
 :)25/12/94مصوبۀ کمیسیون دائمی مورخ ( -دستور اول
طرح نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، اداري و مالی، آیین نامه تطبیـق نظـام ترفیـع سـالیانه اعضـاي هیـأت علمـی        

 دانشگاه تهران
 : مصوبه

، آیین نامه تطبیق نظام ترفیـع سـالیانه اعضـاي    قانون برنامه پنجم توسعه  20ماده » ب«به استناد بند هیأت امنا «
که بر اساس نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، اداري و مالی در دانشگاه تهران تدوین ) پیوست(هیأت علمی دانشگاه 

شده است را براي یک دوره آزمایشی سه ساله به تصویب رساند و مقرر کرد که فرم ترفیـع سـالیانۀ اعضـاي هیـأت     
هیأت امنا با آیین نامه فوق الذکر تطبیق داده شود و تاریخ اجراي ایـن آیـین    31/3/94وبه مورخ علمی موضوع مص

ارزیابی عملکرد این طرح پس از دوره آزمایشی سه ساله مالك تصمیم گیري براي ادامه . تصویب شد 31/3/95نامه 
دول امتیازات با پیشنهاد هیأت رئیسـه  آن خواهد بود و در طول دورة اجراي آزمایشی، اصالحات آیین نامه از نظر ج

آیین نامه استخدامی اعضاي  55و ماده  1ماده  27بر همین اساس بند. و تصویب کمیسیون دائمی انجام خواهد شد
 :هیأت علمی دانشگاه تهران به شکل ذیل اصالح می گردد

متناسـب بـا عوامـل ترفیـع، در     عبارت است از نمایش عددي خدمات قابل قبول عضـو  : پایه: اصالحی 27 -1ماده
چارچوب ضوابط و مقررات نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، مالی و اداري دانشگاه تهران، شامل سه نوع عادي، ویژه 

 و ممتاز
 :حقوق پایه و مرتبه عضو بر اساس فرمول زیر تعیین می گردد :اصالحی55ماده 
 .حقوق مرتبه و پایه= ضریب حقوقی × ] عدد مبنا)] + پایه×  5) + (ژهیپایه و× 2×5( ) +پایه ممتاز×  3×5[[ (

اعتبارات الزم براي اجراي طرح از محل صرفه جویی ناشی از کاهش حق التدریس و حق التحقیق اعضـاي هیـأت   «
 .»علمی تعیین و درج می شود

 
 

  



 )الحاقی به مصوبه اول(پیوست یک  
 

 نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، اداري و مالی دانشگاه تهران 

 آیین نامه تطبیق نظام ترفیع سالیانه اعضاي هیأت علمی

 
 شده دوینهیأت علمی دانشگاه تاعضاي هاي ت فعالی بهنهادن  ارزشهدف ارتقاي کیفیت و با این آیین نامه 

منظور از عملکرد، نظام  .هیأت علمی استبر اساس عملکرد اعضاي پرداخت حقوق و راهبرد اصلی آن 
اجرایی عضو هیأت علمی است و ، خدمات علمی و هاي آموزشی، پژوهشی اي مشتمل بر فعالیت یکپارچه
هاي دانشگاه در ارتقاي کیفیت و نیز لزوم بازنمایی  هاي اصلی آن در هر بخش براساس  سیاست شاخص

علمی، در فرم ترفیع سالیانه تدوین و امتیاز گذاري  اهداف کالن دانشگاه در فعالیت هاي اعضاي هیأت
بر اساس این آیین نامه اعضاي هیأت علمی که بر اساس فرم ترفیع سالیانه امتیازاتی بیشتر از . اند شده

به این . کنند، مبالغ متفاوتی را براي پایه دریافت خواهند کرد امتیازات مورد نیاز یک پایه عادي دریافت می
ح دریافت به ازاي یک پایه وجود خواهد داشت که ارتباط مستقیمی با میزان امتیازات دریافت ترتیب سه سط

رابطه میزان امتیاز مکتسبه، عنوان پایه دریافتی و تغییرات متناظر با آن . شده در فرم ترفیع خواهد داشت
   .مطابق جدول ذیل خواهد بود

عنوان پایه  تغییرات حقوقی
در فرم ترفیع سالیانهمیزان امتیاز  دریافتی  

 مبلغ پایه
امتیاز با رعایت شروط فرم ترفیع 12 پایه عادي مطابق دستورالعمل مصوب حقوق  ودستمزد  

به  مطابق دستورالعمل مصوب حقوق  ودستمزد
امتیاز با رعایت شروط فرم ترفیع 25 پایه ویژه میزان دوبرابر مبلغ پایه عادي  

به  ودستمزدمطابق دستورالعمل مصوب حقوق  
امتیاز با رعایت شروط فرم ترفیع 50 پایه ممتاز برابر مبلغ پایه عادي3میزان   

 
هاي عادي، ویژه و یا ممتاز تعلق خواهد گرفت و امتیازات  الزم به ذکر است به هر شخص تنها یکی از پایه* 

تا (هاي بعد  هت استفاده در سالمازاد مکتسبه در هر سال بین پایه عادي و ویژه و یا بین پایه ویژه و ممتاز ج
هاي ویژه و ممتاز و به شرط اکتساب امتیاز بندهاي الزامی، قابل ذخیره  صرفاً براي کسب پایه) سه سال

بدیهی است در صورت عدم استفاده از . ذخیره نخواهد شد 50سازي خواهد بود ولی امتیازات مازاد بر 
 .آن امتیازات از کارنامه فرد حذف خواهد شد) ذخیره سازياز زمان (امتیازات ذخیره شده در طول سه سال 

 
 فعالیتهاي آموزشی : الف    

 نحوه امتیاز دهی عنوان بند

رعایت نظم وانضباط درسی و  1
 شئونات آموزشی

 )امتیاز براي هر نیمسال 0.7از صفر تا حد اکثر (
هاي آموزشی در  فعالیت 1کسب حداقل یک امتیاز از بند : تبصره

 .زمانی یکساله الزامی است بازه



 کیفیت تدریس 2
 

هاي  فعالیت 2کسب حداقل میانگین نمره کیفیت تدریس از بند 
آموزشی در بازه زمانی یکساله مورد نظر بر اساس ارزشیابی 
دانشجویان از دروس تدریس شده براي مراتب علمی مربی و 

 16و براي مراتب دانشیار و استاد حداقل  15استادیار حداقل 
به ترتیب براي  16و  15الزامی است و اختالف آن با نمرات 

. مراتب علمی ذکر شده به عنوان امتیاز قابل محاسبه خواهد بود
 .خواهد بود 5حداکثر امتیاز قابل محاسبه این بند تا 

 کمیت تدریس 3
 

 1.2المللی با ضریب  هاي مشترك بین تدریس در دوره: تبصره
 .محاسبه خواهد شد

هاي غیر زبان فارسی و کالسهاي بزرگ تا  تدریس در دوره: تبصره
 .محاسبه خواهد شد 1,5ضریب 
تدریس در مقطع کارشناسی براي اعضاي هیأت علمی با : تبصره

محاسبه    1,2و  1,1مرتبه دانشیاري و استادي به ترتیب با ضریب 
 .می شود

واحد  3براي دریافت امتیاز پایه عادي تدریس حداقل : تبصره
واحد درسی و  6درسی و براي دریافت امتیاز پایه ویژه تدریس 

. واحد درسی الزامی است 9براي دریافت پایه ممتاز تدریس 
حداقل واحد تدریس الزامی با اعالم عدم نیازبه تدریس توسط (

 .)گروه یا دانشکده می تواند کاهش یابد
 کف واحد درسی الزامی متناسب با واحد موظف مسئولیت :تبصره

 .هاي اجرائی کاهش می یابد
 12حداکثر امتیاز قابل احتساب از قسمت کمیت تدریس :تبصره

 .امتیاز است

4 
راهنمایی و مدیریت پروژه 

کارشناسی و یا عناوین 
 موضوعات مشابه مصوب

 .امتیاز 2حداکثر امتیاز این بند تا . امتیاز 0.3به ازاي هر واحد

 
 فعالیتهاي پژوهشی، فناوري: ب

 عنوان بند
 

 نحوه امتیاز دهی
 

1 

پژوهشی منتشر  _ مقاله علمی
شده در مجالت علمی 
وپژوهشی معتبر داخلی و 

 خارجی
 

 امتیاز داده می شوند 1.2مقاالت مشترك بین المللی با ضریب  -
امتیاز  30تا   Nature , Scienceچاپ مقاله در مجالت  -

 می باشد
پژوهشی چاپ شده در مجالت داراي نمایه  -مقاالت علمی  -

WOS،      امتیاز 7 تا 
پژوهشی چاپ شده در مجالت داراي نمایه  -مقاالت علمی  -

 امتیاز5 تا ،WOSغیر
و برنامه تحقیقاتی مصوب  موضوع مقاله بایستی با تخصص : تبصره

 متقاضی در ارتباط باشد
کتاب یا اثر در مجالت  مقاالت چاپ شده تحت عنوان نقد: تبصره



متناسب با ) ، علمی پژوهشی یا علمی ترویجیWOS(معتبر 
درصد امتیاز مقاله کامل در همان  20درجه علمی مجله، به میزان

 مجله محاسبه خواهد شد

2 
 مروري _مقاله علمی 

منتشرشده در نشریه هاي 
 معتبر

 
 امتیاز4تا
 

3 
یه چاپ شمقاله علمی  و تح

علمی  هاي شده در نشریه
 داخلی معتبر ترویجی

 امتیاز 3تا

4 
 مدخل چاپ شده در

ها و  ها، دایرة المعارف دانشنامه
 فرهنگ ها

 
 )امتیاز قابل محاسبه است 4حداکثر تا ( امتیاز 2تا 
 
 

5 

مقاله علمی کامل ارائه  شده 
در مجموعه مقاالت یا مجالت 
همایش هاي علمی معتبر  ملی 

 و بین المللی
 

هــاي  چــاپ شــده در مجموعــه مقــاالت کنفــرانسمقــاالت کامــل 
 امتیاز  2تا  المللی،  بین
مقاالت کامل چاپ شـده در مجموعـه مقـاالت کنفـرانس هـا ي      - 

 امتیاز 1تا داخلی،
حداکثر تعداد مقاالت قابل قبول از یـک متقاضـی در یـک    : تبصره

                                                                                                                                        مورد می باشد                                      3همایش در هر سال 
امتیاز می  5حداکثر امتیاز قابل محاسبه براي این قسمت : تبصره
 .باشد

 
 

  



6 

 علمی در مقاله خالصه
  مقاالت  مجموعه
 هاي علمی معتبر   همایش

 

خالصه مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس هاي بین 
 .امتیاز1تاالمللی، 

  تاخالصه مقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت کنفرانس هاي داخلی،
 .امتیاز0.5

 امتیاز می باشد 3حداکثر امتیاز قابل محاسبه در این قسمت : تبصره
حداکثر تعداد خالصه مقاالت قابل قبول از یک متقاضی  در یک : تبصره

 مورد می باشد                                                              3همایش در هر سال 

7 

مقاله علمی پژوهشی 
صددرصد مستخرج از 

پایان نامه عضو / رساله
 هیأت علمی                   

 امتیاز 5امتیاز و حداکثر امتیاز این بند 1هر مقاله تا
 صورتی در بند این موضوع هاي مقاله از یک هر امتیاز حداکثر: تبصره

 یا نخست، نویسنده بعنوان متقاضی نام که میگیرد تعلق متقاضی به
 نویسنده عنوان به یا و دوم نویسنده به عنوان راهنما استاد نام از پس

 .باشد شده ثبت مسئول

8 

اختراع /  فنی دانش تولید
یا اکتشاف منجر به تولید 

ل و تجاري سازي محصو
 یا فرآیند

 به منظور جدید خدمات و ها روش ها، سیستم یطراح
 درمانی و بهداشتی پژوهشی، آموزشی، معضالت حل

  .مراجع ذیصالح گواهی کشور با درسطح
 هر ساخت و کارگاهی  آزمایشگاهی، وسایل سازي مدل
مراجع  گواهی با شود؛ دستگاه تولید به منجر که قطعه

 .ذیصالح 
 کاربردي پژوهشی محصوالت تولید و اکتشاف اختراع،

تأیید مراجع  با کشور داخل قانونی مراجع در شده ثبت
 .ذیصالح

 امتیاز3تا 
 

 کاربردي پژوهشی محصوالت تولید و اکتشاف اختراع،
 چارچوب در که فناورانه دستاوردهاي و شده ثبت

 دکتري هاي رساله و ها پایان نامه کاربردي، هاي پژوهش
 یا دانش بنیان شرکت قالب در فکري مالکیت رعایت با

 تجاري سازي مراحل دانشگاه تهران، شرکت دانشگاهی
 تثب .باشد رسیده انجام به مربوطه مراجع تأیید با آن

 فناوري و پژوهشی دستاوردهاي )پتنت( فکري مالکیت
 و رسیده فروش این که به به شرط ،تهران دانشگاه نام به
 شود استفاده آن از لیسانس تحت به صورت یا

 15تا 
 امتیاز

9 
اثربدیع و ارزنده هنري یا 
 امتیاز 10تا  ادبی و فلسفی چاپ شده

 
  



10 
ایجاد ظرفیت فعال در جذب 

دانشگاه اعتبارمالی  براي 
 و پرداخت باالسري تهران

 

منجر به ارائه خدماتی به جامعه می شود و هایی که  کلیه فعالیت
به  )اعتبارات جذب شده تجهیزاتی(ویا  از درآمدهاي آن باالسري

 :دانشگاه پرداخت می شود شامل
هاي پژوهشی و فناوري که با اجراي آن یکی از معضالت  طرح 

ارائه خدمات  برگزاري کارگاه، چاپ کتاب،، کشور حل شده باشد
ها و مؤسسات دولتی و  رتی به سازماناي و فنی و نظا مشاوره

جذب اعتبارات تجهیزاتی خارج ، خصوصی و سایر عناوین مشابه
 از دانشگاه

 .شود امتیاز منظور می 1به ازاي هر پانزده میلیون ریال باالسري 
 150المللی به ازاي هر داخل کشور یا بین) گرنت(اعتبار پژوهشی 

 منظور می شود امتیاز 1هزار دالر  5میلیون ریال و یا 

11 
تصنیف،تألیف، تصحیح 

تجدید یا  ترجمه، انتقادي،
 دانشنامه/ویرایش کتاب

 امتیاز 15تصنیف تا 
 امتیاز 10تألیف تا 

 امتیاز 7تصحیح انتقادي تا 
 امتیاز 7ترجمه مرتبط با تخصص تا 

درصد از 30،درصد تغییر 30تجدید چاپ یا ویرایش با حداقل 
  موردامتیازات هر

امتیاز این بند براي کتاب تألیفی یا تصنیفی که به زبان  :تبصره
خارجی و توسط ناشران معتبر بین المللی چاپ شده باشد تا 

 برابر قابل افزایش است 1.5
 

12 

راهنمایی ومشاوره پایان نامه 
دکتري /کارشناسی ارشد 

حوزه  3سطح / ايحرفه
مرتبط با برنامه تحقیقاتی 

 عضو هیأت علمی
مشاوره رساله  راهنمایی و

 4سطح / دکتري تخصصی
حوزه مرتبط با برنامه 

 تحقیقاتی عضو هیأت علمی
 

 امتیاز  0.5امتیار، استاد مشاور ارشد 2: استاد راهنماي ارشد
 امتیاز 1.5امتیاز، استاد مشاور دکتري  6استاد راهنماي دکتري 

شرایط زیر را داشته باشند پایان نامه ها و رساله هایی که : تبصره
 :امتیاز دهی خواهند شد1.2با ضریب 

 به صورت میان رشته اي یا بین رشته اي تدوین  شوند  الف ـ 
 راهنمائی شوندبه صورت مشترك با اساتید بین المللی  -ب ـ

هاي پژوهشی دانشگاه با نیازهاي  در راستاي ارتباط فعالیتج ـ 
تی ها و مؤسسات دولتی و غیر دول جامعه، از حمایت مالی سازمان

 برخوردارند ......  بند ز، و پارك علم و فناوري،
 المللی  دـ راهنمایی پایان نامه دانشجویان بین

امتیاز از قسمت  3براي دریافت پایه ویژه کسب حداقل : تبصره
نامه یا رساله و براي کسب پایه ممتاز کسب  راهنمایی پایان

ه مرتبط با امتیاز از قسمت راهنمایی پایان نامه یا رسال 4حداقل 
 .برنامه تحقیقاتی عضو هیأت علمی الزامی است

امتیاز  12حداکثر امتیاز قابل محاسبه براي این قسمت : تبصره
 .می باشد

 
 

13 

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                کرسی هاي نظریه پردازي                                                                                                        
 
 
 
 

 2تا ارائه کرسیهاي علمی ترویجی
 امتیاز

 از برگرفته پژوهشی _ علمی نتایج و دستاوردها ارائه
 میزگردهاي و ها همایش در پردازي نظریه هاي کرسی
 المللی بین و ملی علمی مراکز

 4تا
 امتیاز

 و انسانی علوم به ویژه علوم هاي حوزه در علمی نقد
 اسالمی معارف

 
 3تا

 امتیاز



 
 

 و انسانی علوم به ویژه علوم هاي حوزه در نوآوري
 اسالمی معارف

 3تا
 امتیاز

 انسانی علوم به ویژه علوم هاي حوزه در نظریه پردازي
 اسالمی معارف و
 

 7تا
 امتیاز

14 
کسب رتبه در 

هاي ملی و بین  جشنواره
المللی مرتبط با حوزه 

 تخصصی      
 امتیاز6تا

15 
ارزیابی، داوري و نظارت 

بر فعالیت هاي پژوهشی، 
                                                                                       فناوري و نوآوري                                                                                                              

و  عداوري  مقاله هاي علمی پژوهشی مجالت معتبر و آثار بدی
 امتیاز 1ارزنده هنري هرمورد 

هاي پژوهشی یا فناوري هر  داوري یا نظارت برطرح داوري کتاب،
 امتیاز2مورد تا 

 امتیاز است 5حداکثر امتیاز قابل قبول در این قسمت : تبصره

16 
 

استناد کیفیت پژوهش و
 به مقاالت 
 

 :محاسبه امتیاز مورد نظر ازفرمول ذیل استفاده می شودبراي 
  

مجموع تعداد ارجاعات به کل مقاالت متقاضی در =   امتیاز استناد
     5/0×   بیست سال گذشته

                                                            20 
ق فرد متقاضی در زمان استحقا h-index  =  اچ ایندکس امتیاز

 5/0× پایه دریافتی 
 

پایگاه مورد استناد بر اساس نظر هیأت رئیسه دانشگاه تعیین * 
  شد خواهد

 
 

امتیاز براي  7امتیاز براي پایه عادي،  4، کسب حداقل 13-3الزم به ذکر است بدون محاسبه امتیاز بند *
 .امتیاز از قسمت پژوهش براي پایه ممتاز الزامی است 11پایه ویژه و 



 فعالیتهاي اجرائی و خدمات علمی: ج
 نحوه امتیاز دهی عنوان بند

1 
و مشارکت براساس دانشگاه تهران حضور فعال و تمام وقت در 

 تکالیف تعیین شده در آئین نامه مدیریت
 

از صفر تا حداکثر یک امتیاز 
 براي هر نیمسال

امتیاز این  1,2کسب حداقل 
قسمت براي دریافت هر نوع 

 .استپایه الزامی 
 امتیاز 7تا  ) به شیوه گردآوري(تدوین کتاب  2
 امتیاز 2تا  تدوین مجموعه مقاالت   3

برپایی نمایشگاه هاي پژوهشی، فناوري، هنري و مدیریت  4
 اجرایی برنامه هاي هنري           

 امتیاز 2تا 
 
 

5 
طراحی و راه اندازي آزمایشگاه یا کارگاه فنی، واحد پژوهشی، 

تخصصی، شبکه تخصصی رایانه، یا واحدهاي نیمه  کتابخانه
 صنعتی

 امتیاز 3تا

ایجاد رشته هاي جدید و به خصوص رشته هاي میان رشته اي  6
 امتیاز 5تا  و تقویت و گسترش تحصیالت تکمیلی

مشارکت در طراحی، راه اندازي و برگزاري کارگاه هاي  7
 امتیاز 1ساعت  8هر   متتربیتی، آموزشی، پژوهشی و فناوري ضمن خد -فرهنگی

 امتیاز 5تا  تولید و گسترش برنامه هاي کارآفرینی 8

9 
همکاري مؤثر در تأسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، مؤسسه 

هاي عالی آموزشی و پژوهشی، شهرك ها و پارك هاي علم و 
 فناوري، مراکز رشد و شرکت هاي دانش بنیان

 امتیاز 4تا 

 جذب دانشجویان خارجیایجاد ظرفیت فعال در  10
 

ازاي هر دانشجوي خارجی  هب
امتیاز منظور   1جذب شده 

 می شود
مدیر مسئولی، سردبیري، عضویت در هیأت تحریریه نشریه هاي  11

 امتیاز 1به ازاي هرسال  علمی معتبر و ریاست قطب هاي علمی رسمی کشور
 امتیاز 2تا  دبیري همایش ها 12
ساعت همکاري 50به ازاي هر  سراسرياالت آزمون ؤطراحی س 13

 امتیاز 1
 امتیاز 14تا  4هر سال از  )مسئولیت هاي اجرائی(پذیرش مسئولیت قواي سه گانه  14
کمیته ها و هیأت هاي رسمی شوراي عالی   شرکت در شوراها، 15

 امتیاز 2به ازاي هر سال تا .                                                                                                            که جزء وظایف سازمانی فرد نباشد... انقالب فرهنگی و

 .امتیاز می باشد 14ابل احتساب از این قسمت حداکثر امتیاز ق* 
امتیاز براي دریافت پایه  12در مجموع با رعایت شرایط تعیین شده در این فرم، کسب حداقل  •

 .امتیاز براي دریافت پایه ممتاز الزامی است 50امتیاز براي دریافت پایه ویژه و  25عادي، 



 


