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 دور سوم هيات مميزه دانشگاه شهركردمصوبات 

دانشگاه  معاون آموزشي دستورالعمل طرز تشكيل هيات مميزه مؤسسه و وظايف و اختيارت آن مطرح و  5ماده  2تبصره  -1

 د.يگرد انتخاببعنوان جانشين رئيس موسسه در هيات مميزه 

معاون آموزشي دانشگاه و  دستورالعمل طرز تشكيل هيات مميزه مؤسسه و وظايف و اختيارت آن مطرح  5ماده  3تبصره  -2

 .ديگرد انتخاببه عنوان دبير هيات مميزه 

 ضرورت دارد كليه اعضاي هيات علمي دانشگاه قبل از ارائه پرونده به كميته منتخب موارد ذيل را رعايت فرمايند: -3

 ها به صورت تايپ شده و طبق مدارك خواسته شده.ارائه كليه فرم-الف

  .پژوهشي-و علمي ISI ،JCR ،Scopus ،ISC نظير مقاالت ارائه شده توسط متقاضي هايهائه مستندات مربوط به نمايار -ب

  .ترويجي( –علمي  ،مروري –علمي  ،پژوهشي -) علمي در گزارش نامه علمي تعيين نوع مجله و نوع مقاله  –ج

 MIFو  IF)بر اساس  و ارائه مستندات مربوط و... ISI-JCR با نمايهمجالت  )بر اساس كتگوري مجله( MIFو  IFدرج  -د

 (تاريخ درخواستآخرين نسخه 

 ها در آثار پژوهشي.هم پوشانيخود اظهاري  -ه

 .هارائه نمودن اصل مقاالت در صورت عدم دسترسي از طريق سايت مربوط –و

 .باشدمي الزاميمتقاضي و دانشجويان وي  و كارشناسي ارشد دكتري هاينامه پايانصحافي شده  كاغذي نسخه ارسال -ز

، ضميمه نمودن صفحه اي و دكتري تخصصيحرفه دكتري /مشاوره پايان نامه دانشجويان كارشناسي ارشدو براي راهنمايي  -ح

 كند. كفايت ميبه عنوان مستندات شامل نام و امضاء تيم داوري 

 مدير تحصيالت تكميلي/موافقت نامه معاونت آموزشيارائه  ،هادانشگاهساير با هاي مشترك پايان نامه همكاري دردر مورد  -ط

 الزامي است. دانشگاه شهركرد يا مقام مجاز از طرف وي 

هاي پژوهشي و طرح هاي پژوهشي خاتمه يافته داخل موسسهطرحعلمي براي گزارش  دانشگاه ارائه تاييديه معاونت پژوهشي -ي

 الزامي است به همراه گزارش آن موسسهو فناوري با طرف قرارداد خارج 

 در خصوص احتساب سنوات خدمت دوره پيماني اعضاي هيات علمي مقرر گرديد: -4

 وضع تبديل به رسمي آزمايشي كه اعضاي هيات علمي پيمانيسوابق خدمت دوره برپنج پايه  مازاد هاياحتساب پايه -1-6

 .گردد گزارشبه هيات مميزه  جهت تاييد انجام و نتيجه كميته ترفيعات دانشگاه در ،تا سقف سه پايه اندشده

ها و پژوهشكده هاجرا به دانشكدهپيماني مورد تاييد هيات مميزه قرار گرفته و مقرر شد جهت ادوره سنوات  احتسابفرم  -2-6

  ابالغ گردد.

شود به آزمايشي تبديل وضع مياجراي احكام مربوط به احتساب سنوات پيماني اعضاي هيات علمي كه به رسمي  -3-6

 شكل ذيل انجام مي پذيرد:

اقدام كند، براي احتساب سنوات رسمي آزمايشي تبديل وضعيت به بعد از  يكسالچنانچه عضو هيات علمي تا  -1-3-6

 مي گيرد.صورت  بر پنج پايه مازادپايه هاي  ءاعطا ،تاريخ حكم رسمي آزمايشياز 

 بر مازادپايه هاي  ءاعطاتاريخ تصويب در هيات مميزه از ، يكسالدر صورت اقدام عضو هيات علمي بعد از  -2-3-6

 مي گيرد. صورت پايه پنج
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ا طرف قرارداد بهاي پژوهشي و فناوري هاي علمي طرحگزارش، چاپ شده در مجالت معتبر مقاالتانواع امتياز دهي به  شيوه .7

 به صورت زير عمل مي شود: خارج از موسسه و چاپ كتاب

 مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر
 توضيحات امتياز نوع مقاله رديف

 ISI-JCRمقاله  1

Q1 (0.75≤Q≤1.0) 

+ Q +   (
𝑰𝑭

𝑴𝑰𝑭
 × 𝟏 ∙ 𝟓)  3.5 
 

  بر اساس رتبه بندي مجالت در سايتScimago  
 MIF بر اساس كتگوري ژورنال تعيين مي گردد* 
  مي باشد 4 و 7اين مقاالتحداقل امتياز حداكثر و 

Q2 (0.5≤Q≤0.75) 
Q3 (0.25≤Q≤0.5) 
Q4 (0.0≤Q≤0.25) 

 ESIبر اساس اعالم در پايگاه استنادي  5/1فرمول فوق در ضريب  مقاله پر استناد و داغ

  2/1فرمول فوق در ضريب  ژورنال ايراني

2 
  ISI-WoSمقاله 
ISI  بدونIF 

Scopus 
 5/3تا 

  جدول 1-3امتياز بند  حداقل مقاله در محاسبه 3حداكثر 
 ارتقاء قابل محاسبه است. امتياز بقيه اين مقاالت در

 قابل محاسبه است.   3مجموع ماده 

3 
مقاله علمي پژوهشي 

 داخل

 5تا  انگليسي 

 بر اساس ليست مورد تاييد وزارتين 
و  ادبيات فارسي -فارسي

 هنر
 5تا 

 4تا  هادانشكدهساير  -فارسي

 3تا  ويژه نامه كنفرانس
  قابل محاسبه نمي باشد،  1-3در حداقل امتيازهاي بند

قابل محاسبه   3در مجموع ماده  مقاله 3حداكثر  ولي
 است.

4 
مقاالت داراي نمايه 
-تخصصي معتبر بين

 المللي
 3تا  -

 بر اساس ليست مورد تاييد وزارتين 
  وليقابل محاسبه نمي باشد،  1-3در حداقل امتيازهاي بند 

 قابل محاسبه است.  3در مجموع ماده 

5 

 و ISCمقاالت 
مقاالت بدون نمايه 

معتبر و داراي هيات 
 تحريريه معتبر

 6با رعايت  سقف  وآيين نامه ارتقاء  3-3بند  مربوط به  3تا  انگليسي
 امتياز  قابل محاسبه است

 2تا فارسي 

 هاي پژوهشي و فناوري با طرف قرارداد خارج از موسسههاي علمي طرحگزارش

 هاي استانيطرحگزارش علمي  6
3-7 

يال ميليون ر 100امتياز و به ازاء هر  3ميليون ريال  100تا 
 امتياز 1مازاد 

 ايهاي منطقهطرحگزارش علمي  7
4-9 

ال ميليون ري 100امتياز و به ازاء هر  4ميليون ريال  100تا 
 امتياز 1مازاد 

 هاي مليطرحگزارش علمي  8
5-12 

يال ميليون ر 100امتياز و به ازاء هر  5ميليون ريال  100تا 
 امتياز 1مازاد 

 امتياز 1 معادل رياليميليون  100به ازاء هر  15-10  هاي بين الملليطرحگزارش علمي  9

10 
-مؤسسهها و هاي تحقيقاتي مشترك با دانشگاهطرح

 هاي علمي خارج از كشور
10-15 

 

 چاپ كتاب
 15تا  تصنيف كتاب )انتشارات دانشگاه شهركرد( 10

  شگاه از انتشارات دان ريها ) به غدانشگاه ريساانتشارات
 وابسته به وزارت علوم،ناشران  انتشارات اي(  شهركرد

 درصد. 80و فناوري تا  قاتيتحق

 هي ي مثل نشر دانشگادانشگاه ريشران معتبر غانتشارات نا
 شهركردشوراي انتشارات دانشگاه  دييكه به تأ و سمت
 درصد. 70برسد تا 

  امتياز  %50در مورد انتشارات جهاد دانشگاهي تا 

  ازامتي %30انتشارات دانشگاه آزاد و ساير انتشارات تا 

 10تا  تاليف كتاب )انتشارات دانشگاه شهركرد( 11

 7تا  )انتشارات دانشگاه شهركرد(ترجمه كتاب  12

 7تا  (تصحيح انتقادي كتاب )انتشارات دانشگاه شهركرد  13

 4تا  انتشار بخشي از يک كتاب خارجي چاپ شده 14

15 
كتاب چاپ شده مستخرج از پايان نامه كارشناسي 

)انتشارات دانشگاه ارشد يا دكتري فرد متقاضي 
 شهركرد(

 3تا 

 شود.ته ميها در نظر گرفميانگين آن گيرندهائي كه در چندين كتگوري قرار ميامتياز مقاالت چاپ شده در ژورنال IF/MIFبراي محاسبه  *
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 اري،يدانش باشند در صورت ارتقاء به مرتبه يم يشيآزما يبه رسم تيوضع ليتبد يكه متقاض يمانيپ يعلم أتياعضاي ه -8

 پرونده ارتقاء مالك عمل خواهد بود. ازاتيندارند و امت يعلم ييتوانا يكارگروه بررس ليبه تشك ازيين

 هاي منتخبتهيه كمارائه تقاضاي مجدد ب رديگينم قرار دييمورد تأ زهيمم أتيكه در ه ارتقاء مرتبه يهادر خصوص پرونده -9

  باشد. يم ريامكان پذ هيات مميزه ماه پس از اعالم نتيجه شش حداقل

كميته تاييد بهكه  يعلم أتياعضاي ه ازاتيامت تيجدول خالصه وضع ،نامه علميكاربرگ ج گزارشعالوه بر مقرر گرديد   -10

 ارجاع شود مميزه به هياترسيده باشد همراه پرونده كميسيون تخصصي  و منتخب

 5و  3بايد حداقل  يدانشياري و استاد به مراتب متقاضي ارتقاءشيوه نامه اجرائي آئين نامه ارتقاء  5ماده  4بر اساس بند  -11

 شياري و استادي،، براي دانبه ترتيبصرف نظر از ترتيب قرار گرفتن اسامي، به عنوان نويسنده مسئول ارائه دهد كه  مقاله

و بيات ادهاي . بديهي است براي رشتهباشد و در راستاي تخصص وي بيش از يک IF/MIFبا  آنحداقل يک و سه مقاله 

 كند.كفايت مي Grade Aپژوهشي با -هنر مقاله علمي

 17داكثر حهاي علمي معتبر گرديد مجموع امتياز مقاالت علمي كامل و خالصه مقاالت در مجموعه مقاالت همايش مصوب -12

 امتياز براي خالصه مقاله قابل محاسبه است.  5كه از اين مجموع حداكثر امتياز در نظر گرفته شود 

شگاه شهركرد به ( دانaffiliationشخصات سازماني )ها از مگيرد كه نويسنده آنامتياز پژوهشي تنها به مقاالتي تعلق مي  -13

تي امتياز تعلق به مقاالت داراي مشخصات سازماني دوگانه، تنها درصور عنوان مشخصات سازماني اول استفاده نموده باشد.

 . ي باشدپژوهش / هاي داراي مجوز آموزشيهاي پژوهشي عضو هيأت علمي در قالب فعاليتگيرد كه حاصل از فعاليتمي

كتري را داشته دبراي ارتقاء به مرتبه استادي در صورتي كه متقاضي درخواست استفاده از كتاب تصنيفي به جاي سه رساله  -14

  باشد ت تابع وزراتينباشد كتاب مزبور بايستي از انتشارات دانشگاه شهركرد و يا يكي از دانشگاه ها و موسسا

صات سازماني امتياز فعاليت هاي پژوهشي و فناوري اعضاء هيأت علمي منتقل شده به دانشگاه شهركرد، منوط به ذكر مشخ -15

 محاسبه مي شود.  75/0مؤسسه مبدأ با ضريب 

ام دانشگاه ندرصورتي كه عضو هيأت علمي از زمان استخدام يا انتقال به دانشگاه شهركرد در فعاليت هاي پژوهشي خود  -16

 خدمت خود را ذكر نكرده باشد به آن فعاليت هيچ امتيازي تعلق نمي گيرد. محل 

ن دانشكده پرونده متقاضيان آ مصوب گرديد سيون تخصصي در دانشكده هنريبا توجه به عدم دارا بودن شرايط تشكيل كم -17

ا حداقل بشته متقاضي در ر مدعو ولكين حضور يک نفر عضو متخصص سيون علوم انساني مورد بررسي قرار گيرد.يتوسط كم

بجاي دبير  الزامي است. همچنين رئيس كميته منتخب دانشكده هنر به پيشنهاد رئيس كميته منتخب هنر مرتبه دانشياري

 كميته منتخب دانشكده ادبيات و علوم انساني شركت نمايد.

وزارت  يِپژوهش امور يزيو برنامه ر ياستگذاريدفتر س وبگاه قياز طر كه و جعلي نامعتبر نشرياتبه مقاالت چاپ شده در  -18

متيازي اصرفنظر از تاريخ ورود به سياهه ، شودمنتشر مي http://rppc.msrt.ir  به آدرس يو فناور قاتيعلوم، تحق

 باشد.گيرد و هموراه مالك عمل اخرين سياهه منشتر شده ميتعلق نمي
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 Technical Note short( از قبيل   full paperهاي مختلف غير از مقاله كامل )به مقاالت تحت عنوان -19

Communication, Case Report, Short ،70  تا و يا با هر عنوان ديگري كه مقاله را از مقاله كامل متمايز نمايد 

 گيرد.درصد از امتياز مقاله كامل تعلق مي

)نامه پذيرش و مقاله  د، با ارائه مستنداتنماياي، با تأخير يا تقدم اقدام به چاپ مقاالت پذيرش شده در صورتي كه نشريه -20

 گيرد.چاپ شده(، مقاله چاپ شده در رديف فعاليت هاي پژوهشي چاپ شده در زمان بررسي قرار مي

برگزاري موفقيت آميز "، جرايي آيين نامه ارتقاي مرتبهانامه در شيوه  دانشجو هايرسالهپايان نامه يا  "هدايت"منظور از  -21

 مي باشد.  "توسط دانشجو رسالهپايان نامه يا جلسه دفاع از 

 ايخالصهمصوب گرديد كميته منتخب هر دانشكده در زمان وصول پرونده متقاضيان ارتقاء مرتبه )) دانشياري ، استادي ((  -22

رشته كه بيانگر زمينه تحقيقاتي و مقاالت مرتبط با )پژوهشنامه( در زمينه تحقيقات، مقاالت تخصصي و فعاليت پژوهشي 

 تخصصي متقاضي باشد از ايشان تحويل گرفته و پس از تاييد به همراه پرونده براي كميسيون تخصصي ارسال نمايد .

به هيات رئيسه دانشگاه واگذار در خصوص حضور تمام وقت در موسسه  1-4نحوه امتياز دهي به بند تدوين دستورالعمل  -23

 گرديد.

به شوراي  درخصوص رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي 1-2 نحوه امتياز دهي به بندتدوين دستوالعمل  -24

 آموزش دانشگاه واگذار گرديد.

براي متقاضيان ارتقاء مرتبه از دانشياري به استادي الزم است تاريخ چاپ مقاالت و يا خاتمه طرح پژوهشي و يا ساير  -25

 اند، پس از تاريخ ارتقاء مرتبه باشد. ده قرار نگرفتهدستاوردهاي پژوهشي و آموزشي كه در ارتقاء مرتبه قبل مورد استفا

 اعضاء اين حكم ت علمي مقرر گرديد چنانچهأهاي اجرايي اعضاي هيدر خصوص نحوه محاسبه امتياز اجرايي براي فعاليت -26

 دستگاه معاونين توسط حكم اگر و امتياز يک سال در ساعت 50 هر ازاء به شود صادر باالتر مقامات يا دستگاه رئيس توسط

بديهي است ارائه گواهي  سال تا سقف امتياز مجاز ساليانه اختصاص يابد. در امتياز يک ساعت 100 هر  ازاء به شود صادر

 .با ذكر قيد تعداد ساعت اجرائي از طرف مقام صادر كننده گواهي الزامي است

باشد الزم االجرا به بعد مي 1/10/1395از تاريخ  كليه مصوبات فوق براي متقاضياني كه تاريخ اعالم وصول پرونده آنها -27

 .باشدمي

 


