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مقدمه 

مرتبه  ارتقاى  آیین نامه   8 ماده  اجراى  در  شیوه نامه  این 
مصّوب جلسه 776 مورخ 1394/12/18 شوراى عالى انقالب 
مورخ  95/7453/دش  شماره  نامه  طى  ابالغى  فرهنگى، 
1395/4/27، به شرح ذیل تدوین شده و براى اعضاي هیات 
و  پژوهشى  عالى،  آموزش  مؤسسه هاى  و  دانشگاه ها  علمی 
فناورى دولتى و غیردولتى وابسته به وزارت علوم، تحقیقات 
و فناورى و دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى، پژوهشى 
نهادهاى  و  اجرایى  دستگاه هاى  سایر  به  وابسته  فناورى  و 

عمومى کشور الزم االجراست.

               شیوه نامه اجرایى آیین نامه ارتقاي مرتبه 

اعضاي هیأت علمی، آموزشى و پژوهشى 

ماده 1: اختصارات

• وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناورى
• مؤسسه: دانشگاه ها و مؤسسه هاى آموزش عالى، پژوهشى 

و فناورى داراى مجّوز از مراجع ذى صالح
• آیین نامه: آیین نامه ارتقاى مرتبه اعضاى هیأت علمى 

یا پژوهشى متقاضى  متقاضى: عضو هیأت علمى آموزشى   •
ارتقاى مرتبه علمى

ماده 2: تعاریف

• مقاله علمىـ  مرورى: مقاله  اى است که نویسنده یا نویسندگان 
یافته هاى علمى در موضوع پژوهشى خاصى در  آن، آخرین 
حوزه تخصصى خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار مى دهند و 
با رویکردى متفاوت و نوآورانه به تبیین مسئله اى مى پردازند 
و تعداد معتنابهى از منابع مورد استفاده، متعلق به نویسنده یا 

نویسندگان آن مقاله است.
• برنامه مصّوب تحقیقاتى جهت دار: برنامه فعالیت هاى پژوهشى 
بلند مدت عضو هیأت علمى است که به منظور تحقق اسناد ملى 
و منطقه اى و مأموریت هاى «مؤسسه» تدوین شده و به تأیید 

شوراى پژوهشى «مؤسسه» رسیده باشد.
• طرح ملى: به طرحى اطالق مى شود که محل تأمین اعتبار آن 
در بودجه عمومى دولت لحاظ شده یا دستگاه سفارش دهنده 
آن در سطح ملى باشد یا حوزه تأثیر آن، به تشخیص شوراى 

پژوهشى «مؤسسه»، در سطح ملى باشد.
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• طرح پژوهشى و فناورى داخل «مؤسسه»: به طرحى اطالق مى شود که بیش از 50 درصد اعتبار 
آن از طریق «مؤسسه» محل خدمت «متقاضى» تأمین اعتبار شده باشد.

• جشنواره داخلى و خارجى: به جشنواره هاى معتبر داخلى خوارزمى، رازى، عالمه طباطبائى، فارابى 
و هنرى فجر و جشنواره هاى معتبر علمى بین المللى، به تشخیص معاونت پژوهش و فناورى 
«وزارت» یا مرجع مورد تأیید آن معاونت که مرتبط با تخصص «متقاضى» باشد، اطالق مى شود.

ماده 3: شیوه ارزیابى فعالیت هاى موضوع ماده یک «آیین نامه» 

ارزیابى فعالیت هاى فرهنگىـ  تربیتىـ  اجتماعى ده گانه «متقاضى» منحصراً بر عهده کمیسیون 
انجام  «آیین نامه»  یک  جدول  در  مندرج  امتیازهاى  و  عناوین  به  توجه  با  که  است  فرهنگى 

مى شود. 
در اجراى مفاد بند 9 جدول مذکور، «مؤسسه» مى تواند براى ارتقاى مستمر علمى، معرفتى، 
فرهنگى و مهارتى اعضاى هیأت علمى و پاسخ گویى به نیازها و اولویت هاى آموزشى، پژوهشى 

و تربیتى کشور و تقویت روحیه خودباورى در آنان دوره هاى زیر را برگزار کند:

سرفصل هاى عناوین دوره هاى 1 تا 5 را «وزارت» و دوره هاى 6 

تا 10 را نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها تدوین 

نیاز و تشخیص  ابالغ مى کند. درضمن، «مؤسسه » حسب  و 
وضعیت خود مى تواند برنامه هاى تکمیلى را تدوین و پس از 

تصویب در شوراى «مؤسسه»، اجرا کند. 

ماده 4: شیوه ارزیابى امتیازهاى موضوع ماده 2 «آیین نامه» 

1. رعایت نظم و انضباط درسى و شؤونات آموزشى 

تعیین شاخص هاى این بند، از قبیل ارائه طرح درس، رعایت 
ارائه  سرفصل ها، تشکیل به موقع کالس ها، توجه به کیفیت 
به  علمى  مشاوره  ارائه  نمرات،  به موقع  اعالم  عملى،  دروس 
دانشجویان و ... و هم چنین رعایت شئونات معلمى و میزان 

اهمیت هر یک از آن ها، بر عهده شوراى آموزشى «مؤسسه» 
است. در پایان هر نیم سال تحصیلى، امتیاز کسب شده در این 
بند را کمیته موضوع بند یک جدول 2ـ1 «آیین نامه» تعیین 
و در پرونده عضو هیأت علمى ثبت مى کند. در زمان بررسى 
براى  را  بند  این  امتیاز  دانشکده  رئیس  «متقاضى»،  پرونده 
به  درخواست  زمان  به  منتهى  تحصیلى  نیم سال  حداکثر 10 

دبیرخانه کمیته منتخب اعالم مى کند. 
نیم سال  دو  در  کم  دست  «متقاضى»  امتیاز  چنانچه  تبصره: 
تحصیلی از 0/35 کمتر باشد، ارتقاى مرتبه وى به مدت یک 

سال به تعویق مى افتد.
2. کیفیت تدریس 

کیفیت تدریس براساس مفاد بند 2 جدول 2ـ1 «آیین نامه» 
ارزیابى مى شود.

جدول 1: عناوین دوره هاى دانش افزایى و توانمندسازى اعضاى هیأت علمى
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3. کّمیت تدریس

دوره  هاى  کلیه  براى  «متقاضى»  آموزشى  فعالیت هاى  3ـ1. 
و  نیمه حضورى  حضورى،  از  اعم  مصّوب،  رسمى  آموزشى 
احتساب  در  برخط)،  الکترونیکى  (آموزش هاى  غیرحضورى 
کّمیت تدریس به ترتیب با ضرایب 1، 0/75 و 0/5 محاسبه 

مى شود.
از سطوح 1، 2، 3 و 4 حوزه هاى  در هر یک  تدریس  3ـ2. 
کاردانى،  دوره هاى  در  تدریس  معادل  به ترتیب  علمیه، 

کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى محسوب مى شود.
3ـ3. ارزیابى کّمیت تدریس دروس عملى از لحاظ امتیازدهى 

دقیقًا مشابه دروس نظرى خواهد بود.

ماده 5: شیوه ارزیابى امتیازهاى موضوع ماده 3 «آیین نامه» 

مقررات  و  ضوابط  رعایت  به  مربوط  شاخص هاى  تعیین   .1
پژوهشى «مؤسسه» (موضوع بند 1 جدول 3ـ2 «آیین نامه» 
اهمیت  میزان  و  پژوهشى)  علمى  هیأت  اعضاى  به  مربوط 
عناوین  یا  «مؤسسه»  شوراى  عهده  بر  آن ها  از  هریک 
ماه  دوم شهریور  (نیمه  ماه  هر شش  پایان  در  است.  مشابه 
و نیمه دوم اسفند ماه هر  سال) امتیاز کسب شده در این بند 
را کمیته اى مرکب از شوراى پژوهشکده/ مرکز پژوهشى و 
هیأت  عضو  پرونده  در  و  تعیین  ذى ربط  علمى  گروه  مدیر 
«متقاضى»،  پرونده  بررسى  زمان  در  و  مى کند  ثبت  علمى 
سال  پنج  حداکثر  براى  را  بند  این  امتیاز  پژوهشکده  رئیس 
منتهى به زمان درخواست به دبیرخانه کمیته منتخب اعالم 

مى کند. 
تبصره: چنانچه امتیاز «متقاضى» دست کم در دو دوره شش 

ماهه از 0/35 کمتر باشد، ارتقاى مرتبه وى به مدت یک سال 
به تعویق مى افتد.

تعیین  براى  تبیین شاخص هاى اصلى  و  امتیازدهى  2. شیوه 
امتیاز انواع مقاله ها و نحوه اعمال ضریب تأثیر مجله در امتیاز 

مقاله ها بر عهده هیأت ممّیزه «مؤسسه» است.
مجالت  فهرست  «وزارت»  فناورى  و  پژوهش  معاونت   .3
علمى ـ پژوهشى و علمى ـ ترویجى معتبر و فهرست مجالت 
خارجى جعلى و نامعتبر، به عالوه فهرست نمایه هاى استنادى 
و تخصصى معتبر بین المللى را هر ساله در پایگاه اطالع رسانى 

خود اعالم مى کند.

4. متقاضى ارتقا به مراتب دانشیارى و استادى باید حداقل به 
ترتیب 3 و 5 مقاله، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامى، 

به عنوان نویسنده مسئول ارائه دهد.
5. چنانچه مقاله اى مستخرج از پایان نامه یا رساله دانشجوى 
تحت راهنمایى «متقاضى» بوده و نام دانشجو نفر اول باشد، 
استاد راهنما، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامى، از امتیاز 

نفر اول برخوردار مى شود.
پایان نامه  نتایج یک یا چند  از  6. چنانچه مقاله اى مستخرج 
یا رساله دانشجویان تحت راهنمایى «متقاضى» باشد، استاد 
راهنما صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامى، از امتیاز نفر اول 

برخوردار مى شود.  
اختراع  فنى/  دانش  تولید  از  مستخرج  مقاله اى  چنانچه   .7
منجر به تولید و تجارى سازى محصول یا فرآیند و طرح هاى 
پژوهشى و فناورى باشد، مجرى مشروط به این که نویسنده 
مسئول آن مقاله باشد، صرف نظر از ترتیب قرار گرفتن اسامى، 

از امتیاز نفر اول برخوردار مى شود. 
8. چنانچه هدایت پایان نامه یا رساله دانشجو را بیش از یک 
از  راهنمایى  استاد  باشند، صرفًا  بر عهده داشته  راهنما  استاد 
سهم امتیاز تعیین  شده براى نفر اول در مقاله مستخرج از آن 

برخوردار مى شود که نویسنده مسئول مقاله باشد.
مراکز  و  دانشگاه ها  همکارى  توسعه  و  تقویت  به منظور   .9
پژوهشى، چنانچه هدایت پایان نامه یا رساله دانشجویى به طور 
و یک  دانشگاهى  بر عهده یک عضو هیأت علمى  مشترك 
عضو هیأت علمى مؤسسه پژوهشى باشد، هر دو استاد راهنما 
از سهم امتیاز تعیین شده براى نفر اول در مقاله مستخرج از 

آن برخوردار مى شوند. 
از  (اعم  داخلى  معتبر علمى  از همایش هاى  به آن دسته   .10
ملى و بین المللى) امتیاز تعلق مى گیرد که توسط «مؤسسه» 
یا انجمن هاى علمى داراى مجّوز رسمى از مراجع ذى صالح 
ثبت   (ISC) اسالم  جهان  علوم  استنادى  پایگاه  در  و  برگزار 

شده باشند. 
تولید  اکتشاف،  اختراع،  کننده  تأیید  قانونى  مراجع   .11
محصوالت پژوهشى و تجارى سازى محصول و مراجع قانونى 
یا علمى داخلى و خارجى ثبت تعیین توالى را هر ساله معاونت 
پژوهش و فناورى «وزارت» یا مرجع مورد تأیید آن معاونت 

اعالم مى کند. 
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12. مرجع تأیید فروش یا استفاده به صورت تحت لیسانس از 
ثبت مالکیت فکرى (پتنت) دستاوردهاى پژوهشى و فناورى، 

معاونت پژوهش و فناورى «مؤسسه» است. 
اطالع  با  که  «متقاضى»  فکرى  مالکیت  ثبت  به  تبصره: 
«مؤسسه» محل خدمت در سایر دستگاه ها انجام شده باشد 

نیز، امتیاز تعلق مى گیرد.
از  خارج  فناورى  و  پژوهشى  طرح هاى  به  امتیازدهى   .13
«مؤسسه» براساس شاخص هایى از قبیل میزان اعتبار، گستره 
اثرگذارى و ... که به پیشنهاد شوراى پژوهشى «مؤسسه» و 

تصویب هیأت ممّیزه مى رسد؛ انجام مى گیرد. 
تبصره: آن  دسته از طرح هاى پژوهشى و فناورى که حسب نیاز 
براى انجام مأموریت هاى ستاد وزارتخانه ها و به سفارش وزیر 
یا معاونت هاى مربوط، در مؤسسه هاى پژوهشى ذى ربط انجام 
فناورى که حداقل  و  پژوهشى  مى شود و هم چنین طرح هاى 
50 درصد از اعتبار آن از خارج «مؤسسه» تأمین مى شود، در 
صورتى که موضوع طرح ها در حوزه تخصصى فرد و یا در جهت 
مأموریت «مؤسسه» محل خدمت وى باشد و گزارش نهایى 
آن ها فرآیند داورى را طى کرده و به تأیید «مؤسسه» برسد، 
از  خارج  قرارداد  طرف  با  فناورى  و  پژوهشى  طرح  به عنوان 
«مؤسسه» تلقى شده و در بند مربوط به آن ها امتیاز داده مى شود.

3ـ1  جدول   13 بند  ذیل   5 تا   2 تبصره هاى  اجراى  در   .14
«آیین نامه»، هر دو پایان نامه یا رساله داراى راهنماى مشترك، 
صرف نظر از ترتیب اسامى استادان راهنما، براى هریک از آن ها 

به عنوان یک پایان نامه یا رساله محاسبه مى شود. 
15. در اجراى تبصره 2 ذیل بند 10 جدول 3ـ2 «آیین نامه»، 
«متقاضى» باید مجرى طرح یا طرح هاى خاتمه یافته با طرف 

قرارداد خارج از مؤسسه باشد. 
16. کتاب برگرفته از پایان نامه یا رساله «متقاضى» در صورتى 
واجد شرایط امتیاز است که حداقل 30 درصد تغییر نسبت به 
تا 50 درصد  این  صورت،  در  باشد.  داشته  یا رساله  پایان نامه 

امتیاز کتاب به آن تعلق مى گیرد. 
17. گواهى پذیرش چاپ و قرارداد از یکى از ناشران معتبر، 
کتاب  یک  براى  تنها  چاپ،  آماده  نسخه  ارائه  به  مشروط 

پذیرفتنى است. 
18. چنانچه «متقاضى» از امتیاز پذیرش چاپ مقاله یا کتابى 
براى ارتقا به مرتبه فعلى استفاده نکرده باشد، در صورتى که 

تاریخ چاپ آن مقاله یا کتاب بعد از تاریخ ارتقا به مرتبه فعلى 
باشد، امتیاز آن قابل محاسبه است.

ویرایش  به  مربوط  مستندات  و  مدارك  ارائه  درصورت   .19
علمى/ ادبى (زبانى) آثار تألیفى یا ترجمه اى توسط «متقاضى»، 
براساس امتیازهاى مندرج در بندهاى 12ـ ب ـ6 و 13ـ ب ـ6 

جداول 3ـ1 و 3ـ2 «آیین نامه» قابل ارزیابى است.
20. چنانچه فعالیتى از یکى از بندهاى ماده 3 «آیین نامه»، 
به استثناى موارد ذیل، امتیاز کسب کند همان فعالیت مجدداً 

نمیـتواند از سایر بندهاى همین ماده کسب امتیاز کند: 
الف) پایان نامه یا رساله دانشجو 

ب) کسب رتبه در جشنواره هاى ملى و بین المللى
ج) ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشى (گرنت) 

د) مقاله هاى مستخرج از طرح هاى پژوهشى با طرف قرارداد 
خارج از «مؤسسه» و تولید دانش فنى/ اختراع منجر به تولید 
و تجارى سازى محصول یا فرآیند که به یک فعالیت (اصل 
فعالیت یا مقاله مستخرج از آن) امتیاز کامل و به فعالیت دیگر 

نصف امتیاز تعلق مى گیرد.

ماده 6: تعیین ضوابط و مقررات خاص 

از  آن دسته  مجازند  ممّیزه  هیأت  داراى  مؤسسه هاى 
در  که  را  خود  علمى  هیأت  اعضاى  پژوهشى  فعالیت هاى 
جهت تحقق مأموریت هاى «مؤسسه » مى باشد با رعایت مفاد 
در  مورد  فعالیت ها، حسب  آن  ماهیت  و  ماده 5 «آیین نامه» 
 9 و   8 بندهاى  به ویژه   3 ماده  جداول  بندهاى  از  یک  هر 
جدول 3ـ1 و یا بندهاى 9 و 10 جدول 3ـ2 تعریف و براساس 
امتیازهاى مندرج در آن بندها امتیازدهى کنند. بدیهى است 
کل  دوسوم  حداقل  تأیید  و  شده  تعیین  حداقل هاى  رعایت 
اعضاى هیأت ممّیزه و پس از آن تأیید هیأت ممّیزه مرکزى 
«وزارت» براى اجراى کلیه مصوبات هیأت ممّیزه که در قالب 

مفاد ماده 5 «آیین نامه» تعریف میـشود، الزامى است.  

ماده 7: سایر موارد

علمى  هیأت  مشارکت عضو  و  وقت  تمام  و  فعال  1. حضور 
در محل کار و انجام تکالیف محوله (موضوع بند یک جدول 
 / دانشکده  رئیسه  هیأت  توسط  نیم سال  هر  در  آیین نامه)   4
پژوهشکده یا عناوین مشابه براساس ضوابط و جداولى که با 
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پیشنهاد شوراى «مؤسسه»، به  تصویب هیأت ممیزه ذى ربط 
مى رسد، ارزیابى و به صورت محرمانه براى معاون آموزشى / 
بررسى  هنگام  در  آن ها  نتایج  و  ارسال  پژوهشى «مؤسسه» 
پرونده «متقاضى» جهت اتخاذ تصمیم به اطالع هیأت ممّیزه 

مى رسد.
هیأت  اعضاى  مستمر  و  تمام وقت  اشتغال  مدت  حداقل   .2
علمى براى ارتقا به هریک از مراتب دانشیارى و استادى 4 

سال است.
تبصره 1:  موارد ذیل در حداقل مدت  اشتغال تمام  وقت عضو 

هیأت  علمى براى ارتقا به مرتبه باالتر قابل احتساب نیست: 
الف) دوره ضرورت و تعهد خدمت نظام وظیفه

ب) مدت مرخصى بدون حقوق
ج) مدت مأموریتى که منجر به قطع انجام وظایف آموزشى 
خدمت  محل  «مؤسسه»  در  علمی  هیات  عضو  پژوهشى  یا 
یا محل مأموریت مى شود (به استثناى مقامات موضوع ماده 
«79» آیین نامه استخدامى اعضاى هیأت علمى و مشموالن 

تبصره «2» ذیل این ماده).
تبصره 2: هر دو سال خدمت اعضاى هیأت علمى نیمه حضورى 

سال  «یک»  معادل  باالتر  مرتبه  به  ارتقا  براى  نیمه وقت  و 
خدمت تمام وقت آنان تلقى مى شود . 

تبصره 3: حداقل مدت اشتغال عضو هیأت علمى براى ارتقا به 

مرتبه باالتر، در صورت دارا بودن یکى از شرایط ذیل، مشروط 
به این که نسبتى از حداقل امتیاز تعیین شده در بند یک جداول 
2ـ1 و 3ـ2 (5 امتیاز) را (حسب مورد به ترتیب براى اعضاى 
هیأت علمى آموزشى و پژوهشى) با توجه به مدت زمان توقف 
در مرتبه فعلى کسب کند، حداکثر یک سال کاهش می یابد. 

شایان ذکر است که استفاده از این امتیاز صرفًا براى یک  بار 
در طول دوران خدمت امکان پذیر است:

الف) کسب عنوان عضو هیأت علمى نمونه کشورى 
در  مسئول  یا  اول  نویسنده  به  عنوان  مقاله  یک  انتشار  ب) 

 Nature  یا Science نشریه هاى
ج) ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه 

 ESI

از  امتیازهاى ضرورى  از حداقل  د) کسب حداقل 50 درصد 
تحقیقاتى  مصّوب  برنامه  از  مستخرج  «آیین نامه»   3 ماده 
بلندمدت با اهداف مشخص عضو هیأت علمى، در چارچوب 

تحقق اسناد ملى و منطقه اى 
محل  «مؤسسه»  نام  ذکر  بدون  که  فعالیت هایى  ارزیابى   .3
خدمت (فعلى یا قبلى) متقاضى یا با نام «مؤسسه اى» دیگر 

انجام شده باشد با تشخیص هیأت ممّیزه است.
4. براى ارتقاى اعضاى هیأت علمى از یک مرتبه به مرتبه 
باالتر، منحصراً امتیازهایى که در مرتبه فعلى کسب  شده باشد 

قابل محاسبه است.  
درجه  اخذ  از  پس  «متقاضى»  پژوهشى   فعالیت هاى  تبصره: 
دکتراى تخصصى یا سطح 4 حوزه علمیه و قبل از استخدام 
از  هریک  در  دانشیارى،  مرتبه  به  ارتقا  براى  «مؤسسه»  در 
احتساب  بدون  و  مورد  (حسب  «آیین نامه»   3 ماده  بندهاى 
ارتقا) قابل محاسبه  امتیازهاى ضرورى براى  در حداقل هاى 

است. 
به  توجه  با  «آیین نامه»،  مواد  موضوع  فعالیت هاى  امتیاز   .5
ذیل  جدول  براساس  مشترك،  پژوهش هاى  توسعه  ضرورت 

محاسبه مى شود:

جدول 2: نحوه محاسبه سهم پدید آورندگان فعالیت هاى پژوهشى مشترك
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6 . در صورتى که هیأت ممّیزه ارتقاى مرتبه «متقاضى» را تأیید 
کند، تاریخ اجراى حکم ارتقاى مرتبه وى مشروط به این که، پس 
از ثبت پرونده هیچ گونه تغییرى در آن انجام نشده باشد؛ تاریخ 
تحویل کلیه مستندات و ثبت گزارش نامه (پیوست این شیوه نامه) 

فعالیت هاى «متقاضى» در دبیرخانه کمیته منتخب است.
تبصره 1: «متقاضى» موظف است کلیه فعالیت هاى فرهنگى، 
آموزشى، پژوهشى و اجرایى خود، مربوط به دوره مورد تقاضا 

را در جداول مربوط به گزارش نامه درج نماید.
تبصره 2: چنانچه «متقاضى» هرگونه تغییرى در پرونده ثبتى 
تاریخ  وى  مرتبه  ارتقاى  حکم  اجراى  تاریخ  آورد،  به  عمل 
آخرین تغییر در محتویات پرونده و تحویل مجدد مدارك به 

کمیته منتخب خواهد بود.
7. ارتقاى مرتبه مربى به استادیارى صرفًا از طریق اخذ مدرك 
دکتراى تخصصى یا سطح چهار حوزه علمیه و رعایت سایر 

مقررات مربوط امکان پذیر است.
تبصره: بررسی ارتقاى مرتبه مربی به استادیاري خبرگان بدون 
مدرك دانشگاهى (به استثناى مدرسان معارف اسالمى) تابع 
مورخ   «679» جلسه  مصوب  «آیین نامه»  به  مربوط  ضوابط 

1389/10/14 شوراى عالى انقالب فرهنگى است.
8. تصمیم گیرى درخصوص ارتقاى مرتبه مربى به استادیارى 
مأموریت  از  استفاده  با  که  علمى  هیأت  اعضاى  از  آن  دسته 
تحصیلى یا با مجّوز «مؤسسه» و با استفاده از مرخصى بدون 
 4 سطح  یا  تخصصى  دکتراى  مدرك  اخذ  به  موفق  حقوق، 
حوزه علمیه شده اند، با ارائه حداقل 2 مقاله علمى ـ پژوهشى 
مستخرج از رساله «متقاضى»، بر عهده هیأت ممّیزه ذى ربط 
است و تاریخ ارتقاى مرتبه آنان، تاریخ مؤخر اخذ مدرك مورد 

نظر یا مقاالت مذکور خواهد بود.

9. اعضاى هیأت علمى پیمانى نیز، مانند اعضاي هیات علمی 
رسمی، با رعایت کامل ضوابط و مقررات و در صورت احراز 

شرایط الزم مى توانند به مرتبه باالتر ارتقا یابند.
به  ارتقا  درخواست  تحویل  از  بعد  «متقاضى»  چنانچه   .10
دبیرخانه کمیته منتخب حسب مقررات به افتخار بازنشستگى 

نائل شود؛ تقاضاى وى قابل بررسى است. 
عالى  آمـوزش  مؤسسات  تقویت  و  توسعه  بـه  منـظور   .11
غیـردولتى ـ غیـرانتفاعى، رؤسـاى ایـن مؤسسات مى تـوانند 
تـقاضـاى ارتـقاى مرتـبه اعضـاى هیـأت علمى بازنشستـه 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى و پژوهشى را که پس از 
بازنشستگى به  صورت تمام وقت و در قالب قراردادى در آن 
مؤسسات مشغول به کارند مشروط به این که حداقل 60 درصد 
امتیازهاى الزم را در 4 سال منتهى به زمان تقاضا کسب کرده  
باشند؛ براى بررسى به هیأت ممّیزه ذى ربط که توسط مرکز 
هیأت هاى امنا و هیأت هاى ممیزه «وزارت» تعیین مى شود؛ 
ارتقاى  موافقت هیأت ممیزه،  و  بررسى  از  کنند. پس  ارسال 
مرتبه این افراد صرفًا در زمان اشتغال به کار آن ها در همان 
غیرانتفاعى  ـ  غیردولتى  عالى  آموزش  مؤسسات  و  مؤسسه 
هم سطح مؤسسه درخواست دهنده و یا پایین تر براساس تأیید 
این موضوع در  اعتبار خواهد داشت و الزم است  «وزارت»، 
حکم قرارداد ایشان درج شود. بدیهى است ارتقاى مرتبه این 

افراد تأثیرى در حکم بازنشستگى آن ها ندارد.

ماده 8: این شیوه نامه در «8» ماده و «11» تبصره در تاریخ 

1395/7/27 به تصویب وزیر علوم،  تحقیقات و فناوري رسید 
و از تاریخ 1395/10/1 الزم االجراست.

دکتر محمد فرهادى




