
دستورالعمل اجرايي فرصت مطالعاتي اعضاي 

  دانشگاههيأت علمي 

 

     دانشگاه صنعتي اصفهان

  معاونت پژوهش و فناوري

 

 

 

 

 العمل دستور دانشگاهها، علمي هيات اعضاي مطالعاتي فرصت انواع از استفاده جديد نامه آيين استناد به     

 تصويب به و تهيه مطالعاتي، فرصت انواع از استفاده متقاضي همكاران هايپرونده به دهي اولويت جهت حاضر

 .رسيد دانشگاه رئيسه تهيأ
 

 فرصت از استفاده داوطلب علمي هيات عضو هر آموزشي، پژوهش و فناوري و اجرايي امتيازات مجموع •

 .شودمي محاسبه مواد، از يك هر در نامهآيين اين هايسقف رعايت با و ارتقا نامهنآيي براساس مطالعاتي

 كيفيت از بعد به سوم بار براي 17 و دوم بار براي 16 اول، بار براي 15 امتياز متوسط حداقل كسب •

 .باشد مي ضروري مطالعاتي فرصت متقاضيان براي تدريس

 از مراجعت يا و استاديار عنوان به استخدام تاريخ از داوطلب هايفعاليت صرفاً امتيازات، محاسبه در •

سال اخير  5منظور مي شود و مجموع امتيازات  سال اخير 10حداكثر به مدت  قبلي، مطالعاتي فرصت

 .شودمنظور مي 1و پنج سال قبل از آن با ضريب  2داوطلب با ضريب 

به ترتيب در ضريب  ...و چهارم و  سوم ،طلب فرصت مطالعاتي بار دوممجموع اين امتيازات براي هر داو •

 نمونه استاد كشوري، نمونه پژوهشگر براي امتيازات، اين شود به عالوهضرب مي ... 7/0و  8/0 ،9/0

 در اجرايي سابقه سال سه حداقل با داوطلب و ريال ميليارد ده از بيش يافته خاتمه طرح مجري كشوري،

 .شودضرب مي 1/1 ضريب دربراي هر مورد احراز اين عناوين، جداگانه  دانشگاه، معاون متس

 آن به نسبت بقيه امتيازات و شودمي منظور 90 قبل بند در داوطلبان توسط شده كسب امتياز حداكثر •

 .شوديم  نرماليزه

 از مراجعت يا و استاديار عنوان به استخدام تاريخ( اوليه پايه با داوطلب قبل سال پنج پايه اختالف نصف •

 و استادي مرتبه با داوطلبان براي امتياز 2 و 5 ترتيب به نيز و امتياز 5 حداكثر تا )قبلي مطالعاتي فرصت

 .شودمي محاسبه دانشياري

 .شوديم تعيين 100 از قبل بند دو امتيازات مجموع اساس بر داوطلبان نهايي امتياز •

 هايبرنامه و داوطلبان نهايي امتياز به توجه با هرسال در مطالعاتي فرصت انواع از كنندگاناستفاده فهرست •

 .شودمي تعيين دانشگاه پژوهشي
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