
  به نام خدا
  

علمي مصوب جلسه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات ينامهآيينفعاليت هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي ماده يك  ٢در اجراي تبصره 

در جلسه مورخ  ماده يككميسيون و شيوه نامه اجرايي ، آيين نامه داخلي شوراي عالي انقالب فرهنگي ١٨/١٢/٩٤مورخ  ٧٧٦

  تصويب و از اين تاريخ الزم االجرا مي باشد. زيربشرح در دانشگاه كميسيون   ١٧/٦/٩٨

  الف: تشكيل جلسات
 .مي شودجلسات كميسيون فرهنگي حداقل هر ماه يكبار تشكيل  -١

 .مي يابدرسميت اعضاء  حداقل سه نفر از جلسه با حضور  -٢

 خواهد بود، انجام حاضر درجلسه افراد  در مواردي كه نياز به راي گيري است، نحوه محاسبه  بر اساس رأي اكثريت -٣

  يكب: شيوه نامه اجرايي ماده 

 :١رديف  

  

  

 حداكثر امتياز مصاديق موضوع رديف
حداكثر امتياز 
در واحد كار يا 

 ترم

حداكثر امتياز 
 در هر موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
 دوره ارتقاء

١ 

و » مقاله«، » تدوين كتب«
 توليد اثر بديع و ارزنده هنري،

رويكرد اسالمي در حوزه با 
ربيتي و ت -هاي فرهنگي

 اجتماعي

ربيتي تتاليف كتاب با رويكرد اسالمي با مضامين فرهنگي، 
اجتماعي  و   

٤ 

٤ - - 

 ٢ كتاب گردآوري شده

 ٢ ترجمه كتاب

با ژوهشي با رويكرد اسالميپ -مقاله علمي
اجتماعي  مضامين فرهنگي، تربيتي و   

 ٣ 

ت مقاله انتشار يافته ( علمي ترويجي، مجال
ه عمومي، نشريات دانشجويي دانشگاه، روزنام

با مي هاي كثيراالنتشار و ...) با رويكرد اسال
 مضامين فرهنگي، تربيتي و  اجتماعي 

 ٢ 

 مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت كنفرانس
 ١ داخلي

 ٢ بين المللي

ربيتي و هاي فرهنگي، تهمقاله در حوزنقد كتاب يا 
 اجتماعي با رويكرد اسالمي

 ١ 

ليدات توليد اثر بديع و ارزنده هنري از قبيل تو
نقاشي، خطاطي، فيلم، عكس و ساير توليدات 
 هنري با مضامين برجسته ديني و معنوي كه
 بصورت چاپي و ديجيتالي(فضاي مجازي)

است. ارائه شده نمايشگاه انتشار  يافته و يا در  

 ٤ 



  :١توضيحات رديف 
آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي  ٣در صورت تعدد صاحبان اثر و محصوالت فرهنگي تقسيم امتياز بين آنها تابع ضوابط حاكم بر ماده  -١

  خواهد بود.

 كتب و مقاالتي جهت اســتفاده از امتياز فرهنگي مورد قبول خواهد بود كه از آن براي كســب امتياز در ســاير بندهاي آئين نامه ارتقاء اعضــاي -٢
 آيين نامه ارتقاء) استفاده نشده باشد.  ٣هيئت علمي ( ماده 

امتياز تدوين كتاب، مقاالت علمي پژوهشـــي، ترويجي و نگارش مطالب با رويكرد اســـالمي در جرايد و هفته نامه ها بر اســـاس  -٣
 .مي شوددرخواست متقاضي و ارائه مستندات در مادة يك لحاظ 

  :٢رديف 

  امتياز مصاديق موضوع رديف

حداكثر 
امتياز در 
واحد كار 

 يا ترم

حداكثر 
امتياز در 

هر 
 موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
 دوره ارتقاء

٢ 

ين  هيــه و تــدو ت
پيوســـت فرهنگي 
براي كليه فعاليتها 

همكــاري مؤثر و 
ــور  ــراي ام در اج

ــاس  فرهنگي براس
ــتهاي كلي  ــياس س
هاي پنج  مه  نا بر
ـــعه و  ـــاله توس س
ستهاي متخذه  سيا
ـــوراي  توســـط ش
اســـالمي شـــدن 
دانشگاهها و مراكز 

  آموزشي

تدوين 
پيوست 
 فرهنگي

پيوست فرهنگي براي مصوبات تدوين 
مجلس شوراي اسالمي و شوراي عالي 

 انقالب فرهنگي
٣  

٣ 

  

تدوين پيوست فرهنگي براي طرح هاي 
كالن فرهنگي، عمراني، كشاورزي، 

المللياي و بينصنعتي و ... منطقه  

  / . ٥ - ١دانشگاهي         

  ١ - ٢استاني              

  ٢ - ٣ملي                 

همكاري 
مؤثر در 
اجراي 
امور 

 فرهنگي

همكاري مؤثر در توسعه و ترويج 
فرهنگ و تمدن اسالمي در سطح 

المللياستاني، ملي و بين  
  ١حداكثر           

-نامهمشاركت در تهيه و تدوين آيين

هاي فرهنگيهاي اجرايي براي فعاليت  ١حداكثر            

همكاري مؤثر در راستاي اجرايي شدن 
 ١حداكثر            مصوبات سند دانشگاه اسالمي

 هايهاي تحقيقاتي يا طرحانجام پروژه
پژوهشي براي حل معضالت فرهنگي 

 كشور
  ٣حداكثر            

هاي فرهنگي ، همسئوليت در جشنوار
 تربيتي و اجتماعي

  / . ٥دانشگاهي:                

  ١استاني:                       

  ١/  ٥كشوري:                 
ات اندازي و انتشار نشريهمكاري در راه

ربيتي و اجتماعيت -فرهنگي  ٠ - ١  

همكاري در برگزاري مسابقات 
جتماعيا -ربيتي ت -فرهنگي  ٠ - ١  

  :٢توضيحات رديف 

مبين پيش بيني پيامد هاي فرهنگي و اعمال الزامات و استاندارد هاي مربوط در  ،ندي است مشتمل بر مطالعات كارشناسيپيوست فرهنگي س -١
  هرنوع طرح، تصميم و اقدام اقتصادي، سياسي، حقوقي، قضايي، اجتماعي و فرهنگي متناسب با مقتضيات و شرايط جامعه.



در كميسيون مطرح  بايداز طرف وزارت متبوع و يا ساير مراجع ارسال مي گردد كه  ٢مرتبط با رديف  هاي  انجام فعاليت هاي فرهنگيگواهي  -٢
  و بر اساس اين دستورالعمل  مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد.

  دركارهاي گروهي، امتياز فرد بر اساس ميزان مشاركت تعيين خواهد شد . -٤

  

 :٣رديف 

 

  :٤رديف 

 امتياز مصاديق موضوع رديف
حداقل امتياز 

واحد كار  در
 يا ترم

حداكثر امتياز 
در هر 
 موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
 دوره ارتقاء

٤ 

استاد مشاور فرهنگي 
با حكم معاون 

رهنگي ف -دانشجويي
  »مؤسسه«

هاي فرهنگي هاي علمي، كانونمشاوره انجمن
... هاي آموزشي وهنري، فرهنگي دانشكده، كارگاه  

 
 هر نيمسال 

٧ . /  
 امتياز

٥  
 

 

 

 

 مصاديق موضوع رديف
ميزان امتياز در 

ازاء هر ترم 
 فعاليت

حداقل امتياز 
در واحد كار 

 يا ترم

حداكثر امتياز 
در هر 
 موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
 دوره ارتقاء

٣ 

ــاوره فرهنگي و ارائه  مش
ثر بــا  مؤ همكــاري  يــا 

كل ند تشـــ قانونم هاي 
دانشــجويان و اعضــاي 
يات علمي و طالب و  ه

هاي فرهنگي  هاد عال ن ف
سه«در  س و يا حوزه » مؤ

به منظور ترويج  يه  علم
  فعاليت در حوزه فرهنگي

مشاوره و 
همكاري 

 مؤثر با

هاي قانونمند دانشجوييتشكل  

٠/  ٥  

٢ - 

 

هاي علمي دانشجوييانجمن  
نري دانشجوييه -هاي فرهنگي كانون  

 اتاق فكر 
 كميته نشريات و .....

هاي اسالمي اساتيدعضويت عادي در تشكل  ٠/  ٢٥  
هاي اسالمي اساتيدمسئوليت در تشكل  ١ 

نشگاه ارائه مشاوره و همكاري مؤثر با نهادهاي فرهنگي دا
دگي مقام انديشي، دفتر نهاد نماين(معاونت فرهنگي، دفتر هم

ها، شوراهاي فرهنگي، بسيج معظم رهبري در دانشگاه
  و ...)كاركنان 

١ 

واهي از با ارائه گ هاي مذهبي دانشگاههمكاري مؤثر با هيات
٠/  ٥ دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري  

هاي علميهرهنگي مانند حوزهف -همكاري با نهادهاي علمي  ٠/  ٥  
ي خارج ها و نهادهاهاي فرهنگي يا سازمانهمكاري در زمينه

هماهنگي دانشگاهاز دانشگاه با   ٠/  ٥  

- انهاي شوراهاي فرهنگي نهادها و سازمعضويت در كميته

٠/  ٥ هاي خارج از دانشگاه با هماهنگي دانشگاه  

اي هاي صداوسيمهاي شبكههمكاري در برگزاري برنامه
 جمهوري اسالمي ايران

٥ . /  



  

  :٥رديف 

 امتياز مصاديق موضوع رديف

حداكثر 
امتياز در 

واحد كار يا 
 ترم

حداكثر امتياز در 
 هر موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
 دوره ارتقاء

٥ 

مسئوليت پذيري در 
اصالح و هدايت 

نگرشهاي مطلوب 
فرهنگي و مشاركت با 

انجام فعاليتهاي 
 -تربيتي  -فرهنگي

اجتماعي و با عناوين 
مشابه براي كليه اقشار 
دانشگاهي (دانشجويي، 
اساتيد و كاركنان) با 
كسب موافقت رسمي 

محل خدمت» مؤسسه«  

و  ريزيبرنامه ١-٥-١
طراحي در امور 

 -تربيتي   -فرهنگي
اجتماعي و علمي 

دانشجويي و اعضاي 
هيات علمي يا طالب و 

 كاركنان

عضويت در كميته ها و كارگروه هاي مشورتي 
اجتماعي دانشگاه( با حكم رئيس فرهنگي و 

اه) و دانشگاه يا معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگ
عاونت برون دانشگاهي با مجوز دانشگاه و تاييد م

 فرهنگي يا دفترنهاد مقام معظم رهبري  

٠/  ٢٥  – ١  

٤تا   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

٨ 

 

ه در جديد و نوآوران يخالقانه هايارائه طرح
يد و فرهنگي اسات -هاي علميراستاي فعاليت

 كه به تصويب نهادهايكاركنان  دانشجويان و
  ذيربط در دانشگاه رسيده باشد 

٠/  ٢٥  – ١  

اههاي فرهنگي دانشگمشاركت در تدوين برنامه ساعت يك امتياز ٤٠   

نقش موثر در تاسيس و فعال سازي نهادهاي 
دانشگاه(عضو فرهنگي واجتماعي قانونمند در 

موسس تشكل هاي اسالمي، كانون هاي 
علمي، نشريات فرهنگي،  فرهنگي، انجمن هاي

انجمن هاي ورزشي، انجمنهاي صنفي، مذهبي، 
و اه دانشگ ريه و ...) با تاييد معاون فرهنگيخي

ر ساي و دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
  مراجع ذيربط

  امتياز  ٣حسب مورد حداكثر 

مشاركت در  -٢-٥-١
 -اجراي امور فرهنگي 

جتماعي از ا -تربيتي 
جمله مشاركت فعاالنه 

- سات همدر تشكيل جل

انديشي اساتيد و نشست 
و جلسات دانشجويي 
جهت تبيين مباحث و 

مشكالت و رفع شبهات 
 اعتقادي و .....

انديشي مشاركت فعاالنه در تشكيل جلسات هم
رايي در امور اجاساتيد (ايراد سخنراني، مشاركت 

د دبير هم انديشي*با تايي و ...)  
امتياز ١ساعت  ١٦هر   

و  هاسمينار و يا ايراد سخنراني در برگزاري
هاي فرهنگي براي اساتيد، كاركنان و نشست

ت دانشجويان با هماهنگي نهادهاي ذيربط (معاون
عظم فرهنگي دانشگاه، دفتر نهاد نمايندگي مقام م

  يا شوراي فرهنگي دانشگاه)رهبري دانشگاه 

 براي اساتيد هر ١٦ ساعت
 يك امتياز

 
دانشجو و كارمند هر ٢٠ 

 ساعت يك امتياز

ساير فعاليتهاي  -٣-٥-١
مرتبط ( ارائه خدمات 

اي علمي، مشاوره
 –تربيتي   –فرهنگي 

، در اردوهاي جهادي، علميحضور فعال و مؤثر 
ت زيارتي با هماهنگي معاون فرهنگي، ورزشي و

ظم فرهنگي دانشگاه يا نهاد نمايندگي مقام مع
  ساير مراجع ذيربطو  رهبري در دانشگاه

امتياز در ترم ١حداكثر   



اجتماعي و آموزشي به 
 –دانشجويان و طالب 

حضور مستمر و تأثيرگذار 
در مراكز دانشجويي اعم 

ا، مساجد، هاز كانون
خوابگاهها و ...) با تأييد 

كميسيون تخصصي 
 ذيربط

 در مراسم استقبال از دانشجويانفعال حضور 
فرهنگي به  -جديدالورود و ارائه مشاوره علمي

ونت دانشجويان و خانواده آنان با هماهنگي معا
در  فرهنگي يا نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

 دانشگاه

 هر سال يك امتياز

ي هامؤثر و فعال در خوابگاه داوطلبانه حضور
ا دانشجويي به منظور ارائه مشاوره فرهنگي ب

سياسي  -هاي فرهنگي ايراد سخنراني در زمينه
ا به دانشجويان با هماهنگي معاونت فرهنگي ي
 نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه

  

حداكثر  امتياز و ٥/٠ هر مورد

  امتياز در نيم سال ٢

 فرهنگي به دانشجويان –ارائه مشاوره علمي 
شاهد و ايثارگر با هماهنگي دفتر امور 

 دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

 هر ترم
امتياز ٠,٧٥  

هاد ناندازي  يا مساعدت در راه اجرايي  همكاري
اونت در دانشگاه با تائيد مع المنفعه عامهاي 

 فرهنگي

امتياز ٠,٥هر ترم   

  : ٥ات  رديف توضيح

شامل جلسات هم انديشي تشكل هاي قانوني كه مجوز برگزاري آنها توسط هيأت نظارت بر تشكل هاي دانشگاه صادر گرديده با گواهي *
  دبير يا مسئول تشكل مربوطه و تائيد معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه مشمول امتياز اين بند مي شود.

  :٧رديف 

 امتياز مصاديق موضوع رديف
حداكثر امتياز 
در واحد كار يا 

 ترم

حداكثر 
امتياز در 
 هر موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
 دوره ارتقاء

٧ 
كسب جوايز فرهنگي (در زمينه ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت، مسئوليت هاي 

 فرهنگي و ...)

٢تا  در سطح بين المللي  

در هر مورد 
٢تا    

٨ 

 

٢تا  در سطح ملي  

سطح استانيدر  ١تا    

٠/  ٥تا  در سطح دانشگاهي  
ها، كسب تقديرنامه و مقام در برنامه

ه به بست .ها، مسابقات و ... فرهنگي جشنواره
سطح برگزاري و مقام اول، دوم، سوم، 

 برگزيده، تقدير

 تناسب به
  سطوح باال

  و در جشنواره ها در؛ خواهد بودامتياز  ٥/٠ رتبه سومامتياز و  ١. رتبه دوم خواهد بودامتياز است)  ٢، كل امتياز (كه  مليامتياز رتبه اول در جشنواره 

شگاهي و يا نظاير آنسطح منطقه اي،  ستاني و دان ، به فراخور اعتبار آن، درصدي از امتياز جشنواره هاي ملي (كه از پنجاه درصد آن تجاز نخواهد ا
 .اعمال خواهد شد.كرد) 



  

  :٨رديف 

حداكثر امتياز در واحد  امتياز مصاديق موضوع رديف
 كار يا ترم

حداكثر امتياز 
 در هر موضوع

حداقل امتياز الزم 
 در هر دوره ارتقاء

٨ 
ي و مشاركت فعاالنه در برگزار ، اجراطراحي
ي پردازنقد و نظريه آزاد انديشي، هايكرسي

 با تاييد مرجع ذيصالح

  طراحي

٢تا  ١  ٦ 

 

  مشاركت

  طراحي/ اجرا
 

  :٨توضيحات رديف 

  يا دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه.و  اعم از كرسي هاي دانشجويي و استادي با تاييد معاونت فرهنگي  -

ها  در دانشگاه برگزار علوم تحقيقات وفناوري، و توسط كميته برگزاري كرسي امتياز كامل اين بند به كرسي هايي كه براساس ضوابط مصوب وزارت  -
   گيرد. مي شود تعلق مي

  :٩رديف 

 امتياز مصاديق موضوع رديف

حداكثر 
امتياز در 
 هر موضوع

حداقل امتياز 
الزم در هر 
 دوره ارتقاء

٩ 
افزايي و انشهاي دشركت در كارگاه

توانمندسازي اعضاي هيات علمي در 
اجتماعي با  -تربيتي -زمينه فرهنگي 

معتبرارائه گواهي   

 دوره هاي معرفت افزايي ، ضيافت انديشه و
. طرح توانمند سازي اعضاي هيآت علمي و ...

م با تاييد معاونت آموزشي و دفتر نهاد مقا
 معظم رهبري در در دانشگاه*

 ٨به ازاي هر 
ساعت يك 

،   امتياز  
دور هاي مجازي 

ساعت  ١٦هر 
 يك  امتياز

١٠ 

 

 :٩توضيحات رديف

( مانند دوره هاي آموزشي  غير حضوري در محيط مجازي دوره هايطريق هر عضو هيئت علمي مي تواند از  امتيازاتنيمي از حداكثر *

  اينترنتي، تدريس، مشاوره و ...) كسب شود.

  توضيح مهم : 
  ) كفايت نمي كند . ٩كسب امتياز كامل تنها از يك رديف (مثالً رديف  -

  است.ضروري  كسب شده باشد، از دور ه هاي حضوريكه  ٩رديف  امتياز از  دوحداقل كسب  -

  .ضروري است ٦رديف از  امتياز  ٣حداقل كسب  -

  .  بوده استهيئت علمي رهنگي فرد امتياز تعلق مي گيرد كه در زمان اجراي آن متقاضي عضو تنها به آن دسته از فعاليتهاي ف -

رسيده باشد تاييد  معاونت فرهنگي و يا دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري  كه بهگواهي ارائه همه ي مواردي كه داراي حكم مي باشد،  -
 الزامي است.


