روندنمای اجرایی
 .1دریافت فرم ارزیابی آثار پژوهشی از پورتال دانشگاه(پیوست دو).
 .2تکمیل فرم ارزیابی آثار پژوهشی و ارسال در قالب فایل ورد( )Wordو ()pdf
*برای تکمیل فرم موارد زیر توجه شود:
 )1برای درج آثار از قلم بی نازنین و فونت  10استفاده شود .در هر صفحه فرم صرفا پنج مورد آثار درج شود .در صورتی که تعدااد آثدار ارسدابی بدی

از پدنج

مورد باشا ابزاما بایا برای بقیه موارد ،صفحه یا صفحه های جااگانه ارسال شود .مثال اگر تعااد آثار هفت مورد باشا ،پدنج مدورد در صدفحه اول فدرم و دو
مورد دیگر در صفحه دوم (فرم مجاد)درج می شود .در این حابت در کادر باالی صفحه اول و در محل مشدص

شداه قیدا شدود «صدفحه یدا از دو» و

برای صفحه دوم قیا شود «صفحه دو از دو».
توجه :شماره ردیف آثار در صفحه دوم از عاد  6شروع خواها شا.
 )2ردیف های یا تا نه به دقت تکمیل شود .ردیف نه صرفا برای متقاضیان ترفیع است .در ردیف نه منظور از تاریخ خاتمده دوره ،روز و مداه و سدابی اسدت
که ترفیع سابیانه عضو صورت می گیرد .این تاریخ بر اساس روز و ماه و سال شروع بکار عضو محاسبه می شود .مثال اگر شروع بده کدار بده عندوان عضدو
هیات علمی در  1930/11/1باشا ،مباا ساالنه برای ترفیع وی هر سال در اول بهمن ماه می باشا.
 )9در ردیف ده عضو می بایست ضمن درج تاریخ خاتمه آخرین قرارداد یا حکم ،تصویر آخرین حکم خود را از طریق برنامده پیوندا( )Hyperlinkبده فدرم
پیونا دها .چگونگی اجرای این برنامه در همین رونا نما در پایین توضیح داده شاه است.
 )4برای تکمیل ردیف یازده می بایست پس از تکمیل نهایی فرم ،یا فایل پی دی اف از فرم تهیه شود و پس از پرینت و امضا توسد عضدو ،تصدویر آن بده
همراه سایر ماارک از طریق پست ابکترونیا ارسال شود.
 )5ستون های12تا 14و 16تا  22تکمیل شود.
 )6برای پیونا مستناات از ستون  15استفاده می شود که نحوه پیونا در همین رونا نما توضیح داده خواها شا.
 )7ستون  29با توجه به مفاد جاول  1-9آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی تکمیل شود.
 )8از درج مطلب در ستون های  24و  25خودداری شود.
 .3ارسال فرم و مستندات به پست الکترونیکی بخش مربوط(پیوست سه)
در هنگام ارسال مستناات از طریق پست ابکترونیا ،اقاامات زیر ضروری است:
 )1رعایت دقیق مفاد پیوست شماره یا و گردآوری ،آماده سازی و تفکیا ماارک مورد نیاز بر اساس هر یا از آثار
 )2ایجاد یا پوشه( )Folderدر رایانه؛ نام این پوشه ،نام و نام خانوادگی و گروه متقاضی خواها بود.
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 )9انتقال تصویر کلیه مستناات به پوشه فوق به صورت جاا از هم و نام گذاری هر فایل با شماره ردیف مرتب در فرم ارزیابی آثار؛
در صورتی که برای یا ردیف در فرم ارزیابی آثار چنا فایل مستناات وجود دارد ،برای تفکیا شدماره هدای یدا ردیدف ،از اعدااد ترتیبدی
استفاده شود .مثال برای اوبین فایل از ماارک(فایل متنی یا تصویری) ردیف یا ،به صورت  1-1برای دومین فایل  1-2و بدرای سدومین فایدل
عاد  1-9استفاده شود.

 )4در صورتی مستنای از طریق «اسکن از ماارک» توبیا شاه است ،کیفیت اسکن( )DPIحااقل  75و حااکثر  100تعیین شود.
در فرم ارزیابی آثار ،از طریق ابزار درج ( )insertو برنامه پیونا( ،)Hyperlinkکلیه مستناات را به اثر مربوط پیونا دهیا .این کدار در سدتون
 15مشص

می شود .برای این کار ابتاا شکل اوبین دایره در ستون  15را انتصاب و با راست کلیا کردن بدر روی آن ،عبدارتHyperlink

را انتصاب کنیا .شکل دایره اول را به مارک مربوط پیونا دهیا.
اگر اثر دارای چناین فایل مستناات بود هر فایل را به ترتیب به عالمتهای دایره بعای و به ترتیب پیونا دهیا .در این حابت بدرای هدر اثدر
حااکثر پنج فایل می توانیا پیونا دهیا.
در پایان ،کل پوشه به یا پوشه فشرده( )ZIPتبایل شود و از طریق پست ابکترونیا به آدرس مشص

شاه(پیوست سه) ارسال شود.

در هنگام ارسال در قسمت موضوع پست ابکترونیا،حتما عبارت درخواست تمایا یا ترفیع و نیز ندام و ندام خدانوادگی و خدود و ندام گدروه
مربوط را قیا نماییا.
 .4درخواست متقاضی به مرکز(پیوست چهار)
 .5ارسال درخواست متقاضی از مرکز به استان مربوط(پیوست چهار)
 .6ارسال درخواست متقاضی از استان به بخش/دانشکده مربوط(پیوست پنج)
پروناه متقاضی در صورتی در کمیته منتصب بررسی می شود که نامه استان به بص

واصل شاه باشا .مبنای تقاضدا ،تداریخ درخواسدت واصدل شداه

عضو به مرکز مربوط می باشا.
 .7طرح پرونده متقاضی در کمیته منتخب بخش /دانشکده وتعیین امتیازات منطبق با آیین نامه ارتقا و مصوبات هیات ممیزه
 .8اعالن امتیاز کسب شده از بخش به استان
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