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گاه میبد  دانش

 بسمه تعالی

 

 اعضای هیات علمی دانشگاه میبد نامه ترفیعنامه اجرایی آیینشیوه
 (25/01/1397)مصوب 

 

 

سیده ر تصویب هیات امنا بهنامه ترفیع ساالنه اعضای هیات علمی دانشگاه میبد که نامه در اجرای آییناین شیوه

 باشد.الزم االجرا می 01/07/97از تاریخ  و برای اعضای هیات علمی دانشگاه میبد به شرح ذیل تدوین شدهاست، 

 11/05/1395مورخ  97455/9شماره وزارت علوم به  ءارتقانامه آیین نامه این شیوه در ءنامه ارتقا منظور از آیین -1بند 

 .باشدمی

های مربوط به رعایت باشد و شاخصارتقا مینامه آیین 1-2همان بند  ،نامه ترفیع( آیین1ستون دوم از جدول ) -2بند 

 1-2امتیازات این بند بر اساس کاربرگ شماره  .دهدباط درسی و شئونات آموزشی را مورد ارزیابی قرار میضنظم و ان

زیابی نظارت و ار گردد و سپس توسط دفتربه صورت ذیل محاسبه میدانشگاه  یمدیر آموزشمعاون/ توسط مدیر گروه و 

 ؛گیردبررسی قرار می دانشگاه مورد

  ز آن نی نیوسط استاد تعطیل شود و جبراها: به ازای هر کالس که تبرگزاری منظم کالسامتیاز مربوط به

 مجموع مدت زمانمدت زمان تاخیر در شروع کالس و مجموع . کسر خواهد شد 20نمره از  7تشکیل نشود 

و در شروع دقیقه تاخیر  90در این خصوص  شود.به عنوان غیبت محسوب مینیز هنگام کالس  زود پایان

 شود.زودهنگام یک جلسه غیبت محسوب می پایان

  استاد )به جز  توسطعدم رعایت هر یک از بندهای تقویم آموزشی رعایت تقویم آموزشی: امتیاز مربوط به

 خواهد شد. 20نمره از  3اعالم به موقع نمرات( موجب کسر 

  خواهد  20نمره از  4به موقع نمرات در هر درس سبب کسر اعالم به موقع نمرات: عدم اعالم امتیاز مربوط به

 .شد

  عدم رسیدگی به اعتراضات دانشجویی در هر درس موجب رسیدگی به اعتراضات دانشجو: امتیاز مربوط به

 خواهد شد. 20نمره از  4کسر 

  منظور خواهد شد ی دانشگاهمدیر آموزشمعاون/نمره این بند توسط درسی: رعایت شئونات مامتیاز مربوط به . 

باشد و امتیاز مربوط به کیفیت آیین نامه ارتقاء می 2-2نامه ترفیع، همان بند ( آیین1ستون سوم از جدول ) -3بند 

و  -2-2 و مدیر گروه()ویژه ه -2-2امتیاز این بند پس از تکمیل کاربرگ شماره دهد. آموزش را مورد ارزیابی قرار می

 روش محاسبه امتیاز این بند شود.امتیاز ناشی از نمره دانشجویان محاسبه می ارزیابیمعاون دانشکده( و رئیس/ )ویژه 

 :باشدبه صورت ذیل می

  ود. ش)ویژه مدیر گروه( برای دو نیمسال منتهی به ترفیع توسط مدیر گروه تکمیل میه  -2-2کاربرگ شماره

 باشد.می 5سقف امتیاز این کاربرگ 

  ویژه معاون دانشکده( برای دو نیمسال منتهی به ترفیع توسط معاون/رئیس دانشکده و  -2-2کاربرگ شماره(

 باشد.می 5کاربرگ  اینامتیاز شود. سقف تکمیل میدانشگاه آموزشی  مدیر/معاونبا نظرسنجی از 
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  شودمحاسبه می دفتر نظارت و ارزیابیامتیاز ناشی از ارزیابی دانشجویان توسط. 

 دانشجویان ممتازنمره و  دانشجویانکل و، -2-2ه، کاربرگ -2-2کاربرگ  حاصل جمع امتیازهای ،ییهان نمره 

این بند در امتیاز کسب شده برای ترفیع تاثیر ندارد ولی حداقل مورد نیاز در این بند )ستون  نمرهباشد. می

 باشد.می 16( نمره نهایی (A) نامه ترفیعآیین 3

بوده و کمیت تدریس  ءنامه ارتقاآیین 4-2و  3-2نامه ترفیع موبوط به بندهای ( آیین1جدول ) چهارمستون  -4بند 

ای و دکتری تخصصی ، کارشناسی، کارشناسی ارشد/دکتری حرفه5/0گیرد. امتیاز هر واحد درس کاردانی را در بر می

 گیرد. نمره تعلق می 3/0پروژه کارشناسی واحد باشد. به ازای هر می 1

 –است که شامل مقاالت علمی  ءنامه ارتقاآیین 1-3نامه ترفیع همان بند ( آیین1ستون پنجم از جدول ) -5بند 

باشد. نحوه امتیازدهی به این مقاالت بر اساس مجموعه پژوهشی منتشر شده در نشریات معتبر داخلی و خارجی می

در  1برابر با  Qبا این توضیح که مقدار  ،باشد( می1396های داخلی هیات ممیزه دانشگاه )ویرایش مهر رویهمقررات و 

 شود.مینظر گرفته 

. در باشدنامه مینامه ترفیع مربوط به مجموع امتیازات پژوهشی به جز پایانآیین (1)از جدول  ششمستون  -6بند 

 شود.مروری دیده می -تخصصی معتبر مانند مقاالت علمی  - علمی تمقاالاین خصوص، 

که شامل حضور فعال و تمام است  ءنامه ارتقا آیین 1-4امه ترفیع همان بند نآیین (1)از جدول  هفتمستون  -7بند 

برای دو  1-4طبق فرم ارزیابی امتیاز بند باشد و امتیاز این بند تعیین شده میتکالیف وقت و مشارکت بر اساس 

گین نمره میان ،امتیاز نهایی .شودمی محاسبهدانشگاه  آموزشی مدیر/معاونتوسط مدیر گروه و نیمسال منتهی به ترفیع 

 .بوده و الزم است به تایید رئیس نظارت و ارزیابی برسد /معاون آموزشیمدیر گروه و مدیر

آیین نامه  4نامه ترفیع شامل مجموع بندهای اجرایی آیین نامه جدول شماره آیین (1)از جدول  هشتمستون  -8بند 

آیین  (1) جدول 7حداقل شامل امتیاز ستون که این  امتیاز برای این بند مورد نیاز است 2باشد و حداقل می ءارتقا

 باشد. نامه ترفیع نیز می

 01/07/1397تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسیده و از تاریخ به  25/01/1397بند در تاریخ  9این شیوه نامه در  -9بند 

 باشد.الزم االجرا می

 


