
 

 رسمی تمام وقت  اعضای هیات علمی: گروه هدف                                           کدفرایند :                

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی حوزه :                           
 

 

 

 پژوهشیاعطای پایه تشویقی نام فرایند :                   

   ترکیب هر دو -دستی  - نرم افزار  انجام فرایند به وسیله :                

 به اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی پژوهشیاعطای پایه تشویقی  خروجی اصلی فرایند:              

 

شویق، ترغیب و ارج نهادن به   شرح فرایند :                 شیراز در       خدمات به منظور ت صنعتی  شگاه  ضاء هیات علمی دان ارزنده اع

عطا می  ا "شیوه نامه اعطای پایه تشویقی اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شیراز      "حوزه پژوهشی بر طبق مواد دستور العمل   

 شود.

 

 نحوه اجرا :          

 احراز یکی از شرایط ذیل توسط عضو هیات علمی .1

 امتیاز پژوهشی قابل ذخیره  100الف( کسب 

 های ملی و بین المللیبرگزیدگان جشنواره (ب

 استفاده کنندگان از فرصت مطالعاتی صنایع داخلی)بر اساس آیین نامه فرصت مطالعاتی( (ج

ون یمیل 400طرح های برون دانشگگگگاهی خاتمه یافته با بایسگگگری و یا خرید ت هیزات حداقل  (د

 (شودمی افزودهمبلغ مصوب شده  به درصد 15ساینه  1396سال در یک سال )از ریال 

  :الف مورددر صورت احراز  .2

 تکمیل و ارسال فرم درخواست پایه تشویقی توسط عضو هیات علمی به دانشکده -

بررسی و در صورت تایید ارسال فرم درخواست پایه تشویقی عضو هیات علمی توسط رئیس دانشکده         -

 به معاونت آموزشی

سال   - سط معاونت           ار شگاه تو شورای ترفیع پایه دان ضو هیات علمی به  شویقی ع ست پایه ت فرم درخوا

 آموزشی

کسر امتیاز کسب شده از امتیاز ذخیره در صورت موافقت شورای ترفیع پایه با درخواست مطرح شده؛  -

  تپژوهشی عضو هیات علمی و موافقت با اعطای پایه تشویقی توسط معاونت آموزشی بر اساس مصوبا

 جلسات کمیته ترفیع پایه دانشگاه  

 ب، ج، ددر صورت احراز شرایط  .3

 پیشنهاد اعطای پایه به عضو هیات علمی توسط دانشکده مربوطه به معاونت پژوهشی -

مکاتبه   بررسی و جهت دانشگاه به معاونت آموزشی توسط معاونت پژوهشی ارجاع درخواستو بررسی  -

 با هیات رئیسه دانشگاه

 

 معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها 

 

 



هشی   وارسال نامه درخواست صدور حکم اعطای پایه تشویقی پژ    در صورت موافقت هیات رئیسه دانشگاه؛     .4

 عضو هیات علمی به معاونت اداری و مالی توسط معاونت آموزشی

 

 

 

 مورد نیازمدارک 

 

 شویقی تعطای پایه هیات امناء دانشگاه در خصوص ا آیین نامه استخدامی و مصوبات 

  پایه تشویقی اعضاء هیات علمی دانشگاه صنعتی شیرازشیوه نامه اعطای 

 آیین نامه فرصت مطالعاتی 

 

 

 

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 


