پیوست یک :اسکن یا دانلود موارد مربوط به هر بند ماده  3آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
ماده  -بند
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11-3

مستندات پژوهشی مورد نیاز
 مدارک و مستندات نمایه علمی معتبر مجله*در صورتی که مقاله چاپ شده باشد:
 جلد مجله صفحه شناسنامه که در آن مشخصات حقوقی مجله و اعضای هیات تحریریه درج شده باشد صفحه فهرست مقاالت مقاله کامل به صورت پی دی اف*در صورتی که گواهی پذیرش چاپ باشد:
 نامه پذیرش چاپ نسخه ارسالی مقاله برای مجله جلد و صفحه شناسنامه آخرین شماره چاپ شده مجله که در آن مشخصات حقوقی مجله و اعضای هیات تحریریه درج شده باشد برای نشریات خارجی درج نشانی اینترنتی مجله الزامی استاثر چاپ شده و گواهی از مراجع ذیصالح
*در صورتی که مقاله کامل یا خالصه مقاله در کتاب مجموعه مقاالت چاپ شده باشد:
 جلد مجموعه مقاالت صفحه شناسنامه فهرست مقاالت مقاله چاپ شده*در صورتی که مقاله کامل یا خالصه مقاله در  CDمنتشر شده باشد:
 تصویر جلد  CDبرچسب دار همایش فهرست مقاالت گواهی ارائه مقاله یا پوستر از دبیر همایشموارد مورد نیاز که در بند  1-3تا  3-3ذکر شده است
صفحه عنوان و فهرست مطالب پایان نامه ارشد یا رساله دکتری
گواهی معتبر از مراجع ذیصالح
یک نسخه از طرح بصورت PDF
گواهی خاتمه طرح از معاون پژوهش و فناوری
1
قرارداد طرح
مجوز دانشگاه
یک نسخه از طرح بصورت  PDFتایید شده نهاد سفارش دهنده
2
گواهی خاتمه طرح از معاون پژوهش و فناوری
قرارداد طرح
گواهی معتبر از مراجع ذیصالح

تصنیف و تالیف
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تصحیح انتقادی
ترجمه کتاب و دانشنامه
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*در صورتی که کتاب چاپ شده باشد:
 جلد و صفحه شناسنامه فهرست مطالب فهرست منابع پنج صفحه ابتدایی هر فصل*در صورتی که کتاب در مرحله چاپ باشد:
 گواهی زیر چاپ از ناشر معتبر صفحه شناسنامه فهرست مطالب فهرست منابع پنج صفحه ابتدایی هر فصلگواهی معتبر از مراجع ذیصالح
جلد ،صفحه شناسنامه ،فهرست مطالب ،فهرست منابع و پنج صفحه ابتدایی هر فصل
جلد ،صفحه شناسنامه و فهرست مطالب کتاب اصلی
جلد ،صفحه شناسنامه و فهرست مطالب و پنج صفحه ابتدایی هر فصل کتاب ترجمه شده
جلد و صفحه شناسنامه کتاب

ویرایش علمی و ادبی
صورتجلسه دفاع
مجوز دانشگاه برای پایان نامه یا رساله های خارج از دانشگاه
گواهی معتبر از مراجع ذیصالح

