شاخصهای پرونده

جهت بررسی ارتقاء به مرتبه استادی در کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی مورخ

1

مجموعه فعالیتهاي آموزشي (بند  )1-2امتیاز:

2

حضور تمام وقت فعال و عملكرد قابل قبول (بند  )1-4امتیاز:

3

کیفیت تدریس (بند  )2-2امتیاز از ( 02حداقل امتیاز  17برای استادی ضروری است):
در صورت احراز حداقل الزم ،امتیاز از : 8

فارغ التحصیل نمودن دانشجویان کارشناسی ارشد

تعداد فارغالتحصیالن ارشد مستقل:
تعداد کل فارغالتحصیالن ارشد (مستقل  +مشترک×:)0/5

فارغ التحصیل نمودن  3دانشجوي دکتري که حداقل یكي از آنها مستقل باشد

تعداد فارغالتحصیالن دکتري مستقل :
تعداد کل فارغالتحصیالن دکتري (مستقل  +مشترک×:)0/5

انتشار  9مقاله شاخص (حداقل  5مقاله  Q1و مابقي )Q2
یا  5مقاله شاخص (حداقل  3مقاله  Q1و مابقي  )Q2و  1تجاري سازي

شماره ردیف مقاالت :Q1
عنوان تجاري سازي:

شماره ردیف مقاالت :Q2
ردیف تجاري سازي در فرم:

یا  5مقاله شاخص (حداقل  3مقاله  Q1و مابقي  )Q2و  1قرارداد سطح 2

شماره ردیف مقاالت :Q1
عنوان قرارداد سطح :2
در صورت دیرکرد ،نحوه جبران آن:

شامل جریمه دیرکرد ميشود:

بله  /خیر

چاپ حداقل یک مقاله به زبان فارسی در هر مرتبه از ارتقاء الزامی است.
خاتمه یک قرارداد سطح 0

6

تعداد فارغالتحصیالن دکتري مشترک:

شماره ردیف مقاالت :Q1

4

5

تعداد فارغالتحصیالن ارشد مشترک:

شماره ردیف مقاالت :Q2

تاریخ حكم دانشیاري:

چنانچه حداقل  %02این
شرط محقق شود ،برای
جبران مابقی ،یکی از موارد
مقابل میتواند استفاده شود:

(شیوهنامه  69ویراست )1

شماره ردیف مقاالت :Q2
ردیف قرارداد سطح  2در فرم:

مبلغ قرارداد سطح :0

عنوان کتاب:

یا  5مقاله شاخص  Q1یا Q2

Q1: Q2: Q3: Q4:
تعداد مقاالت نویسنده مسئول:
تعداد مقاالت علمي – پژوهشي:
تعداد مقاالت کنفرانسي:

ردیف مقاله فارسی:
عنوان قرارداد سطح :0

تألیف یک کتاب

تعداد کل مقاالت :ISI
تعداد مقاالت  ISIشاخص:
تعداد مقاالت  ISIغیر شاخص:
توزیع کیفي کل مقاالت :ISI

درصد تحقق (

ناشر کتاب:

مبلغ قرارداد
یک و نیم میلیارد ریال

ردیف در فرم:

ردیف مقاالت شاخص:

یا  1ثبت اختراع بینالمللي

عنوان اختراع بینالمللی:

یا  1کتاب بینالمللي

عنوان کتاب بینالمللی:

ردیف در فرم:
ردیف در فرم:

ناشر کتاب بینالمللی:

یا  1تجاري سازي محصول

عنوان تجاري سازي:

تصنیف کتاب

عنوان کتاب:

ناشر کتاب:

یا تألیف کتاب و  5مقاله شاخص  Q1یا Q2

عنوان کتاب:

ردیف در فرم:

ردیف مقاالت شاخص:

یا تألیف کتاب بینالمللي و  2مقاله شاخص  Q1یا Q2

عنوان کتاب بینالمللي:

ردیف در فرم:

ردیف مقاالت شاخص:

یا  1قرارداد سطح 2

عنوان قرارداد سطح :0

مبلغ قرارداد سطح :0

یا  1ثبت اختراع بینالمللي و  2مقاله شاخص  Q1یا Q2

عنوان اختراع بینالمللی:

ردیف در فرم:

یا  1تجاري سازي محصول

عنوان تجاري سازي:

یا  8مقاله شاخص  Q1یا Q2

ردیف مقاالت شاخص:

امتیاز ماده :2

):

امتیاز ماده :3

ردیف تجاري سازي در فرم:
ردیف در فرم:

ردیف مقاالت شاخص:
ردیف تجاري سازي در فرم:

امتیاز ماده :4

جمع کل:

