
 

 های آموزشی، پژوهشی و اجرایی الزم جهت تمدید قرارداد اعضاء هیات علمی پیمانیحداقل فعالیت

 (یک سال آخر قرارداد)سال مورد ارزیابی  در 

 "هیات اجرائی جذب دانشگاه 61/3/95مورخ  872مصوب جلسه شماره "

 نوع فعالیت
 تمدید 

 برای اولین بار

 تمدید 

 بعد ایهبرای سال

های فعالیت

 آموزشی

 و س کارشناسیوتعداد در

  تحصیالت تکمیلی
3 3 

 امتیاز ارزیابی آموزشی 
باالتر از میانگین 

 ارزیابی دانشگاه

باالتر از میانگین 

 ارزیابی دانشگاه

 2 2 کارشناسینامه پایان تعداد

های فعالیت

 پژوهشی

داخلی های ه در کنفرانستعداد مقال

 (قطعی پذیرشچاپ یا )یا خارجی 
1 2 

 ISI و  علمی پژوهشی تمقاال

 (قطعی چاپ یا پذیرش) 
--- * 

یا  کارشناسی ارشدنامه پایان تعداد

 دکتری تحت راهنمایی
--- ** 

 

  درس غیر تکراری ارائه نماید 3حداقل ( نیمسال تحصیلی 2)متقاضی الزم است در هر سال مورد ارزیابی. 

 باشدنامه کارشناسی میهای دارای پایانمختص رشتهنامه کارشناسی تعداد پایان. 

 باشندنمایه شده مورد قبول می( قطعی چاپ یا پذیرش)هاس خارجی تنها مقاالت کنفرانس. 

 باشدرا دارا ( سنیا کنفرامجله )مولف اول مقاالت ی باید شرایط قرارگیری به عنوان ضمتقا. 

 * به میزان تجمعی به ترتیب و به صورتامتیاز الزم از این قسمت در ابتدای سال سوم، چهارم و پنجم  حداقل 

 در ISIمقاله  سهچاپ یا پذیرش حداقل . باشدمی امتیاز الزم برای ارتقاء به دانشیاری% 29و % 25، %22 حداقل

  .انتهای سال چهارم قرارداد الزامی است

 ** نامه پایان ششو  سهیک،  حداقل و به صورت تجمعی، دفاع به ترتیب در ابتدای سال سوم، چهارم و پنجم

  .ارشد الزامی استکارشناسی

  الزامی است "مسئولیت اجرایی"یا  "دانشگاه  طرح پژوهشی خارج"، "چاپ کتاب"یکی از موارد  پنجمسال  ابتدایدر. 

  ارسال پرونده تقاضای تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی در ابتدای سال پنجم فعالیت از طرف دانشکده به

 . دبیرخانه هیات اجرائی جذب دانشگاه الزامی است

  به بعد در دانشگاه به فعالیت مشغول  15/6/99 تاریخ از که اعضاء هیات علمی پیمانیبرای تمدید قرارداد این مصوبه

 .الزم االجراستتمدید خواهد شد  1395اند و سایر اعضای هیات علمی پیمانی که قرارداد ایشان در سال هشد


