نامهاعطايپايهتشويقياعضايهياتعلمي


شيوه
دانشگاهعلومكشاورزيومنابعطبيعيگرگان

مقدمه
به منظور رونق بخشيدن به فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه و ترغيب اعضاي هيات علمي جهت انجام فعاليتهاي پژوهشي و
بر اساس مواد  81و  32فصل چهارم آييننامه استخدامي اعضاي هيات علمي ،همه ساله بر اساس اين شيوهنامه ،به اعضاي
هيات علمي با وضعيت استخدامي رسمي (آزمايشي يا قطعي) پايه تشويقي به شرح زير اعطا ميگردد:
ماده-1در هر سال يك پايه تشويقي به افراد زير اعطا ميگردد:
 -8-8اعضاي هياتعلمي كه از بند  8-2ماده  2آييننامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيات علمي (مقاله علمي -پژوهشي) حدداقل32
امتياز ذخيره پژوهشي دارند .اين اعضا در صورت تمايل ميتوانند از يك پايه تشويقي استفاده نمايند و در مقابدل 32 ،امتيداز از
ذخيره آنها كسر خواهد شد (مثال :يك عضو هيات علمي داراي  1سال سابقه و  32امتياز پژوهشي ذخيره ميتواند يك پايده
تشويقي دريافت كند و در مقابل ،امتياز پژوهشي ذخيره وي به صفر كاهش داده خواهد شد).
 -3-8حداكثر به  5درصد از كل اعضاي هيات علمي فعال دانشگاه كه در سال بيشترين سهم را در توليدد علدم (چدا مقدا ت در
نشريات معتبر بينالمللي و داخلي علمي -پژوهشي :بند  8-2آيين نامه ارتقا) داشتهاند .براي استفاده از اين بند ،كسب حدداقل 82
امتياز از چا مقا ت ضروري است .اين افراد در هر سال با بررسي امتيازات پژوهشي سا نه در حوزه معاوندت پدژوهش و فنداوري
دانشگاه شناسايي و معرفي خواهند شد .در صورت زياد بودن واجدين شرايط ،اولويت با افرادي است كه امتياز با تري دارند.
ماده-2در هر سال ،فقط استفاده از يكي از بندهاي ماده  8ميسر ميباشد و حداكثر تعداد پايه تشويقي قابل دريافدت از ايدن
شيوهنامه  2پايه ميباشد .چنانچه يك عضو هيات علمي به طور همزمان واجد شرايط دو بند ماده  8باشد ،حق انتخاب با خود
وي خواهد بود.
ماده-3حداكثر تا پايان شهريورماه هر سال ،افراد واجد شرايط مربوط به سال قبل توسط معاون آموزشي (بند الف) و پژوهشدي (بندد ب)
به كميته ترفيعات دانشگاه معرفي ميشوند .تقاضاي اين افراد مي بايستي قبل از اين زمان واصل شده باشد و چنان چه واجد دو بندد مداده
 8ميباشند ،تمايل خود را به ترتيب اولويت مشخص كرده باشند .تقاضاهايي كه پس از اين زمان واصل شوند ،در سدال بعدد مدورد بررسدي
قرار خواهند گرفت.
اين شيوهنامه در تاريخ  82تيرماه  8238در شوراي پژوهش و فناوري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعدي گرگدان تصدويب شدد و
در تاريخ  7اسفندماه  8238در  2ماده و  3بند به تاييد هيات رئيسه دانشگاه رسيد.

