
 بسمه تعالی

 غیر هیات علمی با صندوق محققانعلمی  دستورنامه همترازی

  

در فعالیتهای پژوهشی متناسب با شان  از فضالی حوزوی جهت بهره مندی از ظرفیت علمی محققان غیرهیات علمی

  19/03/1400سوم مورخ علمی ایشان، دستورنامه احراز رتبه علمی همترازی محققان غیرهیات علمی تدوین و در جلسه 

 به تصویب رسید.کمیته تخصصی صندوق  15/04/1400مورخ  178گروه معارف و علوم اسالمی و همچنین در جلسه کار

، حوزوی مطابق مصوبه شورای انقالب فرهنگی، در ارزشیابی علمی  فضالی حوزوی دارای مدرک رسمی  -ماده یک

سه حوزوی برابر با کارشناسی ارشد، و سطح چهار برابر با دکترا با مدرک کارشناسی، سطح حوزوی برابر  سطح دو مدرک

 می باشد.

حوزوی فاقد مدرک رسمی یا فاقد مدرک مرتبط و غیرهیات علمی دارای مدرک مطابق جدول شماره  اساتید: دوماده  

 یک با رتبه همترازی طبقه بندی می شوند.

 جدول شماره یک

 پایه قابل محاسبه طبقه بندی رتبه همترازی سطح تدریس ردیف

دروس خارج فقه و  دارای اشتهارمدرس رسمی  1

 اصول یا مترادف آن در رشته های علوم عقلی

  1 ممتاز استاد 

دروس خارج یا اشتهار علمی  معتبرمدرس رسمی  ۲

فقه و اصول یا مترادف آن در رشته های علوم 

 عقلی

 1 1 تمام استاد

مدرس رسمی معتبر دروس سطح سه یا مترادف  3

 آن در رشته های علوم عقلی

 1 1 دانشیار 

مدرس رسمی معتبر دروس سطح دو یا مترادف  4

 آن در رشته های علوم عقلی

 1 1 استادیار 

 

یا بررسی  و از مرکز مدیریت حوزهمطابق یکی از سطوح فوق ارائه مدرک استادی ی با رتبصره یک: رتبه حداقلی و حداکث

 د.تعیین می شو با دو سوم رای صندوق اسالمیو علوم معارف و تصویب کارگروه 



فاقد مدرک رسمی یا فاقد مدرک مرتبط و غیرهیات علمی واجد  حوزوی  و پژوهشگران درخصوص فضال -سهماده 

  ممتاز به شرح ذیل تصمیم گیری می شود: پژوهشیمدرک دارای رزومه 

از تعداد فعالیت های پژوهشی و امتی، مطابق با استادیاری، دانشیاری، استادی و استاد تماممراتب احراز رتبه همترازی در 

گواهی رسمی از حوزه  ، طبق و امتیاز موجود در جداول آن از آن، بر اساس آیین نامه رتبه بندی پژوهشگران حوزهحاصله 

  ابا دو سوم رای اعض امتیازات،طبق جمع  ،و برابری آن صندوق و علوم اسالمی ارزیابی در کارگروه معارفو یا براساس 

 .انجام می شود

افراد فاقد مدرک تحصیلی معتبر دارنده نشان هنری مربوط به موضوع فعالیت علمی از شورای ارزشیابی  -ماده چهار

 هنرمندان و نوسندگان و شاعران. مطابق مدرک اعطا شده همترازی می شوند.

 

 

 


