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   رياست محترم دانشكده فني و مهندسي گرگان

  با سالم و احترام،

   ...............................عضو هيات علمي گروه مهندسي   ............................................. اينجانب

  متقاضي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي □

  متقاضي تبديل وضعيت از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي □

  متقاضي ارتقا مرتبه علمي از استادياري به دانشياري □

  متقاضي ارتقا مرتبه علمي از دانشياري به استادي □

  آزمايشي-تمديد سال ششم/ هفتم دوره پيماني/ رسميمتقاضي  □

  

مطابق آيين نامه ها و شيوه نامه هاي مربوطه و چك ليست زير تهيه شده و جهت بررسي  به استحضار ميرساند مستندات و مدارك مورد نياز

  تقديم مي گردد.

  

 

  امضا:                               تاريخ:

  

  

  

 چك ليست: 

 آزمايشي). -احكام كارگزينِي مهم و نامه وزارت علوم مبني بر تاييد تبديل وضعيت قبلي (از پيماني به رسمي 

  .رونوشت صورتجلسه شوراي گروه مبني بر بررسي و موافقت درخواست مربوطه  

  ولي مستندات مربوطه در پرونده اضافه شود نشود) در جداول تكميل و پرينت ١٠-١تا  ١-١(از  ١كاربرگ هاي ماده. 

 است. فرم شناسنامه مقاله تكميل و امضا شده ، براي مقاالت علمي پژوهشي 

  مقاالت، ميزان همپوشاني با ساير فعاليت ها ذكر گردد و مقدار(در شناسنامه IF و MIF  براي زمينه تخصصي عضو هيات علمي
 مربوط به سال انتشار مقاله درج شود) 

 .اگر مقاله مستخرج از منابعي از جمله طرح تحقيقاتي يا پايان نامه است، در قسمت مربوطه شماره منبع مقاله ذكر گردد 

  براي مقاالت علمي پژوهشي معتبرISI  وScopus گزارش مربوطه از وبسايت هاي impactfactor.ir و scimagojr.com  ضميمه
 شده است. 

  براي مقاالت علمي پژوهشي معتبر داخلي ياISC عالوه بر اينكه عنوان مجله بايد در ليست پايگاه استنادي جهان اسالم باشد، بايد در ،
و  http://mjl.isc.gov.irبراي اين مقاالت، گزارش مربوطه از وبسايتهاي . معتبر وزارت علوم نيز باشدفهرست نشريات 

journals.msrt.ir   .ضميمه شده است 

 درخواست متقاضي

 دانشكده فني و مهندسي گرگان



  براي مقاالت كنفرانسي، گواهي ارائه مقاله ضميمه شده است. همايش هايي معتبر هستند كه برگزاركننده (نه صرفا محل برگزاري) آنها
 ه هاي دولتي و يا انجمن هاي علمي ملي باشند. دانشگا

  براي كليه فعاليت هايي كه از پايان نامه دانشجو استخراج شده است، تصوير ابالغ راهنمايي پايان نامه و صورتجلسه دفاع دانشجو ضميمه
 شده است. 

 در جدول مربوطه ثبت شده است.  )(از قديم به جديد فعاليت هاي مربوط به هر بند، به ترتيبِ زمان انجام فعاليت   

  براي متقاضيان تبديل وضعيت.  ٥تكميل و ارسال جدول شماره 

 نيمسال  ١٠ر پرونده درج شده است. اين كاربرگها از مسير زير قابل دريافت است. از هر كاربرگ براي كاربرگ هاي مربوط به ارزيابي د
 طه تكميل گردد: فرم مربو، منتهي به آخرين نيمسال اتمام يافته

   ها فرم ← ها فرم و ها نامه آيين ← كيفيت تضمين و ارزيابي نظارت، مديريت ← رياست حوزه ←صفحه اصلي وبسايت دانشكده 

    ارزيابي كيفيت تدريس توسط مدير گروه با لحاظ نمودن نظرات اعضاي گروه -كاربرگ ب  

  ارزيابي كيفيت تدريس توسط رئيس دانشكده -كاربرگ ج  

 فرم ارزيابي رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي  

 تمام وقت اعضاي هيات علمي  ارزيابي حضور فعال و فرم 

 هاي نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري و همچنين كتابچه طرح هاي پژوهشي عضو هيات علمي و همچنين پايان نامه يك نسخه از پايان
 همراه پرونده به دفتر دانشكده تحويل شده است. دانشجويان تحصيالت تكميلي به 

 هاي مورد نياز، در آدرس  فايلcloud.gu.ac.ir .بارگذاري شده و لينك پوشه براي مسوول دفتر دانشكده ارسال شده است  

  ٣جداول تكميل شده مربوط به ماده 

  فايلpdf  فهرست)، چكيده و جلدروي پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري (شامل صفحه 

  و نام هر پوشه  است(پژوهشي) كه مستندات مربوط به هر فعاليت در پوشه اي مجزا قرار داده شده  ٣كليه مستندات مربوط به ماده
 . است(شكل زير)  گذاري بند مربوطه  مطابق شماره

  امه دانشجو، گزارش مستخرج از منابع، فايل هاي مربوط به منابع از جمله صورتجلسه دفاع دانشجو، پايان ن ١-٣براي مقاالت بند
 نهايي طرح تحقيقاتي و ...) در پوشه مربوطه اضافه شده است.

 يك از صفحات كاربرگ هاي پرونده مي بايد شامل قسمت امضاها در پايين صفحه باشد. لذا براي بندهايي كه تعداد موارد نياز به فضايي  هر
    بيش از يك صفحه دارد، جدول مربوطه در صفحات متعدد تكرار و تكميل گردد.

  

 


