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1  

سایرفعالیت هاي  حضورفعال و تمام وقت در موسسه ومشارکت براساس تکالیف تعیین شده در آیین نامه مدیریت دانشگاه و
   اجرایی محوله 

  ریاست دانشگاه*

  

    

10      
  8  معاونین دانشگاه*
  6  مدیران دانشگاه*
 5  مدیرگروه*             
  3  .سمت هایی که طبق مقررات متصدیان آن ها باید عضو هیات علمی باشد سایر معاون گروه و*             
 1  مسئول آزمایشگاه*             
  2  سایر مسئولیت هاي اجرایی به تشخیص رئیس*            

    9  3 ه چاپ رساندن کتاب و جزوه درسیمشارکت در ب  2

    8   4  تدوین مجموعه مقاالت  3

    4   2  مدیرمسئولی،سردبیري،عضویت در هیات تحریریه نشري هاي علمی.  4

    10  5  )با شیوه نامه هاي آموزشی وپژوهشی الزم براي تدرس وتحقیق(طراحی وراه اندازي آزمایشگاه  یا کارگاه فنی،واحد پژوهشی   5

    8  2  اري بازدید علمی خارج از سرفصل دروس برگز  6

همکاري موثر در تاسیس دانشگاه، مراکز تحقیقاتی، موسسه هاي عالی آموزشی و پژوهشی، شهرکها و پارکهاي علم و   7
    20  10  فناوري، مراکز رشد و شرکتهاي دانش بنیان

8  

 برپایی نمایشگاه هاي پژوهشی ،فناوري هنري و
  یمدیریت اجرای

تیاز داده می شودکه با مه نمایشگاهی افقط ب*
  عنوان دانشگاه برگزار شود

    9  3  در سطح استانی 

    10  5  در سطح ملی

    10  10  در سطح بین المللی

9  

ندازي و برگزاري مشارکت در طراحی، راه ا
پژوهشی و  تربیتی، آموزشی،–یفرهنگ کارگاهها

و  فناوري ضمن خدمت با ارائه مستندات مربوطه
  با تایید مراکز برگزار کننده

    4  1  شرکت

    9  3  تدریس

    9  3  طراحی

10  
  

  دبیر همایش
    10  3  همایش علمی با تایید شوراي پژوهشی موسسه

    10  5  همایش ملی و بین المللی با تایید معاون پژوهشی وفناوري وزارت متبوع

 تاریخ  و نتیجه بررسی کمیته ترفیعات گروه آموزشی :

  

 تاریخ و نتیجه بررسی کمیته ترفیعات دانشگاه/موسسه :

  موسسه رئیس                                                                                                                                                                                                                                                                         

    : در گروه آموزشی کارگروه جذبیا اعضاء  عضو   :یر گروهمد

  معاونت توسعه مدیریت و منابع  هیات علمی کارگزینی جذب رئیس  و فناوري اطالعات معاون پژوهشی  و تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی  عضو هیات علمی

        


