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  عضو هيات علمي آموزشي علميشناسنامه                                                                                                     
  

  
  

  مشخصات عمومي - الف

  :مرتبه علمي بدو استخدام  :تاريخ استخدام پيماني  :مربوطهآموزشي عنوان گروه   :نام خانوادگي

  :تاريخ آخرين ارتقا مرتبه  :خ تبديل وضعيت به رسمي آزمايشيتاري  :نام

  :مرتبه علمي فعلي  :تاريخ تولد
  :تاريخ آخرين ترفيع  :تاريخ تبديل وضعيت به رسمي قطعي

  :پايه فعلي  :كد ملي
  

  سوابق تحصيلي -ب

 حوزه 4سطح /   (Ph.D)دكتراي تخصصي  (M.D)دكتراي حرفه اي   حوزه 3سطح   / (M.S)كارشناسي ارشد  حوزه 2سطح  / (B.S)كارشناسي   

          رشته تحصيلي و گرايش

          اخذ مدركمحل  مؤسسه

          شهر و كشور محل اخذ مدرك

          تاريخ اخذ مدرك

          عنوان پايان نامه يا رساله

  دبير كميته منتخب           مدير گروه مربوطه          عضو هيات علمي

  :نام و نام خانوادگي          :نام خانوادگي نام و          :نام و نام خانوادگي

 :امضاء              :امضاء              :امضاء

  :تذكرات مهم

 .نمي باشدهيات  /كميسيون/ و طرح و بررسي در كميته ه منتخب تقابل ثبت در دبيرخانه كمي ،ي كه با ساختاري غير از ساختار شناسنامه الگو تهيه و ارائه گرددفرمها و كاربرگهاي .1

 .فاقد اعتبار بوده و قابل ثبت در دبيرخانه كميته منتخب نمي باشد..............) داراي خط خوردگي، الك گرفتگي و(يل شده دست نويس و يا مخدوش فرمهاي تكم .2

  .قابل بررسي نمي باشد" تاييد مراجع ذيربط " و  " مهر دبيرخانه كميته منتخب "، "  فاقد شماره و تاريخ ثبت"  فرمهاي  .3

 .ده امضا كنندگان ذيل برگه ها مي باشدهيل، تطبيق و تأييد مندرجات كليه فرمها حسب مورد بر عممسئوليت تك .4

  .مسئوليت تكميل و تأييد كاربرگهاي شناسنامه علمي صرفاً بر عهده مرجع تأييد كننده ذيل كاربرگ مربوطه مي باشد .5

 در مواردي كه ارائه تصوير مستندات برابر اصل شده توسط مؤسسه كفايت نمايد اين موضوع . مشخص گرديده است الزامي مي باشد **كه با عالمت ...) ها وآثار و تأليفات، تأييديه (ارائه اصل مستندات مربوط به كليه فرمها  .6

  گرديده است مشخص* با عالمت         
 
  

  

  :تاريخ ثبت                             : ثبت مجدد/ يته منتخبشماره ثبت در دبيرخانه كم                                                            :نام مؤسسه

  

 الففرم 



 ٢

  

 
 

 
  

  از مرتبه                                        به مرتبه                                           خانم     / آقاي  يارتقادرخصوص » 1«سيون تخصصي موضوع ماده كميصورتجلسه  -1 -ب
 

ــع در جلســه مــورخ    كميســيون تخصصــي   ........... تقاضــاي ذينف

امتيــاز از مـاده   ........... مطرح و با عنايت به اخذ »  1«موضوع ماده 

  :ارتقا مرتبه دارا برايرا » 1«ماده  از الزم ازــداقل امتيـياد شده، ح

o    و بنـابراين در صـورت احـراز سـاير شـرايط      مي باشـد

آئين نامـه ارتقـا از سـوي    » 4«و » 3«، »2«مربوط به مواد 

 پرونــــده نــــامبرده ، ذيــــربطكميســــيون تخصصــــي 

تشـخيص  واجد شرايط الزم جهت طرح در هيات مميـزه  

 . داده شد

o واجـد شـرايط الزم    برده پرونده نام و بنابراين نمي باشد

 . شدنتشخيص داده جهت طرح در هيات مميزه 

  

  

  امضاء  مرتبه علمي  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف

          

  :توضيحات الزم در صورت عدم موافقت

  

  

                                                                              آئين نامه  ارتقا مرتبه  »1«سيون تخصصي موضوع ماده ر كميدبي                                                                                              

  

   :امضاء                                                                                                                             :نام و نام خانوادگي                                                            
  

  

  

  

  

  

  

 
 

  :تاريخ ثبت                     :                 مجدد ثبت/ شماره ثبت در دبيرخانه كميته منتخب                                                            :نام مؤسسه بفرم 

  



 ٣

  

  

  

  تبهخانم                                                از مرتبه                                        به مر/ آقاي  يصورتجلسه كميته منتخب درخصوص ارتقا -2 -ب

  
 

مطـرح و   منتخب كميته  ...........تقاضاي ذينفع در جلسه مورخ 

، »3« مادهامتياز از  .... ،»2« امتياز از ماده ......اخذ به  با عنايت

ياد شده،  مواداز مجموع  امتياز .........و  »4«از ماده  امتياز ......

   :حداقل امتياز الزم از مواد مذكور را براي ارتقا دارا

o ــي ــراز   م ــابراين در صــورت اح شــرايط باشــد و بن

ــاده   ــه م ــوط ب ــوي   » 1«مرب ــا از س ــه ارتق ــين نام آئ

ــاده   ــده ، »1«كميســيون تخصصــي موضــوع م پرون

نامبرده واجد شرايط الزم جهت طـرح در كميسـيون   

  .تشخيص داده شدتخصصي ذيربط 

o  پرونده نـامبرده واجـد شـرايط    نمي باشد و بنابراين

ــرح در كميســيون ت  ــت ط ــربط الزم جه خصصــي ذي

  .شدنتشخيص داده 

  رشته تخصصي  مرتبه علمي  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
  نوع عضويت

  امضاء
  حقيقي  حقوقي

                

  :توضيحات الزم در صورت عدم موافقت

  

  

                                                                                     منتخب دبير كميته                                                                                                                                                     

  

   :امضاء                                                                                                                     :نام و نام خانوادگي                                                                      

  

  

  

  

  

  

  :تاريخ ثبت                         :                  ثبت مجدد/ ثبت در دبيرخانه كميته منتخبشماره                                                                    :نام مؤسسه ب فرم 

  



 ٤

  

 
  

  

  

  

  از مرتبه                                        به مرتبه          خانم                                      / آقاي  يدرخصوص ارتقاگروه                                 صورتجلسه كميسيون تخصصي  -3 -ب
  

 
بــا عنايــت بــه تأييــد كســب حــداقل   پيشــنهاد كميتــه منتخــب

آئين نامه ارتقا توسط كميسـيون  » 1«امتيازهاي الزم از ماده 

در جلسه  ،)صورتجلسه پيوست(» 1«تخصصي موضوع ماده 

 وجهتبا و  مطرح ي ذيربطكميسيون تخصص  ................مورخ 

، »3« مــادهامتيــاز از . .......، »2« امتيــاز از مـاده .. .......بـه اخــذ  

 مـواد از مجمـوع   امتيـاز  .............و » 4«از ماده  امتياز ............

   :حداقل امتياز الزم از مواد مذكور را براي ارتقا داراياد شده، 

o  جـد شـرايط   پرونـده نـامبرده وا  مي باشد و بنابراين

  .تشخيص داده شد هيات مميزهالزم جهت طرح در 

o  پرونده نـامبرده واجـد شـرايط    نمي باشد و بنابراين

  .شدنتشخيص داده  هيات مميزهالزم جهت طرح در

  

  رشته تخصصي  مرتبه علمي  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
  نوع عضويت

  امضاء
  حقيقي  حقوقي

                

  :ت عدم موافقتتوضيحات الزم در صور

  

                                                                                  تخصصي دبير كميسيون                                                                                                                                                            

  :امضاء                                                                                             :نام و نام خانوادگي                                                                                        
  

 
  

  

  

  

  

  :تاريخ ثبت                :                  ثبت مجدد/ شماره ثبت در دبيرخانه كميته منتخب                                                                   :هنام مؤسس بفرم 

  



 ٥

  

  

  

  

  خانم                                                از مرتبه                                        به مرتبه/ آقاي  يارتقاميزه درخصوص هيات مصورتجلسه  -4-ب

 
و   »1«موضــوع مــاده   پيشــنهاد كميســيون تخصصــي  

  ...................... گـــروه كميســـيون تخصصـــي  همچنـــين 

  مبنــي بــر  ................... ... مؤسســه/ مركــزي هيــات مميــزه

  .......................................................... خـــانم/ آقـــايي ارتقـــا

  در جلســه ...................... بــه مرتبــه  ...................... از مرتبــه

ــورخ ــات......................    م ــان   هي ــرح و صــالحيت ايش   مط

  امتيــاز كسـب شــده از   ................... ...كسـب   بـا توجـه بــه   

رأي موافــق  .............. بــا ،آئــين نامــه ارتقــابنــدها و مــواد 

/ گرفـت   تصـويب قـرار   مـورد رأي مخالف  .................. و

  .نگرفتمورد تصويب قرار 

  

  

  رشته تخصصي  مرتبه علمي  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
  نوع عضويت

  امضاء
  حقيقي  حقوقي

                

  :توضيحات الزم در صورت عدم موافقت

  پيشنه

  مميزه دبير هيات                                                                  

  

  :امضاء:                                                                       نام و نام خانوادگي  

  مميزه هياترئيس                                                                    

 

  :امضاء                                                                           :نام و نام خانوادگي  

 

  :تاريخ ثبت                                       :   ثبت مجدد/ شماره ثبت در دبيرخانه كميته منتخب                                                                  :نام مؤسسه بفرم 

  


