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فصل سوم

ارتقاءترفیع پایه و



١٤اداری 

شوند در پایه یک مرتبه مربوطه پذیرفته میبراي خدمت دردانشگاه هیأت علمیعنوان عضواشخاصی که به . 19ماده
داشته باشند آموزشی و پژوهشی  مورد تأیید هیأت ممیزه دانشگاه مگر آنکه سوابق خدمت قابل قبول .گیرندقرار می

مطابق تکالیف عمومی اعضاي هیأت پایه آنان در هر یک از مراتب طبق مقررات این آیین نامه ،که در این صورت
.گرددتعیین میعلمی حسب مورد 

شوند از مقطع کارشناسی ارشد به ادي که به خدمت هیأت علمی پذیرفته میسوابق آموزشی و پژوهشی افر. تبصره
.باال و بر اساس ضوابط این آیین نامه  قابل احتساب خواهد بود

اجراي در قبال هر یک سال خدمت قابل قبول در ) آموزشی و پژوهشی(هیأت علمی ي به اعضا.20ماده
. هاي قبلی محفوظ خواهد ماندپایهء، اعضاي گردد و در ارتقامیءیک پایه ترفیع اعطاگانه هاي هفتفعالیت

گیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق ترفیع به تعویق به ایام تعلیق و مرخصی بدون حقوق ترفیع تعلق نمی. 1تبصره
. افتدیم

درسال و همچنین مرخصی زایمان بیش از مدت مقرر قانونی ماه4بیش از به ایام مرخصی استعالجی. 2تبصره 
.افتدگیرد و به همان میزان تاریخ استحقاق ترفیع به تعویق میترفیع تعلق نمی

ترفیع ) کمتر از یک سال(و فرصت مطالعاتیآموزشیمأموریت ،ه دوران استفاده از بورس کوتاه مدتب. 3تبصره 
وتایید آن توسط شوراي بورس هاي مذکوردر دورهزارش پیشرفت کاربررسی گآنمالكکه.گیردتعلق می

. باشدمی

شوند، پس از به اعضاي هیأت علمی که براي اخذ مدرك باالتر به مأموریت آموزشی یا بورس اعزام می. 4تبصره 
پایه ترفیع به 2و فوق تخصص حداکثر ) فلوشیپ(و مدرك دوره تکمیلی تخصصی پایهPh.D ،3اخذ مدرك  

1/2/1392ضمناً به اعضاي هیات علمی شاغل در دانشگاه که قبل از تاریخ .گیردنسبت مدت تحصیل تعلق می
.  ددمشمول این تبصره می شوند، مابه التفاوت پایه هاي متعلقه صرفاً از تاریخ مذکور به آنان اعطاء می گر

.گیردبه اعضاي هیأت علمی بابت انجام خدمت وظیفه عمومی یک پایه ترفیع تعلق می. 5تبصره 



١٥اداری 

خودرا طبق ماده یک قانون نحوه تأمین هیأت علمی  خدمت وظیفه عمومیکه هیأت علمی يبه اعضا. 6تبصره 
ه شرط داشتن سوابق خدمتی قابل قبول ساله ب4بابت دوره ضرورت یک پایه و مازاد بر آن تا پایان دوره اندگذرانده

. گیردتعلق میهر سال یک پایه 

به افراد بورسیه و یا متعهدین خدمت که تعهدات خود را به صورت عضو هیأت علمی در دانشگاه تابعه . 7تبصره 
در صورت گیرد ودهند مشابه سایر اعضاي هیأت علمی پایه سالیانه با رعایت ضوابط تعلق میوزارتخانه انجام می

هاي سالیانه قبلی در صدور حکم شرکت در فراخوان مؤسسات و پذیرفته شدن به عنوان عضو هیأت علمی پایه
. حقوقی جدید منظور خواهد شد

در صورتی که ادامه تحصیالت در دو مقطع جداگانه انجام شده باشد و هر مقطع منتهی به اخذ یک درجه . 8تبصره 
.با توجه به سنوات تحصیلی در هر مقطع قابل احتساب است4ضوع تبصره تحصیلی شده باشد، ترفیع مو

درصورت غیر قابل قبول بودن فعالیت عضو در طول یک سال، با تصویب کمیته منتخب ترفیعات، ترفیع . 21ماده 
. گیردساالنه به وي تعلق نمی

ي ترفیع سالیانه، عضو هیأت علمی در صورت عدم ارائه مدارك از سوي عضو هیأت علمی یا دانشکده برا. تبصره
مجاز است حداکثر تا سه سال از زمان پایه مورد انتظار درخواست مکتوب خود را به همراه مستندات و مدارك الزم 

.به دانشکده ذیربط تحویل نماید

: به اعضاي هیأت علمی دانشگاه پایه تشویقی به شرح زیر اعطا خواهد شد.22ماده 

هیأت دولت و 12/7/1383هـ مورخ /30987ت/17814موضوع مصوبه شماره (نامه نخبگان بر اساس آیین ) الف
. گیردبه نخبگان یک پایه تشویقی با تشخیص هیات ممیزه دانشگاه تعلق می) 3پیوست شماره (اصالحات بعدي آن 

اي منتخب کشوري هاي رازي، خوارزمی و صاحبان اصلی فرآیندههاي اول تا سوم جشنوارهبه برگزیدگان رتبه) ب
یک پایه تشویقی تعلق ) بنا به تشخیص شوراي دانشگاه(جشنواره آموزشی شهید مطهري وجشنواره داخلی دانشگاه 

.گیردمی

.گیردشوند، یک پایه ترفیع تعلق میمیM-Philیا MPHبه اعضاي هیأت علمی که موفق به اخذ گواهینامه طی دوره ) د



١٦اداری 

یر مرتبه از استادیاري به دانشیاري یک پایه و از دانشیاري به استادي در زمان ارتقاء دو پایه در تغیبه اعضاي هیات علمی) ه
.خواهد بود1/2/1392تاریخ اجراي اعطاي پایه هاي فوق از تاریخ.تشویقی اعطاء خواهد شد

قبول یک پایه تشویقی سال خدمت تمام وقت جغرافیایی قابل 5به اعضاي هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی به ازاي هر ) و
تصویب قانون در مجلس شوراي اسالمی مورخ مبدأ محاسبه خدمت تمام وقت جغرافیایی ازتاریخ.(گیردتعلق می

.پایه خواهد 6وحداکثر تا 12/10/1375

اقی به همان مشروط به دریافت پایه استحقاقی ساالنه خواهد بود و به ازاي تعویق پایه استحق) و(هاي بند اعطاي پایه. تبصره
.  میزان تاریخ اعطاي پایه تشویقی مربوطه به تعویق خواهد افتاد

پایه تشویقی 3گردند، به ازاي هر نشان دریافتی حداکثر تا هاي دولتی نائل میبه اعضاي هیأت علمی که به دریافت نشان) ز
. باشدبرابر نظر هیأت ممیزه دانشگاه قابل اعطاء می

. تعلق میگیردزیرمی ایثارگر ترفیعات تشویقی به شرح به اعضاي هیات عل) ح

ف
امتیازرزمندگانجانبازانآزادگان، اسرا و مفقودینردی

1
تا یک سال سابقه اسارت، 

مفقودیت
از کار افتادگی% %19. 10

ماه تا یک سال خدمت در جبهه6
)گیردماه تعلق نمی6کمتر از (

پایه ترفیع1

2
اسارت، سال سابقه 2تا 1

مفقودیت
پایه ترفیع2سال خدمت در جبهه2تا 1از کار افتادگی% %29. 20

3
سال سابقه اسارت، 3تا 2

مفقودیت
پایه ترفیع3سال خدمت در جبهه3تا 2از کار افتادگی% %39. 30

4
سال سابقه اسارت، 4تا 3

مفقودیت
پایه ترفیع5سال خدمت در جبهه4تا 3از کار افتادگی% %49. 40

5
سال سابقه اسارت، 5تا 4

مفقودیت
پایه ترفیع7سال خدمت در جبهه5تا 4از کار افتادگی% %59. 50

6
سال سابقه اسارت، 6تا 5

مفقودیت
پایه ترفیع9سال خدمت در جبهه6تا 5از کار افتادگی% %69. 60

7
سال به باال سابقه اسارت، 6

مفقودیت
پایه ترفیع11سال به باال خدمت در جبهه6افتادگی به باالاز کار % 70
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دروزارتپزشکیعلومهايرشتهارزشیابیوممتحنههايهیاتعضو1370سالازکهعلمیهیاتاعضايبه) ج
)پایه6تاحداکثر(میگردداعطاءتشویقیپایهیکسال5هربازاياندبودهپزشکیوآموزش،درمانبهداشت

یابند، پایه قبلی آنان به اضافه پایه تشویقی موضوع پایه اعضاي هیأت علمی که به مرتبه باالتر ارتقاء می. 23ماده 
.این آئین نامه خواهد بود22بنده ماده 

به آن دسته از کارکنان غیر هیات علمی که از بورسیه تحصیلی وزارتخانه یا دانشگاه و یا ماموریت آموزشی . 24ماده 
اند، در صورت استخدام به صورت هیات علمی پیمانی تخصصی استفاده کردهو یا دورهPH.Dیلی در مقطع تحص

ضمناً به اعضاي هیات علمی . گیردپایه به نسبت طول دوره مصوب تعلق می3در دانشگاه بابت ایام مذکور حداکثر 
به 1/2/1392هاي متعلقه از تاریخ شوند، پایهمشمول این تبصره می1/2/1392شاغل در دانشگاه که قبل از تاریخ 

.  گرددآنان اعطاء می

به اعضاي غیر هیات علمی که بدون استفاده از ماموریت آموزشی یا بورسیه موفق به اخذ مدرك تحصیلی . تبصره
PH.Dهاي موضوع دررشته هاي مرتبط ومورد نیاز دانشگاه و یا دانشنامه دوره تخصصی پزشکی گردیده اند، پایه

. این ماده تعلق خواهد گرفت

جدولیکردیفموضوعسیاسیمقاماتبعنوانشاغلعلمیهیأتاعضاياستحقاقیساالنهترفیعات. 25ماده
مورددروآموزشیرابطهحفظبدوننامهآییناین116ماده7تبصرهجدولیکردیفو115ماده5تبصره

.شودمیاعطاءمتبوعدانشگاهباآموزشیرابطهحفظبااجراییهايسمتسایرشاغلین

.ها کما کان به قوت خود باقی استمقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیأت ممیزه دانشگاه. 26ماده 

.ات بعدي آن می باشدواصالح) 4پیوست شماره(دستورالعمل ترفیع ساالنه برابر . 27ماده 

در صورت غیرقابل قبول بودن فعالیت عضو در طی سال یا عدم کسب امتیاز الزم یا نبود حداقل ساعت .28ماده 
این پایه بعداً قابل احتساب نخواهد . کارکرد مقرر، با تصویب کمیته منتخب، ترفیع سالیانه به وي تعلق نمی گیرد

.بود



١٨اداری 

1389/ 14/10وراي عالی انقالب فرهنگی مورخ ش679اعضاي هیأت علمی براساس  مصوبه مرتبه ارتقاء .29ماده 
)5پیوست شماره(.خواهد بودانجامهاي صادره وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکیو ابالغ

فصل چهارم 

ماموریت ها




