
  ....)استحقاقي ساليانه، تشويقي، سنوات دوره پيماني و (ترفيعات 

كه در طول خدمت به  را دريافت دارندي يپايه هامي توانند دانشگاه  اعضاءهيئت علمي از زمان استخدام  پيماني در

  .طبق شرايط و ضوابط به آنها اعطا مي گرددو شرح زير 

  : پايه هاي دوره پيماني) الف

ترفيع در طول خدمت پيماني با رعايت آئين نامه ترفيع   پايه2حداكثر ازاعضاء هيئت علمي پيماني مي توانند 

پايه هاي  ،در وضعيت پيماني بيشتر باشدهيات علمي چنانچه مدت عضويت. ينداعضاءهيئت علمي استفاده نما

  .پس از تبديل وضع به رسمي آزمايشي به شرح زيرقابل اعطا خواهد شد ،مربوط به شرط احراز شرايط

  :پايه هاي سنواتي زمان پيماني  �

و حكم رسمي آزمايشي  اعضاء هيئت علمي بعد از اينكه از پيماني به رسمي آزمايشي تغيير وضعيت پيدا كردند

تأييد شده از هيأت مميزه دريافت داشتند مي توانند با رعايت وشرايط ذيل در خواست پايه هاي زمان استخدام 

  .پيماني نمايند

  :شرايط اعطاي پايه هاي سنواتي پيماني  �

شرايط  3/12/77مورخ 14851وزارت و ثبت دبيرخانه شماره 7/10/77مورخ  4786/15نامه شماره  بر اساس(

  : اعطاي پايه هاي سنواتي دوره پيماني عبارتند از

  .فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در ارتباط با رشته اي باشد كه عضو هيئت علمي در آن فعاليت دارد - 

فعاليتهاي آموزشي در رشته اي باشد كه در زمان تدريس عضو داراي برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي  - 

  . باشد)ياستاد انقالب فرهنگي سابق (

فعاليتهاي آموزشي دردوره اي باشد كه داراي مجوز شوراي گسترش آموزش عالي بوده و دانشجويان آن دوره نيز  - 

) يابامجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري(سازمان سنجش آموزش كشور از طريق آزمونهاي برگزاري شده توسط 

  .پذيرفته شده باشند

  ه باشد از دوشرط اخيرمثتثني است شگاه هاي معتبر خارج از كشور انجام گرفتفعاليتهاي آموزشي كه در دان :تبصره

  محاسبه ميشود 2/1فعاليتهاي آموزشي كه در قبال آن حق التدريس دريافت شده باشد با ضريب  - 

 پايه5حداكثر تادر احتساب سوابق آموزشي وپژوهشي قبل  ازتبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي عضو  - 

  .اعطا مي باشد قابل

در منوي معاونت  فرم هاي پركاربردقابل دانلود از زير منوي ( هاي مربوطه عضو پس از در خواست و تكميل فرم 

 ،و تأييد رئيس دانشكده ذيربطگروه  اليتهاي آموزشي و پژوهشي اجرايي توسط مديرو ارزيابي فع) دانشگاه آموزشي

و نماينده رئيس   رئيس كميته، معاون پژوهشيبه عنوان آموزشي   از معاونمتشكل  (به كميته ترفيعات دانشگاه 

و مدارك جهت تأييد به  ها فرمدر صورت تاييد در كميته ترفيعات دانشگاه،  . نمايدجهت طرح ارسال مي  ) دانشگاه



پايه هاي قابل اعطاء  توسط هيات مميزه،  پس ازتأييد.رسال مي گردد اغرب هيأت مميزه دانشگاههاي منطقه 

  .جهت صدور حكم پايه هاي مربوط به معاونت اداري و مالي دانشگاه ارسال مي گردد 

   مدارك الزم جهت احتساب سنوات پيماني قبل از تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي

تصوير كليه احكام  -  دانشگاه رسيده باشد فرم صورت جلسه احتساب سنوات كه به تأييد كميته ترفيعات - 

  استخدامي پيماني 

  كپي اولين حكم رسمي آزمايشي تأييد شده ممهور به مهر هيأت مميزه  - 

  كپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  - 

  كپي اخرين مدرك تحصيلي  - 

وزش دانشكده و آموزش كل ليست دروس تدريس شده مؤظف در مدت مورد تقاضا كه به تأييد دانشكده،آم - 

  .رسيده باشد 

  پايان نامه كارشناسي ارشد يا دكتري  - 

  درس نامه هاي مورد تأييد گروه آموزشي با ذكر نام و تعداد واحد درسي   - 

 .........مقاالت پژوهشي ،كتاب وساير كار هاي پژوهشي  -

 

  : )ترفيع ساليانه (پايه استحقاقي ساالنه ) ب

عضو هيئت علمي مي تواند  ،رسمي آزمايشي وبعد از گذشت يك  سال از تاريخ اجراي آن پس از تأييداولين حكم

  .هر سال طبق ضوابط و شرايط زير از ترفيع ساالنه برخوردار گردد 

  

  شرايط اعطا ترفيع ساليانه به اعضاء  �

ياران و باالتر از آيين امتياز براي استاد12امتياز براي مربيان و 10امتياز براي مربي آموزشياران ، 8كسب حداقل - 

  نامه ارتقاء 

آيين نامه  2 امتياز  پژوهشي براي استادياران و مراتب باالتر ازماده 4امتياز براي مربيان و حداقل 2كسب حداقل - 

  ارتقاء

  . آيين نامه ارتقاء  3امتياز از ماده 3كسب حداكثر - 

فرم قابل دانلود از زير منوي ( فرم و در خواست ترفيع ساالنه ،كسب شرايط فوقعضو هيئت علمي  در صورت 

، گروه مربوطه توسط را تكميل مي نمايد تا پس از تأييد  ) دانشگاه در منوي معاونت آموزشي هاي پركاربرد

تاييد امتيازات در صورت . معاونت پژوهشي دانشگاه ارسال شود به و شوراي دانشكده معاونت پژوهشي دانشكده

ارجاع  )معاونت آموزشي( جهت طرح و تأييد به كميته ترفيعات دانشگاه ،الزم در معاونت محترم پژوهشي دانشگاه



را  درخواست ها  ،اساس تاريخ ترفيع ساالنه و به ترتيب تاريخ دريافتكميته ترفيعات دانشگاه بر. داده مي شود 

  .اعالم مي دارد يا دانشكده هيات علميمورد بررسي نهايي قرار داده و نتيجه را به عضو 

 نتيجه ارزيابي ترفيع توسط كميته منتخب به اطالع عضو هيأت علمي رسانده مي شود در صورت منفي بودن  - 

اعتراض خود را به كميته تسليم و كميته در اولين جلسه   ،روز پس از ابالغ15عضو حق دارد ظرف حداكثر ،نتيجه

  .نظر قطعي خود را اعالم نمايد  و نمودهي بايد به اعتراضات وي رسيدگي بعد

  .امتيازات پژوهشي مازاد برامتياز مورد نياز براي ترفيع ساالنه اعضاء قابل ذخيره براي سالهاي بعداست - 

را  نتواند حداقل امتياز الزم براي دريافت يك پايه ترفيع سه سال متواليدر صورتي كه عضو هيأت علمي طي  - 

و عدم كفايت و صالحيت براي ادامه عضويت در هيأت علمي شناخته شده و  مصداق ركود علميكسب كند ،

آيين نامه استخدامي اعضاء 32موضوع ماده(مراتب به رئيس موسسه اعالم خواهد شد تا با وي برابرمقررات مربوطه 

  .شود رفتار )هيأت علمي دانشگاه تهران

متشكل از معاون آموزشي دانشگاه ، معاون پژوهشي دانشگاه ونماينده رئيس ( نشگاهكميته ترفيعات دا: تبصره 

در دفتر مورد،  10با توجه به تعداد درخواست هاي واصله و به محض رسيدن تعداد درخواست ها به  )دانشگاه

  .تشكيل خواهد شدمعاون آموزشي دانشگاه 

  

  :پايه هاي تشويقي) ج

جلسه هيأت سه نفري جانشين ) 23(پايه هاي تشويقي شامل پايه هايي است كه برابر مصوبات بيست و سومين

هيأت هاي امنا و يا طرح تقويت دانشگاه ها و مؤسسات  آموزش عالي و پژوهشي تازه تأسيس و در حال توسعه 

 4658/15موضوع نامه شماره.(براي خدمت در دانشگاه هاي موضوع مصوبات فوق اعطا مي گردد 

ز دور سوم هيات امنا اولين جلسه او  26/8/80مورخ  11913انشگاهوزير به شماره ثبت دبير خانه د19/8/80مورخ

  890وشماره نامه  4/4/79مورخ  1514/15به شماره نامه   14/12/78دانشگاههاي منطقه غرب كشور مورخ 

  .)هيئت مميزه دانشگاه هاي منطقه غرب كشور 27/1/82مورخ  881به ثبت دبير خانه  22/1/82مورخ 

نمايد كه جهت  اعطا مييه پژوهشي تشويقي پا 5در حال حاضر دانشگاه كردستان به هر عضو هيات علمي تا 

   .پژوهشي دانشگاه مراجعه فرمائيد اطالع دقيق از شرايط اعطاي اين پايه ها مي توانيد به سايت معاونت محترم

  

  :وتربيت مدرس ) سربازي (پايه هاي بورس، مأمور به تحصيل ،دانشوري ،نظام ) د

  پايه بورس �

متعهد خدمت به دانشگاه ها و مؤسسات )كه در استخدام نيستند(بورسيه هاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي  -1

آموزش عالي وابسته به وزارت علوم مي باشند پس از اتمام تحصيل و اشتغال به كار آموزشي و پژوهشي در 

ي ارشد از يك پايه و به ازاي تحصيل در دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي به ازاي تحصيل در مقطع كارشناس

  .مقطع دكتري از سه پايه ترفيع در هنگام صدور حكم رسمي قطعي برخوردار خواهند شد



اعم از (كارشناسان رسمي كه به عضو هيĤت علمي تبديل وضعيت مي يابند ،اعضاي هيأت علمي رسمي  -2

ه مأمور به تحصيل يا بورسيه مي شوند در مقطع ؤسسات آموزش عالي كمدانشگاه ها و ) يشي و رسمي قطعي ازما

پايه و در مقطع دكتري به ازاي هر سال  2كارشناسي ارشد براي هر سال تحصيلي از يك پايه و حداكثر تا

پايه پس از اتمام تحصيلي و شروع بكار به عنوان هيأت علمي در دانشگاه ها و 4تحصيلي از يك پايه و حداكثر

  .دار مي شوند موسسات آموزش عالي برخور

  به تحصيل يتپايه هاي مأمور �

 ماموريت(اعضاي هيأت علمي مأمور به تحصيل براي ايام مأموريت تحصيلي فقط مي توانند  از يكي از ترفيعات 

يكي از  لغودر صورتي كه از هر دونوع ترفيع استفاده نموده باشند دانشگاه مكلف به  .استفاده نمايند)يااستحقاقي 

پايه براي دوره 4تعداد ترفيعات استحقاقي اعضاي هيأت علمي درايام مأموريت تحصيلي حداكثر.آنها مي باشند 

  .پايه براي دو مقطع تعيين مي شود 5پايه براي دوره كارشناسي ارشد و حداكثر 2دكتري و

پيشرفت تحصيلي كه مورد تأييد اعطاي ترفيعات استحقاقي در ايام مأموريت تحصيلي منوط است به ارائه گزارش 

  .دانشگاه محل تحصيل و دانشگاه متبوع عضو قرار گرفته باشد 

  :هاي دانشوري پايه �

به اعضاي هيئت علمي در مرتبه مربي كه دوره دانشوري را براساس آئين نامه ارتقاي سطح علمي مربيان دانشگاه 

  :زير موافقت مي شودبه اتمام برسانند با اعطاي ترفيع به شرح  )دانشوري(ها 

پايه استحقاقي سنواتي در طي دوران تحصيلي با ارائه گواهي پيشرفت تحصيلي كه به تأييد  2اعطاي حداكثر - 

  .دانشگاه محل تحصيل رسيده باشد 

پايه تشويقي از مرتبه مربي پس از پايان دوره دانشوري واخذ گواهينامه مربوط و اشتغال به كار  3اعطاي حداكثر - 

  . نشگاه متبوعدر دا

پايه  مربوط به دوره  3در صورت اخذ درجه دكتري و ارتقاء به مرتبه استادياري در هنگام صدور حكم استادياري - 

  . دانشوري داده مي شود

  :)سربازي  ( وظيفه نظامخدمت پاية  �

رت در صورت ارائه كارت پايان خدمت و يا به صو ،اعضاي هيئت علمي كه خدمت نظام وظيفه را انجام داده باشند

با ارئه گواهي هاي معتبر  خدمت نموده باشند تعهد ضمن خدمت در مؤسسه متبوع يا ديگر دستگاه هاي دولتي

  .مي توانند حداكثر از يك پايه ترفيع استفاده نمايند

  

  



  :پايه هاي دانش آموختگان تربيت مدس  �

صيل دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس كه داراي صالحيت مدرسي مي باشند پايه هاي مربوط به دوران تح

  .و صالحيت مدرسي را در بدو استخدام به شرح زيردر يافت مي نمايند 

مقطع تحصيلي             ودانشگاه محل 

  تحصيل

  پايه

  توضيح مربوط به پايه ها   پايه بدواستخدام  دكتري  كارشناسي ارشد

صالحيت مدرس و يك پايه بابت –سه پايه مزبور شامل يك پايه بابت بدو استخدام   3  -  تربيت مدرس

  يك پايه بابت بورس در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد

شش پايه مزبور شامل يك پايه بدو استخدام در مرتبه استادياري يك پايه بابت .   3+3=6  تربيت مدرس  تربيت مدرس

صالحيت مدرسي ،يك پايه بابت بورس در مقطع كارشناسي ارشد و سه پايه بابت 

  مي باشد بورس در مقطع دكتري 

سه پايه مزبور شامل يك پايه بابت بدو استخدام در مرتبه استادياري با يك پايه بابت   3  ساير دانشگاهها  تربيت مدرس

پايه .صالحيت مدرسي و يك پايه بابت بورس در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد 

 هاي مربوط به بورس يا مأموريت تحصيلي در مقطع دكتري مطابق با ظوابط

  دستورات الف و ب اين دستور العمل اعطا مي گردد

پنج پايه مزبور شامل يك پايه بابت بدو استخدام در مرتبه استادياري ،يك پايه بابت   3+2=5  تربيت مدرس  ساير دانشگاهها

  .صالحيت مدرسي و سه پايه بابت بورس در مقطع دكتري مي باشد 

  :توضيحات

دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس كه صالحيت مدرسي ايشان تأييد و مراتب در گواهي فراغت از تحصيل  

از يك پايه ترفيع عالوه بر پايه هاي معمول در بدو استخدام رسمي آزمايشي برخوردار مي  ،آنها درج شده باشد

  .گردند 

قات و فناوري و يا بهداشت و درمان باشند تاريخ چنانچه آن دسته از دانش آموختگان بورسيه وزارت علوم وتحقي

اجراي حكم رسمي آزمايشي ايشان تاريخ اشتغال بكار با مدرك مربوطه مي باشند و از پايه هاي بورس تحصيلي 

  .مقطع مربوط در بدو استخدام رسمي آزمايشي برخوردار مي گردند 

تابع مقررات معمول استخدام اعضاي هيئت  ساير دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس فاقد صالحيت مدرسي

  .علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي   مي باشند 


