
 

 

 آئین نامه اجرایی ارتقاء پایه اعضاي هیات علمی موسسه آموزش علی اشراق

  
   :روند درخواست و اعطاي پایه ترفیع :1ماده

طول یک سال منتهی به  آموزشی و اجرایی در، فعالیت هاي پژوهشی، عضوهیات علمی موظف است براي دریافت ترفیع سالیانه
خ ترفیع به قبل از تاریالزم و  و به همراه مدارك )1فرم شماره (تهیه را درخواست ترفیع پایه فرم مطابق، را تاریخ استحقاق خود

تقاضاي عضو به همراه مدارك و . موده تا در کارگروه ترفیعات گروه مربوطه بررسی گرددرئیس دانشکده خود ارائه ن یامدیرگروه 
این  2کمیته ترفیعات دانشگاه موضوع ماده دفتر مدیرگروه به توسط  5و  2،3،4شماره  تکیمل شدهو فرمهاي  مربوطهمستندات 

  به عضو ابالغ خواهد شد هسات علمی نتیجه بررسی نهایی توسط دفتر کارگزینی جذب.شودآیین نامه ارسال می 
تاریخ مجوز صالحیت عمومی عضو هیات علمی از وزارت عطف  ،ء پایهمالك زمان شروع محاسبه و بررسی اولین ارتقا :تبصره

  .یه مقدور نیستامکان اولین بررسی و تخصیص پالذا تا قبل از دریافت مجوز مذکور  . خواهد بود
و مسئول کارگزینی هیات ،  معاون آموزشی، معاون پژوهشی،  )رئیس کمیته( رئیس دانشگاه متشکل از، ترفیعاتکمیته :2ماده

  .عهده خواهند داشته است که بررسی ترفیع اعضاي هیات علمی را ب موسسه نفر از اعضاي هیات علمی یک یا دو
عضو حق دارد ، درصورت منفی بودن نتیجه. بیرکمیته به عضوهیات علمی اعالم می شودنتیجه ارزیابی ترفیعات توسط د: 3ماده

  .تسلیم نماید )کارگزینی هیئت علمی( اعتراض خود را به دبیر کمیته، روز از تاریخ ابالغ15حداکثر 
  .امتیاز آموزشی قابل ذخیره شدن نیست :4ماده

زین استفاده گمیتوان از آن بعنوان جای، دم کسب امتیاز در سالهاي بعديامتیاز پژوهشی قابل ذخیره است و در صورت ع :5ماده 
  .کرد

  شودسال قابل ذخیره می باشد و مدت زمان مرخصی زایمان نیز به آن اضافه می 2ذخیره امتیاز پژوهشی تا.  
  مصادیق رکود علمی :6ماده
  سال متوالی3عدم ترفیع در )الف
  سال متناوب4عدم ترفیع در )ب
  مدت زمان تعیین شده یا دانشیاري به مرتبه باالتر در عدم ارتقاء از مرتبه استادیاري و) ج

سپس .به رئیس دانشگاه منعکس شود موضوع، مراتب توسط رئیس کمیته ترفیعات، در صورت احراز شرایط رکود علمی: تبصره
چنانچه هیات جذب  .می گردددانشگاه ارسال  مراتب همراه کلیه مستندات جهت رسیدگی به هیات جذب ،توسط رئیس دانشگاه

رکود علمی را محرز دانست به خدمت ، پس از رسیدگی به کلیه فعالیت هاي علمی و پژوهشی عضو و اخذ توضیحات الزم
  .دانشگاهی ایشان خاتمه داده میشود

  .ت می نمایندپایه ترفیع دریاف 10حداکثر ، اعضاي محترم هیات علمی پیمانی درطول دوره پیمانی :7ماده
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قرار خواهند ، پایه اي که در مرتبه قبلی داشته اند در همان، اعضاي هیات علمی که به مرتبه باالتر ارتقاء می یابند :8ماده 
  .گرفت
مدیران دانشگاه که امتیاز آموزشی آنها به دلیل مسئولیت با کاهش واحد مواجه هستند مبناي واحد همان  براي معاونین و: 9ماده 
  .وقت یا نیمه وقت لحاظ می شود تمام

امتیاز الزم را ، نیاز هیات علمی می بایست براي رسیدن به حداقل امتیاز مورد، در صورت عدم کسب امتیاز حوزه اجرایی  :10ماده 
  .از طریق ارتقاء فعالیت هاي پژوهشی و آموزشی کسب نماید

جهت  حداقل امتیاز الزم
 ارتقاء پایه

  مرتبه علمی حداقل امتیاز حوزه آموزش هشحداقل امتیاز حوزه پژو
  نیمه وقت  تمام وقت  نیمه وقت  تمام وقت  نیمه وقت  تمام وقت

 مربی 19  38 1,5 3 27 46

 استادیار 15 30 5 10 30 45

 دانشیار 13 26 6 12 30 43

 استاد 8 16 8,5 17 30 38

  


