
  

    
  
  

  دبيرخانه جذب هيات علمي
  

تعالي بسمه  
 فرم تأييد متقاضي در مورد رعايت  

تپرونده ارتقا/ تبديل وضعي سازيآمادهموارد الزم در تكميل و   

١فرم شماره   

  تاريخ:

 .و احترام سالم با ،همكار گرامي 
نقص مدارك و  رفع ايرادهاي معمول در اين زمينه، پيشگيري ازهاي درخواست ارتقاي مرتبه/ تبديل وضعيت، بهبود روند تكميل پرونده منظوربه

نكات و موارد الزم در رابطه با  ذيل و صفحه بعد، به يك سري هايجدولدر  را شمامستندات، و تسريع در فرايند رسيدگي درخواست، توجه 
و برقراري هر يك از نكات و موارد مندرج در  ست، رعايت. خواهشمند است در زمان ارائه درخوانمايدميپرونده جلب  سازيآمادهنحوه تكميل و 

 .در محل مربوطه تأييد نماييد اين جداول را بررسي و با درج عالمت 
حسب مورد، كارگروه علمي، دبيرخانه جذب، هيات جذب،   يا كسر مدارك و مستندات الزم، است در صورت عدم رعايت اين موارد و ذكرشايان

 .امتياز به فعاليت مربوطه و يا عودت پرونده اقدام خواهد نمودنسبت به عدم اختصاص 
 نكات و موارد الزم در تكميل و آمادهسازي پرونده درخواست ارتقاي مرتبه/ تبديل وضعيت

 
  رعايت فاصله زماني براي ارائه مجدد درخواست

 :در مواردي كه با درخواست پيشين متقاضي براي ارتقا موافقت نشده بوده است
 ...../ ... / ... :  جذب هيات علميتاريخ تحويل پرونده قبلي به دبيرخانه 

  آيا مدت زمان توقف الزم پس از زمان ارائه درخواست قبلي طي شده است؟
 

     ها و جداولموارد مربوط به نظم و دقت در تكميل فرم  
  و امضاي صفحات )ارتقاي مرتبه يا تبديل وضعيت(ها و جداول متناسب با نوع درخواست تكميل همه اطالعات الزم در فرم  
  يكنواختي فونت و اندازه مندرجات جداول  
  ها در صفحهخوب و كامل افتادن جدول  

 اطالعات متقاضي،(هاي باالي جدول ، قسمتگيردميدر چند صفحه قرار  بنديكها، جدول به دليل تعدد رديف كهدرصورتي 
  .در همه صفحات مربوطه تكرار شود )محل امضاها(و پايين جدول  )هابند مربوطه و عناوين ستون

  )مطابق آنچه در اصل فعاليت بوده است(ذكر نام تمام مؤلفين/ همكاران هر فعاليت در ستون مربوطه با رعايت ترتيب   
  بولد نمودن نام متقاضي در ستون اسامي مؤلفين/ همكاران  
  .دانشجو است نامهپاياندر مواردي كه مقاله مستخرج از رساله/  *مشخص نمودن نام دانشجو با   
در ستون  ...)عالي حوزه علميه، و  پژوهشي مورد تأييد وزارتين يا شوراي علمي، WoS ) ، JCR ، Scopusمقالهذكر دقيق نمايه   

  مربوطه
  ))١-٣(در ستون مالحظات جدول بند (ايد آن بوده(corresponding author)  مسئولمشخص نمودن مقاالتي كه نويسنده   
  مربوطه هايجدولدر  )هم ژورنالي و هم كنفرانسي(رعايت ترتيب زماني براي درج مقاالت   
  باهمو ذكر دقيق همپوشاني مقاالت  )جداگانه طوربه(ژورنالي  هايمقاله تكتكهمپوشاني براي  خود اظهاريل فرم تكمي  

  با ليست مؤلفين يكسان، تفاوت مقاالت با يكديگر بيان شود هايمقالهدر مورد.  
  )كندمييك فرم مشترك براي تمام مقاالت كنفرانسي كفايت (همپوشاني براي مقاالت كنفرانسي  خود اظهاريگذاشتن فرم   
  )توسط مرجع مربوطه كامل شود) (١-٤)، (٢-٢)، (١-٢)، (٦-١بندهاي (خالي گذاشتن جداول مربوط به   
  )جداول مربوط به بندهايي كه هيچ موردي براي آن وجود ندارد(خالي  هايجدولعدم چاپ   
  يكرو صورتبهها ها و جدولچاپ فرم  

  

  (ادامه در پشت صفحه)                                                                                                                                                    



 
  سازي مستنداتموارد مربوط به نظم و دقت در آماده 
  )به نام پوشه جداول(مرتب شده و يكجا در يك پوشه  صورتبهقرار دادن كليه جداول گزارشنامه ارتقاي مرتبه/ تبديل وضعيت   
 Google Scholarقرار دادن چاپ صفحه اول پروفايل متقاضي در   
 در هاآنمنگنه كردن و قرار دادن (قرار دادن كليه مستندات مربوط به هر رديف از بندهاي جداول ارتقا/ تبديل وضعيت در كنار هم   

  )پالستيكي )كاور(يك پوشه 
  ،روي بر گذاريبرچسبندارد، با  )كاور(، گزارش طرح و ... كه امكان قرارگيري در پوشه نامهپايانمستنداتي مانند كتاب، مجله 

  آن، پيوست پرونده شود
  )٣-٢(مستندات بند عنوانبهاز سامانه آموزشي گلستان  ٧گذاشتن چاپ گزارش شماره   
  )٤-٢(مستندات بند عنوانبهاز سامانه آموزشي گلستان  ٨٠٤گذاشتن چاپ گزارش شماره   
 غذ،در كا جوييصرفه. براي كندنميگذاشتن فقط صفحه اول مقاله كفايت (ژورنالي و كنفرانسي  هايمقالهگذاشتن كل صفحات   

  )دورو باشد صورتبه هامقالهچاپ 
 در كنفرانس، ارائه مقاله در كنفرانس، و چاپ شدن مقاله در نامثبتكنفرانسي: گذاشتن مستندات مربوط به  هايمقالهدر مورد   

  )حسب مورد(مجموعه مقاالت 
 رشته درMIF مجله و IF مستندات الزم در مورد نمايه و حسب مورد مستندات شامل متن مقاله، (كامل بودن مستندات هر مقاله   

  پالستيكي )كاور(در كنار هم در يك پوشه  )…همپوشاني و  خود اظهاري هايبرگهسال مربوطه، 
  متقاضي وداز رساله دكتراي خ اينسخهتحويل   
 با درج شماره رديف(از گزارش طرح  اينسخهتصوير نامه مديريت امور پژوهشي دانشگاه در مورد امتياز طرح پژوهشي به همراه   

  )طرح و/ يا مقاله مربوطه به آن بر روي آن گزارش
 با درج شماره رديف( باشدميدر بين مقاالت متقاضي  هاآندانشجوياني كه مقاالت مستخرج از  نامهپاياناز رساله/  اينسخهتحويل   

  )نامهپايانمقاله مرتبط بر روي آن رساله/ 
 كارشناسيِ تحت راهنمايي متقاضي، نيازي به ارائه هايپروژهو نيز  )غير از موارد بند فوق(كارشناسي ارشد  هاينامهپاياندر مورد   

  .كندميسامانه آموزشي گلستان كفايت  از ٨٠٤دفاعيه يا گزارش  جلسهصورت/گزارش پروژه نبوده و نامهپاياننسخه 
  ارتقا نامهآيينمرتبط با ساير بندهاي  هايفعاليتو مستندات الزم متناسب با هريك از  هاابالغيه، هاتأييديهگذاشتن   
 مبني بر ميزان ساعت فعاليت )حسب مورد(گذاشتن تأييديه رئيس دانشگاه، معاون آموزشي دانشگاه، و يا معاون پژوهشي دانشگاه   

  و ....)  يس پژوهشكده، مدير گروه پژوهشي،نظير رئ( اجرايِي فاقد امتياز مشخص هايتسمبراي 
 مبني بر ميزان ساعت حضور )حسب مورد(گذاشتن تأييديه رئيس دانشگاه، معاون آموزشي دانشگاه، و يا معاون پژوهشي دانشگاه   

  هاكميته)براي اعضاي حقيقي شوراها يا  هاكميتهدر شوراها و 
 يا )كاور(مشخص شود هر پوشه كهطوريبه( ها و ضمائم پرونده)كاور(مناسب روي مستندات، پوشه گذاريبرچسبو  گذاريشماره  

  )باشدميضميمه پرونده، مربوط به كدام رديف از كدام بند از جداول ارتقا 
    برچسب دار هايزونكنهاي پالستيكي به ترتيب جداول ارتقا در )كاور(قرار دادن پوشه  

         دبيرخانه جذب  محترم مسئول 
      با سالم و احترام  
        درخواست پرونده سازيآمادههاي فوق در تكميل و نمايم كه موارد مندرج در جدول............... تأييد مي..............اينجانب ......................................  

 .ارتقاي مرتبه/ تبديل وضعيت رعايت گرديده است
 :نام خانوادگي و امضاي متقاضي نام،                                                                                                                                                   

  :تاريخ           
 


