شناسنامه علمی عضو هيات علمی پژوهشی
فرم الف

نام مؤسسه:

تاریخ ثبت:

شماره ثبت در دبيرخانه کميته منتخب /ثبت مجدد:

الف -مشخصات عمومی
عنوان گروه پژوهشی مربوطه:

نام خانوادگی:
نام:
تاریخ تولد:

مرتبه علمی فعلی:

کد ملی:

پایه فعلی:

تاریخ استخدام پیمانی:

مرتبه علمی بدو استخدام:

تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی:

تاریخ آخرین ارتقا مرتبه:

تاریخ تبدیل وضعیت به رسمی قطعی:

تاریخ آخرین ترفیع:

ب -سوابق تحصيلی
کارشناسی ) / (B.Sسطح  2حوزه

کارشناسی ارشد ) / (M.Sسطح  3حوزه

دکترای حرفه ای )(M.D

دکترای تخصصی ) / (Ph.Dسطح  4حوزه

رشته تحصیلی و گرایش
مؤسسه محل اخذ مدرک
شهر و کشور محل اخذ مدرک
تاریخ اخذ مدرک
عنوان پایان نامه یا رساله
عضو هيات علمی

مدیر گروه مربوطه

دبير کميته منتخب

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

امضاء:

امضاء:

تذکرات مهم:
.1

فرمها و کاربرگهایی که با ساختاری غیر از ساختار شناسنامه الگو تهیه و ارائه گردد ،قابل ثبت در دبیرخانه کمیته منتخب و طرح و بررسی در کمیته  /کمیسیون /هیات نمی باشد.

.2

فرمهای تکمیل شده دست نویس و یا مخدوش (دارای خط خوردگی ،الک گرفتگی و )..............فاقد اعتبار بوده و قابل ثبت در دبیرخانه کمیته منتخب نمی باشد.

.3

فرمهای " فاقد شماره و تاریخ ثبت "  " ،مهر دبیرخانه کمیته منتخب " و " تایید مراجع ذیربط " قابل بررسی نمی باشد.

.4

مسئولیت تکمیل ،تطبیق و تأیید مندرجات کلیه فرمها حسب مورد بر عهده امضا کنندگان ذیل برگه ها می باشد.

.5

مسئولیت تکمیل و تأیید کاربرگهای شناسنامه علمی صرفاً بر عهده مرجع تأیید کننده ذیل کاربرگ مربوطه می باشد.

.6

ارائه اصل مستندات مربوط به کلیه فرمها (آثار و تألیفات ،تأییدیه ها و )...که با عالمت ** مشخص گردیده است الزامی می باشد .در مواردی که ارائه تصویر مستندات برابر اصل شده توسط مؤسسه کفایت نماید این موضوع
با عالمت * مشخص گردیده است.

1

فرم ب

نام مؤسسه:

شماره ثبت در دبيرخانه کميته منتخب /ثبت مجدد:

ب -1 -صورتجلسه کميسيون تخصصی موضوع ماده « »1درخصوص ارتقاي آقاي  /خانم

تقاضااای ذینفااع در جلسااه مااور ........... .کمیساایون تخصصاای
موضوع ماده « »1مطرح و با عنایت به اخذ  ...........امتیاااز از مااده

ردیف

نام و نام خانوادگی

از مرتبه

سمت

یاد شده ،حاداقل امتیاااز الزم از ماده « »1را برای ارتقا مرتبه دارا:
o

می باشاد و بناابراین در صاورت احاراز ساایر شارایط
مربوط به مواد « »3« ،»2و « »4آئین ناماه ارتقاا از ساوی
کمیساااایون تخصصاااای ذیااااربط ،پرونااااده نااااامبرده
واجد شرایط الزم جهت طرح در هیات ممیازه تشخخي
داده شد.

o

نمی باشد و بنابراین پرونده نامبرده واجاد شارایط الزم
جهت طرح در هیات ممیزه تشخي

داده نشد.

توضيحات الزم در صورت عدم موافقت:

دبير کميسيون تخصصی موضوع ماده « »1آئين نامه ارتقا مرتبه
نام و نام خانوادگی:

امضاء:

2

تاریخ ثبت:

به مرتبه

مرتبه علمی

امضاء

فرم ب

نام مؤسسه:

شماره ثبت در دبيرخانه کميته منتخب /ثبت مجدد:

ب -2 -صورتجلسه کميته منتخب درخصوص ارتقاي آقاي  /خانم

تقاضای ذینفع در جلسه مور ........... .کمیته منتخب مطارح و
با عنایت به اخذ  ......امتیاز از ماده « .... ،»2امتیاز از ماده «،»3

ردیف

تاریخ ثبت:

از مرتبه

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

 ......امتیاز از ماده « »4و  .........امتیاز از مجموع مواد یاد شده،
حداقل امتیاز الزم از مواد مذکور را برای ارتقا دارا:
 oماای باشااد و بنااابراین در صااورت احااراز شاارایط
مربااوط بااه ماااده « »1آئااین نامااه ارتقااا از سااوی
کمیساایون تخصصاای موضااوع ماااده « ،»1پرونااده
نامبرده واجد شرایط الزم جهت طارح در کمیسایون
تخصصی ذیربط تشخي

داده شد.

 oنمی باشد و بنابراین پرونده ناامبرده واجاد شارایط
الزم جهاات طاارح در کمیساایون تخصصاای ذیااربط
تشخي

داده نشد.

توضيحات الزم در صورت عدم موافقت:

دبير کميته منتخب
امضاء:

نام و نام خانوادگی:

3

به مرتبه

رشته تخصصی

نوع عضویت
حقوقی

حقیقی

امضاء

فرم ب

نام مؤسسه:

شماره ثبت در دبيرخانه کميته منتخب /ثبت مجدد:

ب -3 -صورتجلسه کميسيون تخصصی گروه

پیشاانهاد کمیتااه منتخااب بااا عنایاات بااه تأییااد کسااب حااداقل
امتیازهای الزم از ماده « »1آئین نامه ارتقا توسط کمیسایون

درخصوص ارتقاي آقاي  /خانم

ردیف

نام و نام خانوادگی

از مرتبه

سمت

مرتبه علمی

تخصصی موضوع ماده «( »1صورتجلسه پیوست) ،در جلسه
مور ................ .کمیسیون تخصصی ذیربط مطرح و با توجه
باه اخااذ  .........امتیاااز از مااده « ........ ،»2امتیاااز از ماااده «،»3
 ............امتیاز از ماده « »4و  .............امتیااز از مجماوع ماواد
یاد شده ،حداقل امتیاز الزم از مواد مذکور را برای ارتقا دارا:
 oمی باشد و بنابراین پروناده ناامبرده واجاد شارایط
الزم جهت طرح در هیات ممیزه تشخي

داده شد.

 oنمی باشد و بنابراین پرونده ناامبرده واجاد شارایط
الزم جهت طرح درهیات ممیزه تشخي

داده نشد.

توضيحات الزم در صورت عدم موافقت:

دبير کميسيون تخصصی
نام و نام خانوادگی:

امضاء:

4

تاریخ ثبت:

رشته تخصصی

به مرتبه

نوع عضویت
حقوقی

حقیقی

امضاء

فرم ب

نام مؤسسه:

شماره ثبت در دبيرخانه کميته منتخب /ثبت مجدد:

ب -4-صورتجلسه هيات مميزه درخصوص ارتقاي آقاي  /خانم

پیشاانهاد کمیساایون تخصصاای موضااوع ماااده « »1و
همچناااین کمیسااایون تخصصااای گاااروه ......................

ردیف

تاریخ ثبت:

از مرتبه

سمت

نام و نام خانوادگی

به مرتبه

مرتبه علمی

رشته تخصصی

نوع عضویت
حقوقی

هیااات ممیاازه مرکاازی /مؤسسااه  ......................مبناای باار
ارتقاااای آقاااای /خاااان ..........................................................
از مرتبااه ......................بااه مرتبااه  ......................در جلسااه
مااور ...................... .هیااات مطاارح و صااالحیت ایشااان
باا توجاه بااه کساب  ......................امتیاااز کساب شااده از
بناادها و مااواد آئااین نامااه ارتقااا ،بااا  ..............رأی موافااق
و ..................رأی مخالف مخورد تصخویب قخرار گرفخت /
مورد تصویب قرار نگرفت.

توضيحات الزم در صورت عدم موافقت:
پيشنهاد:
دبير هيات مميزه
نام و نام خانوادگی:

رئيس هيات مميزه
امضاء:

نام و نام خانوادگی:
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امضاء:

حقیقی

امضاء

6

