
 
 

F-٠٢/٠١-٠٤٠٠ 

 فرم درخواست ترفیع پایه اعضاي هیات علمی 
  ..................گروه آموزشی ..................دانشکده 

  ......................................: شماره            

  ........................................ : تاریخ           

 صفحه 2از        1صفحه:                  

 مدیریت محترم گروه
 

 سالم علیکم
اي از فعالیتهاي  را دارم لذا بدینوسیله خالصه           به           استحقاق ترفیع پایه از                در تاریخ                      احتراما با توجه به اینکه اینجانب  

 ضمناً  بشرح زیر اعالم میدارم. خواهشمند است مقرر فرمایید اقدام الزم معمول فرمایند.             لغایت            تاریخ آموزشی، پژوهشی و اجرائی خود را از 
 .در هفته در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان حضور فعال داشتم روزگواهی می نماید اینجانب در نیمسال اول/دوم           روز در هفته و در نیمسال اول/دوم               

             
 13تاریخ     /      /      امضاي متقاضی                

 
  13       /      /      تاریخ              آخرین پایه اخذشده:                         وضعیت استخدام:              متقاضی: مرتبه علمی

  
  واحد موظف در همان نیمسال     سالتحصیلی /دوم لاي از فعالیتهاي آموزشی در نیمسال: او خالصهالف:ـ  1

 
 ردیف

 
  تعداد واحد نامه دکتري، ارشد و پروژه کارشناسی نام درس، راهنمایی و مشاوره پایان

 نوع درس
 

 تعداد مقطع
 دانشجو

 
 واحد گروه آموزشی

 معادل

 
 امتیاز آموزشی
در کمیته ترفیع 

 دانشکده

 عملی نظري

1          

2          

3          

  استعالجی مرخصی         مرخصی بدون حقوق      فرصت مطالعاتی      مامور بخدمت
 

 اي از فعالیتهاي آموزشی در نیمسال: اول/دوم  سالتحصیلی خالصهب:  -1
 

 ردیف
 

  تعداد واحد نامه دکتري، ارشد و پروژه کارشناسی نام درس، راهنمایی و مشاوره پایان
 نوع درس

 
 تعداد مقطع

 دانشجو

 
 واحد گروه آموزشی

 معادل
 امتیاز آموزشی
در کمیته ترفیع 

 دانشکده

 عملی نظري

1          

2          

  استعالجی مرخصی         مرخصی بدون حقوق      فرصت مطالعاتی      مامور بخدمت
 

 و کنفرانس ها)در مجالت  مقاالت(فعالیتهاي پژوهشی الف:  ـ 2
 مالحظات امتیاز در کمیته  ترفیع دانشکده تاریخ انتشار شماره نشریه و صفحه  درجه نشریه کنفرانس/نام نشریه فعالیتعنوان  ردیف
1        

2        

 ب: (کتاب) -2

تألیف یا تصنیف، ترجمه(طبق  کتابعنوان  ردیف
 توسط کمیته ترفیع دانشکده امتیاز انتشارات تاریخ انتشار تعریف آئین ارتقاء)

 مالحظات طبق شیوه نامه

1       

2       

 ج: (طرح، اختراع و اکتشافات) -2
 مالحظات طبق شیوه نامه امتیاز توسط کمیته ترفیع دانشکده تاریخ اتمام (با گواهی از معاونت پژوهشی) عنوان  ردیف
1     

2     



 
 

F-٠٢/٠١-٠٤٠٠ 

 فرم درخواست ترفیع پایه اعضاي هیات علمی 
  ..................گروه آموزشی ..................دانشکده 

  ......................................: شماره            

  ........................................ : تاریخ           

 صفحه 2از        2صفحه:                  

 لهراهنمایی/ مشاوره پایان نامه/رسا: د ـ2

 امتیاز توسط کمیته ترفیع دانشکده تاریخ دفاع مقطع (ارشد/دکتري) نام دانشجو عنوان پایان نامه/رساله ردیف
 مالحظات طبق شیوه نامه

1       

2       

 

                                                               : )در یکسال گذشته مدیریت اجرایی(عنوان و مدت مدیریت -3
 

 ردیف
 

 مدت مدیریت عنوان مدیریت
 

 توسط کمیته ترفیع دانشکده امتیاز مدیریت
1    

2    

             
               

 : ذخیره امتیازات پژوهشی (مدرك پیوست شود) -4
 

 دو نیمسال قبل:     یمجموع امتیازهاي آموزش   -1          
 ): کمیته ترفیع دانشکده (مدیر گروه، دبیر کمیته منتخب، رئیس دانشکده طبق نظرمجموع امتیازهاي پژوهشی -2          

 مجموع امتیازهاي مدیریتی:                              -3         
   امتیازها:کل جمع      -4         

 
 
 

                                :نام و امضاي دبیر کمیته منتخب:                                                               نام و امضاي رئیس دانشکده                 نام و امضاي مدیر گروه 

 
 

 

 نظریه مدیر گروه:
% 40تا    %20تا  آئین نامه ارتقاء 4ماده  1ند و ب 2ماده  2و1براساس بند متقاضی گروه از عملکرد و همکاري نماید که  فوق گواهی میجداول ضمن تائید مندرجات 

  60تا  %  80تا %  100تا %   .رضایت دارد 
 13تاریخ         /         /         ..............................امضاء:  .............................مدیرگروه:                                                                                                             

 
 :رئیس دانشکدهنظریه 

   %20تا  آئین نامه ارتقاء 4ماده  1و بند  2ماده  2و1براساس بند آقاي/ خانم .................................. از نحوه عملکرد و همکاري دانشکده با توجه به مراتب فوق، 
   شود ینم تافقمو  شود یو با اعطاي یک پایه ترفیع به ایشان موافقت مرضایت دارد.  % 100تا  % 80تا  %  60تا  %40تا 

 13تاریخ         /         /          ..............................امضاء:   .............................: رئیس دانشکده                                                                                                                      
 

 نظریه کمیته ترفیع پایه:
در کمیته ترفیع پایه مطرح و مورد  13     در تاریخ     /       /   تقاضاي ترفیع پایه آقاي/ خانم .................................. عضو هیات علمی دانشکده .................................

....................... امتیاز از فعالیتهاي پژوهشی براي استفاده در  دستورالعمل جمعاً 9در ضمن براساس تبصره ماده  مورد تصویب قرار نگرفت  تصویب قرار گرفت 
 بعدي ذخیره گردید.سالهاي 

                                                                                      
 

 
 دانشگاهو تحصیالت تکمیلی معاون آموزشی           دانشگاه و فناوري معاون پژوهشی     نماینده رئیس دانشگاه

 ضاءام           امضاء            مضاءا                                


