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  به نام خدا

  تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان دستور العمل

  آزمایشی ـ از پیمانی به رسمی )الف
  

تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان از پیمانی به رسمی  )1ماده 

 ذیلبا احراز شرایط  می دهندتقاضای خود را به دانشگاه ارائه  1/1/92از تاریخ که آزمایشی 
  :امکان پذیر است

 :کسب امتیاز 1-1

ضعیت اجرایی جذب و تبدیل ودستور العمل  9ماده  1بند  1بر اساس تبصره 
علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی استخدامی اعضای هیأت  

 4/9/87شورای عالی انقالب فرهنگی و مصوبه مورخ  19/4/86مورخ  608مصوبه 
رئیس محترم  11/9/87دش مورخ /5998جذب ابالغی طی نامه شماره هیأت عالی 

اول از دور پنجم هیأت  هیأت عالی جذب هیأت علمی و با عنایت به مصوبه جلسه
عضو هیأت علمی دانشگاه کاشان  26/5/89دانشگاه های منطقه اصفهان مورخ امنای 

حداقل امتیازهای  بایدآزمایشی  ـ برای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی
به که بر اساس مصوبه هیأت امنا آیین نامه ارتقاء را به شرح ذیل  5جدول شماره 

با مدرک کارشناسی برای مربی آموزشیار جدول  این حداقل امتیازهای% 70میزان 
بر مبنای ارتقاء مرتبه از مربی آموزشیار به مربی و برای مربی بر مبنای ارتقاء ارشد 
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مرتبه از مربی به استادیار و برای استادیار بر مبنای ارتقاء مرتبه از استادیار به دانشیار 
  :ایدکسب نم می باشدآیین نامه ارتقاء  5مندرج در جدول شماره 

برای تبدیل وضعیت استخدامی آیین نامه ارتقاء  5از جدول شماره حداقل امتیازهای الزم 

  از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی دانشگاه کاشان علمی آموزشیهیأت اعضای 

مرتبه 
قبل از 
  ارتقاء

مرتبه 
قبل از 
  ارتقاء

حداقل امتیاز الزم از 
فرهنگی، تربیتی و ( "1"ماده

  )اجتماعی

  " 2 "امتیاز آموزشی مادهحداقل 
  آموزشی

  "6"بند
سایر 

بندها 

بجز 

  6بند

مجموع 
  *بندها

 "1"بند
  "2"بند

  3بند
مجموع 
  5ارزش از  بندها

  مربی
  آموزشیار

  مربی

5/3  5/3  7  5/3  

8/3  

6/5  14  
  8/3  استادیار  مربی

  8/3  دانشیار  استادیار

  4  استاد  دانشیار

مرتبه 
قبل از 
  ارتقاء

مرتبه 
قبل از 
  ارتقاء

  " 3 "حداقل امتیاز الزم ماده
  )پژوهشی و فناوری(

امتیاز الزم حداقل 
  " 4 "ماده

  )علمی ـاجرایی(

حداقل 
امتیاز از 
مجموع 

مواد تعیین 
کننده 

  )وتویی(
  4تا 1

حداقل 
امتیاز کل 

از 
مجموع 

 1مواد 
  4تا

 "١"بند
 مجموع بندهای 

1  ،  8   ،12   
   3 -18 -3و بند

مجموع 
  بندها

  بند
"١"  

مجموع 
  بندها

  مربی
  آموزشیار

  21  7  3/2  مربی

5/3  7  

5/45  63  

  70  5/59  35  5/10  5/3  استادیار  مربی

  77  63  5/38  5/10  5/3  دانشیار  استادیار

  84  5/66  42  75/15  25/5  استاد  دانشیار
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آیین نامه ارتقاء برای تبدیل وضعیت استخدامی  5حداقل امتیازهای الزم از جدول شماره 

  دانشگاه کاشان از پیمانی به رسمی ـ آزمایشی پژوهشیعلمی هیأت اعضای 

مرتبه 
قبل از 
  ارتقاء

مرتبه 
قبل از 
  ارتقاء

 "1"حداقل امتیاز الزم از ماده
  )فرهنگی، تربیتی و اجتماعی(

  "2"ماده
  آموزشی

 "3"حداقل امتیاز الزم ماده
  )پژوهشی و فناوری(

سایر بندها   "5"بند

  5بجز بند
مجموع 
  *بندها

  1ستون    1بند 
  2بند 

  1بند   5ارزش از 

  مربی
  آموزشیار

  مربی

5/3  5/3  7  

8/3  2/4  6/5  

2/4  8/3  استادیار  مربی  4/8  

2/4  8/3  دانشیار  استادیار  5/10  

2/4  4  استاد  دانشیار  5/17  

مرتبه 
قبل از 
  ارتقاء

مرتبه 
قبل از 
  ارتقاء

  "3"ادامه حداقل امتیاز الزم ماده
  )پژوهشی و فناوری(

حداقل امتیاز الزم 
  "4"ماده

حداقل   )علمی ـاجرایی(
امتیاز از 
مجموع 

مواد تعیین 
کننده 

  )وتویی(
  4تا 1

حداقل امتیاز 
کل از مجموع 

  4تا 1مواد 
  3ستون  2ستون

مجموع 
  ستونها
  

  
  
  ١بند 

  

 
مجموع 
 بندها
 

  

مجموع 
بندها 

  6تا3

  مجموع بندهای 
2  ،  9  ،  14   

  3-19-3 و بند
  مربی

  آموزشیار
  35  6/19  2/11  مربی

5/3  7  

5/45  63  

  70  5/45  35  4/22  4/8  استادیار  مربی

  77  49  5/38  28  3/6  دانشیار  استادیار

  84  56  5/45  5/38  8/2  استاد  دانشیار
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 :1تبصره 

و  امتیاز برای مربی آموزشیار با مدرک کارشناسی ارشد و مربی و استادیار 8/3کسب حداقل 
در خصوص ) کیفیت تدریس ( آیین نامه ارتقاء  2-2امتیاز برای دانشیار از بند 4حداقل  کسب

الزم به ذکر است اعداد ذکر شده بر . اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی الزامی است
و بر اساس ارزشیابی دروس که توسط دفتر نظارت دانشگاه انجام می گردد سنجیده  5مبنای 
  . می شود

  :رایطسایر ش 1-2

شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز  29/9/90مورخ  127با عنایت به مصوبه جلسه 
آموزشی مبنی بر ابالغ طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها طی 

معاون محترم فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و  5/11/90مورخ  225377/8نامه شماره 
هیأت اجرایی جذب دانشگاه کاشان، کلیه  30/11/90مورخ  48شماره  فناوری و مصوبه جلسه

اعضای هیأت علمی جهت تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی ملزم به 
  .دوره از دوره های ده گانه طرح مذکور می باشند پنجگذراندن حداقل 

  :زمان توقف 1-3

آیین نامه استخدامی اعضای هیأت  13و  12 زمان توقف در دوره پیمانی بر اساس ماده
  .علمی دانشگاهها تعیین می گردد

فرایند بررسی تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی بر  )2ماده

  :اساس این دستورالعمل به شرح زیر است
  .جذب ییارائه تقاضا به همراه فرمهای تکمیل شده امتیازات به دبیرخانه هیأت اجرا 2-1
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  .بررسی مدارک به وسیله رئیس دبیرخانه هیأت 2-2
دانشکده یا پژوهشکده توسط  تبدیل وضعارسال مدارک تأیید شده برای کمیته  2-3

  .رئیس دبیرخانه هیأت
آیین نامه ارتقاء  5امتیازات جدول شماره  % 70بررسی مدارک جهت تأیید کسب  2-4

با حضور نماینده هیأت اجرایی جذب ه یا پژوهشکددانشکده  تبدیل وضعتوسط کمیته 
  .دانشگاه که طی ابالغ رئیس دانشگاه به رئیس دانشکده یا پژوهشکده معرفی می شود

 تبدیل وضعکمیته  دبیراعالم نتیجه بررسی به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب توسط  2-5
  .دانشکده یا پژوهشکده

  .بررسی نهایی تقاضا در هیأت اجرایی جذب دانشگاه 2-6
در صورت مثبت بودن نتیجه ، اعالم رأی هیأت به مدیریت دفتر نظارت و سنجش  2-7

بعد از تأیید  آموزش دانشگاه توسط دبیر هیأت به منظور انجام مراحل اداری صدور حکم
  .جذب وزارت علوم، تحقیات و فناوری  صالحیت عمومی و اخذ مجوز از هیأت مرکزی

  
  قطعی ـ سمیبه ر آزمایشی ـ رسمی  از )ب

رسمی دانشگاه کاشان از آموزشی تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی  )3ماده 

با تقاضای خود را به دانشگاه ارائه داده اند  1/10/87از تاریخ که  قطعیبه رسمی  آزمایشی
  :امکان پذیر است ، احراز شرایط زیر

دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل  9ماده  1ارتقاء به مرتبه باالتر بر اساس بند  3-1
وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی 
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هیأت عالی جذب وزارت علوم،  11/9/87ش د  مورخ /5998شماره  ابالغ شده طی نامه
شورای عالی  19/4/86مورخ  608مصوبه  5ه ماد 4تحقیقات و فناوری با استناد به بند 

  .انقالب فرهنگی
  :سایر شرایط 3-2

شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز  29/9/90مورخ  127با عنایت به مصوبه جلسه 
آموزشی مبنی بر ابالغ طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 

معاون محترم فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات  5/11/90مورخ  225377/8مه شماره طی نا
هیأت اجرایی جذب دانشگاه کاشان،  30/11/90مورخ  48و فناوری و مصوبه جلسه شماره 

به رسمی  کلیه اعضای هیأت علمی جهت تبدیل وضعیت استخدامی از رسمی آزمایشی
  .دوره های ده گانه طرح مذکور می باشند تمامی ملزم به گذراندن  قطعی

  تأیید هیأت اجرایی جذب دانشگاه 3-3

فرایند بررسی تقاضای تبدیل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بر  )4ماده

  :اساس این دستورالعمل به شرح زیر است
  .ارائه تقاضا به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه 4-1
استعالم از دبیرخانه هیأت ممیزه توسط رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه و  4-2

متقاضی مندرج در جدول شماره درخواست تصویر تأیید شده خالصه وضعیت امتیازات 
  .آیین نامه ارتقاء5
  .بررسی نهایی تقاضا در هیأت اجرایی جذب دانشگاه 4-3
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رأی هیأت به مدیریت دفتر نظارت و سنجش  در صورت مثبت بودن نتیجه ، اعالم 4-4
بعد از تأیید  آموزش دانشگاه توسط دبیر هیأت به منظور انجام مراحل اداری صدور حکم

  .صالحیت عمومی و اخذ مجوز از هیأت مرکزی جذب وزارت علوم، تحقیات و فناوری
اجرایی  هیأت20/12/91 مورخ 63شماره  جلسه تبصره در 1و  ماده 4در دستورالعمل این 

برای بررسی پرونده های تبدیل وضعیت استخدامی رسید و به تصویب جذب دانشگاه کاشان 
 .االجرا استشود الزم می تحویل داده هیأت اجرایی جذب دانشگاه به  1/1/92که از تاریخ 


