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به نام آنکه فرصت داد ما را
کاربرگ ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان 

(به استناد شیوهنامه داخلی اعطای ترفیع سالیانه اعضای علمی موضوع ابالغیه شماره ٥٠٠٠٠/٥١٥٠/١٠٠ مورخ ١٣٩٤/٠٥/٢٦)

مدیر محترم گروه آموزشی ...........................                                                                                    تاریخ: ..........................
    با سالم و احترام

   اینجانب ..........................  عضو هیات علمی دارای مرتبه ....... پایه  .......... که آخرین ترفیع استحقاقی خود را در تاریخ ................... 
دریافت نمودهام، تقاضا دارم بر اساس گزارش و مستندات فعالیتهای ارائه شـده در جداول این کاربرگ پایه استحقاقی سالیانه خود را دریافت 

دارم.  

                                                                                                                  نام و نام خانوادگی 
                                                                                                                            تاریخ تقاضا و امضا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
تاریخ........................
                                                                                              شماره.....................

ریاست محترم پردیس ... 
    با سالم و احترام

    بدینوسیله تقاضای ترفیع جناب آقای/ سرکار خانم .............................................عضو هیأت علمی این گروه آموزشی که با عنایت به مفاد آئین
نامه استخدامی اعضای هیات علمی و مفاد شیوهنامه داخلی اعطای ترفیع به اعضای هیات علمی دانشگاه تکمیل شده، با احراز شرایط مقرر در 
تبصره ١ ماده ٩ شیوهنامه مذکور (شامل رعایت «میزان تدریس موظف بر اساس ماده ٧ شیوهنامه ترفیع دانشگاه» و «کسب حداقل امتیاز ١٥ از 
نظرخواهی از دانشجویان درباره کیفیت تدریس عضو») مورد موافقت گروه قرار گرفته است، جهت طرح و بررسی در کمیته ترفیعات استان تقدیم 

میشود.   
                                                                                                                                             

                                                                                                                         مدیر گروه آموزشی .....................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
تاریخ........................
                                                                                              شماره.....................

مدیریت محترم امور پردیسهای استان ... 
    با سالم و احترام

   بدینوسیله تقاضای ترفیع جناب آقای/ سرکار خانم ................................................ که با عنایت به مفاد آئیننامه استخدامی اعضای هیآت 
علمی و مقررات مربوط به ترفیع اعضای هیات علمی آموزشی مورد موافقت گروه این پردیس قرار گرفته است، جهت طرح و بررسی در کمیته 

ترفیعات استان تقدیم میشود.   
                                                                                                                                            

                                                                                                                     رئیس پردیس ................................
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جدول ١- امتیازات مکتسبه فرهنگی – تربیتی - اجتماعی (بر اساس ماده ١ آییننامه ارتقاء)

نظر کمیته ترفیع

دانشگاه استان
مشخصات نوع فعالیت شماره بند 

مربوطه

جمع (توسط کمیته):
 

جدول ٢- امتیازات آموزشی: کیفیت تدریس (طبق تبصره ٢ ماده ٩ شیوهنامه داخلی ترفیع دانشگاه)
نظر کمیته ترفیع

دانشگاه استان
امتیاز (گروه 

آموزشی)
سقف
امتیاز

موضوع نیمسال شماره بند

١/٥ کیفیت مشارکت در ارائه دروس کارورزی، کارآموزی، آزمایشگاهی و عملی تبصره ٢ ماده ٩

٢ ارزیابی گروه آموزشی از کیفیت همکاری با گروه و آموزش ارائه شده توسط عضو تبصره ٢ ماده ٩

٢ ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس عضو: (به ازای هر نمره بیش از ١٥، ٠/٥ امتیاز محاسبه میشود) تبصره ٢ ماده ٩

جمع (توسط کمیته):

جدول ٣- امتیازات پژوهشی (طبق ماده ٣ آییننامه ارتقا) (سقف امتیاز مربی آموزشی:٢ ؛ استادیار آموزشی و باالتر:٤)
نظر کمیته ترفیع

دانشگاه استان
تاریخ مشخصات (نام نشریه / 

ناشر / محل نشر / نوع و...) موضوع (نام مقاله/ کتاب/ عنوان گزارش) پدیدآورنده / 
پدیدآورندگان

شماره بند 
مربوط

جمع (توسط کمیته):
چنانچه مقاله مستخرج از پایاننامه / رساله است، قید گردد. 

تبصره: امتیازهای پژوهشی موضوع بندهای ١، ٢، ٣، ٧، ٨، ٩ ، ١٢ و ١٨ مادهی ٣ آییننامهی ارتقا که مازاد بر امتیاز مورد نیاز دریافت پایه استحقاقی باشند، قابل ذخیره است.

جدول ٤ – امتیازات اجرایی (طبق ماده ٤ آییننامه ارتقا)

نظر کمیته ترفیع مشخصات مجوز اقدام

دانشگاه استان

مدت خدمت بر
حسب ماه/ ساعت/ 

واحد
استان تاریخ شماره

مشخصات فعالیت شماره بند 
مربوطه

جمع (توسط کمیته):
جمع امتیازات چهار جدول (توسط کمیته):

صورتجلسه کمیته ترفیع مدیریت پردیسهای استان...................
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   درخواست ترفیع جناب آقای/ سرکار خانم ................................... عضو هیات علمی گروه ......................................... پردیس 
............................................... در  تاریخ ........................................ در کمیته ترفیعات استان بررسی و پس از امتیازدهی اولیه، با ترفیع ایشان از 

تاریخ ..................... به پایه .................. مرتبه ............. موافقت/ مخالفت گردید. 
  همچنین، امتیازات پژوهشی قابل ذخیره ایشان از بندهای مربوط در ماده ٣ آییننامه ارتقا برای احتساب در ترفیع استحقاقی سالهای بعد در 

مجموع به عدد............................ به حروف ............................................... است.      

اعضای کمیته ترفیع استان: 
          معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی استان:                                                                              امضا و تاریخ

 رئیس پردیس مربوط:                                                                                                          امضا و تاریخ   

 مدیر گروه مربوط:                                                                                                                امضا و تاریخ                               

عضو هیات علمی همرشته متقاضی با مرتبه حداقل استادیار:                                                      امضا و تاریخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     

  تاریخ........................

                                                                                              شماره.....................
معاونت محترم آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه 

    با سالم و احترام
   بدینوسیله تقاضای ترفیع جناب آقای/ سرکار خانم .............................................   که با عنایت به مفاد آییننامه استخدامی اعضای هیأت 
علمی و مقررات مربوط به ترفیع اعضای هیات علمی آموزشی و پس از امتیازدهی اولیه مورد موافقت کمیته ترفیع استان قرار گرفته است، به 

استناد ماده ٤٨ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی جهت طرح، بررسی و تأیید نهایی در کمیته ترفیعات دانشگاه تقدیم میشود.   
                                                                                                                                                   

                                                                                                           مدیر امور پردیسهای استان .................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
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صورتجلسه کمیته ترفیع دانشگاه
   درخواست ترفیع جناب آقای/ سرکار خانم ................................ عضو هیات علمی گروه آموزشی .............................. پردیس 
...............................مدیریت استان .......................................در  تاریخ ........................................ در کمیته ترفیعات دانشگاه بررسی و با ترفیع 

ایشان از تاریخ ..................... به پایه .................. مرتبه ............. موافقت/ مخالفت گردید. 
  همچنین، امتیازات پژوهشی قابل ذخیره ایشان از بندهای مربوط در ماده ٣ آییننامه ارتقا برای احتساب در ترفیع استحقاقی سالهای بعد در 

مجموع به عدد ................. (به حروف..............................................)  است.      

اعضای کمیته ترفیع: 

          معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه:                                                                                               امضا و تاریخ

 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه:                                                                                                           امضا و تاریخ

 نماینده ریاست دانشگاه:                                                                                                                         امضا و تاریخ

معاون فرهنگی دانشگاه:                                                                                                       امضا و تاریخ

معاون محترم طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه   
با سالم و احترام

   بدینوسیله پرونده ترفیع سالیانه جناب آقای/ سرکار خانم ................................... عضو هیات علمی گروه آموزشی .............................. پردیس 
...............................مدیریت استان ....................................... که امتیاز الزم برای اعطای ترفیع پایه استحقاقی سالیانه را کسب کرده است، با نظر 
موافق کمیته ترفیع دانشگاه جهت اقدام الزم تقدیم میشود. ضمناً امتیاز قابل ذخیره پژوهشی ایشان از بندهای مربوط در ماده ٣ آیین نامه ارتقا 
(موضوع تبصره ٣ ماده ٩ شیوه نامه داخلی اعطای ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی) تا اکنون، به عدد .......................... (به 

حروف..............................................) محاسبه شده است. 
                                                                                                                         

  
                                                                                                             معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی 

                                                                                                                                            و رییس کمیته ترفیع دانشگاه


