دستورالعمل اجرایی پيشنهادي نحوه ارزیابی فعاليتهاي فرهنگی – تربيتی – اجتماعی آیين نامه ارتقاء مرتبه اعضاي هيأت علمی
مؤسسههاي آموزش عالی ،پژوهش و فناوري دولتی و غيردولتی

 -1چگونگی محاسبه امتیازات بند « »1جدول فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی:

موضوع

ردیف

امتیاز

مصادیق
مقاله منتشر شده در مجالت وزين فرهنگي ،تربيتي ،اجتماعي به تشخيص
كميسيون

«تدوين كتاب»« ،مقاله» و

مقاله كامل چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس

حداکثر امتیاز
در واحد کار
یا نیم سال

حداکثر
امتیاز در هر
موضوع

حداقل امتیاز
الزم در هر
دوره ارتقاء

تا 3

تا 1

«توليد اثر بديع و ارزنده
1

هنری» با رويکرد اسالمي در

انتشار مقاله در جرايد كثيراالنتشار با موضوع فرهنگي

0/25

تا 4

حوزه های فرهنگي –
تربيتي و اجتماعي

كتاب وزين فرهنگي ،تربيتي ،اجتماعي به تشخيص كميسيون

تا 4

نقد كتاب يا مقاله معتبر در حوزه های فرهنگي ،تربيتي و اجتماعي

تا 1

توليد اثر بديع و ارزنده فرهنگي و هنری و ارائه ايده های نو

تا 2

ساير فعاليت های مرتبط با تأييد كميسيون

تا 2

توضیحات:
 -1رویکرد اسالمی در حوزه فرهنگی – تربیتی  -اجتماعی :به نگرشي اطالق مي شود كه مؤيد حضور و جامعيت دين مبين اسالم در هريک از حوزه
های فرهنگي  -تربيتي  -اجتماعي بوده و منجر به تقويت و ترويج باورهای اعتقادی ،مذهبي و ارزش های انقالب اسالمي مي گردد.
 -2در بررسي و امتيازدهي كليه موضوعات اين بند ،به رويکرد اسالمي در حوزه های فرهنگي – تربيتي  -اجتماعي توجه مي شود.
 -3امتيازات قيد شده در اين بند ،در صورت انجام موارد فوق به صورت گروهي ،متناسب با ميزان مشاركت فرد و بر اساس نحوه امتيازدهي به موارد
مشابه در ماده  3فعاليت های پژوهشي آيين نامه ارتقاء ،احتساب مي گردد.
 -4به منظور عدم تداخل حوزه های چهارگانه فعاليت های آيين نامه ارتقاء ،در صورت كسب امتيازات الزم از مصاديق ذكر شده در اين بند ،امتيازی در
ساير بندها به آن تعلق نمي گيرد.

1

 -2چگونگی محاسبه امتیازات بند « »2جدول فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی:
ردیف

موضوع
تهيه و تدوين پيوست
فرهنگي برای
فعاليتها و همکاری
مؤثر در اجرای امور

مصادیق
تدوين پيوست فرهنگي برای مصوبات مجلس شورای اسالمي و شورای

تدوين
پيوست
فرهنگي

فرهنگي براساس
2

سياست های كلي
برنامه های پنج ساله
توسعه و سياستهای
شورای اسالمي شدن
دانشگاهها و مراكز
آموزشي

امتیاز

عمراني ،كشاورزی ،صنعتي و ...

دانشگاهي

تا 1

استاني

تا 2

ملي

تا 3

همکاری موثر در توسعه و ترويج فرهنگ و تمدن اسالمي در سطح

همکاری

استاني ،ملي و بين المللي

موثر در

مشاركت در تهيه و تدوين آيين نامه های اجرايي برای فعاليت های

اجرای
امور
فرهنگي

انجام پروژه های تحقيقاتي يا طرح های پژوهشي برای حل معضالت

تا 1
تا 1
تا 3

فرهنگي كشور به تشخيص كميسيون

تا 1/5

مشاوره و داوری آثار فرهنگي ،هنری ،تربيتي و اجتماعي

مسئوليت در جشنواره های فرهنگي ،تربيتي و اجتماعي

یا نیم سال

موضوع

دوره ارتقاء

تا 1

فرهنگي به تشخيص كميسيون
همکاری موثر در راستای اجرايي شدن مصوبات سند دانشگاه اسالمي

در واحد کار

امتیاز در هر

الزم در هر

تا 3

عالي انقالب فرهنگي
تدوين پيوست فرهنگي برای طرح های كالن فرهنگي،

حداکثر امتیاز

حداکثر

حداقل امتیاز

دانشگاهي

تا 0/5

استاني

تا 1

كشوری

تا 1/5

همکاری در راه اندازی و انتشار نشريات فرهنگي – تربيتي و اجتماعي

تا 1

همکاری در برگزاری مسابقات فرهنگي – تربيتي – اجتماعي

تا 1

احراز رتبه در مسابقات قرآن و نهجالبالغه در سطح ملي و بينالمللي به

تا 3

تا 3

تشخيص كميسيون

هر 4
تدريس در كارگاه آموزشي – فرهنگي به تشخيص كميسيون

ساعت 1
امتياز

مشاركت در جلسات اتاق فکر دانشگاهي و استاني با موافقت رسمي
مؤسسه محل خدمت

هر 4
ساعت 1
امتياز

توضیح :پيوست فرهنگي سندی است مشتمل بر مطالعات كارشناسي ،مبين پيش بيني پيامدهای فرهنگي و اعمال الزامات و استانداردهای مربوط در هر نوع طرح،
تصميم و اقدام كالن اقتصادی ،سياسي ،حقوقي ،قضايي ،اجتماعي و فرهنگي متناسب با مقتضيات و شرايط جامعه

2

 -3چگونگی محاسبه امتیازات بند « »3جدول فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی:
ردیف

موضوع

مشاوره فرهنگي يا
همکاری موثر با

3

امتیاز

مصادیق

عضويت در تشکلها و نهادهای مردم نهاد مصوب به تشخيص كميسيون
مشاوره و همکاری مؤثر با تشکلهای قانونمند دانشجويي ( اعم از

تشکل های قانونمند

كانونهای فرهنگي -هنری دانشجويي /انجمن های علمي -دانشجويي و )...

دانشجويان ،اعضای

مسئوليت در تشکل های اسالمي اساتيدو نهادهای مردم نهاد مصوب

هيات علمي ،طالب
و نهادهای فرهنگي
فعال در مؤسسه يا
حوزه علميه به منظور
ترويج فعاليت در
حوزه فرهنگ

ارائه مشاوره و همکاری موثر با نهادهای فرهنگي دانشگاه (معاونت فرهنگي،
دفتر هم انديشي ،دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری در دانشگاه ها،

تا 1
هر 50
ساعت تا

همکاری موثر با هيأت های مذهبي دانشگاه

تا 0/5

همکاری دربرگزاری برنامههای شبکههای صداوسيمای جمهوری اسالمي
ايران

یا نیم سال

موضوع

دوره ارتقاء

تا 1

شوراهای فرهنگي و )...

خارج از دانشگاه

در واحد کار

در هر

الزم در هر

تا 0/5

 1امتياز

عضويت ،همکاری با نهادهای علمي -فرهنگي و سازمان های مردم نهاد رسمي

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز

حداقل امتیاز

تا 2

تا 1
تا 1

 -4چگونگی محاسبه امتیازات بند « »4جدول فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی:
ردیف

موضوع

امتیاز

مصادیق

استاد مشاور فرهنگي با
حکم معاون فرهنگي مؤسسه
4

يا معاون فرهنگي بنياد ملي
نخبگان و تأييد مؤسسه

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز

حداقل امتیاز

در واحد کار

در هر

الزم در هر

یا نیم سال

موضوع

دوره ارتقاء

هر
استاد مشاور كانونهای فرهنگي هنری ،فرهنگي دانشکده ،كارگاههای
آموزشي و  ...با حکم رسمي

نيمسال
./7
امتياز

محل خدمت

3

تا 0/7

5

 -5چگونگی محاسبه امتیازات بند « »5جدول فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی:

موضوع

ردیف

مسئوليتپذيری در اصالح

5

مصادیق

 -1طراحي،

برنامه

و هدايت نگرشهای

ريزی و مشاركت در

مطلوب فرهنگي و

امور فرهنگي ،تربيتي،

مشاركت يا انجام

اجتماعي و علمي

كاركنان و دانشجويان كه به تصويب نهادهای ذيربط

فعاليت های علمي – فرهنگي اساتيد و دانشجويان

تربيتي و اجتماعي و يا
عناوين مشابه برای كليه

طالب و كاركنان

دانشگاه

اقشار دانشگاهي

 -2عضويت در

(دانشجويان ،استادان و

شركت مؤثر در اردوها و مراسم استقبال از

كميتههای اخالق

دانشجويان جديدالورود و ارائه مشاوره علمي –

كاركنان) با كسب موافقت

مراكز تحقيقاتي،

فرهنگي به دانشجويان و خانواده آنان با هماهنگي

بيمارستانها و

معاونت فرهنگي يا نهاد نمايندگي مقام معظم رهبری

دانشگاهها

در دانشگاه

الف) عرضه خدمات

مشاركت در تدوين يا برگزاری برنامه های فرهنگي

عضويت در كميتههای اخالق مراكز تحقيقاتي،
بيمارستانها و دانشگاه ها

مشاورهای علمي،
فرهنگي،تربيتي،

منظور ارائه مشاوره فرهنگي يا ايراد سخنراني در

به دانشجويان و
طالب
ب) حضور مستمر و
مؤثر در مراكز
دانشجويي اعم از

تا 1

و مشاركت در تدوين آن ها

حضور موثر و فعال در خوابگاه های دانشجويي به

اجتماعي و آموزشي

تا 1

ارائه طرح های جديد و نوآورانه در راستای

اعضای هيأت علمي،

مرتبط از قبيل:

زمينه های فرهنگي – سياسي به دانشجويان با

تا 1

تا 1

هر 40
ساعت 1
امتياز

تا 1/5

هماهنگي معاونت فرهنگي يا نهاد نمايندگي مقام
معظم رهبری در دانشگاه
ارائه مشاوره علمي – فرهنگي به دانشجويان شاهد
و ايثارگر با هماهنگي دفتر امور دانشجويان شاهد

تا 1

و ايثارگر دانشگاه

كانونها ،مساجد،
خوابگاهها و...
ج) مشاركت در
ترويج علمي و
فرهنگي الگوی
اسالمي – ايراني
پيشرفت با تأييد

یا نیم سال

موضوع

دوره ارتقاء

در دانشگاه رسيده باشد و مشاركت در تدوين آن ها

فعاليتهای فرهنگي،

-3ساير فعاليتهای

در واحد کار

در هر

الزم در هر

ارائه طرح های فرهنگي – تربيتي ويژه اساتيد،

برای

مؤسسه محل خدمت

دانشجويان،

امتیاز

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز

حداقل امتیاز

همکاری يا مساعدت در راه اندازی اقدامات مربوط
به امور عام المنفعه

كميسيون تخصصي
ذيربط
د) مشاركت فعاالنه
در تشکيل جلسات
همانديشي اساتيد

4

تا 1

تا 4

8

 -6چگونگی محاسبه امتیازات بند « »6جدول فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی:
ردیف

موضوع

استمرار در تقيد و پايبندی

امتیاز

مصادیق

تا 5

 -1پايبندی به ارزش های ديني و فرهنگي

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز

حداقل امتیاز

در واحد کار

در هر

الزم در هر

یا نیم سال

موضوع

دوره ارتقاء

-

به ارزشهای ديني ،فرهنگي،
6

ملي ،انقالبي و صداقت و

تا 5

-2اشتهار به امانتداری و صداقت

-

5

امانت داری با تأييد
كميسيون تخصصي ذيربط

تا 5

-3اشتهار به تعهد انقالبي و ملي

-

 -7چگونگی محاسبه امتیازات بند « »7جدول فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی:
ردیف

7

موضوع

امتیاز

مصادیق

كسب جوايز فرهنگي (در

در سطح بين المللي

تا 2

زمينه ترويج فرهنگ ايثار و

در سطح ملي

تا 2

در سطح استاني

تا 1

شهادت ،مسئوليتهای
فرهنگي و )...

حداکثر امتیاز
در واحد کار
یا نیم سال

___

حداکثر امتیاز
در هر
موضوع

حداقل امتیاز
الزم در هر
دوره ارتقاء

8

تا 0/5

در سطح دانشگاهي

 -8چگونگی محاسبه امتیازات بند « »8جدول فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی:

موضوع

ردیف

8

طراحي و مشاركت فعاالنه در برگزاری كرسيهای آزادانديشي ،نقد
و نظريه پردازی با تاييد مرجع ذيصالح

مصادیق

امتیاز

طراحي و مشاركت

تا 1

ارائه آزاد انديشي

تا 2

ارائه نظريه پردازی

تا 3

حداکثر امتیاز
در واحد کار
یا نیم سال

 1تا 3

حداکثر امتیاز
در هر
موضوع

حداقل امتیاز
الزم در هر
دوره ارتقاء

6

 -9چگونگی محاسبه امتیازات بند « »9جدول فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی:
ردیف

موضوع

امتیاز

مصادیق

شركت در كارگاه های دانش افزايي
9

و توانمندسازی اعضای هيات علمي

حداکثر امتیاز
در واحد کار
یا نیم سال

حداکثر امتیاز
در هر
موضوع

هر 4
ساعت 1

ارائه كارگاه ها (به عنوان مدرس)

امتياز

در زمينه فرهنگي -تربيتي -

5

-

10

حداقل امتیاز
الزم در هر
دوره ارتقاء

اجتماعي با ارائه گواهي معتبر (ماده
( )3آييننامه طرح دانشافزايي و

هر 8
ساعت 1

شركت در كارگاه ها

توانمندسازی اعضای هيأت علمي
مصوب جلسه  174شورای اسالمي
شدن دانشگاهها و مراكز آموزشي)

امتياز
فعاليت در برگزاری كارگاه ها (برنامه ريزی ،امور اجرايي و
)...

هر
16ساعت
تا  1امتياز

 -10چگونگی محاسبه امتیازات بند « »10جدول فعالیتهای فرهنگی -تربیتی -اجتماعی:

ردیف

10

موضوع

امتیاز

مصادیق

برگزاری نمايشگاه آثار و كارگاه هنری با رويکرد فرهنگي -اسالمي -ايراني

حداکثر امتیاز
در واحد کار
یا نیم سال

حداکثر امتیاز
در هر
موضوع

تا 2

5

 فعالیت های موضوع بندهای  10-1این دستورالعمل فقط در یکی از بندهای مواد چهارگانه آیین نامه ارتقای مرتبه امتیاز تعلق می گیرد.
 دبیرخانه هیات ممیزه موظف به بررسی مغایرتها می باشد.

6

حداقل امتیاز
الزم در هر
دوره ارتقاء

