اصالحيه دستور العمل اجرايي آئين نامه خدمت موظف و اعطاي ترفيع اعضاي هيات علمي
( مصوب  77/21/3وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري )
پيرو بخشنامه وزارت علوم ( مصوبه شماره  74274/7924مورخ  ) 19/79/71مبني بر رعايت اصول كلي حاكم بر دستور العمل
اجرايي اعطاي ترفيع و ا صالح دستور العم مذكور با توجه به موقعيت ويژه هر دانشگاه  ،اصالحات مورد نظر پس از كسب نظر
دانشكدهها و تصويب در شوراي ترفيع مورخ  18/7/74و تصويب در شوراي محترم دانشلگاه ملورخ  18/7/99در جلسله ملورخ
 18/77/97هيات محترم امناء دانشگاه به تصويب رسيد.
اعضاي هيات علمي با كسب امتيازات الزم به شرح زير با رعايت تبصرههاي مربوط از يك پايه ترفيع سااليانه برخاوردار
مي گردند:
ماده  -7حداق و حداكثر امتياز آموزشي الزم ساالنه
(الف) حداقل امتياز آموزشي براي مربي صفر براي استاديار به باال  3مي باشد.
(ب ) حداكثر امتياز آموزشي براي مربي  3براي استاديار به باال  5مي باشد.
تبصره  :2حداقل امتياز ماده  2مي تواند به تشخيص شوراي ترفيع با امتيازات ماده  1آئين نامه ارتقاء جايگزين گردد.
ماده  9ل امتياز و شرايط الزم ساالنه از ماده  9آئين نامه ارتقاء
( الف) امتياز الزم از ماده  1آئين نامه ارتقاء بدون پايان نامه براي اعضاي هياات علماي در مرتباههااي مرباي  ،اساتاديار،
دانشيار و استاد بترتيب برابر 1و4و5و 6مي باشد.
( ب) شرط الزم براي اعطاي پايه ساالنه  ،چاپ حداقل  1مقاله موضوع بند  3-1آئاين ناماه ارتقااء و ياا در صاورت تايياد
شوراي ترفيع دانشگاه يك مقاله و يا يك مورد از بندهاي  2-1و 1-1اين آئين نامه در سه سال منتهي به تاريخ اعطاي پايه
ساالنه مي باشد.2
تبصره  :9براي استادياران در سه سال اول داشتن حداقل يك مقاله كفايت مي نمايد.
ماده  - 8فعاليت هاي علمي – اجرايي الزم ساالنه
براي اعضاي هيات علمي با هر مرتبه ،حداقل امتياز الزم از اينگونه فعاليتها برابار باا صافر و حاداكثر آن  )1+1 ( =4ماي
باشد .سقف فعاليتهاي اجرايي ( موضوع بندهاي 6ا 3تا 3ا  8ماده  3آئين نامه ارتقاء ) برابر  1ميباشاد و ساقف ماابقي
موارد مندرج در ماده  3آيين نامه ارتقاء برابر  1مي باشد.
ماده  4ا مجموع الزم ساالنه از امتيازات مواد 2و 1و: 3
مجموع الزم از امتيازات مواد  3.1 ،2با عنايت به تبصره  ،4عبارت اسات از  8باراي مرباي  21 ،باراي اساتاديار  24 ،باراي
دانشيار  26 ،براي استاد
تبصلره  :8براي رسيدن به سقف مجموع مورد نياز ( پيش بيني شده در ماده  ) 4از امتياز پايان نامه ودر غير اينصاورت از
بقيه بندهاي ماده  1آئين نامه ارتقاء استفاده مي گردد.
تبصره : 7در دوسال اول خدمت استادياران  ،در صورتيكه امتيازات الزم پژوهشي كسب نشده باشد با كساب حاداقل  75در
صد امتيازات الزم ( به تفكيك موارد مندرج در جدول امتيازات ) پايه اعطاء مي گردد  .به افرادي كه نتوا نند در سال اول 75
در صد امتيازات مذكور را به دست آورند ولي در مجموع دوسال ،جمع امتيازات براي هر سال بطور متوسط به  75در صاد
برسد ،مي توان با تصويب شوراي تر فيع دو پايه اعطاء نمود .در غير اينصورت يك پايه اعطااء ماي گاردد و هياات علماي
موظف خواهد بود تا كمبود امتياز را در سالهاي بعد جبران نمايد .
تبصلره  :5ذخيره امتيازات ترفيع در هر سال فقط امتيازات ماده  1را شامل خواهد شد كه باه تفكياك پاياان ناماه و ماابقي
بندهاي ماده  1آئين نامه ارتقاء صورت ميگيرد و در سالهاي بعد با رعايت همين تفكيك قابل استفاده خواهد بود.
تبصره  :7درمورد مديران موضوع تبصره  3مااده  32آياين ناماه اساتخدامي و پيارو بخشانامه  1/21171ماور 81/7/26
امتيازهاي اعضاي هيات علمي موضوع اين تبصره با اولويت آموزش ( حداكثر  5امتياز ) و خدمات اجرائي ( براساس آئاين
نامه ارتقاء ) و كسب بقيه شرايط پيش بيني شده (مجموع امتيازات الزم و شرط چاپ مقاله) امتيازات ماده  1مازاد بر سقف
مصوب قابل ذخيره خواهد بود .
تبصره  : 4مبناي محاسبه امتيازات آيين نامه ارتقاء مصوب  81/9/7وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مي باشد.
ماده  :5ساير موارد و مقررات مندرج در آئين نامه اعطاي ترفيع و دستورالعمل مصوب وزارت علوم  ،تحقيقاات و فنااوري
در  77/21/3به قوت خود باقي است .
ماده  : 7اصالحيه فوق در بيست و هفتمين جلسه مور  83/22/14هيات امناء دانشاگاه تصاويب و از تااريخ  84/2/2قابال
اجرا خواهد بود.

 - 1مصوبه سي امين نشست هيات امناء مورخ  17/79/77دانشگاه.

