
 

 

 هیات اجزایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
 

 

61/3/93مورخ  693جلسه  سجدول حداقل امتیازات الزم و شرایط وتویی برای تبدیل وضعیت استادیاران بر اسا  

حداقل امتیازات  حداقل امتیازات الزم

ارتقاء به   برای الزم

 دانشیاری

  بندهای وتویی

 هَضَع

 هادُ

ایشی آزم-رسمی از 

قطعی –به رسمی   

(ارتقاء  32%)   
 

 –از پیمانی به رسمی 

 آزمایشی

ارتقاء(  14%)  
 

5/6 فعالیت های  مجموع بندها 64 4 

 فرهنگی

1 

25/3 (7) حذاکثر : رػایت ًظن ٍ اًضباط 1بٌذ  2 2  فعالیت های  

 آموزشی

 
 
20از  16حذاقل  2 20از  16حذاقل   04از  63حداقل    ذریس: کیفیت ت2بٌذ    

75/9 (30) حذاکثر  اهتیاز: کویّت تذریس 3بٌذ  62 6   

 حداقل امتیاز از مجموع بندها  04 8 13

   حداکثر امتیاز قابل احتساب آموزشی 14 14 14

25/16 فعالیت های  پژٍّطی -ٍ ػلوی    ISI: هقاالت 1بٌذ  02 10 

 پژوهشی

 
 
3 5/19 ، ٍ  12،  10،  9،  8،  1)3هجوَع بٌذّای  04 12 

14)  

25/42  حداقل امتیاز از مجموع بندها 32 26 

25/3 : حضَر فؼال ٍ توام ٍقت در داًطگاُ 1بٌذ  2 2  فعالیت های  

 اجرایی

 
4 

5/6  مجموع بندها 64 4 

 حداقل امتیاز الزم از مجموع مواد چهارگانه 604 48 78

از( در ّر ًیوسال برای یاهت 25/0اهتیاز الزم) یؼٌی  7/0درصذ از از  35)رػایت ًظن ٍ اًظباط( کسب حذاقل 1: از بٌذ 0تبصره 

است. الساهیّر هرحلِ تبذیل ٍضؼیت   

اهتیاز( برای ّر ًیوسال برای  75/1اهتیاز الزم ) یؼٌی  5حذاکثر  درصذ از 35: از بٌذکویّت تذریس کسب حذاقل  6-0 تبصره

 ّر هرحلِ از تبذیل ٍضؼیت الساهی است.

برای تبذیل ٍضؼیت استخذاهی ػضَ ّیات  ) راٌّوایی ٍ هطاٍرُ پایاى ًاهِ(1-6جذٍل  9کسب اهتیاز هربَط بِ ستَى  :3تبصره 

قطؼی ، هطرٍط بِ دایر بَدى ٍ داًص آهَختِ داضتي در دٍرُ کارضٌاسی ارضذ  –آزهایطی بِ رسوی  –ػلوی آهَزضی از رسوی 

در صَرت دایر بَدى هقطغ ارضذ اهتیاز ٍتَیی پایاى ًاهِ برای تبذیل ٍضؼیت از   رضتِ هتقاضی در هَسسِ هحل خذهت است.

( هی باضذ. 5.2درصذ یؼٌی  65قطؼی )  –رسوی  بِ آزهایطی -است ٍ برای تبذیل ٍضؼیت از رسوی 8بِ داًطیاری  اری استادی  

 



 

 

 

 هیات اجزایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری
 

 

61/3/93مورخ  693جلسه  سیازات الزم و شرایط وتویی برای تبدیل وضعیت مربیان  بر اساجدول حداقل امت  

حداقل امتیازات  حداقل امتیازات الزم

ارتقاء به   برای الزم

 دانشیاری

  بندهای وتویی

 هَضَع

 هادُ

آزمایشی -رسمی از 

قطعی –به رسمی   

(ارتقاء  24%)   
 

 –از پیمانی به رسمی 

 آزمایشی

اء( ارتق 02%)  
 

5 5/2 فعالیت های  مجموع بندها 64 

 فرهنگی

1 

5/2  25/1 : رػایت ًظن ٍ اًضباط 1بٌذ  2  فعالیت های  

 آموزشی

 
 
04از  63حداقل  2 04از  63حداقل   04از  63حداقل    (20: کیفیت تذریس) ارزش از 2بٌذ    

5/7  75/3 (30) حذاکثر اهتیاز : کویّت تذریس 3بٌذ  62   

 مجموع بندها 04 5 10

   حداکثر امتیاز قابل احتساب آموزشی 14 14 14

5/12  25/6 فعالیت های  پژٍّطی -ٍ ػلوی    ISI: هقاالت 1بٌذ  02 

 پژوهشی

 
 
3 15 5/7 ، ٍ  12،  10،  9،  8،  1)3هجوَع بٌذّای  04 

14)  

5/32  25/16  مجموع بندها 32 

5/2  25/1 ت در داًطگاُ: حضَر فؼال ٍ توام ٍق 1بٌذ  2  فعالیت های  

 اجرایی

 
4 

5 5/2  مجموع بندها 64 

 حداقل امتیاز الزم از مجموع مواد چهارگانه 604 30 60

اهتیاز( در ّر ًیوسال برای  25/0اهتیاز الزم) یؼٌی  7/0درصذ از از  35)رػایت ًظن ٍ اًظباط( کسب حذاقل 1: از بٌذ 0تبصره 

ت.ّر هرحلِ تبذیل ٍضؼیت الساهی اس  

اهتیاز( برای ّر ًیوسال برای  75/1اهتیاز الزم ) یؼٌی  5درصذ از حذاکثر  35: از بٌذکویّت تذریس کسب حذاقل  6-0تبصره 

 ّر هرحلِ از تبذیل ٍضؼیت الساهی است.


