
 های ارتقاء مرتبه چک لیست مدارک و مستندات مورد نیاز جهت بررسی پرونده

 تاریخ جلسه کمیته منتخب: ثبت نهایی پرونده:  نام و نام خانوادگی متقاضی:

 مدارک مورد نیاز در پرونده پرسنلی

   خدمت . تصویر کارت معافیت یا پایان 2 (. تصویر شناسنامه )صفحه آخر در صورت داشتن توضیحات1
   حوزه علمیه قم( 2. تصویر مدرک کارشناسی )سطح  4 . تصویر کارت ملی3
  و ریزنمرات  حوزه علمیه قم ( 4. تصویر مدرک دکتری )سطح  6 و ریزنمرات حوزه علمیه قم( 3. تصویر مدرک کارشناسی ارشد )سطح 5

 

 استخدامی متقاضی در زمان ارائه درخواستوضعیت استخدامی و مدارک مورد نیاز با توجه به وضعیت 

 رسمی قطعی رسمی آزمایشی یپیمان
  .باشد. وضعیت استخدام از ابتدا به صورت پیمانی می1
  تصویر کلیه احکام پیمانی -
. وضععععیت اسعععتخدام به علت عدم احراز شعععرای  تبدی  2

وضعیت رسمی قطعی، از وضعیت رسمی آزمایشی به پیمانی 
  شده است.تبدی  وضعیت 

شرای  مندرج در ماده  ستخدامی  آیین 15الف( دارابودن  نامه ا
  های ذی  آنو تبصره

  ب( تصویر کلیه احکام پیمانی
  ج( تصویر کلیه احکام ترفیعات سالیانه

  . تصویر کلیه احکام پیمانی2
  . حکم رسمی آزمایشی ممهور به مهر هیات ممیزه2
  سالیانه ام ترفیعاتک. تصویر کلیه اح3
. به مصعععوبه هیات امناه جهت تمدید خدمت رسعععمی            4

  آزمایشی
  نیاز داردالف( 
  مصوبه ارائه شده است -
  مصوبه ارائه نشده است -

  نیاز ندارد ب( 

  . تصویر کلیه احکام پیمانی1
شی ممهور به مهر هیات   2 سمی آزمای . حکم ر

  ممیزه
. حکم رسعععمی قطعی ممهور به مهر هیات   3

  ممیزه
  . تصویر کلیه احکام ترفیعات سالیانه4

 

 نامه ارتقاء مرتبهآیین 1-6امتیازات مندرج در جدول شماره حداقل ارتقاء مرتبه با کسب 
 

  سال(  4رعایت حداق  مدت اشتغال تمام وقت و مستمر ) .1

 آموزشی یا پژوهشی عضو شود جزه حداق  مدت اشتغال تمام وقت نیست()دوره ضرورت، مدت مرخصی بدون حقوق، مدت ماموریتی که منجر به فطع انجام وظایف 

 .فته مشخص شود به ترتیب سال مشخص شودسالهایی که ترفیع پایه نگر .2

 سال شروع و پایان:  خیر  دانشگاه بوده.  بله  در ح سربازی طر .3

 به دقت مشخص شود. خیر  خدمت نیمه حضوری و یا نیمه وقت دارد.  بله  .4

  :انتقال نام موسسه و تاریخ دقیق خیر  از موسسه دیگر منتق  شده است. بله  .5

 )مستندات پیوست شود( تاریخ شروع و خاتمه مشخص شود.  خیر   . بله مرخصی بدون حقوق دارد .6

 و پایان ماموریت تحصیلی:تاریخ دقیق شروع  ضمن ارائه مجوز، خیر   بله   :مامور به تحصی  .7

   خیر  باشد. بله می یسال عضو پیمانی و یا رسمی آزمایش 5از متقاضی بیش  .8

 خیر  اله به عنوان نویسنده مسئول دارد. بله مق 5و  3ارتقاه به مرتبه دانشیاری و استادی حداق  به ترتیب دارای  متقاضی  .9

 خیر    احکام استخدامی اعضای اعضای مدعو خارج از دانشگاه پیوست شده.   بله  .11

 خیر        .    بلهمشخص شده توس  متقاضی میزان و درصد همپوشانی .11

 خیر         بله   شده است.مشخص  توس  کمیته منتخب امتیاز ک  اثر و نیز امتیاز اعطا شده به متقاضی .12

 خیر       بله   مقاله فارسی دارد   خیر    مقاالت مستخرج از رساله مشخص شده  بله  .13

 (  دستورالعم  11با رعایت مراتب مذکور در ماده  )سه نفر متقاضی در رشته تخصصی متقاضی ترکیب کمیته منتخب وفق ضواب  مربوطه   .14

 خیر        است.    بله که متقاضی نویسنده مسئول بودهتعیین مقاالت  .15

 نشریه )حداکثر دو مورد( یا مدیر مسئول  ( توس  سردبیرنگذشته باشدماه  6که از زمان صدور تا ثبت پرونده بیش از )مقاله  گواهی پذیرش چاپ  .16

  )حداکثر یک مورد( گواهی چاپ کتاب همراه با  نسخه آماده چاپ و قرارداد از یکی از ناشران معتبر  .17

 ندارد       دارد   باشد(ی خارج از موسسه انجام شده یهاموسسه )در صورتی که فعالیت های خارج ازموافقت موسسه مح  خدمت با فعالیت .18

 رساله دکتری متقاضی     نامه کارشناسی ارشد پایان .19

 ندارد     دارد  های اجرایی در دوره پیمانی مصوبه هیات امناه برای سمت .21

 خیر      بله   (باشد.می موظف به ارائه مستندات مربوطه به  نمایه علمی مقاالتمتقاضی )توس  متقاضی ارائه شده  پژوهشی –نمایه مقاالت علمی  .21

 خیر       بله   تکمی  شناسه مقاالت توس  متقاضی و کارشناس و کمیته منتخب .22

 خیر       بله      فای  پی دی اف کلیه مقاالت اسکن مستندات مربوطه و  ( و4تا  1های مواد دی شام  شناسنامه علمی )کاربرگسی .23

 خیر      بله   مستند پیوست شده است  خیر   . بله ی کسر واحد داردضمتقا .24

 ندارد  گروه آموزشی متقاضی با آخرین مدرک تحصیلی مطابقت دارد  .25
 

 و امضاه کارشناس پروندهنام و نام خانوادگی 
  

 تاریخ تکمی  چک لیست: 



 

 نامه ارتقاء مرتبهآیین موادی از شیوه نامه اجرایی 
 سال است. 4برای ارتقاه به هریک از مراتب دانشیاری و استادی حداق  مدت اشتغال تمام وقت و مستمر اعضای هیات عملی  .1

 شود.معادل یک سال خدمت تمام وقت آنان تلقی می هر دو سال خدمت اعضای هیات علمی نیمه حضوری و نیمه وقت برای ارتقاه به مرتبه باالتر  .2

 باشد.ت اشتغال تمام وقت عضو هیات علمی برای ارتقاه به مرتبه باالتر قاب  احتساب نمیموارد ذی  در حداق  مد .3

 دوره ضرورت الف( 
 ب( مدت مرخصی بدون حقوق

)به استثنای مقامات  گردد،مدت ماموریتی که منجر به قطع وظایف آموزشی و یا پژوهشی عضو هیات عملی در موسسه مح  خدمت و یا مح  ماموریت می     ب( 
 نامه استخدامی(آیین 79موضوع ماده 

شی توس  کمیته موضوع بند یک جدول       ض رعایت نظم و ان .4 شئونات آموز سی و  نامه ارتقاه تعیین و در پرونده عضو هیات علمی ثبت و در زمان  آیین 1-2باط در
ضی، امتیاز این بند     سی پرونده متقا س  برر شکده برای حداکثر   تو صیلی منت    11رئیس دان سال تح ست به دبیرخانه کمیته منتخب اعالم   هی بهنیم زمان درخوا

 شود.می

 مقاله، صرف نظر از ترتیب قرارگرفتن اسامی، به عنوان نویسنده مسئول ارائه دهد. 5و  3متقاضی ارتقاه به مراتب دانشیاری و استادی باید حداق  به ترتیب  .5

نامه یا رساله داشته باشد، در این صورت تا     تغییر نسبت به پایان  %31تقاضی در صورتی واجد شرای  امتیاز است که حداق      نامه یا رساله م کتاب برگرفته از پایان .6
 های تغییر یافته را نیز مشخص نماید.قسمتگیرد. لذا متقاضی باید ضمن تعیین درصد تغییر، درصد امتیاز کتاب به آن تعلق می 51

 ز یکی از ناشران معتبر، مشروط به ارائه نسخه آماده چاپ تنها برای یک کتاب پذیرفتنی است.گواهی پذیرش چاپ و قرارداد ا .7

 پوشانی در آثار پژوهشی مشخص شود.میزان هم .8

 شده ولی امتیازی دریافت نشده، علت عدم امتیازدهی در ستون مالحظات ذکر شود. ثبتوس  متقاضی آثاری تدر صورتی که  .9

 باشد.پژوهشی قاب  قبول می –چاپ مقاله علمی قطعی گواهی پذیرش  2حداکثر  .11

شی مجله  –مرجع تعیین اعتبار علمی  .11 شریه        پژوه ضریب تاثیر ن ساس  شریه علمی معتبر داخلی و خارجی )برا های داخلی، وزارت علوم، حوزه علمیه و کیفیت ن
 شود.رنظر گرفته میها در آن گرایش علمی( در امتیازدهی مقاالت دنسبت به ضریب تاثیر متوس  نشریه

 است. میزهمای دیگر انجام شده باشد با تشخیص هیات هایی که بدون ذکر نام موسسه مح  خدمت )فعلی یا قبلی( متقاضی یا با نام موسسهارزیابی فعالیت .12

سطح         فعالیت .13 صی یا  ص ضی پس از اخذ درجه دکترای تخ شی متقا سه، برای ارتقاه به مرتبه       4های پژوه س ستخدام در مو شیاری حوزه علمیه و قب  از ا ، در دان
 نامه )حسب مورد و بدون احتساب در حداق  های امتیازهای ضروری برای ارتقاه( قاب  محاسبه است.آیین 3هریک از بندهای ماده 

 نامه درج نماید.های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی و اجرایی خود، مربوط به دوره تقاضا را در جداول مربوط به گزارشموظف است کلیه فعالیتمتقاضی  .14

  مجدد  ی و تحوچنانچه متقاضعععی هرگونه تغییری در پرونده ثبتی به عم  آورد، تاریخ اجرای حکم ارتقای مرتبه وی، تاریخ آخرین تغییر در محتویات پرونده                 .15
 مدارک به کمیته منتخب خواهد بود.

 پذیر است.ارتقای مرتبه مربی به استادیاری صرفاً از طریق اخذ مدرک دکترای تخصصی یا سطح چهار حوزه علمیه و رعایت سایر مقررات امکان .16
 اضی باشد.ها، باید مستقیماً در ارتباط با تخصص )رشته تحصیلی / گروه آموزشی( متقامتیاز مقاله %71حداق   .17
 شود.نامه اجرایی آیین نامه ارتقاه محاسبه میشیوه 2نامه، بر اساس جدول شماره های موضوع مواد آیینامتیاز فعالیت .18

 گیرد که با موافقت قبلی دانشگاه انجام شده باشد.های دفاع شده در خارج از موسسه در صورتی امتیاز تعلق مینامهراهنمایی و یا مشاوره پایان به .19

 باشد.های پژوهشی الزامی میهای علمی، قرارداد طرح پژوهشی، گواهی خاتمه طرح و تاییدیه شورای پژوهشی موسسه برای طرحارائه گزارش .21

 باشد.های پژوهشی مالک عم  برای اعطای امتیاز میتاریخ خاتمه طرح .21

 تواند از سایر بندهای همین ماده کسب امتیاز کند:سب کند، همان فعالیت مجدداً نمیموارد زیر امتیاز کنای ث، به است3چنانچه فعالیتی از یکی از بندهای ماده   .22

 الف( پایان نامه یا رساله دانشجو
 المللیهای ملی و بینب( کسب رتبه در جشنواره

 ج( ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت(
ارج از موسسه و تولید دانشی فنی / اختراع منجر به تولید و تجاری سازی محصول یا فرایند که به های پژوهشی با طرف قرارداد خهای مستخرج از طرحد( مقاله

 گیرد.فعالیت )اص  فعالیت یا مقاله مستخرج از آن( امتیاز کام  و به فعالیت دیگر نصف امتیاز تعلق می

 است. الزامی به همراه مستندات مربوطهدرجه و نمایه نشریات در ستون مربوطه  تعیین .23

 باشد.های خارج از موسسه  الزامی میارائه مستندات مربوط به موافقت موسسه مح  خدمت با فعالیت .24

 ارائه شود. دبای های اجرایی در دوره پیمانیمصوبه هیات امناه برای سمت .25

 باشد.نامه ارشد و رساله دکتری الزامی میارائه اص  پایان .26

 باشد.های پرشده الزامی میکاربرگ word مقاالت و نیز فای کلیه فای  پی دی اف  اسکن مدارک مربوطه و ارسال .27


