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  پرونده ارتقا/ تبديل وضعيت فرم بررسي 
  كميته منتخبتوسط دبيرخانه 

 دبيرخانه هيأت مميزه  لحاظ كامل بودن مستندات پروندهاز 

  شماره:

  تاريخ:

  

  دبيرخانه كميته منتخب: درپرونده  دريافتتاريخ             دانشكده/ گروه مستقل:           نام و نام خانوادگي متقاضي:                  
  □به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت)     □به استادي   □(به دانشياري درخواست: ارتقاي مرتبه نوع

  

يتقاضاز مپرونده دريافت هنگام  ستيلچك  
  ) نكات الزم در تكميل پروندهعايت ليست تأييدشده توسط متقاضي در مورد ر(چك 1شماره  اخذ امضاي متقاضي در فرم  
  مدت زمان توقف الزم در مرتبه/ وضعيت فعلي را طي نموده است؟بر طبق مقررات مربوطه، آيا متقاضي   

  در مواردي كه با درخواست پيشين متقاضي براي ارتقا/ تبديل وضعيت موافقت نشده بوده است:  
  ت قبلي طي شده است؟ درخواسآيا مدت زمان توقف الزم پس از زمان ارائه 

  هاهاي مربوط به عضو هيأت علمي در فرمكليه محل شده بودن امضا  
  متقاضي Google Scholarوجود چاپ صفحه اول پروفايل   
  (تا توسط مرجع مربوطه كامل شود) )1-4(، و )2- 2(، )1-2(، )6-1(هاي خالي مربوط به بندهاي فرم وجود  
  )3-2سامانه آموزشي گلستان به عنوان مستندات بند (از  7چاپ گزارش شماره  وجود  
  )13-3و ( )4-2( هاياز سامانه آموزشي گلستان به عنوان مستندات بند 804چاپ گزارش شماره  وجود  

ول پژوهشي مورد تأييد وزارتين يا شوراي عالي حوزه علميه، و ...) در ستون مربوطه جدعلمي، WoS ،JCR ،Scopusذكر نمايه مقاله (  
  رشته در سال مربوطه)  MIFمجله و  IFمستندات  ،ستندات الزم در مورد نمايه (و نيز حسب موردنمودن مو ضميمه  )1-3( بند

  كند.)ها (گذاشتن فقط صفحه اول مقاله كفايت نميكل صفحات مقاله وجود  
  هاي ژورنالي به طور جداگانهتك مقالهفرم خوداظهاري همپوشاني براي تك وجود  
  كند)فرم خوداظهاري همپوشاني براي مقاالت كنفرانسي (يك فرم مشترك براي تمام مقاالت كنفرانسي كفايت مي وجود  
  اي از رساله دكتراي خود متقاضيتحويل نسخه  
  هاي پژوهشي به همراه تصوير نامه مديريت امور پژوهشي دانشگاه در مورد امتياز طرحاي از گزارش طرحتحويل نسخه  
  باشدهاي دانشجوياني كه مقاالت مستخرج از آنها در بين مقاالت متقاضي مينامهاي از رساله/ پايانتحويل نسخه  
  گذاري مناسب روي مستندات و ضمائم پروندهگذاري و برچسبشماره  

  
 هيأت مميزه نهه دبيرخاكميته منتخب بدبيرخانه از  )4و3و2هاي (مربوط به ماده ليست هنگام ارسال پروندهچك  

  ديرسفرم مهر و امضا شده به همراه  باالي صفحه اول پروندهكميته منتخب در در پرونده ثبت درج شده بودن شماره و تاريخ   
 چنانچه پس از ثبت اوليه پرونده، متقاضي با رعايت ضوابط مربوطه، تغييري در محتواي پرونده داده، تاريخ ثبت نهايي هم درج شود. 

  ))1-3(بند  در ستون مالحظات جدولبوده است (آن مقاالتي كه متقاضي، نويسنده مسؤول  :ويژه دن مقاالتمشخص نمو  
  (مدادي نبودن امتيازها)بندهاي مختلف خودكاري بودن تمام امتيازهاي درج شده در جداول   
   ي كميته منتخبعضاامضاي كليه او  تاريخ تشكيل كميتهدرج )) با 2تكميل صورتجلسه كميته منتخب (فرم (ب  
  (ج) و تكميل امضاهاي الزم امتيازها در ستون مربوطه در كاربرگ هاي تكميل شده وتعداد رديف درج  
  هارئيس كميته منتخب در تمامي فرمو ، مدير گروه، دبير كميته منتخب، متقاضيهاي مربوط به درج امضاهاي الزم در محل  
  نجام شده به مستندات مربوط به فعاليت پژوهشي مربوطههاي (احتمالي) ااضافه نمودن داوري  

  

  :در دبيرخانه كميته منتخب كنندهنام، نام خانوادگي و امضاي بررسي                                                  
 


