
 

ها و دستاوردهای  نحوه ارزیابی فعالیتدستورالعمل 
 ی پژوهشی اعضای هیات علمی پژوهش

 00 شماره بازنگري:
 3از  1صفحه: 

 

، فردوسی مشهدد  ها و دستاوردهای پژوهشی اعضای هیات علمی پژوهشی دانشگاه ارزیابی فعالیتبه منظور ساماندهی وظایف و 

یهات علمهی   ههای اعضهای ه   دستورالعمل نحوه نظارت بر فعالیتت علمی و انامه استخدامی اعضای هی این دستورالعمل بر اساس آیین

 .شود به شرح زیر تدوین و ابالغ مییسه دانشگاه، هیات رئ 25/01/1398مصوب 

 تعاريف  -1ماده 
صورت تمام  شخص حقیقی ای است که به عنوان پژوهشگر با مرتبه مربی، استادیار، دانشیار و استاد به: عضو هیات علمی پژوهشی -

 های پژوهشی واحدهای پژوهشی دانشگاه باشد. وقت، عضو یکی از گروه

طرحی است پژوهشی و یا فناوری که بهه تقااهای سهشاره دهنهده بیهرون از دانشهگاه از        :طرح پژوهشی و فناوری برون دانشگاهی -

 شود. ح و یا همکار)ان( ایشان انجام میطریق عقد قرارداد، توسط مجری)ان( طر

 واحد پژوهشی یکی از اشکال گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی، پژوهشکده، و موسسه پژوهشی است. واحدهای پژوهشی: -

 وظايف پژوهشیاهم   -2ماده 

 ؛های پژوهشی و فناوری درون و برون دانشگاهی اجرای طرح -2-1

 و تصحیح کتاب؛ تصنیف، تالیف، ترجمه -2-2

 تولید علم؛ -2-3

 ختراع یا اکتشاف و اثر بدیع هنری؛تولید دانش فنی، ا -2-4

 ؛های نظریه پردازی، نوآوری و نقد علمی برپایی کرسی -2-5

 ؛در جذب اعتبار پژوهشیایجاد ظرفیت فعال  -2-6

 ؛نظارت و مشاوره بر طرح های پژوهشی -2-7

 ؛های علمی داخل و خارج از دانشگاه نمایندگی در شوراها و کمیتهعضویت و  -2-8

ی علمهی، عضهویت و   ها ها، طراحی و مدیریت نشست های علمی همایش ای، دبیر علمی، عضویت در کمیته انجام خدمات مشاوره -2-9

 ؛های علمی نجمنهمکاری در ا

ههای تخصصهی مهرتبط،     هها و نشسهت   آموزشهی و آزمایشهگاه   ههای  های علمی، فرهنگی، کارگاه اه اندازی و شرکت در همایشر -2-10

 ؛سخنرانی کلیدی

 ؛ارزیابی/ داوری طرح پژوهشی، کتاب، مقاله و نظایر آن -2-11

 ؛معتبر علمیهای  ت تحریریه نشریهبیری، مدیر مسئولی و عضویت در هیاسرد -2-12

 ؛تولید و گستره برنامه کارآفرینی -2-13

 انجام سایر وظایف محول شده. -2-14

 

 



 

ها و دستاوردهای  نحوه ارزیابی فعالیتدستورالعمل 
 ی پژوهشی اعضای هیات علمی پژوهش

 00 شماره بازنگري:
 3از  2صفحه: 

 

 حوه حضور و فعالیت: ن3ماده 

سهاعت   32ساعت برای مربهی،   36باشد. ساعت تحقیق در هشته به میزان  ساعت در هشته می 40عضو تمام وقت ساعت خدمت  -3-1

 .  شود ساعت برای استاد تعیین می 24و ساعت برای دانشیار  28برای استادیار، 

عمهل   "های اعضهای هیهات علمهی    دستورالعمل نحوه نظارت بر فعالیت" 3یند ذکر شده در ماده مطابق فرا هر عضو مکلف است -3-2

 .نماید

واحد پژوهشهی   ها و موسسات آموزه عالی دولتی با موافقت گروه پژوهشی و تایید رئیس تواند در دانشگاه عضو پژوهشی می -1تبصره 

 .واحد نظری در هر نیمسال تدریس نماید 4حداکثر به میزان 

نمایند، به پیشنداد مدیر  های تحصیالت تکمیلی دروس خاص و موثری را تدریس می عضای تمام وقت پژوهشی که در دورها -2تبصره 

ند قسمتی از ساعات مربوط بهه تحقیهق را   توان گروه و تایید رئیس واحد پژوهشی و تصویب معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه می

 صرف امور آموزشی نمایند.

تواند با موافقت گروه و تایید رئیس واحد پژوهشی، راهنمایی دانشجویان تحصیالت تکمیلی را در راسهتای   عضو پژوهشی می -3تبصره 

 .برنامه پژوهشی )کارراهه( مصوب خود به عدده گیرد

   دستاوردها: 4ماده 

شهود کهه توسهط عضهو      های پژوهشی عضو هیات علمی، دستاوردهایی تعیین مهی  ها و برنامه ابی اثربخشی فعالیتبه منظور ارزی

 .گیرد امتیاز تعلق میگردد. صرفا به دستاوردهای با نشانی واحد پژوهشی  هیات علمی پژوهشی محقق می

)در پایهان نیمسهال دوم تحصهیلی( پهس از      1ها و دستاوردهای پژوهشهی عضهو مطهابق جهدول شهماره       گزاره ساالنه فعالیت

شهود. حهداقل امتیهاز الزم از     مدیریت پژوهشی دانشگاه ارسال می امتیازبندی و تایید رئیس واحد پژوهشی جدت بررسی و نظارت به

 باشد. می 2ها و دستاوردهای پژوهشی مطابق جدول شماره  فعالیت

 (پژوهشهی  -مقالهه علمهی  ایهن جهدول )   5بند تواند از  ، می1جدول  4تا  1ی درصد امتیاز بندها 50در موارد خاص حداکثر  -1 تبصره

 .جبران شود

(، به عنوان مجری طرح، مخترع و مکتشف، نویسنده 2های پژوهشی ساالنه )جدول  درصد امتیاز از فعالیت 50کسب حداقل  -2تبصره 

 اصلی کتاب یا نویسنده مسئول مقاله اروری است.

اعضهای هیهات    ین نامهه ارتقها  آیه ( بر اساس آخرین 1ها و دستاوردهای پژوهشی )جدول  متیازدهی به فعالیتمالک و نحوه ا -3 تبصره

 .باشد میعلمی پژوهشی و مصوبات هیات ممیزه دانشگاه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ها و دستاوردهای  نحوه ارزیابی فعالیتدستورالعمل 
 ی پژوهشی اعضای هیات علمی پژوهش

 00 شماره بازنگري:
 3از  3صفحه: 

 

 ها و دستاوردهای پژوهشی عناوین فعالیت -(1جدول )

 عنوان فعالیت 
 سقف امتیاز   

 هرمورد      

1 

طرح پژوهشی و 

فناوری برون 

 دانشگاهی

 15 گزارش نهایی طرح

 کتاب 2

 15 تصنیف/ تالیف

 7 تصحیح انتقادی

 7 ترجمه کتاب تخصصی

 اختراع/ اکتشاف 3
 2 داخلی

 15 خارجی

 ها سایر فعالیت 4

های مندرج در بخش پژوهشی کارنمای جامع اعضای هیات  فعالیت

هشی و مبتنی به تشخیص شورای واحد پژو (Workload)علمی  

 بر کارراهه اعضای هیات علمی

3 

5 
مقاله علمی 

 پژوهشی
 7 درصد 30، و 40، 50به ترتیب  JCRQ1,2,3افزایش امتیاز مقاله 

 

 ها و دستاوردهای پژوهشی از فعالیتحداقل امتیاز الزم  -(2جدول )

 بند
 مرتبه

 1سایر بندهای جدول  1جدول  5بند 

 3عضو جدید االستخدام تا 
 سال

 سال 3امتیاز در طول  10 امتیاز در طول سه سال 10

 امتیاز در سال 3 امتیاز در سال 3 مربی

 امتیاز در سال 5 امتیاز در سال 5 استادیار

 امتیاز در سال 7 امتیاز در سال 5 دانشیار/ استاد

 .نامه مربوط خواهد بود ینت علمی پژوهشی مطابق آیمطالعاتی و تبدیل واعیت اعضای هیاترفیع، ارتقا، فرصت  :5اده م

جدهت بررسهی و   در صورت عدم کسب امتیاز الزم در سال مورد نظر توسط عضو تمام وقهت واحهد پژوهشهی، پرونهده ایشهان       :6اده م

 .شود گیری به کمیسیون واحدهای پژوهشی شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ارجاع می تصمیم

واحهدهای  برای اعضای هیات علمی پاره وقهت   2تاوردهای پژوهشی مطابق جدول شماره ها و دس از فعالیتحداقل امتیاز الزم  :7اده م

گردد. در صورت عدم کسب امتیاز الزم، به پیشنداد رئیس واحد پژوهشی و تائید معاونت پژوهش  درصد تعیین می 50پژوهشی 

 .شود گیری می دامه ویا قطع همکاری ایشان تصمیمو فناوری دانشگاه در خصوص ا

بهه   05/04/1398در جلسهه کمیسهیون واحهدهای پژوهشهی دانشهگاه مهور         تبصره 6ماده و  8 مشتمل بر دستورالعملاین  :8 ادهم

 االجراست. الزم 1398-99تصویب رسید و از ابتدای نیمسال اول تحصیلی 


