
                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

آئيي ًاهِ اظترساهي ّيأت ػلوي زاًؽگاّْا ٍ هَظعات آهَزغ ػالي ٍ زر اجراي ترؽٌاهِ ؼوارُ  18تا تَجِ تِ هازُ  ،اًاحتراه

زظتَر الؼول اجرائي آئيي ًاهِ ذسهت هَظف ٍ اػغاي ترفيغ اػضاء ّيأت ػلوي آهَزؼي ٍ ”ٍ 26/1/1369هَرخ  1542/578/15

ايٌکِ   ٍزارت هتثـَع، ًظـر تـِ  18/12/82هَرخ  4279/17967/2ِ ؼوارُ ٍ ًاه 15/12/77هَرخ  20279/2تِ ؼوارُ “ پصٍّؽي 

)ًيوسالْاي تحصيلي   هست يکعـال توامبه   /    / تا تاريد    -- هرتثِ  زارايرسوي ػضَ ّيأت ػلوي    دكتر  /خاًنآقاي

فرٌّگي، آهَزؼي، پصٍّؽي ٍ اجرائــي َقف زارًس، ذَاّؽوٌـس اظت تر اظاض ػولکــرز ت 00ر پايِ ز  (...-...ٍ دٍم  ...-...اٍل 

ّـــــاي ضويوـــِ ؼَراي هحترم زاًؽگاُ فرم 13/12/1385ايؽاى زر زٍ ًيعوال هستَر ٍ تا ػٌايت تِ حساقل فؼاليت تؼريف ؼسُ هصَب 

                 آهَزؼي زاًؽگاُ ارظال فرهاييس. تِ زفتــر هؼاًٍتٍ  ارظال .../    /   را تکويــل ٍ حساكثـــر تا تاريد   
 تا تطكر                                                                                                                                            

 اصغر تيوَري                                                                                                                                               

 رئيس ادارُ كارگسيٌي                                                                                                                                                  
 كويتِ هٌترة ترفيؼات زاًؽگاُ

 ؼوارُ:                                                           «ذاًَازگي_ًٍام_ًام» فرم تکويل ؼسُ ترفيغ ظالياًِ احتراهاً 

 تاريد:                                                           ّيأت ػلوي زاًؽکسُ/هركس/پصٍّؽکسُ ....................... ارظال هي ؼَز.ػضَ 

 ارزياتي كويتِ هٌترة زاًؽکسُ/هركس/پصٍّؽکسُ زر هَارز ذَاظتِ ؼسُ تِ ؼرح زير  هي تاؼس .

كس/ هر ًظر كويتِ هٌترة زاًؽکسُ هَضَع رزيف

 پصٍّؽکــــسُ

 زاًؽگاُ ًظر كويتِ ترفيؼات

ارائِ ذسهت قاتل قثَل آهَزؼي )تسريط تا ظقف ٍاحس هَظف تر اظاض ًظر  1

ٍ زر ّر ظال  3زاًؽکسُ تٌحَيکِ تؼساز ٍاحسّاي تسريط ؼسُ زر ّر ترم از 

كوتر ًثاؼس( زر هَرز زرٍض ػولي ٍاحس هؼازل آى هحعَب ذَاّس  8تحصيلي از 

 ٭ ؼس.

  ذير       آري 

ظاػت زر ظاػت ازاري  40اػالم ترًاهِ ّفتگي ٍ حضَر زر زاًؽگاُ حساقل تِ هيساى  2

 ٭٭ّفتِ تر اظاض ٍظائف 

  ذير        آري 

زيگر)زٍلتي،غيرزٍلتي، ذصَصي ٍ...(زر ظاػات  اؼتغال زر زاًؽگاّْا ٍ هَظعات 3

 ازاري تسٍى كعة هَافقت كتثي زاًؽگاُ

  ذير        آري 

كيفيت ّوکاري ٍ ًحَُ هؽاركت زر اهَرفرٌّگي ، آهَزؼي ، پصٍّؽي ٍ اجرائي  4

 ٭٭زاًؽگاُ ظاػت ذسهت هَظف زر ايي 40هحَلِ زر قالة 

  ضؼيف     ذَب  ػالي  

ظت  ٍقت تيؽتري صرف اهَر حساقل تسريط ظالياًِ اػضاي ّيأت ػلوي كِ عرحْاي پصٍّؽي ارزًسُ زر زظت اجرا زارًس ٍ تا تائيس زاًؽکسُ ٍهؼاٍى پصٍّؽي زاًؽگاُ الزم ا ٭

 كاّػ ياتس.  8حسهؼازل هسيريت هرتَعِ ازتَاًس تِ هيساى ٍا ًوايٌس هي  ٍتراي اػضاي ّيات ػلوي كِ زرظوتْاي اجرايي ذسهت هي 6پصٍّؽي ًوايٌس، هي تَاًس تِ 

هَزؼي زر ذارج از زاًؽگاُ هيساى اٍقات هصرٍفي زر ٍقت ازاري كِ ػضَ ّيأت ػلوي زر چارچَب زرذَاظت ٍ يا قرارزازّاي زاًؽگاّي تا هَافقت زاًؽکسُ ٍتاييس هؼاًٍت آ٭٭

 ظاػت هحعَب هي ؼَز. 40زارز زر قالة 

 جْت ترفيغ ضرٍري اظت. 4ٍ حساقل ذَب زر رزيف  3ٍ ذير زر رزيف  1ٍ2تائيس گسيٌِ آري زر رزيف ّاي 

ــازات  ــِ اهتيـ ــِ تـ ــا تَجـ ــکسُ/هركس....     تـ ــغ زاًؽـ ــِ ترفيـ ــِ كويتـ ــي ترگـ ــت ايـ ــسرج زرپؽـ ــسُ هٌـ ــس ؼـ ِ  ...............................تاييـ ــاالً ــغ ظـ ــِ ترفيـ ــف پايـ ــاي يـ ــا اػغـ  ............. تـ

هَافقت
هَافقت

هرالفت
 )اػغاي ترفيغ ظاالًِ اظت ٍ ػسم احراز ؼرايظ ٍػسم زرذَاظت زرزهاى هقرر هَجة تؼَيق آى تِ هست يکعال اظت.( هي ًوايس. 

 اهضاء رئيس داًطكذُ/ هركس/پژٍّطكذُ                                                                   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 كارگسيٌي ازارُ  

 هَافقت هي ؼَزفيغ ذاًن/آقاي............................   تا زر ًظر گرفتي هقررات هرتَط ٍ رأي جلعِ هَرخ.................... كويتِ ترفيغ زاًؽگاُ تا اػغاي يف پايِ تر احتراهاً،

 هَافقت ًوي ؼَز                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                               

 هؼاٍى آهَزضي داًطگاُ     

 

 رياست محترم دانشكده 

...........................تاريخ: ............  

.........................شماره: ............  

.........................پيوست: ..........  

 



 ارزياتي اهتيازات تر اساس آئيي ًاهِ ارتقاء توٌظَر اػطاي ترفيغ سالياًِ در ًيوسالْاي تحصيلي.............ٍ...................جذٍل 

  زاًؽکسُ / هركس/ پصٍّؽکسُ             هرتثِ ػلوي         ًام ٍ ًام ذاًَازگي : 

 تِ پايِ   از پايِ   لغايت   ترفيغ از تاريد 

هادُ ٍ 

ًَع 

 فؼاليت

 هٌتخة  يــازكويتِاهت هَضَع

 داًطكذُ/هركس/پژٍّطكذُ

اهتياز كويتِ 

ترفيؼـــات 

 داًطگــــاُ

 ) هطاتق آئيي ًاهِ ارتقاء(فؼاليتْاي آهَزضي -1هادُ 

كيفيت ّوکاري ٍ ًحَُ هؽاركت زر اهَر آهَزؼي ، پصٍّؽي،  1-1
 اجرائي )زرقالة ذسهت هَظف(

  

   كيفيت تسريط 1-2

   تسريط كويت 1-3

   راٌّوائي پرٍشُ زٍرُ كارؼٌاظي  1-4

 )هطاتق آييي ًاهِ ارتقاء(فؼاليتْاي پژٍّطي -2هادُ 

   هقالِ ػلوي پصٍّؽي، هرٍري، ترٍيجي 2-1

   گسارغ ّاي ػلوي عرح ّاي تحقيقاتي يا فٌي 2-2

   هقالِ كاهل يا ذالصِ هقالِ زركٌفراًعْاي ػلوي هؼتثر 2-3

   تصٌيف كتاب، تجسيس، تررظي ٍ ًقس كتابتأليف ،  2-4

   راٌّوايي ٍ هؽاٍرُ پاياى ًاهِ كارؼٌاظي ارؼس يا زكتري ترصصي 2-5

 فؼاليت ّاي ػلوي اجرائي ) هطاتق آييي ًاهِ ارتقاء(  3هادُ                                        

   ترجوِ كتاب 3-1

   ترجوِ كاهل هقالِ ػلوي 3-2

   تسٍيي ٍ تأليف جسٍُ زرظي 3-3

   ترپايي ًوايؽگاُ ّاي پصٍّؽي، فٌاٍري، ٌّري ٍ.. 4 -3

   عراحي ٍ راُ اًسازي آزهايؽگاُ يا كارگاُ 3-5

ّوکاري زر اهَر اجرايي زاًؽگاُ ّا، هراكس تحقيقاتي ٍ اهَر  3-6
 ظتــــازي زر ٍزارت

  

   فؼاليت زركويتِ زاذل ٍ ذارج از زاًؽگاُ 3-7

   ظاير ذسهات 3-8

 جوغ جوغ 

 تَضيحات الزم:
 اهتياز هٌظَر هي ؼَز . يکي ازهؼيارّاي اصلي ّوکاري اًجام زقيق ٍكاهل ٍظائف اظتاز راٌّواي تحصيلي  اظت . 3هؽاركت زرظغح ػالي تا  تررظي ّوکاري ٍ  1-1    
 ؼَز.( هحاظثِ هيٍ اهتياز ايي تٌس زر هجوَع اهتيازات  15)تفاضل  15كعة حساقل اهتياز  1-2 

 تِ ؼرح زير: 3/12/77زظتَر الؼول اجرائي ذسهت هَظف ٍ اػغاي ترفيغ ظالياًِ هصَب 8كعة حساقل اهتيازات هٌسرج زر هازُ -

  تاؼس 2اهتياز آى ازهازُ   2اهتياز تراي هرتياى كِ حساقل   10الف (   

 .تاؼس 2اهتياز ازهازُ  4ٍ 2-2ٍ 1-2اهتياز آى از  تٌسّاي  3اهتياز تراي اظتازيار ٍ هراتة تاالتر كِ حساقل   12ب (  

  .اهتياز ازهجوَع ظِ هازُ كفايت هي ًوايس 12ٍتيؽتر راػْسُ زار ّعتٌس كعة حساقل  3) تراي اػضاء ّيأت ػلوي كِ ظوت ّاي اجرائي  تا ٍاحس هؼازل  -

تكويل فرهْاي  تٌذي فؼاليتْا گرٍُ يازّاي آهَزضي ٍ پژٍّطي اهت ج( اػضاي ّيأت ػلوي الزم است در سيستن گلستاى از هسير پژٍّص 

را  1112را در تازُ هَرد ًظر اًتخاب ًوايٌذ ٍ سپس گسارش  3ٍ  2، 1درخَاست ٍ ارزياتي فؼاليت ، ترفيغ )پايِ( سال هرتَطِ را اًتخاب ٍ فؼاليتْاي هادُ 
 ( در ّر ًيوسال ضويوِ فرم ترفيغ ارسال ًوايٌذ.595ّوراُ تا تصَير صفحِ اٍل هقاالت ٍ ترًاهِ ّفتگي استاد )گسارش

 ظال زيگر قاتل شذيرُ اظت.يف اهتيازات پصٍّؽي تراي  :تثصرُ _

كل  كٌس ٍهٌسرجات ايي فرم تِ هٌسِل هتيازات الزم جْت ترفيغ كفايت هيزرج فؼاليتْا ٍ زظتاٍرزّاي آهَزؼي،پصٍّؽي ٍ اجرايي تا حصَل اعويٌاى از كعة حساقل ا يادآٍري:

 تلقي ًوي ؼَز. زر زٍرُ تررظي فؼاليتْاي ػضَ ّيأت ػلوي

 


