
 راهنمای تکمیل فرم ترفیعات

ی ٍ اجشایی بِ هذیش تىویل فشم تشفیع سالیاًِ تَسظ هتماضی حذاوثش یه هاُ لبل اص هَعذ همشس ٍ اسائِ آى با ولیِ هستٌذات آهَصضی ، پژٍّط-1

 (با الصاق بشچسب هطخصات)یشبظ گشٍُ آهَصضی ر

 بَطتأییذ هذیش گشٍُ اص عشیك عشح دس ضَسای تخصصی گشٍُ آهَصضی هش-2

 تأییذ سئیس داًطىذُ-3

اسسال فشم ، هذاسن ٍ هستٌذات هتماضی اص سَی داًطىذُ یا گشٍُ آهَصضی بِ واسگضیٌی ّیأت علوی ٍاحذ داًطگاّی جْت عشح دس وویتِ -4

 تشفیعات

 .ات هوَْس ٍ تأییذ گشددبٌذ هشبَط بِ اسسال بِ هَلع یا تأخیش ًوشات هشبَط بِ فعالیتْای آهَصضی ، الضاهاً بایستی تَسظ دفتش اهتحاً-5

تذسیس اثشبخص دسٍس هَظف ، )اهتیاص آهَصضی  4حذالل : اهتیاص الصم است وِ ضاهل 11بشای اعغای یه پایِ تشفیع سالیاًِ وسب حذالل -6

 4، حذالل ( صاتحشفِ ای هتماضی ٍ دیگش اهتیا-اًضباط آهَصضی ، اسسال بِ هَلع ًوشات دسٍس دس ّش ًین سال ٍ بِ سٍص ًگِ داضتي ٍبگاُ علوی

 (ضشوت دس جلسات گشٍُ ّای تخصصی ، عضَیت دس وویتِ ّای تحمیمی ٍ دیگش اهتیاصات)اهتیاص اجشایی  2اهتیاص پژٍّطی ، ٍ 

اهتیاص پژٍّطی سا اسائِ ًوایٌذ اص تاسیخ  4پایِ بِ آى دستِ اص اعضای ّیأت علوی وِ ًتَاًٌذ دس هْلت همشسهستٌذات الصم بشای وسب  اعغای -7

 .پژٍّطی ٍ تأییذ آى دس وویتِ تشفیعات خَاّذ بَد ٍ پایِ ّای بعذی ایي گًَِ هتماضیاى ًیض بش ّویي هبٌا اعغا خَاّذ ضذ َیل هستٌذاتتح

عالٍُ . یه پایِ تشفیع سالیاًِ هعاًٍیي ٍاحذّا وِ داسای حىن سسوی اص ساصهاى هشوضی ّستٌذ  اعغای اهتیاص پژٍّطی بشای 2وسب حذالل -8

 اهتیاص اجشایی 2اص آهَصضی ٍ اهتی 4بش 

 بِ صَست ّیأت علوی صَست ًیوِ ٍلت با داًطگاُ آصاد اسالهی ّوىاسی هی ًوایٌذ ٍ ّیچ گًَِ استباط استخذاهیاعضای ّیأت علوی وِ بِ -9

با سعایت ضَابظ ٍ همشسات ایي بخطٌاهِ هی تَاًٌذ ّش سال با وسب با سایش داًطگاُ ّا ٍ هؤسسات آهَصضی ٍ پژٍّطی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی ًذاسًذ 

 .اص یه پایِ ًیوِ ٍلتی تشفیع بشخَسداس گشدًذ( 1)حذالل اهتیاصات هشبَط بِ بٌذ 

 وِ علَم ، تحمیمات ٍ فٌاٍسی یا بْذاضت ، دسهاى ٍ آهَصش پضضىی اعضای ّیأت علوی توام ٍلت ضاغل دس داًطگاُ ّای ٍابستِ بِ ٍصساتیي-11

صاد اسالهی ّوىاسی هی ًوایٌذ ، بِ ضشط اسائِ حىن واسگضیٌی هبٌی بش اعغای پایِ سالیاًِ دس داًطگاُ دٍلتی ، اص بِ صَست ًیوِ ٍلت با داًطگاُ آ

فعالیت ّای  "اسائِ ضذُ  هطتشن یه پایِ ًیوِ ٍلتی تشفیع دس داًطگاُ آصاد اسالهی بشخَسداس خَاٌّذ ضذ ، هطشٍط بش ایٌىِ فعالیتْای پژٍّطی

سا ًیض بِ ًام ایي داًطگاُ چاپ ًوَدُ باضٌذ ٍ بتَاًٌذ اص ایي گًَِ  "پژٍّطی وِ با ّوىاسی داًطجَیاى داًطگاُ آصاد اسالهی اًجام ضذُ است

 .اهتیاص وسب ًوایٌذ 2فعالیتْای پژٍّطی حذالل 

شفیعات ٍاحذ داًطگاّی هبذأ بشسسی بایذ تَسظ وویتِ ت ، سایش ٍاحذّای داًطگاّیدسخَاست تشفیع سالیاًِ اعضای ّیأت علوی هأهَس دس -11

 .ضَد

 6استفادُ هی ًوایٌذ بِ ضشط وسب حذالل  "تا سمف یه سال"وِ اص هشخصی استعالجی صایواى ( صى)آى دستِ اص اعضای ّیأت علوی -12

 .اهتیاص پژٍّطی ، اص یه پایِ تشفیع ساالًِ بْشُ هٌذ خَاٌّذ ضذ

 .ذهت ًظام ٍظیفِ اعضای ّیأت علوی عشح هطوَلیي هتخصص ، هطوَل دسیافت پایِ سالیاًِ ًوی گشددهذت صهاى دٍسُ ضشٍست خ-13

  .بِ ایام تعلیك ، هشخصی بذٍى حمَق ٍ اًفصال هَلت ، پایِ استحمالی سالیاًِ تعلك ًوی گیشد-14

 .پشیٌت گشفتِ ضَد( یه بشگی)فشم فمظ ٍ فمظ بِ صَست پطت ٍ سٍ : تزوشهْن


