داخلي، امتياز آنها در بند  اين مجموعه مقررات طبقاز بين مقاالتي كه بر
 .دبه زبان خارجي باشمقاله  2و  1حداقل به ترتيب رود  انتظار ميا به مراتب دانشياري و استادي قبراي ارتشود،  نويسنده اول محسوب مي

 كه در آن به) يگروه آموزش/يليرشته تحص(خود  يدر حوزه تخصصپژوهشي به زبان فارسي  - علمي مقالهيك حداقل  يدتقا بامتقاضي ار
حوزه عالي يشورا يا ينوزارت ييدمورد تأ يپژوهش -يعلم ه، ارائه دهد كه در مجلشود نويسنده اول محسوب مييا مسؤول  يسندهعنوان نو

 .باشداراي گواهي پذيرش قطعي و يا دچاپ  يهعلم

  ت مقاله كوتاه، يادداشت فني، مقاالتي كه به صوربهShort Communication ،Research Note ،Technical Note ،Case Report، Letter،
Rapid Communication يص كميسيونحسب تشخ ،منتشر شده -كند كه مقاله را از يك مقاله كامل متمايز مي- عناوين مشابه ديگر ، و يا

ويژهورت دارا بودن شرايط مقاله در ص گونه مقاالت اين. گيرد تعلق مي مجلههمان در درصد امتياز مقاله كامل  70تخصصي و هيأت مميزه تا 
 .قابل قبول خواهد بود )به ميزان درصد تعيين شده( يژهعنوان كسري از يك مقاله و، به )همسؤول بود يسندهنو يكه متقاض يا مقاله(

 شوند شوند، به عنوان يك مقاله محسوب مي مقاالتي كه به دليل حجم زياد در چند شماره چاپ مي. 

  ه شماره ويژ عنوان تحت ها، عيناً همايشچنانچه مقاالت ارائه شده در)Special Issue (به چاپ  همايشمرتبط با آن  مجالتن در آبه يا مشا
 .شوند يپژوهشي محسوب نم -به عنوان مقاله علمي ،برسند
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  سپري شدهچنانچه دو سال از تاريخ صدور نامه پذيرش  ،بوده دو سال پس از تاريخ صدورت علمي تا مجالمقاله در نامه پذيرش مدت اعتبار
 .طوالني چاپ آن مقاله، ارايه شودروند مبني بر موجه بودن  مجلهضروري است نامه معتبري از آن براي كسب امتياز باشد، 

 محل كار اراي دوبه مقاالتي كه د )affiliation (متقاضي قبالً موافقت دانشگاه يزد را در بوده و اول، دانشگاه يزد  از متقاضي هستند، اگر محل
  .گيرد ميمتياز تعلق اكسب نموده باشد، دوم  )affiliation(با محل مورد همكاري 

 رساله خود / نامه پاياناضي مستخرج شده ولي دانشجوي مزبور هنوز از تحت راهنمايي متق رساله دانشجوي/ نامه اياندر مورد مقاالتي كه از پ
با تطبيق مقاله با( رساله/نامه از پايان استخراج مقالهكميسيون تخصصي مبني بر / كميته منتخب تأييدرت ودر ص ،دفاع ننموده است
  .شود ميمند  هره، از امتياز نفر اول بياسام راهنما صرفنظر از ترتيب ، استاد)پيشنهاديه دانشجو

 رساله / نامه انيپااز مختص مقاالت مستخرج  يست،نام وي به عنوان نويسنده اول نمندي استادراهنما از امتياز نفر اول در مقاالتي كه  بهره
هاي مستخرج الهبوده و شامل مق) دانشجو) affiliation(و مشروط به ذكر نام دانشگاه يزد به عنوان اولين محل كار (يزد دانشگاه دانشجوي 

 .شود نمي ها ساير دانشگاهدر تحت راهنمايي وي  نجويادانشرساله / نامه پاياناز 

  متقاضي باشد) گروه آموزشي/ رشته تحصيلي(تخصص مستقيماً در ارتباط با  ايددرصد از امتيازهاي اين بند ب 70حداقل. 

 هاي نامه برگزاري كرسي بر اساس شيوه(بعد از چاپ ) انمؤلف(پژوهشي توسط مؤلف  -در صورت برگزاري كرسي نقد مقاله علمي
امتيازدر اين شرايط، . گيرد درصد امتياز پژوهشي تشويقي به مقاله تعلق مي 10تأييد كميسيون تخصصي و هيأت مميزه، تا با ، )آزادانديشي
  .نامه ارتقا فراتر رود از سقف موجود در آيين تواند ميپژوهشي ن -مقاله علمي

3 -2  
 - علمياله مق

  مروري

 يازامت 7تا : پژوهشي معتبر - ت علميمجالمروري چاپ شده در  -مقاله علمي 

 1- 3( پژوهشي -مقاالت علميمربوط به بند  مشابه موارد: موارد مربوط به اعتبار مجله و نحوه امتيازدهي(   

3 -3  
 - علميمقاله 

  ترويجي

 هاي با اعتبار در فهرست مجله يده،كه مقاله در آن به چاپ رس يا در شماره ،بوطهامتياز مقاالتي در اين بند قابل احتساب است كه مجله مر
 .عالي حوزه علميه بوده باشد ترويجي از كميسيون نشريات وزارتين يا شوراي -علمي

  امتياز 3تا : ترويجي داخلي -ت علميمجالاپ شده در چمقاله علمي   
مدخل  4- 3

  دانشنامه
 امتياز 2تا : مدخل دانشنامه  

  و 5- 3
3 -6  

ه و مقال
 خالصه مقاله

  يهمايش

 معتبرعلمي هاي  ها يا انجمن توسط دانشگاهخارج از كشور كه  المللي ينب يها همايشت مقاله علمي كامل چاپ شده در مجموعه مقاال
و ارايه  همايشاز مؤلفين در  يكيحداقل  به شرط حضور(شود  يم يهنما يمعتبر علم هاي يگاهآنها در پا هاي همقالالمللي برگزار شده و  بين

 امتياز 2تا  ):مقاله

 هاي علمي انجمنوزارتين علوم يا بهداشت، برگزاركننده آنها هاي داخل كشور كه  همايشمقاالت كامل چاپ شده در مجموعه  يمقاله علم
داراي مجوز از دولتي ي پژوهشي ها و يا مؤسسه ،)بندي وزارت علوم سطحبر اساس () 3(تا ) 1(سطح هاي دولتي  دانشگاهرسمي كشور، 

 امتياز 5/1تا  :باشندوزارتين 

 يمجاز هاي يشو هما يي،دانشجو هاي يش، هما)داخل كشور( يا منطقه يا ياستان هاي يشبه مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت هما
 .گيرد امتيازي تعلق نمي

  همايشامتياز مقاله كامل در همان سقف ، نصف همايشعه مقاالت مقاله چاپ شده در مجمو) چكيده(در موارد فوق، سقف امتياز خالصه
 . است

  منظور تعداد كل مقاالت و .مورد است 3مجموعاً  ،در هرسال همايشقبول از متقاضي در يك  قابلحداكثر تعداد مقاله و خالصه مقاله
 .ئه داده استخالصه مقاالتي است كه متقاضي با همكاري دانشجويان يا همكاران در آن همايش ارا

 مجموعامتياز باشد، نصف امتياز مازاد، به  12، بيش از ها همايشمقاالت كامل ارائه شده در گرفته به  تعلقامتياز مجموع كه  در صورتي
  .))6-3(امتياز بند  5با رعايت سقف ( شود ضافه ميها ا همايشارائه شده در امتياز خالصه مقاالت 

مقاله  7- 3
مستخرج از 

رساله 
  قاضيمت

 پژوهشي معتبر در اين بند قابل بررسي است -ت علميمجالپ شده در پژوهشي چا -مقاالت علميها تن.  
  ).گيرد ي مستخرج از رساله امتيازي تعلق نميهمايشبه مقاالت (

 باشد مي )1-3( يپژوهش -يمقاالت علم، مشابه موارد مربوط به بند مستخرج از رساله متقاضيهاي  شرايط اعتبار مجله در مورد مقاله. 

  شته و در آن نام متقاضي به عنوان نويسنده اول، يا پس از نام نامه متقاضي همپوشاني دا پايان/ درصد با رساله 70هايي كه حداقل  مقالهبراي
م مشاركتنظر از تعداد و سه صرف(امتياز  2تا استادراهنما به عنوان نويسنده دوم، و يا به عنوان نويسنده مسؤول ثبت شده باشد، 

 .در اين بند قابل احتساب است) نويسندگان
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 به عنوان محل كار متقاضي مستثناستنام دانشگاه يزد از قيد ضرورت درج مشمول اين بند،  هاي مقاله. 

 گيرد صرفاً به مقاالتي كه تاريخ چاپ آنها بعد از اخذ مدرك دكتري باشد، امتياز تعلق مي.  
3 -8   

 ،دانش فني
اختراع 
  اكتشاف

   

3 -9   
طرح گزارش 
  پژوهشي

  امتياز 2تا : داخل دانشگاهپژوهشي  طرحگزارش  

  امتياز 15تا سقف ()بر حسب ميليون(مبلغ طرح برابر جذر  2/1 تا :با طرف قرارداد بيرون دانشگاهپژوهشي طرح گزارش(  

  است پژوهشي دانشگاه مبني بر مبلغ و گواهي پايان طرح، براي كسب امتياز ضروريمعاون تأييديه. 

 طرح پژوهشي امتيازِ هاي قبليِ هاي گذشته و بر اساس سقف خاتمه طرح پژوهشي كه در دوره هاي قديميِ امتيازهاي ذكر شده در گواهي
  .شود بندي مي ، مقياساين بند امتياز فعليِهاي قبلي و  سقف نسبت اساسبوده، بر 

3 -10   
  اثر بديع

   

3 -11  
اعتبار جذب 

پژوهشي 
  )گرنت(

  وهشگران و فناوران كشور،ژاد ملي نخبگان، صندوق حمايت از پياعتبارات جذب شده از معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، بنامتياز
همكاري با متخصصان وها، جذب محقق پسادكترا،  هاي حمايت از تجهيز آزمايشگاه در قالب برنامههاي مشابه،  و سازمان نهادهاديگر و 

 .استاحتساب در اين بند قابل ... هاي تحصيالت تكميلي، و  نامه حمايت از پايانقيم، دانشمندان ايراني غيرم

 براي كسب امتياز ضروري است اعتبار جذب شدهانشگاه مبني بر مبلغ پژوهشي د عاونتأييديه م. 

 و يا جذب ) 2-9-3بند ( دانشگاهي ونبرح طرگزارش  امتيازدو تواند از يكي از  صرفاً ميدانشگاهي  در رابطه با هر طرح برونا قمتقاضي ارت
  .نمايد استفاده) 11- 3بند (اعتبار پژوهشي 

3 -12  
  ،تصنيف
  ،تأليف

تصحيح 
  ،انتقادي
  ترجمه

  و اعتبار ناشر ، فرايند داوري،، كيفيت نگارش، كميت اثراحسب اعتبار محتوبر ) نامه ارتقا طبق تعريف آئين(كتاب تصنيف: 

o امتياز 15تا  5/7بين : راكز معتبر دانشگاهي يا وابسته به وزارتينبا داوري دانشگاهي و چاپ توسط م 

o امتياز 10بين صفر تا : بدون داوري دانشگاهي و چاپ توسط مراكز غيردانشگاهي و غيروابسته به وزارتين 

  اعتبار ناشرو  ، فرايند داوري،، كيفيت نگارش، كميت اثراحسب اعتبار محتوبر ) نامه ارتقا طبق تعريف آئين(تأليف كتاب: 

o امتياز 10تا  5بين : با داوري دانشگاهي و چاپ توسط مراكز معتبر دانشگاهي يا وابسته به وزارتين 

o امتياز 7بين صفر تا : بدون داوري دانشگاهي و چاپ توسط مراكز غيردانشگاهي و غيروابسته به وزارتين 

  اعتبار ناشر متن اصلي،حسب اعتبار علميبر بان فارسي يا برعكس، از متن ارزنده خارجي به ز) متناسب با تخصص متقاضي(ترجمه كتاب ،
، فرايند داوري، و اعتبار... )نامه و  ها، نمايه، واژه از قبيل مقدمه، پاورقي توضيحي، پيوست(هاي علمي  افزودهكميت متن،  كيفيت ترجمه،

 :ناشر ترجمه

o  امتياز 7تا  3بين : وابسته به وزارتينبا داوري دانشگاهي و چاپ توسط مراكز معتبر دانشگاهي يا 

o امتياز 4بين صفر تا : بدون داوري دانشگاهي و چاپ توسط مراكز غيردانشگاهي و غيروابسته به وزارتين 

 مجموعاً به عنوان يك كتاب در نظر گرفته شده و بر اين اساس امتيازدهي، شده منتشر جلدي چند ي كه به دليل حجم زياد به صورتكتاب
 .دشو مي

 امتياز 3تا : ليف يك فصل از يك كتابتأ 

  يا (دانشگاه يزد هايي كه در آنها نام  كتابصرفاً بهYazd University (در كنار نام نويسنده /ذكر شده باشد، امتياز تعلقمترجم / حمصح
 .گيرد مي

 ساله دانشجوي تحت راهنمايي متقاضي، در صورتي واجد نامه يا ر نامه يا رساله متقاضي و نيز كتاب برگرفته از پايان كتاب برگرفته از پايان
درصد امتياز كتاب به آن  50در اين صورت، تا . داشته باشدمزبور نامه يا رساله  درصد تغيير نسبت به پايان 30شرايط امتياز است كه حداقل 

 .گيرد تعلق مي

  نامه برگزاري بر اساس شيوه(نتشارات دانشگاه يزد قبل از چاپ توسط ا) مؤلفان(در صورت برگزاري كرسي نقد كتاب توسط مؤلف
در صورت . گيرد درصد امتياز پژوهشي تشويقي به كتاب تعلق مي 20، با تأييد كميسيون تخصصي و هيأت مميزه، تا )هاي آزادانديشي كرسي

ز سقف موجود در تواند ا ميز كتاب نامتيادر اين شرايط، . باشد درصد مي 10برگزاري كرسي نقد بعد از چاپ كتاب، سقف امتياز تشويقي 
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  .نامه ارتقا فراتر رود آيين
3 -13  

راهنمايي 
و  نامه پايان
  رساله

 درصد 70پژوهشي كه متقاضي مجري آن بوده بيش از  يرساله دانشجوي تحت راهنمايي متقاضي با گزارش طرح/ نامه در صورتي كه پايان
و يا راهنمايي) 9- 3(از امتياز يكي از دو بند گزارش طرح پژوهشي تواند  ميصرفاً  در مورد آن فعاليتهمپوشاني داشته باشد، متقاضي 

تواند از امتياز كامل در يك بند، و متناسب با ميزان عدم تقاضي ميدر صورت همپوشاني كمتر، م. مند شود بهره) 13-3(رساله / نامه پايان
 .مند شود همپوشاني از امتياز بند ديگر بهره

  است كهقابل احتساب ) 13-3(بند مورد نياز در شرايط وتويي احراز ر صورتي براي د ها رساله دانشجويان ساير دانشگاه/ نامه يانپاراهنمايي
 .رساله، مجوز الزم از معاون آموزشي دانشگاه اخذ شده باشد/ نامه پايانمايي راهن عدر شرو

 ل در يك كتاب تصنيفي، نويسنده اول محسوب شده و مجموع درصدمنظور از دارا بودن يك كتاب تصنيفي آن است كه متقاضي حداق
 . درصد برسد 100مشاركت وي در كتب تصنيفي به ) سهم(

  طرح ملي به عنوان مجري اصلي محسوب شود يكحداقل در  يمتقاض ي آن است كهطرح ملّ يكمنظور از دارا بودن .  
3 -14  

كرسي 
  پردازي نظريه

   

3 -15  
در رتبه 

  جشنواره

 امتياز 4، و 5، 6به ترتيب تا ): ارتقا  نامه  نامه اجرايي آيين موارد مندرج در شيوه(هاي معتبر  هاي اول، دوم، و سوم در جشنواره رتبه  

3 -16  
و  داوري
فعاليت  نظارت

  پژوهشي

  امتياز 2 تا): ت مميزهبه تشخيص هيأ(ي و كالن طرح ملّهر داوري 

 امتياز 33/0 تا :اي هر طرح استاني و منطقه وريدا 

  امتياز 2تا ): نظارتخاتمه  گواهيهمراه با (طرح پژوهشي و فناوري بر هر نظارت 

 امتياز 1تا : داوري هر كتاب در انتشارات معتبر دانشگاهي يا وابسته به وزارتين 

 امتياز  33/0 :معتبر پژوهشي - علميدر مجالت اوري هر مقاله د  
 .)گيرد يتعلق نم يازيامت المللي ينبو  يداخل يعلم هاي يشمقاله در هما يبه داور(

 امتياز 2/0تا : وزارت علوم ا اكتشاف ارجاعي از دفتر مالكيت معنوي يا ساير مراجع مورد تأييدداوري هر اختراع ي 

 امتياز 1 ،همكاري ساعت 100ه ازاي هر ب: هاي برتر داوري براي جشنواره ايده  
 ساير موارد
  مرتبط با

  3ماده 

 در .گيرد ذكر شده باشد، امتياز تعلق مي متقاضيكه در آنها نام دانشگاه يزد در كنار نام  دستاوردهاي پژوهشيو  ها كتاب، صرفاً به مقاالت
مقاالت صددرصد مستخرج از رساله . ضروري است Yazd Universityبه زبان انگليسي، ذكر نام دانشگاه به صورت  هاي بامورد مقاالت و كت

اند متقاضياني كه از دانشگاه ديگري به دانشگاه يزد منتقل شدهها و دستاوردهاي پژوهشي  ، كتابو نيز مقاالت) 7-3موضوع بند (متقاضي 
 .، از اين قاعده مستثناست)اند ، پذيرش و چاپ شدهانتقالتاريخ از  واردي كه قبلم(

  3-3(يا و ) 2-3(، )1- 3(تواند در بندهاي  مي ، حسب موردهمپوشاني داردرساله متقاضي / نامه پاياندرصد با  70كمتر از مقاالتي كه(
مقاله با تفاوت بند مزبور و متناسب با درصد امتياز مربوط به ها و سقف  در اين صورت، امتياز مقاله بر اساس فرمول. مشمول امتياز گردد

 .شود رساله متقاضي تعيين مي/ نامه پايان

 هاي مستخرج از رساله ، مختص مقاله)ردي كه نام وي به عنوان همكار رديف اول نيستدر موا(مندي استادراهنما از امتياز نفر اول  بهره/
بوده و شامل ساير دستاوردها و) دانشجو) affiliation(و مشروط به ذكر نام دانشگاه يزد به عنوان اولين محل كار (نامه دانشجو  پايان

 .شود نمي...) اعم از اختراع، اكتشاف، كتاب، و (هاي پژوهشي  فعاليت

  در مورد همپوشاني احتمالي مقاالت موجود در ،همپوشاني خوداظهاريتكميل فرم به استادي، ضروري است در از دانشياري متقاضيان ارتقا
هاي نكميسيو .نظر نمايندارموجود بوده نيز اظه )به دانشيارياز استادياري (ان مرتبه قبلي ايشبا مقاالتي كه در پرونده ارتقاي فعلي پرونده 

  .بايد در بررسي مقاالت، به همپوشاني احتمالي بين اين دو دسته از مقاالت توجه داشته باشند همتخصصي 
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  :4ماده 
4 -1  

فعال و  حضور
  وقت تمام

  شود در نظر گرفته مياي متشكل از افراد زير  ، كميته)1-4(براي تعيين امتياز ماده: 

o يس و معاونين دانشكده، رئيس بخش مربوطهرئ: ها هاي زيرمجموعه پرديس در دانشكده 

o رئيس و معاونين پرديس، رئيس گروه مستقل مربوطه: ها هاي مستقل زيرمجموعه پرديس در گروه 

o رئيس و معاونين دانشكده مستقل، مدير گروه مربوطه: هاي مستقل در دانشكده 

  مسال منتهي به زمان درخواست براي متقاضي تعيين نموده،ني 10) حداكثر(بر اساس امتيازهايي كه كميته فوق در ) 1- 4(امتياز بند
هاي گذشته، ميانگين نتيجه در صورت عدم تعيين امتياز در برخي از نيمسال). امتياز براي اين بند 8با رعايت سقف (شود  محاسبه مي

 .هاي موجود مالك عمل خواهد بود نيمسال

 ِيك سال است) 1- 4( بندامتياز در مورد دانشگاه  فيتو تضمين كي ارزيابي ،دفتر نظارتنامه  مدت اعتبار.  
4 -2  

برپايي 
  نمايشگاه

 معاون آموزشي، يا معاون پژوهشيپس از تأييد : يا كاركنان اعضاي هيأت علمي، براي دانشجويان و هنري پژوهشي، هاي آموزشي ارائه كارگاه
 )امتياز 2تا سقف ( زامتيا 1ساعت تدريس در كارگاه  8به ازاي هر  ):حسب مورد(دانشگاه 

 حسب مورد(پژوهشي دانشگاه  معاونآموزشي، يا  معاون، شده توسط رئيس هاي ميزان ساعت فعاليت تأييد بر حسب گواهي: ساير موارد(:
  )امتياز 2تا سقف (امتياز  1ساعت  100هر  

4 -3  
اندازي  راه

  ،آزمايشگاه
 ...  

  دانشكدهشوراي  تأييدبا (مربوطه  با تهيه دستور كار موزشي در دانشكدهآزمايشگاه آ )و يا بازطراحي( اندازي راهطراحي و :(  
 امتياز در هر مورد 1تا 

 امتياز 4تا سقف (امتياز  1ساعت  100هر شده توسط معاون پژوهشي دانشگاه،  تأييدهاي ميزان ساعت فعاليت  بر حسب گواهي: ساير موارد (

4 -4  
تأسيس 
  ،دانشگاه

 ...  

 هاي بر حسب گواهي :ؤثر در تأسيس دانشگاه، مركز تحقيقاتي، مؤسسه آموزش عالي، پارك علم و فناوري و مراكز رشدامتياز همكاري م
4تا سقف (امتياز  1ساعت  100هر ): معاون پژوهشي دانشگاه/ رئيس دانشگاه/ وزير(شده توسط مرجع مربوطه  تأييدميزان ساعت فعاليت 

 )امتياز

 همكاري مؤثر در تأسيس دانشگاه، مركز تحقيقاتي، مؤسسه آموزش عالي، پارك علم و فناوري و مراكز رشد، ارائه مندي از امتياز  براي بهره
و نيز گواهي موافقت اصولي يا قطعي شوراي گسترش آموزش عالي) با تأييد مرجع مربوطه(گواهي همكاري مؤثر متقاضي در اين فعاليت 

 .وزارت ضروري است

 و مؤسسات ها ارزيابي و تشخيص صالحيت شركتبنيان بودن شركت از كارگروه  دانشتأييديه با ارائه ( بنيان شركت دانش تأسيس
  امتياز 2تا  ):بنيان دانش

4 -5  
مدير 

 ،مسؤول
   ،سردبير

  
  رئيس قطب

  امتياز 3 تا به ازاي هر سال :)ييد معاونت پژوهشي وزارت علوممورد تأ(معتبر پژوهشي  -ت علميمجالسردبير 

  امتياز 1 تا به ازاي هر سال) معاونت پژوهشي وزارت علوم تأييدمورد (معتبر پژوهشي  - علميت مجال سؤولممدير 

 امتياز 5/0تا  سال به ازاي هر :)معاونت پژوهشي وزارت علوم تأييدمورد (معتبر  پژوهشي - علميت مجالت تحريريه عضو هيأ 

  امتياز موارد فوق :ترويجي -علميت مجالدر مورد، پژوهشي -علميت مجالآن در  امتياز متناظرِ نصف 

 امتياز 2تا  به ازاي هر سال: علمي رسمي كشور قطب رئيس  
4 -6  

  عضو قطب
هيأت  يا

 انجمن مديره

 به ازاي: هاي علمي رسمي كشور هاي علمي و يا هيأت مديره و بازرسي انجمن هاي قطب با ارائه مستندات مربوط به عضويت در يكي از هسته
  امتياز 1: ضويت هر سال ع

4 -7  
عضو شوراي 

  پارك

 يازامت 1: پارك رئيس ييدبا تأ ساعت شركت در شورا 50هر  يبه ازا  

4 -8  
دبيري 
 همايش
  علمي

 يالمللي و ملّ بيني علمي ها مايشدر مورد ه : 

o امتياز 2: همايش دبير 

o اون پژوهشي دانشگاهمعبرگزاركننده اصلي همايش و تأييد بر اساس گواهي (امتياز  5/1تا : دبير علمي( 

o معاون پژوهشي دانشگاهبرگزاركننده اصلي همايش و تأييد بر اساس گواهي ( امتياز 5/1تا : دبير اجرايي( 
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o  معاون پژوهشي دانشگاهبرگزاركننده اصلي همايش و تأييد ر اساس گواهي ب( امتياز 1تا : همايشاعضاي كميته علمي و اجرايي( 

 المللي و ملي بينعلمي  هاي همايشمتناظرِ آن در نصف امتياز امتياز موارد فوق، : اي منطقهعلمي هاي  در مورد همايش  
4 -9  

 سمت اجرايي
 مصوب هيأت رئيسه دانشگاه(طابق جدول امتيازات اجرايي م( 

 به ازاي هر ، ..).و  ،يگروه پژوهش يرپژوهشكده، مد يسرئ يرنظ(هاي اجرايي كه فاقد امتياز اجرايي مشخص هستند  ها و فعاليت براي سمت
 امتياز 1 ):حسب مورد(پژوهشي دانشگاه  معاونآموزشي، يا  معاون، رئيسييد أساعت همكاري پس از ت 100

 قابل احتساب است) هاي مختلف از بين امتياز سمت(اند، فقط باالترين امتياز  در مورد افرادي كه همزمان داراي چند سمت اجرايي بوده.  
4 -10   

شركت در 
  شورا

 گيرد ها تعلق مي از اين بند به اعضاي حقيقي شوراها و كميتهامتي . 

  حسب(پژوهشي دانشگاه  ، معاون آموزشي، يا معاونرئيسييد ها پس از تأ ساعت شركت اعضاي حقيقي در شوراها و كميته 50به ازاي هر
  امتياز 1): مورد

4 -11  
  ايجاد رشته

 دانشگاه و نيز ارائه گواهي موافقت اصولي يا  رئيساندازي رشته از سوي  ابالغ مسؤول راه مندي از امتياز ايجاد رشته، دارا بودن براي بهره
  .قطعي شوراي گسترش آموزش عالي وزارت ضروري است

4 -12  
راهبري 
  بزرگ پروژه

   

4 -13  
افزايش 
  كارآيي

   

4 -14  
طراحي سؤال 

 ايه آزمون
  سراسري

  امتياز 1: ساعت همكاري 25با ارائه گواهي رسمي از سازمان سنجش به ازاي هر  

4 -15  
طراحي سوال 

 جامعامتحان 

 با گواهي رئيس دانشكده و تأييد معاون آموزشي  يتساعت فعال 50هر  يبه ازا: هاي جامع دكتري امتحان و شركت در جلسه الطراحي سؤ
  امتياز 1 :دانشگاه

4 -16  
تدوين 

) گردآوري(
  كتاب

  اعتبار ناشرو  ،فرايند داوري ،كيفيت نگارش، كميت اثر حسب اعتبار محتوا، بركتاب ) گردآوري(تدوين: 

o  امتياز 4تا  2بين  :چاپ توسط مراكز معتبر دانشگاهي يا وابسته به وزارتينبا داوري دانشگاهي و 

o  امتياز 3تا  صفربين  :وابسته به وزارتيندانشگاهي و غيرتوسط مراكز غير چاپبدون داوري دانشگاهي و  

4 -17  
تدوين 

مجموعه 
  قاالتم

 17-4بند ( تدوين مجموعه مقاالت ياو ) 8-4بند ( دبيري همايش يازامتدو از  يكياز  تواند يصرفاً مدر رابطه با هر همايش ارتقا  يمتقاض(
  .يدنما استفاده

4 -16  
جذب 

  دانشجو

   

  
  :مواردساير 

ي تاريخ مبنا
  پرونده

 ها، از تغيير يا اضافه شدن فعاليت اعم(آخرين تغيير در محتويات پرونده ، زمان ي هر پروندهتاريخ مبنا فرض، به صورت پيش: مبنا يختار
 . آن در دبيرخانه كميته منتخب است )مجدديا ثبت ( و ثبت...) ها، و  تأييديهها،  گواهيها،  ابالغيهمستندات، ها، مدارك،  فرم

  به رفع  نوطسي پرونده و يا اعطاي امتياز به فعاليتي را مكميسيون تخصصي ادامه برر /دبيرخانه هيأت مميزه /كميته منتخبمواردي كه در
تكميل پرونده، تاريخو نقص رفع مايد، پس از ن مي) ...و ، ييديهأتگواهي، ابالغيه، ، مستند،  فرماز  اعم(ايراد يا نقص مدارك موجود در پرونده 

 .يابد مي تغييرقص به تاريخ رفع نمبنا 

 تاريخ مبنا خواهد بود)درخواست در هيأت مميزه ر صورت تأييد نهاييد(ريخ اجراي حكم ارتقاي مرتبه تا ،.  
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اضافه كردن 
فعاليت جديد 

  به پرونده، 
  
گيري  پسباز

  ، پرونده
  

تكميل 
مدارك و 
  مستندات

 و ايراد يا نقص عهده متقاضي بوده  رها و قرار دادن همه مدارك و مستندات الزم بر روي پرونده، ب نامه و فرم مسئوليت تكميل دقيق گزارش
 .شود مي ، و تعويق تاريخ مبناها عدم اختصاص امتياز به فعاليت، موجب عودت پروندهحسب مورد،  ،در پرونده

 به مواد چهارگانه پرونده،  جديد) رديف( اضافه كردن فعاليتبايد در اين صورت، . ر استفقط تا قبل از تشكيل جلسه كميته منتخب ميس
  .نامه علمي هم درج شود در دبيرخانه كميته منتخب ثبت شده و اين تاريخ بر روي گزارش يدجد يا وان پروندهبه عن شده يلتكمنده پرو

 به مواد چهارگانه پرونده جديد) رديف( يتاضافه كردن فعال، در آن طرح پروندهو  كميسيون تخصصي/ بعد از تشكيل جلسه كميته منتخب،
عنوان بهشده  از تاريخ مبنا، و ثبت پرونده اصالح و تكميل ماه 8/ ماه 4، سپري شدن متقاضي از سوي گيري پرونده تنها از طريق بازپس

 .پذير است در دبيرخانه كميته منتخب امكان اي جديد پرونده

 پذيرد يمنتخب صورت م يتهكم يسرئ ييدو تأ يمتقاض ي، با درخواست رسميزهمم يأته يرخانهدبدريافتي در  يها پرونده يريگ بازپس .  
  بايد تاريخ  نمايد،به پرونده اضافه  ...)و  ييديه،أگواهي، تابالغيه، ، مستند،  از فرم اعم(مداركي قبل از جلسه كميته منتخب، تا متقاضي چنانچه

مانفرض، ز تاريخ مبنا، به صورت پيش. نامه علمي هم درج شود دبيرخانه كميته منتخب ثبت و اين تاريخ بر روي گزارشدر تكميل مدارك 
 .آخرين تغيير در محتويات پرونده است

 ادامه بررسي پرونده و يا اعطاي امتياز به فعاليتي را منوط به رفع  كميسيون تخصصي /دبيرخانه هيأت مميزه /در مواردي كه كميته منتخب
د، پس از رفع نقص و تكميل پرونده، تاريخاينم مي...) تأييديه، و گواهي، ابالغيه، ، مستند،  از فرم اعم(ايراد يا نقص مدارك موجود در پرونده 

  .يابد تغيير ميبه تاريخ رفع نقص مبنا، 

 نقص يا يرادا يارادر كميته منتخب د طي شده از لحاظ فرايند اداريِ  پرونده يزه،مم يأته يرخانهچنانچه پس از وصول پرونده در دب
  .خواهد شدبرگردانده يرخانه كميته منتخب مزبور به دب راي رفع ايراد يا نقصداده شود، پرونده ب يصشخت

نحوه تشكيل 
كميته 
  منتخب

 هايي كه گرايش تخصصي فرد متقاضي با گروه محل خدمت وي يكسان نيست، پرونده در كميسيون تخصصيِ متناسب با در رابطه با پرونده
بهر رشته و گرايش تخصصي فرد متقاضي، ت علمي متخصص دگيرد و حسب مورد، از اعضاي هيأ گروه محل خدمت مورد بررسي قرار مي

 . آيد براي شركت در كميسيون تخصصي دعوت به عمل ميعنوان عضو مدعو 

 كميته منتخب، بايد يك نفر استادتمام از رشته و گرايش تخصصي متقاضي ازهاي ارتقا از دانشياري به استادي، براي تشكيل  در مورد پرونده
  .ها دعوت شود ساير دانشگاه

ب ترتي
رسيدگي به 

 ها پرونده

 تخصصي و در هيأت مميزه، بر اساس تاريخ دريافت كامل پرونده متقاضي در دبيرخانه هيأت ها در كميسيون يدگي به پروندهترتيب رس
از ( 4 تا 2هاي مربوط به مواد  زمان دريافت بخش و )از كميسيون فرهنگي( 1تاريخ مؤخر در بين زمان دريافت بخش مربوط به ماده ( مميزه

  . باشد مي) )كميته منتخب
روند 

  تجديدنظر
  و

درخواست 
  مجدد

  روز از تاريخ  20چنانچه متقاضي نسبت به نظر كميسيون تخصصي مبني بر عدم احراز شرايط ارتقا معترض باشد، مجاز است ظرف مدت
در اين صورت، كميسيون تخصصي. سليم نمايدت مميزه ترا به طور مكتوب به دبيرخانه هيأ ودابالغ رأي كميسيون، درخواست تجديدنظر خ

در صورت احراز شرايط، پرونده براي. دهد ميظرف مدت يك ماه با حضور دبير هيأت مميزه تشكيل و پرونده متقاضي را مورد بازبيني قرار 
 . شدخواهد لقي و نهايي تگيرد و در غير اين صورت، نظر كميسيون تخصصي قطعي  بررسي در دستور كار هيأت مميزه قرار مي

 هاي در نوبت بررسي، در صورتي كه درخواست ارتقاي متقاضي در ها و براي تسريع در رسيدگي به پرونده با توجه به تعداد زياد درخواست
در كميته منتخب، سپريجديد و ثبت پرونده  تحويل براي امكان هيأت مميزه تأييد نشود، شرط الزم/ كميسيون تخصصي/ كميته منتخب

كميسيون/ در صورت درخواست متقاضي براي بازبيني كميته منتخب. باشد مي ي پرونده قبليمبنا تاريخ ماه از 12/ ماه 8/ ماه 4 شدن
  .شود ماه افزوده مي 3فوق هاي  به مدت زمان، در آن مرجع و عدم تأييد مجدد پرونده هيأت مميزه در پرونده وي/ تخصصي

احراز شرايط 
  ارتقا

  احراز شرايط ارتقاي در جلسه هيأت مميزه، دستورالعمل طرز تشكيل هيأت مميزه مؤسسه و وظايف و اختيارات آن،  6ماده  1به استناد بند
 .گيرد ميقرار گيري  بررسي و رأي مورد ،عملكرد كلي متقاضيها و  يتفعال يفيتك يابيارزو نيز  قل امتيازهاي الزممرتبه، بر اساس كسب حدا

 ها و دستاوردهاي ارتقاي مرتبه به استادي، از شخصيت علمي مستقلي برخوردار بوده و بر اساس برايند فعاليت رود متقاضي انتظار مي
  .اي باشد آموزشي و پژوهشي، در زمينه تخصصي خود داراي جايگاه برجسته

 


