« مصوبات جلسات هیأت ممیزه »
 -1درخظَص اهتیاز ًَیعٌذگاًی کِ تخشی از کتاب تَظظ آًْا ًَشتِ ٍ در اٍل آى تخشً ،ام ًَیعٌذگاى رکر شذُ تاشذ،
هقرر گردیذ تر اظاض اهتیاز کل ٍ تؼذاد تخش ّای کتاب ،اهتیاز ّر تخش لحاػ شَدّ ( . .شتویي خلعِ دٍرُ اٍل،
هَرخ  -93/9/3تٌذ )4
 -2هظَب گردیذ اهتیاز پصٍّشگراى ترتر هٌتخة ٍزارتخاًِ ٍ ،یا داًشگاُ از تٌذ  16-4حذاکثر دٍ اهتیاز دادُ شَد. .

(

ّشتویي خلعِ دٍرُ اٍل ،هَرخ  -93/9/3تٌذ )5
 -3درخظَص تؼییي ضریة تأثیر هتَظظ هدالت تیي رشتِ ای ،هیاًگیي ضریة تأثیر هتَظظ آى رشتِ ّا در ًظر گرفتِ
شَد ( . .دٍهیي خلعِ دٍرُ دٍم ،هَرخ  -94/8/14تٌذ )6
 -4درهَرد تأثیر ّوپَشاًی هقاالت هعتقل رٍی اظتقالل آًْا ،هقرر گردیذ چٌاًچِ دٍ هقالِ ی هعتقل دارای ّوپَشاًی
تَدًذ ترای هقالِ دٍم ،هؼیار زیر تؼییي گردد ( .دٍهیي خلعِ دٍرُ دٍم ،هَرخ  -94/8/14تٌذ )7
 -5هقرر شذ اهتیا ز هقاالت شٍرًالی تر اظاض دظتَر الؼول خذٍل هرتَعِ( تِ پیَظت ضویوِ هی تاشذ) هحاظثِ شَد.

(

دٍهیي خلعِ دٍرُ اٍل ،هَرخ  – 92/3/22تٌذ )1
 -6خْت ازتقاء ّیأت ػلوی از هرتثِ داًشیاری تِ اظتادی ،تا تَخِ تِ هَارد هٌذرج در تثظرُ 6؛ هادُ  ( 3شیَُ ارزیاتی
اهتیازات هَضَع هادُ  3تخْش اٍل آئیي ًاهِ ارتقاء) -در تٌذ  2کِ قیذ شذُ؛ ّذایت پایاى ًاهِ ّشت داًشدَی
کارشٌاظی ارشذ  ،چٌاًچِ ّیأت ػلوی ،راٌّوای دٍم تاشذ؛ ّر دٍ پایاى ًاهِ تا ایي شرط هؼادل یک پایاى ًاهِ حعاب
هی گردد ( .دّویي خلعِ دٍرُ اٍل ،هَرخ  -93/11/27تٌذ )2
 -7هقرر گردیذ کِ هتخظظیي در کویتِ هٌتخة ترای تررظی پرًٍذُ ّای ارتقاً ،ثایعتی در تیش از  %20هقاالت فرد
هتقاضی هَخَد در پرًٍذُ هَرد تحث تِ ػٌَاى ًَیعٌذگاى هشترک تاشٌذّ( .فتویي خلعِ دٍرُ دٍم ،هَرخ 95/8/20
تٌذ )17
 -8هقرر گردیذ ترای تررظی پرًٍذُ احتعاب ظٌَات از افراد هتخظض تا هرتثِ اظتادیاری تِ تاال اظتفادُ شَد ٍ تایعتی ایي
افراد کوتر از  %20هقاالت هشترک تا هتقاضی داشتِ تاشٌذّ( .فتویي خلعِ دٍرُ دٍم ،هَرخ  95/8/20تٌذ )16
 -9هقرر شذ شرط اهتیاز هقاالت هعتقل هؼتثر (هَضَع تٌذ ّ 3فتویي خلعِ دٍرُ اٍل هَرخ  )93/4/7ترای هقاالت
ًَیعٌذُ هعٍَل در آییي ًاهِ ارتقا هظَب ً 94/4/27یس در ًظر گرفتِ شَدّ( .فتویي خلعِ دٍرُ دٍم ،هَرخ 95/8/20
تٌذ )18
 -10تا افسایش اهتیاز اخرایی ػضَیت در کویعیَى تخظظی ّیأت هویسُ از ًین تِ یک اهتیاز هَافقت گردیذّ( .شتویي
خلعِ دٍرُ دٍم ،هَرخ  95/10/9تٌذ .)18
 -11پیشٌْاد هؼاٍى هحترم پصٍّشی ٍ فٌاٍری داًشگاُ هثٌی تر ًحَُی اهتیازدّی تِ کتثی کِ تَظظ اػضای ّیأت ػلوی
داًشگاُ ٍلی ػظر(ػح) تِ چاج هی رظذ ،هغرح ٍ تِ طَرت زیر تِ تظَیة رظیذ:

سدیف واشش کتاب
1

2

امتیاص

زاًشگبُ ٍلیعصط(عح) ٍ سبیط اًتشبضات هعتجط علوی شبهل  %111امتیاص

کلیِی اًتشبضات ٍ هطاکع ًشط زاًشگبّی زٍلتی ،سوت ،هطکع
ًشط زاًشگبّی ،اًتشبضات خْبز زاًشگبّی ،هطکع ًشط
زاًشگبُّب ،اًتشبضات پیبم ًَض ،اًتشبضات ذبضخی هعتجط

سبیط اًتشبضات

حساکثط  %50اهتیبظ (هشطٍط ثط ایي کِ زض ضٍی خلس کتبة ٍ
یب زض شٌبسٌبهِ کتبة ثِ ًبم زاًشگبُ ٍلیعصط(عح) ضفسٌدبى
ثِ عٌَاى هحل اشتغبل هؤلف /هتطخن اشبضُ شَز).

تجصطُی  :1زض صَضتی کِ ًبم زاًشگبُ ثِ عٌَاى هحل اشتغبل هؤلف/هتطخن شکط ًگطززّ ،یچ اهتیبظی تعلق ًویگیطز.

تجصطُی  :2ثِ فصلی اظ کتبة زض صَضتی کِ ًبشط کتبة زاذلی ثبشس تب سقف یک هقبلِ علوی تطٍیدی اهتیبظ تعلق هیگیطز .چٌبًچِ
ًبشط کتبة یک ًبشط ثیيالوللی هعتجط ثبشس ،حساکثط  5اهتیبظ تعلق هیگیطز(.زّویي خلسِ زٍضُ زٍم ،هَضخ .)96/2/21
 -12زض ذصَص ثٌس  1-3هَضَع هبزُ  9آئیي ًبهِ اضتقب ٍ ثٌس  4هبزُ  5اظ شیَُ ًبهِ آئیي ًبهِ اضتقب:
فطز هتقبضی اضتقب ثِ هطتجِ زاًشیبضی ٍ استبزی الظم است هقبالتی ثب شطایط ظیط زاشتِ ثبشس.
 5 ٍ 3 -1هقبلِ هعتجط علوی ٍپژٍّشی (ثِ تطتیت اضتقب ثِ زاًشیبضی ٍ استبزی) کِ فطز هتقبضی ًَیسٌسُ هسئَل ثَزُ ٍ
اهتیبظ هقبلِ ّب حساقل  3ثبشٌس.
 5 ٍ 3 -2هقبلِ (ثِ تطتیت اضتقب ثِ زاًشیبضی ٍ استبزی) کِ فطز هتقبضی صبحت هقبلِ ثَزُ ٍ حساقل اهتیبظ  4ثطای هقبالت
ٍ ISCحساقل اهتیبظ  5ثطای هقبالت  ISIضا زاضا ثبشٌس.
هٌظَض اظ صبحت هقبلِ ثَزى ایي است کِ :
الف .زض صَضتیکِ هقبلِ هسترطج اظ پبیبى ًبهِ یب ضسبلِ زاًشدَ هی ثبشس فطز هتقبضی ضاٌّوبی اٍل ثبشس.
ة .زض صَضتیکِ هقبلِ اظ یک ططح پژٍّشی استرطاج شسُ ثبشس هتقبضی هدطی اٍل ثبشس.
ج .زض هقبالت هتقبضی ًبم هتقبضی ًفط اٍل قطاض زاشتِ ثبشس (.هصَة خلسِ اٍل اظ زٍض سَم ّیأت هویعُ هَضخ .)96/7/13
ً -13حَُ اهتیبظزّی ثِ هقبالت علوی -پژٍّشی ٍ هقبالت علوی هطٍضی ٍ علوی تطٍیدی ثِ شطح خسٍل ظیط هَضز تصَیت قطاض
گطفت (.هصَة خلسِ زٍم اظ زٍض سَم ّیأت هویعُ هَضخ .)96/8/11
 -14زض صَضتی کِ فطز هتقبضی هَفق ثِ اذص ضای هَافق ثطای اضتقب اظ ّیأت ًگطزز الظم است  9هبُ اظ تبضید ثجت ًْبیی پطًٍسُ
زض زثیطذبًِ کویتِ هٌترت یب شش هبُ اظ تبضید اثالغ ضای ّیأت (هجٌب ثط تبضیری است کِ ظهبى کوتطی ضا اظ تبضید اثالغ
ًشبى هی زّس) فطز هی تَاًس هدسزاً پطًٍسُ خسیس ذَز ضا خْت اضتقب تحَیل کویتِ هٌترت ًوبیس (.هصَثِ خلسِ سَم اظ
زٍض سَم ّیأت هَضخ)96/10/14
 -15چٌبًچِ فطز هتقبضی اضتقب ثعس اظ ثطضسی پطًٍسُ زض کویتِ هٌترت یب کویسیَى ترصصی اًصطاف ذَز ضا ثطای ازاهِ ضًٍس
ثطضسی پطًٍسُ اضتقب اعالم ًوَز ثعس اظ سپطی شسى  4هبُ اظ ظهبى اًصطاف یب شش هبُ اظ ظهبى ثجت ًْبیی پطًٍسُ زض
زثیطذبًِ کویتِ هٌترت هی تَاًس پطًٍسُ خسیس اضتقب ذَز ضا تحَیل کویتِ هٌترت ًوبیس.
 -16دس صًستی کٍ فشد متقاضی تٍ استقا ،مًفق تٍ اخز سای مًافق تشای استقا اص َیأت ممیضٌ وگشدیذ ،پس اص سپشی شذن
 9ماٌ اص تاسیخ تحًیل یا اص تاسیخ اتالغ سای َیأت (تىا تٍ ایىکٍ َش کذام اص تاسیخ َا کمتش تاشذ) فشد می تًاوذ مجذداً
پشيوذٌ جذیذ خًد سا جُت استقا تحًیل کمیتٍ مىتخة ومایذ.

 -17امتیاص دايسی مقاالت علمی پژيَشی معتثش مًضًع تىذ  11-3اص آییه وامٍ استقا مشتثٍ عضً َیأت علمی تش اساس
جذيل صیش تٍ تصًیة سسیذ.
اهتیاز هدلِ هؼتثر

اهتیاز هقالِ داٍری شذُ

 4تِ تاال

تا 1

تیي  3تا 4

تا 0/75

کوتر از 3

کوتر از 0/5

 اهتیاز داٍری هدالت ػلوی -پصٍّشی ًاهؼتثر طفر هی تاشذ ).هصَثِ خلسِ چْبضم اظ زٍض سَم ّیأت هَضخ)97/01/23

 -18هقرر شذ اهتیاز پایاى ًاهِ ّای ٍ 4احذی 1/5 ،اهتیاز در ًظر گرفتِ

شَد( .هصَثِ خلسِ پٌدن اظ زٍض سَم ّیأت هَضخ )97/2/27

 -19شیَُ ًاهِ ارزیاتی کیفیت تذریط هَضَع تٌذ 1-2آییي ًاهِ ارتقای اػضاء ّیأت ػلوی هغرح شذ ٍ تِ تظَیة رظیذ.
(هصَثِ خلسِ پٌدن اظ زٍض سَم ّیأت هَضخ )97/2/27

 -21مقشس گشدیذ تٍ مىظًس تقًیت ي استقا مجالت ایشاوی ،امتیاص مقاالت  JCRایشاوی تٍ ششح ریل محاسثٍ گشدد.

(هصَثِ

خلسِ پٌدن اظ زٍض سَم ّیأت هَضخ )97/2/27

 JCRایراًی
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 -21اظتفادُ از اظتاد راٌّوای رظالِ دکترای فرد هتقاضی ارتقاء هرتثِ در هَارد خاص فقظ تا ّواٌّگی رئیط ّیأت هویسُ ٍ
دتیر ّیأت هویسُ تالهاًغ اظت(.هظَتِ خلعِ ششن از دٍر ظَم ّیأت هَرخ )97/04/07

