
  بسمه تعالي
  

  (بررسي مقدماتي پيش از جلسه) كميته منتخب توسط دبيرچك ليست بررسي پرونده متقاضيان ارتقاء 

 هيأت مميزه دانشگاه كردستاندبيرخانه  

  دانشياري به استادي  ����استادياري به دانشياري       ���� موضوع ارتقاء:                                              نام و نام خانوادگي متقاضي ارتقاء: 

                                                                            رشته و گرايش تحصيلي:

   13/          تاريخ تحويل مدارك به كميسيون تخصصي:       /                  13/           تاريخ تحويل مدارك به كميته منتخب:        /   

  

ف
دي

ر
  

  نتيجه بررسي  مــــــــوضــــــــــوع

1  
هر يك از  به نامه ارتقاء)نامه اجراي آئينشيوه  7ماده  2(بند  حداقل مدت اشتغال تمام وقت و مستمر براي ارتقاء

  مي باشد.سال  4دانشياري و استادي مراتب 

  مدت سپري شده است �

  مدت سپري نشده است �

2  
ارتقاء در رابطه با كاهش حداكثر نامه نامه اجرائي آئينشيوه 7ماده  2بند  3تبصره  شرايط خاصعضو متقاضي از 

  منتفع شده است. يك سال مدت زمان توقف در مرتبه فعلي

   بلي �

 خير �

3  
جزء دوره  ، وظايف آموزشيماموريت منجر به قطع  ، مرخصي وخدمتي تعهد سنوات خدمت  دوره ضرورت و

  .شيوه نامه اجرايي آيين نامه ارتقاء) 7ماده  2بند  2و  1(تبصره هاي  محسوب نمي شود حداقل مدت اشتغال براي ارتقاء

   لحاظ شده است �

 لحاظ نشده است �

4  
  فرهنگي-1ماده 

  الزامي است. 1ماده  10الي  1 يهابند مجموعامتياز از 10استادي كسب حداقل  يا وبراي ارتقاء به دانشياري 

  حداقل امتياز را دارد �

  حداقل امتياز را ندارد �

5  

   :آموزشي -2ماده 

و انضباط درسي و  (رعايت نظم 2ماده  1امتياز از بند  5استادي كسب حداقل  يا راي ارتقاء به دانشياري وب

  الزامي است. نيمسال منتهي به ارائه پرونده ارتقاء 10در طي شئونات آموزشي) 

  حداقل امتياز را دارد �

  حداقل امتياز را ندارد �

6  
در صورتيكه امتياز متقاضي از بند رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي دست كم در دو نيمسال 

  آيا عضو مشمول اين بند بوده است. يك سال به تعويق مي افتد. اشد، ارتقاء مرتبه ويمتر بك 35/0تحصيلي از 

  بلي �

 خير �

7  
 2ماده  2 بند از 17دي كسب نمره مرتبه استا ارتقاء به براي و 16دانشياري كسب نمره  مرتبه براي ارتقاء به

  الزامي است. (كيفيت تدريس)

  حداقل امتياز را دارد �

  حداقل امتياز را ندارد �

8  
(سقف  الزامي است(كميت تدريس)  2ماده  3بند  امتياز از 15راي ارتقاء به دانشياري و استادي كسب حداقل ب

  .امتياز مي باشد) 5امتياز در هر نيمسال 

  حداقل امتياز را دارد �

  حداقل امتياز را ندارد �

  الزامي است. 2هاي ماده بنداز كليه امتياز  20حداقل  راي ارتقاء به دانشياري و استادي كسبب  9
  حداقل امتياز را دارد �

  حداقل امتياز را ندارد �

10  

  :پژوهشي -3ماده 

 :ISCتعداد كل مقاالت  -1

 :مكاتبه كننده ISCتعداد كل مقاالت  -2

 : ISCتعداد كل مقاالت علمي پژوهشي غير  -3

 :مكاتبه كننده ISCتعداد كل مقاالت علمي پژوهشي غير  -4

 :JCRغير  ISIتعداد كل مقاالت  -5

 :مكاتبه كننده  JCRغير  ISIتعداد كل مقاالت  -6
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 :JCRتعداد كل مقاالت  -7

 :مكاتبه كننده  JCRتعداد كل مقاالت  -8

11  

داخلي و يا معتبر خارجي در  اين مقاالت در ليست نشريات علمي پژوهشي ،رويت شد 1-3تمامي مقاالت بند 

و جزء مجالت غير  سايت معاونت پژوهشي وزارت/ دفتر حمايت و پشتيباني امور پژوهشي و فناوري وجود دارد

  .و يا دانشگاه نمي باشدعتف معتبر مد نظر وزارت 

   لحاظ شده است �

  لحاظ نشده است �

12  
   لحاظ شده است �  دارد وجود حداكثر دو مقاله با گواهي پذيرش در پرونده

  لحاظ نشده است �

13  
  دارد  �  است به مثابه مقاله چاپ شده در نظر گرفته شده  DOIدر نوبت چاپ مقاله مشروط به درج  نسخه

 �ندارد                              

14  
   لحاظ شده است �   مي باشد. از مقاله هاي چاپ شده در نشريات مربوط به موسسه 1-3درصد امتياز كسب شده از بند  40حداكثر 

  لحاظ نشده است �

15  
(رشته تحصيلي، گروه  در ارتباط با تخصص  رشته متقاضيمستقيما  مي بايست درصد امتياز مقاالت  70حداقل 

  اي ارتقاء داراسترا براين موضوع متقاضي حداقل امتياز الزم  باشد، با لحاظ آموزشي)

  بلي �

  خير �

16  
  درصد مقاله مستقل تلقي شده است30مقاله  هاي با همپوشاني كمتر از فقط  

  

   لحاظ شده است �

 لحاظ نشده است �

17  
  امتيازي تعلق نگرفته است درصد  70از  بيش هاي با همپوشانيمقاله به 

  

   لحاظ شده است �

 لحاظ نشده است �

   را داراست. مقاله به عنوان نويسنده مسئول 5و   3حداقل ارتقاء به مراتب دانشياري و استادي به ترتيب  متقاضي  18
   بلي �

 خير �

   در مرتبه فعلي به چاپ رسانده است.فارسي يك مقاله  حداقلارتقاء متقاضي   19
   بلي �

 خير �

  برابر مي باشد. 2/1خارج از كشور حداكثر تامراكز معتبر علمي  امتياز مقاله مشترك با اعضاي هيات علمي و  20
   لحاظ شده است �

 لحاظ نشده است �

  برابر مي باشد. 5/1ا حداكثر داغ با تاييد هيات مميزه ت امتياز مقاله پر استناد و  21
   لحاظ شده است �

 لحاظ نشده است �

   امتياز تعلق گرفته است. مقاله در يك همايش در هر سال 3 به حداكثر   22
   لحاظ شده است �

 لحاظ نشده است �

23  
به  تادياركار به عنوان اس و شروع بهپس از ارتقاء به استادياري  مقاله امتياز مقاله مستخرج از رساله به شرط چاپ

  قابل اعطا مي باشد. تبه،ل مكاوشرط درج نام متقاضي به عنوان نويسنده نخست يا دوم و يا مس

   لحاظ شده است �

 لحاظ نشده است �

   بلي �مربوط به به ترتيب  3ماده  10و 2-9، 8مي تواند از بند هاي  1-3درصد حداقل امتياز هاي الزم از بند  50تا   24
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 خير �  از اين بند منتفع شده است. متقاضيبه دست آيد. عضو اثر بديع هنري  طرح خارجي و ،اختراع

25  
 متقاضيعضو  .بدست آيد تصنيف يا تأليف كتابمي تواند از  1-3درصد حداقل امتياز هاي الزم از بند  25تا 

  از اين بند منتفع شده است.

   بلي �

 خير �

26  
در گروههاي علوم انساني و هنر (تشخيص رشته برعهده هيات  1-3درصد حداقل امتياز هاي الزم از بند  50تا 

  از اين بند منتفع شده است. متقاضيعضو . بدست آيد تصنيف يا تأليف كتابمي تواند از مميزه مي باشد) 

   بلي �

 خير �

  امتياز مي باشد 25و دكتري  مشاوره پايان نامه كارشناسي ارشد راهنمايي وسقف امتياز   27
   لحاظ شده است �

  لحاظ نشده است �

  را برعهده داشته است. دانشجوي كارشناسي ارشد 4راهنمايي حداقل متقاضي ارتقاء به دانشياري   28
   بلي �

 خير �

29  
داشتن دانش آموخته  مشروط به داير بودن و را يدانشجوي دكتر 3راهنمايي حداقل متقاضي ارتقاء به استادي 

  در دوره دكتري برعهده داشته است.

   بلي �

 خير �

30  
با  تصنيفي  يك كتاب يك طرح ملي يابايد متقاضي  براي متقاضي به مرتبه استادي،  در صورت فقدان بند فوق

  داشته باشد.تاييد هيات مميزه 

  دارد  �

 ندارد �

  الزامي است. 3ماده  1 بند امتياز از 40امتياز و براي ارتقاء به استادي كسب  25راي ارتقاء به دانشياري كسب ب  31
  حداقل امتياز را دارد �

 حداقل امتياز را ندارد �

32  
(راهنمايي و   3ماده  13 بندامتياز از 18امتياز و براي ارتقاء به استادي كسب  8راي ارتقاء به دانشياري كسب ب

  الزامي است.) و رساله مشاوره پايان نامه

  حداقل امتياز را دارد �

  حداقل امتياز را ندارد �

33  
، 9-3، 8-3، 1-3مجموع بندهاي از  امتياز  50امتياز و براي ارتقاء به استادي كسب  30 براي ارتقاء به دانشياري كسب

  الزامي است 14-3و  3-12، 3-10

  حداقل امتياز را دارد �

  حداقل امتياز را ندارد �

34  
الزامي  3كليه بندهاي ماده امتياز از  75امتياز و براي ارتقاء به استادي كسب  65براي ارتقاء به دانشياري كسب 

  است.

  حداقل امتياز را دارد �

 حداقل امتياز را ندارد �

35  
قابل محاسبه است ولي شامل  سربازي) دوره قبل از استخدام ( مانند  فعاليتهاي پژوهشي پس از اخذ مدرك و

  حداقل امتيازضروري براي ارتقاء نمي باشد

   لحاظ شده است �

  لحاظ نشده است �

36  

  :اجرايي -4ماده 

) حضور فعال و تمام وقت در موسسه(  4ماده  1بند  امتياز از 5و استادي كسب حداقل راي ارتقاء به دانشياري ب

  الزامي است.

  حداقل امتياز را دارد �

  حداقل امتياز را ندارد �

  الزامي است. 4كليه بندهاي ماده امتياز از  10و استادي كسب حداقل راي ارتقاء به دانشياري ب  37
  حداقل امتياز را دارد  �

  حداقل امتياز را ندارد�

38  
 4الي  1امتياز از مجموع مواد  130امتياز و براي ارتقاء به استادي كسب  120راي ارتقاء به دانشياري كسب ب

 الزامي است.

  حداقل امتياز را دارد �

  حداقل امتياز را ندارد �



  بسمه تعالي
  

  (بررسي مقدماتي پيش از جلسه) كميته منتخب توسط دبيرچك ليست بررسي پرونده متقاضيان ارتقاء 

 هيأت مميزه دانشگاه كردستاندبيرخانه  

                   

                                      /خانمارتقاي مرتبه آقايپرونده ربوط به گانه با رعايت موارد فوق متيازات الزم از مواد چهارامحداقل  

  بررسي و پرونده ايشان: در قالب چك ليست مذكور                                    به                                 از مرتبه  وضعيت  براي تبديل

  و به تاريخ ............................... و شماره ....................... ثبت و تحويل دبيرخانه گرديد. قابل طرح در كميته منتخب مي باشد    �

و به تاريخ ................................ و شماره  اهان طرح در كميته منتخب مي باشدقابل طرح نمي باشد، ليكن نامبرده خو �

  حويل دبير خانه گرديد.......................  ثبت و ت

  

  امضاء                                                                                :عضو هيأت علمينام و نام خانوادگي 

  

  مهر و امضاء                                                                        دبير كميته منتخب دانشكده: نام و نام خانوادگي  

  


