دستورالعمل اعطای ترفیع سالیانو
اعضای ىیئت علمی دانشگاه رازی
( امتیازات فرىنگی )

حداکثر امتیاز از جدول های  1تا  4 :6امتیاز

جدول 1
به کلیۀ فعبلیت هبی پژوهشی عضو هیئت علمی شبمل:

ردیف1

 -1مقبله علمی چبپ شده در نشزیبت داخلی بب رویکزد اسالمی درحوسۀ فزهنگی ،تزبیتی و اجتمبعی
 -2تصیف ،تألیف ،گزدآوری و تزجمۀ کتبة بب رویکزد اسالمی در حوسۀ فزهنگی ،تزبیتی و اجتمبعی

موضوع فعبلیت

ردیف
1

همبلِ چبح شذُ دس هدلٔ علوٖ  -پژٍّشٖ هعتجش

2

هملِ چبح شذُ دس هدلٔ علوٖ  -تشٍٗدٖ

3

همبلِ چبح شذُ دس داٗشُ الوعبسف ٍ داًشٌبهِ خْبى اسالم

4

همبلِ چبح شذُ دس ًششٗبت علوٖ تخصصٖ (سبٗش)

5

همبلِ علوٖ  -پژٍّشٖ چبح شذُ ٍ هستخشج اص پبٗبى ًبهِ داًشدَ

6

چبح خالصِ ٗب هتي کبهل همبلِ دس ّوبٗش ّبٕ علوٖ هعتجش داخلٖ ٍ ث٘ي الوللٖ

7

تصح٘ح ٍتصٌ٘ف کتبة

8

تأل٘ف کتبة

9

ٍٗشاستبسٕ کتبة

10

کتبة ثشگضٗذٓ سبل دس سطح کشَسٕ

11

تأل٘ف هدوَعِ کتبة ّبٕ ّوبًٌذ داٗشُ الوعبسف

12

تدذٗذ چبح کتبة تأل٘فٖ ٗب تصٌ٘فٖ دس صَستٖ کِ حذالل ثِ ه٘ضاى  %40دس هحتَإ آى

سقف امتیبس

4

اصالح ٗب اضبفِ صَست گ٘شد.
13

تشخوِ کتبة

14

طشح پژٍّشٖ

توضیحات :
 .1هشجغ تأئ٘ذ کٌٌذُ سٍٗکشد اسالهٖ هباحث فشٌّگٖ ،تشب٘تٖ ٍ اجتواػٖ آثاس (کتاب ٍ هقالِ) سئ٘س ًْاد ًواٌٗذگٖ هقام
هؼظن سّبشٕ ٍ هؼاٍى فشٌّگٖ اجتواػٖ داًشگاُ است .
 .2هالک اهت٘اصدّٖ بِ هقاالت ،دسجٔ ػلوٖ ًششِٗ ٗا سطح ّواٗش است.
 .3هؼ٘اس اهت٘اصدّٖ بِ کتاب؛ ًَع اثش(تأل٘ف ،تصٌ٘ف ٍ  ،)...سال ًشش ،شواسگاى کتاب ،اػتباس ًاشش،هَضَع اثش است.
 .4بِ آثاس پژٍّشٖ گشٍّْإ تخصصٖ کِ ق٘ذ فشٌّگٖ ٗا اسالهٖ سا بِ ّوشاُ داسًذ؛ افضٍى بش اهت٘اص پژٍّشٖ هشسَم دس
ساهاًِ گلستاى  %20اهت٘اص فشٌّگٖ ٍ بِ دٗگش گشٍُ ّا  %30اهت٘اص تؼلق ه٘گ٘شد.

جدول 2
تهیه پیوست فزهنگی

ردیف2

ردیف

موضوع فعبلیت

1

اسائِ پَ٘ست فشٌّگٖ ثشإ هشاکض دٍلتٖ ٍ غ٘شدٍلتٖ

حداکثز امتیبس

سقف امتیبس

استبًٖ ()1
هٌطمِ إ()1/5

2

هلٖ()2
توضیحات :
 .1فاٗل ًظام ًاهِ پَ٘ست فشٌّگٖ ٍ هصادٗق پَ٘ست فشٌّگٖ (هصَبِ شَسإ ػالٖ اًقالب فشٌّگٖ) بِ آدسسْإ رٗل قابل
دستشسٖ است .
)ساهأً پَ٘ست فشٌّگٖ(

1. peyvast.farhangoelm.ir

(هؼاًٍت فشٌّگٖ ٍ اجتواػٖ داًشگاُ :فشم ّا ٍ آٗ٘ي ًاهِ ّا)

2. Farhangi.razi.ac.ir

 .2اسائِ گَاّٖ هشاکضدٍلتٖ ٍغ٘شدٍلتٖ دس ّشسِ سطح استاًٖ ،هٌطقْإ ٍ هلّٖ بِ تأئ٘ذ هؼاًٍت فشٌّگٖ ٍ اجتواػٖ داًشگاُ
بشسذ.

جدول 3
ارائه مشبوره فزهنگی

ردیف 3و 4

ردیف
1
2

موضوع فعبلیت

عضَٗت دس شَسإ  -هشَستٖ فشٌّگٖ داًشگبُ
هشبٍس فشٌّگٖ داًشگبُ دس اهَس علوٖ ،فشٌّگٖ ،س٘بسٖ ٍ اختوبعٖ داًشدَٗبى ٍ
اعضبٕ ّ٘ئت علوٖ

توضیحات :
 .1هشجغ تأئ٘ذ کٌٌذُ بٌذ  2 ٍ 1هؼاًٍت فشٌّگٖ ٍ اجتواػٖ داًشگاُ است .

حداکثز

سقف

امتیبس

امتیبس

1
1

2

جدول 4
مسؤولیت پذیزی فزهنگی و....

ردیف5

موضوع فعبلیت

ردیف

هسؤٍل٘تپزٗشٕ دس اصالح ٍ ّذاٗت
ًگششْبٕ هطلَة فشٌّگٖ ٍ
1

هشبسکت ٗب اًدبم فعبل٘تْبٕ
فشٌّگٖ ،تشث٘تٖ ٍ ٗب عٌبٍٗي هشبثِ
ثشإ کلِ٘ الشبس داًشگبّٖ ثب کست
هَافمت هؤسسِ هحل خذهت

حداکثز

سقف

امتیبس

امتیبس

 .1طشاحٖ ،ثشًبهِ سٗضٕ ٍ هشبسکت دس اهَسفشٌّگٖ ،تشث٘تٖ،
اختوبعٖ ٍ علوٖ ثشإ داًشدَٗبى ،اعضبٕ ّ٘أت علوٖ ،طالة
ٍ کبسکٌبى
 .2عضَٗت دس کو٘تِ ّبٕ اخالق هشاکض تحم٘مبتٖ ،ث٘وبسستبى ّب
ٍ داًشگبُ ّب
 .3سبٗش فعبل٘تْبٕ هشتجط اص لج٘ل:
الف) عشضِ خذهبت هشبٍسّبٕ علوٖ ،فشٌّگٖ ،تشث٘تٖ،
اختوبعٖ ٍ آهَصشٖ ثِ داًشدَٗبى ٍ طالة
ة) حضَس هستوش ٍ هؤثش دس هشاکض داًشدَٖٗ اعن اص کبًًَْب،
هسبخذ ،خَاثگبّْب ٍ ...
–
ج) هشبسکت دس تشٍٗح علوٖ ٍ فشٌّگٖ الگَٕ اسالهٖ
اٗشاًٖ پ٘ششفت ثب تأٗ٘ذ کو٘سَ٘ى تخصصٖ رٗشثط
د) هشبسکت فعبالًِ دس تشک٘ل خلسبت ّن اًذٗشٖ اسبت٘ذ

1

2

2

عضَٗت ٗب هشبسکت فعبل دس ثشگضاسٕ خلسبت ّن اًذٗشٖ اسبت٘ذ

1

3

هشبٍس فشٌّگٖ داًشگبُ دس اهَس هزّجٖ ٍ دٌٖٗ

1

4
5

عضَٗت ٍ فعبل٘ت دس ّش ٗک اص کو٘تْْبٕ ًبظش ثش ًششٗبت داًشدَٖٗ ،اهش ثِ هعشٍف ٍ ًْٖ
اص هٌکش ،البهِ ًوبص ،حدبة ٍ عفبف
اسائِ خذهبت هشبٍسُ ثِ کل٘ٔ الشبس داًشگبّٖ ثب حکن سئ٘س هشکض هشبٍسُ داًشگبُ

(ّشسبل) 0/5

1

توضیحات :
 .1هشجغ تأئ٘ذ کٌٌذُ بٌذّإ ( )1 – 4سئ٘س ًْاد ًواٌٗذگٖ هقام هؼظّن سّبشٕ ٍ هؼاًٍت فشٌّگٖ ٍ اجتواػٖ داًشگاُ است.
 .2هشجغ تأئ٘ذ کٌٌذُ بٌذ( )5سئ٘س هشکض هشاٍسٓ داًشگاُ است.

جدول 5
ردیف 7

ردیف

جوایش فزهنگی ،کبرگبه و ....

موضوع فعبلیت

حداکثز

سقف

امتیبس

امتیبس

1

کست خَاٗض فشٌّگٖ دس صهٌ٘ٔ تشٍٗح فشٌّگ اٗثبس ٍ شْبدت

1

2

ثشگضاسٕ ًوبٗشگبُ آثبس ٍ کبسگبُ ٌّشٕ ثب سٍٗکشد فشٌّگٖ – اسالهٖ

1

ششکت دس کبسگبُ داًش افضاٖٗ ٍ تَاًوٌذسبصٕ اعضبٕ ّ٘أت علوٖ ثب اسائِ گَاّٖ
3

اص هعبًٍت فشٌّگٖ ٍ اختوبعٖ ٗب ًْبد ًوبٌٗذگٖ همبم هعظّن سّجشٕ ٗب هشاکضهَسد
تأئ٘ذ حَصٓ هعبًٍت فشٌّگٖ ٍ اختوبعٖ داًشگبُ ًٍْبد؛ اص خولِ هعبًٍت آهَصشٖ ٗب

2

3

دفتش طشح ٍ ثشًبهِ – (ثِ اصإ ّش  8سبعتٗ ،ک اهت٘بص تعلك هٖ گ٘شد).
4
5

طشاحٖ ٍ هشبسکت فعبل دس ثشگضاسٕ کشسٖ ّبٕ آصاد اًذٗشٖ ًمذ ٍ ًظشِٗ پشداصٕ
ثشگضاسٕ کبسگبّْبٕ داًش افضاٖٗ ،تَاًوٌذ سبصٕ ،هعشفت افضاٖٗ ثِ داًشدَٗبى،
اعضبء ّ٘أت علوٖ ٍ کبسهٌذاى – (ثِ اصإ ّش  4سبعت ٗک اهت٘بص تعلك هٖ گ٘شد).

1
2

توضیحات :
 .1هشجغ تأئ٘ذ کٌٌذٓ بٌذ(  )1اسائِ گَاّٖ هؼتبش اص سَٕ ساصهاى بشگضاسٕ کٌٌذُ ٍ تأئ٘ذ هؼاًٍت فشٌّگٖ ٍ اجتواػٖ داًشگاُ
است.
 .2هٌبغ تأئ٘ذ کٌٌذٓ بٌذ( )2-5هؼاًٍت فشٌّگٖ ٍ اجتواػٖ ٍ سئ٘س ًْاد ًواٌٗذگٖ هقام هؼظّن سّبشٕ دس داًشگاُ است.

جدول 6
ردیف 7
ردیف

مشبرکت فعبل در رفع ....

موضوع

حداکثز
امتیبس

1

هشبسکت فعبل دس ثشًبهِ ّبٕ ثس٘ح اسبت٘ذ

1

2

هشبسکت فعبل دس سبصهبى ّبٕ خ٘شِٗ

1

3

هشبسکت فعبل دس سفع هعضالت اختوبعٖ ثب تأئ٘ذ اداسات ثْضٗستًٖ٘ ،شٍٕ اًتظبهٖ،

1

سقف امتیبس

استبًذاسٕ ٍ دٗگش هشاکض هَسد تأئ٘ذ حَصُ هعبًٍت فشٌّگٖ
4

داٍسٕ هسبثمبت ٍ خشٌَاسُ ّبٕ فشٌّگٖ دس سِ سطح استبًٖ ،هٌطمِ إ ٍ هلٖ

1

5

هشبسکت فعبل دس فعبل٘ت ّبٕ ٍسصشٖ فَق ثشًبهِ

1

6
7

دث٘ش اخشاٖٗ ٗب علوٖ خشٌَاسُ ّبٕ فشٌّگٖ دس سِ سطح استبًٖ ،هٌطمِ إ ٍ هلٖ
دٗگش فعبل٘ت ّبٕ فشٌّگٖ

3

1
1

توضیحات :
 .1هؼ٘اس تأئ٘ذ بٌذ( )1اسائِ گَاّٖ اص سَٕ ساصهاى بس٘ج اسات٘ذ است.
 .2هؼ٘اس تأئ٘ذ بٌذ( )2 ٍ 3اسائِ گَاّٖ اص سَٕ ساصهاى ّإ هزکَس ٍ تأئ٘ذ هؼاًٍت فشٌّگٖ است.
 .3داٍسٕ هسابقات ٍ جشٌَاسُ ّا با حکن ساصهاى ّإ هشتبط ٍ تأئ٘ذ هؼاًٍت فشٌّگٖ ،هؼتبش است .
 .4هالک اػتباس فؼال٘ت ّإ ٍسصشٖ فَق بشًاهِ ،تأئ٘ذ هؼاًٍت اهَس داًشجَٖٗ (ٗاهذٗش فَق بشًاهِ ٍسصشٖ) است.
 .5هؼ٘اس اهت٘اصدّٖ بٌذ ( )6اسائِ حکن هَسد تأئ٘ذ اص سَٕ هؼاًٍت فشٌّگٖ ٍ اجتواػٖ داًشگاُ ٗا ساصهاى ّإ بشگضاس کٌٌذُ
است.
 .6دٗگش فعبل٘ت ّبٕ فشٌّگٖ اعضبٕ هحتشم ّ٘ئت علوٖ کِ دس چبسچَة خذٍل ّبٕ هزکَس لشاس ًوٖ گ٘شد ،ثب اسائِ هستٌذات
لبثل ثشسسٖ است.

