بسمه تعالی
عطف به ماده  5شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب  5935/2/72وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری که
طی نامه شماره /523991و مورخ  5935/8/8ابلاغ گردید و آیین نامه ارتقای مرتبه مصوب جلسه  227مورخ  5931/57/58شورای انقلاب
فرهنگی ،مقررات خاص مربوط به ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان که در جلسات هیات ممیزه به تصویب
بیش از دو سوم اعضا رسیده است به منظور اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می گردد.
الف -بند  1-3آیین نامه ارتقا
 -1حداقل امتیاز لازم از مقاله های علمی -پژوهشی (بند  5-9آیین ارتقا) و نمایه برتر:
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از  5935/53/5کسب  73درصد حداقل امتیاز کل (ستون د جدول  )5و  83درصد حداقل امتیاز نمایه برتر (ستون ه از جدول  )5توسط

متقاضی ارتقا می بایست به عنوان نویسنده مسئول کسب شود.
2
3

سال اول از  37/2/5تا  32/7/95و سال دوم از  32/2/5به بعد است.
گروههای علوم انسانی "الف"  :روانشناسی ،علوم تربیتی ،علوم اجتماعی ،حسابداری ،اقتصاد ،مدیریت ،آموزش زبان ،مترجمی زبان ،جغرافیا،

زبانشناسی ،باستانشناسی ،تاریخ ،حقوق ،هنر و معماری ،تریبت بدنی و علوم ورزشی.
تبصره :کسب حداقل  53درصد امتیاز برای گروهای علوم انسانی "الف" از فهرست  JCRالزامی است.
4

گروههای علوم انسانی "ب" :رشته های دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،زبان و ادبیات عربی ،زبان و ادبیات فارسی.

تبصره :رشته های دانشکده الهیات و معارف اسلامی ،زبان و ادبیات عربی ،زبان و ادبیات فارسی می توانند نسبت به انتشار دستاوردهای
پژوهشی خود در مجلات معتبر علمی – پژوهشی مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری وابسته به دانشگاه های معتبر خارج از کشور
(دانشگاه های تراز الف و ب) نیز اقدام کنند.
5

مجلات سه نمایه اصلی ) Web of Science (WOSعبارتند از:

الف -نمایه استنادی علوم ) ، (Science Citation index, SCIپوشش موضوعی :علوم ،علوم پزشکی ،کشاورزی ،فنی و مهندسی ،علوم
رفتاری و علوم اجتماعی.
ب -نمایه استادی علوم اجتماعی ) ،(Social Science Citation Index, SSCIپوشش موضوعی :علوم اجتماعی ،جامعه شناسی ،مردم
شناسی ،ارتباطات ،رفاه و خدمات اجتماعی ،علوم تربیتی ،روانشناسی ،مدیریت و علوم سیاسی ،تربیت بدنی و علوم ورزشی.

1

ج -نمایه استنادی هنر و علوم انسانی ) ،(Arts & Humanities Citation Index, AHCIپوشش موضوعی :هنرهای زیبا ،هنرهای
نمایشی ،باستان شناسی ،معماری ،ادبیات ،فلسفه دین و تاریخ.
تبصره :ضمنا تحت هیچ شرایطی مجلات این نمایه ها نباید در لیست سیاه مجلات وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت ،درمان و
علوم پزشکی و دانشگاه باشند.
.
 -2سقف امتیاز مقاله ها با توجه به کیفیت نشریه و گروه های تخصصی مطابق جدول  7می باشد.
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تبصره :مجله در لیست نشریات نامعتبر وزارت عتف و دانشگاه نباشد و همچنین نشریات پوشش موضوعی عمومی (جٌنگ) نداشته باشند.
 -3براساس بند  1ماده  5شیوهنامه اجرایی آییننامه ارتقا ،متقاضی ارتقا به مراتب دانشیاری و استادی باید حداقل  9و  5مقاله ،به عنوان
نویسنده مسئول ارائه دهد .مقاله ای که متقاضی ارتقا به عنوان نویسندهی مسئول 5در مجلات معتبر علمی-پژوهشی چاپ نموده باید دارای
یکی از شرایط زیر باشد:
الف -مقاله توسط متقاضی به تنهایی نوشته شده باشد.
ب -متقاضی ارتقا از طرح تحقیقاتی مصوبی که مجری (یا از مجریان) آن بوده ،مقاله را تهیه و چاپ نماید و سایر نویسندگان مقاله ،همکاران
طرح وی باشند.
ج -متقاضی ارتقا منحصرا از پایان نامه یا رساله دانشجو (دانشجویان) تحت راهنمایی خود (به طور مستقل یا مشترک) ،مقاله را منتشر نماید
(این موضوع شامل مقاله حاصل از رساله دانشجو در طی فرصت مطالعاتی دانشجو نیز میگردد).
د -متقاضی ارتقا ،از نتایج پژوهش های انجام شده در طی فرصت مطالعاتی اعزام شده توسط دانشگاه ،مقاله را چاپ نموده و در آن نام دانشگاه
سیستان و بلوچستان را به عنوان وابستگی سازمانی ،7درج نماید.
تبصره  : 5چنانچه متقاضی در مقاله منتشر شده ،نویسنده مسئول باشد ولی مقاله از پایان نامه یا رساله دانشجوی تحت مشاوره وی بوده باشد،
این مقاله برای متقاضی وتویی منظور نمیشود.
تبصره  :7اگر عضو هیات علمی ولو با مجوز دانشگاه ،استاد راهنمای دانشجوی دانشگاههای آزاد یا غیردولتی باشد حتی اگر در مقالهی خود ،نام
دانشگاه سیستان و بلوچستان را بنویسد ،به این مقاله هیچ امتیازی تعلق نمی گیرد.
تبصره  :9مقاله مستخرج از پایاننامه یا رساله ی دانشجویی (با استادان راهنمای مشترک) ،در صورتی وتویی محسوب میشود که نام استادان
راهنما در مقاله ذکر شود .به مقاله ای که نام دیگر استادان راهنما حتی با تایید و رضایت کتبی آنان از مقاله حذف شده باشد ،به عنوان مقالهی
غیر وتویی محسوب می شود .در صورتی که بدون رضایت دیگر استادان راهنما و به هر دلیلی ،نام آنان در مقاله ذکر نشود ،به آن مقاله امتیاز
نیز تعلق نمیگیرد .ضمنا درج نام استاد مشاور (یا مشاوران) به تشخیص استاد راهنما می باشد و الزامی نیست.
 -4چنانچه مقالات ارائه شده در کنفرانسها بدون تغییر قابل ملاحظه ،تحت عنوان نسخهی ویژه ،9در یک مجله معتبر علمی – پژوهشی
وابسته به همان کنفرانس (بدون تغییر قابل ملاحظه) به چاپ برسد ،بهعنوان مقالات غیر وتویی محسوب میگردد.
 -5کلیهی مشخصات مربوط به مقالات ،شامل نمایه شدن در نمایهنامهها و یا چکیده نامههای معتبر بین المللی(مانند  ISI ،ISCو
 ،(Scopusمدارکی در خصوص کیفیت مجلات مربوطه (مانند  Q2 ،Q1و  ،)...تعداد ارجاعات مقاله ،به پیوست هر مقاله (علاوه بر مشخصات
مندرج در جدول مربوط به شناسنامه مقالات) و  H-Indexمتقاضی نیز گنجانده شود.
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 -6متقاضی ارتقا باید مکاتبات به عمل آمده مربوط به مقالاتی را که تاریخ ارسال اولیه تا پذیرش نهایی ،کمتر از یک ماه باشد ،ضمیمه پرونده
نماید.
 -7چنانچه در رشته متقاضی ارتقا به مرتبه استادی ،دوره دکتری در دانشگاه دایر بوده و دانش آموخته داشته باشد متقاضی باید راهنمایی
حداقل  9رساله دکترا را به انجام رسانده و با موفقیت به اتمام رسانده باشد و ضمنا واجد یکی از شرایط ذیل باشد:
الف -دارای یک کتاب تصنیفی یا تالیفی در رشته و گرایش تخصصی متقاضی باشد که متقاضی نویسنده اول آن بوده و از آن حداقل  5امتیاز
کسب نماید.
ب -مجری طرح ملی یا بین المللی یا طرح استانی یا منطقه ای باشد که از آنها حداقل  53امتیاز کسب نموده باشد.
ج -دارای حداقل یک مورد تولید دانش فنی یا اختراع یا اکتشاف منطبق بر شرایط بند  8جدول  5-9آیین نامه ارتقا باشد که از آن حداقل 7
امتیاز کسب نموده اند.
د -در گروههای مهندسی ،علوم ،ریاضی ،کشاورزی دارای شاخص  Scopus H-Indexبرابر  53و برای گروههای علوم انسانی "الف" دارای
شاخص  Scopus H-Indexبرابر  5باشد .در هر دو مورد ،شاخص  Scopus H-Indexباید بصورت  Non-self-citationsیا بدون خود
ارجاعی باشد.
ه -حائز رتبه اول تا سوم در یکی از جشنواره های خورزامی ،فارابی ،رازی ،طباطبایی یا جشنواره هنری معتبر به تشخیص هیات ممیزه شده
باشد.
و -دارای حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول در یکی از مجلات  Natureیا  Scienceباشد.
 -8چنانچه در رشته متقاضی ارتقا به مرتبه استادی ،دوره دکتری در دانشگاه دا یر نبوده و یا دانش آموخته نداشته باشد متقاضی باید واجد
یکی از شرایط ذیل باشند:
الف -دارای یک کتاب تصنی فی یا تالیفی در رشته و گرایش تخصصی متقاضی باشد که متقاضی نویسنده اول آن بوده و از آن حداقل  5امتیاز
کسب نماید.
ب -مجری طرح ملی یا بین المللی یا طرح استانی یا منطقه ای باشد که از آنها حداقل  53امتیاز کسب نموده باشد.
ج -دارای حداقل یک مورد تولید دانش فنی یا اختراع یا اکتشاف منطبق بر شرایط بند  8جدول  5-9آیین نامه ارتقا باشد که از آن حداقل 7
امتیاز کسب نموده اند.
د -در گروه های مهندسی ،علوم ،ریاضی ،کشاورزی دارای شاخص  Scopus H-Indexبرابر  53و برای گروههای علوم انسانی "الف" دارای
شاخص  Scopus H-Indexبرابر  5باشد.
ه -حائز رتبه اول تا سوم در یکی از جشنواره های خورزامی ،فارابی ،رازی ،طباطبایی یا جشنواره هنری معتبر به تشخیص هیات ممیزه شده
باشد.
و -دارای حداقل یک مقاله به عنوان نویسنده مسئول در یکی از مجلات  Natureیا  Scienceباشد.
ب -بند  5-3و  6-3آیین نامه ارتقا
 -9امتیاز مقالات کامل ارائه شده در همایش های ملی و بین المللی داخلی که توسط دانشگاههای دولتی و پژوهشگاههای وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و انجمن های علمی معتبر حداکثر  5امتیاز می باشد .امتیاز خلاصه
مقالات ارائه شده در همایش های فوق حداکثر  3 / 5امتیاز می باشد.
تبصره :به همایش های معتبر بین المللی خارج از کشور که توسط انجمن های معتبر بین المللی برگزار می گردد نیز مانند فوق ،امتیاز تعلق
می گیرد.
ج -بند  12-3آیین نامه ارتقا
 -11پیرامون تبصره  1ذیل بند  59از جدول  5-9آییننامه ارتقا ،در مورد دارا بودن یک کتاب تصنیفی بصورت زیر تصمیمگیری گردید:
منظور از دارا بودن یک کتاب تصنیفی این است که متقاضی ارتقا در مجموع  5کتاب تصنیفی ( 5کتاب تصنیفی فقط با نام متقاضی 7 ،کتاب
تصنیفی مشترک با  7نویسنده و یا چند کتاب تصنیفی مشترک با نویسندگان بیشتر از  7نفر) را به چاپ رسانده باشد و حداقل در یک مورد
نفر اول باشد.
3

 -11کتاب تصنیفی باید:
الف -در رشته و گرایش متقاضی،
ب -حداقل  73درصد منابع کتاب از آثار خود متقاضی،
ج -حداقل یک سوم محتوای کتاب ،انتقادی و شامل ایده های نوین در رشته و گرایش متقاضی باشد.
 -12کتاب که بیش از  93درصد ه مپوشانی با پایان نامه های تحت راهنمایی متقاضی ارتقا داشته باشد باید اسامی تمامی اساتید راهنما و
دانشجویان ذکر شود .ضمنا درج نام استاد (یا اساتید) مشاور ،بنابر تشخیص استاد راهنما می باشد و الزامی نیست.
 -13در مواردی که فصلهای یک کتاب توسط چند مؤلف به چاپ می رسد ،امتیاز هر مؤلف با توجه به نسبت تعداد صفحات آن فصل به کل
صفحات کتاب و میزان مشارکت مؤلف در آن فصل تعیین میگردد.
 -14چاپ برخی از کتب داوری شده در کمیته انتشارات دانشگاه توسط یک ناشر خصوصی (به دلیل محدودیت در تامین منابع مالی) مشروط
به قرار دادن آرم دانشگاه و نام عضو هیات علمی (نویسنده کتاب) در روی جلد آن ،با شرط تصویب در شورای انتشارات دانشگاه و قید نام
نویسنده به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه ،توسط ناشر خصوصی بلامانع میباشد.
تبصره :نویسنده کتاب (عضو هی ات علمی) باید در هنگام تقاضای ارتقای مرتبه علمی ،صورتجلسهی تصویب در شورای انتشارات دانشگاه را نیز
پیوست نماید.
 -15در امتیاز دهی کتاب ،اختراع یا طرحهای پژوهشی (در صورتی که سهم همکاران مشخص نشده باشد) سهم همکاران مطابق جدول 7
شیوهنامه تعیین میشود .چنان چه سهم همکاران مشخص شده باشد به همان نسبت مشخص شده ،امتیاز داده میشود.
د -بند  3ماده  11دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه و وظایف و اختیارات آن
 -16درخصوص بند  9ماده  53دستورالعمل طرز تشکیل هیات ممیزه و وظایف و اختیارات آن (انتخاب سه تن از اعضای هیأت علمی
متخصص در رشته و گرایش تخصصی فرد متقاضی به پیشنهاد مدیر گروه ذیربط و تأیید رییس دانشکده) مقرر شد:
الف -حداقل یک داور از خارج دانشگاه و داوران دوم و سوم از داخل دانشگاه جهت بررسی پرونده متقاضی در کمیته منتخب ،انتخاب شوند.
ب -داوران دعوت شده برای ارتقای مرتب ه دانشیاری الزاماً باید دانشیار یا بالاتر باشند و برای ارتقاء به مرتبه استادی الزاماً باید دارای مرتبه
استادی باشند.
تبصره  : 5در صورت نبود داوران مطابق با گرایش و تخصص متقاضی ارتقا در داخل دانشگاه ،میبایست آنان را نیز از خارج از دانشگاه انتخاب
نمود.
تبصره  :7داوران نباید از استادان راهنما یا مشاور در دوره های کارشناسی ارشد یا دکتری عضو متقاضی ارتقاء بوده یا با متقاضی ارتقا ،دارای
فعالیت پژوهشی مشترک قابل ملاحظهای باشند.
تبصره  :9در صورتجلسه ی گروه تخصصی ،باید رشته و گرایش تخصصی متقاضی ارتقا و نیز رشته و گرایش تخصصی داوران (به ترتیب فهرست
پیشنهادی) درج گردد و در پرونده ارتقا ،گنجانده شود.
تبصره  :1رییس کمیسیون تخصصی میتواند یکی از داوران عضو کمیته منتخب را که در زمینهی فعالیت متقاضی صاحبنظر میباشد ،به-
عنوان مدعو (بدون حق رای) در جلسهی پرونده در کمیسیون تخصصی ،دعوت نماید.
ه -تخلف پژوهشی
 -17در صورت اثبات تخلف پژوهشی و فناوری متقاضی ارتقا ،بررسی پرونده ارتقا متوقف می شود .درخواست مجدد بررسی پرونده پس از
کسب نظر موافق کارگروه بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه امکانپذیر خواهد بود.
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