
 

 نیمه وقت( –فرم در خواست ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی )تمام وقت 

 

 مشخصات متقاضی: -الف

 شماره شناسنامه: -3                                           نام خانوادگی:    -2:                                              نام  -1

 نام پدر: -6تاریخ تولد:                                                  -5محل صدور:                                      -4

 مدرک تحصیلی و محل خدمت دانشگاهی: -ب

 :                                            رشته تحصیلی  -2آخرین مدرک تحصیلی :                                               -1

 :                                              واحد محل خدمت -4     محل تحصیلی و اخذ مدرک:                                       -3

 پایه فعلی: -6تمام وقت       نیمه وقت                                :نوع همکاری -5

 محل امضا 

 

 مالک های ارزیابی ) در سه زمینه آموزشی، پژوهشی و اجرایی(

 حداقل امتیاز الزم مالک ها ردیف
 ارزیابی کمیته منتخب

 مالحظات
 به حروف به عدد

     آموزشی 1

     پژوهشی 2

     اجرایی 3

     جمع 4

 

دریافت ............ استحقاق با توجه به مفاد آیین نامه خدمت موظف و ترفیع اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی وحدت نامبرده فوق از تاریخ ......................

 یک پایه را دارد      ندارد     و تاریخ استحقاق پایه بعدی  برابر مقررات مورخ .............................. خواهد بود.

کم مربوطه حو صدور       موارد فوق در جلسه مورخ ............................. کمیته ترفیع موسسه آموزش عالی وحدت بررسی و مورد تائید قرار گرفت     نگرفت

 بالمانع است     منع قانونی دارد

 علل عدم تائید: 

 عدم ارائه کار پژوهشی -

 . سال از ترفیع سالیانه....عدم کسب .... امتیاز پس از گذشت  -

 سایر.............................................. -

 

 محل امضا اعضای کمیته منتخب:

 محل امضا                                                                نام و نام خانوادگی:        

 نام و نام خانوادگی:                                                                        محل امضا

 محل امضا        نام و نام خانوادگی:                                                                

 نام و نام خانوادگی:                                                                        محل امضا

 نام و نام خانوادگی:                                                                        محل امضا

 تکمیل توسط عضو هیات علمی

 کمیته ترفیعتکمیل توسط 



 

 

 

 متقاضی:نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی 

 توجه: در کلیه جداول ستون های مربوط به نمره و امتیاز توسط کمیته ترفیع تکمیل می گردد.

 فعالیت های آموزشی: -الف

 وقت نیمه  /جداول ویژه اعضای هیات علمی تمام  -1-الف

 : نیمسال اول تحصیلی .......1جدول دروس تدریس شده در اولین  نیمسال دوره ترفیع -1-1-الف

 تعداد واحد نام درس ردیف
مقطع  نحوه ارائه

 تحصیلی
 2سهم متقاضی

نمره ارزشیابی 

 دانشجویی
 امتیاز کل

 نظری علمی

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 هر کالس جداگانه نوشته شود.اگر در یک درس دو یا چند کالس برگزار شده  -1

 است. %100در دروسی که به طور کامل توسط متقاضی ارائه می شود سهم وی  -2

 جداول دروس تدریس شده در دومین نیمسال دوره ترفیع : نیمسال دوم سال تحصیلی ............................................. -2-1 -الف

 تعداد واحد نام درس ردیف
مقطع  نحوه ارائه

 تحصیلی
 2سهم متقاضی

نمره ارزشیابی 

 دانشجویی
 امتیاز کل

 نظری علمی

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 

 تاریخ تکمیل       محل امضای متقاضی                                                       

 

 جمع کل امتیازات:

 جمع کل امتیازات:



 

 

 

 نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی متقاضی:

 جداول راهنمایی پروژه دوره کارشناسی )مربوط به دانشجویان موسسه آموزش عالی وحدت( -3-الف

 امتیاز کل سهم متقاضی تاریخ دفاع یا ارائه تعداد واحد عنوان پروژه نام و نام خانوادگی ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 

 راهنمایی پروژه دوره کارشناسی ارشد )مربوط به دانشجویان موسسه آموزش عالی وحدت( جداول  -4 -الف

 امتیاز کل سهم متقاضی تاریخ دفاع یا ارائه تعداد واحد عنوان پروژه نام و نام خانوادگی ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

  

 

 توجه: برای هر پروژه در مقطع کارشناسی ارشد باید کپی صورت جلسه دفاع و مجلد پایان نامه ضمیمه شود.

 

 تاریخ تکمیل                                حل امضای متقاضی                              م

 

 جمع کل امتیازات:

 جمع کل امتیازات:



 

 

 

 نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی متقاضی:

 فعالیت های پژوهشی: -ب

 ،....(ISI ،ISC: )علمی پژوهشی، علمی مروری، علم ترویجی،  1جداول مقاالت چاپ شده -1-ب

 امتیاز کل نوع مقاله ریهنام کامل نش تاریخ انتشار 2نویسندگان به ترتیب چاپ عنوان مقاه ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 به مقاالتی امتیاز تعلق می گیرد که با نام موسسه آموزش عالی وحدت شده باشند. -1

 .شود در صورتی که همکار یا همکاران دانشجو باشند با عالمت * مشخص -2

 

 کتاب:  -2 -ب

 امتیاز کل تاریخ انتشار ناشر محل انتشار 3نویسندگان به ترتیب چاپ عنوان کتاب ردیف

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

 

 * مشخص شود.درصورتی که همکار یا همکاران دانشجو باشند، با عالمت  -3 

 

 حل امضای متقاضی                                                              تاریخ تکمیلم

 جمع کل امتیازات:

 جمع کل امتیازات:



 

 

 

 نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی متقاضی:

 :1جدول مقاالت ارائه شده در سمینار و کنفرانس های علمی معتبر -3-ب

 برگزاری محل 2ارائه کنندگان نام سمینار عنوان مقاله ردیف
تاریخ 

 برگزاری

 چاپ شده به صورت

 امتیاز کل
 خالصه

مجموعه 

 مقاالت

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

 چاپ شده باشند.به مقاالتی امتیاز تعلق میگیرد که با نام موسسه آموزش عالی وحدت  -1

 در صورتی که همکار یا همکاران دانشجو باشند با عالمت * مشخص شود. -2

 

 سایر طرح های پژوهشی:جداول  -4-ب

 محل اجرا/ سازمان عنوان طرح پژوهشی ردیف
مجری و همکاران با ترتیب 

 اجرا
 امتیاز کل

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 مستندات مربوط به فعالیت مندرج در جدول ضمیمه شود.

 

 حل امضای متقاضی                                                              تاریخ تکمیلم

 

 جمع کل امتیازات:

 جمع کل امتیازات:



 

 

 

 نام و نام خانوادگی عضو هیات علمی متقاضی:

 اجرایی: -فعالیت های علمی -ج

 جدول سمت اجرایی: -1-ج

 امتیاز کل شماره و تاریخ حکم تا تاریخ از تاریخ عنوان سمت ردیف

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

 

 

 

 

 حل امضای متقاضی                                                              تاریخ تکمیلم

 

 جمع کل امتیازات:


