
  "مربيانضوابط تبديل وضعيت پيماني به رسمي آزمايشي " 
  

يط ذيـل   احراز شرارسمي آزمايشيبه   مربي براي تبديل وضعيت اعضاء هيات علمي پيماني با مرتبه        

  :  مي باشد براي متقاضيان ضروري

خدام تبوع با اسـت    داشتن مجوز الزم مبني بر موافقت دفتر نظارت و ارزيابي آموزش عالي وزارت م              –)الف

  . پيماني متقاضي

وزارت علــوم ، تحقيقــات و  ٢٥/١٠/٨٤ مــورخ  ١٥٤٥١/٢ طبــق بخــشنامه شــماره اســت آــه الزم بــذآر

 نيـستند و در  مربـي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مجاز به استخدام عضو هيـات علمـي      فناوري  

 مجوز استخدام مربي     مي توانند با ارائه دالئل توجيهي نسبت به آسب          دانشگاهها  ضروري  خيلي موارد

  . گردد و براي وضعيت پيماني اخذ مياين مجوز در بدو استخدام . از وزارت متبوع اقدام نمايند

اعضاء هيات علمي طـرح خـدمت سـربازي مـي تواننـد حـداآثر دو مـاه قبـل از اتمـام طـرح تعهـد                     : تبصره  

 موجـود ه طبـق ضـوابط       اقـدام نماينـد آـ       جـذب  شوراي از خدمت خود نسبت به درخواست مجوز استخدام      

   . گردد بررسيدرخواست آنها

با احتساب يك پايه در بـدو       ( پايه ترفيع ساالنه طبق ضوابط موجود ترفيع دانشگاه         دو  آسب حداقل    –)ب

  ) استخدام 

ــشگاه شــامل   -)ج ــررات آموزشــي دان ــت مجموعــه مق ــشگاه،شرآت  : رعاي حــضورتمام وقــت دردان
برنامه درسـي و سـاعات حـضور        اعالم  رت لزوم    در صو  دانشكده ودانشگاه،  درجلسات گروه، 

آالسـهاي   مـنظم در     حـضور  رفع اشـكال دانـشجويان،     راهنمايي و فرد در دانشگاه به منظور      
 عـدم تغييربرنامـه آالسـي،      ، بـه اداره آمـوزش     جلسات امتحان ارسال بموقـع نمـرات      درس و   
 موزي، آـارورزي شرآت در دروس آزمايشگاه، آارگاه، آارآ ،مطلوبارزيابي آموزشي داشتن  

  )اين بند وتويي است(... اندازي آزمايشگاه و ارتقاء سطح آنها و   شرآت فعال در راهو

  : به صورت زير امتياز از فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و اجرايي ٣٤ اآتساب حداقل –)د

  )١ماده (فعاليتهاي آموزشي 

  . است امتياز ضروري٢٦ امتياز و حداآثر ٢٢ آسب حداقل -آميت تدريس

  )١-١بند (باشد  ضروري مي)  امتياز٤از مبناي ( امتياز آيفيت تدريس ٨/٢ آسب حداقل -آيفيت تدريس

  )٢ماده (فعاليتهاي پژوهشي 

  .ضروري است امتياز پژوهشي ٤ حداقل آسب

 يـك مقالـه علمـي     و داشتن    ١٠-٢ و بند    ٧-٢ لغايت   ١-٢ امتياز پژوهشي از بند      ٢آسب حداقل   : ١ تبصره

  .باشد ضروري ميرآنفرانسهاي بين المللي  دپژوهشي

  )٣ماده (فعاليتهاي اجرايي 

  .  امتياز قابل محاسبه مي باشد ٤الزامي نبوده و در صورت نياز حداآثر تا سقف ) اجرايي (  ٣ماده 

و ارائـه گـواهي و تائيديـه در خـصوص           بـا تبـديل وضـعيت       ) آميته منتخـب    (  موافقت گروه و دانشكده      -)ذ

  . قت ورضايت از ادامه همكاري حضور تمام و

  بررسي نهايي مدارك و امتيازات در شوراي منتخب دانشگاه و در صورت آسب امتيازات الزم توسـط                 -)ر

متقاضي ارجاع پرونده از طريق معاونـت آموزشـي بـه دبيرخانـه هيـأت مميـزه جهـت طـرح در آميـسيون                        

  .تخصصي هيأت مميزه

  .ي هيأت مميزه و اعالم نتيجه به دبيرخانه هيأت مميزه بررسي پرونده توسط آميسيون تخصص–) ز

 در صورت مثبت بودن رأي آميسيون تخصـصي بررسـي نهـايي پرونـده در هيـأت مميـزه دانـشگاه           –) س

  .پذيرد صورت مي

آموزشـي و   اعالم رأي هيأت مميزه در صورت مثبت بودن رأي توسط دبير هيأت مميـزه بـه معاونـت           -)ش

  .نهايتًا معاونت اداري و مالي جهت معرفي متقاضي براي تكميل پرونده

 هيات مميزه دانشگاه توسط وزات علـوم         مربوطه   صدور راي نهايي پس از اعالم نظر آميسيون تخصصي        

  . تحقيقات و فناوري انجام مي گيرد 

  

  



  

  



  "استاديارانضوابط تبديل وضعيت پيماني به رسمي آزمايشي " 
  
 از پيمـاني بـه رسـمي آزمايـشي احـراز             اسـتادياري   هيات علمـي بـا مرتبـه        تبديل وضعيت اعضاء  براي   

   : براي متقاضيان ضروري مي باشدشرايط ذيل 

بـا احتـساب يـك پايـه بـدو          ( پايـه ترفيـع سـاالنه طبـق ضـوابط مربـوط بـه ترفيـع                  ٢ آسب حـداقل     - )الف  

  )استخدام 

ــشگاه شــامل رعايــت مجموعــه مقــررات آموزشــي دا -)ب ــشگاه،شرآت  :ن حــضورتمام وقــت دردان
برنامه درسي و ساعات حضور     اعالم   ،) در صورت لزوم   (درجلسات گروه ،دانشكده ودانشگاه   

 مـنظم در آالسـهاي درس      حضور رفع اشكال دانشجويان،   هنمايي و رافرد در دانشگاه جهت     
 داشـتن   امه آالسـي،  برن عدم تغيير  ، به اداره آموزش    ارسال بموقع نمرات   ،جلسات امتحان و  

  و شرآت فعال در دروس سمينار، آارگاه، آارآموزي و آزمايـشگاه          ،مطلوب آموزشي    ارزيابي
   )اين بند وتويي است (...سطح آنها و ندازي آزمايشگاه وارتقاي ا شرآت فعال در راه

  : به صورت زير از فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي امتياز ٣٤اآتساب حداقل  – )ج

  )١ماده (هاي آموزشي  عاليتف

   . ضروري استامتياز ٢٧ امتياز و حداآثر ٢٣ حداقل آسب -آميت تدريس

  .ضروري است )  امتياز٤از مبناي ( امتياز آيفيت تدريس ٣ آسب حداقل  -آيفيت تدريس

  )٢ماده (هاي پژوهشي  فعاليت

  .هشي ضروري استپژو امتياز ٧آسب حداقل 

تعـداد  در دوران پيمـاني بطوريكـه        پژوهـشي،    –ه در مجالت معتبـر علمـي        چاپ حداقل يك مقال   -١ تبصره  

  .باشد الزامي است   نفر نباشد و متقاضي نفر اول٣ارائه دهندگان مقاله بيش از 

  تاليف آامل يك آتاب براي متقاضيان رشته علوم انساني مي تواند جايگزين تبصره مذآور گردد          – ٢تبصره

  )٢ ماده ١تبصره (

  )٣ماده ( اجرايي -علميفعاليتهاي 

  . امتياز از اين ماده آسب نمايد ولي الزامي نيست٤تواند حداآثر  متقاضي مي

 و ارائـه گـواهي      نـامبرده  بـا درخواسـت تبـديل وضـعيت       ) آميتـه منتخـب     (  موافقت گروه و دانشكده      –) د

  . از ادامه همكاري با متقاضي  آامل رضايت و حضور تمام وقتمبني بر

  .منتخب دانشگاهدارك و مستندات به معاونت آموزشي جهت طرح موضوع در شوراي  ارسال م-) ذ

صدور رأي نهايي پس از اعالم نظر آميسيون تخصصي مربوطه هيأت مميزه دانشگاه توسط وزارت علـوم                 

  .گيرد تحقيقات و فناوري انجام مي

مربوط به همـان سـال پـس     تكميل فرمهاي مربوطه در آارگزيني دانشگاه خصوصًا فرم گزينش استاد  -)ر

  .از موافقت شوراي منتخب دانشگاه

 در صورت موافقت شوراي منتخب دانشگاه پرونده جهت بررسي به آميسيون تخصصي هيأت مميزه             -)ز

ارسال و در صورت لزوم آميسيون تخصصي با همـاهنگي دبيـر هيـأت مميـزه مقـدمات الزم جهـت انجـام                 

  .را فراهم خواهد نمود) با مرتبه حداقل دانشيار به باال(دعو سمينار و مصاحبه علمي زير نظر استاد م

 صدور رأي نهايي پس از اعـالم نظـر هيـأت مميـزه توسـط وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري انجـام                          -)س

  .گيرد مي

 


