
 مدارک الزم جهت ارتقاء عضو هیئت علمی

 نامه رسمی موافقت مدیر گروه -1

رائه گواهی شرکت در کارگاه های روش تحقیق مقدماتی و روش تدریس مقدماتی )مربوط به بازه زمانی همان ا -2

 (شرایط عمومی ارتقاء براساس) (مرتبه

 (ارائه گواهی شرکت در دوره های توانمندسازی دانشگاهی )حداقل دو کارگاه -3

 و ارائه گواهی تسلط به زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه -4

 ارائه گواهی شرکت در کارگاه نحوه استفاده از منابع الکترونیک -5

 حکم ارتقاء  اولینکپی  -6

سال به صورت تمام وقت  4به مرتبه باالتر ، در مرتبه استادیاری و دانشیاری  ءظور ارتقامن*حداقل مدت اشتغال به 

 جغرافیایی می باشد. 

 حاوی عکس CDبه همراه  یک قطعه عکس  -7

 پرینت آخرین حکم عضو هیئت علمی -8

 .تکمیل و تایپ شده که به تائید مدیر گروه رسیده باشد اءجداول ارتق -9

فرم های تکمیل شده دست نویس و یا مخدوش )دارای خط خوردگی، الک گرفتگی و...( فاقد اعتبار بوده و لذا از  *

 ت.پذیرش و ثبت آن در کمیته منتخب دانشکده خودداری می شود

 )مربوط به مقاالت( 18کمیل نمودن جدول شماره ت -11

 1( جهت ارسال به کمیسیون ماده 1تحویل جداول و مستندات فعالیت های فرهنگی)ماده  -11

  .دانشگاه الزامی است EDC در صورت وجود فعالیت های دانش پژوهی، ارائه گواهی تائید -12

امتیاز و  35برای استادیاری به دانشیاری  3اخذ حداقل امتیاز از انواع فعالیت های پژوهشی ذکر شده در ماده  -13

 امتیاز است. 45دانشیاری به استادی 

به عنوان  و در ارتباط با تخصص فرد(  3-1اصیل ) بند  وجود حداقل یک مقاله چاپ شده انگلیسی تحقیقی -14

)جهت ارتقاء از استادیاری 1در مجالت نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر نوع نویسنده اول یا مسئول 

 (به دانشیاری

به عنوان  و در ارتباط با تخصص فرد(  3-1) بند  اصیل اله چاپ شده انگلیسی تحقیقیوجود حداقل سه مق -15

)جهت ارتقاء از دانشیاری  1در مجالت نمایه شده در نمایه های بین المللی معتبر نوع نویسنده اول یا مسئول 

 (به استادی
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مقاله به  5امتیاز ار  15برای مرتبه دانشیاری و  3-1مقاالت به زبان خارجی بند  3امتیاز از  5/7کسب حداقل  -16

 زبان خارجی برای مرتبه استادی

   مقاله جهت ارتقاء از استادیاری به دانشیاریشش مشارکت در انتشار حداقل   -17

 مقاله جهت ارتقاء از دانشیاری به استادیهشت مشارکت در انتشار حداقل  -18

 قاله فارسی در هر مرتبه ارتقاءوجود حداقل یک م -19

   :یکی از موارد ذیل جهت ارتقاء به استادی  -21

 و باالتر IF 2مقاله شرطی فرد متقاضی،)به عنوان نویسنده اول یا مسئول( در مجالت با  3یکی از  -

 .داشته باشد  Scopusنمایه نامه ارجاع در 21حداقل  شرطییکی از مقاالت  -

 باشد.  Scopusامتیاز در نمایه نامه  6قل احد index -hفرد متقاضی  -

 چاپ شده باشد. 5/1حداقل  IFبند شرطی که متقاضی نویسنده اول و یا مسئول آن است در مجالت  سه مقاله  -

، نامه پذیرش IF پرینتمستندات مربوط به تک تک مقاالت )پرینت مقاله کامل، پرینت محل ایندکس مقاالت،  -21

 (و متن مقاله پذیرش شده در صورت داشتن مقاله پذیرش شده

 قاالت مروری ، درصورت عدمممقاله از نویسنده در نمایه های بین المللی معتبر در منابع  3مشخص نمودن  -22

 وجود در جدول قید گردد.

  Google Scholarو  Scopusاز سایت H Index اخذ -23

امتیاز برای مرتبه دانشیاری  11کسب حداقل  -(مستندات مربوط به پایان نامه ها )کپی صفحه اول پایان نامه  -24

 امتیاز برای مرتبه استادی 15و 

ه می باشد که مقاله ای از آن تولید سرپرستی پایان نامه های سایر دانشگاه ها به شرطی قابل محاسب *

 .شده باشد

علمی ارائه شده در همایش های علمی معتبر ملی و بین المللی)  وجود مستندات مربوط به خالصه مقاالت -25

 مقاله در هر سال ( 3حداکثر 

 (نامه داوری طرح های پژوهشی از معاونت پژوهشی دانشگاه )در صورت وجود -26

 (ساعت یا تعداد آن از سر دبیر مجله )در صورت وجودنامه داوری مقاالت بر طبق  -27

 (در صورت تالیف و ترجمه کتاب، اخذ گواهی امتیاز کتاب از شورای نشر دانشگاه )معاونت پژوهشی دانشگاه -28

 (اجرایی )کپی ابالغ ها از مراجع معتبر مربوطه –مستندات مربوط به فعالیت های علمی  -29

کزی یا معاونت پژوهشی وزارت بهداشت در صورت انجام فعالیت های تائیدیه هیئت بورد یا هیئت ممیزه مر -31

 (آیین نامه ارتقاء 8بند  - 3خاص )ماده 

 در صورت راه اندازی آزمایشگاه، بخش یا رشته جدید، درصد مشارکت کلیه همکاران طی نامه رسمی -31
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 شود.ی اعالم در صورت عضویت در کمیته های مختلف، ساعت همکاری در کمیته مربوطه طی نامه رسم -32

برای  امتیاز 171به منظور ارتقا از مرتبه استادیار به دانشیار و  4الی  1امتیاز از جمع مواد  155کسب حداقل  -33

 ارتقای دنشیاری به استادی ضروری است.

فعالیت های اجرایی فقط به صورت ابالغ رسمی پذیرفته می شود و از گذاشتن دعوتنامه به عنوان مدرک  -34

 خودداری شود.

 


