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  جدول معادلسازي  دانش پژوهي
  9/5/1398مورخ مركزي   مصوبه هيات مميزه 

  شيوه نامه دانش پژوهي آموزشي 5ماده 
 3معادالت دانش پژوهي آموزشي در ماده 

  شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقا 12ماده 
 (ويژه اعضاي هيات علمي آموزشي) 3ماده شروط پژوهشي 

امتياز قابل انتقال دانش پژوهي آموزشي عضو هيأت علمي الف: 
تواند يبراي ارتقا م 3(اعم از صاحبان يا همكاران فرايند) به ماده 

درصد امتياز كل محاسبه شده براي عضو هيأت علمي  50حداكثر 
ط الزامي امتياز بند الف شرواين ماده باشد و اين مقدار در حداقل  در

اري به امتياز، از استادي 15، از مربي به استادياري حداكثر 3ماده 
ثر امتياز و از دانشياري به استادي حداك 5/17دانشياري حداكثر 

 باشد.امتياز مي 5/22

در  هاي پژوهشي ذكر شدهالف. اخذ حداقل امتياز از انواع فعاليت
نشياري امتياز، استادياري به دا 30اري براي مربي به استادي 3ماده 

 امتياز 45امتياز و دانشياري به استادي  35

مشاركت در دو فرايند كشوري دانش پژوهي آموزشي به عنوان ب. 
صاحب اصلي فرايند معادل يك مقاله انگليسي تحقيقي اصيل 

شروط شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقا ( 12ماده » ب«موضوع بند 
 باشدمياعضاي هيأت علمي آمورزشي)  3ارتقا از ماده  الزم جهت

 تواند جايگزين يك مقاله موضوع اين بند گردد. و مي

و در  3-1ب. وجود حداقل يك مقاله انگليسي تحقيقي اصيل (بند 
ؤول ارتباط با تخصص فرد) به عنوان نويسنده اول و يا نويسنده مس

هت ج 1المللي معتبر نوع هاي بين در مجالت نمايه شده در نمايه
 اخذ مرتبه دانشياري

مشاركت در دو فرايند كشوري دانش پژوهي آموزشي به عنوان ج. 
صاحب اصلي فرايند معادل يك مقاله انگليسي تحقيقي اصيل 

شروط شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقا ( 12ماده » ج«موضوع بند 
 باشدمياعضاي هيأت علمي آمورزشي)  3الزم جهت ارتقا از ماده 

 ردد. و مي تواند حداكثر جايگزين يك مقاله از سه مقاله اين بند گ

و در  3-1مقاله انگليسي تحقيقي اصيل (بند  3ج. وجود حداقل 
ؤول يسنده اول و يا نويسنده مسارتباط با تخصص فرد) به عنوان نو

هت ج 1هاي بين المللي معتبر نوع در مجالت نمايه شده در نمايه
  اخذ مرتبه استادي

 مشاركت (اعم از صاحب يا همكار) در هر دانش پژوهي آموزشيد. 
وه شي 12ماده » د«دانشگاهي معادل يك مقاله به زبان خارجي بند 

 3 الزم جهت ارتقا از مادهنامه اجرايي آيين نامه ارتقا (شروط 
تواند باشد و هر هيأت علمي مياعضاي هيأت علمي آمورزشي) مي

زشي امتياز دانش پژوهي آمو 5/2تا حداكثر براي مرتبه استادياري 
 را در اين بند به عنوان معادل ارايه كند.

-1د امتياز از حداقل سه مقاله به زبان خارجي بن 5د. كسب حداقل 
د متقاضي ستادياري (مقاالت تهيه شده از پايان نامه فربراي مرتبه ا 3

 شود) در اين امتياز منظور نمي
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ه. مشاركت (اعم از صـاحب يـا همكـار) در هـر فراينـد دانـش 
ــان  ــه زب ــه ب ــك مقال ــادل ي ــگاهي مع ــي دانش ــي آموزش پژوه

رتقـا شـيوه نامـه اجرايـي آيـين نامـه ا 12ماده » ه«خارجي بند 
اعضــاي هيــأت علمــي  3از مــاده (شــروط الزم جهــت ارتقــا 

توانـد حـداكثر تـا باشد و هـر هيـأت علمـي مـيآموزشي) مي
بــراي مرتبــه دانشــياري امتيــاز دانــش پژوهــي آموزشــي  75/3

ــداكثر ــي) و ح ــش پژوه ــد دان ــا دو فراين ــداكثر ت ــا (ح  5/7 ت
 بـراي مرتبـه اسـتادي (حـداكثردانش پژوهـي آموزشـي امتياز 

بـه عنـوان وع ايـن بنـد تا چهار فراينـد دانـش پژوهـي) موضـ
 معادل ارايه كند.

 

ند بامتياز از حداقل سه مقاله به زبان خارجي  5/7ه. كسب حداقل 
مقاله به زبان  5امتياز از حداقل  15انشياري و كسب در مرتبه د 1-3

 خارجي براي مرتبه استادي 

 و. مشاركت هيأت علمي (اعم از صاحب يا همكار) در هر فرايند
وزشي معادل مشاركت در يك مقاله موضوع بند دانش پژوهي آم

م جهت شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقا (شروط الز 12ماده » و«
باشد و هر اعضاي هيأت علمي آموزشي) مي 3ارتقا از ماده 

شي تواند حداكثر تا سه فرايند دانش پژوهي آموزهيأت علمي مي
ژوهي براي مرتبه دانشياري و چهار فرايند دانش پ بند را در اين

رايه ادر اين بند به عنوان معادل آموزشي را براي مرتبه استادي 
  كند.

 

ي و مقاله براي اخذ مرتبه دانشيار 6و. مشاركت در انتشار حداقل 
 مقاله براي اخذ مرتبه استادي 8حداقل 

 نفر را بهز. صاحبان هر فرايند دانش پژوهي آموزشي حداكثر دو 
ن كنند كه از امتياز يكساعنوان صاحبان اصلي فرايند معرفي مي

در صورت تعدد صاحبان اصلي فرايند، تصميم  هستند.برخوردار 
گيري به پيشنهاد كميته دانش پژوهي دانشگاهي/كشوري و تأييد 

 باشد.هيأت مميزه دانشگاه/مركزي (حسب مورد) مي

ت باشد و در صورل يكسان ميز. امتياز نفر اول و نويسنده مسؤو
تعدد نفرات اول يا مسؤول در يك مقاله، تصميم گيري به عهده 

 باشد. هيأت مميزه دانشگاه/مركزي مي

  ح. براي مرتبه استادي، داشتن يكي از شروط زير الزامي است:

  چاپ شده باشد.   ≤2IFيكي از سه مقاله شرطي فرد متقاضي، (به عنوان نويسنده اول يا مسؤول) در مجالت با  -

  چاپ شده باشد.  5/1حداقل  IFسه مقاله شرطي كه متقاضي نويسنده اول و يا مسؤول آن است در مجالت  -

- H-Index  امتياز در نمايه نامه  6فرد متقاضي حداقلScopus  .باشد  
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  داشته باشد. Scopusارجاع در نمايه نامه  20يكي از مقاالت بند شرطي حداقل  -

شوري شهيد د كشوري دانش پژوهي آموزشي فرد متقاضي (به عنوان صاحب اصلي فرايند)، حائز رتبه اول جشنواره كيك فراين -
  و بعد از آن) شده باشد. 1394مطهري (از سال 

 


