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 هدف و دامنه كاربرد : .1

 مؤسسه آموزش عالی تابران ت علمی تمام وقت و نیمه وقتگونگی اعطاي ترفیع )پايه(اعضاي هیاتشريح چ

 

 تعاريف : .2

افیااي   يیی و اجرا هر سال بر اساس فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی تمام وقت و نیمه وقت مؤسسه علمی عضو هیأت  :(پايهترفیع )

 ، اين افااي  حقوق را ترفیع )پايه( می نامند.در حقوق ماهیانه خواهد داشت

ارتقیاي  وربیت دانشیجويان و معطیوب بیه حفی  فعالیت آموزشی: مجموعه اي از فعالیتهاي اعضاي هیات علمی به منظور آموزش و ت

 كیفیت آموزش و انتقال مفاهیم است.

بیه كیار  وفعالیت پژوهشی: مجموعه اي از فعالیتهاي عضو هیات علمی است كه ضمن هدفمند بودن ، قابلیت كشف و توسیعه حقیاي  

ر ولويیت در كشیوبسط فنیاوري هیاي برخیوردار از ا گیري يافته هاي علمی را دارد و با هدب رفع نیاز جامعه ، توسعه مرزهاي دان  و

 است.

يت اجرائیی و فعالیت اجرائی:مجموعه اي از فعالیتهاي مبتنی بر مولفه هاي علم، دان ، پژوه  و فناوري كه هیدب آن تقويیت میدير

 توسعه زير ساخت ها در حوزه هاي مرتبط است.

 

 مسئوليتها : .3

  می باشد.مؤسسه  ترفیع اعضاي هیأت علمی دبیر كارگروه عهده ه باين روش  صحیح كارگیري و اجرايه مسئولیت ب

 

 :مراجع .4

 علوم، تحقیقات و فناوري آيین نامه ها و بخشنامه ابالغی از سوي وزارت

 

 :سوابق .5

 صورتجلسه ترفیع اعضاي هیأت علمی

                                                 هیأت علمی تمام و وقت و نیمه وقت فرم درخواست ترفیع )پايه( اعضاي

 فرم جمع بندي امتیازات درخواست ترفیع )پايه( اعضاي هیأت علمی تمام وقت و نیمه وقت                       
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 متن آيين نامه: .6

 وحدتی ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی آیین نامه

 

 مقدمه:

ژوهشی موزشی و پآی ترفیع اعضای هیأت علمی ی خدمت موظّف و اعطای پایهنامهاجرای دستورالعمل آیین ه منظورب

 یی شمارهت به نامهچنین با عنایوزارت متبوع ابالغ گردیده است و هم 15/2/77مورخ  20279/2ی شماره که طی نامه

 ر دستورالعملباکم دهد با رعایت اصول کلّی حها اجازه میوزارت که به دانشگاه 18/12/82مورخ  4297/17967/2

لمی پس ضو هیأت عس، هر عنامه تهیه و تنظیم گردیده است. بر این اسامذکور نسبت به اصالح آن اقدام نمایند، این آیین

ربوط به م ستنداتمو  ی مدارکتواند با تکمیل فرم و ارائهاز یک سال خدمت تمام وقت و دو سال خدمت نیمه وقت می

 . بنمایداقدام ترفیع  یک پایه زشی، پژوهشی و اجرایی برای درخواستهای آموانجام دادن فعالیت

 

 های آموزشیفعالیّت -1ماده 

 کمیت تدریسالف. 

د یا دکترای و کارشناسی ارش 1، کارشناسی 5/0امتیاز کمیت تدریس برای هرواحد تدریس در دوره کاردانی ضریب 

رسی در هر سال واحد د 10حداکثر و  5حداقل  ز می باشد.امتیا 5نیمسال  هراست. حداکثر امتیاز در  25/1 تخصصی

 تحصیلی قابل احتساب می باشد.

 

 ب. کیفیت تدریس

در  F-TU-99 شماره کیفیت تدریس بر اساس میانگین امتیازدهی دانشجویان در کاربرگهای ارزیابی کیفیت تدریس

 د بود:زیر خواه ه صورتبخذ شده از نتایج ارزیابی دوره ترفیع سنجیده می شود.امتیازهای قابل اعطا بر حسب امتیازهای ا

 99/17تا  16امتیاز برای نتایج ارزیابی ما بین  99/2تا -

 16امتیاز برای نتایج ارزیابی  1*             

 99/16تا  01/16امتیاز برای نتایج ارزیابی  2*             

 99/17تا  17امتیاز برای نتایج ارزیابی  3*            
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 99/18تا  18امتیاز برای نتایج ارزیابی ما بین 5 /99تا  3-

 24/18تا  18امتیاز برای نتایج ارزیابی  3*         

 49/18تا  25/18امتیاز برای نتایج ارزیابی  4*        

 74/18تا  50/18امتیاز برای نتایج ارزیابی  5*        

 99/18تا / 75/18امتیاز برای نتایج ارزیابی 99/5*         

 20تا  19امتیاز برای نتایج ارزیابی ما بین  10تا6-

 19امتیاز برای نتایج ارزیابی  6*       

 24/19تا  1/19امتیاز برای ارزیابی نتایج  7*        

 49/19تا  25/19امتیاز برای ارزیابی نتایج  8*        

 74/19تا  50/19امتیاز برای ارزیابی نتایج  9*        

 20تا  75/19امتیاز برای ارزیابی نتایج   10*       

 می باشد. 10*  حداکثر امتیاز در این موضوع   

 

 عملکرد آموزشی .ج

ارزیابی  رگهایدر کارب و گروه آموزشی عملکردآموزشی بر اساس میانگین امتیازدهی توسط معاونت آموزشی و پژوهشی

رفیع سنجیده می شود.امتیازهای قابل اعطا در دوره ت F-TU-196و شماره F-TU-242عضو هیات علمی به شماره های 

پژوهشی  وموزشی آحسب امتیازهای اخذ شده از نتایج ارزیابی از کاربرگ ارزشیابی عضو هیات علمی توسط معاونت  بر

ی یات علمه یابی عضوحسب امتیازهای اخذ شده از نتایج ارزیابی از کاربرگ ارزشامتیاز می باشد. همچنین بر 5حداکثر 

 می باشد.امتیاز  5توسط گروه آموزشی حداکثر 

 

 راهنمای پروژه  .د

 دانشجو( 6داکثر امتیاز )جهت ح 2دانشجو( و کارشناسی  ارشد  8امتیاز )جهت حداکثر  1راهنمایی پروژه کارشناسی 

 (:1تبصره )     
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 .می باشد الزامی 1امتیاز از ماده  6کسب حداقل       

     

 (:2تبصره ) 

ر ب) ده باشدعیین شتبه تعداد ساعات موظفی تدریس  حداقل دتعداد واحد های درسی اعضای هیأت علمی در هر نیمسال بای

 ، در غیر این صورت امتیاز آموزشی به ایشان تعلق نمی گیرد.اساس آئین نامه موجود(

  (:3تبصره)

 یافت ترفیع )پایه( الزامی است.داشتن امتیاز آموزشی جهت در

 :(4) تبصره

 ی باشد.م 30امتیاز می باشد و حداکثر امتیاز قابل احتساب  15( این آئین نامه 1حداقل امتیاز از ماده )

 های پژوهشیفعّالیت -2ماده 

طبق ضوابط و مقرارت آئین نامه ارتقا می باشد.  1-3علمی بر اساس جدول  هیاتامتیازدهی فعالیتهای پژوهشی اعضای 

ل قمی بایست حدا ،ین پایهال منتهی به دریافت آخرسالیانه، در س ()پایه ترفیع می، برای دریافتمی اعضای هیأت علاستخدا

 گردد:کسب  1-2شماره  را به شرح جدول پژوهشیمربوط به بندهای  امتیاز

 ل امتیازات فعالیت های پژوهشی: حداق1-2شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاالت :1-2بند 

 . امتیاز قابل احتساب می باشد 7پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، تا  -پژوهشی منتشر شده در نشریه های علمی –مقاله علمی-

 مرتبه علمی ردیف
 امتیاز

 بودن سمت اجرایی درصورت دارا بدون سمت اجرایی

 1 2 مربی 1

 2 4 استادیار 2

 2.5 5 دانشیار 3

 3 6 استاد 4
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قابل  امتیاز 3تا  تائید کمیسیون نشریات وزارتین، ترویجی داخلی معتبر مورد –مقاله چاپ شده در نشریه های علمی -

 امتیاز می باشد. 9احتساب است. حداکثر امتیاز این بند 

ابل احتساب است. تعداد هر یک ق ایامتیاز بر 2مقاله کامل ارائه شده در همایش های علمی معتبر ملی و بین المللی، تا -

 .امتیاز می باشد 12ین بند مقاله است. حداکثر امتیاز قابل قبول ا 3هر متقاضی در یک همایش در هر سال  مقاله های قابل قبول از

 :مطابق با جدول زیر می باشد سهم پدید آورندگان فعالیتهای پژوهشی مشترک * نحوه محاسبه

 : سهم پدید آورندگان فعالیتهای پژوهشی مشترک2-2جدول شماره

 

 ارانتعداد نویسندگان/ همک

 سهم ) درصد(

 تفراننفر اول                             سایر 

 

 مجموع ضرایب ) درصد(

1             100                        ---------- 100 

2             90                                 60 150 

3             80                                 50 180 

4             70                                 40 190 

5             60                                 35 200 

 250حداکثر  ≤30                                50             و باالتر 6

 

 کتاب :2-2بند 

امتیاز  7خصص تا تامتیاز وترجمه کتاب مرتبط با  7تصحیح انتقادی تا امتیاز،  10ا تامتیاز، تالیف کتاب  15تصنیف کتاب تا -

از قابل قبول حداکثر امتی امتیاز است. 5/1قابل احتساب است. کتاب تالیفی در رشته غیر مرتبط با رشته تخصصی نویسنده تا 

 امتیاز می باشد. 10در این بند 

 

 : طرح های پژوهشی 3-2بند 

موسسه هشی و پژوی پژوهشی و فناوری خاتمه یافته در داخل موسسه با تائید معاونت آموزشگزارش های علمی طرح های -

 امتیاز می باشد. 2

 : (1بصره )ت

 خیره می باشد.سال قابل ذ 3و کتب، حداکثر تا  ISIشامل مقاالت با نمایه علمی و پژوهش،  "صرفا 2امتیازهای مربوط به ماده 
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 :(2ی )تبصره

 .رفترائه شده که در بازده زمانی ترفیع انجام شده باشد، امتیاز تعلق خواهد گبه کلیه فعالیتهای ا

 :(3ی )تبصره

 آئین نامه ارتقا محاسبه می گردد. 1-3امتیاز سایر فعالیتهای پژوهشی بر اساس جدول 

 فعالیت های اجرایی -3ماده 

 :می باشدل ذیل به شرح جدوئین نامه ارتقا آ 7امتیازدهی فعالیتهای اجرائی اعضای هیات علمی بر اساس ماده        

 امتیازدهی فعالیتهای اجرائی اعضای هیات علمی: 1-3جدول 

  مجموع امتیازات -4ماده 

     الزامی 1-4شماره  بر اساس جدولجهت یک پایه ترفیع تعیین شده حداقل امتیاز کسب نامه آیین 2و  1از مجموع مواد 

 می باشد.

 آیین نامه 2و  1مواد مورد نیاز از : حداقل امتیاز 1-4جدول شماره                                       

 مرتبه علمی ردیف 

 امتیاز

سمت  بدونعضو هیأت علمی 

 اجرائی

                             2ماده            1ماده 

سمت  ابعضو هیأت علمی 

 اجرائی

     2ماده             1ماده 

 1                  15  2                 15 یمرب 1

 2                 15 4                 15 استادیار 2

حداکثر امتیاز  سمت ردیف

 قابل احتساب

 امتیاز 10 ریاست موسسه 1

 امتیاز 8 معاونان موسسه 2

 امتیاز 5 مدیران حوزه ستادی موسسه 3

 زامتیا 4 مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی 4

 امتیاز 2 هشیپژو یدبیری همایش های علمی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی با تائید شورا  5
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 5/2              15  5                  15 دانشیار 3

 3                  15   6                   15 استاد 4

 

 

 ت و اعطای پایه ترفیعروند درخواس -5ماده 

رفیع و تخ آخرین در صورت عضویت تمام وقت یک سال پس از تاری، متقاضی باید درخواست خود را (پایه) ترفیع ای کسببر

و  F-TU-114فرم  در قالب دو پایان شهریور ماهحدّاکثر تا  در صورت عضویت نیمه وقت دو سال از تاریخ آخرین ترفیع و

F-TU-115 ت پایه بررسی تقاضاهای درخواس. پس از گرددویل تح و فناوری یشپژوه امور مدیربه  به پیوست مستندات و

ی از سوتیجه ن .رد ترفیع توسط معاونت امور آموزشی و پژوهشی، درخواستها جت اقدام مقتضی به شورای موسسه ارسال می گ

 ردد.ریاست موسسه به عضو هیات علمی، معاونت آموزشی و پژوهشی و به کارگزینی جهت صدور حکم ابالغ می گ

 (:1تبصره )

 .دارای حکم پیمانی باشند دحداقلبایمتقاضیان دریافت ترفیع )پایه( 

  (:2تبصره )

 به دانشجویان بورسیه دوره دکتری تا زمان فراغت از تحصیل پایه ای تعلق نمی گیرد.

 (: 3تبصره )

و افت ر سال دریماه ه مرداددر  "صرفا در شهریور ماه هر سال خواهد بود. تقاضای ترفیع "بازه بررسی تقاضاهای ترفیع صرفا

 بررسی می گردد. احکام ترفیع اعضای هیات علمی از ابتدای مهر ماه هرسال صادر خواهد شد.

 (:4تبصره )

 .ی گیردمبه اعضای هیات علمی نیمه وقت، در هر دوسال یک بار در صورت واجد الشرایط بودن پایه ترفیع تعلق 

 (:5تبصره)

 وعالی  مه وقت موسسه در صورتیکه بصورت همزمان عضو هیات علمی تمام وقت موسسات آموزشاعضای هیات علمی نی

سه مبدا اه یا موسدانشگ دانشگاههای دیگر باشند، با ارائه حکم کارگزینی از فرایند این آئین نامه معاف خواهند بود و حکم

 مالک دریافت ترفیع خواهد شد.

 (:6تبصره )



 

آیین نامه ترفیع اعضای هیأت علمی 

 وحدتمؤسسه آموزش عالی 

        1-960620    :كد سند

 20/06/1396 تاريخ بازنگري: 

 شماره بازنگري :         

 

 

فاقداعتباراست . «سند معتبر » سبزرنگ مهر و اولصفحه سندبدوننسخه كاغذي اين
 

 

یمی از نه کسب بمی نیمه وقت موسسه عضو هیات علمی تمام وقت موسسات دیگر نباشند، ملزم در صورتیکه اعضای هیات عل

 امتیازات مندرج در این آئین نامه خواهند بود.

به  وحدتن جلسه شورای موسسه آموزش عالی در دومی 15/07/1396تبصره تنظیم شد و در تاریخ  13ماده و  6نامه در این آیین -6ماده 

 االجراست.الزم 1396ماه  سال  مهر از ابتدای تصویب رسید و


