به نام خدا
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان
درخواست پایه  .............................مربوط به سال ..................................

مدیر محترم گروه آموزشی
با سالم؛ احتراماً تقاضا دارد نسبت به ترفیع پایه سالیانه اینجانب با مشخصات زیر اقدام مقتضی مبذول شود .
الف  :مشخصات متقاضی :
 -4شماره پرسنلی:
 -3تاریخ استخدام/ / :
 -2نام خانوادگی:
 -1نام:
نیمه وقت 
تمام وقت 
 -5نوع همکاری:
امضاء متقاضی
تاریخ
ب :مدارک تحصیلی و محل خدمت دانشگاهی :
 -2رشته تحصیلی:
 -1اخرین مدرک تحصیلی:
 -6مرتبه علمی:
 -5واحد محل خدمت:

 -4سال اخذ پایه جدید:
 -3پایه فعلی:
 -7تاریخ آخرین ترفیع/ / :

مالکهای ارزیابی در سه زمینه آموزشی ،پژوهشی و اجرایی( بر اساس آیین نامه ارتقای مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی )
حداقل امتیاز

مالکها
امتیاز ماده :1
آموزشی (موضوع ماده یک آیین نامه ارتقاء )
امتیاز ماده :2
پژوهشی (موضوع ماده یک آیین نامه ارتقاء )
امتیاز ماده :3
اجرایی (موضوع ماده یک آیین نامه ارتقاء )
امتیاز ذخیره مقاله علمی – پژوهشی از سال قبل
امتیاز ذخیره تالیف کتاب

-

جمع امتیازات

11

امتیاز کسب شده
حروفی
عددی

مالحظات

4
4
2

امتیاز ذخیره مقاله علمی – پژوهشی مجالت معتبر برای سال بعد
امتیاز ذخیره تالیف کتاب برای  2سال بعد

نظریه کمیته منتخب ترفیعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان
با استناد به بخشنامه شماره  34/64546مورخ  63/7/3سازمان مرکزی و مصوبه جلسه کمیته منتخب ترفیعات واحد مسجدسللیمان ملورخ / /
از پایه

آقای /خانم

به

مربوط به تاریخ ......../...../.....تا  ...../....../......ترفیع می یابند  /نمی یابند .
امضاء دبیر کمیته

معاون آموزشی واحد
(رئیس کمیته )

معاون اداری و مالی

معاون پژوهش و فناوری

جدول  -1امتیازات (آموزشی) قابل محاسبه برای اعطای ترفیع پایه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان
نام و نام خانوادگی:
ماده

تاریخ:

موضوع (براساس آیین نامه ارتقاء)

مالک ارزیابی

حداکثر

امتیاز کسب

امتیاز

شده

ارزیابی معاون آموزشی با لحاظ
 -1رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشی

نمودن نظر اداره سنجش و نظارت ،اداره

(تخصیص اوقات موظف تدریس و امورآموزشی و رعایت

امور کالسها و اداره امتحانات دانشگاه

تقویم مصوب اموزشی و برنامه ریزی درسی و )...

(مطابق با آیین نامه درهر ترم برای هر

7

موضوع  0/7امتیاز)
 -2کیفیت تدریس
تدریس اثربخش دروس مؤظف ،انضباط آموزشی ،ارسال به
موقع نمرات دروس هر نیمسال و به روز نگه داشتن وبگاه
یـک

علمی حرفه ای متقاضی و ارزیابی کیفیت تدریس
 -3راهنمایی و مدیریت پروژه کارشناسی و یا عناوین مشابه
مصوب (کارآموزی – کارورزی و )...

ارزیابی مدیر گروه با لحاظ نمودن
نظرات اعضای هیات علمی گروه و

8

ارزیابی معاون آموزشی
به ازای هر واحد  0/3امتیاز

5

با تایید در سطح واحد  0/5امتیاز
 -4برخورداری از برجستگی یا شاخص بودن در امر آموزش

با تایید در سطح دانشگاه  1امتیاز

4

با تایید در سطح ملی  2امتیاز
 -5ارج نهادن به امور آموزشی و شاگرد پروری با بهره گیری
از روشهای مناسب از روشهای نوین آموزشی نظیر مشاوره
آموزشی ،برگزاری سمینارهای آموزشی ،اردوهای آموزشی

2

و کارگاه اموزشی
جمع کل

مدیر گروه آموزشی

معاونت آموزشی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

مالحظات

جدول  -2امتیازات پژوهشی (ماده  )2قابل محاسبه برای اعطای ترفیع پایه اعضای هیات علمی واحد دانشگاهی مسجدسلیمان
نام و نام خانوادگی...................................................... :
ردیف

تاریخ/ / :

موضوع (براساس آیین نامه ارتقاء)

حداکثر

امتیاز

امتیاز

کسب شده

1

مقاله  web of science( ISIیا  IFدار)

7

2

علمی -پژوهشی مورد تایید وزارتین نمایه شده در ISC

6

3

خارجی غیر  ISIو نمایه شده در  SCOPUSدارای ضریب SJR

6

4

علمی -پژوهشی مورد تایید وزارتین

5

5

خارجی غیر ISIو نمایه شده در  SCOPUSدارای غیر ضریب SJR

4

6

( Listed- ISIدارای شرایط بخشنامه شماره  70/22528مورخ )24/8/8

4

7

علمی -پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی نمایه شده در ISC

3/5

8

علمی -ترویجی مورد تایید وزارتین نمایه شده در ISC

3/5

9

علمی -ترویجی مورد تایید وزارتین

3

11

علمی – پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی

3

11

خارجی غیر  ISIنمایه شده در سایر پایگاه های استنادی (دارای شرایط بخشنامه شماره  70/22528مورخ 24/8/8

3

12

علمی -تخصصی دارای مجوز انتشار (فاقد رتبه)

2

13

علمی -عمومی دارای مجوز انتشار (آموزشی ،فرهنگی ،تحلیلی و )...

1

14

ارایه شده در همایش های بین المللی داخلی و خارجی (حداکثر به  3مقاله در یک همایش امتیاز داده می شود)

2

15

ارایه شده در همایش های ملی

16

ارایه شده در همایش های منطقه ای

17

ارایه شده در همایش های داخلی

4/5

18

داوری مقاالت علمی و پژوهشی

1

19

تالیف کتاب

21

تصنیف کتاب

21

ترجمه کتاب

22

تجدید چاپ کتاب در صورت حداقل  %30تغییر نسبت به چاپ اول ( 0/50امتیازات فوق تعلق می گیرد)

4/54

23

( Chapter Bookکتاب هایی که توسط پایگاه های استنادی معتبر بین المللی خارجی چاپ شده اند)

6

24

طرح های پژوهشی برون دانشگاهی خاتمه یافته

25

طرح های پژوهشی درون دانشگاهی خاتمه یافته

26

اختراع و اکتشاف

مدیر گروه آموزشی
نام و نام خانوادگی

مالحظات

1/5
1

چاپ دانشگاهی (با نام واحد دانشگاهی)

14

چاپ غیر دانشگاهی (با نام واحد دانشگاهی)

5

چاپ دانشگاهی (با نام واحد دانشگاهی)

15

چاپ غیر دانشگاهی (با نام واحد دانشگاهی)

7

چاپ دانشگاهی (با نام واحد دانشگاهی)

6

چاپ غیر دانشگاهی (با نام واحد دانشگاهی)

3

به ازاء هر  1میلیون تومان  0/6امتیاز

11

کمتر از  5میلیون

2/5

 5تا  10میلیون

3

 10تا  15میلیون

3/5

باالتر از  15میلیون تومان

4

کشوری (ملی)

14

ثبت حقوقی

3

ثبت علمی دانشگاه آزاد اسالمی

14

ثبت علمی وزارتین

14

معاون پژوهشی
نام و نام خانوادگی

هر فصل  3امتیاز

معاون آموزشی
نام و نام خانوادگی

جدول  -3امتیازات (علمی – اجرایی)قابل محاسبه برای اعطای ترفیع پایه اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی
ماده

واحد دانشگاهی مسجدسلیمان
مالک ارزیابی

موضوع (براساس آیین نامه ارتقاء)

تاریخ

حداکثر

امتیاز

امتیاز کسب شده
 -1ریاست دانشگاه

برای هر سال کامل

10

 -2معاونین دانشگاه

برای هر سال کامل

8

 -3روسای دانشکده

برای هر سال کامل

6

 -4مدیریت گروه

برای هر سال کامل

4

برای هر سال کامل  1تا  8امتیاز

8

 -5حضور فعال و تمام وقت در واحد و مشارکت
بررر اسرراس تکررالیف تعیررین شررده در آیررین نامرره مرردیریت
دانشگاه ها و سایر فعالیتهای اجرایی محوله

برای هر مورد صفر تا  5امتیاز

10

 -6تدوین کتاب (به شیوه گردآوری )

صفر تا  2امتیاز

5

 -8برپایی نمایشگاه های پژوهشی– فناوری– هنری

در سطح استانی  1امتیاز

4

و مدیریت اجرایی برنامه های هنری

در سطح ملی 1/5امتیاز

 -7تدوین مجموعه مقاالت

سه

در سطح بین المللی  2امتیاز
صفر تا  3امتیاز

 -2طراحی و راه اندازی آزمایشگاه و یا کارگاه فنی

6

واحدپژوهشی،کتابخانهتخصصی -شبکه تخصصیرایانه
 -10همکاری موثر در تاسیس دانشگاه ،مراکزتحقیقراتی
موسسه های عالی اموزشی و پژوهشی شرهر

صفر تا  4امتیاز

12

 ،پرار

های علم و فناوری ،مراکز رشد و شرکت دانش بنیان
صفر تا  4امتیاز

 -11مررردیر مسرررئولی ،سرررردبیری ،عضرررویت در هیرررات

12

تحریریه نشریه های علمی معتبر و ریاست قطبهای علمری
رسمی کشور
 -12دبیری همایش ها

همایش های علمی با تایید شورای پژوهشی

12

واحد تا  4امتیاز
همایش علمی و بین المللی با تایید معاون
پژوهش و فناوری وزارت متبوع  2امتیاز
جمع کل
مدیر گروه آموزشی

معاونت آموزشی

معاونت پژوهشی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

مالحظات

به نام خدا
فرم درخواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی درسال تحصیلی 94-95

کمیته ترفیعات دانشگاه آزاد اسالمی واحد مسجدسلیمان
نام ونام خانوادگی :
وضعیت استخدام :

دانشکده  /گروه آموزشی :
رسمی آزمایشی

پیمانی

مرتبه علمی :
پایه :

رسمی قطعی

تاریخ آخرین ترفیع:

مدت عدم اشتغال دردانشگاه درطول سال تحصیلی ( به استثناء مرخصی استحقاقی واستعالجی از  .....................................تا ..........................................
به علت فرصت مطالعاتی :

ماموریت :

انفصال موقت ازخدمت :

مرخصی بدون حقوق :
تکمیل شود

فعالیتهای آموزشی (تدریس ) یا پژوهشی موظف *
نیمسال

عنوان درس یا طرح موظف

شماره درس

تعداد واحد

مقطع ***

تعداد

تعدادفرم

نحوه ارزشیابی

واحد معادل

ارسال به موقع

اول یا

پژوهشی**

(سمت

(تاریخ شروع)

(تاریخ خاتمه)

دانشجو

ارزشیابی

کیفیت تدریس

(پژوهش )

یا تاخیرنمرات

**

****

دوم

درطرح)

میانگین نمرات ارزشیابی  /جمع واحد معادل :

* مخصوص متقاضیانی که به دلیل داشتن قرارداد پژوهشی با تائید رئیس واحد از تدریس معاف می شوند
** لطفاً قرارداد ومستندات پژوهشی که توسط معاون پژوهش وفناوری واحد تائید شده است پیوست گردد
*** کاردانی ر کارشناسی ر کارشناسی ارشد ر دکترا
**** این قسمت توسط کارشناس یا دبیرکمیته ترفیعات واحد تکمیل می شود
راهنمایی پروژه  ،پایان نامه ورساله دانشجویی خاتمه یافته درنیمسال اول ودوم
ردیف

عنوان پروژه  ،پایان نامه ورساله

نام دانشجو

تکمیل شود

مقطع

تاریخ شروع

تاریخ دفاع

تعداد واحد

واحد معادل

فعالیت های پژوهشـی ـ فنـاوری شرامل  :الـف  :مقراالت پییرفتره شرده یرا چراپ شرده در مجرالت ب  :مقرامالت ارائره شرده درهمرایش هرا
ج  :تالیف  ،ترجمه یا تصحیح کتاب د  :ثبت اختراع یا اکتشاف دارای تائید از وزارت علوم  ،تحقیقات وفناوری هـ  :طرحهای پژوهشری ر فنراوری
خاتمه یافته دارای قرارداد با دانشگاه
تکمیل شود

درصورت نیاز  ،فعالیت های پژوهشی ر فناوری در برگ جداگانه ای طبق جدول زیر نوشته شود .
نوع فعالیت

لطفاً مدار

تاریخ انتشار /ارائه

عنوان

محل انتشار /ارائه

الزم شامل  :الف ر کپی صفحه اول مقاله چاپ شده یا کپری مردر

اسامی همکاران

امتیاز

پرییرش نهرایی بره همرراه کپری صرفحه اول مقالره ب ر کپری صرفحه اول مقالره

ازمجموعه مقاالت همایش ج ر کپی نامه پییرش نهایی کتاب جهت چاپ د ر کپی تائیدیه رسمی ثبت اخترراع یرا اکتشراف از وزارت علروم  ،تحقیقرات وفنراوری
یامراجع مورد تائید آن هـ  :کپی فرم امتیاز دهی معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه پیوست شود .
تکمیل شود

فعالیتهای علمی ـ اجرایی ( :طبق آئین نامه ارتقاء) لطفاً مدارک الزم پیوست شود
ردیف

سمت اجرائی یا نام شوراهاوکمیته های دانشکده /پژوهشکده/مرکز /دانشگاه /

مدت خدمت

ساعات حضوردرنیمسال

امتیاز

وزارت علوم  ،تحقیقات وفناوری

جضور دردانشگاه هفته ای … ساعت مطابق با برنامه هفتگی اعالم شده
نام ونام خانوادگی عضوهیات علمی :
امضاء :

تاریخ :

تاریخ به روزرسانی خانه برگ () Homepage

نام ونام خانوادگی رئیس دانشکده  /گروه آموزشی :
امضاء :

تاریخ :

نظرکمیته ترفیعات واحد  /سازمان  :موافقت شد

موافقت نشد

نام وامضاء رئیس کمیته :
تاریخ :

موادی از دستورالعمل اجرایی اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی آموزشی :
الف  :به عضوهیات علمی درقبال یکسال خدمت قابل قبول طبق وظایف محوله از طرف دانشکده  /گروه آموزشی به نیابت از طرف دانشگاه براساس فرم درخواست ترفیع تکمیل شده توسط وی یک پایه
ترفیع اعطا می گردد .
ب  :تعداد ساعت خدمت موظف عضو هیات علمی  32ساعت درهفته می باشد .
ج  :به عضوهیات علمی با کسب حداقل  10امتیاز ( طبق آئین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی ) به شرح زیریک پایه ترفیع سالیانه اعطا می شود .
د  :تدریس حداقل  6واحد درسی در هرنیمسال با حداقل میانگین نمره ارزیابی کیفیت تدریس  3از  15 ( 4از ) 20
هر  :کسب حداقل  4امتیاز از فعالیتهای پژوهشی ر فناوری
و  :کسب حداقل  2امتیاز از فعالیت های علمی ر اجرایی
ز  :درصورتی که عضوهیات علمی طی سه سال متوالی نتواند حداقل امتیاز الزم برای دریافت یک پایه ترفیع را کسب نماید  .مصداق رکود علمی وعدم کفایت وصالحیت برای ادامره عضرویت درهیرات
علمی شناخته شده ومراتب به رئیس واحد وسازمان مرکزی دانشگاه اعالم خواهد شد تا با وی برابر مقررات مربوطه رفتار شود

کمیته ترفیعات سازمان مرکزی

