نکات زیر اقتباس شده از آئین نامه «ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسه های آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
دولتی و غیردولتی» است که در جلسۀ  777مورخ  8931/81/81شورای عالی انقالب فرهنگی بهه توهویر رسهیده
است.
ماده  -2فعالیت های آموزش
جدول شمارۀ  1-8امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی آموزشی موسسه های تحت نظارت وزارت علوم
حداکثر امتیاز در
هر موضوع

بند

موضوع

9

کمیت تدریس
 .8امتیاز کمیت تدریس برای هر واحد تدریس در دورۀ کاردانی
 ،3.1کارشناسی  8و کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای 8.11
و دکتری یا دکتری تخووی 8.1
 .1حداکثر تا  %13امتیازهای این بند را می توان پس از کسر
مجوز از مؤسسه محل خدمت با تدریس در سایر مؤسسه ها به
دست آورد.
 .9امتیاز تدریس در دوره های مشترک بین المللی ،شعر دانشگاه
خارج از کشور یا دانشگاه های خارج از کشور با مجوز مؤسسه
تا  8.1برابر قابل افزایش است.

حداکثر
امتیاز
در واحد
کار یا
نیم
سال
93
1

حداقل امتیاز الزم در هر دوره ارتقا

81

جدول شمارۀ  1-1امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی آموزشی موسسه های تحت نظارت وزارت علوم
بند

1

موضوع

کمیت تدریس
 .8امتیاز کمیت تدریس برای هر واحد

حداکثر
امتیاز در
واحد کار یا
نیم سال
9

حداکثر امتیاز در هر
موضوع

حداقل امتیاز الزم در هر دوره ارتقا

81

-

تدریس در دورۀ کاردانی  ،3.1کارشناسی
 8و کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای
 8.11و دکتری یا دکتری تخووی 8.1
 .1حداکثر تا  %13امتیازهای این بند را می
توان پس از کسر مجوز از مؤسسه محل
خدمت با تدریس در سایر مؤسسه ها به
دست آورد.
امتیاز تدریس در دوره های مشترک بین المللی ،شعر
دانشگاه خارج از کشور یا دانشگاه های خارج از کشور
با مجوز مؤسسه تا  8.1برابر قابل افزایش است.

ماده  -3فعالیت های پژوهشی ،فناوری
جدول شماره  -8-9امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت های پژوهشی ،فناوری اعضای هیأت علمی آموزشی «مؤسسه»
بند
8

3

موضوع

حداکثر امتیاز در واحد کار یا
نیم سال

مقاله علمی-پژوهشی
منتشرشده در نشریه های
علمی-پژوهشی معتبر داخلی
و خارجی
....
 .81امتیاز مقالۀ مشهترک بها
اعضای هیئت علمی مراکهز تا 7
معتبر علمی خهارج از کشهور
کهههه برترفتهههه از هههر
تحقیقاتی مشهترک ،فرتهت
مطالعهههههاتی متقاضهههههی/
دانشجوی تحهت راهنمهایی
متقاضههههی و دانشههههجوی
مشترک باشد ،تها  8.1برابهر
قابل افزایش است.
....
تا 81
تزارش های علمی ر
های پژوهشی و فناوری با
رف قرارداد خارج از

حداکثر امتیاز در هر موضوع

حداقل امتیاز الزم در هر
دوره ارتقاء
---

---

---

--

88

مؤسسه تأییدشده نهاد
سفارش دهنده ،که تاحد
امکان نکات زیر در محاسبه
امتیاز آن ها در نظر ترفته
می شود:
تزارش ر های تحقیقاتی
مشههترک بهها دانشههگاه ههها و
مؤسسه های علمی خارج از
کشور تا  8.1برابر
ایجاد ظرفیت فعالی در جذب یک امتیاز به ازای هر 813
ملیون ریال ترنت داخلی یا
اعتبار پژوهشی (ترنت)
 1333دالر ترنت خارجی
داخلی یا بین المللی

81

---

