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  مقدمه -1

رد. يقرار گ يمورد توجه متقاض يستياست كه با ينكات يمعموال دارا يات علميه يت و ارتقا اعضايل وضعيند تبديفرا

تا بحال  يرد و دستورالعمل منظميگيتر انجام ميميات همكاران قدياستفاده از تجربشتر با يها بل پروندهيمعموال تكم

همكاران شده است.  ين سردرگميه و همچنين باعث بوجود آمدن عدم وحدت روين نشده است. اينه تدوين زميدر ا

 يات علميه ياعضاه شود تا يته يمقرر شد كه دستورالعمل يو مهندس يدانشكده فن يپژوهش-يشزآمو يدر شورا

ن يند. بديت و ارتقا اقدام نمايل وضعيند تبدينمودن فرا يل پرونده و طيدانشكده بر طبق ضوابط آن نسبت به تكم

ن سند ممكن يد. موارد ذكر شده در ايس اقدام نماينوشيه پيدانشكده نسبت به ته يمنظور مقرر شد تا معاون آموزش

مربوط به آن  ياهينامه ارتقا است و موارد توصنيين آيمربوط به قوان يد الزامباشد. موار ياهيا توصيو  ياست الزام

شود كه يه ميشده است كه وجود آنان الزم است و توص ثابتان گذشته به تجربه يسال ياست كه ط يدسته از موارد

توسط  ياز بررسو پس  هيتهس دستورالعمل ينوشيپابتدا ت به آنان توجه شود. يل وضعيند ارتقا و تبديفرا يدر ط

هر سال با  مقرر شد .ب شديتصو 29/3/1396مورخ  دانشكده يشورادر  تاين دستورالعمل نهايهمكاران محترم، ا

از همه صاحبنظران و خصوصا  د.شودستورالعمل حاضر اقدام  ياستفاده از بازخورد حاصله، نسبت به بروزرسان

از  د.نسند شوشتر يهر چه ببهبود  موجب سازنده و انتقادات شنهاديپبا  شود تايدعوت م يشكسوتان دانشكده فنيپ

آن اقدام  قيدق يشود دستورالعمل حاضر را با دقت مطالعه و نسبت به اجرايت و ارتقا تقاضا ميل وضعيان تبديمتقاض

و منظور از پرونده، شناسنامه  است يشيآزما يبه رسم يمانيل از پيت، تبديل وضعين سند منظور از تبديدر ا ند.ينما

 .باشدي) ميو استاد ياريت و ارتقا (به دانشيل وضعيتبد يوست برايو مستندات پ يعلم
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  ل پروندهيتكم در يالزام نكات -2

موجود  tabdil.docxل يت از فايل وضعيل پرونده تبديتكم يو برا ertegha.docxل يل پرونده ارتقا از فايتكم يبرا

شود يد مياستفاده شود. تاك  "اقترا و تيعضو ليدبت كرادم/ديتاسا /هان نامه و فرمييآ"قسمت  يدانشكده فنت يدر سا

 70ت يل وضعيتبد ياز برايحداقل امتهم استفاده نشود.  يباشند و به جايمتفاوت م ت و ارتقايل وضعيتبد يهاپرونده

  باشد.يم 10ت يل وضعيارتقا و تبد يپروندههر دو در  يماده اجرائاز يامتباشد. البته حداقل يازات ارتقا ميدرصد امت

دانشكده،  ياون آموزشا معياست و يد آن توسط رييتان يهمچنو  ر گروهيآن توسط مد يو امضا ل پروندهيپس از تكم

و خارج  ناقص يهاخ آن در پرونده درج گردد. توجه شود پروندهيدر دفتر دانشكده ثبت و شماره و تار يستيپرونده با

  امكان ثبت ندارند. ،از فرمت حاضر

و سپس به  يشناسنامه علم تمامابتدا  .ستيو زونكن قابل قبول ن استفاده شود ل پرونده از كالسور مناسبيتشك يبرا

هر پوشه از  يرو رد.يك پوشه مجزا قرار گيف در يهر ردمستندات و  وست گردنديپ 4تا  2ب مستندات مواد يترت

   ت شود.ياليو ها مشخصات سند درج "xف يرد xبند  xماده "بر چسب به فرمت  يبرچسب مناسب استفاده شود و رو

  ست.ياز به اصل مجالت نيكند و نيت ميمدارك كفا ير از كتاب، كپيبه غتوجه شود 

 وست گردد. يز پين يمتقاض يت، رساله دكترايل وضعيو تبد ياريالزم است به همراه پرونده دانش

است كه در ادامه دستورالعمل هر ماده بصورت  يو اجرائ ي، پژوهشي، آموزشيماده فرهنگ 4 ين نامه ارتقا داراييآ

باشد كه در يم 27/4/1395نامه مورخ نين سند آئين نامه مورد استناد در ايتوجه شود كه آئ گردد.يجداگانه ارائه م

   موجود است. aeennameh.pdfل يت دانشكده در فايسا
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  يماده فرهنگ -3

در  farhangi.docxل ين كار فايا يل و ارسال شود. برايتكم يستيبا يل پرونده، پرونده فرهنگيماه قبل از تكمك ي

وست به دفتر دانشكده يل شده بعالوه مستندات پيل تكمينت فايشود. پرامضا  يو توسط متقاضل يت دانشكده تكميسا

  جداول مناسب درج گردد.در  يستيبا يمتقاض يفرهنگ يهاتيل داده شود. فعاليتحو

  :ت گرددير رعايز نكات

 ها به همراه پرونده ارائه گردد. تي(نه اصل مدارك) مستندات فعال يكپ  

 ت گردد.ياليده و هايف آن درج گرديت و شماره رديهر كدام از مستندات شماره بند فعال يرو 

 يهااز شركت در كالس را همه آنتواند يم يمتقاضكه  باشديم 10 ارتقا يبرا ن مادهياز ايحداقل امت 

 دارد. ياز فرهنگيامت 1ساعت كالس  8د. هر يبدست آ يتوانمندساز

 باشد.يهم قابل قبول م يمجاز يهاكالس 

 ن نامه ارتقا ارائه شده است.يآئ 1در جدول  يازدهيامت يچگونگ 
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  يآموزشماده  -4

  ك ارائه شده است.يازات به تفكيامتن نامه ارتقا يآئ 1-2در جدول كه باشد يم يمربوط به موارد آموزش 2ماده 

از يد و حداكثر امتين بند كسب نمايااز از يامت 5حداقل  يستيارتقا با ياست. متقاض يمربوط به نظم آموزش 2ماده  1بند 

ه يابالغ ست.ين يقابل بررس ياز، پرونده متقاضين امتيباشد. در صورت عدم كسب ايم 0,7 ن بنديا يبرا مساليدر هر ن

  ل است:ين بند طبق ذيدانشگاه مربوط به ا يمعاون محترم آموزش

خصوص 		در	94/12/18	احترامًا، پيرو ابالغ آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي مصوب

امتياز هاي قابل محاسبه از فعاليت هاي آموزشي اعضاي  1-2از جدول  1احتساب امتياز بند 

 هيئت علمي به استحضار مي رساند:

از شيوه نامه اجرايي آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي بر  4امتياز اين بند مطابق ماده 

اساس شاخص هائي از قبيل ارائه طرح درس، رعايت سر فصل ها، تشكيل به موقع كالس 

ها ، توجه به كيفيت ارائه دروس نظري و عملي، اعالم به موقع نمرات، ارائه مشاوره علمي 

كت در جلسات گروه و دانشكده، حضور كامل در دانشگاه براي ايفاي به دانشجويان، شر

تالش در جهت اجراي ساستهاي آموزشي دانشگاه 	وظايف آموزشي و پژوهشي واجرايي،

و همچنين رعايت شئونات معلمي بوده وميزان امتياز آن براي هر نيمسال تحصيلي 

نيمسال در كميته اي مركب از است. لذا مقتضي است اين موارد در پايان هر  0,7		حداكثر

هيئت رئيسه دانشكده و مدير گروه آموزشي بررسي و در پرونده عضو هيئت علمي ثبت 
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 10شود و در زمان بررسي پرونده متقاضي، رئيس دانشكده امتياز اين بند را براي حداكثر 

  نيمسال منتهي به زمان درخواست به دبيرخانه كميته منتخب دانشكده اعالم نمايد.

  ند.ياز اقدام نمايكسب حداكثر امت يت موارد باال برايهمكاران محترم نسبت به رعا

الزم است كه  يمتقاض يت آموزشيفيك يبررس ياز ارسال پرونده براقبل ك ماه ين نامه، يآئ 2ماده  2ل بند يتكم يبرا

ق يدانشكده از طر ي(نه دانشجو!) به معاون آموزش يآموختگان ممتاز متقاضنفر از دانش 5ل حداقل ياسم و شماره موبا

شان باشد يا ياستاد راهنما ،يست كه متقاضين يتوانند از تمام مقاطع باشند و ضرورين افراد ميل ارسال گردد. ايميا

 ل داشته باشد. يدر طول تحص يدرس با متقاض 1آموخته حداقل ن دانشياست ا يبلكه كاف

  استفاده شود. )7(گزارش شماره  ستم گلستانيس يهاس است از دادهيت تدريبه كم كه مربوط 3ل بند يتكم يبرا
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  يماده پژوهش -5

 يدانشجو 3د يبا ي، متقاضيارتقا به استاد يبرا توجه شود باشد.ين نامه ارتقا ميآئ 1-3ن ماده در جدول يا ازاتيامت

ك كتاب يا يو  يك طرح مليآموخته دكترا در آن رشته، د. در صورت عدم وجود دانشيدكترا دانش آموخته نما

  ن كردن است. يگزيقابل جا يفيتصن

  گردد.ين ماده ذكر مين نكات ايدر ادامه مهمتر

 رد:ين بند مد نظر قرار گيل اير در تكميباشد. نكات زيم يو خارج يمربوط به مقاالت مجالت داخل 1-3بند

 است قبول ارتقا مورد مرتبه هر در پذيرش قطعي گواهي با مقاله دو حداكثر. 

 درج  به مشروط مقاله، چاپ نوبت در نسخةDOI شود.يمحسوب م  چاپ شده مقاله 

 ارتقا به يآن باشد الزم است. برا يسنده پاسخگوينو يمقاله كه متقاض 2ت حداقل يل وضعيتبد يبرا 

 ي، اسم متقاضيتوجه شود در مقاالت ارسال باشد.يم 5و  3 بيبه ترت ن مقاالتيتعداد ا يو استاد ياريدانش

 محسوب شود. يمتقاض يسنده پاسخگو ذكر گردد تا مقاله براي(نه دانشجو) به عنوان نو

 است ارتقا الزامي مرتبه هر در فارسي زبان به مقاله يك حداقل چاپ. 

 گردد. رفته شده ارائهيرستاده شده در پرونده اجتناب شود و فقط مقاالت پذاز درج مقاالت ف 

 ن يدر ا) و وزارت بهداشت وزارت علوم اه دانشگاه آزاد،يست سيوجود در ل(ماعتبار  يمقاالت كم اعتبار و ب

 باشد. يبند قابل قبول نم

 مجله ابتدا  اعتبار يبررس يبراISSN ت يمجله) و سپس در سات يسامراجعه به  ابه (يمجله تهimpactfactor.ir 

و  مقاالت مهم است يبررس ين مستند برايوست مقاله شود. ايگرفته شود و پنت يره و پريسوابق مجله ذخ

 . الزم است كه همراه مقاله ارائه گردد
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 ت يتوان به سايشتر مجله ميب يبررس يت قبل بروز نباشد كه برايممكن است اطالعات سا

http://www.scimagojr.com  ندكس يكه در اسكوپوس ا يت همه مجالتين سايمراجعه كرد. در از ين

اند دهوارد اسكوپوس ش يكه به تازگ ياز مجالت يممكن است بعضشود. يافت ميباشند  SJR يشوند و دارا

 ت اسكوپوس مراجعه كرد.يد به سايند كه باوشافت نيت ين سايدر ا

  از قبول قابل هايمقاله تعداد حداكثر .ش استيهما كامل و خالصه يهامربوط به مقاله 6-3و  5-3بند 

 باشد.ياز ميامت 12 يكنفرانس يهااز از مقالهيحداكثر امت .است مقاله 3 سال هر يك همايش در در متقاضي

 يتعلق م يپژوهشاز يك امتيخارج از دانشگاه،  يهزار دالر طرح پژوهش 5ا يون تومان و يليم 15 يبه ازا-

  رد.يگ

 تخلف  1-3درج گردد. ارائه آن در بند  7-3در بند  يستياست با يكه مستخرج از رساله متقاض يمقاالت

  شود.يمحسوب م
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   ياجرائماده  -6

  شود. ينامه ارتقا محاسبه منيآئ 5و  4ن ماده بر اساس جداول ياازات يامت

  رد.يگيمتعلق  به آناز يامت 8و حداكثر  5باشد كه حداقل ين ماده ميا 1حضور تمام وقت موضوع بند 

از كسب يامت ،4ه موارد جدول يباشد كه الزم است از بقيم ياز اجرائيامت 10از به حداقل يت نيل وضعيارتقا و تبد يبرا

 ن ماده قابل محاسبه است.يشود در ايا دانشگاه به فرد محول ميق گروه، دانشكده و يكه از طر ياجرائ يشود. كارها

قابل  يست و پرونده متقاضين ماده قابل كسب نياز ايامت 10در صورت عدم مشاركت فرد در امور گروه و دانشكده 

  ست.ين يبررس
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  ارائه پرونده يبراشنهادات يپ يبعض -7

 يهاازيحداقل امتنامه نين آئيباشد. البته اينامه ارتقا منيت و ارتقا مالك آئيل وضعيل و ارائه پرونده تبديتكم يبرا

ارائه  يبرا(نه الزامات!) شنهادها يپ يكسب نمود. بعض يشتريب يازهايامت يستيارائه پرونده با يكند و برايان ميالزم را ب

  گردد:يپرونده در ادامه ذكر م

 ن ماده يدر ا يباشد. از طرفيم 3در ماده  ارتقا يهامخصوصا پرونده هاپرونده يد در بررسين تاكيشتريب

(ممكن  باشديت آنها متفاوت ميفيو وابسته به كاست  ياكثرحد يازهاينامه امتنياشاره شده در آئ يازهايامت

 .رد)ياز صفر تعلق گيامت يآاسيك مجله آيك مقاله چاپ شده در ياست به 

 و اعتبار باشد. مجالت كميت مقاالت و مجالت ميفيك 1-3ن ماده و مخصوصا بند ين عامل در ايمهمتر

ات يون و هيسيته، كميپرونده در كم يمعموال در بررسساز است. در پرونده معموال مساله يخارجف يضع

ست يبه مرور زمان به ل يستند ولياه نيست سيمجالت كم اعتبار در ل ت است.يت مهمتر از كميفيزه كيمم

 شوند.ياعتبار منتقل م يمجالت ب

 ر مجله دو عامل يب تاثيضرها عالوه بر پرونده يد بررسيجد يهاوهيدر شquartile (Q1-Q4)  وH-index 

 رد.يگيز مورد توجه قرار ميژورنال ن

 6ه ي(پا سال 5پس از است.  يمانيسال پس از استخدام پ 5تا  3ت معموال يل وضعيزمان ارائه پرونده تبد 

 شود.يانه اعطا نميه ساليبه فرد پا )ياستحقاق

 ع يارائه سر ين به معنايا شود.يم يازدهيامتاد يزو با تسامح  يدانشكده بررست در داخل يل وضعيپرونده تبد

 گردد. يم يبررس ياديز يريگن پرونده با سختيست! چرا كه اين ياريپرونده دانش
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  نامه ارتقا استثنا كرده نيكه آئ يحاالت ياست مگر برا يقابل بررس يسال از ارتقا قبل 4پرونده ارتقا پس از

 است.

 يريگرد و سختيگيانجام م (معموال استاد كامل) يپرونده ارتقا با دعوت از حداقل دو داور سرشناس خارج 

 رد.يگيآن انجام م يرو ياديز

 يالزم كسب شده باشد ول يازهاياگر امت يحت كند.يت نميارتقا كفا ياز برايمعموال صرف داشتن حداقل امت 

 باشد. يزه ميات مميا هيون و يسيته، كميه در كمپروندف باشد احتمال رد شدن يت پرونده ضعيفيك

 پس از اعمال  يآاسياز مقاالت آيمتوسط امت ،معتبرنسبتا با مقاالت  ياپرونده يتجربه نشان داده است كه برا

است. با استفاده  3تا  1ن يب يپژوهش-ياز مقاالت علمياست. متوسط امت 4تا  2ن يب يب نفرات و همپوشانيضر

 به پرونده را محاسبه كرد.ازات تعلق گرفته ياز امت ينيتوان تخميها من متوسطياز ا

 ن مقاله خوب در يد چنديبا يكند و متقاضيت نميكفا يداخل يآاسيمعموال صرف داشتن مقاالت آ

 معتبر داشته باشد. يخارج يآاسيمجالت آ

 رد.يگيبه مقاالت تعلق م يست و نمرات كمتريمطلوب نك مجله ين مقاله در يمعموال چاپ چند 

 ياز است حداقل نصف از آنها آيباشد كه نيمقاله مجله م 13از به حداقل ين ياريارتقا به دانش يمعموال برا-

مستخرج  ،مقاله معتبر موجود در پرونده 7از است ين نيهمچن باشد. Q1آنها  يتا 4و حداقل  يخارج يآاس

 باشد. يمتقاض يدانشجوئ يهانامهانياز پا

 اسياز است حداقل نصف از آنها آيباشد كه نيمقاله مجله م 20از به حداقل ين يارتقا به استاد يمعموال برا -

مستخرج از  ،مقاله معتبر موجود در پرونده 10از است ين نيهمچن باشد. Q1آنها  يتا 7و حداقل  يخارج يآ

 باشد. يمتقاض يدانشجوئ يهانامهانيپا
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 و  يزه تعداد ارجاعات متقاضيات ممياز موارد موثر در هH-index  باشد كه معموال از يم يمتقاضGoogle 

Scholar  قابل بدست آمدن است.ا اسكوپوس يو 

 دست كم، متوسط آن باالتر  يس متقاضيت تدريان از وضعيدانشجو يت، نظرسنجيل وضعيدر پرونده تبد)

 د است.يدر امور گروه و دانشكده مورد تاك يباشد)  و مشاركت متقاض 17از 

 ياو اخالق حرفه كيآكادم تيزه، مقبوليات ممينطور در مرحله هيون و هميسيته و كميكم يمعموال در داور 

  شان موثر است.يا يرد و در رايگيفرد مورد توجه قرار م

 زان حضور و يبودند مشاركت فرد در گروه، دانشكده و دانشگاه، م يباال كه همه پژوهش عالوه بر موارد

ر قرار يز تحت تاثيرا ن يباشد و ممكن است موارد پژوهشيز موثر مين يو يآموزش يهاتياو و فعال ياثربخش

 دهد.
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  فيضعمجالت  يدر مورد شناسائ يحاتيتوض -8

 ر هستند:يط زيشرا يف معموال دارايمجالت ضع

 البته ممكن است  كننديرا چاپ م يه و فنيتا علوم پا يعلوم انسانستند و همه موضوعات از ين ياغلب تخصص

 .ژه بزننديك شماره ويهر كدام  يبرا

 ريو فراگ يكل يليعنوان مجله خ	است . 

 هستند. يصور يا اگر دارند اساميا ندارند و ي هيريات تحريو اصال ه ستير آنها سرشناس نيسردب 

  شوند يارائه نم يك انجمن علميا يك دانشگاه و يتوسط. 

 انندم يتوسط انتشارت معروف Elsevier ،Springer ، Techno Press ،AIP ،IOP ،IEEE ،ASCE ،

ASME ،IWA ،Sage ،T&F ،Wiley  ابندي يانتشار نمو موارد مشابه. 

 كنند. مجالت يرش مقاله ميگزاف) اقدام به پذ يهانهيهز ينه (حتيافت هزيعموما با درopen access  از

ن يشود در ايه ميدا توصيكنند. اكيف چاپ ميافت پول، معموال مقاالت ضعيهستند كه با در يجمله انتشارات

 ست):يست كردن همه آنها ممكن نيل است (لين نوع انتشارات طبق ذياز ا يامقاله چاپ نشود. نمونه ،مجالت

o academicjournals.org 

o ansinet.com 

o degruyter.com 

o growingscience.com 

o hindawi.com 

o idosi.org 

o i-scholar.in 

o indianjournals.com 

o intlpress.com 

o praiseworthyprize.org/jsm 
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o maxwellsci.com 

o medwelljournals.com 

o m-hikari.com 

o ripublication.com 

o scipublish.com 

o scirp.org 

o sersc.org 

o thescipub.com 

o wseas.org 

 

 كنند.يرش مقاله مياقدام به پذ يار كوتاهيمشخص و در زمان بس يداور يبدون ط 

 اند.كار انتشار مقاله را شروع كردهرا يو اخ ستين يعمر آنها طوالن 

 است. ير مصنوعيب تاثين ضريداشته باشند ا ير باالئيب تاثيضراگر  يحت  
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  ت و ارتقايل وضعيند تبديگردش كار در فرآ -9

  تيل وضعيتبد -9-1

ر يشود. الزم است مدير گروه آغاز ميو مد يآن توسط متقاض يالزم و امضا يهال فرميبا تكم تيل وضعيتبدند يفرآ

وست اقدام ينطور انطباق پرونده با مستندات پين دستورالعمل و هميو انطباق آن با فرمت اگروه نسبت به چك پرونده 

در ، نسبت به ثبت پرونده در دانشكده اقدام شود. يا معاون آموزشيس دانشكده و ييكند. پس از آن، با موافقت ر

ند ين فرآي. اشوديم يبررسداور  3ته منتخب) با وجود يت، ابتدا پرونده در داخل دانشكده (كميل وضعيند تبديفرآ

 3تا  1شود كه حدود يارسال م يو مهندس يون فنيسيد، پرونده به كمييبرد. پس از تايهفته زمان م 4تا  2ن يمعموال ب

ماه  3تا  1ن كار هم حدود يگردد كه ايزه ارسال ميات مميون، پرونده به هيسيد كمييانجامد. پس از تايماه به طول م

زه مراجعه و پرونده را اخذ و يات مميرخانه هيبه دب يستيبا يزه، متقاضيات مميد پرونده در هييبرد. پس از تايزمان م

د، مستندات پرونده، اسكن و موارد اسكن ييجذب دانشگاه مراجعه كند. پس از تا يات اجرائيد آن به دفتر هييتا يبرا

شود. پس از انجام يل ميارسال به وزارت علوم تحو يراجذب دانشگاه ب يات اجرائيبه دفتر ه يشده با فرمت خاص

سال طول  1ند معموال ين فرآيشود. ايبه وزارت علوم ارسال م يمتقاض يت عموميد صالحييتامراحل الزم، پرونده 

ماه پس از آن،  3شود، حدود ياعالم م يق جذب دانشگاه به متقاضيكشد. پس از ارسال پرونده كه خبر آن از طريم

ن مرحله، از يشود. در ايبه دانشگاه ارسال م يت متقاضيل وضعيتبد يرخانه جذب وزارت علوم براينامه موافقت دب

شود كه الزم است يخواسته م يارسال به وزارت علوم از متقاض يبرا يزه دانشگاه، مداركيات مميرخانه هيطرف دب

زه دانشگاه به وزارت علوم ارسال يات مميرخانه هين مدارك از طرف دبيادانشگاه برابر با اصل شود.  ينيدر كارگز

به دانشگاه ارسال  يت متقاضيل وضعيتبد يوزارت علوم برا يماه نامه موافقت معاون آموزش 1شود و پس از حدود يم

ند يمنتخب). كل فرآ تهير است (نه از زمان ارائه پرونده به كمينامه اخ يت از زمان امضايل وضعيخ تبديگردد. تاريم
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نش را يگز ي، كارهايند، الزم است كه متقاضيبه فرآ يسرعت بخش يانجامد. توجه شود  برايسال بطول م 2تا  1

جذب  يات اجرائين كار با دفتر هيا يزه) آغاز كند. برايات مميد در هييته منتخب (نه پس از تايد در كمييپس از تا

نسبت به پر كردن موارد الزم  )ي(نور رضو يات علميه يمانه جامع جذب اعضاسادانشگاه تماس و با اخذ پسورد در 

با ثبت  يت عموميد صالحييست و فقط مرحله تاياز به ارائه پرونده نين يقطع يت به رسميل وضعيتبد يبراد. ياقدام نما

  رد.يگيق دفتر جذب دانشگاه انجام ميو از طر ياطالعات الزم در سامانه نور رضو

  

  ارتقا -9-2

ر گروه يشود. الزم است مدير گروه آغاز ميو مد يآن توسط متقاض يالزم و امضا يهال فرميبا تكمند ارتقا يفرآ

وست اقدام كند. ينطور انطباق پرونده با مستندات پين دستورالعمل و همينسبت به چك پرونده و انطباق آن با فرمت ا

، نسبت به ثبت پرونده در دانشكده اقدام شود. پس از آن يآموزش ا معاونيس دانشكده و ييپس از آن، با موافقت ر

شود. يپرونده اقدام م يل و نسبت به بررسيتشك يداور داخل 1و  يداور خارج 2ته منتخب دانشكده با دعوت از يكم

ن داور ييارسال و تع يو مهندس يون فنيسيانجامد. پس از آن پرونده به كميماه بطول م 3تا  1ند معموال ين فرآيا

كشد. پس از يماه طول م 3تا  1ن مرحله يشود. ايم يداور از خارج دانشگاه دعوت و مجددا پرونده داور 1شود. يم

ازات ياز امت ي، متوسطيون تخصصيسيته منتخب و كميازات كميامت يل و با بررسيون دوباره تشكيسيآن جلسه كم

زه، نظر يات مميل جلسه هيگردد. پس از آن با تشكيسال مزه اريات مميحاصل و در صورت موافقت، پرونده به ه

انجامد. يماه بطول م 12تا   6 بطور معمولن يگردد. بصورت نرمال كل ايزه در مورد پرونده اعالم ميات مميه ينهائ

  شود.يخ ارتقا از زمان ثبت در دانشكده محسوب ميتارر نكند يين مدت پرونده تغيا ياگر در ط


