ﺑﺴﻤﻪ تعالي

دبيرخانه جذب هيات علمي

فرم تأييد متقاضي در مورد رعايت

موارد ﻻزم در تكميل و آمادهسازي پرونده ارتقا /تبديل وضعيت

فرم شماره ١

تاريخ:

هﻤكار گرامي ،ﺑا سﻼم و احترام.
ﺑﻪمنظور ﺑهبود روند تكﻤيل پروندههاي درخواست ارتقاي مرتبﻪ /تبديل وضعيت ،رفع ايرادهاي معﻤول در اين زمينﻪ ،پيشگيري از نقص مدارك و
مﺴتندات ،و تﺴريع در فرايند رسيدگي درخواست ،توجﻪ ﺷﻤا را در جدولهاي ذيل و صفحﻪ ﺑعد ،ﺑﻪ يك سري نكات و موارد ﻻزم در راﺑطﻪ ﺑا
نحوه تكﻤيل و آمادهسازي پرونده جلب مينﻤايد .خواهشﻤند است در زمان ارائﻪ درخواست ،رعايت و ﺑرقراري هر يك از نكات و موارد مندرج در
اين جداول را ﺑررسي و ﺑا درج عﻼمت  در محل مرﺑوطﻪ تأييد نﻤاييد.
ﺷايانذكر است در صورت عدم رعايت اين موارد و يا كﺴر مدارك و مﺴتندات ﻻزم ،كارگروه علﻤي ،دﺑيرخانﻪ جذب ،هيات جذب ،حﺴب مورد،

نﺴبت ﺑﻪ عدم اختصاص امتياز ﺑﻪ فعاليت مرﺑوطﻪ و يا عودت پرونده اقدام خواهد نﻤود.

نكات و موارد ﻻزم در تكميل و آمادهسازي پرونده درخواست ارتقاي مرتبه /تبديل وضعيت



رعايت فاصله زماني براي ارائه مجدد درخواست



موارد مربوط به نظم و دقت در تكميل فرمها و جداول

در مواردي كﻪ ﺑا درخواست پيشين متقاضي ﺑراي ارتقا موافقت نشده ﺑوده است:
تاريخ تحويل پرونده قبلي ﺑﻪ دﺑيرخانﻪ جذب هيات علﻤي... / ... /..... :
آيا مدت زمان توقف ﻻزم پس از زمان ارائﻪ درخواست قبلي طي ﺷده است؟

تكﻤيل هﻤﻪ اطﻼعات ﻻزم در فرمها و جداول متناسب ﺑا نوع درخواست )ارتقاي مرتبﻪ يا تبديل وضعيت( و امضاي صفحات

يكنواختي فونت و اندازه مندرجات جداول

خوب و كامل افتادن جدولها در صفحﻪ
 درصورتيكﻪ ﺑﻪ دليل تعدد رديفها ،جدول يكﺑند در چند صفحﻪ قرار ميگيرد ،قﺴﻤتهاي ﺑاﻻي جدول )اطﻼعات متقاضي،
ﺑند مرﺑوطﻪ و عناوين ستونها( و پايين جدول )محل امضاها( در هﻤﻪ صفحات مرﺑوطﻪ تكرار ﺷود.

ذكر نام تﻤام مؤلفين /هﻤكاران هر فعاليت در ستون مرﺑوطﻪ ﺑا رعايت ترتيب )مطاﺑق آنچﻪ در اصل فعاليت ﺑوده است(
ﺑولد نﻤودن نام متقاضي در ستون اسامي مؤلفين /هﻤكاران

مشخص نﻤودن نام دانشجو ﺑا *در مواردي كﻪ مقالﻪ مﺴتخرج از رسالﻪ /پاياننامﻪ دانشجو است.

ذكر دقيق نﻤايﻪ مقالﻪ ) ، Scopus ، JCR ،WoSعلﻤي پژوهشي مورد تأييد وزارتين يا ﺷوراي عالي حوزه علﻤيﻪ ،و  (...در ستون
مرﺑوطﻪ
مشخص نﻤودن مقاﻻتي كﻪ نويﺴنده مﺴئول) (corresponding authorآن ﺑودهايد )در ستون مﻼحظات جدول ﺑند )((١-٣

رعايت ترتيب زماني ﺑراي درج مقاﻻت )هم ژورنالي و هم كنفرانﺴي( در جدولهاي مرﺑوطﻪ

تكﻤيل فرم خود اظهاري هﻤپوﺷاني ﺑراي تكتك مقالﻪهاي ژورنالي )ﺑﻪطور جداگانﻪ( و ذكر دقيق هﻤپوﺷاني مقاﻻت ﺑاهم
 در مورد مقالﻪهاي ﺑا ليﺴت مؤلفين يكﺴان ،تفاوت مقاﻻت ﺑا يكديگر ﺑيان ﺷود.

گذاﺷتن فرم خود اظهاري هﻤپوﺷاني ﺑراي مقاﻻت كنفرانﺴي )يك فرم مشترك ﺑراي تﻤام مقاﻻت كنفرانﺴي كفايت ميكند(
خالي گذاﺷتن جداول مرﺑوط ﺑﻪ ﺑندهاي )) (١-٤) ،(٢-٢) ،(١-٢) ،(٦-١توسط مرجع مرﺑوطﻪ كامل ﺷود(

عدم چاپ جدولهاي خالي )جداول مرﺑوط ﺑﻪ ﺑندهايي كﻪ هيچ موردي ﺑراي آن وجود ندارد(
چاپ فرمها و جدولها ﺑﻪصورت يكرو

)ادامه در پشت صفحه(



موارد مربوط به نظم و دقت در آمادهسازي مستندات

قرار دادن كليﻪ جداول گزارﺷنامﻪ ارتقاي مرتبﻪ /تبديل وضعيت ﺑﻪصورت مرتب ﺷده و يكجا در يك پوﺷﻪ )ﺑﻪ نام پوﺷﻪ جداول(
قرار دادن چاپ صفحﻪ اول پروفايل متقاضي در Google Scholar

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

 مﺴتنداتي مانند كتاب ،مجلﻪ ،پاياننامﻪ ،گزارش طرح و  ...كﻪ امكان قرارگيري در پوﺷﻪ )كاور( ندارد ،ﺑا برﭼسﺐگذاري ﺑر روي
آن ،پيوست پرونده ﺷود

گذاﺷتن چاپ گزارش ﺷﻤاره  ٧از سامانﻪ آموزﺷي گلﺴتان ﺑﻪعنوان مﺴتندات ﺑند)(٣-٢

گذاﺷتن چاپ گزارش ﺷﻤاره  ٨٠٤از سامانﻪ آموزﺷي گلﺴتان ﺑﻪعنوان مﺴتندات ﺑند)(٤-٢

گذاﺷتن كل صفحات مقالﻪهاي ژورنالي و كنفرانﺴي )گذاﺷتن فقط صفحﻪ اول مقالﻪ كفايت نﻤيكند .ﺑراي صرفﻪجويي در كاﻏذ،
چاپ مقالﻪها ﺑﻪصورت دورو ﺑاﺷد(
در مورد مقالﻪهاي كنفرانﺴي :گذاﺷتن مﺴتندات مرﺑوط ﺑﻪ ﺛبتنام در كنفرانس ،ارائﻪ مقالﻪ در كنفرانس ،و چاپ ﺷدن مقالﻪ در
مجﻤوعﻪ مقاﻻت )حﺴب مورد(

كامل ﺑودن مﺴتندات هر مقالﻪ )ﺷامل متن مقالﻪ ،مﺴتندات ﻻزم در مورد نﻤايﻪ و حﺴب مورد مﺴتندات  IFمجلﻪ و  MIFرﺷتﻪ در
سال مرﺑوطﻪ ،ﺑرگﻪهاي خود اظهاري هﻤپوﺷاني و …( در كنار هم در يك پوﺷﻪ )كاور( پﻼستيكي
تحويل نﺴخﻪاي از رسالﻪ دكتراي خود متقاضي

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

تحويل نﺴخﻪاي از رسالﻪ /پاياننامﻪ دانشجوياني كﻪ مقاﻻت مﺴتخرج از آنها در ﺑين مقاﻻت متقاضي ميﺑاﺷد )ﺑا درج ﺷﻤاره رديف
مقالﻪ مرتبط ﺑر روي آن رسالﻪ /پاياننامﻪ(

در مورد پاياننامﻪهاي كارﺷناسي ارﺷد )ﻏير از موارد ﺑند فوق( و نيز پروژههاي كارﺷناسيِ تحت راهنﻤايي متقاضي ،نيازي ﺑﻪ ارائﻪ
نﺴخﻪ پاياننامﻪ/گزارش پروژه نبوده و صورتجلﺴﻪ دفاعيﻪ يا گزارش  ٨٠٤از سامانﻪ آموزﺷي گلﺴتان كفايت ميكند.

گذاﺷتن تأييديﻪها ،اﺑﻼﻏيﻪها و مﺴتندات ﻻزم متناسب ﺑا هريك از فعاليتهاي مرتبط ﺑا ساير ﺑندهاي آييننامﻪ ارتقا

گذاﺷتن تأييديﻪ رئيس دانشگاه ،معاون آموزﺷي دانشگاه ،و يا معاون پژوهشي دانشگاه )حﺴب مورد( مبني ﺑر ميزان ساعت فعاليت
ي فاقد امتياز مشخص )نظير رئيس پژوهشكده ،مدير گروه پژوهشي ،و (....
ﺑراي سﻤتهاي اجراي ِ
گذاﺷتن تأييديﻪ رئيس دانشگاه ،معاون آموزﺷي دانشگاه ،و يا معاون پژوهشي دانشگاه )حﺴب مورد( مبني ﺑر ميزان ساعت حضور
در ﺷوراها و كﻤيتﻪها (ﺑراي اعضاي حقيقي ﺷوراها يا كﻤيتﻪها
ﺷﻤارهگذاري و ﺑرچﺴبگذاري مناسب روي مﺴتندات ،پوﺷﻪ)كاور(ها و ضﻤائم پرونده )ﺑﻪطوريكﻪ مشخص ﺷود هر پوﺷﻪ)كاور( يا
ضﻤيﻤﻪ پرونده ،مرﺑوط ﺑﻪ كدام رديف از كدام ﺑند از جداول ارتقا ميﺑاﺷد(
قرار دادن پوﺷﻪ)كاور(هاي پﻼستيكي ﺑﻪ ترتيب جداول ارتقا در زونكنهاي ﺑرچﺴب دار

مسئول محترم دبيرخانه جذب

ﺑا سﻼم و احترام
اينجانب  ...................................................................تأييد مينﻤايم كﻪ موارد مندرج در جدولهاي فوق در تكﻤيل و آمادهسازي پرونده درخواست
ارتقاي مرتبﻪ /تبديل وضعيت رعايت گرديده است.
نام ،نام خانوادگي و امضاي متقاضي:
تاريخ:

