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 علمی تأدستورالعمل های اعطای ترفیع سالیانه و پایه تشویقی به اعضاء محترم هی

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 دانشگاهی، هایفعالیت کیفی ارتقاء جهت در کشور برتر و یک سطح هایدانشگاه اهداف و آموزشی کالن هایسیاست به توجه با

 برداشته ندیبل هایگام دانشگاه راهبردی هایبرنامه تحقق و کیفی ارتقاء جهت در نیز طوسی نصیرالدین خواجه صنعتی دانشگاه

 نیازمند دنیا، برتر دانشگاه ۰۲۲ جمع در حضور جهت رقابت و یک سطح هایدانشگاه در حضور ماندگاری برای دانشگاه. است

 در: توانمی را اندشده آورده راهبردی طرح در که دانشگاه کالن اهداف. است کالن اهداف و هامأموریت برخی در بازبینی

 پژوهش، و آموزش در نوآوری و ارتقاء 

 محور، مساله پژوهش 

 کارآفرینی، و فناوری 

 سازی، المللی بین 

 هادانشگاه بندیرتبه های عرصه در ورود. 

 .کرد خالصه

 انبازو عنوان به علمیتأهی اعضای کارکرد و وظایف در بازبینی دانشگاه، راهبردی اهداف بخشیدنِ تحقق الزامات از یکی

و  ودشمی تعریف راهبردی طرح راستای در علمیتأهی اعضای عملکرد از دانشگاه انتظارات. است دانشگاه پیشرفت اصلی

 ز:ا توانمی کلی طور به کرد. خواهد تغییر نیز انتظارات این جدید های عرصه در ورود و رفتن پیش با که است بدیهی

 کیفیت با آموزش، 

 دانش، مرزهای در پژوهش تعبیری به و علمی نوین های عرصه در پژوهش 

 صنعت، کنونی مشکالت حل و محور مساله پژوهش 

 کارآفرینی، و فناورانه فعالیتهای 

 سازی، المللی بین فرآیند عرصه در موثر ورود 

 دانشگاه. اجرایی مدیریت حضور در 

 سلیقه هب توجه با بایست می علمیتأهی اعضای که برد، نام دانشگاه علمیتأهی اعضای وظایف سبد اصلی محورهای عنوان به

 تصمیم دانشگاه راستا این در. نمایند دهی جهت را خود هایفعالیت انتخابی، محورهای در خود، کاری هایحوزه و توانمندی و

 به اعطای پایه سالیانه و تشویقی را به شرح ذیل بازنگری نماید. این مربوط هاینامهآیین و هاگرفته است که  دستورالعمل

 اتانتظار کف تبیین و سو یک از راهبردی کالن های سیاست با علمیتأهی اعضاء عملکرد کردنهماهنگ هدف با تغییرات

 در نظر گرفته شده است. دیگر سوی از علمیتأهی اعضای هایفعالیت از دانشگاه

 انهیسال ترفیع یاعطا: 1 دستورالعمل

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیدر 

آئین نامه استخدامی  25واجد شرایط موضوع ماده  علمیهیأتبه اعضاء محترم  سالیانهضوابط اعطای پایه  دستورالعملاین 

علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری را در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تأاعضای هی
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تبصره به شرح زیر بوده و در تدوین آن ضوابط مندرج در آئین نامه یاد  6ماده و  2دارای این دستورالمل می نماید.  تعیین

س مطابق امتیازات ذیل پمتقاضی  علمیتئهیبه عضو  شده است. المللی دانشگاه لحاظشده و ارتقای جایگاه علمی و بین

 گیرد.سالیانه یک پایه تعلق میبه صورت از تأیید کمیته ترفیعات دانشگاه 

رزیابی ا دانشگاه، و مدیر دفتر نظارت،و فناوری ی : کمیته ترفیعات متشکل از معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهش1ماده 

 .است به عنوان نماینده رئیس دانشگاه و دبیر کمیتهدانشگاه و تضمین کیفیت 

حداقل (، 2)بر اساس جدول  امتیاز پژوهشی 2 حداقلصورت ه ب ،امتیاز الزم برای دریافت پایه سالیانه 25 حداقل :2ماده 

ی یاجراو  های علمیفعالیت 4 ماده 4بر اساس جدول شماره  امتیاز اجرائی 5 حداقل و (2 )بر اساس جدول آموزشیامتیاز  2

 گردد.میاعمال  علمیهیأت ینامه ارتقای مرتبه اعضاآئین در

و یا هر دو های آموزشی و پژوهشی بخشیکی از تواند از ی، این مقدار مییامتیاز اجرا 5نشدن در صورت تأمین: 1تبصره

 تأمین گردد.

پس از زمان مقرر در سامانه گلستان  سه ماهتقاضای پایه سالیانه خود را حداکثر تا  یبایستعلمی می : عضو هیئت2تبصره

صورت دفتر نظارت اقدام خواهد کرد. البته در چنین حالتی هرگونه مشکلی در خصوص نماید، در غیر این و ارسال ثبت 

دستورالعمل پایه های  2تبصره پایه تشویقی بوجود آید، به عهده عضو محترم هیئت علمی خواهد بود )رجوع شود به 

 تشویقی(.

پژوهشی  سه بخش آموزشی،امتیاز در  25 دانشگاه کسب حداقل عمومی هایمرکز آموزش علمیهیأت ءبرای اعضا: 3ماده 

 کافی است.و اجرائی 

ترویجی  -های علمیامتیاز از مقاله 5توانند حداکثر تا سقف عمومی می هایعلمی مرکز آموزش: اعضای هیئت1تبصره

 مند شوند.بهره

 هایعلمی مرکز آموزش برای اعضای هیئتتحت عنوان امتیازات آموزشی  5جدول  2در ردیف کمیت تدریس : 2تبصره

 در نظر گرفته می شود. برای هر واحد درس،  5.2با همان ضریب امتیاز  6دانشگاه، حداکثر  عمومی

عمومی در صورتی که نتوانند حداقل امتیاز الزم در یک سال را اخذ نمایند،  هایمرکز آموزشعلمی تئ: اعضای هی3تبصره

 به صورت دو ساالنه انجام پذیرد. 5تواند فقط براساس جدول بررسی پایه ایشان می

 های گذشتهء در سالآیین نامه ارتقا 5از ماده خود از امتیازات ذخیره  2931سال انتهای تا  توانندمی انمتقاضی :4ماده 

شده در سال پایه  به بعد درخواست پایه فقط بر اساس امتیازات اخذ 2933از سال  اما ،دناستفاده نمایاخذ پایه برای 

 گردد.محاسبه می

کسب شده فقط برای سال  اتامتیاز %25 ،در زمان بررسی پرونده : در صورت کسب امتیاز مازاد از بخش پژوهش1تبصره

 از آن قابل استفاده است. بعد

 برخی که آنجا از. است هفته در ساعت 45 دانشگاه در علمیهیأت عضو حضور زمان حداقل ،مصوب مقررات مطابق: 5ماده 

 محل در فیزیکی حضور حداقل لذا گردد،می ارائه دانشگاه محیط از خارج در افراد دانشگاهی خدمات و علمی هایفعالیت

علمی مرتبط با دانشگاه صنعتی  هایفعالیت به دیگر ساعت 25 که است بدیهی. گرددمی تعیین هفته در ساعت 95 دانشگاه

 ایهپ اخذ برای دانشگاه در فیزیکی حضور حداقل رعایت. یابداختصاص می دانشگاه خارج از در خواجه نصیرالدین طوسی 

 است. ضروری ساالنه
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 : امتیازات پژوهشی1جدول 

 مالحظات امتیازحد اکثر  شاخص ردیف

2 

مقاالت چاپ شده در مجالت  مقاالتچاپ 

Q1 بر اساس پایگاه اطالعاتی

JCR :7 امتیاز 

سایر مقاالت بر اساس پایگاه 

 2)اسکاپوس(:  SJRاطالعاتی 

 امتیاز

 امتیاز 9علمی پژوهشی: مقاالت 

 9مطابق جدول 

5 

 در همایش های علمیچاپ مقاالت 

 ISIنمایه شده در پایگاه اطالعاتی 

Web of Science. 

 9مطابق جدول  امتیاز 5

9 
نامه کارشناسی ارشد و راهنمایی پایان

 رساله دکترا

 امتیاز 2/5کارشناسی ارشد: 

 امتیاز 5دکتری: 

 در هر سالاین ردیف سقف  امتیاز مکتسبه 

 می باشد. 5

4 

پایان نامه ارشد و رساله دکتری راهنمایی 

دانشجویان دوره  ،دانشجویان غیر ایرانی

های نامه و پایان المللهای بین

دانشجویان با استاد راهنمای مشترک 

 خارجی 

 امتیاز 5کارشناسی ارشد: 

 امتیاز 2دکتری: 

امتیاز پایان نامه کارشناسی ارشد پس از دفاع 

 محاسبه می شود.

امتیاز رساله دکترا مطابق زیر در نظر گرفته می 

 شود:

 امتیاز 2دفاع از پیشنهاد رساله: 

 ازامتی 2مقاله اول: 

 امتیاز 2مقاله دوم: 

 امتیاز 5دفاع از پایان نامه: 

2 

قراردادهای برون دانشگاهی به  ارتباط با صنعت

میلیون تومان قرارداد  45ازاء هر 

 امتیاز 9

مبلغ ذکر شده بر مبنای میزان دریافتی در 

 یک سال در نظر گرفته می شود.

6 
 1المللی: بینهر طرح پژوهشی  المللیهمکاری در طرح پژوهشی بین

 امتیاز

 با تأیید معاونت بین الملل دانشگاه

7 

 ISI web ofمقاله چاپ شده در پایگاه 

science  مشترک با همکاران بین

 المللی

بدون رعایت ترتیب سهم مشارکت  امتیاز 2هر مقاله: 

 نویسندگان همکار

1 

-دعوت از پژوهشگران و سخنرانان بین

آموزشی، های المللی، برگزاری کارگاه

 مدرسه های تابستانی و مانند آن

 بر اساس مصوبات هیئت ممیزه دانشگاه امتیاز 5

3 
 امتیاز 5ملی:  پروانه ثبت اختراع

 امتیاز 7المللی: بین

صنعتی -ثبت ملی در سازمان پژوهش های علمی

ایران؛ ثبت بین المللی در پایگاه های اطالعاتی 

USPTO ،EPO ،JPO ،WIPO 

25 

در انتشارات دانشگاه صنعتی چاپ کتاب 

خواجه نصیرالدین طوسی و انتشارات 

 معتبر بین المللی

 امتیاز 2فارسی: 

 امتیاز 25التین: 

 9مطابق جدول 
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 : امتیازات آموزشی2جدول 

 توضیح حداکثر امتیاز شاخص ردیف

2 
کمیت تدریس )بدون احتساب دوره های بین 

 الملل(

هر واحد درسی در امتیاز   9

2/5  

5 

هر واحد درسی در امتیاز  2 تدریس در دوره های آموزشی بین المللی

تأیید معاونت بین  با 72/5

 الملل دانشگاه

9 

الزم در یک  حداقل امتیاز 5-2 کیفیت تدریس

بر اساس نمره امتیاز  2 ،سال

 5حداکثر و  22 ارزشیابی

امتیاز بر اساس نمره 

 تعیین میشود.  55ارشیابی 

 هانشگادتأیید معاونت آموزشی  )وتویی( 2 نمراتاعالم به موقع  4

2 
مشارکت مؤثر در طرح های  9 نوآوری در آموزش

ارتقاء آموزشی دانشگاه با تأیید 

 معاونت آموزشی دانشگاه

 

 

 ، کنفرانس بین المللی و کتاب: سهم مشارکت همکاران در امتیاز تهیه مقاله9جدول 

 تعداد همکاران
 امتیاز مربوط سهم هر یک از همکاران از

 هر یک از بقیه  همکاران همکار اول
2 255%  
5 15% 25% 
9 72% 45% 
4 75% 92% 
2 65% 95% 

 (%245 درمجموع) %51 %25 و بیشتر 6
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 علمییئتههای تشویقی اعضای محترم اعطای پایه: 2 دستورالعمل

 یرالدین طوسینصخواجهدانشگاه صنعتی 

نامه استخدامی آیین 29ماده واجد شرایط موضوع  علمییئته محترم اعضایبه  تشویقی هایاعطای پایهضوابط  دستورالعملاین 

بیان  طوسی یرالدیننصخواجه صنعتی دانشگاه در راآموزشی عالی، پژوهشی و فناوری  مؤسساتها و دانشگاه علمییئتهاعضای 

نامه یادشده و مالحظات یینآزیر بوده در تدوین آن ضوابط مندرج در  تبصره به شرح 2ماده و  29نماید. دستورالعمل دارای یم

 شده است.لحاظ دانشگاه المللی ینبو ارتقای جایگاه علمی 

کمیته  یدأیپس از تقاضای وی و تنماید، را احراز  1تا  5شرایط مندرج در مواد که یکی از رسمی درصورتیعلمی هیئتبه عضو 

 گردد.یقی اعطا میپایه تشو ،ترفیعات دانشگاه

ضمین ارزیابی و توهشی دانشگاه، و مدیر دفتر نظارت، کمیته ترفیعات متشکل از معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژ -1 ماده

 .استکیفیت به عنوان نماینده رئیس دانشگاه و دبیر کمیته، 

( با تأیید کمیته ترفیعات SII)بر اساس پایگاه اطالعاتی  1Qامتیاز در سه سال متوالی میالدی از مقاالت رده  65کسب  -2 ماده

 سال از یکدیگر در طول خدمت(. 2پایه به فاصله زمانی حداقل پایه و حداکثر سههر بار یک)دانشگاه 

( در ISIبندی پایگاه رده بر اساس) 1Qرسمی از مقاالت با رده  علمییئتهتوسط اعضای  شدهکسبمجموع امتیازات  5-2

در  7 برابر 1Q هر مقاله رده امتیازساله مالک انتخاب واجدین شرایط این پایه تشویقی خواهد بود.  9پایان هر دوره 

 ینفمؤلسهم مشارکت  شود.نمی لحاظ پوشانیهم و ارزیابی کیفی مقاالت امتیاز . در محاسبه اینشودیمنظر گرفته 

دخالت داده در محاسبه سهم مشارکت  صنعت و  المللیبینسازمانی  با وابستگی ینمؤلفخواهد بود.  2مطابق جدول 

 شوند. نمی

 

 : سهم مشارکت همکاران در امتیاز تهیه مقاله2جدول 

 تعداد همکاران
 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

 هر یک از بقیه  همکاران همکار اول
2 255%  
5 15% 25% 
9 72% 45% 
4 75% 92% 
2 65% 95% 

 (%245 درمجموع) %51 %25 و بیشتر 6
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تعلق  گرفته باشند،پایه تشویقی پژوهشی  9که  علمییئتهبه آن دسته از اعضای  5 مادهپایه تشویقی موضوع  5-5

 گیرد.نمی

 گاه،دانش در آموزشی عالی مؤسساتها و دانشگاه علمییئتهنامه استخدامی اعضای آیین اجرایابالغ و  زمان به توجه با 5-9

 قرار مالک 5521، و 5527، 5526ی هاسال مقاالت، 5تشویقی موضوع ماده  پایه اعطای ساله سه دوره اولین در

  . گیرندیم

رفیعات تشود و پس از تصویب کمیته یمدانشگاه انجام  و تضمین کیفیت ارزیابیتوسط دفتر نظارت، محاسبه امتیازات  5-4

 گردد.ابالغ می

 .گرددپایه اعطا میحداکثر یک هعاشورا و الزهرا )س( در چارچوب ضوابط مربوط یهاگردانفعال در  به عضو -3 ماده

مطابق دستورالعمل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره نمونه کشوری انتخاب شده  علمییئتهعضو  به -4 ماده

 می گردد. پایه اعطا دو 52/25/2911مورخ  1155/22

علمی دانشگاه ها و تأآیین نامه استخدامی اعضاء هی 2علمی که عنوان استاد ممتاز را مطابق پیوست به عضو هیئت -5 ماده

 گردد.پایه اعطا میحداکثر دو مؤسسات آموزش عالی، پژوهش و فناوری کسب نماید، 

 پایه برای هر مورد و حداکثریک)خوارزمی و فارابی(، های معتبر ملی دولتی و برگزیدگان جشنواره یهانشاندارندگان به  -6 ماده

 گردد.پایه اعطا میدو 

 ESIبرتر استنادی جهان بر اساس پایگاه اطالعاتی  %2علمی که برای اولین بار در فهرست دانشمندان به عضو هیئت -7 ماده

 گردد.قرار گیرد، یک پایه اعطا می

ید مراجع ذیصالح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تأی وران به خدمت در مؤسساتی که بااعضای شاغل و یا مأم -8 ماده

مذکور باقی  مؤسساتدر خدمت  کهیدرصورتقرار دارند،  توسعهدرحالو  یستأسها و مؤسسات تازه شمول دانشگاه

 گردند. پایه تشویقی برخوردار میسال خدمت در مؤسسات یادشده از یک 7بمانند، در ازای 

های دانشکده و سمترئیس ، دانشگاه ستادی رئیس دانشگاه، معاون دانشگاه، مدیر یهامتسسسه در ؤاعضایی که در م -9 ماده

 ئیسهریئتهید أیتو تشخیص  ید وزیر برای رئیس دانشگاه و باأیتبا قبول تراز با آن، دارای خدمات ارزنده و قابلهم

فاصله زمانی با پایه و حداکثر دوپایه به ازای هر دو سال خدمت یکد هستنی مدیریتی هاسمتدانشگاه برای سایر 

 گردد.سال از یکدیگر، در طول خدمت، اعطا می 2ل حداق

به ازای هر دو سال خدمت ( داشته باشند، 2-25بند  وضوعهای مدیریتی مقامات )مسمتعلمی که به عضو هیئت -11 ماده

 ا می گردد.تشویقی و حداکثر چهارپایه در طول خدمت اعطپایه یک

 ریاست نگهبان، شورای اعضای ،جمهوریسرئ معاونان قوه، سه روسایشامل  25موضوع ماده های مدیریتی سمت 25-2

 .است تهران شهردار و اسالمی شورای مجلس نمایندگان استانداران، سفیران، وزیران، معاونان وزیران، ،یماصداوس سازمان

قبول به تشخیص دارای خدمات ارزنده و قابلعتف های مدیریتی حوزه ستاد وزارت که در سمت به عضو هیئت علمی -11 ماده

یه و حداکثر دوپایه در طول خدمت اعطا می پاباشند، به ازای هر دو سال خدمت یکربط وی میوزیر یا معاونان ذی

 گردد.

شود یک پایه اعطا یمید تائآرا  اتفاقبهیئت ممیزه دانشگاه هدر  هاآنعلمی که ارتقای یئتهبه آن دسته از اعضای  -12 ماده

 شود.یم
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 تبصره های ذیل بر کلیه موارد فوق داللت دارد. -13 ماده

حداکثر  1و  6 مواد های تشویقی موضوعاستثنای پایهاعطا به هر عضو در طول خدمت بههای تشویقی قابلسقف پایه -1تبصره 

 .استپایه  7

 گردد.اعطا میمربوط های تشویقی پایه 6و  9 مواد یط مذکور در شراپیمانی، در صورت احراز علمی هیئت به عضو  -2تبصره 

 توسط حوزه ریاست دانشگاه به کمیته ترفیعات ابالغ می شود. 25تا  1اسامی اعضاء هیئت علمی واجد شرایط مواد  -3تبصره 

استخدامی، تاریخ اعالم شده توسط حوزه ریاست؛ و زمان اعمال  در حکم 25تا  1های تشویقی مواد زمان اعمال پایه -4تبصره 

های دیگر در حکم در حکم استخدامی، تاریخ تصویب مرتبه در هیئت ممیزه مربوط است. زمان اعمال پایه 25ماده 

 استخدامی، تاریخ تصویب در کمیته ترفیعات است.

 شود.ه است برای اخذ پایه تشویقی منظور نمیکه در پایه ساالنه محاسبه شد 1Qامتیازات مقاالت  -5تبصره 

 

تصویب شد و  55/52/37 تبصره در تاریخ 2ماده و  29در  5تبصره و دستورالعمل  2ماده و  2در  2دستورالعمل 

 دستورالعمل های قبلی بالاثر خواهند بود. 

 است.االجرا از زمان تصویب الزم 5دستورالعمل و  2933از ابتدای سال  2دستورالعمل 

  


