راهنمای تکمیل فرم ترفیعات
 -1تكميل فرم های ترفيع ساليانه توسط متقاضي حداكثر يك ماه قبل از موعد مقرر و ارائه آن با كليه مستندات
آموزشي ،پژوهشي و اجرايي (جهت دانلود فرم ها و اطالع از نحوه امتيازدهي به وبسایت دانشگاه ،قسمت
آموزش -کارگزینی هیات علمی مراجعه فرماييد).
 -2تأييد مدير گروه از طريق طرح در شورای گروه
 -3ارسال فرم ،مدارك و مستندات متقاضي از سوی گروه آموزشي به كارگزيني هيئت علمي
 -4طرح در كميته ترفيعات واحد
 -5برای اعطای يك پايه ترفيع ساليانه كسب حداقل  11امتياز الزم است كه شامل :حداقل  4امتياز آموزشي،
حداقل  4امتياز پژوهشي ،و  2امتياز اجرايي
 -6فعاليت های آموزشي بر اساس بند  1و  2ماده  2آيين نامه ارتقاء هيئت علمي شامل :تدريس اثربخش دروس
موظف ،انضباط آموزشي ،ارسال به موقع نمرات دروس و تحويل اوراق امتحاني در هر نيم سال و به روز نگه
داشتن وبگاه علمي -حرفه ای متقاضي و  ...مي باشند كه به ترتيب زير مورد سنجش قرار مي گيرند:
 ارسال به موقع يا تاخير نمرات مربوط به فعاليت های آموزشي ،الزاماً بايستي توسط دفتر امتحانات ممهور و تأييدگردد.
 كيفيت تدريس با ارزيابي مدير گروه ،دانشجويان و بررسي های كارشناس سنجش و نظارت دانشگاه انجامخواهد شد.
 رعايت تقويم آموزشي و انضباط آموزشي با لحاظ نمودن نظر اداره امور كالسها ،اداره امتحانات و سنجش وارزيابي دانشگاه انجام خواهد شد.
 -7اعطای پايه به آن دسته از اعضای هيات علمي كه نتوانند در مهلت مقرر مستندات الزم برای كسب  4امتياز
پژوهشي را ارائه نمايند از تاريخ تحويل مستندات پژوهشي و تأييد آن در كميته ترفيعات خواهد بود و پايه های
بعدی اين گونه متقاضيان نيز بر همين مبنا اعطا خواهد شد.
 -8با توجه به تشكيل جلسات كميته ترفيعات در پايان هر ماه ،تنها پرونده هايي كه تا بيستم هر ماه كامل و تحويل
كارگزيني مي شوند در جلسه آن ماه بررسي خواهند شد.
 -9با مراجعه به جداول فعاليت های آموزشي ،پژوهشي و اجرايي تنها مستندات و مدارك مرتبط با پايه سال مورد
نظر را پيوست نماييد و از قرار دادن مستندات اضافي و غير معتبر خودداری نماييد.
 -11با مراجعه به كارگزيني هيئت علمي از زمان دقيق دريافت پايه ساليانه خود اطالع و هر سال يك ماه قبل از
تاريخ مورد نظر برای پايه خود اقدام نماييد .بديهي است كه زمان های معوقه بدون بار مالي خواهند بود.

