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 کنندگان اقدام

 امضاء سازمانی واحد خانوادگی نام و نام اقدامات

  پژوهشی و آموزشی معاون پارسافرد نسترن دکتر کننده: تهیه

 

 :گانکنند تأیید

 اعضای

 کمیته

 ترفیعات

  کمیته دبیر و رئیس پارسافرد نسترن دکتر

  کمیته در دانشگاه رئیس نماینده کنعانی ابراهیم دکتر

  کمیته عضو  یقضای سعیده دکتر

  دانشگاه رئیس حسینی علیرضا دکتر کننده: تصویب
 

 امضاء صورتجلسه تاریخ و شماره دبیر خانوادگی نام و نام ثبت و تایید مرجع

 پارسافرد نسترن دکتر دانشگاه ترفیعات کمیته

  71جلسه: شماره

 21/04/1399 تاریخ:

 کنعانی ابراهیم دکتر دانشگاه رئیسه هیأت
  179 جلسه: شماره

 12/11/1399 تاریخ:
 

 سند ابالغ شماره و تاریخ حوزه رئیسه هیأت کارشناس سند نگهداری مرجع

  ریاست ربانی سادات الهه دانشگاه رئیسه هیأت

 

 

                                                           

شود.هداری میدانشگاه نگمعاونت آموزشی و پژوهشی در محل دفتر سند  این  

 
 71شماره دانشگاه ترفیعات کمیته اول دستور به مربوط - یک شماره پیوست

 خواهران( ویژۀ کوثر) دانشگاه علمی هیأت اعضای به تشویقی پایه اعطای نامه شیوه

 

 1سند مشخصات

 خواهران( ویژۀ کوثر) دانشگاه علمی هیأت اعضای به تشویقی پایه اعطای نامه شیوه سند: عنوان

 1 سند: شماره نامه شیوه سند: نوع

 5 از 1 صفحه: 1 ویرایش:
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 ویژۀ کوثر) دانشگاه علمی هیأت اعضای به تشویقی پایه اعطای نامه شیوه سند: عنوان

 خواهران(

 

 1 شماره:

 ویرایش:

1 

 12/11/1399 تاریخ:

 5 از 2   صفحه:

 تعالی بسمه

 مقدمه

 معتبر علمی مجالت در مقاالت انتشار و پژوهشی امور انجام در ایشان تشویق منظور به و علمی هیأت اعضای عملکرد جامع ارزیابی راستای در

 صورتجلسه 3 شماره پیوست و آن یاصالحیه و علمی هیأت اعضای ستخدامیا ینامهآئین ینسخه آخرین به استناد با داخلی، و المللیبین

 هایمؤسسه علمی هیأت اعضای ارتقاء نامهآئین و شمالی خراسان عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها امنای هیأت عادی نشست هفتمین

 مرتبه ارتقاء نامه آئین 3 ماده به دهی امتیاز نامه شیوه و فرهنگی انقالب عالی شورای 1394/12/18 مورخ 776 جلسه مصوب عالی آموزش

 شرح به دانشگاه این علمی هیأت اعضای به تشویقی پایه اعطای اجرایی ینامهشیوه خواهران(، کوثر)ویژة دانشگاه مصوب علمی هیأت اعضای

 :است گردیده تدوین و تهیه ذیل

 تشویقی پایه اعطای مشمول افراد  -1 ماده

 (4ماده )توضیحات باشند شرایط واجد که رسمی علمی هیأت اعضای تمامی

 گردد.می اعطا استخدامی نامهآئین 53 ماده 5 و 2بندهای موضوع تشویقی هایپایه فقط شرایط احراز صورت در پیمانی، عضو به -1ه تبصر 

 نامه( شیوه این 4 ماده 5-53 و 2-53 بندهای)
 ذکر های پایه سایر و کشوری مونهن علمی هیأت عضو عنوان کسب -الزهرا)س( و عاشورا گردانهای در عضویت : شامل تشویقی پایه -2تبصره

 4 ماده در شده

 تشویقی پایه جهت پژوهشی امتیازات -2 ماده

 :باشد زیر اصیل پژوهشهای از باید فناوری و پژوهش امتیاز درصد 50حداقل

 پژوهشی_ علمی مقاله -1

 ماده( این امتیاز درصد 40)حداکثر همایشی کامل مقاله -2

 ترویجی -علمی مقاله -3

 دانشگاهی برون فناوری و پژوهشی طرح  -4

 اکتشاف یا اختراع  -5

 فناوری سازیتجاری و فنی دانش تولید  -6

 کتاب تصنیف و تألیف  -7

 شده چاپ فلسفی و ادبی یا هنری ارزنده و بدیع اثر -8

 هایفعالیت از یکی در حداقل علمی هیأت عضو که باشد ایگونه به باید سال، چهار در ماده این به مربوط شده ذخیره پژوهشی امتیاز -1تبصره

 .باشد برخوردار اول نفر امتیاز از یا و باشد مجری یا و مسئول نویسنده/ عنوان به الذکرفوق پژوهشی
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 ویژۀ کوثر) دانشگاه علمی هیأت اعضای به تشویقی پایه اعطای نامه شیوه سند: عنوان

 خواهران(

 

 1 شماره:

 ویرایش:

1 

 12/11/1399 تاریخ:

 5 از 3   صفحه:

  Q2 و Q1 هایرتبه با JCR فهرست هاینشریه در شده چاپ مقاالت بهگیری بین دو یا چند متقاضی با شرایط برابر، جهت تصمیم -2تبصره

  .شودمی افزوده امتیاز درصد 30 و 40 ، 50 ترتیب به تخصصی، رشته هر در Q3 و

 این در نشده بینیپیش موارد در و شودمی انجام الذکرفوق مواد اساس بر علمی هیأت اعضای تشویقی پایه ترفیع امتیازدهی نحوه - 3 ماده

 .شد خواهد انجام مؤسسه رئیسه هیأت و امنا هیأت مصوبات ارتقا، نامهآئین آخرین براساس نامه،شیوه

 :از عبارتند گیردمی تعلق آن به تشویقی پایه که مواردی -4 ماده

 با و یکدیگر از سال پنج زمانی فاصله به پایه سه حداکثر و پایه یک سال، 4 طی پژوهشی هایفعالیت از شده ذخیره امتیاز 100 هر ازای به -1

 .خدمت طول در تشویقی مجاز های پایه سقف رعایت

 .گرددمی اعطا انتظار مدت پایان از پس تشویقی پایه سال، پنج اتمام از قبل مجدد، پایه دریافت برای شرایط احراز صورت در -1 تبصره

 .گیردمی تعلق آزمایشی -رسمی به وضعیت تبدیل از پس شرایط، احراز صورت در پیمانی، عضو به بند این موضوع پایه -2 تبصره

 :است  ذیل شرح به 53 ماده که آن هایتبصره رعایت با علمی، هیأت اعضای استخدامی نامهآئین 53 ماده موضوع تشویقی هایپایه -2

 فاصله به پایه سه حداکثر و پایه یک )هربار مؤسسه ترفیعات کمیته انتخاب به متوالی سال سه در پژوهشی امتیاز باالترین کسب -1-53 ماده

 خدمت( طول در یکدیگر، از سال 5 حداقل زمانی

 برای نصاب این گردد.می اعطا ساالنه طور به  مؤسسه سازمانی واحد هر شرایط واجد اعضای درصد ده به صرفا   بند این تشویقی پایه -3تبصره

 موجود هایدانشکده از یک هر دانشگاه، این در سازمانی  واحد که گردد.می اعمال باریک سال دو هر عضو 10 از کمتر دارای سازمانی واحدهای

 .باشندمی

 ده رعایت و مهندسی فنی و پایه علوم و انسانی علوم هایدانشکده از هریک در دانشگاه فعلی علمی هیأت اعضای تعداد به توجه با -4تبصره

 هردو مهندسی و فنی دانشکده به و عضو 2 پایه علوم دانشکده به و عضو 3 انسانی علوم دانشکده به حاضر حال در ،3 تبصره در شده ذکر درصد

 تعداد چنانچه و نماید دریافت را ماده این تشویقی پایه الزم، امتیاز کسب و شرایط داشتن و درخواست صورت در تواندمی عضو یک یکبار سال

 .کرد خواهد تغییر آن با متناسب تیز الذکر فوق مجاز افراد تعداد کند، تغییر هادانشکده از هریک علمی هیأت اعضای

 پایه( یک )حداکثر مربوط ضوابط چارچوب در )س( الزهرا و عاشورا گردانهای در فعال عضویت -53-2

 پایه( )دو کشوری نمونه علمی هیأت عضو عنوان احراز -53-3
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 ویژۀ کوثر) دانشگاه علمی هیأت اعضای به تشویقی پایه اعطای نامه شیوه سند: عنوان

 خواهران(

 

 1 شماره:

 ویرایش:

1 

 12/11/1399 تاریخ:

 5 از 4   صفحه:

 پایه( دو )حداکثر مؤسسه در ممتاز استاد عنوان احراز -53-4

 پایه( دو حداکثر و مورد هر برای پایه )یک شامل: ملی معتبر هایجشنواره برگزیدگان و دولتی هاینشان دارندگان -53-5

 ن و فناوران خوارزمی، رازی، عالمه طباطبائی، فارابی، شیخ بهائی و جشنواره پژوهشگرا (:المللیبین ملی یا)های معتبر داخلی جشنواره

 .میباشد (هفته پژوهش)برگزیده 

 هایی که در فهرست فوق وجود ندارد در شورای پژوهشی تصمیم گیری خواهد شدهای خارجی و جشنوارهدرخصوص جشنواره. 

 در وزارت صالحیذ مراجع دییتأ با که یمؤسسات در (یاستخدام نامه نیآئ 75 ماده )موضوع خدمت به مأموران ای و شاغل یاعضا  -53-6

 مذکور مؤسسات خدمت در کهیصورت در دارند، قرار توسعه حال در و سیتأس تازه یفناور و یپژوهش ،یعال آموزش مؤسسات و دانشگاهها شمول

 .گردندیم برخوردار یقیتشو هیپا کی از شده ادی مؤسسات در خدمت سال 7 یازا به بمانند، یباق

های در ارزیابی آن، با همتراز یهاسمت و دانشکده سیرئ ،یستاد ریمد و معاون ،مؤسسه سیرئ یهاسمت در مؤسسه در که ییاعضا -53-7

بوده و منشأ تحوالت  ارزنده خدمات یداراهای مدیریتی که ساالنه ستاد وزارت برای رئیس مؤسسه و ارزیابی ساالنه مؤسسه برای سایر سمت

باشند از پایه جدی شده باشند، با تأیید وزیر برای رئیس مؤسسه و با تشخیص و تأیید هیأت رئیسه مؤسسه برای سایر سمتهای مدیریتی می

 خدمت( طول در گریکدی از سال 5 حداقل یزمان فاصله به هیپا دو حداکثر و هیپا کی خدمت سال دو هر یازا )به شوند.تشویقی برخوردار می

مورخ  138های مدیریتی مشمول دریافت پایه این بند، طبق مصوبه یکم صورتجلسه هیأت رئیسه دانشگاه به شماره : مصداق5تبصره 

 باشد:به شرح ذیل می 15/10/1398

 

 

 

 

 حوزه ریاست

 رئیس دانشگاه

 مشاور رئیس دانشگاه

رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و 

 المللبینامور 

مدیر امور حقوقی، قراردادها و 

 پاسخگویی به شکایات

 مدیر امور فرهنگی و اجتماعی

 مدیر طرح و برنامه

 

معاونت آموزشی و 

 پژوهشی

معاون آموزشی و 

 پژوهشی

آموزشی و  امور مدیر

 تحصیالت تکمیلی

مدیر امور پژوهشی و 

 فناوری

 

 دانشکده ها

یس دانشکده علوم رئ

 انسانی

رئیس دانشکده علوم 

 پایه و فنی مهندسی
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 ویژۀ کوثر) دانشگاه علمی هیأت اعضای به تشویقی پایه اعطای نامه شیوه سند: عنوان

 خواهران(

 

 1 شماره:

 ویرایش:

1 

 12/11/1399 تاریخ:

 5 از 5   صفحه:

 

 

 

 

 

 

 کی خدمت سال دو هر یازا )به باشندیم یاستخدام نامه نیآئ 79 ماده موضوع مقامات یتیریمد یهاسمت یدارا که مؤسسه یاعضا -53-8

 خدمت( طول در هیپا چهار حداکثر و هیپا

 یو ربطیذ معاونان ای ریوز صیتشخ به قبول قابل و ارزنده خدمات یدارا وزارت ستاد حوزه یتیریمد یسمتها در که مؤسسه یاعضا 53-9

 خدمت( طول در هیپا دو حداکثر و هیپا کی خدمت سال دو هر یازا )به باشندیم

 نامهنیآئ 53 ماده 8 و 6 یبندها موضوع یقیتشو یهاهیپا یاستثنا به خدمت طول در عضو هر به اعطا قابل یقیتشو یهاهیپا سقف -5 ماده

 .باشدیم هیپا 7 حداکثر ،یاستخدام

 .شودیم منظور ساله دو دوره کی نامهوهیش نیا کامل یاجرا یبرا -6 ماده

 تصویب به 12/11/1399 تاریخ در و دانشگاه 71 عاتیترف تهیکم بیتصو به 21/04/1399 خیتار در تبصره 9 و بند 9 و ماده 6 در نامهوهیش نیا

 دانشگاه عاتیترف تهیکم عهده بر نامهوهیش نیا ریتفس ابهام، موارد در و االجراستالزم بعد به خیتار آن از و دیرس دانشگاه 179 رئیسه هیأت

 بود. خواهد

 

 دانشجوییمعاونت 

 معاون دانشجویی

 مدیر امور دانشجویی

رئیس مرکز بهداشت، 

 درمان و مشاوره دانشجویی

 

 اداری و مالیمعاونت  

 معاون اداری و مالی

مدیر امور اداری و 

 پشتیبانی

 مدیر امور مالی


