شیوهنامۀ اجرایی ترفیع پایۀ اعضای هیأت علمی
دانشگاه جهرم

تاریخ تصویب در شورای پژوهشی
1400/4/12
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بسمهتعالی
به منظور اعتالی سطح فعاليتهای آموزشي و پژوهشي اعضای هيأت علمي و در راستای تحقق اهداف عاليۀ دانشگاه جهرم ،مصوبات ذیل بر اساس آئيننامۀ
ارتقا و با رعایت مواد و تبصرههای مربوط به دستورالعمل اجرایي اعطای ترفيع اعضای هيأت علمي الحاق ميشود .اعضای هيأت علمي با کسب امتيازات الزم
به شرح زیر با رعایت تبصرههای مربوطه ،از یک پایه ترفيع ساليانه برخوردار ميگردند.
ماده )1تدریس موظف و حضور اعضای هیأت علمی:
 .1موظف تدریس اعضای هيأت علمي درسال به شرح ذیل ميباشد:
 .1عضو هيأت علمي با مرتبۀ مربي آموزشي  14ساعت
 .2عضو هيأت علمي با مرتبۀ استادیاری  12ساعت
 .3عضو هيأت علمي با مرتبۀ دانشياری  10ساعت
 .4عضو هيأت علمي با مرتبۀ استادی  8ساعت
 .2ساعت موظف حضور اعضای هيأت علمي  54ساعت در هفته است.
ماده )2میزان کسر از موظف حضور در دانشگاه:
اعضای تمام وقت آموزشي که طرحهای پژوهشي ارزنده در دست اجرا دارند و باید وقت بيشتری را برای امور پژوهشي صرف نمایند ،مشروط به تدریس ساعات
موظف خود ،مي توانند براساس دستورالعملي که با پيشنهاد معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه در شورای دانشگاه تصویب ميشود ،قسمتي از ساعات حضور
را به امور پژوهشي بپردازند.
ماده  )3عضو هيأت علمي موظف است پيش از آغاز هر نيمسال تحصيلي ،برنامۀ هفتگي خود را با توجه به وظایف ابالغ شده ،به گروه آموزشي مربوطه اعالم
نماید .گروه آموزشي موظف است برنامۀ هفتگي هر یک از اعضای هيأت علمي شامل موارد زیر را در محل مناسب نصب نماید.
 -1-3ساعات تدریس
 -2-3ساعاتي که برای پاسخگویي به سؤاالت درسي و رسيدگي به پایاننامۀ تحصيلي ،مشاوره و راهنمایي دانشجویان در نظر گرفته ميشود.
 -3-3ساعاتي را که در جلسات گروه ،دانشکده ،دانشگاه یا وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری حضور دارد.
 -4-3ساعاتي را که به منظور اجرای طرحهای پژوهشي مصوب دانشگاه در نظر ميگيرد.
 -3-5ساعاتي را که به انجام وظایف اجرایي محوله اختصاص ميدهد.
ماده  )4ارزیابي فعاليتهای آموزشي ،پژوهشي و علمي -اجرایي هر یک از اعضای هيأت علمي براساس آیيننامۀ ارتقا و فرم درخواست ترفيع ،پس از بررسي
و امتيازدهي اوليه در کميتۀ ترفيع پایۀ دانشکده (متشکل از رئيس دانشکده به عنوان رئيس کميته ،نمایندۀ دانشکده در کميتۀ ترفيع پایۀ دانشگاه (به انتخاب
اعضای هيأت علمي دانشکده) و یک نفر از اعضای هيأت علمي به انتخاب رئيس دانشکده) ،به کميتۀ ترفيع پایۀ دانشگاه (موضوع ماده  ) 6ارسال ميگردد.
تبصره  :1محاسبۀ امتيازات از مواد دو گانه (در فاصلۀ بين دو ترفيع) مطابق آیيننامۀ حاضر صورت ميگيرد.
تبصرة  :2ارزیابي فعاليت های آموزشي ،پژوهشي و اجرایي اعضای هيأت علمي مربوط به قبل از تاریخ ابالغ این دستورالعمل که به هر دليل از جمله تغيير
وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي -آزمایشي ،مدارک خود را ارائه دادهاند ،مطابق دستورالعمل قبل صورت خواهد گرفت.
تبصرة  :3ارزیابي اعضای هيأت علمي مأمور به تحصيل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي کشور ،تنها بر اساس گزارش پيشرفت تحصيلي آنان ولي
مطابق سایر اعضای هيأت علمي صورت ميگردد؛ به عبارت دیگر این اعضا به تکميل فرم درخواست پایه نيازی ندارند و امتياز فعاليتهای پژوهشي آنان قابل
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ذخيره است .البته بررسي اعطای پایههای مربوط به سالهای سوم و چهارم تحصيل بهترتيب منوط به پيشرفت قابل قبول تحصيلي و کسب مدرک تحصيلي
مورد نظر و اشتغال در واحد مربوطه خواهد بود.
ماده  )5کميتۀ ترفيعات دانشگاه ،نتيجۀ ارزیابي ترفيع را به اطالع عضو هيأت علمي و کميتۀ ترفيع پایۀ دانشکده ميرساند و عضو هيأت علمي حق دارد
ظرف مدت حداکثر  15روز پس از ابالغ ،اعتراض خود را به کميتۀ ترفيع پایه دانشگاه تحویل دهد .کميته موظف است ظرف مدت یک ماه به اعتراضات وی
رسيدگي و نظر قطعي خود را اعالم کند.
تبصره :1در صورت عدم تصویب اعطای پایه در کميتۀ ترفيع پایۀ دانشگاه ،امتيازات کسب شدۀ عضو هيأت علمي از محل مادۀ دو آیين نامۀ ارتقاء که قابل
ذخيره باشد ،برای استفاده در سال های بعد محفوظ خواهد بود.
ماده  )6اعضای هيأت علمي با کسب حداقل  12امتياز در مرتبۀ مربي و  14امتياز در مرتبۀ استادیاری و دانشياری ،یک پایۀ ترفيع ساالنه دریافت ميکنند.
تبصره  :1کسب حداقل  3امتياز پژوهشي از  12امتياز در مرتبۀ مربي و حداقل  4امتياز پژوهشي از  14امتياز در مرتبۀ استادیاری و دانشياری ،الزامي است.
تبصره  :2امتيازات پژوهشيِ مقاالت علمي معتبر (  ، ISC ،ISIعلمي -پژوهشي ،علمي-مروری و علمي-ترویجي به تشخيص گروه/دانشکده) به صورت نامحدود
و سایر امتيازات کسب شدۀ پژوهشي حداکثر به مدت  3سال قابل ذخيره است و اعضای هيأت علميِ مربی و استادیار/دانشیار/استاد باید در هر سال به
ترتيب  1.5و  2امتياز پژوهشي الزم جهت ترفيع پایۀ ساالنه را از چاپ مقالۀ معتبر یا از امتيازات ذخيره شده از قبل و مربوط به مقاالت معتبر علمي کسب
نمایند .الزم به ذکر است که امتيازات آموزشي و پژوهشي مرتبط با راهنمایي و مشاورۀ پایاننامه /رساله ذخيره نميشود.
تبصره  :3ميزان تخفيف امتيازات پژوهشي الزم برای ترفيع ساليانۀ اعضای هيأت علمي دارای پستهای اجرایي به شرح ذیل است (الزم به ذکر است از
تخفيفات پژوهشي ذکر شده 50 ،درصد مربوط به امتياز پژوهشي مقاالت ذکر شده در ماده  6و  50درصد نيز مربوط به سایر موارد است):
معاونين دانشگاه 50 :درصد
رؤسای دانشکدهها و مدیران کل 37.5 :درصد
رؤسای دفتر نظارت و ارزیابي اعضای هيأت علمي و دفتر ارتباط با صتعت و جامعه ،مدیران گروه ،دبير هيأت جذب هيات علمي و دبيرکميتۀ ترفيع پایه
دانشگاه18.75 :درصد
ریيس کتابخانه و و دبير ستاد رفاهي اعضای هيأت علمي 12.5 :درصد
تبصره  :4در فعاليتهای پژوهشي که نام مؤسسۀ محل استخدام عضو هيأت علمي در کنار نام نویسندۀ مقاله درج نشده باشد ،امتيازی تعلق نميگيرد.
تبصره  -5تنها به فعاليتهای پژوهشي که مرتبط با رشتۀ تخصصي پژوهشگر باشد و یا همپوشاني زیادی با رشتۀ تحصيلي پژوهشگر داشته باشد (به تشخيص
دانشکده) امتياز داده خواهد شد.
ماده  )7درصورتي که عضو هيأت علمي طي سه سال متوالي یا چهار سال متناوب نتواند حداقل امتياز الزم برای دریافت یک پایۀ ترفيع را کسب کند ،مصداق
رکود علمي شناخته شده و مراتب به هيأت رئيسۀ دانشگاه اعالم خواهد شد تا برابر مقررات با او رفتار شود.
ماده  )8در ازای ارائۀ کارت پایان خدمت و یا گواهي انجام تعهد نظام وظيفه ،یک پایۀ ترفيع تعلق ميگيرد.
ماده  )9به مشمولين طرح خدمت سربازی برای دورۀ تعهد به ازای هر سال خدمت ،در صورت داشتن امتيازات الزم یک پایه و تا سقف « »2پایه در هنگام
تبدیل وضعيت به رسمي -آزمایشي تعلق ميگيرد.
ماده  )10به ایام تعليق ،مرخصي بدون حقوق و انفصال موقت ،پایۀ استحقاقي تعلق نميگيرد و به همان ميزان تاریخ استحقاق دریافت پایه به تعویق ميافتد.
قابل یادآور است که اعضای محترم هيأت علمي پيماني در طول دورۀ پيماني ،حداکثر  5پایۀ ترفيع ساليانه و یک پایه در صورت ارائۀ کارت پایان خدمت
سربازی (بهجز معافيت خدمت سربازی) دریافت مينمایند که امتيازات پژوهشي این دوره قابل ذخيره است.
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این شيوهنامه در  10ماده و  9تبصره براساس آیيننامۀ ترفيع تصویب شده در شورای دانشگاه جهرم ،تنظيم گردیده و به تفسير نحوۀ امتيازدهي فعاليتهای
پژوهشي پرداختهاست .شيوهنامه در جلسۀ  65شورای پژوهشي دانشگاه مورخ  1400/4/12به تصویب نهایي رسيده و پس از آن الزم االجرا ميباشد.

مقتضي است متقاضيان ترفيع ساليانه اولين حکم که تاریخ شروع پيماني یا رسمي آزمایشي در آن ذکر شده است و همچنين آخرین حکم کارگزیني را همراه
با مدارک پژوهشي به کميتۀ ترفيع ارسال نمایند.
نحوة محاسبۀ امتیازات فعالیتهای مواد  2گانۀ آموزشی و پژوهشی:
ماده  :1فعالیتهای آموزشی
 -1 -1کميت تدریس :تدریس یک واحد درس در مقطع کارداني و کارشناسي به ترتيب 0/5و  0/75امتياز و در مقطع تحصيالت تکميلي  1امتياز .حداکثر
امتياز برای هر نيمسال تحصيلي  6امتياز است.
-1نحوة محاسبۀ امتیاز فعالیتهای آموزشی
برای محاسبۀ امتياز فعاليتهای آموزشي ،فعاليتهای صورت گرفته در طول آخرین دو نيمسال تحصيلي پایان یافته قبل از زمان ترفيع ،مالک محاسبه است.
 -1 -1امتياز تدریس مطابق با دستورالعمل ادارۀ آموزش دانشگاه و دفتر نظارت و ارزیابي محاسبه ميگردد.
تبصره  :1حداکثر امتياز آموزشي قابل احتساب در هر ترم  6امتياز است.
ماده  :2امتیازات فعالیتهای پژوهشی
بند

امتیاز

موضوع فعالیت

م ق ا لۀ نم ا ی ه ش د ه ( پ ر اس ت ن ا د ) د ر پ ا ی گ ا ه ه ا ی
ب ي ن ا ل م ل ل ي (  ISIو ) . . .
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مقالۀ علمي -پژوهشي
م ق ا لۀ نم ا ی ه ش د ه د ر پ ا ی گ ا ه
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مقالۀ غير نمایه شده
(در مورد مجالت داخلي اگر در پرتال نشریات وزارت علوم بود اما سطح نداشت  2تا  3امتياز دارد ،اما اگر اصال در پرتال نبود امتياز ندارد)
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مقالۀ علمي -مروری
نمایه شده

مقالۀ علمي -ترویجي

بين
المللي
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4

داوری مقاالت

ISC

3

غير نمایه شده

2

سخنراني (مقالۀ کامل چاپ شده)

2

سخنراني (خالصه مقالۀ چاپ شده)

1

پوستر (مقالۀ کامل چاپ شده)

1.5

پوستر(خالصه مقالۀ چاپ شده)

0.75

سخنراني (مقالۀ کامل چاپ شده)

1.5

سخنراني (خالصه مقالۀ چاپ شده)

0.5

پوستر (مقالۀ کامل چاپ شده)

1

پوستر(خالصه مقالۀ چاپ شده)

0.5

ISI

0.5

ISC

0.4

علمي -پژوهشي

0.3

علمي -ترویجي

0.2

کنفرانس

0.1

سقف
امتيازات
داوری در
هر سال 3
امتياز
است.

2-6

توليد دانش فني /اختراع یا اکتشاف منجر به توليد و تجاریسازی محصول یا فرایند که به تأیيد پارک علم
و فناوری دانشگاه یا سایر دانشگاههای معتبر رسيده باشد (مشروط به ثبت پتنت به نام دانشگاه و توليد
محصول و فرایند در شرکتهای مورد تأیيد)

2-7

اثر بدیع و ارزندۀ هنری

تا 8

2-8

کسب رتبههای برتر جشنوارههای ملي و بينالمللي مورد تأیيد وزارت علوم

تا 5

تأليف کتاب توسط دانشگاه یا مراکز معتبر علمي
دانشگاهي

امتياز تأليف کتاب از دو بخش امتياز کمي (

400

1-10

تأليف کتاب ( %3-2منابع کتاب از تحقيقات خود
نویسنده باشد)

تا 10

تصنيف کتاب

تا 15

2-9
تعدادصفحات

تا 15

×  + (5امتياز کيفي (تا  )5محاسبه ميشود.

در ترجمۀ کتاب امتيازها نصف خواهد شد.

2-10

تأليف کتاب علمي چاپ شده توسط سایر مراکز انتشاراتي به شرط ارتباط با رشتۀ عضو علمي
5

تا 5

2-11

ترجمۀ کتاب

تا 5

2-12

گردآوری کتاب

تا 4

2-13

تجدید چاپ کتاب تأليفي

تا 3

2-14

تجدید چاپ کتاب تصنيفي

تا 3

2-15

ویرایش علمي کتاب تخصصي

تا 3

2-16

تصحيح انتقادی کتاب معتبر علمي

تا 7

تأليف فصل یا فصلهای یک کتاب علمي چاپ شده توسط مراکز معتبرانتشاراتي به شرط ارتباط با رشتۀ
عضو علمي
2-17

5

مراکز معتبر عبارتند از (Elsevier, Springer, John Wiley, Taylor and Francis, Blackwell, Mc Grow Hill,
)Oxford, Routledge, Cambridge, Palgrave

موارد خارج از این ليست استعالم خواهد شد.

2-18

2-19

2-20

2-21

2-22

2-23

راهنمایي یا مشاورۀ پایاننامۀ کارشناسي ارشد یا دکتری
حرفهای

استاد راهنما

2

(به شرط همراه داشتن گواهي تایيد از معاونت آموزشي و پژوهشي
دانشگاه جهرم و نامۀ اتمام پایاننامه یا صورت جلسۀ دفاع دانشجو)

استاد مشاور

0.75

راهنمایي یا مشاورۀ رسالۀ دکتری تخصصي

استاد راهنما

6

(به شرط همراه داشتن گواهي تایيد از معاونت آموزشي و پژوهشي
دانشگاه جهرم و نامۀ اتمام رساله یا صورت جلسۀ دفاع دانشجو)

استاد مشاور

2

داوری پایاننامه

کارشناسي ارشد

0.4

( نامۀ داوری یا صورت جلسۀ دفاع دانشجو)

دکتری تخصصي

0.75

گزارش علمي طرحهای پژوهشي و فناوری خاتمه یافته
با تأیيد مراجع ذیصالح

داخل دانشگاه

2

(طرحهای خارج از دانشگاه باید از طریق دفتر ارتباط با صنعت و با
تایيد معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه پيگيری و تصویب شوند)

خارج از دانشگاه (بشرط جذب گرنت هر  1.5ميليون
تومان  2امتياز)

تا 15

ارزیابي ،داوری و نظارت بر فعاليتهای پژوهشي ،فناوری و نوآوری با تأیيد مراجع ذیصالح

 2امتياز در
هر نيمسال

جذب گرنت پژوهشي یا فناوری یا منابع حمایتي بيروني فعال در حوزۀ پژوهش ،فناوری و نوآوری به منظور توسعۀ
فعاليتهای پژوهش و فناوری در مؤسسه (مانند کمکهای خيرین و  ،)...به ازای هر  15ميليون تومان  2امتياز

تا 10

تا 15

(با تایيد معاونت آموزشي و پژوهشي)

2-24

ارائۀ خدمات آزمایشگاهي ،تخصصي و مشاورهای به مشتریان بيروني از طریق مؤسسه ،به ازای هر  10ميليون تومان
 2امتياز (با تأیيد مدیریت امور پژوهشي دانشگاه)

6

تا 15

2-25
2-26

تأسيس شرکت دانشبنيان /مستقر در پارک علم و فناوری

4
تا 10

کارآفریني و اشتغالزایي در شرکت دانشبنيان مذکور در بند ( 2-25به ازای هر اشتغال زایي  1امتياز)
تا 4
امتياز
در هر
نيمسال

تا 8

2-28

2
طراحي و راهاندازی آزمایشگاهها و کارگاه های تخصصي ،اعم از فني ،پژوهشي ،واحدهای پژوهشي ،فناوری امتياز
در هر
و نيمهصنعتي و کتابخانههای تخصصي (با تایيد معاونت آموزشي و پژوهشي)
نيمسال

تا 6

2-28

اثرگذاری جدی بر جامعۀ ملي و جهاني در مقياس فرهنگي و حل مشکالت مهم با تأیيد معاونت فرهنگي

تا 5
امتياز
در هر
نيمسال

تا 10

2-29

ارائۀ نظریۀ علمي یا ارائۀ راه حل برای مسایل کالن کشور

تا 5
امتياز
در هر
نيمسال

تا 5

2-30

داشتن گواهي سخنراني و کارگاههای علمي-پژوهشي در دانشگاه جهرم با تأیيد مدیریت امور پژوهشي دانشگاه

نقش مؤثر در تأسيس و راهاندازی دورهها یا رشتههای بين رشتهای با تأیيد معاونت آموزشي

2-27

( 0/5حداکثر امتياز 1/5
امتياز)

نحوۀ توزیع امتياز فعاليتهای پژوهشي مشترک طبق جدول ذیل صورت ميگيرد*.
تعداد

سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط

مجموع ضرایب

همکاران

اول

بقیۀ همکاران

1

%100

___________

2

90%

60%

150%

3

80%

50%

180%

4

70%

40%

190%

5

60%

35%

200%

 6و باالتر

50%

≥ 30%

250%
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•

امتياز مقالههای دارای همکار خارج از کشور با تأیيد کميتۀ ترفيع دانشگاه تا  1/2برابر افزایش ميیابد.

•

در محاسبۀ امتياز مقاالت مستخرج از پایاننامۀ تحت راهنمایي مشترک ،با ارائۀ مدارک به بخش پژوهشي ،اسم دانشجو به انتهای نام نویسندگان
منتقل شده و اگر راهنمای دوم مسئول ارسال مقاله باشد ،امتياز بين استادان راهنما تقسيم ميشود.

•

مالک بررسي و محاسبۀ امتياز مقاالت در ليست سياه ،زمان چاپ مقاله است.
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