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  تأييد متقاضي در مورد رعايتفرم 
  پرونده ارتقا/ تبديل وضعيت سازي و آمادهالزم در تكميل  موارد

 دبيرخانه هيأت مميزه

  تاريخ:

 با سالم و احترام. همكار گرامي،
تبديل وضعيت، رفع ايرادهاي معمول در اين زمينه، پيشگيري از ارتقاي مرتبه/  هاي درخواستبه منظور بهبود روند تكميل پرونده

به يك سري صفحه بعد، ذيل و  هايدر جدول، توجه شما را درخواست نقص مدارك و مستندات، و تسريع در فرايند رسيدگي
ن ارائه درخواست، رعايت خواهشمند است در زما نمايد.جلب ميسازي پرونده الزم در رابطه با نحوه تكميل و آمادهنكات و موارد 
  در محل مربوطه تأييد نماييد.  را بررسي و با درج عالمت  جداولاين موارد مندرج در نكات و يك از  و برقراري هر

شايان ذكر است در صورت عدم رعايت اين موارد و يا كسر مدارك و مستندات الزم، كميته منتخب، كميسيون تخصصي، و هيأت 
  ت به عدم اختصاص امتياز به فعاليت مربوطه و يا عودت پرونده اقدام خواهد نمود.مميزه حسب مورد، نسب

  

  / تبديل وضعيتسازي پرونده درخواست ارتقاي مرتبهآمادهتكميل و در  نكات و موارد الزم
  

رعايت فاصله زماني براي ارائه مجدد درخواست  

  
  فقت نشده بوده است:در مواردي كه با درخواست پيشين متقاضي براي ارتقا موا

  تاريخ تحويل پرونده قبلي به دبيرخانه كميته منتخب: ... / ... / ......     
  از زمان ارائه درخواست قبلي طي شده است؟پس آيا مدت زمان توقف الزم     

  

جداولو  هافرمموارد مربوط به نظم و دقت در تكميل 
  و امضاي صفحات ل وضعيت) يمتناسب با نوع درخواست (ارتقاي مرتبه يا تبد ها و جداولتكميل همه اطالعات الزم در فرم  
  جداول و اندازه مندرجات يكنواختي فونت  

  
   ها در صفحهخوب و كامل افتادن جدول

 متقاضي، اطالعات هاي باالي جدول (گيرد، قسمتها، جدول يك بند در چند صفحه قرار ميدر صورتي كه به دليل تعدد رديف
 ها) و پايين جدول (محل امضاها) در همه صفحات مربوطه تكرار شود.مربوطه و عناوين ستون بند

  (مطابق آنچه در اصل فعاليت بوده است)با رعايت ترتيب  در ستون مربوطه همكاران هر فعاليت مؤلفين/تمام نام ذكر   
  اسامي مؤلفين/ همكاراننمودن نام متقاضي در ستون  بولد  
  در مواردي كه مقاله مستخرج از رساله/ پايان نامه دانشجو است. *نام دانشجو با  مشخص نمودن  
  عالي حوزه علميه، و ...) در ستون مربوطهپژوهشي مورد تأييد وزارتين يا شورايعلمي، WoS ،JCR ،Scopusذكر دقيق نمايه مقاله (  
  ))1-3جدول بند ( ايد (در ستون مالحظات) آن بودهcorresponding authorمشخص نمودن مقاالتي كه نويسنده مسؤول (  
  هاي مربوطهدر جدول و هم كنفرانسي) رعايت ترتيب زماني براي درج مقاالت (هم ژورنالي  

  مقاالت با هم و ذكر دقيق همپوشاني هاي ژورنالي (به طور جداگانه)تك مقالهبراي تكهمپوشاني تكميل فرم خوداظهاري   
 با ليست مؤلفين يكسان، تفاوت مقاالت با يكديگر بيان شود. هايدر مورد مقاله  

  كند)گذاشتن فرم خوداظهاري همپوشاني براي مقاالت كنفرانسي (يك فرم مشترك براي تمام مقاالت كنفرانسي كفايت مي  
  د)) (تا توسط مرجع مربوطه كامل شو1-4)، و (2-2)، (1-2)، (6-1مربوط به بندهاي ( جداولخالي گذاشتن   
  هاي خالي (جداول مربوط به بندهايي كه هيچ موردي براي آن وجود ندارد)عدم چاپ جدول  
  روها به صورت يكها و جدولچاپ فرم  

  (ادامه در پشت صفحه)



  
سازي مستنداتموارد مربوط به نظم و دقت در آماده  
  جا در يك پوشه (به نام پوشه جداول)صورت مرتب شده و يك / تبديل وضعيت بهي مرتبهارتقانامه گزارشقرار دادن كليه جداول   
  Google Scholarقرار دادن چاپ صفحه اول پروفايل متقاضي در   

  

جداول ارتقا/ تبديل وضعيت در كنار هم (منگنه كردن و قرار دادن آنها در بندهاي قرار دادن كليه مستندات مربوط به هر رديف از 
  . يك پوشه (كاور) پالستيكي)

  ،بر روي  يگذاربرچسب، با ندارد )كاورپوشه (در امكان قرارگيري ... كه نامه، گزارش طرح و پايانمستنداتي مانند كتاب، مجله
  آن، پيوست پرونده شود.

  )3-2از سامانه آموزشي گلستان به عنوان مستندات بند ( 7گذاشتن چاپ گزارش شماره   
  )4-2نه آموزشي گلستان به عنوان مستندات بند (از ساما 804گذاشتن چاپ گزارش شماره   

، در كاغذ جوييبراي صرفه كند.(گذاشتن فقط صفحه اول مقاله كفايت نمي ي ژورنالي و كنفرانسيهاگذاشتن كل صفحات مقاله  
  باشد) روبه صورت دوها چاپ مقاله

مقاله در كنفرانس، و چاپ شدن مقاله در رائه ا ،فرانسنام در كنكنفرانسي: گذاشتن مستندات مربوط به ثبت هايهمورد مقال در  
   مجموعه مقاالت (حسب مورد)

رشته در  MIFمجله و  IFمستندات الزم در مورد نمايه و حسب مورد مستندات مستندات هر مقاله (شامل متن مقاله، كامل بودن   
  يكيه (كاور) پالستپوش كيو ...) در كنار هم در  يهمپوشان يخوداظهار يها، فرمسال مربوطه

  اي از رساله دكتراي خود متقاضيتحويل نسخه  

(با درج شماره رديف اي از گزارش طرح نسخهتصوير نامه مديريت امور پژوهشي دانشگاه در مورد امتياز طرح پژوهشي به همراه   
  بر روي آن گزارش)به آن مربوطه  يا مقاله/ و طرح

باشد (با درج شماره رديف دانشجوياني كه مقاالت مستخرج از آنها در بين مقاالت متقاضي مي امهناي از رساله/ پاياننسخهتحويل   
  نامه)آن رساله/ پايانبر روي  مقاله مرتبط

هاي كارشناسيِ تحت راهنمايي متقاضي، نيازي به ارائه هاي كارشناسي ارشد (غير از موارد بند فوق) و نيز پروژهنامهدر مورد پايان  
  كند.از سامانه آموزشي گلستان كفايت مي 804گزارش  ياخه پايان نامه/گزارش پروژه نبوده و صورتجلسه دفاعيه نس

  نامه ارتقاهاي مرتبط با ساير بندهاي آيينها و مستندات الزم متناسب با هريك از فعاليتها، ابالغيهگذاشتن تأييديه  

دانشگاه (حسب مورد) مبني بر ميزان ساعت فعاليت  پژوهشيدانشگاه، و يا معاون  يآموزشگذاشتن تأييديه رئيس دانشگاه، معاون   
  فاقد امتياز مشخص (نظير رئيس پژوهشكده، مدير گروه پژوهشي، و ...) هاي اجراييِبراي سمت

ميزان ساعت حضور دانشگاه (حسب مورد) مبني بر  پژوهشيدانشگاه، و يا معاون  آموزشيگذاشتن تأييديه رئيس دانشگاه، معاون   
  ها)ها (براي اعضاي حقيقي شوراها يا كميتهدر شوراها و كميته

يا  پوشه(كاور)به طوري كه مشخص شود هر ( و ضمائم پرونده (كاور)ها، پوشهگذاري مناسب روي مستنداتگذاري و برچسبشماره  
  )باشدول ارتقا ميابند از جد مضميمه پرونده، مربوط به كدام رديف از كدا

  دارهاي برچسب(كاور)هاي پالستيكي به ترتيب جداول ارتقا در زونكنقرار دادن پوشه  
 

 

  دبير محترم كميته منتخب
  با سالم و احترام.

پرونده  سازير تكميل و آمادهفوق د هاينمايم كه موارد مندرج در جدولاينجانب ..................................................... تأييد مي
  درخواست ارتقاي مرتبه/ تبديل وضعيت رعايت گرديده است.

  نام، نام خانوادگي و امضاي متقاضي:                                                                              
   تاريخ:                                                                              

  
  


