بسمه تعبلی
فرایند ترفیع سبلیبنه اعضبی هیئت علمی
 -1ارجبع وبمٍ تزفیع سبلیبوٍ عضً محتزم َیئت علمی تًسظ معبيوت آمًسشی داوشکدٌ ثٍ معبيوت اداری مابلی ماد ز وازيٌ مزثًعاٍ
دثیز کمیتٍ تزفیع
 -2ارجبع وبمٍ اس مد ز وزيٌ ثٍ عضً َیئت علمی جُت اعالع ي ارائٍ مستىدات ثزای عزح مًضًع در جلسٍ وزيٌ
 -3مزاجعٍ عضً محتزم َیئت علمی ثٍ سب ت داوشکدٌ ي در بفت فزم تزفیع سبلیبوٍ اس قسمت شوراهب و کمیته هب
 -4تکمیل فزم تزفیع سبلیبوٍ( کبروبمٍ فعبلیتَبی سبلیبوٍ اعضبی َیئت علمی داوشگبٌ) ي ارسبل آن ثٍ پست الکتزيویک دثیاز کمیتاٍ
تزفیع ثب آدرس(ma.dehghan@umsha.ac.ir:حداکثر تب یک هفته)
ا ه فزم شبمل:
الف) کمیت فعبلیت آمًسشی( جديل  :)1-1ثجت تعداد ياحدَبی تدر س دي ویمسبل تحصیلی اخیز ثٍ تفکیاک ي ضامیمٍ وماًدن
تصً ز اثالغَبی آمًسشی دي ویمسبل
ة) سزپزستی پب بن وبمٍ( جديل :)1-2پب بن وبمٍ در حبل اجزا ی کٍ ثٍ تصً ت شًرای پژيَشی داوشگبٌ رسیدٌ ثبشد.
ج) میبوگیه کیفیت تدر س( جديل  :)2شبمل فزمَبی ارسشیبثی َمکبران ي مد ز وزيٌ ي داوشجً بن میثبشد.
 تًجٍ :ا ه فزمَب اس قجل ثب ستی تًسظ مد ز وزيٌ ي َمکبران در سبمبوٍ آمًسشی سمبء تکمیل شدٌ ثبشد. ارائٍ میبوگیه ومزٌ ارسشیبثی داوشجً بن اس عز ق سبمبوٍ آمًسشی سمبء تًساظ عضاً َیئات علمای ( در ثگاا واشارس دريساستبد) .ارائٍ ک فزم در َز ویمسبل کفب ت میومب د.
 -5تکمیل جديل  : 1-3مزثًط ثٍ مقبالت چبح شدٌ در وشز بت معتجز ثیه المللی ي داخلی
وکبت مًرد تًجٍ :الف) يجًد  affiliationداوشگبٌ در مقبلٍ
ة) يجًد مقبلٍ در پب گبٌ اعالعبتی مجلٍ ي ارائٍ  indexingمجلٍ ي صفحٍ ايل مقبلٍ
ج) چبح شدن مقبلٍ در ک سبل اخیز( در سٍ سبل ايل خدمت پذ زس مقبالت مًرد قجًل است)
 -6جديل شمبرٌ : 3-2شزکت در مجبمع علمی ي ثیه المللی .ارائٍ وًاَی َمب ا عی سبل اخیز ثٍ َمزاٌ چکیدٌ مقبلٍ
 -7جديل  :3-3ارائٍ ک جلد اس کتبة ثٍ اوضمبم تب ید شًرای وشز داوشگبٌ علًم پششکی َمدان ي کپی اس شىبسٍ کتبة.
 -8جديل  :3-4اثداع ي اختزاعبت ي کبر جد د ثب ارائٍ مستىدات مزثًعٍ.
 -9جديل  :4فعبلیت اجزا ی :اثالغ َبی اجزا ی اخیز ضمیمٍ شدٌ ي در جديل مذکًر ثصًرت کبمل تکمیل وزدد.
 -11ارائٍ پز ىت مستىدات السم دثیز کمیتٍ تزفیع
 -11امتیبسَبی فعبلیت عضً َیئت علمی تًسظ کمیتٍ تزفیع داوشکدٌ تکمیل خًاَد شد ي در وُب ت ثب امضابی ماد ز محتازم وازيٌ ي
ر بست محتزم داوشکدٌ ثٍ معبيوت آمًسشی داوشگبٌ ارسبل حًاَد شد.
بب تشکر
دهقبنی دبیر کمیته ترفیع دانشکده پیراپزشکی و پرستبری نهبوند

