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 / تمدید خدمتپرونده ارتقا/ تبدیل وضعیتفرم بررسی 

 هیأت ممیزهتوسط دبیرخانه 
 دبیرخانه هیأت ممیزه

 تاریخ:

 

 :هیأت ممیزهدبیرخانه در  دریافتیخ تار          مدرک دکتری:       رشته عنوان            دانشکده/ گروه مستقل:    نام متقاضی:                   

 سایر:( □رسمی آزمایشی    □تمدید خدمت )پیمانی    □رسمی قطعی   □استادی    □دانشیاری درخواست:  نوع

 زهیمم أتیه رخانهیپرونده در دب افتیهنگام در ستیلچک 

 )               (مهرشده فرم رسیدرونوشت و  ندهکمیته منتخب در صفحه اول پرو درپرونده  ثبت اولیه/نهاییوجود شماره و تاریخ  

 ؟ )شروع دوره فعلی:               (مدت زمان توقف الزم در مرتبه/ وضعیت فعلی را طی نموده استبر طبق مقررات، متقاضی  آیا 

 
 قبلی:                  ()تاریخ ثبت پرونده  موافقت نشده بوده است: ن متقاضی برای ارتقادر مواردی که با درخواست پیشی

 )مدت زمان الزم برای توقف:     ماه( رخواست قبلی طی شده استارائه دزمان س از مدت زمان توقف الزم پ بررسی این که

  ها و جداول الزماز حیث وجود همه فرمآن کامل بودن انطباق گزارشنامه علمی مورد استفاده با نوع درخواست و  

 

 : 2بررسی فرم ب

o تخصص مدعوین □: مرتبه مدعوینایت دستورالعمل مربوطه در تعیین اعضای کمیته منتخبرع□ 

o درج تاریخ کمیته 

o  بوده است )                ( پس از دریافت نامه دفتر نظارت و ارزیابی)             ( بررسی این که جلسه کمیته منتخب. 

o اامضای کلیه اعض داشتن 

o هارعایت سقف ماده 

o ت یا رد پروندهتیک موافق 

 )ج( و تکمیل امضاهای الزم کاربرگدرج شده بودن امتیازها در ستون مربوطه در  

 لحاظ نمودن درصدهای مربوط به نوع درخواست()با نامه ارتقا آیین 1-6های جدول حداقل امتیازهای الزم از تمامی ستونکسب  

 درج امتیاز )به صورت خودکاری( در ستون مربوط به کمیته منتخب  ها از حیثکامل بودن تمامی فرم 

 
  ،)                          (مدیر گروه ، )                        ( یهای مربوط به عضو هیأت علمدرج شده بودن امضاهای الزم در محل

 هادر تمامی فرم ،)                       ( ته منتخبرئیس کمیو  )                                ( دبیر کمیته منتخب

 (=H-Index     () )تاریخ چاپ:               Google Scholarوجود چاپ صفحه اول پروفایل متقاضی در  

 وجود فرم خوداظهاری فعالیتهای شاخص برای درخواست ارتقا به استادی 

  کتب         مقاالت همایشی          (3-3تا  1-3) ژورنالی مقاالت :های خوداظهاری همپوشانیوجود فرم 

 ای از رساله دکترای خودِ متقاضینسخه فایل یا وجود 

 به همراه تصویر نامه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در مورد امتیاز طرح های پژوهشیوجود گزارش طرح 

 .باشدویانی که مقاالت مستخرج از آنها در بین مقاالت متقاضی میدانشج نامهای از رساله/ پایاننسخه فایل یا ودوج 

 ، دریافت شده است؟1آیا نامه کمیسیون فرهنگی در رابطه با احراز حداقل امتیاز الزم از ماده  

 ارشد )              (       دکتری )               (کارشناسی  :دفاع کردهدانشجویان راهنمایی تعداد  

 :وتویی :       تعداد مقاله فارسی وتویی:         تعداد مقاله زبان خارجیمقاالت علمی پژوهشی:        تعداد مقاله ویژه تعداد 

 :دانشجویان متقاضی در ارزشیابی دانشجویان:               رتبه ارزشیابی  کیفیت تدریس:            کلی امتیاز  
 

                                                           :و تاریخ نام خانوادگی و امضای کارشناس دبیرخانه هیأت ممیزه                                                     سایر موارد:

 


