
8آئين نامه اصالحي شماره 
فرصت مطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشگاهها و 

موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي 

دفتر امور پژوهشي 
76پائيز 



بسمه تعالي 

8امه اصالحي شماره آئين ن

آئين نامه فرصت مطالعاتي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و 
 آئين نامه استخدامي 6 اصالحي پيوست شماره 5مؤسسات پژوهشي موضوع ماده 

هيئت علمي دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي

مقدمه
 آئين نامـه اسـتخدامي   6 اصالحي پيوست شماره   5بخش آموزش عالي و اجراي ماده       به منظور افزايش ميزان كارآيي و كارآمدي        

اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، آئين نامه نحوه استفاده از فرصتهاي مطالعاتي به شرح زير تصويب مـي                    
.در تدوين اين آئين نامه نكات زير مورد توجه بوده است.شود

سياست جمهوري اسالمي ايران مبني بر ارتباط و همكاري دستگاههاي اجرائي با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و      با توجه به    •
پژوهشي به منظور حل مشكالت علمي و فني كشور و ضرورت بسيج همه نيروها و امكانات و فرصتها به منظور بازسـازي كـشور،                        

و تسهيالت و امتيازات الزم براي اسـتفاده از ايـن فرصـتها انديـشيده شـده      به فرصتهاي مطالعاتي در داخل كشور توجه خاص شده         
در عين حال در مواردي كه ضرورتهائي از قبيل ناكافي بودن امكانات و تجهيزات، عدم دسترسـي بـه اطالعـات، اسـتفاده از       . است

 تخصـصي ويـژه و حـضور جمهـوري     دانش فني و مشاهير و صاحب نظران علمي، به روز نمودن تبادل اطالعات، انجـام تحقيقـات           
.اسالمي ايران در مجامع علمي جهان ايجاب نمايد، فرصتهاي مطالعاتي خارج نيز تجويز شده است

به منظور ارتقاي كيفي فرصتهاي مطالعاتي، به نتايج حاصل از فرصتها توجه خـاص شـده و نقـش ايـن نتـايج در اعـضاي امتيـازات                   •
.بعدي برجسته تر شده است

دف ه-1ماده 
توسعه و تعميق دانش و تجارب اعضاي هيئت علمي و اعتالي مستمر ونهادينه سطح علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عـالي و                  -1- 1

.) كه از اين پس در اين آئين نامه مؤسسه ناميده مي شوند(پژوهشي 
كمك به حل مشكالت علمي و فني كشور و تحقيق در زمينه هاي تخصصي-2- 1
انش فني جديد و استفاده از امكانات پيشرفته علمي و استفاده از روشهاي جديد آموزشي و تحقيقاتيآشنائي با دستاوردها و د-3- 1
كمك به تقويت همكاريهاي علمي منطقه اي و بين المللي و نهادي كردن آنها-4- 1

-2ماده 
ك كارشناسـي ارشـد تمـام وقـت     ؤسسه مي تواند به اعضاي هيئت علمي استاديار به باال و در موارد اسـتثنايي مربيـان داراي مـدر               م

 ماه قطعـي و  9به صورت (رسمي قطعي خود فرصتهاي مطالعاتي در هر نوبت به مدت حداكثر يك سال در داخل كشور و يا خارج از كشور                    
.طبق برنامه اي كه مورد تصويب رئيس مؤسسه قرار گيرد با رعايت ساير مقررات اعطا نمايد) سه ماه شرطي

ه شرطي فرصتهاي مطالعاتي در موارد خاص و بسيار استثنايي به شرط ارائه به موقع گزارش علمي به گـروه مربـوط،    تمديد سه ما -1تبصره  
ارزيابي كار در حد خيلي خوب و ضروري دانستن تداوم آن توسط گروه، تائيد نظر گروه توسط شوراي پژوهش و تصويب رئـيس مؤسـسه                



باشد و دانشگاههاي داراي هيئت مميزه با توجه به موارد مندرج در اين تبـصره رأسـاً در ايـن    و شوراي فرصتهاي مطالعاتي وزارت بالمانع مي        
.مورد اقدام خواهند نمود

. ماه است3 حداقل فرصت مطالعاتي در هر نوبت -2تبصره 

-3ماده 
 مي تواند نـسبت بـه اعـزام آنـان        چنانچه دانشگاه به هر دليلي موفق به اعزام داوطلبان واجد شرايط نشود دراين صورت به طرق زير                

:اقدام نمايد
استفاده از دوره هاي تحقيقاتي و آموزشي و اعطائي سازمانهاي بين المللي: الف
استفاده از برنامه هاي مبادالت فرهنگي و يا تدريس در كرسيهاي زبان فارسي و مراكز ايران شناسي:  ب  

.اه باشد جزو فرصت مطالعاتي عضو هيئت علمي منظور خواهد شد م3 در صورتيكه دوره فوق الذكر بيش از -1تبصره 
نيـز ) تشخيص مناطق محروم با وزارت مي باشد كه جداگانه و هـر سـال اعـالم خواهـد شـد                   ( مربيان دانشگاههاي مناطق محروم      -2تبصره  

اده اين مربيان از فرصت مطالعاتي خارج  استف.  اين آئين نامه از فرصت مطالعاتي داخل استفاده كنند         2مي توانند با رعايت مفاد ماده       
.از كشور و مربيان ساير دستگاهها از هر دو نوع فرصت مطالعاتي منوط به تائيد صالحيت آنها توسط هيئت مميزه مركزي مي باشد

 هـاي تحـصيلي    عضو هيئت علمي در طي دوره فرصت مطالعاتي موضوع اين آئين نامه مجاز به ثبت نام و ادامه تحصيل دردوره                -3تبصره  
براي اخذ مدرك دانشگاهي نمي باشد در غير ا ينصورت حكم فرصت مطالعاتي وي لغو و متقاضي متعهد خواهد بود هزينـه هـايي         

.را كه از اين بابت مؤسسه متبوع و وزارت فرهنگ و آموزش عالي متحمل شده اند به نرخ ارز آزاد دولتي بازپرداخت نمايد

-4ماده 
تقاضـاي  .  از فرصت مطالعاتي بايد حداكثر تا پايان مهرماه هر سال براي سال بعد به مدير گروه مربوط تسليم گردد  تقاضاي استفاده 

رئـيس مؤسـسه مـي    . مزبور پس از اظهار نظر گروه مربوط و تائيد معاون پژوهشي مؤسسه براي اخذ تصميم به رئيس مؤسسه پيشنهاد مي شود  
نكه اعطاي فرصت مطالعاتي به هيچ وجه موجب وقفه يا تعطيل برنامـه هـاي مؤسـسه نـشود، بـا اعطـاي            تواند طبق برنامه مصوب، مشروط بر آ      

 اين آئين نامه جهت اخذ تصميم نهايي به وزارت فرهنگ و آموزش عالي گـزارش  6فرصت مطالعاتي موافقت و مراتب را مطابق با مفاد ماده          
.نمايد

يار داده مي شود راساً و با رعايت اين آئـين نامـه از طريـق هيئـت مميـزه مربـوط نـسبت بـه            به دانشگاههاي داراي هيئت مميزه، اخت      -تبصره
تكميـل و ارسـال فـرم خالصـه پرونـده اعـضاي هيئـت        . بررسي پرونده هاي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي خود اقدام نمايند         

) دفتـر امـور پژوهـشي   ( به معاونت پژوهشي وزارت 21/4/74 مورخ   1043/31علمي اعزامي به فرصت مطالعاتي موضوع نامه شماره         
.الزامي است

 رأساً اقدام كـرده و در صـورت   نظارت بر حسن اجراي اين تبصره به عهده معاونت پژوهشي وزارت مي باشد و در موارد مغاير با مفاد تبصره،    
.نياز در حدود اختيارات تفويض شده تجديد نظر خواهد كرد

-5ماده 
.اده از فرصت مطالعاتي بايد مدارك زير را به مدير گروه مربوط به مؤسسه متبوع خود ارائه نمايدداوطلب استف

عنوان، هدف، سوابق، روش انجام كار، زمان بنـدي ارائـه گزارشـات و             (برنامه مورد مطالعه يا طرحهاي تحقيقي و فعاليتهاي علمي          -1- 5
.در دوران استفاده از فرصت مطالعاتي...) و محورهاي اصلي هر گزارش، زمان تحويل، نتيجه مورد جستجو 



پرسشنامه هاي تكميل شده درخواست فرصت مطالعاتي شامل سوابق استخدامي و خـدمتي، فهرسـت انتـشارات، مقـاالت علمـي و                    -2- 5
.پروژه هاي تحقيقاتي پايان يافته و در دست اجراي متقاضي و ارتباط آنها با موضوع تحقيق در فرصت مطالعاتي

 برنامه مورد نظر از يكي از مؤسسات آموزشي يا پژوهشي يا صنعتي داخل يا خارج از كشور كه مـورد قبـول مؤسـسه                    پذيرش براي -3- 5
.متبوع باشد

از طريـق مؤسـسه متبـوع بـه وزارت فرهنـگ و      ) همان سال تحصيلي( پذيرش براي فرصت مطالعاتي بايد حداكثر تا آخر اسفند ماه         -تبصره
.ير اين صورت اولويت استفاده از فرصت مطالعاتي با نفر بعدي خواهد بوددر غ. آموزشي عالي ارائه شود

-6ماده 
مؤسسه موظف است تا پايان بهمن ماه هر سال گزارشي از درخواستهاي فرصت مطالعاتي اعضاي هيئـت علمـي خـود را همـراه بـا                       

وزارت فرهنگ و آموزش عـالي نتـايج   . الي ارسال داردكليه مدارك آنها كه مورد موافقت قرار گرفته است، به وزارت فرهنگ و آموزش ع          
.بررسي درخواستهاي رسيده را حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به مؤسسه مربوط اطالع خواهد داد

 درصورتي كه درخواستهاي فرصت مطالعاتي در مدت مقرر به وزارت فرهنگ و آموزش عالي نرسد، وزارتخانه تعهـدي در مـورد          -تبصره
.گي به آنها نخواهد داشترسيد

-7ماده 
و يا حداقل زمان بعد از فرصت      (حداقل سابقه خدمت عضو هيئت علمي رسمي قطعي در مؤسسه براي استفاده از فرصت مطالعاتي                

:براي نقاط مختلف كشور به شرح زير تعيين مي گردد) مطالعاتي قبلي
 سـال  4 تبريز، گيالن و مازندران انجام وظيفه مـي نماينـد، حـداقل      راز،براي اعضاي هيئت علمي كه در تهران، مشهد، اصفهان، شي         -1- 7

. سال براي فرصت مطالعاتي خارج از كشور5براي فرصت مطالعاتي داخل و 
 سال براي هر دو نوع فرصت مطالعاتي4براي اعضاي هيئت علمي مؤسسات مستقر در ساير شهرستانها حداقل -2- 7

ان اشتغال دارند، موظفند قبل از استفاده از فرصت مطالعاتي خارج حداقل به مـدت يـك نـيم سـال         اعضاي هيئت علمي كه در تهر      –تبصره  
 واحـد در دوره  3و يـا اينكـه تـدريس    (تحصيلي در يكي از دانشگاههاي مناطق محروم به تشخيص معاونت آموزشـي وزارت خـدمت كننـد           

.يك از دو مورد فوق به عنوان خدمت خارج از مركز محسوب مي گرددانتخاب و انجام هر). كارشناسي ارشد و دكترا را عهده دار باشند

-8ماده 
آن دسته از مراكز دانشگاهي و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و واحدهاي عملي، توليدي و خدماتي و حوزه هاي علميـه داخـل و              

ورد تائيد مؤسسه محل خدمت عـضو هيئـت علمـي      خارج از كشور به عنوان مؤسسه ميزبان براي فرصت مطالعاتي قابل قبول خواهد بود كه م               
باشد به نحوي كه عضو هيئت علمي بتواند به پيشرفتهاي علمي و فني و تحقيقاتي كه در منطقه دانشگاهي وي امكان دسترسي بـه آن نيـست،                     

.صالحيت مؤسسه خارج از كشور بايد به تائيد وزارت فرهنگ و آموزش عالي برسد. دست يابد

-9ماده 
بان استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور مي توانند زمان فرصت مطالعاتي خود را حـداكثر بـه دو بخـش تقـسيم كننـد              داوطل

.مشروط بر آنكه در فاصله بين دو مسافرت حداقل دو نيم سال متوالي در كشور خدمت نمايند



 استفاده از فرصت مطالعاتي بعدي، مبدأ محاسبه سابقه خـدمت          داوطلباني كه فرصت مطالعاتي خو را در دو مرحله مي گذرانند، براي            -تبصره
.، تاريخ بازگشت از آخرين مرحله از فرصت مطالعاتي آنان خواهد بود7موضوع ماده 

-10ماده 
ضاي  آئين نامه ارتقاي اعـ     3 و   2،  1استفاده از فرصت مطالعاتي براي تمام داوطلبان واجد شرايط بر اساس امتيازات مندرج در مواد                

يا تاريخ استخدام براي كسانيكه از فرصـت مطالعـاتي تـا    (هيئت علمي و با رعايت حداقل امتيازات مكتسبه از تاريخ آخرين فرصت مطالعاتي      
:به شرح زير ممكن خواهد بود) كنون استفاده ننموده اند

.زم جهت ارتقاء را كسب نمايند درصد امتيازات ال70متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور بايد حداقل - 10-1
، اتمـام يـك پـروژه تحقيقـاتي     2-5 و 2-4-2، 2-4-1 درصد امتياز از بندهاي مربـوط بـه مقـاالت، بنـدهاي            70 احراز حداقل    -1تبصره

.مستقل و يا دو مورد راهنمايي پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي ضروري است
و مؤسسات آموزشـي و پژوهـشي وابـسته بـه وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي كـه داراي                     براي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها       -2تبصره  

نظير وزراء و معاونين وزراء، رؤسا و معـاونين دانـشگاهها و مؤسـسات آمـوزش عـالي و پژوهـشي وزارت فرهنـگ و           (مشاغل اجرايي   
 كـافي خواهـد   1-10 بند 1 ياد شده در تبصره      امتيازات% 50 سال مسئوليت اجرايي داشته باشند دارا بودن         4كه بيش از    ) آموزش عالي 

.بود ولي مي بايد شرط اتمام يك پروژه مستقل و يا دو مورد راهنمايي پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي را احراز نمايند

. كافي است1-10 درصد امتيازات ياد شده در بند 70براي داوطلبان فرصت مطالعاتي داخل احراز حداقل، - 10-2
صورتي كه تعداد واجدين شرايط استفاده از فرصت مطالعاتي بيش از سهميه مربوط باشند در آن صورت اولويـت بـر اسـاس       در   -3تبصره  

.موارد زير تعيين خواهد شد
). امتياز15حداكثر ( ارتباط فرصت مطالعاتي با تخصص و فعاليتهاي پژوهشي داوطلب در جهت رفع نيازهاي كشور -الف
) امتياز10حداكثر (عاتي با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مؤسسه متبوع  ارتباط فرصت مطال-  ب 
 ميزان مشاركت عضو هيئت علمي در فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و خدمات اجرايي در مؤسسة متبوع به تشخيص مؤسسة متبـوع هـر             -   ج  

). امتياز30جمعاً حداكثر ( امتياز 10كدام حداكثر 
بوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهشي داوطلب از تاريخ استخدام و يـا آخـرين فرصـت مطالعـاتي و يـا                 امتيازات مر  -   د    

). امتياز40جمعاً حداكثر  (7استفاده شده مازاد بر  حداقل سالهاي تعيين شده در ماده )  ماه3بيش از (آخرين بورس تحصيلي 
). امتياز30حداكثر (تياز  ام10خدمت در مؤسسه متبوع به ازاي هر سال .1
 امتيـاز   30 كه به صورت مأموريت تمام وقت باشد، به ازاي هـر سـال تحـصيلي                 7خدمت در مناطق دانشگاهي موضوع تبصره ماده        .2

). امتياز30حداكثر (
ازاي خدمت در مراكز تحقيقاتي، صنعتي، توليدي و خدماتي در مناطق محروم كشور كه به صورت مأموريت تمام وقت باشـد بـه                  .3

). امتياز30حداكثر ( امتياز 15هر سال كامل 
). امتياز30حداكثر ( امتياز 15خدمت در رابطه با نيازهاي دفاعي كشور به ازاي هر سال كامل .4

  ميزان مشاركت عضو هيئت علمي در فعاليتهاي اجرايي، برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي شـوراي عـالي انقـالب فرهنگـي و آمـوزش                -  ه  
مجموعـاً  ( امتيـاز  1 ساعت شركت در جلسات حـداكثر  100 امتياز و يا به ازاي هر 10ه ازاي هر سال فعاليت تمام وقت حداكثر         عالي ب 

). امتياز20
.  به داوطلبان براي طي دوره فرصت مطالعاتي بر حسب محل مورد تقاضا امتيازات زير تعلق مي گيرد-  و  

). امتياز30حداكثر (موزش عالي و پژوهشي داخل كشور فرصت مطالعاتي در دانشگاهها و مؤسسات آ.1



). امتياز30حداكثر (فرصت مطالعاتي در مراكز صنعتي، توليدي و خدماتي داخل كشور .2
). امتياز15حداكثر (فرصت مطالعاتي بطور پيوسته در داخل و خارج كشور .3
).ز امتيا5حداكثر (فرصت مطالعاتي در مراكز پژوهشي آموزشي خارج از كشور .4
) امتياز5حداكثر (فرصت مطالعاتي در مراكز توليدي و صنعتي خارج از كشور .5

-11ماده 
داوطلبان در قبال استفاده از فرصت مطالعاتي در خارج از كشور بايد به موجب سند رسمي تعهد نمايند كه به مدت سه برابـر زمـان             

 برابـر كـل هزينـه    5/1 تحقق اين هدف، داوطلبان سند وثيقه ملكي به ميزان         استفاده از فرصت مطالعاتي در مؤسسة متبوع خدمت كنند و براي          
كه قرار است در طول استفاده از فرصت مطالعاتي دريافت دارند و مبلغ آن توسط مؤسسة متبوع تعيين خواهد شد تعهـد  ) ارزي و ريالي (هاي  

هيچگونـه تـشريفات و يـا اعـالم بـه دفترخانـه در مـورد تخلـف از         خواهند نمود تا در صورت تخلف از مفاد تعهد، مؤسسة متبوع بتواند بدون    
 برابر كليه وجوه هزينه هاي ارزي و ريالي پرداختي بابت وجه الترام و بابت ديون خسارات دولت از متعهـد            5/1طريق صدور اجرائيه به ميزان      

.و ضامن يا متضامنا وصول و دريافت نمايد
و يـا  ( برابر كل هزينه هاي ارزي و ريالي به صـورت ملكـي        5/1ص چگونگي اخذ تعهد معادل       مسئوليت اتخاذ تصميم در خصو     -1تبصره  

) سپردن سند محضري كارمندي با ضمانت دو نفر كارمند رسمي قطعي دولت با ارائه چك، در موارد مقتضي به تـشخيص مؤسـسه                      
.به هيئت رئيسه مؤسسه محول مي گردد

 در سنين بازنشستگي مشغول خدمت مي باشند به شرط سپردن تعهد به منظـور انجـام تعهـدات          آن عده از اعضاء هيئت علمي كه       -2تبصره  
. اين آئين نامه، دانشگاه مي تواند درخواست آنان را مورد بررسي قرار داده و اتخاذ تصميم نمايد11مندرج در ماده 

-12ماده 
قيقات انجام شده خود را هر سه ماه يكبار به مؤسـسة متبـوع   استفاده كنندگان از فرصت مطالعاتي موظفند گزارش پيشرفت كار تح        

 ماه پس از پايان دوره مصوب فرصت مطالعاتي گزارش جامعي درباره فعاليت علمي و پژوهشي خود را كه قبل از اعزام به     3ارسال و حداكثر    
.  تعيين و تائيد شده است به مدير گروه مربوطه ارائه نمايند5شرح ماده 
هـر گـروه مربوطـه بررسـي و سـپس بـه شـوراي پژوهـشي         ) گزارش، مقاالت، روند و نحوه انجـام آن   (زيابي فرصت مطالعاتي     ار -1تبصره  

ارسـال  ) دفتـر امـور پژوهـشي   ( اين آئين نامه به معاونت پژوهشي وزارت 4مؤسسه ارائه و با رعايت مفاد مندرج در تبصره ذيل ماده        
 ارزيابي در مورد مؤسسات داراي هيئت مميزه وظيفه نظارت و در مورد ساير مؤسسات          معاونت پژوهشي وزارت در زمينه    . مي شود 

در هر مورد يك نسخه از گزارش و مقاالت ارائه شده با اظهار نظر مراجع ارزيابي به دفتـر  . وظيفه نظارت و ارزيابي را به عهده دارد   
.امور پژوهشي وزارت ارسال مي شود

از قبيـل  (منظور اشاعه و انتشار نتايج فرصتهاي مطالعاتي توسط دفتر امور پژوهشي وزارت تنظيم و ابالغ مي شود  براي اجراي برنامه هائيكه به      
الزم است داوطلبان گزارش و مقاالت حاصله از فرصت هـاي مطالعـاتي خـود را بـه دفتـر          ) سمينار و چاپ و نشر گزارشات و مقاالت و غيره         

.امور پژوهشي ارائه نمايند
.در غير اين صورت، جهت اصالح به استفاده كننده عودت داده مي شود. نتايج فرصتهاي مطالعاتي بايد در حد قابل قبول باشد-2تبصره 
 عدم انجام مفاد اين ماده و عدم اصالح گزارشهاي غير قابل قبول موجب محروميت از فرصت مطالعاتي و سفرهاي علمي بعـدي     -3تبصره  

.خواهد شد

-13ماده 



هيئت علمي در مدت استفاده از فرصت مطالعاتي فقط از حقوق مبنا استفاده خواهند نمود و مؤسسه متبوع ملزم به پرداخت                اعضاي  
فوق العاده مخصوص مرتبـه و پايـه و سـاير مزايـاي منـدرج در حكـم                  (بديهي است مابقي دريافتي شامل      . ماهيانه آن به حساب آنان مي باشد      

.هيانه توسط مؤسسه متبوع برداشت خواهد شدبابت مقرري ارزي ما) استخدامي
مؤسسه هزينه هاي مربوط به انجام فرصتهاي مطالعاتي در خـارج از كـشور را در صـورت وجـود اعتبـار بـه شـرح زيـر از محـل بودجـه خـود                  

:پرداخت خواهد نمود
كبار در طول يـك دوره فرصـت   براي عضو حداكثر دوبار و براي همراهان فقط ي(بهاي بليت رفت و برگشت عضو و خانواده وي    - 13-1

)مطالعاتي
براي عضو حداكثر دوبار و بـراي همراهـان فقـط يكبـار در طـول               (هزينه اخذ ويزا و عوارض خروج از كشور عضو و خانواده وي             - 13-2

)يك دوره فرصت مطالعاتي
 از ارائه اسناد مثبتـه پرداخـت         دالر براي هر خانواده در يكسال كه پس        3600معادل ريالي هزينه هاي بيمه درماني حداكثر به ميزان          - 13-3

.خواهد شد
) نفر4مجموعاً (مابه التفاوت معادل ريالي مقرري ارزي فرصت مطالعاتي عضو و افراد خانواده وي - 13-4

 داوطلبانيكه با موافقت دانشگاه متبوع با هزينه شخصي به منظور استفاده از فرصت مطالعاتي به خارج از كـشور اعـزام مـي شـوند و                            -تبصره
 در صورت شاخص بودن موضوع و فعاليت هاي تحقيقاتي و نياز آنـان مؤسـسه مـي    3ماده » ب«و  » الف«ن داوطلبان بندهاي    همچني

.درصد حقوق و مزايا اجازه استفاده از ارز با نرخ آزاد دولتي به متقاضي بدهد% 50تواند تا 

-14ماده 
خارج مندرج در اين آئين نامه اعم از حقوق، فوق العاده مخصوص مرتبه    اعتبار الزم براي انجام برنامه فرصتهاي مطالعاتي داخل يا          

همچنين ميزان ارز پرداختي بـه داوطلبـان   . و پايه و مزاياي مندرج در حكم استخدامي بايد به طور مجزا در بودجه ساالنه مؤسسه منظور گردد                
ور با هماهنگي بانك مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران، بـه           متناسب با سطح زندگي كشور محل تحقيق خواهد بود كه مبلغ آن براي هر كش              

.پيشنهاد معاونت پژوهشي و تصويب مراجع ذيربط تعيين خواهد شد
. كسر كسورات قانوني حقوق و مزاياي عضو هيئت علمي طبق ضوابط جاري خواهد بود-1تبصره 
ي هيئت علمي بخـشي از آن را انجـام داده انـد، بـه عنـوان              انصراف از فرصت مطالعاتي اعم از داخل يا خارج پس از آنكه اعضا             -2تبصره  

يك بار استفاده از فرصت مطالعاتي براي آنان محسوب مي گردد و ارز متعلقه و يا معادل ريالي آن متناسب با تعداد روزي خواهـد                    
.بود كه در فرصت مطالعاتي بوده اند

م اخذ ويزا مراجعت نمايند و با توجه به شرايط و مدتي كه در خـارج از   در صورتي كه برخي از اعضاي هيئت علمي به دليل عد          -3تبصره  
.كشور بوده اند، حداكثر يك ماه ارز به آنان تعلق گرفته و اين مدت از طول فرصت مطالعاتي بعدي آنها كسر خواهد گرديد

.ربوطه به مؤسسه ذيربط الزامي است در هر دو مورد فوق استرداد مبالغ ريالي و ارزي دريافت شده مازاد بر مقرري م-4تبصره 

-15ماده 
. جزو سابقه خدمت دانشگاهي عضو هيئت علمي محسوب مي شود11مدت استفاده از فرصت مطالعاتي به شرط رعايت ماده 

-16ماده 
 از مرخـصي  عضو هيئت علمي در حين استفاده از فرصت مطالعاتي و همچنين بالفاصله پس از پايان فرصت مطالعـاتي نمـي توانـد                     

.استحقاقي و يا بدون استفاده از حقوق استفاده نمايد



-17ماده 
اعضاي هيئت علمي مي توانند به منظور ارتباط و همكـاري بيـشتر بـا دسـتگاههاي اجرائـي و حـل مـشكالت علمـي و فنـي كـشور            

هاي مربوط را به شرح زير از محل بودجه خـود     در اين صورت مؤسسه مي تواند هزينه        . مأموريت مطالعاتي خود را در داخل كشور بگذرانند       
.بپردازند

پرداخت حقوق و فوق العاده جذب و محروميت از تسهيالت زندگي و مزاياي مندرج در حكم استخدامي توسط مؤسسه متبوع- 17-1
قيقـاتي  پرداخت حق التحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب در هيئت امناء منطقه در صورت انجام تحقيقات روي پروژه هاي تح                    - 17-2

مؤسسه متبوع
 منطقه در صورت انجام تحقيقات روي پروژه هاي تحقيقـاتي           پرداخت حق التحقيق به ميزان حداكثر سقف مصوب در هيئت امناء          - 17-3

مؤسسه ميزبان از محل اعتبارات مؤسسه ميزبان 
ه عـضو هيئـت علمـي،       ، در صـورتي كـ     )طبق عرف محل و تصويب هيئت رئيسه مؤسسه متبوع يـا ميزبـان            (پرداخت هزينه مسكن،    - 17-4

.فرصت مطالعاتي خود را در خارج از شهر محل اقامت خود سپري نمايد
 آئين نامه فرصت مطالعاتي اعـضاي هيئـت علمـي دانـشگاهها،            2 ماده   2-3شركت در يك كنفرانس معتبر بين المللي بر اساس بند           - 17-5

اي فرهنـگ و آمـوزش عـالي و صـنايع قـرار      مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي در بخش هاي اجرائي كشور كه مورد توافـق وزر              
.گرفته است بدون احتساب سقف ساالنه مسافرتهاي اعضاي هيئت علمي كه با ارائه مقاله صورت مي پذيرد

-18ماده 
.نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه به عهده معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي باشد

 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيد و از تاريخ ياد 5/9/76 بند در تاريخ 35 تبصره و 22 ماده و 18اين آئين نامه در 
.شده الزم اجراء بوده و آئين نامه قبلي و همچنين دستورالعمل اجرائي آن لغو و بدون اعتبار اعالم مي گردد



ميل مي گرددمشخصات متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي كه توسط متقاضي تك

:نام خانوادگي:اينجانب نام
استاد   دانشيار   استاديار    مربي:مرتبه علمي

دكتري                                  فوق ليسانس                         در رشته : بامدرك تحصيلي
اهي از مفـاد    ميباشد بـا علـم و آگـ       كه محل خدمتم در دانشگاه 

آئين نامه فرصت مطالعاتي خود را واجد شرايط دانسته و متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي به منطور انجام تحقيقات در زمينه 

:ميباشم و در همين رابطه مدارك خود را به شرح زير تقديم ميدارمكشور در دانشگاه 
.ج كه مندرجات آن بطور كامل تكميل شده استفرمهاي الف، ب،) 1
.. آئين نامه ارتقاء كه براساس جدول مربوطه تنظيم و تكميل شده است3، 2، 1مدارك مربوط به مواد ) 2
ت و نـشريات    ارسـال مقـاال   ( نسخه ضميمه است                   ............خارجيداخلي  : مقاالت و نشريات    ) 3

.جداول مربوط به ارتقاء كافي استفقط تكميل  ) براي متقاضيان مرتبه دانشياري و استادي ضرورت ندارد
.پذيرش دانشگاهي و پذيرش كشور ثالث براي متقاضياني كه به منظور اخذ ويزا از كشور مورد نظر عازم كشور ثالث هستند) 4
ق، اينجانب استحقاق دريافت فرصت مطالعاتي را داشته و خواهشمنداست پرونده اينجانب را مـورد          با توجه به مندرجات مفاد آئين نامه فو       ) 5

.بررسي و اقدام الزم قرار دهيد

محل امضاء متقاضي

.اين قسمت توسط معاونت پژوهشي دانشگاه ذيربط تكميل مي گردد

 آئين 1،2،3به مواد  مورد بررسي قرار گرفت و امتيازات مربوط مدارك فوق در تاريخ 
: منعكس گرديده بدين شرح اعالم مي گردد3نامه ارتقاء كه در جدول شماره 

            امتياز1امتيازات كسب شده از ماده ) 1
  امتياز2امتيازات كسب شده ازماده ) 2
            امتياز3امتياز مربوط به ماده ) 3

2  ماده 2-4- 2  و  2-4- 1با توجه به مندرجات بندهاي جدول 
 درصد امتيازات مقاالت و نشريات را كسب نموده است               70

جهت بررسي به و كليه مدارك كه صحت آن مورد تائيد مي باشد در تاريخ 
.ارت فرهنگ و آموزش عالي ارسال گرديده استدفترامورپژوهشي وز



فرم الف
پرسشنامه فرصت مطالعاتي

  مصوب وزارت علوم، تحقيقـات و  8/9/76  مورخ  3581/3 فرصت مطالعاتي شماره     8 آئين نامه اصالحي شماره        6دراجراي ماده   
دانـشگاه و يـا بـه دفتـر امورپژوهـشي وزارت علـوم            فناوري ، خواهشمنداست پرسشنامه مربوط را تكميـل و جهـت بررسـي بـه هيـات مميـزه                    

توسط دانشگاه و براساس آئين نامـه فـوق         " اين پرسشنامه بايستي صرفا   . تحقيقات و فناوري براي دانشگاههاي فاقد هيات مميزه ارسال نمائيد         
.الذكر تكميل گردد

 مشخصات داوطلب-1
:شماره شناسنامه:                                                                                         نام خانوادگي:                                                 نام

:             محل تولد:                                                      تاريخ تولد:                                                                صادره از
:  متاهل:                                مجرد

سوابق خدمت- 1
نوع خدمت

      غيررسمي   رسمي آزمايشي                                          رسمي قطعي                             
    مدت خدمت                                                   غيرتمام وقت                         تمام وقت سمت دانشگاه 

نام دانشگاه و سازمان يا موسسه محل خدمت كنوني
حـصيلي در آن خـدمت نمـوده اسـت     ذكر نام دانشگاه يا سازمان كه متقاضي قبل از استفاده از فرصت مطالعاتي به مـدت حـداقل يـك تـرم ت            

)  آئين نامه فرصت مطالعاتي7 ماده 1موضوع تبصره (
). اين قسمت مربوط به اعضاء هيات علمي كه در تهران اشتغال دارند ميباشد(
 محل استفاده از فرصت مطالعاتي درخواستي با ذكر مدت -3

:مدت)                                  موسسه(دانشگاه:                                              شهر:                                             خارج از شهر
:  مدت)                                موسسه(دانشگاه :                                          شهر:                                                  داخل كشور

 عنوان مورد تحقيق در فرصت مطالعاتي-4

 آئين نامه فرصت مطالعاتي10 امتيازات كسب شده توسط داوطلب براساس ماده -5
 ارتباط فرصت مطالعاتي با تخصيص و فعاليتهاي پژوهشي داوطلب در جهت رفع نيازهاي كشور-الف

    امتياز
 ارتباط فرصت مطالعاتي با پيشبرد برنامه هاي آموزشي و پژوهشي موسسه متبوع                  -ب

                                                                                                                                           امتباز
 ميزان مشاركت عضو هيات علمي در فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي و خدمات اجرايي در موسسه متبوع -ج

     امتياز



 تـاريخ اسـتخدام و يـا آخـرين فرصـت مطالعـاتي و يـا                 امتيازات مربوط به مدت زمان فعاليت تمام وقت آموزشي و پژوهـشي داوطلـب از               -د
7استفاده شده مازاد برحداقل سالهاي تعيين شده در ماده ) ماه3از(آخرين بورس تحصيلي بيش 

           امتياز خدمت در موسسه متبوع به ازاء هرسال                                                                                         -د-1
        امتياز  كه به صورت ماموريت تمام وقت باشد به ازاي هرسال تحصيلي    7 خدمت در مناطق دانشگاهي موضوع تبصره -د-2
ام وقت باشد بـه ازاء هرسـال   محروم كشور كه به صورت ماموريت تم خدمت در مراكز تحقيقاتي صنعتي توليدي و خدماتي در مناطق          -د-3

امتيازكامل
           امتياز امتياز حداكثر                                        15يازهاي دفاعي كشور به ازاء هر سال كامل  خدمت در رابطه با تامين ن-د-4
 ميزان مشاركت عضو هيات علمي درفعاليتهاي اجرايي، برنامه ريزي، آموزشـي و پژوهـشي شـورايعالي انقـالب فرهنگـي و وزارت علـوم                         -ه

 امتياز حداكثر1 ساعت شركت در جلسات حداكثر 100 امتيياز يا به ازاء هر 10رسال فعاليت تمام وقت حداكثر تحقيقات و فناوري به ازاء ه
          امتياز

امتيازجمع امتيازات كسب شده 

:زير تعلق مي گيرد به داوطلبان براي طي دوره فرصت مطالعاتي برحسب محل مورد تقاضا امتيازات -و
    اميتاز فرصت مطالعاتي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي داخل كشور                                               -و-1
    امتياز  فرصت مطالعاتي در مراكز صنعتي، توليد و خدماتي داخل كشور                                                   -و-2
          امتياز فرصت مطالعاتي بطور همزمان در داخل و خارج كشور                                                                                      -و-3
  امتياز فرصت مطالعاتي در مراكز پزوهشي آموزشي خارج از كشور             -و-4
     امتياز  فرصت مطالعاتي در مراكز توليدي و صنعتي خارج از كشور                                                                            -و-5

   امتياز:جمع امتيازات كسب شده 
:اظهار نظر رئيس دانشگاه-6

باپيـشنهاداعطاي  )                                                                        موسـسه ( دانشگاهاينجانب                                                               رئيس                       
خانم                                                           كه مورد تائيد دانشكده و مدير گروه / آقاي فرصت مطالعاتي به  

.اً بررسي مدارك زير در دانشگاه بدقت انجام شده استضمن. قرار گرفته موافقت مي نمايم
) ائين نامه فرصت مطالعاتي 5-1موضوع ماده (برنامه تحقيق فرصت مطالعاتي ) 1
) آئين نامه فرصت مطالعاتي5-2موضوع ماده (پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتي ) 2

                                                             نام و نام خانوادگي رئس دانشگاه
تاريخ                                       امضاء

. اين قسمت توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي تكميل مي گردد-7
در تــاريخ                                                        مـورد بررسـي قـرار داده و بـا اســتفاده     وزارت علـوم تحقيقـات و فنـاوري ايـن درخواسـت را      

.داوطلب از فرصت مطالعاتي از تاريخ                                       در                                                           موافقت نمود



فرم ب 
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتي

 آئين نامه فرصت مطالعاتي خواهشمنداست پس از تكميل پرسشنامه زير ان را به هيات مميزه دانشگاه و يـا           5 ماده   5-2براساس بند   
ايـن پرسـشنامه بايـد    . براي دانشگاههاي فاقد هيات مميزه جهت بررسي ارسـال نمائيـد  به دفتر اموز پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري       

.توسط متقاضي تكميل گردد

 مشخصات -1
: شماره شناسنامه: نام خانوادگي:نام

:محل تولد:تاريخ تولد:صادره از
:تعداد فرزندان:متاهل:مجرد
:تلفن:منزلنشاني 

نام و نشاني اقوامي كه در وموقع ضرورت به شما كمك خواهند كرد

: خدمت دانشگاهي- 2
: تاريخ ورود به خدمت در دانشگاه

:نوع خدمت 
                                 غيرتمام وقتتمام وقت     سمت و پايه فعلي دانشگاهي 

تاريخ انتضاب سمت فعلي 

: آشنايي به زبانهاي خارجي- 3

نوشتنخواندنصحبت كردن بانز
ضعيفمتوسطخوبضعيفمتوسطخوبضعيفمتوسطخوب

انگليسي 

فرانسه 

عربي 

آلماني 

محل الصاق 
عكس



)به ترتيب از آخرين مدرك تا ديپلم دبيرستان( درجات علمي و سوابق تحصيلي- 4
ه هاي تحصيلي رشتمدرك 

و تخصصي
سال دريافت كشورنام موسسه آموزشي 

مدرك 

 تاليفات و مقاالت علمي- 5
ترجمهتاليفتاريخ انتشارناشررسالهمقاله كتابعنوان كاريا اثر

: ماموريتهاي مطالعاتي قبل- 6
 فعاليتمدتنوع ماموريت

تا تاريخاز تاريخماموريتفرصت مطالعاتيبورس
كشورو موسسه ميزبان 



: محل تحقيق در هنگام استفاده از فرصت مطالعاتي- 7
:                                                                          نام شهر:                                        نام ايالت:                                                     نام كشور

):يا موسسه(نام دانشكده :                                                                               نام دانشگاه
:تاريخ شروع و خاتمه فرصت مطالعاتي درخواستي

:شگاه يا موسسه فوق جهت انجام تحقيق مورد نظردليل انتخاب دان

:اين قسمت توسط متقاضي تكميل گردد- 8
اينجانب                                                   كه از فرصت مطالعاتي مورد اين پرسشنامه استفاده مي كنم بدينوسيله تعهد مي نمايم كه در پايان 

.فت و پس از اتمام فرصت مطالعاتي گزارش نهايي را تهيه و به مراجع ذيربط حسب نظر دانشگاه ارسال نمايمهر سه ماه مرتباً گزارش پيشر

                                                                                                                                      نام و نام خانوادگي
                                                   امضاءتاريخ

: اين قسمت توسط جانشين متقاضي تكميل گردد-9
ده كننده از اينجانب                                                  داراي قسمت                                                         تعهد مي نمايم كه در غياب استفا

.فرصت مطالعاتي وظايف آموزشي ايشان را انجام داده و در مدت تعهد، تقاضاي استفاده از فرصت مطالعاني ننمايم 
:نام امضاء تعهد كننده                                                                                                             تاريخ 

: تاريخ:                                                        مديرگروه                                                      امضاءتام 

: سابقه علمي و فهرست منابع-10
 سابقه علمي تحقيق انجام شده با ذكر ماخذ به ويژه در ايران - الف

.در اجراي اين تحقيق مورد استفاده قرار خواهد گرفت منابع و ماخذ علمي كه - ب

: پيش بيني زمان الزم براي اجراي كامل تحقيق-11



 داليل خود را در رابطه با انتخاب محل فرصت مطالعاتي با توجه به نوع تحقيق براي فرصت مطالعاتي به -12
:روشني بيان نمائيد

:                                                              دانشگاه نظريه شوراي پژوهشي           -13

 نام و امضاء اعضاي شوراي پژوهشي                                                    دانشگاه-14



بسمه تعالي
ورتعهد نامه ضامن استفاده كننده از فرصت مطالعاتي خارج از كش

:صادره:به شماره شناسنامه:فرزند:اينجانب
:محل كار

:شماره مستخدم در حكم كارگزيني
:نشاني محل سكونت

نسبت خويشاوندي با استفاده كننده از فرصت مطالعاتي
صـت مطالعـاتي   به مفاد تعهد نامه محضري استفاده از فر    متعهد و ملزم ميگردم چنانچه آقاي 

خارج از كشو، كه اينجانب نيز ضامن وي گرديده ام عمل ننمايد از عهده كليه خسارات وارده به دانشگاه و دولت جمهـوري اسـالمي ايـران                      
ريال تقويم گرديـده اسـت برآمـده و چـون خـود را در        كه ميزان آن به مبلغ 

به بانك جاري شمارهاين خصوص ضامن مي دانم  چكي به شماره 
اصـفهان صـادر مـي نمـايم تـا در صـورت تخلـف متعهـد ،         ريال بابت وجه الضمان در وجه دانـشگاه صـنعتي        مبلغ 

.دانشگاه بابت خسارات دولت از حساب جاري اينجانب برداشت نمايد

نام و نام خانوادگي استفاده كننده از فرصت مطالعاتي 
دگي ضامن نام و نام خانوا

امضاء

امضاء



:رياست محترم دنشگاه

 مورخ كه در جلسهخانم                                متقاضي فرصت مطالعاتي در سال      / باسالم، به پيوست فرم ارزيابي آقاي 
. است جهت صدور دستور الزم ارسال مي شودهيات مميزه دانشگاه مورد تائيد قرار گرفته

:معاون آموزشي ادنشگاه:                                                                            شماره 
:امضاء:                                                                             تاريخ

::دانشگاه و فناوري شمعاونت محترم پزوه

خـانم                                                        متقاضـي اسـتفاده فرصـت مطالعـاتي كـه مراحـل                  / باسالم، به پيوست كليه فرمها و مدارك آقاي         
.قانوني را طي كرده و مورد تصويب مقامات ذيربط قرار گرفته است جهت اقدامات بعدي ارسال مي شود

:رياست دانشگاه:                                                                        ماره ش
:امضاء:                                                                         تاريخ

:دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه

             كه استفاده از فرصت مطالعاتي نامبرده مورد تائيـد قـرار گرفتـه اسـت جهـت صـدور               خانم    / باسالمر، بدينوسيله آقاي    
.مجوز خروج از كشور و ارز و ساير تسهيالت مربوط به سفر مطالعاتي معرفي  مي نمايد

:معاون پژوهش و فناوري دانشگاه



بسمه تعالي

مراحل گردش كار پرونده هاي متقاضيان استفاده از فرصت مطالعاتي در دانشگاههاي داراي هيات 
مميزه

كده رياست محترم دانش

                             كه در جلسه مورخ خانم                            / باسالم، به پيوست صورتجلسه و فرم هاي فرصت مطالعاتي آقاي 
.اين گروه مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است، جهت اقدام الزم ارسال مي شود

:مديرگروه:شماره
:امضاء:تاريخ

معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه

متقاضـــــــي خانم / با سالم، به پيوست پرونده آقاي 
فرصت مطالعاتي كه در جلسه مورخ 

.كميته منتخب دانشكده مورد بررسي و تصويب قرار گرفته است جهت هرگونه اقدام ارسال مي شود

:رئيس دانشكده:شماره
:امضاء:تاريخ

:تاريخ

)نشگاهدبيرمحترم هيات مميزه دا(معاون محترم آموزشي دانشگاه

كه مراحـل بررسـي و تطبيـق        متقاضي فرصت مطالعاتي    خانم / باسالم، به پيوست پرونده آقاي 
. شوراي پژوهشي دانشگاه انجـام شـده جهـت طـرح در هيـات مميـزه ارسـال مـي شـود                مقررات در جلسه مورخ 

.الم فرمائيدمستدعي است مقرر فرمايند پس از بررسي نتيجه را جهت اقدامات بعدي اع

:معاون پژوهشي:شماره
: امضاء:تاريخ



ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتي خارج از كشور براي هيات علمي 
دانشگاهها و مراكز پژوهشي

:مقدمه
در ادامه تحوالت ساختاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و توجه به اصل تمركز زدايي و نيل به اسـتقالل دانـشگاهها و مراكـز       


 	���ر�    " پژوهشي و با عنايت به ارزيابي نتايج به دست امده از اجراي       ���
 ا����� ه���ت ����
      ����٨ ����� ا������ � !�"# 

 اصـالحي  5و در اجـراي مـاده   ) 2/10/76 مـورخ  3899/3موضـوع بخـشانمه شـماره      ( " &زش ���
 و-,وه�*
   دا�*(�ه)� و �&%$�ت ��   
 آئين نامه استخدامي هيات علمي دانـشگاهها و موسـسات پژوهـشي كـشور، بـه منظـور ايجـاد ارتبـاط پيوسـته و هدفمنـد بـا                          6پيوست شماره   

�2&ا01  "همكاري هاي علمـي پايـدار در سـطح منطقـه اي و بـين المللـي       دانشگاهها و موسسات علمي و پژوهشي خارج از كشور و تقويت          

     

 �6رج از 4*&ر 1"ا� ه��ت ���
 دا�*(�ه)� و �"ا34 -,وه*����� � !به شـرح زيـر بـراي اجـرا ابـالغ مـي       " ا%�78د� از #"
.شود

. ناميده مي شوند" �&%$�"دانشگاهها و مراكز پژوهشي دراين بخشنامه به اختصار
:اده از فرصت مطالعاتيشرايط استف- 1
)آزمايشي يا قطعي(دارا بودن وضعيت استخدامي-1- 1
دارا بودن دست كم چهارسال سابقه خدمت براي بار اول و لحاظ دست كم چهارسال فاصله از پايان فرصت قبلـي بـراي دفعـات          -2- 1

.د بودبعد؛ مدت هاي مذكور براي اعضاي هيات علمي موسسات تازه تاسيس و در حال توسعه، سه سال خواه
دارا بودن مرتبه علمي استادياري با باال؛ استفاده از فرصت مطالعاتي براي مربياني كه از نظر آموزشي و پژوهشي برجـسته هـستند                        -3- 1

. اين بخشنامه بالمانع است6مطابق دستورالعمل اجرايي بند 
 اين بخشنامه 6ستورالعمل اجرايي بند دارا بودن حداقل امتيازهاي حاصل از فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي و اجرايي مطابق د-4- 1
آن دسته از اعضاي هيات علمي كه تصدي سمت هاي رياست دانشگاه، رياست پژوهشگاه و معاونت وزارتين علـوم، تحقيقـات و                   - 2

فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را براي يك دوره چهارساله به عهـده داشـته انـد، حـق اسـتفاده از فرصـت مطالعـاتي          
.  را دارند4-1رعايت بند بدون 

تعهدات موسسه - 3
تعيين ضوابط پرداخت هزينه هاي ريالي و ارزي فرصت مطالعاتي شامل بليط و هزينه هاي اقامت با توجـه بـه شـئونات علمـي و       -1- 3

. كشور محل انجام ماموريت به عهده هيات امناي موسسه است
.هاي تعيين شده توسط هيات امناء را تامين كندموسسه موظف است از محل حقوق متقاضي و ساير منابع، هزينه -2- 3

مدت فرصت مطالعاتي - 4
 ماه تا يك سال است و اين مدت براي اعطاي ترفيـع سـاالنه و ارتقـاي مرتبـه جـزء سـابقه خـدمت دانـشگاهي                         6مدت فرصت مطالعاتي    

.متقاضي محسوب مي شود



تعهدات متقاضي- 5
 ايـن   6نيز گزارش پاياني پيشرفت تحقيقات خود را طبق دسـتورالعمل اجرايـي بنـد               متقاضي موظف است پيشنهاد انجام كار تحقيقاتي و         

.بخشنامه ارائه نمايد
.دستورالعمل اجرايي ضوابط استفاده از فرصت مطالعاتي با پيشنهاد رئيس به تصويب شوراي موسسه مي رسد- 6
نظارت بر حسن اجراي اين ضوابط بر عهده معاونت پژوهشي - 7
 بنـد تنظـيم گرديـد و بـه تـصويب وزيرعلـوم،         8 شـوراي معاونـان در       28/5/82ث و بررسي در جلسه مـورخ        اين ضوابط پس از بح    - 8

.تحقيقات و فناوري رسيد و مقررات مغاير با آن لغو مي شود



                                                                     بسمه تعالي

آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي
1/7/81قابل اجراء از 

)پيوست آئين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (

:مقدمه 

 و پژوهشي ، كه از اين پس در اين آئين نامه مؤسسه هاي ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي
اجرايي آنان و بر – هاي آموزشي ، پژوهشي و خدمات علمي آموزشي يا پژوهشي ناميده مي شوند ، با توجه به ميزان فعاليت

.اساس مفاد اين آئين نامه امكان پذير است 

: فعاليت هاي آموزشي -1ماده 

ي كيفيت تدريس با نظرخواهي از دانش آموختگان و دانشجويان انجام مي شود و در آخر هر نيمسال ارزياب–كيفيت تدريس-1- 1
( در زمان ارتقاء ، امتياز كسب شده در هر درس . تحصيلي امتياز كسب شده در هر درس در پرونده عضو هيأت علمي ضبط مي گردد 

ردد و از تقسيم حاصل جمع اين اعداد بر تعداد كل واحدهاي در تعداد واحد آموزشي آن درس ضرب مي گ)  امتياز 20حداكثر 
اختالف امتياز كسب شده از كيفيت تدريس و حداقل امتيازهاي مندرج در بند . تدريس شده امتياز كيفيت تدريس به دست مي آيد 

هاي مربي ، استاديار و دانشيار به حداكثر اين اختالف امتياز در مرتبه .  محاسبه مي شود 1-1 جزء امتيازهاي بند 2 جدول شماره 1- 1
. است 4 و 5 ، 6ترتيب 
جدول حداقل  ( 2 جدول شماره 1-1اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي كه حداقل امتياز كيفيت تدريس مندرج در بند –تبصره 

يط الزم براي ارتقاء مرتبه را كسب نموده باشند واجد شرا) امتيازهاي الزم براي ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي 
.نمي باشند 

امتيازو در مقطع تحصيالت تكميلي 1/2تدريس يك واحد درس در مقطع كارداني و كارشناسي–كميت تدريس -2- 1
 و براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات 6حداكثر امتياز براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي در هر نيمسال تحصيلي .  امتياز 1

. مي باشد 3پژوهشي 
. است 15 و 35سقف امتياز اين بند براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي و پژوهشي به ترتيب 

 اگر عضو هيأت علمي در يك نيمسال تحصيلي يك درس را در چند كالس تدريس نمايد ، امتياز كسب شده براي اولين - 1تبصره 
.منظور مي شود 1/2 و براي كالسهاي تكراري با ضريب 1كالس با ضريب 

 اگر چند عضو هيأت علمي يك درس را به طور مشترك در يك كالس تدريس نمايند ، امتياز آن درس بر تعداد همكاران به - 2تبصره 
.ميزان مشاركت آنان در تدريس تقسيم مي شود 



حداقل امتياز كيفيت تدريس  امتياز كميت تدريس اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي در صورتي قابل احتساب است كه - 3تبصره 
. را كسب نموده باشند 2 جدول شماره 1-1بند 

. امتياز براي هر واحد 25/0راهنمايي پروژه دانشجويان دوره كارشناسي-3- 1

:فعاليت هاي پژوهشي –2ماده 

10يد رسمي از مراجع ذيربط تا  اختراع يا اكتشاف ثبت شده و آثار پژوهشي و فني برگزيده در داخل يا خارج از كشور داراي تائ-1- 2
.امتياز 

. امتياز 8 اثر بديع و ارزنده هنري با ارائه مباني نظري آن به صورت مكتوب براي اعضاي هيأت علمي گروه هنر تا -2- 2
. كسب نمايند 2-2 را از بند 3 يا 2 جدول 3-2از حداقل امتياز بند % 30اعضاي هيأت علمي گروه هنر مي توانند –تبصره 

 امتياز7 مقاله علمي پژوهشي ، چاپ شده در نشريه علمي معتبر ، تا -3- 2
 )index(  براي ارتقا به مرتبه دانشياري و يا استادي به ترتيب دارا بودن حداقل يك و يا دو مقاله در نشريات علمي معتبر نمايه -تبصره 

يه شده در داخل كشور منتشر نمي شود ، تشخيص الزامي بودن با در زمينه هاي تخصصي كه نشريه علمي معتبر نما. شده الزامي است 
.هيأت مميزه است 

 امتياز4 مقاله علمي مروري چاپ شده در نشريه علمي معتبر ، كه نويسنده در زمينه موضوع مقاله صاحب نظر باشد ، تا -4- 2
 امتياز3 مقاله علمي ترويجي چاپ شده در نشريه علمي معتبر تا -5- 2
 امتياز2اله علمي كامل چاپ شده در مجموعه مقاله هاي كنفرانس علمي معتبر تا  مق-6- 2
 امتياز1 خالصه مقاله علمي چاپ شده در مجموعه مقاله هاي كنفرانس علمي معتبر تا -7- 2
بدون در نظر گرفتن متقاضي ارتقاء ، چاپ شده در نشريه علمي معتبر ، ) پايان نامه ( مقاله علمي صد درصد مستخرج از رساله –8- 2

 امتياز1ترتيب اسامي و سهم همكاران تا 
 گزارشهاي علمي طرحهاي تحقيقاتي يا فني ، كه با موافقت مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي انجام شده باشد متناسب باميزان - 9- 2

يد هيأت داوران شوراي پژوهشي گزارشها بايد به تائ:  امتياز براي مجموع گزارشهاي هر طرح 5نوآوري و حل مشكالت كشور تا 
.مؤسسه يا كارفرما رسيده باشد 

3-2از حداقل امتيازهاي بند % 20امتياز گزارش طرح هاي كاربردي كه منجر به حل يكي از مشكالت كشور شده باشد به جاي –تبصره 
.  قابل احتساب است 3 يا 2جدول 

علمي و فعاليت هاي پژوهشي نويسنده يا نويسندگان آن باشد حسب اعتبار  تأليف يا تصنيف كتاب چاپ شده كه حاوي تجربيات - 10- 2
 امتياز20محتوي ، كيفيت نگارش و كميت اثر و اعتبار ناشر در چاپ اول تا 

.فقط به يك كتاب در مرحله چاپ با گواهي معتبر چاپ از يكي از ناشران معتبر امتياز داده مي شود –تبصره 
 امتياز3ليفي يا تصنيفي در صورتي كه همراه با افزودن مطالب جديد باشد تا  تجديد چاپ كتاب تأ- 11- 2
 بررسي و نقد چاپ شده در نشريات علمي معتبر و يا ويرايش علمي هر كتاب مشروط بر اينكه نام ويراستار در شناسنامه كتاب به - 12- 2

 امتياز2وسط متقاضي ارتقا باشد، تا چاپ رسيده باشد و يا همراه با گواهي معتبر مبني بر ويراستاري كتاب ت



، 8براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي، كه ويراستاري علمي از وظايف اصلي آنها است ، سقف امتياز اين بند به جاي –تبصره 
. مي باشد 12

 امتياز10 تصحيح انتقادي كتاب معتبر تا - 13- 2
جود در جهان و تشخيص صحيح ترين و نزديكترين نسخه به مؤلف و ارائه روش تصحيح انتقادي شامل معرفي نسخه بدل هاي مو–تبصره 

تحقيق و ذكر مأخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و كتاب شناسي آن و تكميل نقائص چه در عبارت و چه در محتوي و 
داوري در بهترين برداشت و نظاير آن

 امتياز براي هرپايان نامه3 امتياز و حداكثر 5/0ارشد يا دكتري حرفه اي براي هر واحد  راهنمايي پايان نامه دوره كارشناسي - 14- 2
 امتياز براي هر رساله8 امتياز و حداكثر 5/0 راهنمايي رساله دكتري تخصصي براي هر واحد - 15- 2

.م مي شود امتياز راهنمايي پايان نامه يا رساله به نسبت مساوي بين مشاوران مربوط تقسي% 30- 1تبصره 
 به پايان نامه يا رساله اي امتياز داده مي شود كه با موافقت مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي در مؤسسات آموزشي يا -2تبصره 

.پژوهشي مورد تأئيد وزارت علوم ، تحقيقات و فناّوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي انجام شده باشد 
10ز رشته هاي خاص علوم انساني كه مستلزم تحقيق و تفحص است ، حسب تشخيص هيأت مميزه تا  ترجمه كتاب دربعضي ا- 16- 2

.امتياز

 :2ساير تبصره هاي ماده 

 مرجع تعيين اعتبار علمي مجله هاي داخلي ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناّوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و -1تبصره 
.ميزه است مجله هاي خارجي هيأت م

مقاله هاي گروه هنر چاپ شده در ساير مجله ها ، كه داراي هيأت تحريريه معتبر باشند به تشخيص كميسيون هاي تخصصي –2تبصره 
. پذيرفته مي شوند 5-2 تا 3-2هيأت مميزه ، براي محاسبه در بندهاي 

. شده و داراي گواهي چاپ معتبر باشند امتياز داده مي شود  فقط به دو مقاله كه براي چاپ در نشريات علمي معتبر پذيرفته-3نبصره 
 به مقاله هاي چاپ شده در نشريات علمي ، ادواري و غير ادواري كه داراي هيأت تحريريه معتبر باشند ولي اعتبار آنها هنوز -4تبصره 

. حسب مورد تعلق مي گيرد 5-2 تا 3-2دهاي  امتياز براي محاسبه در بن2مورد تائيد قرار نگرفته است ، به تشخيص هيأت مميزه تا 
مرتبه قبل از احرازو) گروه پزشكي تخصص در مورد ) دكتري تخصصيپس از اخذ درجهفعاليت هاي پژوهشيامتياز-5تبصره

ه استثناي حداقلب )  حسب مورد2ماده هر يك از بندهايدر جمع امتيازهايدكتري نباشدمستخرج از رسالهمشروط بر اينكهاستادياري
. احتساب استقابل)ارتقاء براي3-2از بند امتياز الزم

 امتياز كسب نمايد همان فعاليت مجدداً نمي تواند از 15-2 و 14-2 ، به استثناي بندهاي 2 چنانچه فعاليتي از يكي از بندهاي ماده -6تبصره 
.ساير بندهاي همين ماده كسب امتياز نمايد 

دي كه اعضاي هيأت علمي سهم خود را در فعاليتهاي پژوهشي مشترك تعيين كرده باشند امتياز فعاليت به نسبت اعالم  در موار- 7تبصره 
1شده تقسيم مي شود ، در غير اين صورت امتيازهاي كسب شده طبق جدول شماره 

.توزيع مي گردد 



 نحوه توزيع امتياز فعاليت هاي پژوهشي مشترك-1جدول شماره 

 از همكاران از امتياز مربوطسهم هر يك
 هر يك از بقيه همكاراناول

تعداد همكاران

 )1(ستون  )2( ستون 
100% 1
85%45% 2
75%40% 3
70%35% 4
60%30% 5
% )140در مجموع (≥% 50%28 C≥

 در مواردي كه مقاله مستخرج از پايان نامه يا رساله دانشجو باشد ، نام دانشجو بايد به عنوان همكار اول درج شود ، ولي -8تبصره 
مي تعلق مي گيرد و امتياز ساير  به همكار بعد از دانشجوي مذكور در ترتيب اسا1امتيازهاي مربوط به همكار اول در جدول شماره 

.همكاران مطابق معمول محاسبه مي شود 

:اجرايي – خدمات علمي -3ماده 
 ترجمه كتاب از متن معتبر و ارزنده خارجي به زبان فارسي و يا فارسي به زبان خارجي با در نظر گرفتن اعتبار علمي و كميت متن -1- 3

 امتياز12اصلي و كيفيت ترجمه و اعتبار ناشر تا 
. فقط به يك كتاب در مرحله چاپ ، با گواهي معتبر چاپ از يكي از ناشران معتبر امتياز داده مي شود - 1تبصره 
 و 14-2امتياز ترجمه كتاب براي اعضاي هيأت علمي گروه هاي آموزشي فاقد تحصيالت تكميلي به جاي امتيازهاي بندهاي -2تبصره 

. قابل احتساب است 15- 2
 امتياز 5/0جمه كامل يك مقاله علمي ، چاپ شده در نشريه علمي معتبر ، باذكر مأخذ تا  تر-2- 3
 تدوين و تأليف جزوه درسي مشروط بر آنكه مشتمل بر قسمت عمده مطالب يك درس كامل و داراي فهرست مندرجات و مأخذ -3- 3

 امتيازبه ازاي هر مورد 2آن تا بوده و مورد استفاده دانشجويان باشد ، با توجه به حجم مطالب و كيفيت 
 امتياز در هر مورد 2 برپايي نمايشگاههاي پژوهشي ، فناّوري و هنري واجراي كنسرت و صحنه تئاتر با ارائه مستندات مربوط تا -4- 3
 و يا  )1(  صنعتي يا واحدهاي نيمه) با دستورالعمل هاي آموزشي الزم براي تدريس (  طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه -5- 3

 امتياز در هر مورد 3بخش درماني و يا باليني جديد تا 
 ساير تبصره هاي ماده، تقسيم 7 فعاليت كرده باشند امتياز مربوط طبق تبصره 5-3 تا 1-3اگر چند تن همكار در موضوع بندهاي -تبصره 

.مي شود 



ات و فناّوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و امور اجرايي مؤسسات  امتياز همكاري در امور ستادي دو وزارت علوم ، تحقيق-6- 3
.آموزش عالي يا پژوهشي ، وابسته به اين دو وزارت متناسب با حجم فعاليت به شرح ذيل مي باشد

 امتياز براي هر سال كامل12 وزيران علوم ، تحقيقات و فناّوري و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي -6-1- 3
رئيس دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي و معاونان دو وزارت علوم ، تحقيقات و فناّوري و بهداشت ، درمان و آموزش -6-2- 3

 امتياز براي هر سال كامل10پزشكي تا 
مان و  معاون دانشگاه يامؤسسه آموزش عالي و پژوهشي و مديريت هاي دو وزارت علوم ، تحقيقات و فناّوري و بهداشت ، در-6-3- 3

 امتياز براي هر سال كامل7آموزش پزشكي تا 
 امتياز براي هر سال كامل 5 رئيس دانشكده ، پژوهشكده و يا رئيس واحدهاي پژوهشي مستقل تا -6-4- 3
 امتياز براي هر سال4 رئيس بيمارستان و يا معاون دانشكده و يا رئيس مراكز و واحدهاي پژوهشي و خدمات علمي وابسته تا -6-5- 3

كامل
 ساير سمت هايي كه طبق مقررات متصديان آنها بايد عضو هيأت علمي باشند نظير مديران گروه هاي آموزشي و يا پژوهشي و -6-6- 3

 امتياز براي هر سال كامل4پست هاي ستاره دار در مجموعه پست هاي سازماني مصوب تا 
. توسط مقام باالتر تعيين مي شود 6-6-3 تا 2-6-3 ميزان امتياز فعاليت هاي اجرايي مواد - 1تبصره 
خارج از مؤسسه محل خدمت عضو هيأت علمي با موافقت رئيس مؤسسه متبوع  ) 6- 3موضوع بند (  امتياز فعاليت هاي اجرايي -2تبصره 

.براي همكاري مربوط قابل احتساب است 
فعاليت در زمينه مشاغل آموزشي و پژوهشي باشد  در مورد سمت هايي كه ذكر نشده است و يا سمت هاي جديد ، چنانچه -3تبصره 

.خواهد نمود  براي هر سال كامل همطرازي6-3هيأت مميزه باتوجه به امتياز فعاليت هاي مندرج در بند 
طول  اگر ميزان فعاليت در اين ماده در مدت كمتر يا بيشتر از يك سال كامل انجام گرفته باشد حداكثرامتياز مربوط متناسب با-4تبصره 

.مدت فعاليت محاسبه مي شود 
 فعاليت مؤثر در كميسيون ها و شوراهاي رسمي و مؤسسات آموزشي يا پژوهشي ، وزارت علوم ، تحقيقات و فناّوري ، وزارت -7- 3

 امتياز 1 ساعت 50بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، فرهنگستان ها و شوراي عالي انقالب فرهنگي به ازاي هر 
1 ساعت 100كه با كسب موافقت قبلي دانشگاه يامؤسسه آموزش عالي و پژوهشي محل خدمت انجام گيرد به ازاي هر  خدماتي -8- 3

امتياز
:اينگونه خدمات عبارتنداز 

 خدمات پزشكي ، كشاورزي ، فني ، علمي و پژوهشي ، هنري ، تربيت بدني -8-1- 3
انها و مؤسسات دولتي نهادهاي انقالبي و سازم همكاري علمي و فني با-8-2- 3
. همكاري در امور فرهنگي و ساير اموري كه در پيشبرد اهداف جمهوري اسالمي ايران مؤثر واقع شود -8-3- 3
 عضويت در هيأت مديره انجمن هاي علمي رسمي و هيأت تحريريه و سردبيري مجالت علمي -8-4- 3
ي  همكاري در تشكيل جلسات سخنراني ها و سمينارهاي علم-8-5- 3
 همكاري در ايجاد مراكز تحقيقاتي و يا ايجاد هماهنگي و كمك براي انسجام نظام تحقيقاتي كشور -8-6- 3
 همكاري در تهيه ، ارائه و انجام طرح هاي تحقيقاتي مصوب-8-7- 3



 همكاري در فعاليت هاي ميداني براي اكتشاف آثار باستاني-8-8- 3
انشگاهي يا برگزاري كارگاههاي آموزشي همكاري در ايجاد رشته هاي جديد د-8-9- 3
. همكاري در تدوين برنامه هاي جديد دوره هاي آموزشي ، پژوهشي كه تصويب شده و به مرحله اجرا درآمده باشد -8-10- 3
مي ارزيابي و داوري مقاله هاي علمي و گزارش طرح هاي تحقيقاتي ، اختراعات ، اكتشافات و ابداعات هنري ، ادبي ، عل-8-11- 3
 زبان خارجي دوم و سوم ، كه ازآن در مطالعه و تحقيق براي رشته تخصصي استفاده شود ، بر حسب تسلط و ميزان آشنايي بـراي هـر                -3-9

 امتياز3زبان تا 
: كسب امتياز براي زبان خارجي دوم و سوم منوط به احراز يكي از شرايط زير است - 1تبصره 
نظر در آثار و تأليفات خود استفاده متقاضي از زبان مورد –الف 
ارائه مدرك يا گواهي مورد تأئيد مبني بر تسلط متقاضي به زبان خارجي دوم يا سوم –ب 

. به زبان خارجي دوم و سوم فقط در يك مقطع ارتقاء امتياز تعلق مي گيرد - 2تبصره 
اداري حسب مورد در هيأت مميزه ذيربط ، به شرح زير  ارتقا عضو هيأت علمي از يك مرتبه به مرتبه ديگر ، پس از طي مراحل - 4ماده 

:انجام مي گيرد 
 مربي آموزشياران و مربياني كه با موافقت مؤسسه آموزشي يا پژوهشي متبوع موفق به اخذ مدرك تحصيلي باالتر ، از دانشگاهها و -1- 4

اّوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي معتبر و مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فن
.مي شوند ، به مرتبه باالتر ارتقاء مي يابند 

يـا دكتـراي   (مربـوط   ارتقا از مرتبه مربي به مرتبه استادياري بـراي مربيـاني كـه داراي مـدرك تحـصيلي كارشناسـي ارشـد در رشـته                         -4-2
:زير امكان پذير است مي باشند با احراز شرايط ) در رشته هاي وابسته به گروه پزشكي و دامپزشكيياحرفه

 حسب مورد 3 يا 2كسب حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقا مرتبه ، مندرج در جدول هاي شماره –الف 
ارائه يك رساله در سطح رساله دكتري–ب 

يزه ، متقاضي براي تهيه رساله ، به يكي توسط كميسيون هاي تخصصي هيأت مم“الف “ پس از احراز شرايط مندرج در بند - 1تبصره 
متقاضي ارتقا با اخذ مأموريت . از دانشگاههاي مجري دوره دكتري تخصصي رشته تحصيلي متقاضي در داخل كشور معرفي مي شود 

دوره دكتري تحصيلي از مؤسسه متبوع زير نظر استاد راهنماي تعيين شده از طرف دانشگاه با رعايت مقررات مربوط به مرحله پژوهشي 
تخصصي نسبت به انجام مراحل پژوهشي و تدوين رساله در سطح رساله دكتري اقدام مي كند و در صورت موفقيت در دفاع از رساله 

حداقل يك مقاله علمي پژوهشي مستخرج از رساله در نشريات علمي معتبر پس از تائيد )ارائه گواهي معتبر پذيرش ( مربوط و چاپ 
.تبه استادياري ارتقا مي يابد هيأت مميزه به مر

. تدوين رساله در سطح رساله دكتري صرفاً براي ارتقا مي باشد و منجر به اخذ مدرك نمي گردد –2تبصره 
 سال به 5 سال و در مرتبه دانشياري 4 سال و در مرتبه استادياري 5 حداقل مدت اشتغال به منظور ارتقا به مرتبه باالتر در مرتبه مربي -3- 4

براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات . صورت تمام وقت در مؤسسات آموزشي يا پژوهشي معتبر و مورد قبول هياتهاي مميزه مي باشد 
.اين مدت بايد در مؤسسات آموزشي باشد آموزشي الاقل

ط مي تواند تا يك سال كاهش حداقل مدت اشتغال در مرتبه هاي استادياري و دانشياري براي ارتقا با رعايت ساير مقررات مربو–تبصره 
. سال نباشد 8يابد مشروط بر اينكه مجموع مدت اشتغال در مرتبه هاي مذكور كمتر از 



 براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات 2 براي ارتقا از يك مرتبه به مراتب باالتر كسب حداقل امتيازهاي مذكور در جدول شماره -4- 4
. براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي ضروري است 3 شماره آموزشي و حداقل امتيازهاي مذكور در جدول

 براي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و 1-5 و 1-4 ، 3 ، 2 جدول هاي 8-2 تا 3-2 و 3-2 كسب حداقل امتيازهاي بندهاي -1تبصره 

. مي باشد 6/5/1366مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي تازه تأسيس و درحال توسعه تابع مقررات آئين نامه ارتقا مصوب 

 به ترتيب براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات آموزشي يا 5 و 4 رعايت حداكثر امتيازهاي مذكور در جدول هاي شماره - 2تبصره 

 كه امتيازي درج نشده حداكثر 5 و 4در ستون هايي از جداول . پژوهشي در محاسبه امتيازهاي مربوط به ارتقاي مرتبه الزامي است 

. گرفته نشده است امتياز در نظر

. امتياز افزايش مي يابد 5 براي دانش آموختگان دوره دانشوري در مرتبه مربي تا 1 حداكثر امتياز قابل قبول ماده - 3تبصره 
 و رعايت حداكثر امتيازهاي قابل 3 و 2 مؤسسات داراي هيأت مميزه با حفظ حداقل امتيازهاي مندرج در جدول هاي شماره -4تبصره 

 ، مي توانند مقررات خاصي را پيشنهاد و پس از تصويب هيأت مميزه مركزي و ابالغ وزير علوم ، 5 و 4 جدول هاي شماره قبول در
.تحقيقات و فناّوري صرفاً براي اعضاي هيأت علمي خود اجرا نمايند 

.ي ارتقا باشد  بايد مستقيماً در زمينه تخصصي متقاض2 و 1امتيازهاي كسب شده در ماده % 80 حداقل - 5تبصره 
. مي گيرداستفاده قراركسب شده است موردكه در مرتبه فعليمنحصراً امتيازهايياي به مرتبه ديگرارتقا از مرتبهبراي-5- 4

 تاريخ اجراي حكم ارتقا مرتبه از تاريخ تكميل و تحويل پرونده توسط عضو هيأت علمي به كميته منتخب مي باشد ، مشروط بر -6- 4
.ليه امتيازهاي الزم به تشخيص كميسيون تخصصي هيأت مميزه تا آن زمان كسب شده باشد آنكه ك
 تاريخ اجراي حكم ارتقاي مرتبه پرونده هايي كه بدليل عدم كسب حداقل امتيازهاي الزم از طرف كميته منتخب ، كميسيون -1تبصره 

ل مجدد بوده مشروط بر آنكه تكميل پرونده به تائيد كميته تخصصي و يا هيأت مميزه مربوط رد شده باشد ، تاريخ تكميل و تحوي
.منتخب يا كميسيون تخصصي حسب مورد رسيده باشد 

موضوع مقررات مربوط به طرز تشكيل و اختيارات هيأت (  پيوست 3 جدول و 5 تبصره ، 38 بند ، 51 ماده ، 5 اين آئين نامه در - 5ماده 
و پژوهشي ، هيأت مميزه مركزي ومميزه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي 

 به تصويب وزير علوم 6/9/1380در تاريخ )  تبصره 18 بندو 26 ماده ، 26مقررات مربوط به طرز تشكيل كميته منتخب دانشكده شامل 
. مي گردد 6/5/1366، تحقيقات و فناّوري رسيده و جايگزين آئين نامه ارتقا مصوب 

قررات قبلي مربوط به ارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از تاريخ اجراي اين مصوبه كليه م
.لغو مي گردد 



 حداكثر امتيازهاي قابل محاسبه براي اعضاي هيأت علمي موسسات آموزشي-4جدول شماره 
حداكثر 
امتياز هر 

ماده

حداكثر 
امتياز در 
هر موضوع

حداكثر امتياز 
در واحد كار يا 

متر
موضوع بند

هاي آموزشي فعاليت-1ماده 
6 تا 4 20 كيفيت تدريس 1 -1

35 6 كميت تدريس 1 -240
5 25/0 راهنمايي پروژه دوره كارشناسي 1 -3

هاي پژوهشي فعاليت-2ماده 
10 اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج 2 -1
8 اثر بديع و ارزندة هنري 2 -2
7 مي پژوهشيمقاله عل 2 -3
4 مقاله علمي مروري 2 -4
3 مقاله علمي ترويجي 2 -5
2 هاي علمي معتبرهاي كنفرانسمقاله كامل در مجموعه مقاله 2 -6

5 1 هاي علمي معتبرهاي كنفرانسخالصه مقاله در مجموع مقاله 2 -7
5 1 )نامهپايان(مقاله علمي صد درصد مستخرج از رساله  2 -8
50 5 هاي تحقيقاتي يا فنيهاي علمي طرحگزارش 2 -9

20 تأليف يا تصنيف كتاب 2 -10
9 3 تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي 2 -11
8 2 بررسي و نقد و ويرايش علمي كتاب 2 -12
20 10 تصحيح انتقادي كتاب معتبر 2 -13

3 14- 2 دكتراي حرفه اي پايان نامه كارشناسي ارشد ياراهنمايي يا مشاوره
25

8 15- 2 دكتري تخصصيراهنمايي يا مشاوره رساله
10 هاي خاص علوم انسانيترجمه كتاب براي رشته 2 -16

اجرايي–هاي علمي  فعاليت-3ماده 
12 ترجمه كتاب 3 -1

3 5/0 ترجمه كامل يا مقاله علمي 3 -2
4 2 تدوين و تأليف جزوه درسي 3 -3
6 2 ...هاي پژوهشي، فناوري، هنري و رپايي نمايشگاهب 3 -4
6 3 اندازي آزمايشگاه يا كارگاهطراحي و راه 3 -5

30سال 12
وزارتها، مراكز تحقيقاتي و امور ستادي دوهمكاري در امور اجرايي دانشگاه 3 -6

15 5 فعاليت در كميته داخل و خارج از دانشگاه 3 -7
10 5 اتساير خدم 3 -8

35

6 3 زبان خارجي دوم و سوم 3 -9



مؤسسات آموزشياعضاي هيأت علميبراي ارتقايامتيازهاي الزمجدول حداقل1-4-هجدول شمار
از مجموع 

 الي 1مواد 
3

از ماده 
2

از مجموع 
3-2بندهاي 

8-2تا 

-2از بند 
3

1از ماده  از بند 
1-2

از بند 
1-1

مرتبه بعد 
از ارتقا

 قبل مرتبه
از ارتقا

100 35 10 5 20 20 14 استاديار مربي

100 35 15 10 20 16 15 دانشيار استاديار

110 45 20 15 25 10 16 استاد دانشيار

 حداكثر امتيازهاي قابل محاسبه براي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي-5جدول شماره 
حداكثر 
امتياز هر 

ماده

حداكثر 
امتياز در هر 

موضوع

اكثر امتياز در حد
واحد كار يا ترم

موضوع بند

هاي آموزشي فعاليت-1ماده 

6 تا 4 20 كيفيت تدريس 1 -1
35 6 كميت تدريس 1 -240
5 25/0 راهنمايي پروژه دوره كارشناسي 1 -3

هاي پژوهشي فعاليت-2ماده 
10 اختراع يا اكتشاف ثبت شده در داخل يا خارج 2 -1
8 ارزندة هنرياثر بديع و  2 -2
7 مقاله علمي پژوهشي 2 -3
4 مقاله علمي مروري 2 -4
3 مقاله علمي ترويجي 2 -5
2 هاي علمي معتبرهاي كنفرانسمقاله كامل در مجموعه مقاله 2 -6

5 1 هاي علمي معتبرهاي كنفرانسخالصه مقاله در مجموع مقاله 2 -7
5 1 )نامهپايان(ز رساله مقاله علمي صد درصد مستخرج ا 2 -8
50 5 هاي تحقيقاتي يا فنيهاي علمي طرحگزارش 2 -9

20 تأليف يا تصنيف كتاب 2 -10
9 3 تجديد چاپ كتاب تأليفي يا تصنيفي 2 -11
8 2 بررسي و نقد و ويرايش علمي كتاب 2 -12
20 10 تصحيح انتقادي كتاب معتبر 2 -13

3 نامه كارشناسي ارشد سرپرستي پروژه پايان  2 -14
25

8 سرپرستي پروژه و پايان نامه دكتري تخصصي 2 -15
10 هاي خاص علوم انسانيترجمه كتاب براي رشته 2 -16



اجرايي–هاي علمي  فعاليت-3ماده 
12 ترجمه كتاب 3 -1

3 5/0 ترجمه كامل يا مقاله علمي 3 -2
4 2 تدوين و تأليف جزوه درسي 3 -3
6 2 ...هاي پژوهشي، فناوري، هنري و برپايي نمايشگاه 3 -4
6 3 اندازي آزمايشگاه يا كارگاهطراحي و راه 3 -5

سال
30

12
ها، مراكز تحقيقاتي و امور همكاري در امور اجرايي دانشگاه

ستادي دو وزارت
3-6

15 5 فعاليت در كميته داخل و خارج از دانشگاه 3 -7
10 5 ساير خدمات 3 -8

35

6 ٣ زبان خارجي دوم و سوم 3 -9

 جدول حداقل امتيازهاي الزم براي ارتقاي اعضاي هيأت علمي مؤسسات پژوهشي-1-5جدول شماره 

از مجموع مواد
3 الي 1

2از ماده  از مجموع بندهاي 
8-2 تا 2-3

3-2از بند  مرتبه بعد از ارتقا مرتبه قبل از ارتقا

100 55 20 10 تادياراس مربي

100 55 25 15 دانشيار استاديار

110 65 35 20 استاد دانشيار



فهرست نشريات علمي داراي اعتبار

1385اسفند  

::::شامل گروههايشامل گروههايشامل گروههايشامل گروههاي
انسانيانسانيانسانيانسانيعلومعلومعلومعلوم����

هندسيهندسيهندسيهندسيفني و مفني و مفني و مفني و م����
كشاورزيكشاورزيكشاورزيكشاورزي����

پايهپايهپايهپايهعلومعلومعلومعلوم����
هنر و معماريهنر و معماريهنر و معماريهنر و معماري����

5
9فهرست 

26/12/85

    معاونت پژوهشي
، تحقيقات و فنّاوريوزارت علوم



1385  اسفند -ور ميسيون بررسي نشريات علمي كشك معاونت پژوهشي-زارت علوم، تحقيقات و فناوري و

توجه 
9/3/83بر اساس مصوبه مورخ     

كميسيون بررسي نشريات علمي    
كشورتا زماني كه اين كميـسيون      
رأي جديد صادر نكـرده اسـت،       
اعتبار  مصوب مجله هـا عليـرغم        
.تاريخ انقضاء باقي است



1385  اسفند -ميسيون بررسي نشريات علمي كشور ك معاونت پژوهشي-زارت علوم، تحقيقات و فناوري و

»نشريات فارسي«علوم انساني 

ف
اعتبارنام مجلهردي

آخرين تاريخ 
تصويب يا تمديد

تاريخ انقضا

86آذر 85آذر شي پژوه–علمي  ارتباطات و فرهنگ ـ انجمن ايراني مطالعات فرهنگي وارتباطات1

82دي 81دي  پژوهشي–علمي  همكاري باانجمن زبان  و ادبيات فارسي_ دانشگاه شهيد باهنر كرمان _ ادبيات و زبان 2

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي دانشگاه اصفهان_ ادبيات و علوم انساني 3

81خرداد 80اد خرد پژوهشي–علمي دانشگاه تبريز_ ادبيات و علوم انساني 4

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي دانشگاه تربيت معلم_ ادبيات و علوم انساني 5

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي دانشگاه تهران_ ادبيات و علوم انساني 6

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي دانشگاه شهيد بهشتي_ ادبيات و علوم انساني 7

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي دانشگاه فردوسي مشهد_لوم انساني  ادبيات و ع8

84ارديبهشت80ارديبهشت  ترويجي–علمي  مؤسسه اطالعات–اطالعات سياسي اقتصادي 9
85تير 81تير  پژوهشي–علمي ا.ا. كميته ملي المپيك ج–المپيك 10
84شهريور 83شهريور  پژوهشي–علمي انجمن آموزش عالي ايران_آموزش عالي ايران 11
85مرداد 84مرداد  پژوهشي–علمي انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري12
85اسفند 84اسفند  پژوهشي–علمي انجمن پژوهشهاي آموزشي ايران13

84آبان 83آبان  پژوهشي–علمي  انجمن معارف اسالمي_ انجمن معارف اسالمي 14

84شهريور 82شهريور  ترويجي–علمي مع آموزش عالي قمت مج_ي انديشه حقوق15

83اسفند 82اسفند  پژوهشي–علمي دانشگاه شيراز-انديشه ديني16

84دي 83دي  پژوهشي–علمي  همكاري با انجمن ايراني تعليم و تربيت_) س( دانشگاه الزهرا _هاي نوين تربيتي انديشه17

84ارديبهشت 83ارديبهشت ترويجي_علمي ر ميراث مكتوبمركز نش-آينه ميراث18

84آبان 83آبان ترويجي–علمي بازرگانيباانجمنهمكاري_بازرگانيمطالعاتموسسه_بازرگانيهايبررسي19

83مرداد 79مرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–بررسيهاي حسابداري و حسابرسي 20

85آبان 81آبان  ترويجي–علمي ان برنامه و بودجه سازم–برنامه و بودجه 21

81مهر 77مهر   ترويجي–علمي  موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه–برنامه و توسعه 22

86آذر 85آذر  پژوهشي–علمي پژوهش حقوق و سياست ويژه حقوق ـ دانشگاه عالمه طباطبايي23

86فروردين 82فروردين ترويجي–علمي  وروابط بين الملل ـ دانشگاه عالمه طباطباييپژوهش حقوق وسياست ويژه سياست24

85مرداد 84مرداد  پژوهشي–علمي  وزارت آموزش و پرورش_پژوهش در حيطه كودكان استثنايي 25

84مرداد 83مرداد  پژوهشي–لمي ع همكاري با انجمن تربيت بدني_ پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي _پژوهش در علوم ورزشي 26

83اسفند 82اسفند  پژوهشي–علمي  انجمن ايراني تعليم و تربيت_پژوهش در مسائل تعليم و تربيت 27

85فروردين 84فروردين  پژوهشي–علمي  خصوصي با همكاري انجمن علوم قرآن وحديث ايران_پژوهش ديني 28

86آذر 85آذر  پژوهشي–علمي اد دانشگاهيپژوهش زبان و ادبيات فارسي ـ جه29

86مرداد 84مرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران_پژوهش زبانهاي خارجي 30

83بهمن 82بهمن  پژوهشي–علمي  مركز مطالعات و تحقيقات زنان در دانشگاه تهران_پژوهش زنان 31

84شهريور 83شهريور  پژوهشي–علمي  همكاري با انجمن بازرگاني_يي  پژوهشكده امور اقتصادي و دارا_پژوهشنامه اقتصادي 32

82بهمن 78بهمن  پژوهشي–علمي  موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني–پژوهشنامه بازرگاني 33
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ف
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تاريخ انقضا

89مرداد 85مرداد پژوهشي�علمي  دانشگاه مازندران–پژوهشنامه علوم اقتصادي 34
86آذر 85آذر  پژوهشي–علمي  انجمن علوم سياسي –پژوهشنامه علوم سياسي 35
82آبان 78آبان  پژوهشي–علمي  عاليريزي آموزشپژوهش و برنامه موسسه_عالي ريزي درآموزشوبرنامهپژوهش36
84اسفند 80اسفند ترويجي–علمي  وزارت امور اقتصادي و دارايي_پژوهشها و سياستهاي اقتصادي 37
83فروردين82فروردين  پژوهشي–علمي  انجمن زبان و ادبيات فارسي_پژوهشهاي ادبي 38
84خرداد83خردادپژوهشي-علمياقتصاداسالميباانجمنكاريهم_مدرستربيتدانشگاهاقتصاديپژوهشهاي39
85تير 81تير  پژوهشي–علمي  همكاري با انجمن اقتصاد اسالمي_ دانشگاه عالمه طباطبائي –پژوهشهاي اقتصادي ايران 40
علمي  دانشگاه تربيت معلم تهران–پژوهشهاي تربيتي 41 84ارديبهشت 80ارديبهشت  ترويجي–
84مرداد 80مرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–پژوهشهاي جغرافيايي 42
88مرداد 84مرداد ترويجي–علمي شهردانش موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي_حقوقي پژوهشهاي43
84مهر83تير پژوهشي–علمي  خصوصي–پژوهشهاي روانشناختي 44
85مرداد 84مرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه قم– كالمي –پژوهشهاي فلسفي 45
81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه اصفهان–پژوهشي46
84خرداد83خردادعلمي ترويجيوزارت امور خارجه-تاريخ روابط خارجي47
84آذر 83آذر  پژوهشي–علمي  انجمن مشاوره ايران_ها و پژوهشهاي مشاوره تازه48
83فروردين 82فروردين  ترويجي–علمي شناختي مؤسسه مطالعات علوم-شناختيهاي علومتازه49
84مهر83تير ترويجي–علمي  بنياد دايره المعارف اسالمي–تحقيقات اسالمي 50
84اسفند 80اسفند  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–تحقيقات اقتصادي 51
82آذر 78آذر  پژوهشي–علمي  خصوصي–تحقيقات جغرافيايي 52
89شهريور 85شهريور  پژوهشي–علمي  وزارت آموزش و پرورش–تعليم و تربيت 53
82اسفند 81اسفند  پژوهشي–علمي شناسي ايران انجمن جامعه_جامعه شناسي ايران 54
86اسفند 84اسفند  پژوهشي–علمي  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه–جستارهاي اقتصادي 55
83خرداد 82خرداد  پژوهشي_علمي  انجمن جغرافيايي ايران_يا جغراف56

84آبان 83آبان  پژوهشي–علمي  همكاري با انجمن جغرافياي ايران_ دانشگاه سيستان و بلوچستان -جغرافيا و توسعه57
81آبان 77آبان  ترويجي–علمي  سازمان ثبت احوال–جمعيت 58
84دي 80دي  پژوهشي–ي علم دانشگاه تهران–حركت 59
85اسفند 84اسفند  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–) حقوق(حقوق و علوم سياسي 60
85اسفند 84اسفند  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–) سياست(حقوق و علوم سياسي 61
83اسفند 76خرداد  ترويجي–علمي الملليمركز امور حقوقي بين–حقوقي 62
86آذر 85آذر  پژوهشي–علمي بنياد حكمت اسالمي صدرا-نامه صدراخرد63
84آذر 83آذر  ترويجي_علميايرانشناسيجامعهباانجمن همكاري–انتظاميعلوم دانشگاه–انتظاميدانش64
84خرداد83خردادپژوهشي-علمي همكاري با انجمن بازرگاني_دانشگاه فردوسي -دانش وتوسعه65
81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه شاهد–انشور د66
82ارديبهشت 78ارديبهشت  ترويجي–علمي  مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسالمي–رساله التقريب 67
85دي 81دي  ترويجي–علمي  وزارت آموزش و پرورش–رشد آموزش زبان 68

84فروردين83فروردينپژوهشي-علميشناسي ايرانجامعهانجمنباريهمكا_بهزيستيعلومدانشگاه-اجتماعيرفاه69

87دي 83دي  پژوهشي–علمي روانشناسيايراني  انجمن –روانشناسي 70
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ف
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آخرين تاريخ 
تصويب يا 
تمديد

انقضاتاريخ 

84مرداد 83مرداد  پژوهشي–علمي شناسي ايرانروان همكاري با انجمن _دانشگاه تبريز –روانشناسي و علوم تربيتي 71

83بهمن 82بهمن  پژوهشي–علمي دانشگاه تهران–روانشناسي و علوم تربيتي 72

86اسفند 85اسفند  پژوهشي–علمي روانشناسي معاصر ـ انجمن روانشناسان ايران73

88اسفند 84اسفند  ترويجي–علمي )ع( دانشگاه افسري امام علي –آورد مديريت نظامي ره74

85مرداد 84مرداد ترويجي–علمي علمي ايراني همكاري با جمعيـت توسعه_مركز سياست علمي كشور –رهيافت 75

83مرداد 82د مردا ترويجي–علمي  دانشگاه عالمه طباطبايي–زبان و ادب 76

85تير 84تير  پژوهشي–علمي شناسي انجمن زبان_شناسي زبانزبان و 77

84مرداد 83مرداد پژوهشي-علمي انجمن ژئوپلتيك ايران_ژئوپلتيك ايران 78

86تير 85تير ترويجي–علمي  موسسه فرهنگي نبأ مبين–سفينه 79

ي علم وزارت امور خارجه–سياست خارجي 80 82دي 81دي  ترويجي–

86مهر 82مهر  ترويجي_علمي )ع( دانشگاه امام حسين _سياست دفاعي 81

88مرداد 84مرداد  ترويجي–علمي  بيمه مركزي ايران_صنعت بيمه 82

87خرداد 83خرداد  ترويجي_علمي  دانشگاه عالمه طباطبايي_علوم اجتماعي 83

82مهر 78مهر  پژوهشي_علمي  دانشگاه شيراز_علوم اجتماعي و انساني84

81دي 77دي  ترويجي_علمي  دانشگاه اصفهان_علوم اداري و اقتصاد 85

81تير 80تير  پژوهشي_علمي )س( دانشگاه الزهرا _علوم انساني 86

84شهريور83شهريور يجي ترو_علمي زبان و ادبيات فارسيباانجمن همكاري_سمنان  دانشگاه_انساني علوم87

82تير 78تير  ترويجي_علمي  دانشگاه سيستان و بلوچستان_علوم انساني 88

83تير 79تير  پژوهشي_علمي  دانشگاه شهيد چمران _علوم تربيتي و روانشناسي 89

84آبان 83آبان شي پژوه_علمي بدني تربيتباانجمن همكاري_معلم تربيت دانشگاه_وورزش حركتيعلوم90

89مهر 85مهر  پژوهشي_علمي علوم حديث ـ دانشكده علوم حديث91

87دي 83دي  پژوهشي_علمي  خصوصي_علوم روانشناختي 92

87اسفند 83اسفند پژوهشي _علمي  پژوهشگاه علوم انساني_) ويژه تاريخ(فرهنگ 93

85شهريور 84شهريور  پژوهشي–علميفصلنامه انجمن ايراني مطالعات زنان94

89مرداد 85مرداد  ترويجي_علمي  خصوصي–المللي فصلنامه مطالعات بين95

83خرداد 79خرداد  ترويجي–علمي  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي–قبسات 96

84مهر 80مهر  ترويجي–علمي  كتابخانه جمهوري اسالمي ايران–كتاب 97

84ارديبهشت 80ارديبهشت  ترويجي–علمي  دانشگاه تهران–كتابداري98

88فروردين 84فروردين  پژوهشي–علمي  آستان قدس رضوي–كتابداري و اطالع رساني 99

86شهريور 85شهريور  پژوهشي–علمي  انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران–گوهر گويا 100

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي دانشگاه تربيت مدرس–مدرس 101

85بهمن 81بهمن  ترويجي–علمي  مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت–مديريت و توسعه 102

81تير 80تير  ترويجي–علمي  بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي–مشكوه 103
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ف
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تمديد

تاريخ انقضا

85اسفند 81اسفند  ترويجي–علمي  وزارت امورخارجه_مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 104

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي  مشهد دانشگاه فردوسي-  مطالعات اسالمي 105

88مرداد 84مرداد  ترويجي_علمي كرمان دانشگاه _مطالعات ايراني 106

85ارديبهشت84ارديبهشت  پژوهشي_علمي ريزي درسي انجمن برنامه_مطالعات برنامه درسي 107

84خرداد83خردادعلمي پژوهشيم و تربيتي همكاري با انجمن ايراني تعل_دانشگاه فردوسي -مطالعات تربيتي وروانشناسي108

88مرداد 84مرداد  پژوهشي_علمي  خصوصي_مطالعات ترجمه109

84مرداد 80مرداد  ترويجي–علمي  مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه–مطالعات خاورميانه 110

84دي 83دي  پژوهشي_علمي  همكاري با انجمن روانشناسي ايران_)س(الزهرا دانشگاه_روانشناختي مطالعات111

87دي 83دي  پژوهشي_علمي )س( دانشگاه الزهرا _طالعات زنان م112

83اسفند 81اسفند  ترويجي–علمي  دانشگاه عالمه طباطبائي–مطالعات مديريت 113

88اسفند 84اسفند پژوهشي–علمي موسسه مطالعات ملي–ليمطالعات م114

78مرداد 74مرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–مقاالت و بررسيها 115

84خرداد83خردادپژوهشي-علميانجمن انسانشناسي ايران-نامه انسان شناسي116

84مهر 80مهر  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–نامه علوم اجتماعي 117

82بهمن 78بهمن  پژوهشي–علمي  فرهنگستان زبان و ادب فارسي–نامه فرهنگستان 118

83بهمن 79بهمن  پژوهشي–علمي انشگاه مفيد د–نامه مفيد 119

84فروردين83فروردينپژوهشي-علمي وزارت آموزش وپرورش-نوآوريهاي آموزشي120
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ف
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انقضاتاريخ 

1Iranian Journal of Applied Linguisties 
83دي 81دي  پژوهشي–علمي دانشگاه تربيت معلم_شناسي كاربرديزبان

83دي 82دي  پژوهشي–علمي International Journal of Psychology_ ايران انجمن روانشناسي2

3Plume84اسفند 83اسفند  پژوهشي–علمي _)سهبه زبان فران(انجمن زبان و ادبيات فرانسه-قلم

4Teaching English Language
84شهريور 83شهريور  پژوهشي–علمي انجمن آموزش زبان و ادبيات انگليسي ايران_آموزش زبان انگليسي 

5The Iranian Journal of International  Affairs
86اد خرد82خرداد   ترويجي–علمي _وزارت امور خارجه

6
العلوم االنسانية للجمهوري اسالمية االيرانية

The Journal of Humanities_مدرسدانشگاه تربيت
84مهر83تير  پژوهشي–علمي 

84آبان 83آبان  پژوهشي–علمي  انجمن زبان و ادبيات عربي–الجمعيه االيرانيه للغه العربيه و آدابها فصليه محكمه 7



1385  اسفند -كميسيون بررسي نشريات علمي كشور  معاونت پژوهشي-وم، تحقيقات و فناوري وزارت عل

»نشريات فارسي«فني و مهندسي                                                           

ف
اعتبارنام مجلهردي

آخرين تاريخ 
تصويب يا تمديد

تاريخ انقضا

85خرداد 84خرداد  پژوهشي–علمي  مهندسين مشاور طرح و تحقيقات آب و فاضالب–آب و فاضالب 1

81اسفند 77اسفند  پژوهشي–علمي  دانشگاه صنعتي اصفهان–استقالل 2

82ارديبهشت 78ارديبهشت  پژوهشي–علمي  دانشگاه صنعتي اميركبير-اميركبير3

81اسفند 77اسفند  ترويجي–علمي ا.ا. كميته ملي انرژي ج–انرژي ايران 4

83خرداد 82خرداد  ترويجي–علمي  راه و ساختماني انجمن مهندس–بنا 5

84مرداد 80مرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه علم و صنعت–م مهندسي بين المللي علو6

84آبان 83آبان  پژوهشي_علمي  همكاري با انجمن حمل و نقل ريلي ايران_ پژوهشكده حمل و نقل _پژوهشنامه حمل و نقل 7

81اسفند 77اسفند  ترويجي–علمي لزله موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي ز–پژوهشنامه زلزله شناسي و مهندسي زلزله 8

84دي 80دي  ترويجي–علمي  پژوهشگاه صنعت نفت_در علوم و مهندسي نفت تحقيق 9

83مرداد 82مرداد  پژوهشي–علمي  انجمن علوم و مهندسي منابع آب-تحقيقات منابع آب ايران10

86آبان 82آبان  ترويجي–علمي وزارت راه وترابري-جاده11

84ارديبهشت 80ارديبهشت  پژوهشي–علمي  دانشگاه تبريز–دانشكده فني 12

81تير 80تير  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–دانشكده فني 13

83خرداد 79خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه فردوسي–دانشكده مهندسي 14

86خرداد 82داد خر ترويجي–علمي  انجمن ريخته گران ايران–ريخته گري 15

84آذر 83آذر  پژوهشي–علمي  انجمن زمين شناسي مهندسي ايران_شناسي مهندسي ايران زمين16

84دي 83دي  پژوهشي–علمي هاي فوالدي ايران انجمن سازه_سازه وفوالد 17

85خرداد 84خرداد  ترويجي–علمي  انجمن سراميك ايران_سراميك ايران 18

85خرداد 84خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه صنعتي شريف–يژه علوم و مهندسي شريف و19

85خرداد 84خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه صنعتي شريف–شريف ويژه مهندسي عمران20

85خرداد 84خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه صنعتي شريف–شريف ويژه مكانيك و مهندسي21

84اسفند 80اسفند  پژوهشي–علمي  جهاد دانشگاهي–ايران شيمي و مهندسي شيمي  22

84آبان 83آبان  پژوهشي_علمي علوم درياييانجمنبا همكاري_مدرس تربيتدانشگاه_ايراندرياييعلوم23

82دي 78دي  پژوهشي–علمي  مركز تحقيقات پليمر ايران-علوم و تكنولوژي پليمر24

83اسفند 82اسفند  پژوهشي–علمي انجمن علوم وصنايع غذايي ايران- ايرانعلوم و صنايع غذائي25

83اسفند 82اسفند  پژوهشي–علمي انجمن علوم وتكنولوژي سطح ايران– سطح ايران تكنولوژيعلوم و 26

83مرداد 82مرداد  پژوهشي–علمي  انجمن كامپيوتر ايران-علوم و مهندسي كامپيوتر27

81مهر 80مهر  پژوهشي–علمي  دانشگاه تربيت مدرس-ندسي مدرسفني و مه28

83خرداد 82خرداد  پژوهشي–علمي  انجمن مهندسي كنترل و ابزار دقيق ايران-كنترل29

85مرداد 84مرداد  پژوهشي_علمي  انجمن مكاترونيك ايران_مكاترونيك ايران 30

84مرداد 83مرداد  پژوهشي_علمي  همكاري با دانشگاه اميركبير_) ع(امام حسين دانشگاه_هوافضامكانيك31

85ارديبهشت 84ارديبهشت  پژوهشي_علمي  انجمن مواد پرانرژي _مواد پرانرژي 32

84فروردين 83فروردين  پژوهشي–علمي جهاد دانشگاهي-مهندسي برق 33

84فروردين 83فروردين  پژوهشي–علمي  ايران برقن انجمن مهندسي_مهندسي برق و الكترونيك ايران 34

83ارديبهشت82ارديبهشت پژوهشي–علمي  انجمن مهندسي پزشكي ايران_مهندسي پزشكي ايران 35



1385  اسفند -بررسي نشريات علمي كشور كميسيون  معاونت پژوهشي-زارت علوم، تحقيقات و فناوري و

»نشريات فارسي«فني و مهندسي                                             

ف
اعتبارنام مجلهردي

آخرين تاريخ 
ديدتصويب يا تم

تاريخ انقضا

83دي 82دي  پژوهشي–علمي  انجمن مهندسي دريايي-مهندسي دريا36
88اسفند 84اسفند  ترويجي–علمي  انجمن مهندسي شيمي ايران–مهندسي شيمي 37
84دي 80دي  ترويجي–علمي  انجمن مهندسي متالورژي ايران–مهندسي متالورژي 38
83اسفند 82اسفند  پژوهشي–علمي ي معدن ايرانانجمن مهندس-مهندسي معدن39
84تير 83تير  پژوهشي–علمي  انجمن مهندسي مكانيك_مهندسي مكانيك ايران 40
83اسفند 82اسفند  پژوهشي–علمي انجمن هيدروليك ايران-هيدروليك 41



1385  اسفند -كميسيون بررسي نشريات علمي كشور  معاونت پژوهشي-زارت علوم، تحقيقات و فناوري و

»ريات التيننش«فني و مهندسي                                             

ف
اعتبارنام مجلهردي

آخرين تاريخ 
تصويب يا تمديد

تاريخ انقضا

1Asian Journal of Civil Engineering (Building and Housing)-
84دي 83دي  پژوهشي–علمي مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 

2Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering (IJCCE) 
82اسفند 78اسفند  پژوهشي–علمي _جهاد دانشگاهي

3
Iranian Journal of Biotechnology _ بيوتكنولوژي ايران

بيوتكنولوژي همكاري با انجمن _ ايران و بيوتكنولوژي ژنتيك مهندسيتحقيقات مركز ملي 
83سفند ا82اسفند  پژوهشي–علمي 

4Iranian Journal of Civil Engineering 
82آذر 81آذر  پژوهشي–علمي  دانشگاه علم و صنعت_ همكاري با انجمن مهندسي عمران 

5
Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering  -

 همكاري با انجمن مهندسي برق و الكترونيك_صنعت وعلمدانشگاه
82آذر 81آذر  پژوهشي–علمي 

6Iranian Journal of Materials Science and Engineering _
82آذر 81آذر  پژوهشي–علمي  همكاري با انجمن مهندسي متالوژي_دانشگاه علم و صنعت

7Iranian Journal of Chemical Engineering_ 82آبان78آبان پژوهشي–علمي انجمن مهندسي شيمي ايران

8Iranian Journal of Mechanical Engineering
83دي 82دي  پژوهشي–علمي  انگليسي– مكانيك ايران يانجمن مهندس

9Iranian Polymer Journal_ 82دي 78دي  پژوهشي–علمي مركز تحقيقات پليمر ايران
10International Journal of Engineering Science_ 84مرداد 80مرداد  پژوهشي–علمي دانشگاه علم و صنعت

International Journal of Engineering انرژيوموادپژوهشگاه11 82آبان78آبانپژوهشي–علمي-

12International Journal of Iron & Steel Society of Iran
83مرداد 82مرداد  پژوهشي–علمي  انجمن آهن و فوالد  ايران-بين المللي آهن و فوالد

13Journal of Aerospace Science and Technology
84آذر83آذر  پژوهشي–علمي  انجمن هوا و فضاي ايران_علوم و مهندسي هوا و فضا 

14Journal of Seismology and Earthquake Engineering _
84ارديبهشت80ارديبهشتپژوهشي–علميزلزلهمهندسيوشناسيزلزلهالملليبينموسسه

15Journal of Science & Technology 81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي _دانشگاه شيراز

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي Scientia Iranica_دانشگاه صنعتي شريف16



1385  اسفند -ميسيون بررسي نشريات علمي كشور ك معاونت پژوهشي-زارت علوم، تحقيقات و فناوري و

»نشريات فارسي«كشاورزي                                                            

ف
اعتبارنام مجلهردي

آخرين تاريخ 
تصويب يا تمديد

تاريخ انقضا

85اسفند 84اسفند  پژوهشي–علمي  انجمن آبخيزداري ايران–اري آبخيزد1

86خرداد 85خرداد  پژوهشي–علمي  انجمن آبياري و زهكشي ايران–آبياري و زهكشي 2

83تير 79تير  پژوهشي–علمي  مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي–آفات وبيماريهاي گياهي 3

83بهمن 79بهمن  پژوهشي–علمي  وزارت كشاورزي–اقتصاد كشاورزي و توسعه4

85مرداد 84مرداد  پژوهشي–علمي  انجمن اقتصاد كشاورزي ايران_اقتصاد و كشاورزي 5

83تير 79تير  پژوهشي–علمي  مركز تحقيقا ت كويري و بياباني دانشگاه تهران–بيابان 6

82تير 78تير  پژوهشي–علمي  ايراناي گياهي كارشناسان بيماريهانجمن–بيماريهاي گياهي 7

84اسفند 83اسفند  پژوهشي–علمي  دانشگاههاي منطقه غرب_پژوهش كشاورزي 8

81دي 77دي  پژوهشي–علمي  وزارت جهادسازندگي–پژوهش و سازندگي 9

88اسفند84اسفند  پژوهشي–علمي  دانشگاه فردوسي مشهد–پژوهشهاي زراعي ايران 10

85اسفند 84اسفند پژوهشي–علمي  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران–تحقيقات جنگل و صنوبر ايران 11

84اسفند 80اسفند  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–تحقيقات دامپزشكي 12

86مهر 85مهر هشي پژو–علمي تحقيقات ژنتيك و اصالح گياهان مرتعي ـ موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران13

86اسفند 85اسفند  پژوهشي–علمي تحقيقات علوم چوب و كاغذايران ـ موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ايران14

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه شيراز–تحقيقات كشاورزي ايران 15

86مرداد 85مرداد  پژوهشي–علمي و مراتع ايران موسسه تحقيقات جنگلها –تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران 16

83بهمن 79بهمن  پژوهشي–علمي كشاورزيمهندسي موسسه تحقيقات فني و-تحقيقات مهندسي كشاورزي17

 موسسه تحقيقات مرتع و بيابان ايران ـ همكاري با انجمن –تحقيقات مرتع و بيابان ايران 18
مرتعداري ايران

85فروردين 84وردين فر پژوهشي–علمي 

86خرداد 85خرداد  پژوهشي–علمي  انجمن جراحي دامپزشكي ايران –جراحي دامپزشكي 19

83اسفند 81اسفند  پژوهشي–علمي  مؤسسه تحقيقات چغندرقند-چغندرقند20

85دي 81دي  پژوهشي–علمي  مؤسسه تحقيقات خاك و آب–خاك و آب 21

88مرداد 84مرداد  پژوهشي–علمي انشگاه شهيد چمران اهواز د_دامپزشكي ايران 22

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه تبريز–دانش كشاورزي 23

83خرداد 82خرداد  پژوهشي–علمي  وزارت كشاورزي-رستنيها24

85اسفند84اسفند پژوهشي–علمي  جهاد كشاورزي–روستا و توسعه 25

86مهر 85مهر  پژوهشي–علمي ن ـ انجمن ژنتيك ايرانژنتيك نوي26

83بهمن 79بهمن  پژوهشي–علمي  مؤسسه تحقيقات شيالت ايران–علمي شيالت ايران 27

82تير 78تير  پژوهشي–علمي  دانشگاه شهيد چمران–علمي كشاورزي 28

85اسفند 84اسفند  پژوهشي–علمي  انجمن ترويج و آموزش كشاورزي–علوم ترويج و آموزش كشاورزي 29

83اسفند 82اسفند  پژوهشي–علمي  انجمن علوم علفهاي هرز ايران–دانش علفهاي هرز ايران 30

85ارديبهشت 83ارديبهشت  پژوهشي-علمي انجمن باغباني ايران–علوم و فنون باغباني ايران 31

81اسفند 77اسفند  پژوهشي–علمي  صنعتي اصفهان دانشگاه–علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي 32

84ارديبهشت 80ارديبهشت  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–علوم كشاورزي ايران 33

81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه فردوسي مشهد–علوم و صنايع كشاورزي 34



1385  اسفند -كميسيون بررسي نشريات علمي كشور  معاونت پژوهشي-زارت علوم، تحقيقات و فناوري و

»نشريات فارسي«كشاورزي                                                                 

ف
اعتبارنام مجلهردي

آخرين تاريخ 
تصويب يا تمديد

تاريخ انقضا

82آبان 78آبان  پژوهشي–علمي  دانشكده علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان–علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 35

–علمي  دانشگاه آزاد اسالمي–علوم كشاورزي 36 81اسفند 77اسفند شي پژوه

82اسفند 78اسفند  پژوهشي–علمي  انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات–علوم زراعي ايران 37

87مهر 85مهر  پژوهشي–علمي علوم محيطي ـ دانشگاه شهيد بهشتي38

86اسفند 85اسفند  پژوهشي–علمي كشاورزي ـ مجتمع پرديس ابوريحان دانشگاه كشاورزي39

87دي 83دي  پژوهشي–علمي  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع_گياهشناسي ايران 40

86شهريور 85شهريور  پژوهشي–علمي مرتع ـ انجمن مرتعداري ايران41

83خرداد 79خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه تهران–منابع طبيعي ايران 42

85بهمن 81بهمن  پژوهشي–علمي بذر مؤسسه تحقيقات اصالح نهال و –نهال و بذر 43

85اسفند 81اسفند  پژوهشي–علمي  انجمن حشره شناسي ايران_نامه انجمن حشره شناسي ايران 44



1385  اسفند -علمي كشور كميسيون بررسي نشريات ي معاونت پژوهش-زارت علوم، تحقيقات و فناوري و

»نشريات التين«كشاورزي                                                              

ف
اعتبارنام مجلهردي

آخرين تاريخ 
تصويب يا تمديد

تاريخ انقضا

1Archives of Razi Institute 84مهر 80مهر  پژوهشي–علمي   موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي–علمي رازي 

2Iranian Journal of Fisheries Sciences _ موسسه تحقيقات شيالت ايران              
ايرانمؤسسه تحقيقات شيالت

83فروردين 82فروردين  پژوهشي–علمي 

3Iranian Journal of  Veterinary Research 83فروردين 82فروردين  پژوهشي–علمي دانشگاه شيراز                        

4Journal of Agricultural Science and Technology _ 84شهريور 80شهريور  پژوهشي–علمي دانشگاه تربيت مدرس



1385  اسفند -كميسيون بررسي نشريات علمي كشور  معاونت پژوهشي-زارت علوم، تحقيقات و فناوري و

»نشريات فارسي«علوم پايه                                                                     

ف
اعتبارنام مجلهردي

آخرين تاريخ 
تصويب يا تمديد

تاريخ انقضا

83بهمن 79بهمن  ترويجي–علمي  انجمن آمار ايران–انديشه آماري 1

84مهر 80مهر  ترويجي–علمي حيط زيست انجمن م–انسان و محيط زيست 2

84ارديبهشت 80ارديبهشت  پژوهشي–علمي  انجمن رياضي ايران–بولتن انجمن رياضي 3

84ارديبهشت 80ارديبهشت  پژوهشي–علمي ايران انجمن بلورشناسي وكاني شناسي–بلورشناسي وكاني شناسي ايران 4

81خرداد 80خرداد وهشي پژ–علمي  دانشگاه اصفهان–پژوهشي5

86اسفند82اسفند پژوهشي–علمي  انجمن فيزيك ايران–پژوهش فيزيك ايران 6

81آذر 77آذر  پژوهشي–علمي  انجمن زيست شناسي ايران–زيست شناسي ايران 7

83خرداد 82خرداد  پژوهشي–علمي  انجمن زمين شناسي ايران–شناسي ايرانزمين8

84شهريور 83شهريور  پژوهشي–علمي  انجمن ژئوفيزيك ايران_ايران ژئوفيزيك 9
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81خرداد 80خرداد  پژوهشي–علمي  دانشگاه شهيد چمران اهواز–علوم 12
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81خرداد 80رداد خ پژوهشي–علمي  دانشگاه تربيت معلم–علوم 16

84ارديبهشت 80ارديبهشت  پژوهشي–علمي  سازمان زمين شناسي كشور–علوم زمين 17

84فروردين 83فروردين  پژوهشي–علمي  همكاري با انجمن محيط زيست ايران_دانشگاه آزاد اسالمي-علوم وتكنولوژي محيط زيست18
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علمي  مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران–فيزيك زمين و فضا 21 83اسفند82اسفند پژوهشي–
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ف
اعتبارنام مجلهردي

آخرين تاريخ 
تصويب يا تمديد

تاريخ انقضا

1International Journal of Environmental Sciencegs  and Technology
انجمن محيط زيست ايران

83اسفند 82اسفند پژوهشي–علمي 

2International Journal of Environmental Reserch
زيست همكاري با انجمن ارزيابي محيط_پژوهشكده محيط زيست دانشگاه تهران 

85تير 84تير پژوهشي–علمي 

3International Journal of Nanoscience and Nanotechnology 
علمي  انجمن نانو فناوري ايران_المللي نانو علم و فناوري بين 84مرداد 83مرداد  پژوهشي–

4Iranian Journal Chemistry & Chemical Engineering 82اسفند 78اسفند  پژوهشي–علمي جهاد دانشگاهي

5Iranian Journal of Optics and Photonics 84اسفند 83اسفند  پژوهشي–علمي انجمن اپتيك و فونوتيك

6Journal of Sciences علمي دانشگاه تهران 82تير 81تير  پژوهشي–

83اسفند 82اسفند پژوهشي–علمي Journal of the Iranian statistical societyانجمن آمار ايران7

8Iranian Journal Fuzzy systems
ان همكاري با انجمن آمار اير_دانشگاه سيستان وبلوچستان

84فروردين 83فروردين پژوهشي–علمي 

9Journal of Applied Fluid Mechanics "JAFM"
 انجمن فيزيك ايران-مكانيك سياالت كاربردي 

84شهريور83شهريور پژوهشي–علمي 
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»نشريات فارسي«هنر و معماري                                                         

ف
آخرين تاريخ تصويب يا اعتبارام مجلهنردي

تمديد
تاريخ انقضا

82آبان 78آبان  ترويجي–علمي  سازمان ميراث فرهنگي كشور–اثر 1
88اسفند 84اسفند پژوهشي–علمي  دانشگاه شهيد بهشتي–صفه 2
84اسفند 83اسفند  پژوهشي-علمي  انجمن علمي فرش ايران–گلجام 3
84دي 80دي  پژوهشي–علمي شگاه تهرانن دا–هنرهاي زيبا4



نامه تاسيس و يا تبديل واحدهاي پژوهشي دانشگاههاي دولتيپرسش

 مقدمه - 1
در اجراي وظيفه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در نظارت بر روند تاسيس واحدهاي پژوهشي و با هدف تسهيل اين روند، دانشگاههاي 

. ت اين پرسشنامه را تكميل و با درخواست رئيس دانشگاه به معاونت پژوهشي وزارت متبوع ارسال كنندمتقاضي الزم اس

اين عناوين قـراردادي اسـت و صـرفاً    .  است،پژوهشكده مركز، منظور از واحد پژوهشي در اين پرسشنامه يكي از صورتهاي گروه    :توضيح  
. نداردباشد و مبناي ارزش گذاريبر اساس حجم فعاليت مي

□ گروه پژوهشي –الف اطالعات كلي- 2

□ مركز پژوهشي –   ب  به صورت  □ تبديل □تاسيس :  موضوع مورد درخواست-1- 2

□پژوهشكده          -       ج

:عنوان پيشنهادي-2- 2

. استگروه3 وپژوهشكده حداقل شامل  گروه2 مركز شامل حداقل و گروه به عنوان هستة اوليه -1-2توضيح 
.انتخاب شودهاي آموزشي  نام واحد پژوهشي متناسب با نوع فعاليت واحد و غير مشابه با واحد-2-2توضيح 

:نشاني-2-3

:نمابر:                                                            تلفن
:نشاني الكترونيكي

نام و امضاء رئيس دانشگاه

1-1
3–پ 
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 نوع موافقت- 4
، موافقت به يكي از دو صورت اصولي و قطعي براي تائيد نهايي از طرف حوزه معاونت پژوهـشي بـه شـوراي گـسترش آمـوزش عـالي           

.شودرسال ميا
 سـال  2در صـورت عـدم مطـرح شـدن حـداكثر      . شـود  زمان اعتبار موافقت اصولي در مصوبة شوراي گسترش ذكر مي-1-4توضيح  

.است و واحد پژوهشي بايد در اين مدت براي اخذ موافقت قطعي اقدام كند
متقاضي تاسيس واحد پژوهشي

□3نوع  -             ج□2 نوع - ب□1 نوع –الف 
چنانچه متقاضي موافقت قطعي هستيد گزارش عملكرد دوران موافقت اصولي نيز اعالم شود

:دالئل توجيهي مبني برضرورت تاسيس ويا تبديل واحد پژوهشي مورد درخواست ارائه شود- 5

.بيني شده براي واحد پژوهشي مشخص شودپيش)  ساله5(و ميان مدت )  ساله2( اهداف كوتاه مدت - 6

نام و امضاء رئيس دانشگاه



نيروي انساني- 7
:پژوهشگران بر اساس نوع واحد پژوهشي در خواستي در جدول زير معرفي شود

رشته ومدرك نام ونام خا نوادگيرديف
تحصيلي

مرتبه 
ميعل

محل خدمت 
فعلي

نوع همكاري در 
واحد پژوهشي

نام گروه 
پژوهشي

 خدمات پشتيباني پژوهشي- 8
هاي حداقل...)  رايانه و كتابخانه،( از آنجا كه واحد پژوهشي دانشگاهي الزم است از نظر فضاي فيزيكي و امكانات پشتيباني پژوهشي 

.ايكه در زمان اخذ موافقت قطعي اين شرايط فراهم شده باشدبه گونه. الزم را داشته باشد، متقاضي بايد پيش بينيهاي الزم را كرده باشد

 اساسنامه-9
گروه پژوهشي نياز به تصويب اساسنامه  نندارد-1- 9
،اساسنامه الگو پس از قطعي شدن براي مراحل تصويب از دفتر امور ز پژوهشي براي  مركدر صورت نياز به تصويب اساسنامه-9-2

.پژوهشي وبرنامه ريزي قابل دريافت است
همزمان بادريافت موافقت اصولي تصويب مي شود3اساسنامه واحد پژوهشي نوع-3- 9

 نظارت-9
.زارت متبوع استنظارت بر اينگونه واحدها در تمامي مراحل و سطوح به عهدة معاونت پژوهشي و

نام وامضاي رييس دانشگاه



انواع پژوهش در دانشگاهها

:در دانشگاهها به چهار روش مي توان انجام پژوهش را تعريف كرد
 هيئت علمي دانشگاه در كنار فعاليتهاي جاري آموزشي خود به پژوهش هم مي پردازد، اعـم از اينكـه   ):موظف( پژوهش انفرادي    -الف

تـشخيص موضـوع پـژوهش بعهـده     . ، استفاده كند يا قراردادي با بيـرون دانـشگاه داشـته باشـد    )يا پژوهانه خود(ژوهشي دانشگاه از اعتبارات پ 
.هر هيئت علمي موظف به پژوهش در كنار آموزش است. هيئت علمي و تائيد آن با دانشگاه است

 پژوهش ساختاري-ب
:چند نوع ساختار پيش بيني مي شود

 واحـد درسـي در   6بصورتي كه بيش از (دانشگاه با مأمور كردن برخي از اعضاي هيئت علمي آموزشي : 1ع واحد پژوهشي نو -1
امكانات اوليه را تخصيص مـي   (و يا جذب هيئت علمي پژوهشي، نهاد جديدي را در دانشگاه راه اندازي مي كند                ) ترم ارائه نكنند  

ف و رسالتي مشخص و محدود در گروههاي پژوهـشي خـود فعاليـت       اين واحد پژوهشي بايد در زمينه اي تخصصي و با هد          ) دهد
نياز ضروري به انجام پژوهش براي كشور در موضوع فعاليت آن واحـد پژوهـشي، توسـط معاونـت پژوهـشي وزارت علـوم         . نمايد

.تائيد مي شود
 ازاء هرگـروه پژوهـشي سـه نفـر     بـه . طبعاً موضوع فعاليت واحد پژوهشي نمي تواند عناوين گروهها و دانشكده هاي آموزشي باشد  

 به علت 1واحدهاي پژوهشي نوع . استاديار شامل يكنفر پژوهشگر شاخص و داراي سابقه علمي برجسته در موضوع ضروري است             
نداشتن تقاضا در موضوع پژوهش و نيز تشخيص دولت در نياز به انجام پژوهش در موضـوع عمـدتاً متكـي بـه منـابع مـالي دولتـي               

د و به همين دليل بايد داراي رسالتي بسيار مشخص و محدود و نيز داراي هيئت علمـي پژوهـشي تمـام وقـت بـراي      فعاليت مي كنن 
 سـال پـس از اخـذ    2 سال اخذ موافقـت اصـولي خـود و         2 يا   1اگر اين واحد پژوهشي در      . واحد پژوهشي و يا مأمور به آنجا باشند       

ه هاي باال دست يافت، توسط وزارت علوم براي اخـذ رديـف اعتبـاري بـه           موافقت قطعي خود در ارزيابي هاي وزارت علوم به رتب         
.سازمان مديريت معرفي مي شود

تعدادي از اعضاي هيئت علمي دانشگاه بعنوان فعاليت دوم خويش مايل هستند كه واحد پژوهشي ايجاد     : 2واحد پژوهشي نوع    -2
يتهاي مالي راه اندازي كه توسط دانشگاه صورت مي گيـرد،  گذشته از حما. كنند و در زمينه تخصصي خود به جامعه خدمت كنند  

اعتبارات اين واحد از قراردادها و ارائه خدمات خود تأمين مـي گـردد و پـس از اتمـام دوران راه انـدازي، در صـورت اسـتفاده از                             
 به علت وجـود     2هاي پژوهشي نوع    واحد. امكانات دانشگاه هزينه آنرا مي پردازد و باالسري قراردادها را نيز به دانشگاه مي پردازد              

تقاضا در موضوع فعاليت عمدتاً متكي به قرارداد عمل مي كنند و لذا هيچگاه رديف اعتباري نخواهند داشت هر چنـد دانـشگاه در      
 بايد به اندازه اي باشـد كـه بـراي      2ميزان پرداختها به اعضاء در واحد پژوهشي نوع         . راه اندازي واحد پژوهشي كمك خواهد كرد      

بعـد از اتمـام   . هيئت علمي دانشگاه در مقايسه با شركتهاي خصوصي و مراكز پژوهشي غيـر دانـشگاهي جاذبـه داشـته باشـد     اعضاء  
مرحله راه اندازي، پس از پرداخت باالسري دانشگاه و صرف هزينه هاي مربـوط بـه آن واحـد پژوهـشي، از مـابقي دريـافتي هـاي                  

رد نظر آن واحد پژوهشي، در پرداخت هاي اعضاء هيئـت علمـي واحـد پژوهـشي اسـتفاده      با روش موقراردادهاي منعقده مي توان   
كرد و نيز باالسري زياد دانشگاه بدون همكـاري هـاي الزم در مرحلـه راه انـدازي، مخـالف فلـسفه ايجـاد ايـن نـوع از واحـدهاي                       

.پژوهشي است
اعتبـارات راه  . شتركاً يك واحد پژوهشي را ايجاد مي كند   دانشگاه با يك وزارتخانه يا دستگاه اجرائي م        :3واحد پژوهشي نوع    -3

و اعتبارات جاري پروژه ها به ميـزان مـورد توافـق توسـط وزارتخانـه يـا دسـتگاه اجرائـي         )  امكانات- تجهيزات -ساختمان(اندازي  



در .  مـي شـوند    تأمين مي شود و پژوهشگران و مديريت واحد پژوهشي توسط دانشگاه از هيئت علمي آموزشـي، پژوهـشي تـأمين                   
.، دستگاه اجرائي حضوري قوي دارد كه در اساسنامه توافق مي شود)و يا شوراي پژوهشي(هيئت امناء واحد پژوهشي 

انواع واحدهاي پژوهشي دانشگاهي

وضعيت سازمانيمنبع ماليپژوهشگرزمينه فعاليت
پژوهش
 انفرادي

زمينــه تخصــصي هــر •
هيئت علمي

ــشگاه   • ــي دانـ ــت علمـ هيئـ
)وههاي آموزشيگر(

اعتبار پژوهشي •
     دانشگاه

سازمان مستقلي •
     ندارد

واحد
ژوهشي پ

1نوع 

موضــوعي خــاص و  •
مورد نياز كشور

هيئت علمي پژوهشي•
ــي  • ــي آموزشـ هيئـــت علمـ

مأمور شده
ــاخص  • ــشگر ش ــك پژوه ي

براي هر گروه پژوهشي

اعتبار پژوهشي•
     دانشگاه و در صورت 

4     موفق بودن پس از 
     سال رديف اعتبار

وابسته به دانشگاه يا •
     دانشكده

واحد
پژوهشي

2 نوع 

قراردادها و كمك •هيئت علمي دانشگاه•زمينه اي مشخص•
     دانشگاه

وابسته به دانشگاه يا •
     دانشكده

واحد 
پژوهشي 

3نوع 

موضوعات مورد نظر   •
وزارتخانه يا دسـتگاه    
متقاضـــي آن واحـــد 

پژوهشي

هيئت علمي پژوهشي •
ــي  • ــي آموزشـ هيئـــت علمـ

مأمور شده

ــي و • ــه متقاضـ وزارتخانـ
قراردادها

هيئت امناء يـا شـوراي     •
پژوهـــشي مـــشتركاً از 
وزارتخانه و دانشگاه و    

مديريت از دانشگاه



دستورالعمل تنوع بخشي به واحدهاي پژوهشي درون دانشگاهي
ي اجرائيسياستها

شـامل پـژوهش   (براي افزايش اثربخشي واحدهاي پژوهشي درون دانشگاهها، پژوهش در دانشگاهها به انواع تعريف شدة پيوسـت     - 1
.طبقه بندي مي شود) 3 و 2، 1انفرادي و واحدهاي پژوهشي نوع 

.واحدهاي پژوهشي جديد صرفاً با شرايط يكي از انواع واحدهاي پژوهشي مي توانند شكل بگيرند- 2
واحدهاي پژوهشي داراي موافقت اصولي جهت تطبيق خود با شرايط جديد مي توانـد حـداكثر يكـسال تقاضـاي تمديـد موافقـت        - 3

.اصولي كنند
واحدهاي پژوهشي كه زمان موافقت اصولي آنها گذشته است نمي توانند تقاضاي تمديد موافقت اصولي كننـد و مجـوز آنهـا لغـو        - 4

.دهندمي شود و بايد از ابتدا تقاضا 
واحدهاي پژوهشي داراي موافقت قطعي حداكثر در طي دو سال بايد وضعيت خود را با شرايط يكي از انواع واحـدهاي پژوهـشي          - 5

.منطبق كنند
انواع واحدهاي پژوهشي تعريف شده در شيوه نامه هاي پيوست مي توانند در هر زمان كه شرايط نوع ديگـر را فـراهم كردنـد، بـه          - 6

 شـروع كـرد و سـپس بـا      2 مشكل است مي توان با نوع        1بعنوان مثال اگر شرايط ايجاد واحد پژوهشي نوع         . دنوع ديگر تبديل شون   
. تبديل كرد1فراهم كردن شرايط الزم آنرا به نوع 

 واحـد  2يك عضو هيئت علمي دانشگاه نمي تواند در يك زمان در دو واحد پژوهشي يا بيشتر مدير باشد و نمي تواند در بـيش از                 - 7
شي به عنوان عضو شوراي پژوهشي يا همكارحكم داشته باشد هر چند در صورت نياز واحدهاي پژوهـشي مـي توانـد بعنـوان             پژوه

.همكار پاره وقت با هر تعداد واحد پژوهشي همكاري كند
.  لزومي ندارد كه از همان دانشگاه باشند3 و 2، 1اعضاء هيئت علمي واحدهاي پژوهشي انواع - 8
 مي توانند متناسب با تعداد گروههاي پژوهشي خود با عناوين گروه پژوهشي، مركـز تحقيقـات و   3 و 2، 1ع واحدهاي پژوهشي نو  - 9

.تعداد گروههاي پژوهشي شاخص اصلي اندازه سازماني يك واحد پژوهشي است نه عناوين آنها. يا پژوهشكده فعاليت نمايند
 با عناوين گروههـاي آموزشـي نخواهـد بـود و رسـالتي مـشخص و                  منطبق 3و  2،  1 نام و موضوع فعاليت واحدهاي پژوهشي انواع        -10

اولويت با رسالتهاي مشخصي است كه منطبق با اولويتهـاي پژوهـشي            . محدودتر را براي گروههاي پژوهشي خود تعريف مي كنند        
.وزارتخانه ها و دستگاههاست

هـشي فاقـد رديـف و ديگـر سياسـتهاي مربوطـه در          معاونت پژوهشي وزارت علوم با توجه به نتـايج ارزيـابي هـا از واحـدهاي پژو                -11
.محدوده توان مالي، كمكهائي را به انواع واحدهاي پژوهشي فعال در سالهاي اوليه راه اندازي خواهد كرد

 يك گروه پژوهشي كه كوچكترين بخش هر نوع واحد پژوهشي محسوب مي شـود و بـا رسـالتي مـشخص تعريـف شـده اسـت،                   -12
: داراي وظايف زير است

 بررسي موضوعهاي پژوهشي مرتبط با رسالت و اهداف گروه و اولويت بندي آنها-فال
 ايجاد ارتباط با بخشهاي مختلف اقتصادي، دستگاههاي دولتي، شركتها و ديگر متقاضيان  احتمالي كه با زمينه فعاليت گـروه  - ب  

)3 و 2بويژه واحدهاي پژوهشي نوع . (پژوهشي مرتبط هستند
.د طرح ها و پيگيري تصويب آنها توسط متقاضيان يا درون گروه پژوهشي تهيه پيشنها–ج 
 تشكيل جلسات منظم هفتگي، دو هفتگي و يا حداقل ماهيانه-د   

1-1
6-د

7ويراست 
1384تير 



)تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعه اي( انجام تحقيقات در قالب طرحهاي تحقيقاتي مصوب -ه   
ائه سمينارهاي مرحله اي طرحها و نقد و بررسي آنها در حضور اعـضاء و           نظارت بر انجام طرحها بصورت گروهي از طريق ار         -ن    

همكاران گروه پژوهشي
بـصورت مقالـه يـا سـمينار در مجـالت يـا            (و انتـشار آنهـا      ) تهيه گزارشهاي تفصيلي طرحها   ( مستندسازي يافته هاي پژوهشي      -و      

)همايش هاي معتبر داخلي و بين المللي
ثبت مالكيت فكري، پيگيري براي بكار گرفته شدن يافته هـاي پژوهـشي، ايجـاد شـركت     ( پژوهشي  تجاري سازي يافته هاي-ي    

)دانشگاهي براي توليد و ارائه خدمات در زمينه يافته هاي پژوهشي
 دانشگاه مي تواند در اوائل راه اندازي يك واحد پژوهشي براي تأمين تعداد پست هيئت علمـي مـورد نيـاز، موضـوع را در هيئـت        -13

.مناء مصوب كندا
، مي توان امكان استقالل مالي واحدهاي پژوهشي را، به شرط تفويض اختيار رؤساي دانشگاهها و ديگـر شـرايط                84از ابتداي سال    -14

 معامالتي دانشگاهها در نظر گرفت و به تصويب هيئت هاي امناء رساند و بنابراين مي تـوان                -مورد نظر دانشگاه، در آئين نامه مالي      
براي عقد قرارداد، افتتاح حساب بانكي مـستقل و حـق امـضاء بـراي هزينـه كـردن درآمـدها و اعتبـارات را بـراي انـواع           حق امضاء  

.واحدهاي پژوهشي فراهم كرد
 به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي رسـيد و از تـاريخ تـصويب        8/5/1384 شيوه نامه پيوست در تاريخ       3اين دستورالعمل و    -15

.قابل اجرا است



  در دانشگاهها1نامه ايجاد واحدهاي پژوهشي نوعشيوه
 چهـارم توسـعه اقتـصادي،    هـاي موجـود در دانـشگاهها و تحقـق اهـداف برنامـه      وانائيتها و  به منظور استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت  :مقدمه

.شوندبا شرايط زير ايجاد مي) 1نوع(اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر گسترش تحقيقات، واحدهاي پژوهشي 

 اهداف–الف 
انجام پژوهش در موضوعي خاص و بسيار مورد نياز كشور- 1
ايجاد زمينه براي پژوهش در حيطة موضوعاتي كه در گروههاي آموزشي امكان پذير نيست- 2
ايايجاد واحدهاي پژوهشي حرفه- 3

1 انواع واحدهاي پژوهشي نوع –ب 
بـا رتبـة   عـضو هيـات علمـي     پژوهـشگر  3 بايد حداقل و است   1تشكيل دهنده يك واحد پژوهشي نوع       ش  كوچكترين بخ  گروه پژوهشي    -1

.جداقل استادياري در آن مشغول فعاليت باشد
.شود گروه تشكيل مي2 حداقل از 1 مركز پژوهشي نوع -2
.شود گروه تشكيل مي3  حداقل از 1 پژوهشكده نوع -3

1هاي پژوهشي نوع  شرايط الزم براي ايجاد واحد–ج 
).اين ضرورت بايد به تائيد حوزه معاونت پژوهشي برسد ( 1 از نوع  دالئل توجيهي مبني بر ضرورت ايجاد واحد پژوهشي-1
دقيق در محدودة باريكي از گرايشهاي علمي براي هر گروه پژوهشيو اهداف،  تعريف رسالت -2
براي هر گروه پژوهشي و مدير پيـشنهادي بـراي   )  و داراي رزومه قوي پژوهشياريحداقل با رتبة استادي (  معرفي يك پژوهشگر شاخص      -3

)حداقل استاديار با سابقه(واحد پژوهشي 
هيات علمي پژوهشي و يـا مـامور شـده از    ) ( بخش ب 1افراد مذكور در بند ( معرفي افراد واجد شرايط مورد نياز براي هر گروه پژوهشي  -4

)گروههاي آموزشي

1گي ايجاد واحدهاي پژوهشي نوع  چگون–د 
چنانچـه متقاضـي   . شـود صادر ميتوسط شوراي گسترش  سال 2 پس از دريافت تقاضانامه و بررسي الزم ابتدا موافقت اصولي براي مدت             -1

واهـد شـد، در   عالقمند به ادامه فعاليت باشد، پس از ارزيابي عملكرد دو ساله و قبول آن، موافقت قطعي صادر و اساسنامه آن تصويب خ                
.شودغير اينصورت موافقت اصولي لغو مي

.ريزي پژوهشي خواهد بودبه عهدة دفتر برنامهقبل از ارسال به شوراي گسترش جهت تصويب،  بررسي صدور موافقت اصولي و قطعي -2

 منابع مالي -هـ
رت مثبت بودن نتايج ارزيابي از آن واحد پژوهـشي و پـس   منابع مالي اين واحدها در آغاز از اعتبارات پژوهشي دانشگاه خواهد بود و در صو              

 هـر  1 در واحد پژوهشي نوع .ريزي معرفي خواهند شداز چهار سال از آغاز تاسيس،  براي گرفتن رديف و اعتبار به سازمان مديريت و برنامه           
اما معموالٌ به دليل نداشتن متقاضي نمي توانند قـرارداد  چند منعي براي استفاده از عقد قرارداد براي تامين مالي بخشي از هزينه ها وجود ندارد         

.ببندند

 ارزيابي و انحالل–و 
.ارزيابي واحدهاي پژوهشي و انحالل آنها بعد از موافقت قطعي با دفتر بررسي و ارزيابي پژوهشي است



ها در دانشگاه2شيوه نامه ايجاد واحدهاي پژوهشي نوع 

مقدمه
و توانـائي هـاي موجـود در  دانـشگاه هـا و تحقـق اهـداف برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادي،            هر چه بيشتر از ظرفيت ها          به منظور استفاده    

. با شرايط زير ايجاد مي شوند2اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر گسترش تحقيقات، واحدهاي پژوهشي نوع 
اهداف- الف
 ايجاد زمينه براي رشد علم و فناوري.1
اي و خدمات تخصصيهاي توسعه انجام پژوهش.2
هاهاي تحقيقاتي دستگاههاي اجرائي، صنايع و ساير بخش استفاده از توانائي دانشگاه براي رفع نياز.3

2 انواع واحدهاي پژوهشي نوع -ب
در عـضو هيـات علمـي        استاديار   3 بايد حداقل    و است   2تشكيل دهنده يك واحد پژوهشي نوع       كوچكترين بخش   گروه پژوهشي   .1

.  مشغول فعاليت باشندآن
 حداقل از دو گروه تشكيل مي شود 2مركز تحقيقات نوع .2
.شود حداقل از سه گروه تشكيل مي2پژوهشكده نوع .3

2ج ـ شرايط الزم براي ايجاد واحدهاي پژوهشي  نوع 
اليت واحد پژوهشيدر زمينة فعارائه دالئل توجيهي در زمينة وجود  تقاضاي كافي در جامعه براي عقد قرارداد پژوهشي .1
تعريف رسالت خاص در هر گروه پژوهشي .2
بـراي هـر گـروه پژوهـشي و مـدير پيـشنهادي بـراي واحـد         ) با رتبـه حـداقل اسـتادياري   (پژوهشگر شاخص  نفر بعنوان   معرفي يك   .3

)حداقل استاديار با سابقه(پژوهشي 
)  بخش ب 1در بند افراد مذكور (معرفي افراد واجد شرايط مورد نياز براي هر گروه پژوهشي .4
كند و از محل درآمـدهاي حاصـل از   درخواست رياست دانشگاه و تصريح اينكه اين واحد از اعتبارات عمومي دولت استفاده نمي            .5

.شودفعاليتهاي پژوهشي خود اداره مي
2د ـ چگونگي ايجاد واحدهاي پژوهشي نوع

شـود، چنانچـه    صـادر مـي   توسـط شـوراي گـسترش   لي براي مدت دو سالـ پس از دريافت تقاضانامه و بررسي الزم ابتدا موافقت اصو      1
و اساسـنامه تـصويب   متقاضي عالقمند به ادامه فعاليت باشد، پس از ارزيابي عملكرد دو ساله و قبول عملكرد، موافقـت قطعـي صـادر          

.شودخواهد شد و در غيراينصورت موافقت اصولي لغو مي
ريـزي پژوهـشي   به عهده دفتر برنامهقبل از ارسال به شوراي گسترش جهت تصويب،          قطعي   ـ بررسي صدور موافقت اصولي و موافقت      2

.خواهد بود
 منابع مالي –و 

.هاي خود هزينه خواهند كردامكانات اوليه اين واحدها در آغاز از دانشگاه خواهد بود و در ادامه متكي به قرارداد
 ارزيابي و انحالل-هـ 

.تو  انحالل آنها بعد از موافقت قطعي با دفتر بررسي و ارزيابي پژوهشي اسارزيابي واحدهاي پژوهشي 



شيوه نامه ايجاد واحدهاي پژوهشي مشترك
)3نوع (بين دستگاههاي اجرائي و دانشگاهها 

مقدمه
 دستگاههاي اجرائـي و  به منظور استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت ها و توانائي هاي موجود در دانشگاهها براي رفع نيازهاي پژوهشي          

.، واحدهاي پژوهشي مشترك با شرايط زير ايجاد مي شود)همچون صنايع(ساير سازمانهاي متقاضي 

 اهداف-الف
انجام پژوهش هاي توسعه اي وكاربردي و اسـتفاده بيـشتر از تـوان دانـشگاهها در رفـع نيازهـاي پژوهـشي دسـتگاههاي اجرائـي و                            .1

سازمانهاي متقاضي
و همكاري مؤثرتر بين دانشگاهها و دستگاههاي اجرائي و سازمانهاي متقاضيايجاد ارتباط .2
استفاده از امكانات و منابع مالي دستگاههاي اجرائي و سازمانهاي متقاضي.3

) 3نوع ( انواع واحدهاي پژوهشي مشترك -ب
قل دو نفـر اسـتاديار عـضو    است و بايـد حـدا  )مشترك (3گروه پژوهشي كوچكترين بخش تشكيل دهنده يك واحد پژوهشي نوع   .1

3عالوه بـر فـرد مـذكور، حـداقل     . هيئت علمي تمام وقت، صاحب نظر متخصص مرتبط با موضوع در گروه مشغول فعاليت باشند             
 حـداقل از  3مركز پژوهـشي نـوع   . نفر با مدرك تحصيلي ليسانس يا باالتر نيز براي شكل گرفتن و رسميت يافتن گروه الزم است             

. حداقل از سه گروه پژوهشي تشكيل مي شود3شكيل مي شود پژوهشكده نوع دو گروه پژوهشي ت
.به دو صورت حداقلي و حداكثري مي تواند شكل بگيرد) 3نوع (واحد پژوهشي مشترك .2

در نوع حداقلي، سازمان متقاضي صرفاً اعتبارات پروژه هاي مورد نياز خود را مي دهد و واحد پژوهشي در ساختار دانـشگاه                  -1- 2
گيرد و هيئت امناء آن همان هيئت امناء دانشگاه است اما در شوراي پژوهشي واحد پژوهشي بـه تعـداد مـساوي از            شكل مي   

عضو هستند و رئـيس آن بـه پيـشنهاد رئـيس دانـشگاه و بـا توافـق بـا                    )  نفر از هر طرف    2معموالً  (دانشگاه و سازمان متقاضي     
.سازمان متقاضي تعيين مي شود

، )عمرانـي (ن متقاضي عالوه بر اعتبـارات پـروژه هـاي مـورد نيـاز خـود، اعتبـارات تملـك دارائـي                       در نوع حداكثري، سازما   -2- 2
در اين حالـت واحـد پژوهـشي بـا     . تأمين مي كند)  ساله3معموالً (تجهيزاتي و هزينه اي را نيز در يك دوره زماني چند ساله      

د و رئيس هيئت امنـاء وزيـر مربوطـه و يـا رئـيس      يك هيئت امناء مستقل با حضور دانشگاه و سازمان متقاضي شكل مي گير       
.تصميم گيري درباره ساختار و تمامي موارد ديگر به عهده هيئت امناء است. دانشگاه خواهد بود

 شرايط الزم براي ايجاد واحد پژوهشي مشترك-ج
وهشي مشتركارائه قرارداد همكاري دانشگاه يا دستگاه اجرائي و يا سازمان متقاضي براي ايجاد واحد پژ.1
مشخص بودن مأموريت واحد پژوهشي مشترك و كليه گروههاي پژوهشي آن.2
.توافق بر اساسنامة واحد پژوهشي كه مشابه اساسنامه الگو تهيه مي شود.3
.تأمين منابع مالي از طرف دستگاه اجرائي و يا سازمان متقاضي در طول دوره فعاليت واحد پژوهشي به ميزان مورد توافق طرفين.4
ص بودن مدير پيشنهادي واحد پژوهشي از دانشگاهمشخ.5
)1-بند ب) (از طرف دانشگاه و دستگاه اجرائي و يا سازمان متقاضي(معرفي افراد واجد شرايط براي هر گروه پژوهشي .6



مشخص بودن نحوه تأمين امكانات، فضاي فيزيكي و اعتبار طرحها و ساير مسائل اساسي در قرارداد همكاري.7

جاد واحدهاي پژوهشي مشترك چگونگي اي-د
 سال توسط شوراي گسترش صادر مي شود و همزمـان اساسـنامه      2پس از دريافت تقاضا و بررسي الزم، ابتدا موافقت اصولي براي            .1

در غير اينـصورت  . در ادامه فعاليت، پس از ارزيابي عملكرد دو ساله و قبول آن موافقت قطعي صادر خواهد شد    . تصويب مي شود  
.ولي لغو مي شودموافقت اص

بررسي صدور موافقت اصولي و موافقت قطعي قبل از ارسال به شوراي گسترش جهت تـصويب، بـه عهـده دفتـر امـور پژوهـشي و        .2
.برنامه ريزي خواهد بود

.نظارت بر حسن اجراي وظايف اين واحدها پس از صدور موافقت قطعي با حوزه معاونت پژوهشي خواهد بود.3



شيوه نامه ايجاد شركتهاي دانشگاهي
ويژه دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

مقدمه
به منظور استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت ها و توانايي هاي موجـود در دانـشگاهها و مؤسـسات پژوهـشي وابـسته بـه وزارت علـوم،                          

 قـانون برنامـه   51 و مـاده  48بنـد الـف مـاده    (مه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي كـشور     تحقيقات و فناوري و تحقق اهداف برنا      
سهام آن متعلـق بـه   % 100تا % 1شركت دانشگاهي به شركتي گفته مي شود كه از    . شركتهاي دانشگاهي با شرايط زير ايجاد مي شوند       ) چهارم

باشد شركت دانشگاهي خصوصي اسـت و در غيـر اينـصورت         % 50انشگاه كمتر از    در صورتيكه سهام د   . يك دانشگاه يا واحد پژوهشي باشد     
.شركت دانشگاهي دولتي است

اهداف
ايجاد زمينه بكارگيري هرچه بيشتر توانايي هاي دانشگاه ها و واحدهاي پژوهشي در جامعه- 1
تجاري سازي يافته هاي پژوهشي- 2
اليتهاي بيشتر در رفع نياز جامعه و امكان افزايش درآمد اعضاء هيئـت  ترغيب هيئت علمي دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي براي فع - 3

علمي
افزايش درآمدهاي اختصاصي دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي- 4

زمينه هاي فعاليت
انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي- 1
)خدمات علمي، تحقيقاتي و فني(ارائه خدمات تخصصي و مشاوره اي - 2
)توسعه فناوري(نوين توليد محصوالت با فناوري - 3
انجام خدمات نظارتي بر پروژه هاي پژوهشي، اجرائي و مشاوره اي- 4

انواع شركتهاي دانشگاهي
.شركتهاي دانشگاهي به دو صورت خصوصي و دولتي هستند

شـد و در  باشد، شركت دانشگاهي، شركت خصوصي است كـه بايـد تـابع قـانون تجـارت با          % 50 در صورتيكه سهام دانشگاه كمتر از        -الف
دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي  مي توانند بر طبق قانون هيئت امناء ها پـس از تـصويب هيئـت امنـاء در            . اداره ثبت شركتها ثبت شود    

 قانون برنامه چهارم نيز به دولت اجازه داده شده است كه زمينه ساز و حامي 48شركتهاي خصوصي سهامدار باشند و در بند الف ماده      
.ي غير دولتي توسعه فناوري و شركتهاي خدمات مهندسي باشدتشكيل شركتها

 قانون برنامه سوم توسعه     154در بند الف ماده     . يا بيشتر باشد، شركت دانشگاهي، شركت دولتي است       % 50  در صورتيكه سهام دانشگاه       –ب  
ولتـي مـصوب مـي تواننـد پـس از تـصويب         قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است، دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي د            51كه در ماده    

:هيئت امناء شركت دولتي تأسيس كنند مشروط به اينكه

1-1
11ش 

84تير
3ويراست 



خدمات اين شركتها صرفاً در محدوده تحقيقات و خدمات علمي و فني باشد و دانشگاه را از اهداف اصـلي آموزشـي و پژوهـشي                    •
.خود دور نكند

رشناسان پژوهشي، تكنسينها و كاركنان همـان دانـشگاه يـا مركـز             سهام شركت، مي تواند به اعضاي هيئت علمي، كا        % 49حداكثر  •
.تحقيقاتي تعلق بگيرد

اساسنامه نمونه و يا خاص هر يك از شركتهاي دانشگاهي دولتي و در هر يـك از دانـشگاهها يـا مراكـز تحقيقـاتي بـه پيـشنهاد سـازمان                      
. مديريت و برنامه ريزي به تصويب هيئت وزيران مي رسد

 شركت دانـشگاهي دولتـي از محـدوديت قـانون منـع مداخلـه وزراء و نماينـدگان مجلـس، دولـت و كارمنـدان دولـت در                      سهامداران و 
.  مستثنا هستند22/10/1337معامالت دولتي و كشوري مصوب 

چگونگي ايجاد شركتهاي دانشگاهي
 نامه مالي ومعامالتي خـود در هيئـت امنـاء    دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي پس از تصويب امكان تأسيس شركتهاي دانشگاهي در آئين         

هر شركت دانشگاهي به پيشنهاد تعدادي از اعضاء هيئت علمي و تصويب دانـشگاه يـا         . مي توانند شروع به تشكيل شركتهاي دانشگاهي كنند       
شگاهها و واحـدهاي دانـ . واحد پژوهشي تأسيس خواهد شد و يا توسط دانشگاه و واحد پژوهشي به اعـضاء هيئـت علمـي پيـشنهاد مـي شـود              

: پژوهشي به صورتهاي زير مي توانند در شركتهاي دانشگاهي سهامدار باشند
%)5حداقل . (به جهت اعتبار دانشگاه يا واحد پژوهشي بخشي از سهام شركت دانشگاهي به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي مي شود- 1
 دانشگاه يا واحد پژوهشي در شركت، بخشي از سـهام شـركت بـا            به دليل استفاده از مورد يا موارد مشخصي از يافته هاي پژوهشي           - 2

در . (به نام دانشگاه يا واحد پژوهـشي مـي شـود   ) دانشگاه يا واحد پژوهشي و ديگر سهامداران حقيقي يا حقوقي   (توافق سهامداران   
).باشد% 100تا % 1هر مورد استفاده، بنا بر ارزش موضوع استفاده شده، سهام مربوطه مي تواند از 

درصـد متناسـب بـا ميـزان سـرمايه      . (به علت سرمايه گذاري مستقيم دانشگاه بخشي از سهام شركت دانشگاهي به نام دانشگاه است - 3
).گذاري است

متناسب بـا ميـزان  (به جهت خدمات ديگري كه دانشگاه به شركت دانشگاهي ارائه مي دهد بخشي از سهام به نام دانشگاه مي شود         - 4
).خدمات

.سهام به نام دانشگاه يا واحد پژوهشي است% 50انشگاهي دولتي باشد بدون نياز به ارائه هيچ خدماتي حداقل اگر شركت د- 5

 شركت دانشگاهي بصورت شركتي و مستقل از تشكيالت دانشگاه اداره مي شـود و دانـشگاه بـه  ميـزان سـهامي كـه در شـركت                      :1تبصره  
.ر سود و ضرر آن شريك استدانشگاهي دارد در مديريت آن تأثيرگذار است و د

خارج از دانشگاه متناسب با ميـزان سـرمايه گـذاري خـود مـي تواننـد سـهامدار شـركت         ) خصوصي يا دولتي (سازمانهاي حقوقي   : 2تبصره  
ا شكل گيري شركتهاي دانشگاهي با مشاركت صنايع دولتي يا خصوصي و دستگاهها و سازمانهاي اجرائي در موفقيت آنه              . (دانشگاهي باشند 

).تأثير دارد
.  رئيس و معاونين دانشگاه و واحد پژوهشي در زمان تصدي مسئوليت نمي توانند سهامدار شركتهاي دانشگاهي بشوند:3تبصره 
 در شركتهاي دانشگاهي خصوصي اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و واحدهاي پژوهشي  متناسـب بـا ميـزان وقـت گـذاري و نـوع          :4تبصره  

يا متناسب با ميزان مشاركت در مالكيت فكري موضوعي كه در شركت اسـتفاده مـي      ) وه بر انجام وظايف دانشگاهي    عال(فعاليت در شركت    
.كه در شركت دارند، سهامدار مي شوند) نه اسمي(شود و يا متناسب با ميزان سرمايه گذاري واقعي 

مـي  ) غيـر از اعـضاء هيئـت علمـي    (اه يا واحد پژوهشي   در شركتهاي دانشگاهي خصوصي، افراد حقيقي داخل يا خارج از دانشگ           :5تبصره  
.توانند به داليل خاص و يا شرايطي كه دانشگاه يا واحد پژوهشي تعيين مي كند، صاحب بخشي از سهام بشوند



بسمه تعالي

آئين نامه اجرائي شركت در گردهمائي هاي علمي بين المللي خارج از كشور

و آموزش و گسترش فعاليتهاي علمي بين المللي با ساير كشورها و دستيابي به آخرين پديده به منظور ارتقاي سطح كيفي پژوهش    
هاي علمي ، اعضاي هيات علمي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مي توانند با شرايط و ضوابط منـدرج در ايـن آيينامـه در گردهمـايي هـاي            

.علمي بين المللي خارج از كشور شركت نمايند 

)كنفرانس/ سمينار ( عمومي گردهمايي  شرايط -1ماده 
ايـن اطالعـات مـي توانـد     . به دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه  ) كنفرانس  / سمينار  ( ارائه اطالعاتي درباره گردهمايي     - 1

بـدون داوري   بـاداوري يـا     ( شهرت و اعتبار ،سابقه برگزاري  نحوه پذيرش مقاالت          ) منطقه اي   / جهاني  ( درباره سطح گردهمائي    
.باشد

. در هيچ گردهمايي علمي بين المللي خارج از كشور توسط نويسنده يا نويسندگان مقاله ارائه نشده باشد"مقاله مورد  نظر قبال- 2
.مركز ذير بط يا زارت فرهنك و آموزش عالي الزامي است / تصريح نام و نشاني دانشگاه - 3

 شرايط شركت كنندگان -2ماده 
 زبان گردهمايي علمي مورد تقاضا آشنائي كافي به- 1
ارتباط موضوع مورد تقاضا با مسئوليت ، فعاليت و تخص متقاضي - 2
داشتن دعوتنامه معتبر بر پذيرش مقاله و ارائه آن - 3
 )  c.v( ارائه كارنامه علمي - 4
.المللي شركت نمايدمتقاضي در ضورت پذيرش و ارائه مقاله مي تواند حداكثر دوبار در سال در گردهمايي هاي علمي بين - 5

 استاداني كه در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي از جمله تدريس دروه هاي تحصيالت تكميلي ،امعقاد قـرارداد تحقيقـاتي              -1تبصره  
.فعاليت داشته باشند در اولويت اند.....با دستگاه هاي اجاريي يا بخش خصوصي ، تاليف يا ترجمه كتاب و 

/ ري به شرط رعايت كليه مفاد مندرج در اين آيين نامه نيز مي توانند بنا به نظـر و موافقـت دانـشگاه            دانشجويان دوره دكت   -2تبصره  
.مركز ذير بط از مزاياي آن بهره مند شوند 

 مراحل اجرائي -3ماده 
) ن المللـي  پرسشنامه شركت در گردهمايي علمي بي ( عضو هيات علمي در خواست خود ر ا با رعايت مفاد فوق به همراه مدارك                - 1

به دفتر همكاريهاي علمـي و بـين المللـي    ) حداقل يك ماه قبل از شروع گرهمايي        ( مركز ذير بط    / پس از تاييد از طريق دانشگاه       
.وزارت ارسال مي دارد

ت  دفتر همكاري هاي علمي بينالمللي وزارت در خواست را بررسي و در صورت تطبيق با ضوابط تعيين شده اقدامات الزم را جهـ         - 2
.اخذ رواديد انجام مي دهد

 تامين هزينه ها -4ماده 
مركز ذير بط قابل پرداخت است / ارقام زير با توجه به ميزان اعتبارات پيش بيني شده در دانشگاه 

 دالر700پرداخت حق ثبت نام تا سقف حداكثر - 1

وزارت علوم تحقيقات و فناوري
دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي



 دهد، هزينـه جريمـه و ديـر كـرد بـر عهـده خـود         چنانچه متقاضي وجه ثبت نام براي شركت در گردهمايي را با تاخير انجام     -تبصره
.متقاضي خواهد بود

 مبلغ قابل پداخت براي هزينه هاي مسافرت شامل عوارض خروج از كـشور ، بلـيط رفـت و برگـشت ، هزينـه اقامـت ،فـوق العـاده                        -2
. ريال  مي با شد 6000000ماموريت حداكثر مبلغ 

دانشكده و يا دانشگاه در شوراي پژوهشي دانشگاه و با در نظر گرفتن اصل صرفه جوئي             هزينه ها حسب مورد بنا به پيشنهاد        : تبصره  
.مورد بررسي قرار خواهد گرفت و پس از تاييد معاون پژوهشي دانشگاه تامين خواهد شد

.  روز رفت و آمد حساب  مي شود2تعداد روزهاي ماموريت بر اساس تاريخ شروع و خاتمه گردهمايي علمي به عالوه - 2
 روز منظور مـي  4 روز رفت و آمد 2 به كشور ديگري مراجعه كرد به جاي "براي كشورهايي كه جهت اخذ ويزا بايد الزاما      : تبصره

.شود
 دالر مي باشد كه شامل هزينه هتل ، هزينه غذا و فـوق العـاده ماموريـت روزانـه خواهـد       150ميزان ارز روزانه ماموريت حداكثر      - 3

.م مجاز خرج به هزينه گرفته مي شودكه پس از تاييد مقا. بود

ساير ضوابط و شرايط: 5ماده 
الزم است گزارش سفر شركت كننده حداكثر سه ماه بعد از انجام سفر بر اساس پرسشنامه مربوطه به دفتر همكاريهـاي علمـي و                   - 1

.بين المللي وزارت ارسال گردد
.ه هاي پرداخت شده به وي ، بايد باز پرداخت گرددچنانچه متقاضي موفق به انجام دادن ماموريت نشود كليه هزين- 2
مركز بر حسن اجراي آييينامه نظـارت مـي   / مركز و يا دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي دانشگاه    / معاونت پژوهشي دانشگاه    - 3

نمايد و گزارش ساالنه عملكرد خود را به دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي وزارت ارسال مي نمايد

 به تاييد شوراي همكاريهاي علمي بين المللـي رسـيد، و پـس از            8/4/1377 آيينامه در پنج ماده ، هفده بند و پنج تبصره در تاريخ              اين
.امضاآ وزير فرهنگ و آموزش عالي از تاريخ تصويب قابل اجرا است 


