
  مصادیق دریافت پایه تشویقی

  

 اعطاي پایه تشویقی تمام وقت جغرافیایی بر اساس ترفیع سالیانه - 1
 هـا و  پایه ترفیع سالیانه ، با نظر رؤسـاي دانشـکده   5ازاي هر وقت جغرافیایی بهبه اعضاي هیأت علمی تمام

 .گیردویقی تعلق میمراکز تحقیقاتی و پس از طرح و تأیید در کمیته ترفیعات دانشگاه ، یک پایه تش

   آ مــورخ /117398/17شــماره   ينامــه. ( مــی باشــد 1382مبنــاي محاســبه ایــن بنــد، از مــاه مـــرداد ســال

  )وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشـکی  24/3/1388

در صد از اعضاي هیأت علمی در هر سـال و حـداکثر تـا سـه پایـه در دوران       10پایه تشویقی به حداکثر  - 2

 :گیردلمی و در صورت تصویب در شوراي دانشگاه با شرایط ذیل تعلق میخدمت عضو هیأت ع

      طبـق مصـوبه چهـل و یکمـین     (اعطاي پایه تشویقی بر اساس اخذ نشان هاي دولتی یا جـوایز بـین المللـی

به اعضاي هیات علمـی دانشـگاه کـه موفـق بـه اخـذ نشـان هـاي          16/10/1392نشست هیات امناي دانشگاه مورخ 

یز بین المللی می گردند، به ازاي هر نشان دولتی یا جوایز خـاص بـین المللـی یـک پایـه تشـویقی بـا        دولتی یا جوا

 .تأیید واحد و تشخیص و تصویب شوراي دانشگاه قابل اعطا می باشد

  مخترعین و مکتشفین که اختراع و اکتشاف آنان در مراجع ذیربط به ثبت رسیده باشد.  

  خوارزمی وهاي ابن سینا، رازي جشنوارههاي اول تا سوم ان رتبهگبرگزید 

  مجري اصلی طرح منتخب جشنواره کشوري آموزش شهید مطهري 

  ها، با ارائه دالیـل  هاي برجسته و ویژه در راستاي توسعه دانشگاه به پیشنهاد یکی از معاونتافراد با فعالیت

قابـل اجـراء خواهـد     1388هاي ایـن بنـد از سـال    اعطاي پایه ( و توجیهات که به تأیید رئیس دانشگاه رسیده باشد

  .)بود

       در اعطاي پایه تشویقی به اعضاي هیأت علمی آموزشی و پژوهشی بر اساس امتیـاز ارتقـاء مرتبـه علمـی

 :شرایط زیرصورت احراز کلیه 
  براي استادي از مجموع چهار ماده  امتیاز 220امتیاز براي دانشیاري و  200کسب 

 در مرتبه  هیات علمی آموزشیدر مورد (در ماده سه ) کف امتیاز(ز درنظر گرفته شده کسب دو برابر امتیا

ز و در امتیا 110در مرتبه دانشیاري  هیات علمی پژوهشیامتیاز و در مورد  90امتیاز و در مرتبه استادي  70دانشیاري 

  )امتیاز 140مرتبه استادي 

  یات ممیزه دانشگاه درصد آراي موافق حاضرین در جلسه ه 90کسب بیش از  

  امتیاز از کیفیت تدریس  18کسب حداقل  

 هاي قبلی در همان مرتبه عدم مردودي پرونده در نوبت  

  سال 7حداکثر انتظار براي ارتقا به مرتبه باالتر 

 
 .می باشدقابل جمع  منظور می شوند و اجراي آنها صورت مستقل به 2و  1بندهاي : نکته


