
 دستور العمل اجرایی اعطای ترفیع ساالنه و پایه تشویقی به اعضای هیات علمی دانشگاه تبریس

ٍظاضت  18/12/82هَضخ  4297/17967/21زض ضاؾتبی اضظیبثی جبهغ ػولىطز اػضبی ّیبت ػلوی ٍ ثِ اؾتٌبز ثرشٌبهِ شوبضُ 

ثبظثیٌی  پبیِ تشَلی ثِ اػضبی ّیبت ػلوی زاًشگبُ تجطیعػلَم ، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی زؾتَضالؼول اجطایی اػطبی تطفیغ ؾبالًِ ٍ 

 01/01/97شَضای زاًشگبُ ثِ تصَیت ضؾیس ٍ اظ تبضید  19/06/96هَضخ  شَضای زاًشگبُشس. ایي زؾتَضالؼول اجطایی زض جلؿِ 

 لبثل اجطا اؾت.

 الف ( امتیازات الزم برای ترفیع اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی:

 موزشیهیات علمی آ – 1

 استاد دانشیار استادیار مربی امتیاز ساالنه

 4 5 6 8 آموزشی )حداقل(

 8 7 6 0 پژوهش و فناوری )حداقل(

 12 12 12 8 مجموع )حداقل(

 

 هیات علمی پژوهشی -2

 استاد دانشیار استادیار امتیاز ساالنه

 10 9 9 پژوهش و فناوری )حداقل(

 2 3 3 (حداکثرآموزشی )

 12 12 12 مجموع)حداقل(

 

 هالن ٍ ًحَُ اهتیبظ زّی ثط اؾبؼ آذطیي اییي ًبهِ اضتمبء ٍ آذطیي هصَثبت ّیبت هویعُ زاًشگبُ هی ثبشس.: 1تبصره 

اهتیبظ آهَظشی صطفب اظ وویت تسضیؽ ثِ زؾت هی آیس ٍ شبهل تسضیؽ زضٍؼ ًظطی ٍ ػولی ، وبضگبُ ٍ آظهبیشگبُ : 2تبصره 

اظ ویفیت تسضیؽ العاهی  16زضیبفت تطفیغ، ػالٍُ ثط اهتیبظّبی فَق ، وؿت حسالل ًوطُ ٍ پطٍغُ وبضشٌبؾی هی ثبشس. ثطای 

 اؾت.

هتیبظ آهَظشی هؼبزل ؾبظی هی گطزز. ایي اهط ثب ثطای ضشتِ ّبی اضائِ زٌّسُ ذسهبت ثبلیٌی، اضائِ ذسهبت ثب ا: 3تبصره 

 هؼبًٍت آهَظشی زاًشىسُ شیطثط اًجبم هی شَز.هؿئَلیت هؼبًٍت آهَظشی ٍ تحصیالت تىویلی زاًشگبُ ٍ ثب ّوىبضی 

 زض فْطؾت ظیط( ثبشس. 8تب  1ٍّش ّبی اصیل )هَاضز زضصس اهتیبظ پػٍّش ٍ فٌبٍضی هی ثبیؿت اظ پػ 70حسالل :  4تبصره 

 پػٍّشی -همبلِ ػلوی -1

 (5زضصس اهتیبظ تجصطُ  25همبلِ وبهل ّوبیشی )حساوثط  -2

 ططح پػٍّش ٍ فٌبٍضی ثطٍى زاًشگبّی  -3

 اذتطاع یب اوتشبف -4

 تَلیس زاًش فٌی ٍ تجبضی ؾبظی فٌبٍضی -5

 تبلیف ٍ تصٌیف وتبة  -6

 (4س اهتیبظ تجصطُ صزض 25)حساوثط  تطٍیجی–همبلِ ػلوی  -7

 وطؾی ّبی ًظطیِ پطزاظی -8



اهتیبظات پػٍّش ٍ فٌبٍضی اػضبی ّیبت ػلوی حساوثط ثِ هست ؾِ ؾبل شذیطُ ٍ هحبؾجِ هی گطزز ٍ زض صَضتی وِ ب ( 

آییي ًبهِ اؾترساهی اػضبی ّیبت ػلوی اهتیبظ ثطؾس هشوَل یه پبیِ تشَیمی هی شَز وِ ثط اؾبؼ  100اهتیبظات فَق ثِ 

 السام ذَاّس شس.

ل زاشتي ططح ّبی پػٍّشی ثلٌس هست ثطای یه ؾبل تطفیغ ًگیطز هی تَاًس زض صَضتی وِ ػضَ ّیبت ػلوی ثِ زلی ج (

ثالفبصلِ زض ؾبل ثؼس زض صَضت زاضا ثَزى اهتیبظات هىفی ثطای ججطاى اهتیبظات ؾبل لجل پؽ اظ تبئیس شَضای پػٍّشی زاًشگبُ 

 اذص تطفیغ ؾبل فؼلی تطفیغ ؾبل لجل ضا ًیع وؿت ًوبیس.ػالٍُ ثط 

زضصس ؾبل زٍم  75( 1397ل زؾتَضالؼول زٍضُ گصض ؾِ ؾبلِ هٌظَض شسُ اؾت. ثٌحَی وِ زض ؾبل اٍل )ثطای اجطای وبهد ( 

 زضصس حسالل اهتیبظ تؼییي شسُ زض ًظط گطفتِ هی شَز. 100( ٍ پؽ اظ آى 1399زضصس ٍ ؾبل ؾَم )85( 1398)

ؾبل( اػضبی ّیبت ػلوی  5اهتیبظات پػٍّش ٍ فٌبٍضی اػضبی ّیبت ػلوی زض گطٍُ ّبی تبظُ تبؾیؽ )ثب ؾبثمِ ووتط اظ  هـ (

ؾبل اظ تصَیت ایي زؾتَضالؼول ثب ضطیت  4پػٍّشی، گطٍّْبی فبلس زٍضُ ّبی تحصیالت تىویلی ٍ ضشتِ ّبی ػلَم اًؿبًی تب 

ْب ثطای زضیبفت تطفیغ ثَزُ ٍ هشوَل شذیطُ اهتیبظ پػٍّش ٍ فٌبٍضی هی گطزز. ضطایت تشَیمی تٌهحبؾجِ  25/1تشَیمی 

 زاًشگبُ تصوین گیطی ذَاّس شس.ًرَاّس ثَز. پؽ اظ اضظیبثی زٍضُ چْبضؾبلِ ًؿجت ثِ تساٍم ٍ یب تغییط آى ثب ًظط ّیبت هویعُ 

 25/1بل زٍم ثب ضطیت تشَیمی ٍ زض ؾ 5/1اهتیبظات اػضبی ّیبت ػلوی جسیساالؾترسام زض ؾبل اٍل ثب ضطیت تشَیمی  و (

 فٌبٍضی ًرَاّس شس.ضطایت تشَیمی تٌْب ثطای زضیبفت تطفیغ ثَزُ ٍ هشوَل شذیطُ اهتیبظ پػٍّش ٍ هحبؾجِ هی گطزز. 

هحبؾجِ هی گطزز ضطایت تشَیمی تٌْب ثطای تطفیغ ثَزُ ٍ  25/1اهتیبظات هسیطاى اجطایی زاًشگبُ ثب ضطیت تشَیمی  ز (

 پػٍّش ٍ فٌبٍضی ًرَاّس ثَز.هشوَل شذیطُ اهتیبظ 

زض صَضتی وِ ػضَ ّیبت ػلوی ًتَاًس طی ؾِ ؾبل هتَالی حسالل اهتیبظات الظم ثطای زضیبفت یه پبیِ تطفیغ ضا وؿت  ح (

 وٌس ثب ٍی هطبثك ضَاثط همطض زض آییي ًبهِ اؾترساهی اػضبی ّیبت ػلوی ضفتبض هی شَز.

 

 

 


