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   پژوهشی  –ارتقاء اعضاي هیأت علمی آموزشی  هاي مؤثر در حمایت از فعالیت راهنماي 

 به مرتبه استادي 

و قابل اجرا از تاریخ  فرهنگی شورای عالی انقالبعلمی مصوب نامه ارتقای اعضای هیأت آیین  4الی  1 وادهر چند م

های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی  علمی در زمینه هیأتهای شاخص اعضای دربردارنده فعالیت 1/10/1395

های  از فعالیتبخشی ممکن است شود، لیکن ی امتیاز داده می های مطروحه در این مواد به صورت کمّاست و فعالیت 

 .داشته باشد و یا نیاز به توضیح بیشترقرار نگرفته  نامه مذکور مورد توجه آیین  4الی  1علمی در قالب مواد اعضای هیأت 

علمی است که در مواد چهارگانه  اعضای هیأت  شاخص  هایاهمیت به آن دسته از فعالیتعمدتا  راهنمااین فلسفه لذا 

سایر  نیز  نامه ارتقاء و  در مورد نکات مهم چهار ماده آئینرو خوداظهاری  از این  واقع نشده است.  جدی  مذکور مورد توجه

 است. راهنمامبنای تهیه این   های آن باشد،تواند در جهت اهداف کالن دانشگاه و رسالتبا اهمیتی که می موارد

حمایت از پرونده   به عنوان   ،شودراهنما که توسط متقاضی اعالم می ها در محورهای مورد اشاره در این  هر یک از فعالیت

 توسط هیأت  ی فی ک رت وص به و  ندارد وتوکننده جهت ارتقاء  نقش علمی تلقی شده و اعضای هیأت ارتقای 

در  تواند استادی می  به مرتبه در این ارتباط عضو محترم هیأت علمی متقاضی ارتقاءگیرد. مورد توجه قرار می  ممیزه

آموزشی، پژوهشی و  فرهنگی، زیر )های چهارگانه  مورد نظر خود در فعالیت موارددید شرحی مختصر بر صورت صالح 

   .دنمایارائه  کلمه 800حداکثر در  (اجرایی

 پرونده ارتقاء  دري مؤثر ها ت یفعال  محورهاي

 اجتماعی –هاي فرهنگی فعالیت –الف 
 اعتماد بین دانشگاهیان و حفظ و ارتقای کرامت و منزلت ایشان یتالش در جهت تقویت فضا -

 آناندر و پرورش عزت نفس دانشجویان حفظ شأن و کرامت  -

 دانشجویانایجاد محیط جذاب، شاداب و با نشاط برای  -

  افزایش احساس تعلق و مسئولیت در دانشجویان نسبت به دانشگاه -

 تحلیل دانشجویانتالش در جهت ارتقاء آگاهی، رشد و قدرت  -

 هاي آموزشیفعالیت –ب 

 فعالیت موثر در باال بردن کیفیت دوره های آموزشی -

 های جدید با توجه به نیازهای جامعهاندازی رشتهراه  -

 های تحصیلی آموزی مناسب با رشتههای مهارتبرگزاری برنامه -

 کارآفرینی دانشجویانسازی مدیریتی و ای و توانهای علمی، حرفهارتقای مهارت -

 های تحصیالت تکمیلی جهت رفع نیازهای جامعهها و رسالهنامهراهنمایی پایان  -

 های آموزشی، پژوهشی و تجهیزات پیشرفته کارگاهی و آزمایشگاهیگسترش و به روزآمد کردن زیر ساخت -

 تالش در جهت افزایش پذیرش دانشجویان خارجی -

 ای خارجیهبرگزاری دوره مشترک با دانشگاه   -

 توانایی تدریس و ارائه دروس به زبان انگلیسی -

 المللیای، ملی و بینهای آموزشی و تعامالت دوسویه منطقهتقویت و گسترش همکاری -

 های مناسب با استانداردهای آموزشی بین المللیها و روشارتقای سیستم -
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 های پسا دکتریفعالیت در برنامه -

 هاي پژوهشی و فناوريفعالیت –پ 

 دانشگاه یکسب درآمد برا زانیآن و م یاثربخش زانیفناورانه خود، م هایتیفعال -

 جوارهم یصنعت -یعلم یهاقطب به دانشگاه از یفناور انتقال  -

 ایهای بین رشتهها و تولید فناوریانجام پژوهش -

 فناوری دانشگاهآفرینی از دستاوردهای پژوهشی و افزایش ثروت -

 همکاری مشترک با مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشگران معتبر داخلی و خارجی -

 و ملی ها و نیازهای اساسی منطقه پیرامونیرفع چالش -

 های پژوهشی و فناوری گروهیانجام فعالیت -

 انتقال فناوری از دانشگاه و کسب درآمد از آن با تکیه بر اعالم میزان درآمد دانشگاه -

 آن یهاچاپ تعداد و یفیتصن ای و یفیتأل کتاب نیبهتر -

 علم و دانش  یدر مرزها یو نوآور یپردازهینظر تیتقو  -

 فاخر یعلم مکتوب آثار ای و مقاالت واسطه به یالمللنیب جوائز اخذ -

 هاي اجراییفعالیت –ت 
 شکده و دانشگاهندر امور اجرایی مورد نیاز دا حضور و مشارکت مؤثر -

 ملی و استانی مقیاس در جامعه سازیتصمیم مراکز در مؤثر مشارکت و حضور -

 ایجاد امکانات مناسب رفاهی، تفریحی و ورزشی -

 همکاری در تقویت کارآمدی و پویایی مدیریت منابع مالی دانشگاه -

 افزایش درآمدزایی پایدار از خدمات آموزشی و پژوهشی -

 دانشگاه های فیزیکی یجاد ارزش افزوده از داراییا -

 های فیزیکی دانشگاهوسعه زیرساختت -

 های دولتی و غیردولتیهای مالی از سازمانتالش در راستای افزایش جذب حمایت -

 همکاری و اقدام مؤثر بر ایجاد ظرفیت فعال در جذب دانشجویان خارجی -

 ایهای بزرگ تحقیقاتی بین رشتهترویج کارآفرینی و راهبری پروژه  -
 .باشد ثر مؤ پرونده بهتر بررسی در تواندمی  یرموارد ز  برای (کلمه 120 در حداکثر) صریمخت شرح ارائه ضمنا 

  هادانشگاه  گرید در مشابه تخصص با همکاران ای وبا همکاران دانشکده  یسنجعلم یهابا استفاده از شاخصمقاالت خود  تیفیک تیوضعمقایسه  -

 هاشاخص بودن آن لیبه همرا دال به مرتبه استادی( ارتقاء مرحله در) شیبرتر و شاخص خو  یمقاله 5 حداکثرلیست  -

 و در صورت لزوم ارائه توضیحی بر آن  خود دانشکده  همکارانبا  انیتوسط دانشجو ترم آخر خود  10 یابیارزش تیوضعمقایسه  -

 و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.  به تصویب هیأت ممیزه دانشگاه رسید 12/11/1398در تاریخ  راهنمااین 


