باسمه تعالی

اصالحيه (پيشنهادی) دستور العمل اجرايی آئين نامه خدمت موظف و اعطای ترفيع ساالنه اعضای هيأت علمی
دانشگاه شهيد باهنر کرمان

پيرو بخشنامه وزارت علوم (مصوبه شماره  74274/7924مورخ  )19/79/71مبني بر رعايت اصول كلي حاكم بر دستور
العمل اجرايي اعطاي ترفيع و اصالح دستور العمل مصوب  44/79/3مجلس شووراي اسوالمي و وزارت علووم تقيييوات و
فناوري با توجه به موقعيت ويژه هر دانشگاه اصالحات مورد نظر پس از كسب نظر دانشكدهها در شوراي دانشوگاه شویيد
باهنر كرمان مورخ  -----به تصويب رسيد.
اعضاي هيات علمي با كسب امتيازات الزم به شرح زير با رعايت تبصرههاي مربوط از يك پايه ترفيع ساالنه برووردار موي
شوند:
ماده  -7حداقل و حداكثر امتياز آموزشي الزم ساالنه با احتساب امتياز راهنمايي/مشاوره پايان نامه ها:
(الف) حداقل امتياز آموزشي براي مربي  3براي استاديار به باال  5مي باشد.
(ب) حداكثر امتياز آموزشي براي مربي  5براي استاديار به باال  4مي باشد.
تبصره  :7حداقل امتياز ماده آموزشي مي تواند با امتيازات ماده پژوهشي آئين نامه ارتياء جايگزين شود.
ماده  9و حداقل امتياز و شرايط الزم ساالنه از ماده پژوهشي آئين نامه ارتياء:
(الف) حداقل امتياز الزم از ماده پژوهشي آئين نامه ارتياء بدون امتياز راهنمايي و مشاوره پايان نامه ها براي اعضاي هيوات
علمي در مرتبههاي مربي استاديار دانشيار و استاد به ترتيب برابر  7 7 9و  1مي باشد.
(ب) شرط الزم براي اعطاي پايه ساالنه شناسائي حداقل يك مسأله و چالش كاربردي (جامعه) و تبديل آن به پروژه
كاربردي (تقصيالت تكميلي) مطابق بند  1ماده  93آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها مي باشد.
امتياز هر پروژه پس از تصويب پروپوزال دانشجوي تقصيالت تكميلي حداقل  9و حداكثر  7امتياز مي باشد.
(ج) چاپ حداقل  7مياله موضوع بند  3-7آئين نامه ارتياء براي استادياران چاپ حداقل  9مياله براي دانشوياران و چواپ
حداقل  3مياله براي استادان الزامي مي باشد.
تبصره  :9امتياز طرح هاي پژوهشي برون دانشگاهي (يا طرح هواي تقصويالت تكميلوي موورد نيواز سوازمان هواي بورون
دانشگاهي) و تأليف كتاب حاصل از دستاوردهاي پژوهشي متياضي مي تواند جايگزين حوداقل امتيواز الزم از بنود ب و ج
اين ماده براي تمامي مرتبه هاي علمي شود .اين امتيازات به تشخيص كميته ترفيع دانشگاه براي عضو هيأت علمي قابول
ذويره مي باشند.
تبصره  :3استادياران در سال اول ودمت با رعايت حداقل مجموع امتياز ساالنه فيط از شرط دارا بودن حوداقل ميالوه از
بند  3-7معاف مي باشند.
ماده  - 3فعاليت هاي علمي  -اجرايي الزم ساالنه:
(الف) حداقل امتياز الزم از اينگونه فعاليتها براي اعضاي هيات علمي در هر مرتبه اي  9و حداكثر  3امتياز مي باشد.
(ب) شرط اعطاي پايه ساالنه به روز و كامل بودن مقتواي وب سايت شخصي (دانشگاهي) عضوو هيوأت علموي متياضوي
ترفيع مي باشد .اعطاي پايه ساالنه تمامي مديران و رؤسا (به استثناء رئيس دانشگاه كه بر عیده ي مودير روابوط عموومي
دانشگاه است) منوط به نظارت بر مقتوا و به روز بودن وب سايت واحد تقت مديريت مستييم ايشان موي باشود (مطوابق
بند  2ماده  93آيين نامه استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها).
ماده  7و مجموع امتيازات الزم ساالنه از مواد آموزشي پژوهشي و علمي-اجرائي:
حداقل مجموع الزم از امتيازات مواد آموزشي پژوهشي و علمي -اجرائي با عنايت به تبصره  5عبوارت از  1بوراي مربوي
 79براي استاديار  77براي دانشيار و  77براي استاد مي باشد.
تبصره  :7براي رسيدن به حداقل مجموع امتياز الزم (پيش بينوي شوده در مواده  )7از امتيواز راهنموايي و مشواوره پايوان
نامه/رساله ها و در غير اينصورت از بييه بندهاي ماده پژوهشي آئين ناموه ارتيواء اسوتداده موي شوود .امتيواز راهنموايي و
مشاوره پايان نامه ها/رساله ها قابل ذويره براي سال هاي بعد نمي باشد.
تبصره  :5مبناي مقاسبه امتيازات آورين آيين نامه ارتياء ابالغ شده از سوي وزارت علوم تقيييات و فناوري مي باشد.
ماده  :5ساير موارد و ميررات مندرج در آئين نامه اعطاي ترفيع و دسوتورالعمل مصووب موورخ  44/79/3وزارت علووم تقيييوات و
فناوري به قوت وود باقي است.
پايان

