
 
 
 

   مربیان از طریق ارائه تحقیق علمی یی ارتقایدستور العمل اجرا
  

  مقدمه 
 ماده 2-2در اجرای بند به منظور نظام مند کردن و تسهیل ارتقای مربیان از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری و      

  .العمل تدوین و ابالغ می شودقای اعضای هیات علمی ، این دستور ارت آیین نامه5
  

  یفتعار
  :صطالحات به کار رفته دراین دستور العمل به شرح زیر تعریف می شود واژه ها و ا-1ماده 

 العمل و آیین صصی با شرایط مندرج در این دستوره دوره دکنری تخیک تحقیق علمی در سطح رسال: علمی تحقیق 
  نامه ارتقای اعضای هیات علمی 

  وزارت علوم، و تحقیقات و فناوری : وزارت
  ته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسهر یک از دانشگاه ها و: اه دانشگ

  جری دوره دکتری دانشگاه یا موسسه پژوهشی م: مجری دانشگاه 
  

  اهداف
  : اهداف این دستور العمل عبارتند از -2ماده 

  ارتقای سطح علمی مربیان -1
 اصالح هرم هیات علمی -2

 شی دانشگاه هاوهموزشی و پژارتقای کیفیت آ -3

  
  شرایط
 مربی باید دارای مدرک کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت و در استخدام رسمی قطعی یا رسمی آزمایشی -3ماده 

  .وزارت باشددانشگاه یا 
  

 به مرتبه  آیین نامه ارتقا را برای ارتقا3 و 2 ، 1مربوط  یه هر یک از مواد امتیازات % 80 مربی باید حداقل -4ماده 
  .استادیاری کسب کرده باشد

  
  
  
  



  
  

  روش اجرایی
 مربی به منظور تکمیل شرایط خود برای ارتقا به مرتبه استادیاری، تقاضای خود را برای انجام دادن تحقیق -5ماده 

 ی مربی را برای تایید نهایی تقاضاعلمی به دانشکده محل خدمت تسلیم می کند، دانشکده پس از بررسی و تایید،
حسب مورد به هیات ممیزه دانشگاه ، هیات ممیزه مرکزی یا هیات ممیزه دانشگاه منتخب در منطقه مربوط ارسال 

  .می دارد
  

 این 4 و 3ط مذکور در مواد  مربی پس از دریافت تاییدیه دفتر هیات ممیزه مبنی بر داشتن شرای-6ماده 
استاد راهنما، طرح تحقیق علمی خود را در زمیته موضوعی مرتبط با رشته تحصیلی خود العمل ضمن معرفی دستور

  .ی دانشکده محل خدمت ارائه می کندبرای بررسی و تصویب به شورای تحصیالت تکمیلی یا شورای آموزش
 تواند یوره دکتری در رشته مورد نظر نباشد، مربی مکه دانشگاه محل خدمت مربی مجری د در صورتی :تبصره 

  .خواست خود را به یکی از دانشگاههای مجری دوره دکتری در رشته مربوط ارائه کنددر
  

تخصیص اعتبار مورد نیاز به  دانشگاه مجری پس از تصویب طرح تحقیق علمی مراتب را برای اطالع و -7ماده 
اعتبارات متمرکز وزارت به اعتبار الزم برای اجرای تحقیق علمی از محل . معاونت آموزشی وزارت اعالم می کند

  .دانشگاه مجری اختصاص می یابد
  

 راهنمای از تصویب طرح  تحقیق علمی گزارش نهایی آن را به استاد سال پس 2 حداکثرت موظف اس مربی-8ماده 
  .خود تحویل دهد

ده میلی دانشکک مدت زمان انجام دادن تحقیق علمی بنا به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیالت ت:تبصره
   .د استو نیمسال دیگر قابل تمدیحداکثر تا د

  
سب مورد به هیات ممیزه دانشگاه ، تحقیق علمی آن را برای ارزیابی، حنما پس از بررسی و تایید  استاد راه-9ماده 

  .نتخب در منطقه مربوط تحویل می دهدهیات ممیزه مرکزی یا هیات ممیزه دانشگاه م
  

 مربی حائز سایر شرایط ارتقا مندرج در ماده ، در صورتی د تحقیق علمی از طرف هیات ممیزه پس از تایی-10ماده 
  . آیین نامه ارتقا باشد، به درجه استادیاری ارتقا می یابد5

 آیین نامه ارتقا مرتبه استادیاری آخرین مرتبه ارتقای مربی از طریق این دستور العمل 5 ماده 3 طبق بند :تبصره 
  . در داشتن مدرک دکتری تخصصی در رشته مربوط الزامی استترارتقا به مرتبه باالاست و برای 

 تبصره به تصویب وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابالغ 3 ماده و 11 العمل در  این دستور-11ماده 
  . قابل اجراست


