
 سمه تعالیب

 

 

 متقاضی گرامی

همراه سایر  نموده و پس از تایید مدیر گروه آموزشی مطبوع  با سالم و احترام خواهشمند است مندرجات ذیل را به دقت مطالعه و تکمیل

  .ارائه نمایید ک ارتقاء به دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاهمدار

 :گروه آموزشی                                                              : نام و نام خانوادگی

 استادی                       ای هستید؟   دانشیاری متقاضی ارتقاء به چه مرتبه (1

  اید؟ سال در مرتبه فعلی به صورت تمام وقت مشغول به کار بوده 4مدت  آیا حداقل (2

 : ..............................................................................................................(تبصرهبا ذکر ) ها حائز شرایط سایر تبصره   خیر     بلی       

ساال خادمت    "یک"و   "یک و نیم"در خصوص اعضای هیات علمی نیمه حضوری و نیمه وقت هر دو سال خدمت به ترتیب معادل 

 .تمام وقت تلقی می گردد

 :باشد اب نمیحتسد ذیل در حداقل مدت اشتغال تمام وقت جهت ارتقاء به مرتبه باالتر قابل اموار :توجه

 دوره ضرورت خدمت نظام وظیفه: الف      

 (استخدامی  آیین نامه 44به استثنای مقامات موضوع ماده . )موریتی که منجر به قطع وظایف آموزشی عضو گرددأمدت م: ب      

 ش از یک سوم دوره توقف در مؤسسات پژوهشیمدت خدمت بی :ج      

داریاد؟      منتخاب  قابل ارائه به کمیتاه  *پژوهشی مستقل -مقاله علمی 2آیا  باشید، می دانشیاریدر صورتیکه متقاضی ارتقاء به مرتبه  (3

 (:یددر این صورت علت تقاضا را توضیح ده خیر )    بلی

مشاترکا  نویساندگان   ( متقاضای )رساله دانشجو بوده و دانشجو و اساتاد راهنماای وی    چنانچه مقاله مستخرج از پایان نامه یا :توضیح -

 .گردد آن مقاله نیز مستقل تلقی می ،مقاله باشند

قابل ارائه به کمیته منتخب حاائز   مقاله علمی پژوهشی مستقل 3آیا عالوه بر ، باشید می استادیدر صورتیکه متقاضی ارتقاء به مرتبه  (4

 هستید؟نیز ط ذیل از شرای کدام یک

  دانشجوی دوره دکتری در رشته مربوطه 2هدایت رساله 

  ( عدم ایجاد دوره دکتری در گروه آموزشی مربوطهدر صورت )دانشجوی دوره کارشناسی ارشد  8هدایت پایان نامه 

 که در یکی از مقاطع دانشگاهی تدریس شود تألیف حداقل یک نسخه کتاب. 

 ای وهشی ملی و یا سه طرح استانی یا منطقهدارا بودن یک طرح پژ 

 ارائه یک نظریه جدید با تأیید مراکز علمی معتبر ذیربط 

 خیر     می باشد؟    بلیشما مرتبط با تخصص % 55آئین نامه ارتقاء حداقل  3 و 2در مواد  آیا فعالیت های جنابعالی (5

 همکار گرامی 

تحویال   به دبیرخانه هیاات ممیازه دانشاگاه   پس از تایید مدیر محترم گروه، و  موارد ذیل را تهیهدر صورت داشتن شرایط مندرج فوق، نیاز است 

 :دهید

 .که به تایید مدیر محترم گروه آموزشی مربوطه رسیده باشد جداول ارتقاءتکمیل شده تحویل  (1

و ای و تخصصای کاه هادایت     ، دکتاری حرفاه  ارشاد  های دانشجویان کارشناسی نامه تمامی پایانجلد، چکیده و صورتجلسه دفاع از یک کپی  (2

 .عضو هیئت علمیدکتری کارشناسی ارشد و  رسالهنسخه از  همراه با یک ،باشد آن به عهده متقاضی میمشاوره 

)  .شده اسات یا پذیرش معتبر چاپ  های که در نشریه ،و مستخرج از رساله متقاضی مروری ،ترویجی ،ISI، ISCنسخه کامل از مقاالتیک  (3

 (ر روی تمامی نسخه ها شماره ردیف در جدول مربوطه درج شودلطفا ب

اسات مساتندات    ضامنا نیااز   .گردد ضمیمه آن مستندات بودن مقاله حتما  Hot paperیا نشریه و بودن  ISIدر صورت  الزم به ذکر است

 . نشریه نیز عالوه بر سایر موارد فوق ضمیمه هر مقاله باشد(  IF )ضریب تاثیر 



 کنفرانسی ومروری  ترویجی، ،ISI، ISCمقاالت بر روی هر یک از اظهاری کمیل شده خودفرم ت الصاق (4

 های علمی معتبر مقاالت ارائه شده در کنفرانساز یک نسخه کامل  (5

 .تحویل گردد شخص داخل زونکن به دبیرخانه هیات ممیزهتمامی مدارک و مستندات باید به صورت شماره گذاری شده و م (6

 :چک لیست پیوستدر رابطه با مندرجات تکمیل شده جداول ارتقاء به شرح ( به عالوه موارد فوق)بات مثبته موجود مستندات و مکات (5

 

 چک لیست مدارک ارتقاء

 ردیف
بندهای تکمیل شده 

 از جدول ارتقاء

تعداد ردیف های بند 

 تکمیل شده

مستندات به پیوست می 

 توضیحات باشد

 خیر بلی

1-1بند: به عنوان مثال  ردیف 6      
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 امضاء متقاضی

 تاریخ



 بسمه تعالی

 ..................................................خانم دکتر/ جناب آقای 

 ...............................................................مدیر محترم گروه 

 سالم

باه  ................................................. متقاضی ارتقاء مرتبه از .... .........................................................................با احترام به استحضار می رساند با توجه به اینکه اینجانب 

دارای شرایط عمومی و اولیه ارتقای مندرج در این برگه می باشم، لذا خواهشمند است جهت بررسی به تقاضای مذکور، ......................................................  مرتبه

 .مبذول فرمایید اقدام الزم

نجاناب  ضمنا اینجانب صحت کلیه مندرجات در فرم های پیوست را تأیید نموده و بدیهی است که مسئولیت مستقیم به روز بودن و دقات آنهاا باه عهاده ای    

 .باشد می

 امضاء متقاضی

 تاریخ

 

 بسمه تعالی

 

 

 ............................................................... جناب آقای دکتر

 دبیر محترم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

 سالم

به ........... ..................................، متقاضی ارتقاء مرتبه از ............................................................ خانم  /با احترام با توجه به دارا بودن شرایط عمومی و اولیه ارتقا آقای

. ، به پیوست مدارک ارائه شده توسط مشارالیه، جهت رسیدگی در هیات ممیازه دانشاگاه باه پیوسات ایفااد مای گاردد       ................................................... مرتبه 

 .مقتضی را مبذول فرمایید اتخواهشمند است اقدام

 

 :مدیر گروهنام و نام خانوادگی 

 امضاء

ت این برگه زم به ذکر است در صورت تایید ارتقا مرتبه عضو هیات علمی توسط هیات ممیزه دانشگاه، تاریخ اجرای حکم ارتقا مرتبه متقاضی از تاریخ ثبال

 .در دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه می باشد
 

 بسمه تعالی

 

 

 ..............................................................جناب آقای دکتر 

 دانشگاه و دبیر کمیسیون تخصصی ماده یک معاونت محترم فرهنگی

 سالم

ه مرتبااه باا............................................. ، متقاضاای ارتقاااء مرتبااه از .............................................. ....................خااانم  /آقااای درخواسااتبااا احتاارام بااا توجااه بااه  

، جهات رسایدگی در   ءآیین ناماه ارتقاا  ( فرهنگی، تربیتی و اجتماعی) 1در ماده  ، به پیوست مدارک ارائه شده توسط مشارالیه................................................... 

 .فرماییدیجه را به دبیرخانه هیات ممیزه اعالم و نتمقتضی را مبذول  اتخواهشمند است اقدام. به پیوست ایفاد می گرددکمیسیون تخصصی ماده یک 

 

 :دبیر هیات ممیزه دانشگاهنام و نام خانوادگی 

 امضاء

 ................................................................... :تاریخ

 .........................................:تر گروهدر دف شماره

 ارسال درخواست ارتقاء مرتبه: موضوع

 ................................................................... :تاریخ

 .....................: ...دبیرخانه هیات ممیزه شماره

 ءدرخواست بررسی ماده یک ارتقا: موضوع



 بسمه تعالی

 

 

 ................................................................................ جناب آقای دکتر

 بلوچستان  مدیر محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه سیستان و

 سالم

بااه مرتبااه ............................................. ، متقاضاای ارتقاااء مرتبااه از .............................................. ....................خااانم  /آقااای درخواسااتبااا احتاارام بااا توجااه بااه  

( کیفیات تادریس  ) 2-2و بناد  ( رعایت نظم و انظباط درسی و شائونات آموزشای  ) 1-2خواهشمند است نسبت به تکمیل بند ، ...................................................

 .فرماییدو نتیجه را به دبیرخانه هیات ممیزه ارسال مقتضی را مبذول  اتاقدامشگاه در هیات ممیزه دانجهت رسیدگی مشارالیه ء، آیین نامه ارتقا

 

 :ر هیات ممیزه دانشگاهنام و نام خانوادگی دبی

 امضاء

 

 بسمه تعالی

 

 

 ...............................................دکتر  خانم/ جناب آقای

  .............................................ریاست محترم دانشکده 

 سالم

بااه مرتبااه ............................................. ، متقاضاای ارتقاااء مرتبااه از .................................... ..............................خااانم  /آقااای درخواسااتبااا احتاارام بااا توجااه بااه  

 4و مااده  ( هشای و فنااوری  پژو) 3مااده   ،(آموزشی) 2در ماده  مدارک ارائه شده توسط مشارالیهشناسنامه علمی، ، به پیوست ................................................... 

و مقتضای را مباذول    اتخواهشمند است اقدام. به پیوست ایفاد می گرددکمیته منتخب آن دانشکده، جهت رسیدگی در  ،ءآیین نامه ارتقا( اجرایی -علمی)

 .فرماییدنتیجه را به دبیرخانه هیات ممیزه اعالم 

 

 :نام و نام خانوادگی دبیر هیات ممیزه دانشگاه

 امضاء

 

 بسمه تعالی

 

 

 ............................................................... جناب آقای دکتر

 دبیر محترم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

 سالم

باااه مرتباااه  ............................................. اء مرتباااه از ، متقاضااای ارتقااا .............................................. ....................خاااانم  /آقاااای درخواساااتباااا احتااارام  

مادارک  شناسنامه علمی، پیوست  کمیته منتخب این دانشکده مطرح و نتیجه آن به............................................. در جلسه مورخ ، ................................................... 

 . به پیوست ایفاد می گردد ،ءآیین نامه ارتقا( اجرایی -علمی) 4و ماده ( پژوهشی و فناوری) 3ماده  ،(آموزشی) 2در ماده  شده توسط مشارالیهارائه 

 

 :انوادگی رئیس دانشکدهنام و نام خ

 امضاء

 ................................................................... :تاریخ

 : ........................دبیرخانه هیات ممیزه شماره

 2-2و  1-2درخواست تکمیل بند : موضوع

 ................................................................... :تاریخ

 : ........................دبیرخانه هیات ممیزه شماره

 درخواست تشکیل کمیته منتخب: موضوع

 ................................................................... :تاریخ

 : ...............................دبیرخانه دانشکده شماره

 ارسال نتیجه کمیته منتخب: موضوع


