دانشگاه صنعتی سیرجان
مدیریت پژوهش (ترفیع وارتقاء)

راهنماي تکمیل فرم تقاضاي
پایه ترفیع سالیانه اعضاي هیاتعلمی
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باسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی آییننامه خدمت موظف
و اعطاي ترفیع سالیانه اعضاي هیاتعلمی دانشگاه صنعتی سیرجان
در راستاي اجراي دستورالعمل خدمت موظف و اعطاي ترفیع اعضاي هیاتعلمی آموزشی و پژوهشی و نیز آییننامه ارتقاي اعضاي هیات
علمی دانشگاه ،بدینوسیله آخرین اصالحات در قالب آیین نامه داخلی عالوه بر موارد ذکر شده در اصل آیین نامه ،در جهت تسهیل اجراي
دستورالعمل مذکور ،که در جلسه کمیته منتخب ترفیعات دانشگاه مورخ  1395/9/9به تصویب رسیده و از تاریخ  1395 /9/9الزم االجرا
می باشد ،ابالغ می گردد:
به اعضاي هیأت علمی در قبال یک سال” خدمت قابل قبول “ در امور آموزشی ،پژوهشی و اجرایی و مشروط به کسب امتیازات الزم
براساس این آیین نامه ،یک پایة ترفیع اعطا ء میگردد".خدمت قابل قبول“ عبارت است از:


حضور فعال در دانشگاه و انجام امور آموزشی ،پژوهشی ،مدیریت و شرکت درکمیتهها و شوراهاي دانشگاه و بخش آموزشی
مربوطه و سایر امور اجرایی که از طرف دانشگاه به هرعضو هیأت علمی محول میشود.



محاسبه یک سال” خدمت قابل قبول “ به صورت ناپیوسته که به دلیل تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی و یا باقیمانده
سوابق بورس (ماموریت تحصیلی) در دوران خدمت اعضاي هیأت علمی ایجاد میگردد ،به شرط رعایت مقررات مربوط بالمانع
است.



به ایام تعلیق ،مرخصی بدون حقوق و انفصال موقت پایه استحقاقی تعلق نمیگیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق دریافت
پایه به تعویق میافتد.



بابت خدمت سربازي عضو منوط به اینکه طول دوره کمتر از یک سال نباشد ،یک پایه ترفیع تعلق میگیرد.



ساعات خدمت موظف اعضاي هیأت علمی  ٤٠ساعت در هفته (ساعات اداري) است.



عضو هیأت علمی موظف است قبل از آغاز هر نیمسال تحصیلی برنامه هفتگی خود را با توجه به وظایف ابالغ شده در محل
مناسب نصب نماید و اطالع رسانی از طریق سایت مربوط نیز انجام شود.



عضو هیأت علمی باید با هماهنگی مدیر گروه آموزشی مربوط ،موارد زیر را در برنامه هفتگی خود لحاظ نماید.

 -1ساعات تدریس (موظف درساعات اداري و مازاد بر آن در خارج از ساعات اداري خواهد بود).
 -2ساعاتی در وقت اداري براي پاسخ گویی به سواالت درسی و رسیدگی به پایان نامه تحصیلی ،مشاوره و راهنمایی دانشجویاندر بازه هاي
زمانی مناسب در نظر گرفته شود و در برنامه هفتگی مشخص گردد.
 -3ساعاتی را که در جلسات گروه ،دانشکده ،دانشگاه یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري شرکت میکند.
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 -٤ساعاتی را که به منظور اجراي طرح هاي پژوهشی مصوب دانشگاه در نظر میگیرد.
 -5ساعاتی را که به منظور انجام وظایف اجرایی محوله اختصاص میدهد.
تبصره :1همکاري با دیگر دستگاههاي دولتی و نهادهاي عمومی مطابق مقررات و آیین نامة مربوط و با اجازه دانشگاه امکان پذیر است.
تبصره  :2ترفیع پایه اعضاي هیات علمی بر اساس آیین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هیات علمی انجام می گیرد .و اعطاي امتیازات بر اساس
فرم گزارش عملکرد ساالنه عضو هیات علمی خواهد بود .فرم درخواست ترفیع تکمیل شده توسط متقاضی حداکثر تا دو ماه پس از زمان
ترفیع سالیانه (تاریخ حکم) بایستی به مدیر گروه آموزشی تحویل داده شود و بعد از تصویب در گروه آموزشی و ارسال آن به حوزه معاونت
آموزشی و پژوهشی دانشگاه ،در اولین جلسه شوراي پژو هشی متشکل از معاون آموزشی و پژوهشی ،مدیر پژوهشی ،مدیران بخش هاي
مختلف مطرح و امتیازدهی خواهد شد و پس از تایید رییس دانشگاه ،ترفیع توسط کارگزینی دانشگاه در حکم لحاظ میگردد.
اعطاي امتیازات در هر بخش از مواد سه گانه متن آیین نامه متناسب با فرم هاي مربوطه ،به شرح ذیل و موارد پیوست می باشد:
الف -ماده  1آموزشی:
ساعات موظفی اعضاي هیات علمی متناسب با مرتبه علمی و مسولیت هاي اجرایی به صورت زیر می باشد:
مرتبه علمی
استادیار 1٠ :واحد

استاد 8 :واحد

دانشیار 9 :واحد

رییس دانشگاه 1 :واحد

معاونت هاي دانشگاه 2 :واحد

مربی 12 :واحد

مسولیت اجرایی
مدیریت هاي دانشگاه ٤ :واحد

مدیر گروه/بخش 5 :واحد

ب -ماده  2پژوهشی:
اقدامات پژوهشی صورت گرفته توسط اعضاي هیات علمی (طی بازه یک ساله و قابل انعکاس در مسیر ترفیع پایه ساالنه) ،با توجه به آیین
نامه ارتقا و مطابق جداول ذیل مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.
تبصره  -1مازاد امتیاز کسب شده از مقاالت ماده  3بند  1جدول ارتقاء مرتبه ،جهت اعطاء پایه در سال هاي بعدي ،قابل ذخیره می باشد.
تبصره  -2امکان اخذ فقط  8امتیاز با مقاالت منحصراً کنفرانسی در هر مرتبه (پیمانی ،رسمی آزمایشی ،دانشیاري و استادي) ،امکانپذیر
می باشد.
تخصیص امتیاز پژوهشی بر اساس جداول و شاخصهاي ذیل انجام میشود:
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جداول محاسبۀ امتیاز فعالیتهای پژوهشی
نوع مقاله /فعالیت

رد

دامنه امتیاز

1

مقاالت چاپشده در مجالت نمایه شده در (ISI_JCRاین دسته مجالت دارای ضریب تأثیر هستند)

2

مقاالت چاپشده در مجالت نمایه شده در ( Scopus-SJRاین دسته مجالت دارای ضریب تأثیر هستند)

3

مقاالت چاپشده در مجالت مصوب شورای راهبری ISC

4

مقاالت چاپشده در مجالت غیر ایرانی نمایه شده در  ISCمصوب شورای راهبری ISC

5

مقاالت چاپشده در مجالت علمی پژوهشی معتبر وزارتین علوم و بهداشت (غیر مصوب در شورای راهبری )ISC

6

مقاالت چاپشده در مجالت علمی-ترویجی معتبر وزارتین علوم و بهداشت

7

مقاالت چاپشده خارجی ایندکس شده در نمایهنامهها و چکیده نامههای تخصصی اعالم شده از سوی وزارت
علوم

8

مقاالت علمی-مروری معتبر

9

مقاالت چاپشده به شکل ) short communication(short paperدر مجالت معتبر

10

مقاالت چاپشده به شکل  Brief communication/Case report /Scientific reportدر مجالت
معتبر

11

مقاله پراستناد و داغ نمایه شده در  ISIو ISCو دیگر نمایههای بینالمللی

12

مقاله علمی پژوهشی چاپشده در دایره المعارفهای معتبر داخلی  /بینالمللی مورد تائید وزارتین علوم و بهداشت

13

مقالۀ مستخرج از رساله یا پایاننامه متقاضی (به هر مقاله مستخرج از تز بدون ذکر وابستگی»«affiliation

بر اساس آخرین آیین نامه ارتقاء اعضاي هیات علمی

یف

دانشگاه صنعتی سیرجان  ،به شرط آنکه وابستگی سازمانی مندرج در مقاله مربوط به عضو هیأت علمی ،دانشگاه
محل تحصیل وی باشد ،بدون در نظرگرفتن ترتیب و سهم افراد ،یک امتیاز و تا سقف پنج امتیاز تعلق میگیرد .الزم
به ذکر است میزان تشویقی این دسته از مقاالت ،تابع آییننامۀ مربوطه خواهد بود).

تبصره  :3امتیاز مقاالت  ISIو  ISCو  Scopusبا لحاظ  IFو ( MIFحسب مورد) محاسبه میشود.
تبصره  :4در صورتی که مقالهای مشمول بیش از یک بند مندرج در جدول یاد شده باشد ،مقاله(فعالیت علمی) بر اساس بند با
باالترین امتیاز ،منظور خواهد شد.

3

مقاله یا خالصۀ مقاله ارائه شده در همایشها
حداکثر تعداد مقاله

حداکثر امتیاز

حداکثر امتیاز در هر

قابل ارائه از یک

در واحد

سال

همایش
14

3

مقالۀ علمی کامل چاپشده در مجموعه مقالههای همایشهای

2

بینالمللی و ملی معتبر*
15

سخنران کلیدی همایش معتبر*

3

2/ 5

16

چکیده (خالصه) مقالۀ چاپشده در مجموعه مقالههای همایشهای

3

1

10

بینالمللی و ملی معتبر*
*همایش های زیر نظر انجمن های علمی و یا ایندکس شده در  ،ISCبه عنوان همایش های معتبر تلقی می گردند.

طرحهای پژوهشی
17

گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی موضوع ارتباط با صنعت و گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری
که با اجرای آن یکی از معضالت کشور حل شده باشد ،با تائید دستگاه اجرایی سفارشدهنده و مشمول
باالسری دانشگاه

بر اساس آخرین آیین نامه ارتقاء
اعضاي هیات علمی

گزارش طرح های تحقیقاتی مشترک با سازمانها و دانشگاه های خارج از کشور تا  1/2برابر

اختراع و ابداع

19

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل کشور یا نوآوری (منوط به ارائه تأییدیه علمی از مراجع ذیصالح مورد
تائید وزارت متبوع)

20

ثبت اختراع ،کشف ،نوآوری یا اثر بدیع علمی و هنری دارای گواهینامه از مراجع معتبر بینالمللی (منوط به
ارائه تأییدیه علمی از مراجع ذیصالح مورد تائید وزارت متبوع)

21

تهیۀ استاندارهای ملی یا بینالمللی

بر اساس آخرین آیین نامه ارتقاء

تأییدیه علمی از مراجع ذیصالح مورد تائید وزارت متبوع)

اعضاي هیات علمی

18

تولید دانش فنی /اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاریسازی محصول یا فرایند آن (منوط به ارائه

کتاب
(امتیازات کتب به تشخیص شورای انتشارات و بر اساس آییننامه آن شورا تعیین میشود)
22

تألیف کتاب منتشره )کاغذی /الکترونیک)

بر اساس آخرین آیین نامه

4

23

تصنیف کتاب منتشره )کاغذی  /الکترونیک)

24

تصحیح انتقادی کتب معتبر با نظر شورای انتشارات

25

ترجمۀ کتاب تخصصی با تائید شورای انتشارات

ارتقاء اعضاي هیات علمی

نکته :تالیف ،تصنیف ،ترجمه و یا تصحیح بخشی از کتاب ( ،)Book Chapterبه صورت ذیل محاسبه می گردد:
(امتیاز کل کتاب×نسبت تعداد صفحات نگارش شده توسط متقاضی به کل صفحات)
کرسیهای نظریهپردازی
احراز کرسی نظریهپردازی با تائید شورای عالی انقالب فرهنگی یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

26

بر اساس آخرین آیین نامه
ارتقاء اعضاي هیات علمی

کسب رتبه در جشنوارههای ملی و بینالمللی مرتبط با حوزه تخصصی
رتبههای اول تا سوم جشنوارههای رازی ،خوارزمی ،فارابی ،بانک توسعه اسالمی ،فیلد مدالها ،نوبل (بهاستثنای

27

جایزۀ صلح نوبل) ،فرهنگستان علوم ،فرهنگستان علوم جهان سوم ،آیسسکو ،برگزیدگان جشنوارۀ نانو ریاست
جمهوری

بر اساس آخرین آیین نامه
ارتقاء اعضاي هیات علمی

جدول شماره  . 3نحوه توزیع امتیاز فعالیتهای پژوهشی و فناوری مشترک
ستون()1

ستون()3

ستون()2
سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوطه

مجموع ضرایب

تعداد همکاران
اول

هریک از بقیه همکاران

1

%100

-

%100

2

%90

%60

%150

3

%80

%50

%180

4

%70

%40

%190

5

%60

%35

%200

 6و بیشتر

%50

<%30

حداکثر 250

5

تبصره  :5کسب حداقل  2امتیاز براي مربیان و حداقل  ٤امتیاز براي استادیاران و مراتب باالتر ،از ماده دو آیین نامه ارتقاء ضروري
است(.حداکثر  %5٠امتیاز فوق ازمحل امتیاز پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی می تواند تامین شود).
تبصره :٤در صورتی که عضو هیأت علمی طی سه سال متوالی نتواند حداقل امتیاز الزم براي دریافت یک پایه ترفیع را کسب کند ،مصداق
رکود علمی و عدم کفایت و صالحیت براي ادامه عضویت در هیأت علمی شناخته شده و مراتب به رئیس دانشگاه اعالم خواهد شد تا با
وي برابر مقررات مربوط (آیین نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی دانشگاه ها) رفتار شود.
تبصره  :5اعطاي ترفیع به اعضاي هیأت علمی ،مادام که خدمت فرهنگی ،آموزشی ،پژوهشی و اجرایی محوله به آنها قابل قبول تشخیص
داده شود برابر این دستورالعمل بالمانع است ولی چنانچه به دلیل غیر قابل قبول بودن فعالیت هاي عضو هیأت علمی در طی سال و با
تصویب کمیته ترفیعات دانشگاه ،ترفیع ساالنه به وي تعلق نگیرد این پایه در سال هاي آینده نیز قابل محاسبه نخواهد بود.
تبصره  :6عضوي که از سوي مراجع ذیصالح واجد دریافت مزایاي ایثارگري شناخته می شود ،عالوه بر پایه هاي استحقاقی مندرج در این
ماده از پایه هاي ایثارگري بر اساس جدول ذیل برخوردار می گردد.

اعطاي پایه تشویقی
ماده  - 1به عضو رسمی و پیمانی در صورتی که یکی از شرایط زیر را احراز نموده یا می نماید ،پایه تشویقی اعطا می گردد.
-1-1
-2-1
-3-1
-٤-1
-5-1
-6-1
-7-1
-8-1
-9-1

کسب باالترین امتیاز ارزیابی ساال نه در سه سال متوالی یا پنج سال متناوب در واحد ذیربط ،به پیشنهاد رئیس واحد مربوط و
تصویب هیأت اجرایی (حداکثر سه پایه در طول خدمت)
عضویت فعال در گردانهاي عاشورا و الزهرا «س» در چارچوب ضوابط مربوط (حداکثر یک پایه)
دارندگان نشانهاي دولتی (دو پایه)
احراز عنوان کارمند نمونه کشوري (دو پایه)
احراز عنوان کارمند نمونه طی دو سال متوالی در موسسه (یک پایه )
دارندگان عناوین اول تا سوم مسابقات ورزشی جهانی و بین المللی (یک پایه)
برگزیدگان جشنواره هاي معتبر ملی مرتبط با حوزه کاري عضو (یک پایه)
متصدیان مشاغل مدیریتی با حداق ل دو سال سابقه مدیریتی و درسطح حداقل معاون مدیر و یا عناوین همتراز مشروط به
کسب « »22درصد امتیاز ارزیابی ساالنه ،به پیشنهاد مقام مافوق و تصویب هیأت اجرایی (حداکثر دو پایه در طول خدمت)
اعضاي مأمور به خدمت (موضوع ماده  6٤آیین نامه استخدامی اعضاي هیات علمی  )1395در مؤسساتی که با تأیید مراجع ذي
صالح وزارت در شمول دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوري تازه تأسیس و در حال توسعه قرار دارند،
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مشروط به رضایت بخش بودن خدمات آنان ،به پیشنهاد مؤسسه مقصد و موافقت مؤسسه مبدأ ،به ازاي هر  3سال خدمت در
مؤسسات یادشده از یک پایه تشویقی برخوردار می گردند.
تبصره  - 1پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده صرفا به ده درصد اعضاي واجد شرایط هر واحد سازمانی موسسه به طور ساالنه اعطا
میگردد.
تبصره  – 2فاصله زمانی اعطاي پایه تشویقی موضوع بند یک این ماده به هر عضو حداقل پنج سال تعیین میگردد.
تبصره – 3سقف پایه هاي تشویقی قابل اعطا به هر عضو در طول خدمت ،حداکثر  7پایه میباشد.
نکته مهم :قابل ذکر است طبق دستورالعمل اجرایی آیین نامه خدمت موظف و اعطاي ترفیع اعضاي هیات علمی آموزشی و پژوهشی،
نتیجه ارزیابی توسط کمیته منتخب به اطالع عضو هیات علمی رسانده می شود و در صورت منفی بودن نتیجه عضو هیات علمی حق دارد
حداکثر ظرف  15روز پس از دریافت ابالغ اعتراض خود را جهت بررسی مجدد به کمیته منتخب تسلیم نماید تا در جلسه بعدي به اعتراض
رسیدگی و نظر قطعی کمیته اعالم گردد.
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