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  پرونده ارتقا/ تبديل وضعيتفرم بررسي 
  هيأت مميزهتوسط دبيرخانه 

 دبيرخانه هيأت مميزه  لحاظ كامل بودن مستندات پرونده از

  شماره:

  تاريخ:

 

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

زهيمم أتيه رخانهيپرونده در دب افتيهنگام در ستيلچك  
  مهرشده فرم رسيدبه همراه رونوشت  حه اول پروندهكميته منتخب در صف درپرونده  ثبت اوليه/نهاييوجود شماره و تاريخ   
  مدت زمان توقف الزم در مرتبه/ وضعيت فعلي را طي نموده استبر طبق مقررات، بررسي اين كه متقاضي   

  در مواردي كه با درخواست پيشين متقاضي براي ارتقا/ تبديل وضعيت موافقت نشده بوده است:  
  رخواست قبلي طي شده استارائه دزمان س از م پمدت زمان توقف الز بررسي اين كه

  رعايت دستورالعمل مربوطه در تعيين اعضاي كميته منتخب  
  بررسي اين كه جلسه كميته منتخب پس از دريافت نامه دفتر نظارت و ارزيابي بوده است  
  ها و جداول الزمكامل بودن پرونده از حيث وجود همه فرم  
  )) با امضاي كليه اعضا2ته منتخب (فرم (بتكميل بودن صورتجلسه كمي  
  (ج) و تكميل امضاهاي الزم كاربرگدرج شده بودن امتيازها در ستون مربوطه در   
  درج امتياز (به صورت خودكاري) در ستون مربوط به كميته منتخب  ها از حيثكامل بودن تمامي فرم  

رئيس كميته  و  ،دبير كميته منتخب ، مدير گروه ، هاي مربوط به عضو هيأت علميمحلدرج شده بودن امضاهاي الزم در   
  هادر تمامي فرم منتخب

 Google Scholarوجود چاپ صفحه اول پروفايل متقاضي در   

  هاي خوداظهاري همپوشانيوجود فرم  
  اي از رساله دكتراي خود متقاضيوجود نسخه  
  هاي پژوهشي به همراه تصوير نامه مديريت امور پژوهشي دانشگاه در مورد امتياز طرحطرح اي از گزارشوجود نسخه  
  باشددانشجوياني كه مقاالت مستخرج از آنها در بين مقاالت متقاضي مي نامهاي از رساله/ پايانود نسخهوج  

  
  دريافت شده است؟، 1احراز حداقل امتياز الزم از ماده آيا نامه كميسيون فرهنگي در رابطه با 

 و صورتجلسه كميسيون فرهنگي 1و مستندات ماده  هادر صورت مثبت بودن جواب، بررسي كامل بودن فرم   
  مربوطه و قرار گرفتن پرونده در دستور كار كميسيون تخصصي

  
  ساير موارد:

  
  
  
  
  
  

  وادگي و امضاي كارشناس دبيرخانه هيأت مميزه:نام، نام خان                                                               
   تاريخ:                                                               

  


