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عضو محترم هیئت علمی 

با سالم و احترام

پیرو شیوه نامه امتیازدهی به فعالیتهای پژوهشی برای ترفیع پایه اعضای هیئت علمی و بر اساس مصوبه 

کمیته ترفیعات دانشگاه مورخ ٩٦/١٠/٢٤ شیوه نامه اجرایی دستورالعمل اعطای پایه ترفیع ساالنه به شرح زیر 

ابالغ میشود.

  به منظور ارتقای سطح کیفی فعالیتهای پژوهشی، اعطای پایه ساالنه اعضای هیئت علمی دانشگاه با رعایت 

مقررات زیر انجام میشود.

در قسمت معرفی نویسندگان مقاله، آدرس دانشگاه به صورت زیر به همراه نشانی ایمیل دانشگاهی  -١

درج شود.

       گروه…، دانشکده…، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران 

Department…, Faculty…., Kharazmi University, Tehran, Iran

به مقالههای بدون ذکر نام دانشگاه امتیاز تعلق نمیگیرد.  -٢

اخذ پایه ترفیع ساالنه با استفاده از مقالههای کامل ارائه شده در همایشها و سایر مقاالت (مقالههای  -٣

چاپ شده در مجالت نمایه نشده با هیئت تحریریه معتبر و ...) در دو سال متوالی امکان پذیر نیست، 

لذا مقتضی است چاپ مقاله در نشریه های نمایه شده معتبر صورت پذیرد.

استفاده از امتیاز ذخیره برای اخذ پایه ترفیع ساالنه در دو سال متوالی مجاز نیست.  -٤

امتیاز فعالیتهای پژوهشی مقاله، کتاب (تألیف، تصحیح و ترجمه)، ثبت اختراع بین المللی و طرح  -٥

پژوهشی تأیید شده قابل ذخیره شدن است و امتیاز بخش سایر (مقالههای همایش، پایان نامه، داوری 

مقاله) فقط در همان سال عملکرد با رعایت مقررات، قابل احتساب است.
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برای اخذ امتیاز مقاله در همایشهای معتبر، ارائه نسخه چاپ شده یا الکترونیکی که شماره صفحه  -٦

مقاله در مجموعه مقاالت درج شده است، به انضمام گواهی ارائه الزامی است.

کسب امتیازات آموزشی مستلزم تکمیل کاربرگ بند ٢-١ و کسب حداقل امتیاز این بند (٠/٥ امتیاز  -٧

در هر نیمسال) است. (کاربرگ پیوست شده است)

اعطای پایه با استفاده از امتیاز ذخیره در صورتی امکانپذیر است که حداقل نیمی از امتیاز پژوهشی  -٨

الزم از محل امتیاز مقاله پژوهشی و تألیف تأمین شود. 

 CDتا پایان سال ٩٦ بررسی درخواستهای ترفیع پایه همکاران مطابق روال و از طریق ارسال برگه و -٩

حاوی مستندات انجام می شود. کسانی که تاریخ ترفیع آنها از ٩٧/١/١ به بعد است، صرفاً از طریق  

سامانه پژوهشی گلستان میتوانند درخواست ترفیع بدهند. همکارانی که تاریخ ترفیع آنها در مدت 

مجاز از سال ٩٦ باشد، میتوانند درخواست ترفیع خود را از طریق سامانه جدید ارسال نمایند، در 

اینصورت، درخواست آنان خارج از نوبت بررسی خواهد شد. 

١٠-شیوه نامه ترفیع با استفاده از سامانه پژوهشی گلستان، متعاقباً از طرف معاونت محترم پژوهش و فناوری 

ارسال خواهد شد و حوزه معاونت مذکور پاسخگوی سواالت تکنیکی مربوط خواهند بود.


