
 

 

 با هماهنگی قبلی رئیس دانشکده / دبیر کمیته منتخب یا ارتقاء دانشکده                  براساس نظر کمیته منتخب / ارتقاء دانشکده  

     آزمایشی  –جهت بررسی پرونده تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی 

 تبدیل وضعیت از کارشناس به هیأت علمی                         آزمایشی به رسمی قطعی        –تبدیل وضعیت از رسمی 

 ارتقاء مرتبه از دانشیاری به استادی                                                               ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری  

 خانم / آقای                    عضو محترم هیأت علمی گروه آموزشی 

 در دفتر دانشکده با حضور امضاء کنندگان زیر جلسه تشکیل گردید.               در روز              مورخ 

 پس از بحث و بررسی در کمیته منتخب دانشکده، به شرح ذیل تصمیم گیری شد. 

 احراز شرایط  امتیاز  )فعالیت های فرهنگی ، تربیتی ، اجتماعی(  1ماده 

   امتیاز  5 هاحداکثراستمرار در تقید و پایبندی به ارزش 6-1

   امتیاز 30حداکثر امتیاز  10حداقل  6-1تا  1-1مجموع بندهای

   )فعالیتهای آموزشی(  2ماده 

   امتیاز  5حداقل  انضباط درسی و شئونات آموزشیرعایت نظم و  2-1

   امتیاز  17، استادی: حداقل امتیاز  16حداقل دانشیاری: کیفیت تدریس  2-2

   امتیاز 30حداکثر  ،امتیاز 15حداقل کمیت تدریس  2-3

   امتیاز 40 حداکثرامتیاز،  20 حداقل 3-2تا  1-2مجموع بندهای

   فناوری ( –) فعالیت های پژوهشی 3ماده

   امتیاز  40، استادی: حداقل امتیاز  25حداقل دانشیاری :  ISI ،ISCپژوهشی ،  –مقاله علمی  3-1

    1-3درصورت عدم کسب حداقل امتیاز از بند 

   مقاله برای ارتقا به دانشیاری   3برای ارتقا به استادی، مقاله با عنوان نویسنده مسئول  5دارا بودن 

   مقاله به زبان فارسی  1دارابودن 

   امتیاز  30امتیاز حداکثر مجموع  7 کار واحد در حداکثرمروری  –مقاله علمی  -3-2

   امتیاز  9امتیاز ، حداکثر مجموع  3 کار حداکثر واحد ترویجی داخلی -های علمیتحشیه چاپ شده در نشریهترویجی و  –مقاله علمی  -3-3

   امتیاز  8امتیاز، حداکثر مجموع  2کار حداکثر واحد  هاها و فرهنگالمعارفها، دایرهشده در دانشنامهچاپمداخل  -3-4

    امتیاز 12امتیاز، حداکثر مجموع  2حد کارالمللی حداکثر وابینمعتبر ملی و  هایمقاله علمی کامل ارائه شده در همایش -3-5

                         امتیاز  5امتیاز حداکثر مجموع  1حداکثر واحد خالصه مقاله علمی در مجموعه مقاالت همایش های علمی معتبر   3-6

   مقاله  3حداکثر تعداد مقاله های قابل قبول در هر همایش 

         امتیاز  5حداکثر مجموع امتیاز، 2حداکثر واحد کار مقاله علمی صددرصد مستخرج از رساله/ پایان نامه   -3-7

 شرایط مقاله: 

 نویسنده اول باشد یا -

 نام متقاضی، پس از نام استاد راهنما قرارگیرد یا  -

 متقاضی، به عنوان نویسنده مسئول باشد.  -

  

 امتیاز  20: 6تا 1بند        محصول یا فرآیند تولید دانش فنی/ اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری سازی   3-8

 امتیاز  30: 10تا 7بند                                                                                                                       

 امتیاز 50مجموع بندها: حداکثر                                                                                                                        

  

 گزارش های علمی طرح های پژوهشی و فناوری دانشگاهی   3-9

 امتیاز  6امتیاز واحد، حداکثر مجموع  2داخل موسسه :  -

 امتیاز ، حداکثر مجموع :سقف ندارد 15واحد خارج از موسسه: حداکثر  -

  

   امتیاز  30امتیاز  حداکثر کل  10حداکثر واحد  اثر بدیع و ارزنده هنری یا ادبی و فلسفی چاپ شده -3-10

   را پوشش دهد.  1-3حداقل امتیاز بند  %50میتواند  10-3)بخش طرحهای خارج از مؤسسه( و  9-3، 8-3امتیاز بند 

 5000میلیون ریال گرنت داخلی و یا  150به ازای هر  حداکثر واحدکار  المللیایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت( داخلی یا بین  -3-11

 امتیاز  12امتیاز حداکثر مجموع  1دالر گرنت خارجی 
  

   امتیاز است(10ترجمه  و)حداکثر کل مجموع امتیاز تصحیح انتقادی  تصنیف، تالیف، ترجمه انتقادی، ترجمه کتاب، دانشنامه -3-12
برای سایر  1-3حداقل امتیاز بند  %25را برای گروههای علوم انسانی و هنر و  1-3درصد حداقل امتیاز بند  %50امتیاز تصنیف یا تألیف می تواند  تا 

 گروهها  را پوشش دهد. 
  

   امتیاز 25جموع حداکثر م امتیاز ،18حداقل استادی :  امتیاز 8دانشیاری:  حداقل:نامه راهنمایی و مشاوره پایان -3-13

   پایان نامه کارشناسی ارشد) منوط به دایر بودن رشته( 4دارای حداقل برای ارتقا مرتبه به دانشیاری 

   رح ملی یا یک کتاب تصنیفی طرساله دکتری مشروط به دایر بودن و دانش آموخته داشتن در صورت فقدان اتمام یک  3برای ارتقا مرتبه به استادی دارای حداقل 

ک کتاب تألیفی یا یک طرح یپایان نامه کارشناسی ارشد درصورت دایر نبودن این مقطع در رشته متقاضی دارابودن  4برای رشته معارف دارابودن حداقل 

 پژوهشی مصوب در رشته تخصصی متقاضی 
  

 

 

 بسمه تعالی

 دانشگاه خوارزمی 



   پردازیهای نظریهکرسی -3-14

   های داخلی و خارجی نوارهکسب رتبه در جش -3-15
 امتیاز  10حداکثر مجموع  های پژوهشیداوری و نظارت بر فعالیت -3-16

 امتیاز  1پژوهشی مجالت معتبر و آثار بدیع و ارزنده هنری حداکثر واحد  –داوری مقاالت علمی  -

 امتیاز  2رحهای پژوهشی یا فناوری حداکثر واحد داوری کتاب، داوری یا نظارت بر ط -

  

    امتیاز  50، ارتقا به استادی امتیاز 30 ارتقا مرتبه به دانشیاری  )حداقل مجموع الزم 14، 12، 10، 9، 8، 1-3مجموع امتیاز بندهای 

   ( اجرایی) فعالیت های 4ماده

   امتیاز  8حداکثر مجموع  ،امتیاز 1حداکثر واحد کار امتیاز ، 5حداقل الزم  1- 4ماده 

   امتیاز 35حداکثر: امتیاز،  10:  4ماده حداقل مجموع 

    امتیاز 130 استادی:، امتیاز 120 :دانشیاری حداقل جمع مواد

 

  

 امضاء اعضای کمیته منتخب :

 

  داور متخصص                    داور متخصص                  داور متخصص                             تخب      دبیر کمیته من  رئیس کمیته منتخب                                   

 نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی 


