
  به نام خدا

  دستورالعمل اعطاي پایه تشویقی به اعضاي هیأت علمی دانشگاه کاشان

 

  :آیین نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی دانشگاهها دستورالعمل ذیل تدوین می گردد 53به منظور اجراي ماده 

 :است زیراجراي آیین نامه به شرح  مراحل  - 1

  درخواســـت  اعضـــاي هیـــأت علمـــیدر ابتـــداي دي مـــاه هـــر ســـال دفتـــر نظـــارت دانشـــگاه از  1-1

  .ندتقاضاي دریافت پایه تشویقی را ارائه ده، مربوطبراساس فرم در صورت داشتن شرایط نماید می

  در نیمه بهمـن کلیـه مـوارد در کمیتـه ترفیعـات دانشـگاه بررسـی و نتیجـه بـه هیـأت رئیسـه دانشـگاه              1-2

  .تصویب نهایی ارائه می گرددجهت 

جهت اعالم به معـاون  به دفتر نظارت هیأت رئیسه دانشگاه حداکثر تا نیمه اسفند هر سال نتیجه نهایی را  1-3

  .به منظور صدور حکم، ارسال می نماید اداري و مالی

  . فروردین سال بعد می باشداول  ،زمان اعطا و اجراي پایه تشویقی :1تبصره

  .، دانشکده یا پژوهشکده می باشد)53ماده 1تبصرهموضوع (منظور از واحد سازمانی مؤسسه  :2تبصره

 1موضـوع تبصـره  (اعضاي هیأت علمـی یـک دانشـکده یـا پژوهشـکده      % 10در صورتی که تعداد  :3تبصره

  .عدد صحیح نباشد به سمت نزدیک ترین عدد صحیح گرد می شود) 53ماده

 :به شرح ذیل است 53استعالم و اعطاي امتیازات بندهاي مختلف ماده نحوه   - 2

  توسط معاونت پژوهشی دانشگاه  1بند  مربوط بهاخیر پژوهشی متقاضی در سه سال متوالی  امتیازمیانگین  2-1

  .اعالم و توسط کمیته ترفیع دانشگاه تأیید می گردد      

  .باشد 20ه تشویقی بایستی حداقل میانگین امتیاز پژوهشی سه سال اخیر براي اعطاي پای :4ه رتبص

 3 هايگواهی مربوط به بنـد  و عاونت اداري و مالی دانشگاهمتوسط  9و  8و  2 هايگواهی مربوط به بند 2-2

  .می گردد دانشگاه تأییدمعاونت پژوهشی آیین نامه توسط  5 و 4 و

  .دشوتوسط هیأت رئیسه دانشگاه تعیین و توسط رئیس دانشگاه تأیید می  7موارد بند  2-3

  آیین نامه استخدامی اعضاي هیأت علمی براساس این دستورالعمل به عهده معاونت  53ماده مفاد حسن اجراي   - 3

 .استآموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه    

به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه رسید و از تـاریخ   5/11/93در تاریخ تبصره  4و ماده  3این دستورالعمل در     

  .دجرا می باشاالصویب الزمت

    


