
 
 

F-٠٢/٠١-٠٤٠٠ 

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

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

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

 صفحه 2از        1: صفحه                 

 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  

 .%خواهشمند است مقرر فرمایید اقدام الزم معمول فرمایند. بشرح زیر اعالم میدارم             لغایت            تاریخ آموزشی، پژوهشی و اجرائی خود را از 
             

 13/      /      تاریخ     امضاي متقاضی                
 

  13       /      /      تاریخ              : آخرین پایه اخذشده                        :وضعیت استخدام              :متقاضی مرتبه علمی
  
  واحد موظف در همان نیمسال     سالتحصیلی دوم /اول: اي از فعالیتهاي آموزشی و اجرائی در نیمسال الف ـ خالصه/ 1

 
 ردیف

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

 نوع درس
 

 تعداد مقطع
 شجودان

 
 واحد گروه آموزشی

 معادل

 
 چیزي نوشته نشود

 عملی نظري
1          

2         

3         

4         
     :سمت اجرائی در نیمسال فوق

 -------------------------------------------------------------------------------------------------  استعالجی مرخصی         مرخصی بدون حقوق      فرصت مطالعاتی      مامور بخدمت      مامور به تحصیل
 واحد موظف در همان نیمسال   سالتحصیلی مدو/اول: اي از فعالیتهاي آموزشی و اجرائی در نیمسال الف ـ خالصه/ 2

 
 

 ردیف
 

  تعداد واحد ژه کارشناسینامه دکتري، ارشد و پرو نام درس، راهنمایی و مشاوره پایان
 نوع درس

 
 تعداد مقطع

 دانشجو

 
 واحد گروه آموزشی

 معادل

 
 چیزي نوشته نشود

 عملی نظري
1          

2         
3         
4         

     :سمت اجرائی در نیمسال فوق
 استعالجی مرخصی          بدون حقوق مرخصی      فرصت مطالعاتی      مامور بخدمت      مامور به تحصیل

 
 :اندازي آزمایشگاه، کارگاه، آزمایش یا درس کارگاهی جدید طرح و راه

 چیزي نوشته نشود محل ایجاد تاریخ تکمیل تاریخ شروع نام آزمایشگاه، کارگاه ردیف

1      

2     
 ب ـ فعالیتهاي پژوهشی

 )الصه  از هر عنوان ضمیمه نمائیدلطفا یک نسخه خ( علمیـ مقاالت در مجالت  1
 چیزي نوشته نشود ترفیع دانشکده  امتیاز در کمیته تاریخ انتشار شماره نشریه و صفحه درجه نشریه نام نشریه عنوان مقاله ردیف

1        

2       

3       
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 فرم درخواست ترفیع پایه اعضاي هیات علمی 
  ..................گروه آموزشی ..................دانشکده 

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

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

 صفحه 2از        2: صفحه                 

 
 )ضمیمه نمائید مقاله ارائه شده رالطفا یک نسخه از ( کنفرانسـ شرکت در  2

 امتیاز در کمیته تاریخ برگزاري کنفرانسمحل  نام کنفرانس مقالهعنوان  ردیف
 ترفیع دانشکده 

چیزي نوشته 
 نشود

1       

2      

3      

 
 )لطفا یک نسخه از هر فهرست ضمیمه نمائید(ـ ترجمه یا تالیف کتاب  3

 هامتیاز در کمیت تاریخ محل انتشار یا ناشر عنوان تالیف یا ترجمه ردیف
 ترفیع دانشکده 

چیزي نوشته 
 نشود

1      

2     

3     

 
 ـ طرح تحقیقاتی 4

موسسه طرف  سمت نوع طرح عنوان طرح ردیف
 قرارداد

تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 امتیاز در کمیته
 ترفیع دانشکده 

 چیزي نوشته نشود

1         
 

  مدیر گروه، دبیر کمیته منتخب، رئیس دانشکده(امتیازهاي پژوهشی در کمیته ترفیع دانشکده مجموع....................:( 
 

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

 :نظریه مدیر گروه
و این گروه از عملکرد و نحوه همکاري  نداشته  نماید که متقاضی در محل کار و شوراهاي گروه مرتبا حضور داشته  فوق گواهی میجداول ضمن تائید مندرجات 

 رضایت ندارد  ایشان رضایت کامل دارد 
 13/         /        تاریخ          ..............................: امضاء .............................: مدیرگروه                                                                                                                             

 
 :رئیس دانشکدهنظریه 

و با اعطاي یک پایه ترفیع به ایشان موافقت  نداشته  رضایت داشته .................................. خانم / آقايب فوق، در کل از نحوه عملکرد و همکاري با توجه به مرات
   شود ینم تافقمو  شود یم

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

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

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

                                                                                      
 

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

 ضاءام           امضاء            ءمضاا                                


