معاونت پژوهشی و فناوری
مدیریت پژوهشی و امور آزمایشگاهها

 دستورالعمل اعطاي پایة تشویقی اعضاي هيأت علمی دانشگاه
بازنگری شده بندهای ب -ج  -د  -ه در سالهای  1385و 86
به منظور تشويق و ترغيب اعضای هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرّس در اجرای فعاليتهای پژوهشي مؤثر و براساس مواد  23و  18فصل چهارم آييننامه استخدامي اعضای
هيأت علمي ،همه ساله بر طبق مواد اين دستورالعمل ،پايههای تشويقي به شرح زير اعطا ميشود.
مادة  .1در هر سال يك پايه تشويقي به افراد زير اعطا ميگردد:
الف ـ  20درصد از اعضای هيأت علمي همرتبه كه در سال ارتقای مرتبه يافتهاند.
ب ـ حداكثر به  10نفر از اعضای هيأت علمي كه در سال بيشترين سهم را در توليد علم (چاپ مقاالت برتر) داشتهاند(.مصوبه هيات رئيسه مورخ . ) 86/9/18
ج ـ  20درصد از مجريان طرحهای پژوهشهای كاربردی كه موفقترين طرح پژوهشهای كاربردی خاتمه يافته سال را داشتهاند(.طبق دستورالعمل تشويق طرحهای كاربردی نمونه
اعضا هيات علمي مصوبه هيات رئيسه مورخ  86/2/30و مصوبه مورخ  86/4/11شورای دانشگاه)
د-

به  %10اعضای هيات علمي دانشگاه كه مي توان از محل ذخيره امتياز ( از فرآيند سه سال ذخيره ترفيع ساليانه) با احراز شرايط زير يك پايه تشويقي اعطا نمود.

د -1-حضور فيزيكي تمام وقت  40ساعت در هفته در دانشگاه و رضايتمندی دانشگاه از كميت و كيفيت فعاليتهای علمي – پژوهشي ( كه به تاييد رئيس دانشكده و رئيس
دانشگاه خواهد رسيد).
د -2-كسب حداقل  25امتياز برای استاديار  30امتياز برای دانشيارو  35امتياز برای استاد از ذخيره پژوهشي مقاالت  ،تأليف كتاب و اختراع (مطابق جدول زير)
فعاليت پژوهشي
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 دستورالعمل اعطاي پایة تشویقی اعضاي هيأت علمی دانشگاه
د -3-در رشته هايي كه امكان اختراع نباشد مي تواند امتياز مقاله جايگزين آن شود.
د -4-معدل ميانگين ارزشيابي كيفيت تدريس سه سال گذشته عضو هيات علمي كمتر از  18نباشد( .مصوب  89/12/3هيات امنای دانشگاه)
ه -اعطای يك پايه تشويقي در ازای انتخاب شدن به عنوان استاد نمونه كشوری (مصوبه هيات امنای دانشگاه مورخ )85/12/13
و -اعطای پايه به اعضای هيأت علمي حائز رتبه در جشنوارههای بينالمللي خوارزمي ،شيخبهايي ،فارابي ،رازی و همچنين پژوهشگران برتر كشوری مجموعاً تا سقف  2پايه تشويقي.
(شورای ترفيع دانشگاه مورخ  88/3/19و نامه  15/280مورخ  87/1/18وزارت علوم)
تبصرة  :1مالك انتخاب افراد مشمول بند الف احراز بيشترين امتياز حاصل از رابطة ذيل ميباشد( :حداقل  2امتياز برای ارتقای مربّي ،حداقل  4امتياز برای ارتقای استادياری به
دانشياری و  8امتياز از دانشياری به مرتبه استادی)

تبصرة  :2مالك انتخاب افراد مشمول بند ب ،دستورالعمل تشويق مقاالت برتر مي باشد .
تبصرة  :3آن دسته از اعضای هيأت علمي كه حداقل  25امتياز كسب كرده باشند ولي براساس مقررات اين دستورالعمل مشمول اعطای پايه تشويقي نشوند ،در كتابچه
پژوهشگران برتر از آنان تقدير بعمل ميآيد.
تبصرة  :4مالك تعيين موفقترين طرح كاربردی خاتمه يافته دستورالعمل تشويق طرحهای كاربردی (مصوبه هيات رئيسه مورخ  )86/2/30نمونه اعضای هيأت علمي دانشگاه
ميباشد.
تبصرة  :5چنانچه فردی با كسب امتياز يكي از بندهای اين ماده ،شايسته دريافت پاية تشويقي شد در همان سال با كسب امتيازهای ساير بندها ،مشمول اين ماده نميشود.
تبصرة  :6در اجرای بندهای الف و ج مادة يك ،اعداد اعشاری گرد ميشوند.
مادة  .2هر يك از اعضای هيأت علمي در طول خدمت رسمي خود حداكثر پنج بار ميتوانند به دريافت پاية تشويقي نائل شوند (حداقل فاصلة زماني ،از بند ب و ج ماده يك
اين دستورالعمل سه سال برای هر بند ميباشد).
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مادة  .3كميتة ترفيع موظف است هر سال با دريافت مستندات و امتيازهای اعضای هيأت علمي از مراجع زير نسبت به بررسي امتيازها حداكثر تا نيمه دوم ارديبهشت ماه اقدام
كند.
موارد مربوط به بند الف :از دبير هيأت مميزه دانشگاه؛
موارد مربوط به بند ب :از مديريت پژوهشي دانشگاه؛
موارد مربوط به بند ج :از دفتر پژوهشهای كاربردی؛
موارد مربوط به بند د از كميته ترفيع دانشگاه.
تبصره  -7هيات مميزه دانشگاه  ،دفتر پژوهشي دانشگاه و دفتر پژوهشهای كاربردی بايستي تا آخر فروردين ماه اسامي مربوطه را اعالم نمايند.
مادة  .4اعالم اسامي اعضای هيأت علمي شايستة دريافت پاية تشويقي هر سال همزمان با مراسم بزرگداشت استاد نمونه دانشگاه انجام ميگيرد.
مادة  .5اين دستورالعمل در  5ماده و  7تبصره در تاريخ 80/9/19در هيات امنای دانشگاه مطرح ودر تاريخ  80/12/26به تصويب وزير علوم ،تحقيقات و فناوری قرار گرفت و
از تاريخ تصويب الزم االجرا است.
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