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ونکمیسیایندرفرمودندبیانراخودنظراتکردندکهشرکتنفر13پژوهشیمعاونینکمیسیوندر

وردمامکانحددرنهایینامهآییناصالحدرشدمقررکهشدمطرحهمکارانسویازمطلبونکته40

.گیردقرارتوجه



از نظرات و پیشنهاد های حاضر در کمیسیونبرخی 

.ـ ضمانت اجرای آیین نامه مشخص گردد1

.هم راستا باشد... مانند آیین نامه ارتقاء ارزیابی گروه های پژوهشی وآیین نامه سایر ـ آیین نامه با موارد مندرج در 2

بیشتر در ISIـ امتیاز پتنت بین المللی از امتیاز مقاله 25.ت افزایش داده شوداامتیاز عوامل درآمدزا نسبت به امتیاز انتشارـ 3

.ر گرفته شودظن

.به تولید فناوری، فروش محصول، فروش پتنت امتیاز بیشتری داده شودـ 4

.سقف امتیاز عوامل درآمدزا افزایش داده شودـ 5

الزام نمودن همه مدیران پژوهشی و غیرپژوهشی هیات علمی به انجام فعالیت پژوهشی ـ 6

.رنج امتیاز و سقف امتیازها براساس رشته های مختلف، متنوع گرددـ 7

.ـ امتیاز فعالیت بین گروهی بیشتر شود8

.ـ برای همکاری مشترک بین واحدها و بین گروه ها امتیاز بیشتری داده شود9

.ـ به فعالیت های فناورانه امتیاز شاخص داده شود10

.ـ وضعیت امتیاز اعضای هیات علمی که از سوی روسای واحدها به بخش های غیرپژوهشی مامور می شوند، مشخص گردد11

.ـ به فعالیت اجرایی در حوزه غیرپژوهشی نظیر موسسات آموزش عالی امتیاز داده شود12
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نویس شرح وظایف اعضای هیات علمی پژوهشیپیش 

جهاددانشگاهی
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تعاریف

اعات  ساماندهی فعالیت اعضا در سبه استناد آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی جهاددانشگاهی، در راستای
:  می گرددشرح وظایف اعضاء هیات علمی پژوهشی، به شرح زیر تدوین، موظف

:ریف مفاهیمتع-1اده م
منظور از واحد سازمانی، واحدهای تابعه جهاددانشگاهی نظیر پژوهشگاه ها،  پژوهشکده ها و: واحد سازمانی-1-1

.  مراکز علمی و تحقیقاتی در جهادددانشگاهی است
نی  دارای حکم کارگزی)شامل تمامی مستخدمان پست های هیات علمی جهاد دانشگاهی: عضو هیات علمی پژوهشی

.که به فعالیتهای علمی و تخصصی، مدیریتی و اجرایی مشغول می باشند( جهاد دانشگاهی
.اشدشامل فعالیت های  پژوهشی، فناوری و تجاری سازی، آموزشی و فرهنگی می ب:  فعالیتهای علمی و تخصصی

های خدماتشامل فعالیتهای مربوط به انجام طرح های پژوهشی، نوآورانه و فعالیت: فعالیت پژوهشی -1-4
ازی انجام می تخصصی می باشد که توسط عضو به منظور تولید یا انتشار دانش و فناوری یا ظرفیت سازی و تجاری س

.شود
طرحهای پژوهشی-1-4-1
طرح هایی هستند که توسط شورای علمی : طرح پژوهشی مصوب داخلی واحدهای سازمانی-1-4-1-1

فاده از پژوهشگاه می رسد و با است/شورای علمی پژوهشکده/ گروه پژوهشی تصویب و به تائید معاون پژوهشی واحد
در خصوص گروه های دارای موافقت کلی و اصولی، تایید  .پژوهشگاه اجرا  می شود/پژوهشکده/منابع مالی واحد

.یا معاون پژوهشی واحد کافی می باشدپژوهشگاه/پژوهشکدهشورای علمی 
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تعاریف

شورای بررسی نهایی  ی هستند که درطرح های: طرح های مصوب معاونت پژوهشی و فنآوری-1-4-1-2
طرح ها یا گروه های تخصصی معاونت پژوهشی و فناوری به تصویب رسیده است و یا جهت اجرا از سوی معاونت

.پژوهشی و فناوری به واحدهای سازمانی واگذار می شود
ن پژوهشگاه که از سوی معاونت پژوهش و فناوری به آ/طرحهای پژوهشی مصوب شورای علمی پژوهشکده: 1تبصره 

.دپژوهشگاه تفویض اختیار شده است معادل طرح های مصوب معاونت پژوهشی و فناوری می باشن/پژوهشکده
طرح  هایی هستند که توسط اعضاء گروه پژوهشی اجرا و تمام یا بخشی :طرح پژوهشی کارفرمائی-1-4-1-3

.  از هزینه اجرای طرح از خارج از واحدهای سازمانی مجری تامین می شود
طرح  هایی هستند که بصورت مشترک توسط اعضای یک گروه پژوهشی :طرح پژوهشی مشترک-1-4-1-4

.پژوهشکده مجری اجرا می گردد/ گروه های پژوهشی دیگری داخل یا خارج واحد / با اعضای گروه 
شامل چاپ مقاالت علمی، ارائه مقاله در همایش های علمی داخلی و : انتشار دانش و فناوری-1-4-2

.دخارجی، چاپ کتاب تخصصی، ثبت اختراع و تدوین محتوای دوره های آموزشی تخصصی می باش/بین المللی
شامل فعالیت هایی است که طی آن ها از:خدمات تخصصی، اجرایی و ظرفیت سازی فعالیت-1-4-3

نتایج و دستاوردهای پژوهش به گونه ای اجرایی و با هدف تجاری سازی بهره برداری می شود و همچنین از طریق
.ایجاد مهارت و ارتقاء بهره وری یا از طریق معرفی و تبلیغ منجر به تولید درآمد می گردند

و شامل تدریس در دوره های مصوب و رسمی، طراحی دوره ها، تدوین منابع، توسعه فنآوری ها: فعالیت آموزشی
.روش های آموزشی در سطوح مختلف آموزش رسمی بلند مدت و تخصصی کوتاه مدت می باشد

ولید اثر یا  به فعالیت هایی از قبیل تدوین و اجرای طرحهای فرهنگی، تالیف،  برنامه سازی، ت: فرهنگیفعالیت 
.طراحی الگو در حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی اطالق می شود
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پژوهشیوظایف عضو هیات علمی-2ماده 
پژوهشیفعالیت انواع ( الف

طرح های پژوهشی به عنوان همکار یا مسئول اجرای طرح  انجام 
تدوین گزارش علمی طرح های پژوهشی

(با وزارت علوم مقایسه شود)ایجاد اثر بدیع و ارزنده هنری 
نوآوری با تایید مراجع علمی ذیصالح   

تولید یا تدوین دانش فنی
اختراع یا اکتشاف ثبت شده

ارزیابی، نظارت  
مشاوره علمی به طرح های پژوهشی

ارزیابی و داوری کتاب، تصحیح انتقادی کتاب معتبر، مقاله، پایان نامه، رساله و نظایر آن
تدوین طرح نامه های پژوهشی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری  
، تجدید چاپ و ترجمه کامل یک مقاله علمی چاپ شده(چاپ شده)تخصصی-تصنیف، تالیف، تدوین و ترجمه کتاب علمی

تخصصی و هم چنین در دائره المعارف  -چاپ مقاله در نشریه های معتبر علمی
تخصصی داخلی و بین المللی–ارائه مقاله در همایش های علمی 

سخنران کلیدی در مجامع علمی و دانشگاهی معتبر
پژوهشی-ویرایش علمی کتاب و نشریه علمی 

اثر علمی، فنی، ادبی و هنری در جشنواره ها
کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی یا احراز نامزدی در آن

نقد نظرات دانشمندان و هم چنین ارائه نظریه در کرسی های نظریه پردازی
تسلط بر زبان خارجی دوم و سوم

تدوین و اجرای  کارگاه های آموزشی پژوهش محور
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پژوهشیعلمیعضو هیات وظایف 

آموزشیفعالیت ( ب

تدریس در دوره های تحصیلی دانشگاهی در مقاطع مختلف 

طراحی، تدوین و اجرای دوره های تخصصی و مهارت های پیشرفته

ارزیابی، نظارت و بازنگری دوره های آموزشی و تخصصی بلند و کوتاه مدت

طراحی ایجاد رشته های جدید و تقویت و گسترش دوره های تحصیالت تکمیلی

و تقویت و گسترش تحصیالت تکمیلی( بخصوص میان رشته ای)ایجاد رشته های جدید 

(سازمان سنجش، دانشگاه آزاد، اعزام به خارج ،پیام نور) طراحی سئواالت آزمونهای سراسری

ای در صورت استفاده بر)تولید منابع آموزشی شامل کتاب های آموزشی و کمک آموزشی و جزوات درسی 

...و همچنین تهیه، تدوین و تولید متن درس برای ارائه به شیوه مجازی و ( تدریس

واحد/ تدریس، طراحی و اجرای کارگاه ها و نشست های آموزشی و پژوهشی مصوب پژوهشکده 

راهنمایی پروژه دوره کارشناسی
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پژوهشیعلمیعضو هیات وظایف 

تربیتی–فرهنگی فعالیت (ج

تدوین کتاب ، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده با رویکرد اسالمی ایرانی 

ییارائه مشاوره یا همکاری تخصصی فرهنگی با نهادها و تشکل های علمی قانونمند در پروژه های دانشجو

...(در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولیت های فرهنگی و )کسب جوایز فرهنگی 

جتماعیشرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضاء هیات علمی در زمینه فرهنگی، تربیتی و ا

ی صالحطراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسی های آزاد اندیشی، نقد و نظریه پردازی با تایید مراجع ذ

سیاست تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای کلیه فعالیت ها و همکاری موثر در اجرای امور فرهنگی بر اساس

کز های کلی برنامه پنج ساله توسعه و سیاست های متخذه توسط شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مرا

آموزشی 

طراحی و برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و کارگاه های فرهنگی و هنری 
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پژوهشیعلمیعضو هیات وظایف 

خدمات تخصصی، اجرایی و ظرفیت سازیفعالیت -4-2(د
تخصصی  -اجرای پروژه های خدمات علمی 

طراحی و فعالیت و راه اندازی مراکز، آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی
تهیه گزارش های تخصصی، راهبردی و مدیریتی

تخصصی-مستند سازی فعالیت های علمی 
واحد یا دفتر مرکزی جهاددانشگاهی/ مسئولیت های اجرایی در پژوهشکده

عضویت و نمایندگی در شوراها، کمیته ها و هیات مدیره های داخل و خارج از جهاددانشگاهی
عضویت در شوراهای فناوری مراکز رشد، پارک ها، شهرک ها، کریدورهای علم و فناوری-

عضویت در کمیته های آینده پژوهی و نوآوری
اجرایی و پانلهای تخصصی همایش های علمی-دبیری ، عضویت در کمیته های علمی

تخصصی-سردبیری، مدیر مسئولی، ویراستاری و عضویت در هیات تحریریه مجالت علمی 
اکز  عضویت موثر در تاسیس دانشگاه، موسسه آموزش عالی و پژوهشی، مراکز تحقیقاتی،  سازمان ها، پارک ها، مر

رشد، شرکت های دانش بنیان و نظایر
ایجاد ظرفیت فعال در جذب پژوهشگر خارجی

ایجاد ظرفیت فعال در جذب پژوهشگر داخلی دکترای پژوهش محور
عضویت در هیات مدیره انجمن های علمی و تخصصی

شرکت در مجامع علمی و تخصصی، کارگاه های آموزشی و دوره های تخصصی، بازآموزی و فرصت های مطالعاتی
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پژوهشیعلمیعضو هیات وظایف 

(امتیاز60حداکثر )فناوری، تجاری سازی و نوآوری  -5( ه

تولید و گسترش برنامه های کارآفرینی و اشتغال  -
ایجاد ظرفیت در جذب اعتبار و بودجه های پژوهشی و مشارکت در پروژه یابی و نیازسنجی-
مراکز عضویت موثر در تاسیس دانشگاه، موسسه آموزش عالی و پژوهشی، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها، پارک ها،-

رشد، شرکت های دانش بنیان، و نظایر 
اخلی و فعالیت تخصصی رسمی در مراکز خدمات تخصصی و گروه های پژوهشی مرتبط با پروژه های کارفرمایی د-

خارجی
انجام مذاکرات فنی جهت انتقال دانش فنی-
همکاری در تدوین دانش فنی طرح کارفرمایی در سطح نیمه صنعتی و صنعتی-
جهت طرح های پژوهشی و فناورانه جهاددانشگاهی  BPو  PFS  ،FSتهیه -
تهیه گزارش تحقیقات بازار برای محصوالت حاصل از طرح های پژوهشی-
تهیه گزارش تحلیل زنجیره ارزش جهت محصوالت در حال تولید-
تدوین و اجرای طرح نوآورانه از نوع فناورانه و یا بازار محور-
تدوین استاندارد-
طراحی و راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت-
همکاری تخصصی در تاسیس شرکت دانش بنیان منتج از دستاوردهای جهاددانشگاهی-
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فروش، بهره مالکانه )طراحی و اجرای تعریف مدل های مشارکت و همکاری در تجاری سازی فناوری -

...(، سرمایه گذاری مشترک و (رویالیتی)

تدوین آیین نامه هاو دستورالعمل ها در حوزه فناوری، تجاری سازی، مالکیت فکری و غیره-

ثبت عالئم تجاری، برند، ایجاد برند و ارتقای برند-

ثبت اختراع و پتنت بین المللی-

ایجاد خط تولید نیمه صنعتی و صنعتی برای تولید یا فروش محصوالت تولیدی-

نحوه حضور و فعالیت عضو هیات علمی پژوهشی: 3ماده

.ساعت در هفته می باشد40ساعات موظف حضور هفتگی هر عضو هیات علمی تمام وقت در سال اول -3-1

ل از فعالیت های موظف هفتگی هر عضو هیات علمی تمام وقت از سال دوم به بعد بر اساس امتیاز حاص-3-2

.متغیر خواهد بود4عملکرد عضو در سال قبل، مطابق ماده 

فعالیت اعضاء هیات علمی( کمی کردن)نحوه  امتیاز بندی : 4ماده
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:1(امتیاز60حداکثر )امتیاز عوامل علمی و تخصصی -4-1

(امتیاز60حداکثر)4طرحهایپژوهشی

عنوان
فعالیت

تعریف  
پروپوزال

طرح 
داخلی

طرح پژوهشی
مصوب  
شورای 

بررسی نهایی
دفتر مرکزی

طرح کارفرمایی
استاد راهنمایی

دکترای  
پژوهش محور

استاد مشاوری 
دکترای پژوهش

محور

اجرای طرح 
های خدمات 

علمی 
تخصصی  
کارفرمایی

بهازای
هر
مورد

هر 
پروپوزال

1تا 
امتیاز

هر طرح
امتیاز3تا 

هر طرح
امتیاز24تا 

هر طرح
امتیاز 36تا 

هر رساله
امتیاز 10تا 

هر رساله
امتیاز 5تا 

*

رحداکث
امتیاز

امتیاز10امتیاز10امتیاز60امتیاز50امتیاز10امتیاز5
هر مورد

امتیاز20تا 
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(امتیاز18حداکثر )فعالیت های آموزشی -4-1-2

.پژوهشی-مقاله علمی3طرح پژوهشی، 1مقاله همایش، 7: امتیار1داوری سایر موارد به ترتیب زیر -5-1

تدریس

(امتیاز6تا )

راهنمایی و مشاوره
پایان نامه دانشجویان آموزشی و

پژوهشی دانشگاه ها 
(امتیاز12تا )

داوری

(امتیاز5تا )

تدوین
دوره و 
کارگاه

آموزشی 
مصوب  
دفتر 
مرکزی

هر دوره/ 
5تا )

(  امتیاز

تدریس 
درکارگاه  
آموزشی

هر دوره/ 
(امتیاز2تا )

طرح سوال 
برای آزمون 

های 
سراسری و 

المپیادها
هر آزمون

(امتیاز5تا )

کارش
ناسی
هر 
واحد

1
امتیاز

ارشد
هر واحد 

امتیاز5/1

دکتری
هر واحد

امتیاز2

سایر مواردپایان نامهراهنماییمشاوره

امتیاز1امتیاز1امتیاز1

ارشد

امتیاز1

دکتری

امتیاز2

ارشد

امتیاز2

دکتری

امتیاز5

ارشد

امتیاز5/0

دکتری

امتیاز1
امتیاز1
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.در همکاری های مشترک، امتیاز هر فرد بر اساس جدول مشارکت محاسبه خواهد شد-1
.نویسنده مرتبط از امتیاز یکسانی با نفر اول برخوردار است-2

:1(30حداکثر امتیاز )فعالیت های انتشاراتی و مستندسازی  -4-1-3
مقاالت و همایش ها-4-1-3-1

2مقاالت

ارائه شده در همایش هامنتشره
ن با نمایه معتبر بی

بین المللی  ملیعلمی ترویجیISCپژوهشی و -علمیالمللی

امتیاز2تا امتیاز4تا امتیاز8تا 
امتیاز5/0: خالصه

امتیاز1: مقاله کامل

امتیاز1: خالصه
2: مقاله کامل
امتیاز
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کتاب-4-1-3-2

.در همکاری های مشترک، امتیاز هر فرد بر اساس جدول مشارکت محاسبه خواهد شد-1

کلیه دانشگاه ها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی  -2

.در صورت توافق نویسندگان، امتیاز بندی بر اساس آن توافق صورت می گیرد-3

.در صورتیکه نام ویراستار در شناسنامه کتاب باشد-4

کتاب

نقد سایر ناشرین3، 2ناشر دانشگاهی
4علمی گردآوری 

ترجمهتصنیفتالیفو تدوین
گردآوری و 

تدوین
ترجمهتصنیفتالیف

2تا 2تا 6تا 4تا 2.5تا 4تا 12تا 8تا 5تا 
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(امتیاز60حداکثر)فعالیت های فناورانه –4-1-4

تدوین دانش فنی
(امتیاز 40تا )

نوآوری
(امتیاز 20تا )

فناوری
(امتیاز 30تا )

تاسیس شرکت های دانش بنیان
(امتیاز 4تا )

امتیاز4امتیاز4امتیاز15امتیاز8

ثبت پتنت
با تایید مراجع ذیربط

(امتیاز 12تا )

تجاری سازی
(امتیاز 40تا )

ایجاد خط تولید صنعتیتیایجاد خط تولید نیمه صنعلیثبت ژن بین الملبین المللیداخلی

امتیاز40حداکثر امتیاز20حداکثر امتیاز2امتیاز7امتیاز3
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(امتیاز30حداکثر )فعالیت های فرهنگی -4-1-5
حداکثر امتیاز  موضوع

در واحد کار یا ترم

ی در تدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسالم

تربیتی و اجتماعی-حوزه های فرهنگی

4

ر اجرای  تهیه و تدوین پیوست فرهنگی برای کلیه فعالیتها و همکاری موثر د

امور فرهنگی بر اساس سیاستهای کلی برنامه های پنج ساله توسعه و

یسیاستهای متخذه توسط شورای اسالمی شدن دانشگاهها و مراکز آموزش

3

ویان و  ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری موثر با تشکل های قانونمند دانشج

الیت  اعضای هیات علمی و طالب و نهادهای فرهنگی فعال به منظور ترویج فع

در حوزه فرهنگ

2

ت یا  مسئولیت پذیری در اصالح و هدایت نگرشهای مطلوب فرهنگی و مشارک

رای کلیه  اجتماعی و یا عناوین مشابه ب-تربیتی-انجام فعالیتهای فرهنگی 

(دانشجویان، اساتید و کارکنان)اقشار دانشگاهی 

2

ی و  استمرار در تقید و پایبندی به ارزش های دینی، فرهنگی، ملی، انقالب

صداقت و امانت داری با تایید کمسیون مربوط

10

ت  در زمینه تریوج فرهنگ ایثار و شهادت، مسئولی)کسب جوایز فرهنگی

...(های فرهنگی و 

2

ا  طراحی و مشارکت فعاالنه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی ب

تایید مرجع ذیصالح

2

ر  شرکت در کارگاه های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی د

اجتماعی با ارائه گواهی معتبر-تربیتی-زمینه فرهنگی

ساعت  16به ازای هر 

امتیاز2
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(امتیاز25حداکثر )عوامل درآمدزا و جذب منابع پژوهش و فناورانه 4-2

( ایید رئیسبا نظر موثرترین فرد با ت. )کل بین آورندگان به نسبت سهم آن ها در آوردن پروژه تقسیم می شودامتیاز 

.طرح های باالسری، بخش باالسری در قالب طرح های حمایتی حساب می شود

1نحوه محاسبه امتیازاتعنوان فعالیت

امتیاز  1میلیون ریال 200به ازای هرمبلغ ریالی طرح های مصوب و  قراردادهای منعقده  

امتیاز  1میلیون ریال 200به ازای هرتخصصی –تجاری کردن یافته های علمی

امتیاز  5هزار دالر صادرات000/10به ازای هرمبلغ ریالی صادرات  

امتیاز  1میلیون ریال 100به ازای هرجذب کمک های بالعوض  

امتیاز  1میلیون ریال 100به ازای هر فروش دانش فنی، رویالیتی و سهم مالکانه
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(امتیاز25حداکثر )عوامل مدیریتی و اجرایی 4-3

رئیس  
جهاددانشگاهی

معاونان 
جهاددانشگاهی

روسای 
پژوهشگاه  

سازمان / ها 
ها و پارک  

ها و 
دانشگاه ها

روسای پژوهشکده  
مدیران / واحدها/ ها

/  کل دفتر مرکزی
معاونان پژوهشگاه  

مشاوران رئیس  /ها
جهاددانشگاهی، 

معاونین سازمان ها و  
روسای موسسات  

آموزشی

معاونان 
/ پژوهشکده ها

پست  / واحد ها 
های همتراز،  
روسای مراکز 
رشد، مدیران 

گروه های 
پژوهشی

سایر

25222015105
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توزیع  امتیازات  بر اساس مرتبه-4-2
شرح عوامل

شرح ستون
استاددانشیاراستادیارمربی

حداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقلحداکثرحداقل

ی
ش

وه
پژ

ی 
ها

ت 
الی

فع

بند  1ستون تعریف پروپوزال
4-1-1

15142222

بند  2ستون طرح داخلی
4-1-1

210182400

بند  3ستون طرح پژوهشی کوچک
4-1-1

0150120600

طرح پژوهشی مصوب 
معاونت پژوهش و 

فناوری 
جهاددانشگاهی  

بند  4ستون 
4-1-1

060060060060

بند  5ستون طرح کارفرمایی
4-1-1

060060060060

استاد راهنمای 
دکترای پژوهش محور

بند  6ستون 
4-1-1

00012014018

استاد مشاور دکترای
پژوهش محور

بند  7ستون
4-1-1

06050403

خدمات تخصصی 
کارفرمایی

بند  8ستون
4-1-1

06003001500

2018018018018-1-4بند فعالیت های آموزشی
333063010301530-1-4بند ازیفعالیت های انتشاراتی و مستند س

4060060060060-1-4بند فعالیت های فناورانه
2060256030603560سقف امتیاز علمی تخصصی الزم
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:باشدبه شرح جدول ذیل می( مقاله و کتاب)نحوه توزیع امتیاز فعالیت های مشترک انتشاراتی -4-3

(3)ستون (2)ستون (1)ستون 

مجموع سهم هر یک از مولفین از امتیاز مربوطتعداد مولفین
ضرایب هر یک از همکارانونفر اول یا پاسخگ

1100%___________
290%60%150%
380%50%180%
470%40%190%
560%35%200%

6n= 50و بیشتر%/(n-1) 150%200%
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به شرح ( طرح، پروژه)نحوه توزیع امتیاز فعالیت های مشترک غیر انتشاراتی -4-4

:جدول ذیل می باشد

(3)ستون (2)ستون (1)ستون 

مجموع  سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطتعداد همکاران
ضرایب هر یک از همکارانمحری یا مجریان

1100%___________

290%60%150%
380%50%180%
470%40%190%
560%30%200%
650%30  %200%

7n= (%25)%50و بیشتر(25+50n)%
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:واحد کار-5ماده 

امتیاز 10امتیاز هر 100تا 50امتیاز یک واحد کار و از 5امتیاز هر 50تا سقف : نحوه محاسبه واحد کار-5-1

.معادل یک واحد کار محسوب می گردد

. انجام دهد( امتیاز35)واحد کار 7هر عضو هیات علمی موظف است در طول سال حداقل -5-2

ساختار ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی-6ماده 

وده  از ابتدای هر سال اداره امور پژوهشی هر واحد سازمانی موظف به مستند سازی فعالیتهای اعضای هیات علمی ب

.  و در پایان سال جهت محاسبه امیتاز اکتسابی به کمسیون فرعی ارتقا ارجاع می دهد

ه در واحدهای سازمانی شورای پژوهشی مرکب از معاون پژوهشی و مدیران گروههای پژوهشی و یک نفر ب-7ماده 

طالع نمایندگی از مراکز خدمات تخصصی محاسبه نهایی امتیازها و تعیین واحد کار عملکرد اعضا  را انجام و به ا

.  عضو می رسانند

.نفر به نمایندگی و انتخاب مدیران گروه های پژوهشی در جلسه شرکت می نمایند3در پژوهشگاه ها : تبصره

رئیس . در صورتیکه عضو به  محاسبات معترض بود، موضوع را کتبا به رئیس هر واحد منعکس می نماید: 1تبصره 

.هر واحد  موظف به حضور در جلسه شورای پژوهشی و رسیدگی  به این موضوع خواهد بود
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واحد کاری در طی یکسال  7آندسته از اعضای هیات علمی که بیش از : تسهیالت بر اساس واحد فعالیت -8ماده 
ای گذشته فعالیت انجام دهند، هیات رییسه واحد سازمانی ذیربط می تواند در چارچوب مقررات نسبت به اعط

.تسهیالت مناسب به آنها اقدام نمایند
طابق حضور موظف هفتگی هر عضو هیات علمی تمام وقت بر اساس امتیاز حاصل از عملکرد عضو در سال قبل که م

:این آئین نامه محاسبه می شود تسهیالتی برای تشویق اعضا در نظر گرفته می شود3ماده 
ساعت در هفته40( همه مرتبه ها)واحد کار، میزان فعالیت هفتگی عضو 7تا  -8-1
ساعت برای اعضای هیات  2،  از میزان فعالیت هفتگی 5واحد مطابق ماده 7به ازای هر واحد کار بیشتر از -8-2

.علمی کاسته می شود
در صورتیکه اعضای هیات علمی معادل ساعات کاهش یافته در واحد جهاد دانشگاهی خود فعالیت -9ماده 

.دریافت می نمایند11نمایند، معادل ریالی مزایا وفق ماده 
از امتیاز نهایی هر عضو از سوی معاونت پژوهشی واحد سازمانی به دفتر مرکزی ارسال می گردد و پس-10ماده 

.تایید رئیس جهاددانشگاهی دستور استفاده از مزایای عضو صادر می گردد
نه در ساعتی  مزایا را محاسبه  و در حکم حقوقی عضو به صورت ساال/معاونت پشتیبانی معادل ریالی-11ماده 

.ردیف مجزا اعمال می کند



با سپاس و آرزوی توفیق الهی


