علم
فهرست مستندات شناسناهم ي
باسمه تعالی

مم
هیأت یزه دانش گاه یاسوج

پرونده ارتقاء مرتبه از مرتبه  .......به مرتبه ..........

نام و نام خانوادگی متقاضی ارتقاء:
موارد كلی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

تأیید

موضوع
















رعایت حداقل مدت توقف جهت ارتقاء به مرتبه باالتر
درج کليه فعاليت ها در شناسنامه علمي در بازه زماني تاریخ ارتقاء مرتبه تا تاریخ تحویل پرونده
عدم استفاده از گواهي پذیرش مقاالت یا کتب چاپ شده برای ارتقا مرتبه قبلي
درج وابستگي سازماني به دانشگاه در کليه فعاليت ها ( به استثنای مقاالت مستخرج از رساله)
تعيين مؤلف مسئول در فعاليت های پژوهشي ( با عالمت * در جداول شناسنامه علمي)
تعيين مقاالت مستقل (با الصاق برچسب بر روی مقاله)
تحویل اصل رساله دکتری متقاضي
تحویل اصل پایان نامه کارشناسي ارشد متقاضي
تحویل  CDشناسنامه علمي
تصویر اولين حکم استخدامي (پيماني)
تصویر حکم رسمي آزمایشي ممهور به مهر هيأت مميزه
تصویر حکم رسمي قطعي ممهور به مهر هيأت مميزه
تصویر آخرین حکم ترفيع ساليانه
مصوبه هيأت امنا جهت تمدید خدمت پيماني /رسمي آزمایشي (در صورت توقف بيش از  5سال در وضعيت استخدامي پيماني  /رسمي آزمایشي)

جدول شماره  -1فعالیتهای فرهنگی -تربیتی-اجتماعی
ثبت

مـوضـوع

بند

مستندات مورد نیاز

در
سامانه

1

تدوین کتاب ،مقاله در حوزه های فرهنگي

2

تهيه و تدوین پيوست فرهنگي

3

ارائه مشاوره فرهنگي و یا همکاری مؤثر با تشکلها

4

استاد مشاور فرهنگي

5
6
7
8
9

مسئوليتپذیری در اصالح و هدایت نگرش های
مطلوب فرهنگي
استمرار در تقيد و پایبندی به ارزش ها
کسب جوایز فرهنگي
طراحي و مشارکت در برگزاری کرسي های نقد و
نظریه پردازی
شرکت در کارگاه های دانش افزایي و توانمندسازی
در زمینه فرهنگی

امضاء عضو هيأت علمي متقاضي:

 اصل کتاب/مقاله
 گواهي امتياز معاونت پژوهشي
 فرم ارزیابي مقاله
 اصل پيوست فرهنگي
 اصل گواهي مرجع ذیصالح
 اصل گواهي مرجع ذیصالح با ذکر ساعات یا
روزهای همکاری
 حکم شروع و خاتمه از معاون فرهنگي دانشگاه
 گواهي ساعات همکاری از معاون فرهنگي

فاقد
مندرجات

















 اصل گواهي مرجع ذیصالح





 اصل گواهي یا لوح مرجع ذیصالح





 اصل گواهي مرجع ذیصالح





گواهي معتبر با ذکر ساعات آموزش





1

توضیحات

کارشناس هيأت مميزه

جدول شماره  -2فعالیت های آموزشی
مـوضـوع

بند

1
2

رعایت نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي
کيفيت تدریس

3

کميت تدریس

4

راهنمایي پروژه کارشناسي
 1-5-2در سطح دانشکده

5

6

برخورداری از
برجستگي در امر
آموزش

 2-5-2در سطح دانشگاه
 3-5-2در سطح ملي و
بين المللي
 1-6-2کتاب در سطح
ملي

تأليف یا تدوین کتب
چاپي یا الکترونيکي
به عنوان منبع
 2-6-2کتاب در سطح
آموزشي
دانشگاه
 3-6-2جزوه در سطح
دانشگاه

7

ارج نهادن به امور آموزشي و استفاده از روشهای
نوین آموزشي (نظير مشاوره آموزشي ،اردوهای
آموزشي ،کارگاه آموزشي و )...

امضاء عضو هيأت علمي متقاضي:

مستندات مورد نیاز

 کارنامه کلي استاد (گزارش
شماره  7سامانه)
 صفحه عنوان پروژه
 کارنامه کلي استاد (گزارش
شماره  7سامانه)
 اصل تأیيدیه رئيس دانشکده
 اصل تأیيدیه معاون آموزشي
دانشگاه
 اصل تأیيدیه معاون آموزشي
وزارت
 اصل کتاب
 اصل گواهي شورای برنامهریزی
وزارت
 اصل کتاب
 تایيدیه شورای گروه
گواهي امتياز معاونت پژوهشي
دانشگاه
 اصل جزوه
تأیيدیه شورای گروه
اصل گواهي مرجع ذیصالح

2

ثبت در

فاقد

سامانه

مندرجات



































توضیحات



کارشناس هيأت مميزه

جدول شماره  -3فعالیت های پژوهشی-فناوری
بند

1

مـوضـوع

مقاله علمي  -پژوهشي

مستندات مورد نیاز

 نسخه چاپ شده ( 2نسخه)
 اصل گواهي پذیرش مقاله (حداکثر  2پذیرش با اعتبار  6ماه)
 فرم ارزیابي مقاله
 نمایه مقاله
 نسخه چاپ شده ( 2نسخه)
فرم ارزیابي مقاله
 نمایه مقاله
 نسخه چاپ شده ( 2نسخه)
 فرم ارزیابي مقاله
 نمایه مقاله
 مقاله چاپ شده
 گواهي ارائه شفاهي /پوستر (درصورت ارائه مقاله توسط
متقاضي)
 تصویر مقاله چاپ شده
 گواهي ارائه  /پوستر (درصورت ارائه مقاله توسط متقاضي)

ثبت در

فاقد

سامانه

مندرجات


























2

مقاله علمي -مروری

3

مقاله علمي -ترویجي

4

مقاله کامل همایشها

5

خالصه مقاله همایشها

6

مقاله علمي صددرصد
مستخرج از رساله/پایان نامه

 نسخه چاپ شده ( 2نسخه)

7

توليد دانش فني/اختراع
منجر به توليد

 گواهي مراجع ذیصالح وزارت



 اصل طرح
 موافقت دانشگاه با انجام طرح در زمان شروع
 قراداد طرح
 گواهي خاتمه طرح از دستگاه اجرایي سفارشدهنده
گواهي امتياز معاونت پژوهشي دانشگاه
 مدارک مربوط به حل هر یک از مشکالت جامعه





9

اختراع یا اکتشاف ثبت شده

 اصل گواهي مراجع ذیصالح وزارت





11

ایجاد ظرفيت جذب گرنت

 گواهي موافقت معاونت پژوهشي دانشگاه با ذکر مبلغ گرنت





سایر فعاليت های فناوری
(اختراعات و جشنواره)
تأليف یا تصنيف کتاب با
مجموعه کتاب
ارزیابي ،داوری و نظارت بر
فعاليت های پژوهشي

 اصل گواهي انجام فعاليت از مرجع ذیصالح





اصل کتاب
 گواهي امتياز معاونت پژوهشي دانشگاه





 گواهي مراجع ذیصالح





8

11
12
13

گزارش های علمي
طرحهای پژوهشي و
فناوری

امضاء عضو هيأت علمي متقاضي:

3

توضیحات

کارشناس هيأت مميزه

ادامه جدول شماره  -3فعالیت های پژوهشی-فناوری

بند

مـوضـوع

14

تجدید چاپ کتاب تأليفي یا تصنيفي

15

ویرایش علمي کتاب
داوری مقاالت علمي-پژوهشي

16

17

مستندات مورد نیاز

 اصل کتاب تجدید چاپ شده
 اصل کتاب چاپ اول
 کتاب چاپ ماقبل آخر
 گواهي امتياز معاونت پژوهشي دانشگاه
اصل کتاب با ذکر نام ویراستار در شناسنامه
 گواهي امتياز معاونت پژوهشي دانشگاه
 گواهي داوری

اصل کتاب با نام مصحح در شناسنامه
تصحيح انتقادی کتاب
 گواهي امتياز معاونت پژوهشي دانشگاه
 صورتجلسه دفاع
 -1-17-3استاد راهنما
 صفحه چکيده
راهنمایي و مشاوره پایان نامه
کارشناسي ارشد
 صورتجلسه دفاع
 -2-17-3استاد مشاور
 صفحه چکيده
راهنمایي و مشاوره رساله دکتری

18

کرسيهای نظریه پردازی

 -3-17-3استاد راهنما
 -4-17-3استاد مشاور
ارائه دستاوردهای برگرفته
از کرسي ها در همایشها
 -1-18-3نقد علمي
 -2-18-3نوآوری
 -3-18-3نظریه پردازی

ثبت در

فاقد

سامانه

مندرجات

























 صورتجلسه دفاع
 صفحه چکيده





 صورتجلسه دفاع
 صفحه چکيده





 گواهي مراجع ذیصالح





 گواهي داوری از مراجع
ذیصالح مورد تأیيد وزارت





19

کسب رتبه در جشنوارههای ملي و
بينالمللي

 گواهي مراجع ذیصالح





21

ترجمه کتاب تخصصي

 اصل کتاب
 گواهي امتياز معاونت پژوهشي دانشگاه





امضاء عضو هيأت علمي متقاضي:

4

توضیحات

کارشناس هيأت مميزه

جدول شماره  -4فعالیتهای علمی  -اجرایی
بند

مـوضـوع

مستندات مورد نیاز

1

حضور فعال و تمام وقت در مؤسسه

2

تدوین کتاب (به شيوه گردآوری)

3

تدوین مجموعه مقاالت

 تأیيد مدیر گروه ،رئيس دانشکده و رئيس دانشگاه
اصل کتاب
 گواهي امتياز معاونت پژوهشي دانشگاه
اصل مجموعه مقاالت
 گواهي امتياز معاونت پژوهشي دانشگاه

برپایي نمایشگاههای پژوهشي ،فناوری و
...
طراحي و راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه
فني ،واحد پژوهشي ،کتاب خانه تخصصي،
شبکه تخصصي رایانه و ...
ایجاد رشتههای جدید و به خصوص رشته
های ميان رشته ای

4
5
6

7

مشارکت در کارگاه های ضمن خدمت

8

ثبت در

فاقد

سامانه

مندرجات









 گواهي مراجع ذیصالح





 شيوه نامه های آموزشي و پژوهشي
 گواهي امتياز معاونت پژوهشي دانشگاه













گزارش توجيهي
 گواهي معاونت آموزشي دانشگاه
 گواهي مرکز برگزارکننده
 -1-7-4شرکت
با ذکر ساعات شرکت
 متون کارگاه
 -2-7-4تدریس
 گواهي مرکز برگزارکننده
 -3-7-4طراحي
با ذکر ساعات کارگاه





توليد و گسترش برنامه های کارآفریني

 گواهي معاون پژوهشي وزارت





11

همکاری مؤثر در تأسيس دانشگاه ،مراکز
تحقيقاتي و ...
ایجاد ظرفيت در جذب دانشجویان خارجي
مدیر مسئولي ،سردبيری ،عضویت در
هيأت تحریریه نشریه های علمي و ...

 گواهي مراجع ذیصالح





 گواهي معاونت آموزشي دانشگاه





 گواهي مراجع ذیصالح









12

دبيری همایشها

13

طراحي سؤاالت آزمون سراسری

14

امتيازات ناشي از پذیرش مسئوليت قوای
سه گانه

15

شرکت در شوراها ،کميته ها و هيأتها

16

گزارش عملکرد مناسب فرهنگي-تربيتي،
آموزشي ،پژوهشي ،عمراني

9

11

امضاء عضو هيأت علمي متقاضي:

 گواهي معاونت
پژوهشي دانشگاه
 گواهي معاونت
پژوهشي وزارت

 -1-12-4همایش های
منطقه ای
 -2-12-4همایش های
ملي و بين المللي
 گواهي سازمان سنجش
 گواهي مرکز آزمون دانشگاه آزاد
 احکام شروع و خاتمه مسئوليت از مرجع ذیصالح
 مصوبه هيأت امناء ( برای دوره پيماني)
 احکام شروع و خاتمه عضویت
 گواهي ساعات شرکت از مرجع ذیصالح
 اصل گزارش عملکرد
 گواهي مقام مافوق

5





















توضیحات

کارشناس هيأت مميزه

