
 علمي هيأت عضو مرتبه ارتقاي درخواست پرونده كار گردش

 اقدامات متقاضي -1

 پرونده سازیآماده نحوه مورد در نکاتی»آماده سازی پرونده با لحاظ کردن نکات اشاره شده در فایل  :1-1

 «مرتبه ارتقای درخواست

   1 شماره ليستچك تأیيد و بررسی :1-2

 (پردیس/ دانشکده معاون آموزشی) منتخب کميته دبير به مربوطه مستندات و فرمها کليه تحویل :1-3

 اقدامات دبيرخانه كميته منتخب -2

)در صورت وجود کمبود با اطالع  2 شماره ليستچكقسيمت او    در مربوطه موارد تأیيد و بررسيی  :2-1

 به متقاضی نواقص رفع شوند.(

 متقاضی به مربوطه رسيد تحویل و منتخب کميته دبيرخانه در متقاضی درخواست ثبت :2-2

 یتخصص کميسيون دبير به منتخب کميته دبير سوی از( فرهنگی) 1 ماده به مربوط هایفرم ارسيا   :2-3

 (دانشگاه فرهنگی معاون) فرهنگی

 ردبي توسيي ) ارزیابی و نظارت دفتر از تمام وقت، حضييور و نظم و آموزش کيفيت امتيازات اسييتعالم :2-4

 منتخب( کميته

 ارزیابی و نظارت دفتر پاسخ دریافت از پس منتخب کميته جلسه تشکيل  :2-5

 دبيرخانه توس  2 شماره ليستچكقسمت دوم  تکميل و )در صيورت احراز حداقلهای ززم( بررسی  :2-6

 منتخب کميته

 مميزه هيأت دبير به منتخب کميته رئيس سوی از مستندات و مدارك کليه ارسا  :2-7

 اقدامات دبيرخانه هيات مميزه -3

 3 شماره ليستچك در مربوطه موارد تأیيد و بررسی :3-1

 ونکميسي و منتخب کميته نامه دو هر دریافت از پس مربوطه تخصصی کميسييون  جلسيه  تشيکيل  :3-2

 های ززممبنی بر احراز حداقل فرهنگی

 مميزه هيأت در ارتقا درخواست طرحهای ززم( )در صورت احراز حداقل :3-3



 

 

 هاي كلّي در مورد ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمينكات و توصيه
 

مجموعه مقررات و  نامه اجرايي آن، ونامه ارتقاي مرتبه و شيوهوطه )اعم از آييناكيداً توصيه ميشود همكاران محترم قوانين و مقررات مرب •

 .( را به طور دقيق مطالعه نمايندمنصوبهاي داخلي هيأت مميزه يهرو

در رابطه با اصالت و  ت، الزم اساستبا توجه به اين كه مقالههاي ويژه از اولين و مهمترين موضوعات مورد بررسي در هر پرونده ارتقاي مرتبه  •

 .ها و نيز برقراري شرايط مربوط به مقاله ويژه، توجه و دقت كافي به عمل آيدكيفيت اين مقاله

 .اعتبار چاپ مقاالت در مجالت معتبر و شناخته شده، به جاي چاپ مقاالت )زياد و متعدد( در مجالت كم •

موضوع مقاالت  گرايشي/ تخصصي/ عمومي بودن -گذشته، فرايند داوري، تخصصيدقت به سابقه مجله، در ليست سياه بودن يا نبودن آن در  •

 ...  و مجله، تنوع ملّيت نويسندگان مقاالت در مجالت خارجي

 هاي كماعتبار )توجه به سابقه كنفرانس و برگزاركنندگان آن، فرايند داوري، و ...(عدم ارائه مقاله در كنفرانس •

 .راهنمايي به اهميت اين موضوع تلّب علمي و توجه دادن دانشجويانِ تحتوجه جدي به موضوع جعل و تق •

 .هايي از مقاله شما كپي از كارهاي ديگران )و يا كارهاي قبلي خودتان( نباشددقت كافي به اين كه بخش يا بخش •

اساس ميزان   ي )ترتيب مؤلفين بايد بررعايت تركيب و ترتيب واقعي و منطقي در نحوه ذكر اسامي مؤلفين/ همكاران در هر فعاليت پژوهش  •

 د.سهم و تأثير آنها در فعاليت پژوهشي مزبور باش

 .(دآورده شو Ardakan University به شكل بايد اردكاندر مقاالت )نام دانشگاه  (affiliation) سازمانيدقت در نحوه ذكر وابستگي  •

 .به زبان فارسي تنوع كافي در مقاالت از لحاظ دارا بودن مقاله هم به زبان خارجي و هم •

 .با ميزان همپوشاني زياد تكنار گذاشتن مقاال •

نظير ) ٤ماده  هاي موجود درشود براي كسب حداقل امتياز اجرايي الزم، ساير فعاليتبه همكاراني كه فاقد سمت اجرايي هستند، توصيه مي •

 .ا مدنظر داشته باشندو ...( رها در برگزاري همايشگردآوري كتاب، همكاري در امور اجرايي مانند نظارت بر جلسات دفاعيه، همكاري 

 .ساعت همكاري در فعاليتهاي اجرايي هاي ميزان)حسب مورد( براي گواهي پژوهشي دانشگاهو  آموزشي معاون يا اخذ تأييديه رئيس دانشگاه •

همكار در  ها )در قالب استاد راهنما يا مشاور،ا ساير دانشگاههاي علمي ببراي همكاري اردكاناخذ مجوز الزم از مراجع مربوطه در دانشگاه  •

 .(هاي پژوهشي، و نظاير آنطرح 

 .ها در زمان تحويل پرونده به كميته منتخبكامل بودن كليه مدارك و مستندات مربوط به فعاليت •

 .حراز شده باشدها و امتيازات بايد در تاريخ تحويل پرونده به كميته منتخب اتوجه به اين كه همه فعاليت •

يا بندهاي  ها در كميته منتخب، كميسيون تخصصي، و هيأت مميزه احتمال كاهش امتياز موادبا توجه به اين كه با ارزيابي دقيق فعاليت •

تقويت   خودداري كرده و پس از  وتوييِ( مرزي (تهاي با امتيازاشود اعضاي محترم هيأت علمي، از ارسال پروندهمختلف وجود دارد، توصيه مي

 .مواد يا بندهاي الزم، درخواست خود را ارسال نمايند

 



 درخواست ارتقای مرتبه سازی پروندهنکاتی در مورد نحوه آماده

 

 ها در زمان تحویل پرونده به کمیته منتخبکامل بودن کلیه مدارک و مستندات مربوط به فعالیت •

 ها و امتیازات باید در تاریخ تحویل پرونده به کمیته منتخب احراز شده باشد.توجه به این که همه فعالیت •

 :جداولو  هاتکمیل فرمنظم و دقت در  •

  و امضای صفحات ها جدولها و فرمتکمیل همه اطالعات الزم در 

o کار دبا خوی مربوط به هر فعالیت، باید توسط مرجع مربوطه )کمیته منتخب/ کمیسیون تخصصی( امتیازها

 ی کلیه اعضا برسد.مضاهای صورتجلسه کمیته منتخب/ کمیسیون تخصصی به افرمو درج در محل خود 

 جداول و اندازه مندرجات یکنواختی فونت 

 ها در صفحهخوب و کامل افتادن جدول 

 مطابق آنچه در اصل فعالیت بوده است( در ستون مربوطه /همکاران هر فعالیترعایت ترتیب نام مؤلفین( 

 اسامی مؤلفین/ همکاراننمودن نام متقاضی در ستون  بولد 

  مقاله مستخرج از رساله/ پایان نامه دانشجو است.در مواردی که  *مشخص نمودن نام دانشجو با 

 و نیز مستندات ردن مستندات الزم در مورد نمایه ذکر دقیق نمایه مقاله در ستون مربوطه و ضمیمه کIF  مجله

تکمیل  JCRبرای مقاالت موجود در  صرفاً MIFو  IFستون ) JCRدر مورد نمایه  رشته در سال مربوطه MIFو 

 شوند.(می

o های استنادی مورد تأمایهن( یید معاونت پژوهشی وزارت علومWoS ،JCR ،Scopus  وISC) 

o علمی پژوهشی مورد تأیید وزارتین یا شورای عالی حوزه علمیه 

o یید معاونت پژوهشی وزارت علوم أمورد تمعتبر بین المللی های تخصصی نمایه 

 مسئول یسندهنو ی،که در آنها متقاض ی)مقاالت یژهمشخص نمودن مقاالت و (Corresponding Author) 

 ( در ستون مالحظاتشودیمحسوب م

 مربوطه یها( در جدولیو هم کنفرانس یدرج مقاالت )هم ژورنال یبرا از قدیم به جدید یزمان یبترت یترعا 

 توسط مرجع مربوطه کامل شود. بعداً تا  1-4، و 2-2، 1-2، 6-1به بندهای های مربوط خالی گذاشتن فرم

 اضی نیاز است.()صرفا امضای متق

  (های خالی )جداول مربوط به بندهایی که هیچ موردی برای آن وجود نداردجدولسایر عدم چاپ 

 روبه صورت یکها ها و جدولچاپ فرم 

، یکسان ینمؤلف یستدر مورد مقاالتِ با ل)و تفاوت مقاالت  یهمپوشان یقو ذکر دق یخوداظهار یهافرم یلدقت در تکم •

 (تفاوت مقاالت با یکدیگر بیان شود

 یک فرم جدا تکمیل شود. ،های ژورنالیتک مقالهبرای تک 

 کند.یک فرم مشترک برای تمام مقاالت کنفرانسی کفایت می 

 (3-2از سامانه آموزشی گلستان به عنوان مستندات بند ) 7گذاشتن چاپ گزارش شماره  •

 (4-2از سامانه آموزشی گلستان به عنوان مستندات بند ) 404گذاشتن چاپ گزارش شماره  •

جویی در برای صرفه کند.)گذاشتن فقط صفحه اول مقاله کفایت نمی ی ژورنالی و کنفرانسیهاگذاشتن کل صفحات مقاله •

 ها به صورت دورو باشد.(کاغذ، چاپ مقاله



نام در کنفرانس، ارائه مقاله در کنفرانس، و چاپ شدن مقاله در ات مربوط به ثبتدر مورد مقاالت کنفرانسی، ارائه مستند •

  مجموعه مقاالت )حسب مورد(

 متقاضی ای از رساله دکترای خودِتحویل نسخه •

 به همراه تصویر نامه مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در مورد امتیاز طرح های پژوهشیارش طرحای از گزتحویل نسخه •

)با درج  .باشداز آنها در بین مقاالت متقاضی میتخرج های دانشجویانی که مقاالت مسنامهای از رساله/ پایاننسخهتحویل  •

 نامه(شماره ردیف مقاله مرتبط بر روی آن رساله/ پایان

تحت  ای کارشناسیِهو نیز پروژه )غیر از موارد بند فوق(های دکترا و رساله های کارشناسی ارشدنامهد پایاندر مور •

های نامهش پروژه نبوده و صورتجلسه دفاعیه )برای پایانگزاررساله/نیازی به ارائه نسخه پایان نامه/راهنمایی متقاضی، 

های کارشناسی( کفایت هاز سامانه آموزشی گلستان )برای پروژ 404 شماره ( و گزارشهای دکتراو رساله کارشناسی ارشد

 کند.می

گذاشتن تأییدیه رئیس دانشگاه، معاون پژوهشی دانشگاه، و یا معاون آموزشی دانشگاه )حسب مورد( مبنی بر میزان  •

 اجرایی فاقد امتیاز مشخص )نظیر رئیس پژوهشکده، مدیر گروه پژوهشی، و ...( هایسمتساعت فعالیت برای 

میزان مبنی بر معاون پژوهشی دانشگاه، و یا معاون آموزشی دانشگاه )حسب مورد( گذاشتن تأییدیه رئیس دانشگاه،  •

 ها( ها )برای اعضای حقیقی شوراها یا کمیتهساعت حضور در شوراها و کمیته

 های مرتبط با سایر بندهای آیین نامه ارتقاو مستندات الزم متناسب با هریک از فعالیتها ها، ابالغیهأییدیهگذاشتن ت •

برای چهارمین مورد از مقاالت  ،مثالبه عنوان ) گذاری مناسب روی مستندات و ضمائم پروندهگذاری و برچسبارهشم •

 ("4ردیف  -1-3بند "پژوهشی ذکر شود:  -علمی

 دارهای برچسب)کاور(های پالستیکی به ترتیب جداول ارتقا در زونکنقرار دادن پوشه •

آن در سهال   (IFقاله )شامل متن مقالهه، مهدرک نمایهه مجلهه و ضهریب تهأثیر )      قرار دادن کلیه مستندات مربوط به هر م •

)فرم خهود اظههاری همپوشهانی     الستیکیپ کاور(های خوداظهاری همپوشانی و ...( در کنار هم در یک پوشه )، فرممربوطه

آن را متن بیرون آوردن محتویات کاور، بتوان  نیاز به که بدونای در کاور قرار داده شود به عنوان آخرین صفحه و به گونه

 .(خواند

 

 


