
بسمه تعالی

چک لیست بررسی پرونده ارتقاء اعضاءهیأت علمی

پرونده ارتقا ء خانم /آقای دکتر:       گروه :                     جهت ارتقا مرتبه :   از استادیاری به دانشیاری                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 خیر   گواهی کمیسیون ماده ١ دانشگاه در پرونده موجود است؟ (ش) بلی -١

 خیر   تائیدیه هیئت اجرایی جذب دانشگاه در پرونده موجود است ؟ (ش) بلی -٢

 خیر     نامه رسمی موافقت مدیر/ رییس دانشکده گروه جهت ارتقاء موجود است ؟ (ش)  بلی -٣

 مورد ندارد      خیر     نامه شورای بیمارستان در مورد عضو هیئت علمی بالینی موجود است؟ (ش)  بلی -٤

 خیر     کپی شناسنامه ، کپی کارت ملی و یک قطعه عکس در پرونده موجود است؟ بلی -٥

 خیر     پرینت آخرین حکم عضو هیئت علمی در پرونده موجود است؟   بلی -٦

 خیر   گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق مقدماتی (مربوط به این دوره ارتقاء) در پرونده موجود است؟ (ش) بلی -٧

 خیر  گواهی شرکت در کارگاه روش تدریس مقدماتی (مربوط به این دوره ارتقاء) در پرونده موجود است؟ (ش) بلی -٨

گواهی شرکت در کارگاه مرتبط با رایانه به ویژه نحوه استفاده از منابع الکترونیک (مربوط به این دوره ارتقاء) در پرونده موجود  -٩

 خیر   است؟ (ش) بلی

گواهی شرکت در دروه های توانمندسازی (حداقل ٢ کارگاه – مربوط به این دوره ارتقا) در پرونده موجود است؟ (ش)  -١٠

 خیر   بلی

 خیر   گواهی مربوط به تسلط به زبان خارجی در پرونده موجود است؟ (ش) بلی -١١

پرینت H-Index از Scopus و Google scholar  موجود است (آیا حداقل H-Index از Scopus، ٣ است)؟ (ش) بلی  -١٢

خیر  

 خیر     جداول ارتقاء، تکمیل و تایپ شده و توسط مدیر گروه امضاء و تایید گردیده است؟ (ش)  بلی -١٣

   خیر     ١٤- گواهی فعالیت های دانش پژوهی موجود است؟  بلی

حداقل یک مقاله چاپ شده انگلیسی تحقیقی ISIیا Pubmed به عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول (در ارتباط با  -١٥

 خیر     تخصص فرد) موجود است؟ (ش)  بلی

 خیر     وجود دارد؟ (ش) بلی Original حداقل ٧/٥ امتیاز برای حداقل ٣ مقاله خارجی -١٦

 خیر     حداقل یک مقاله فارسی در پرونده موجود است؟ (ش) بلی -١٧

 خیر     مشارکت درانتشار حداقل ٦ مقاله در پرونده موجود است؟ (ش)   بلی -١٨

سی دی شامل فایل  های ( الف- فایل word تایپ شده فرم ارتقاء  ب- فایل pdf کلیه مقاالت انگلیسی و فارسی  ج- یک  -١٩

 خیر     قطعه عکس پرسنلی ) موجود است؟ (ش)   بلی

 خیر     فرم مربوط به مقاالت و خالصه مقاالت به درستی تکمیل گردیده است؟ بلی -٢٠

مستندات مربوط به تک تک مقاالت موجود است؟ (ش) -٢١

(  خیر     بلی) پرینت محل ایندکس مقاالت-  (  خیر     بلی) پرینت مقاله کامل-



(  خیر     بلی) Impact factor پرینت-

(   خیر     بلی) نامه پذیرش و متن مقاله پذیرش شده در صورت داشتن مقاله پذیرش شده - ٢١

 خیر     مستندات مربوط به خالصه مقاالت در پرونده موجود است؟  بلی -٢٢

سرپرستی پایان نامه و مستندات مربوط به صفحه اول پایان نامه ها و صورتجلسه دفاع در پرونده موجود است؟ (ش)  -٢٣

 خیر بلی (حداقل امتیاز برای ارتقاء ١٠)

 خیر     نامه داوری طرح های پژوهشی از معاون پژوهشی دانشگاه بر طبق ساعت در پرونده موجود است؟ بلی -٢٤

 خیر     نامه داوری مقاالت بر طبق ساعت یا تعداد آن از سر دبیر مجله در پرونده موجود است؟ بلی -٢٥

در صورت انجام فعالیتی خاص برای اولین بار، تاییدیه هیئت برد رشته، هیئت ممیزه مرکزی یا معاونت پژوهشی وزارت  -٢٦

 خیر     بهداشت موجود است؟ (ماده ٣-بند ٧ و ٩ آیین نامه ارتقاء)  بلی

در صورت تالیف کتاب، اصل کتاب به همراه نامه رسمی امتیاز داده شده از طرف شورای انتشارات دانشگاه در پرونده موجود  -٢٧

  خیر     است؟  بلی

مستندات مربوط به فعالیت های علمی اجرایی (کپی ابالغ ها از مراجع معتبر مربوطه) در پرونده موجود است؟ -٢٨

 خیر     بلی

الزم به ذکر است وجود Dupplicate در مقاالت منجر به تعویق بررسی پرونده بین شش ماه تا یکسال و درج در پرونده 
عضو هیئت علمی می شود.

تحویل مدارک به منزله حائز شرایط بودن نیست و پس از بررسی مدارک نتیجه اعالم می شود.

تاریخ تکمیل فرم:    /   نام و امضاء عضو هیئت علمی:   /    تحویل گیرنده : کارشناس ارتقاء


