به نام خدا
متقاضیان تبدیل وضعیت و ارتقاء بایستي موارد زیر را در پروندهای که به دفتر کمیته منتخب دانشکده فني و
مهندسي ارسال مي کنند لحاظ نمایند:
 -1نامه درخواست متقاضي براي بررسي پرونده به همراه صورتجلسه و نامه مدير گروه به رياست دانشکده
 CD -2فايل WORDشناسنامه علمي متقاضي (ارتقاء) و فايل  PDFمقاالت بند  1-3و گزارش علمي طرح هاي پژوهشي
 -3جدول گزارش فعاليتهاي آموزشي شاخص ( فايل در سايت دانشگاه ،دفتر هئيت مميزه مي باشد)
 -4نامه خوداظهاري در مورد نقش متقاضي و همکاران در بروندادهاي پژوهشي شامل مقاالت و گزارش علمي طرح هاي
پژوهشي و درصد همپوشاني مقاالت با هم يا با مقاالت کنفرانس ،الزم است .همچنين فرد متقاضي بايستي شماره پيوست
مقاالتي که نويسنده مسئول است را ذکر نمايد.
 -5يک نسخه صحافي پايان نامه کارشناسي ارشد و دکتراي متقاضي
 -6کپي مدرک ارشد و دکتراي متقاضي
 -7اولين و آخرين حکم متقاضي
 -8خالصه اي از تخصص فرد متقاضي
 -9تعداد و نوع مقاالت مستخرج از پايان نامه هاي ارشد و دکتري در توضيحات هر رديف از بند ( )13-3ذکر شود.
-10

ارائه گواهي ارائه مقاالت کنفرانسي و يا  CDکنفرانس و کتابچه مجموعه مقاالت الزامي است.
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گزارش ثبت اختراعات (اظهارنامه) ضميمه شود.
قرارداد ،گزارش علمي و نامه اختتام طرح هاي درون و برون دانشگاهي
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 -13کپي صفحه امضاي داوران يا صورت جلسه دفاع به همراه  CDحاوي فايل پاياان ناماه هااي دانشاجويان کارشناساي و
کارشناسي ارشد و دکتري تحت راهنمايي فرد متقاضي
 -14در پايان هر صفحه از شناسنامه علمي حتما" محل امضاء متقاضي و ساير امضاها وجود داشته باشد.
 -15مستندات ماده ( 4فعال يت هاي اجرايي) به تفکيک ارائه شود .بديهي است امتيازدهي به فعاليت هاي اين ماده منوط به
ارائه مستندات کافي مانند نامه تاييد تعداد ساعات همکاري و  ...است.
 -16متقاضيان ارتقاء در جدول ماده  1دو رديف بند ( )7-1را حذف ) (deleteو در بند ( )6-1دو رديف اضاافه )(Insert
کنند.
 -17عالوه بر فرم شناسنامه که شامل 4ماده ميباشد ،فرم ماده  1به همراه پيوستها جداگانه ارائه شود.
 -18متقاضياني که پرونده تکميلي ارائه ميدهند به هیچ وجه ترتيب پيوستهاا را تيييار ندهناد و مادارک تکميلاي را در
ادامه مدارک قبلي اضافه نمايند.
 -19داشتن حداقل يک مقاله فارسي در پرونده ارتقاء ضروري است.
 -20براي ارتقاء به مرتبه دانشياري داشتن حداقل  2مقالهي شاخص (بر اساس ويژگي هاي مندرج در شيوه نامه) که يکاي
از آنها در مجالت بين المللي چاپ شده باشد و همچنين حداقل  4پايان نامه مقطع کارشناسي ارشد الزامي است.
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براي ارتقا به مرتبه استادي داشتن  4مقاله ي شاخص (بر اساس ويژگي هاي مندرج در شيوه نامه) کاه  2تاا از آنهاا

در مجالت بين المللي چاپ شده باشد ،و حداقل  3رساله مقطع دکتري و در صورت فقدان دوره دکتري داشتن يک طرح
ملي خاتمه يافته يا يک کتاب تصنيفي الزامي است.

