
 نكات و توصيههاي كلّي در مورد ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي

  

و  ،نامه اجرايي آنو شيوه ي مرتبهنامه ارتقاشود همكاران محترم قوانين و مقررات مربوطه (اعم از آييناكيدًا توصيه مي •
 هاي داخلي هيأت مميزه دانشگاه يزد) را به طور دقيق مطالعه نمايند.مجموعه مقررات و رويه

باشد، الزم است ارتقاي مرتبه مي پروندهترين موضوعات مورد بررسي در هر از اولين و مهم ويژههاي وجه به اين كه مقالهبا ت •
 به عمل آيد.توجه و دقت كافي  ،ويژهها و نيز برقراري شرايط مربوط به مقاله در رابطه با اصالت و كيفيت اين مقاله

 اعتبارده، به جاي چاپ مقاالت (زياد و متعدد) در مجالت كمچاپ مقاالت در مجالت معتبر و شناخته ش •

گرايشي/ تخصصي/ عمومي بودن  -تخصصي، در ليست سياه بودن يا نبودن آن در گذشته، فرايند داوري، دقت به سابقه مجله •
 و ...، در مجالت خارجييت نويسندگان مقاالت تنوع ملّمجله، موضوع مقاالت 

 اعتبار (توجه به سابقه كنفرانس و برگزاركنندگان آن، فرايند داوري، و ...)هاي كمعدم ارائه مقاله در كنفرانس •

  راهنمايي به اهميت اين موضوع تحت توجه دادن دانشجويانِع جعل و تقلّب علمي و توجه جدي به موضو •

 .يا كارهاي قبلي خودتان) نباشدو هايي از مقاله شما كپي از كارهاي ديگران (كافي به اين كه بخش يا بخش دقت •

يت پژوهشي (ترتيب مؤلفين بايد بر ذكر اسامي مؤلفين/ همكاران در هر فعالنحوه در ترتيب واقعي و منطقي تركيب و رعايت  •
 ).باشدمزبور فعاليت پژوهشي  ثير آنها درأاساس ميزان سهم و ت

 ).آورده شود Yazd University(نام دانشگاه يزد به شكل ) در مقاالت affiliationدقت در نحوه ذكر وابستگي شغلي ( •

 زبان فارسيهم به و  به زبان خارجيهم دارا بودن مقاله تنوع كافي در مقاالت از لحاظ  •

 با ميزان همپوشاني زياد مقاالت كنار گذاشتن •

هاي موجود در ، ساير فعاليتامتياز اجرايي الزمحداقل كسب شود براي همكاراني كه فاقد سمت اجرايي هستند، توصيه مي به •
 ...) و هاهمايشري در برگزاري همكا، مانند نظارت بر جلسات دفاعيه گردآوري كتاب، همكاري در امور اجرايينظير ( ٤ماده 

 را مدنظر داشته باشند.

هاي ميزان براي گواهي )حسب مورد(دانشگاه يا معاون آموزشي و ، دانشگاه رئيس دانشگاه، معاون پژوهشياخذ تأييديه  •
 .اجراييهاي ساعت همكاري در فعاليت

، مشاوراد راهنما يا ها (در قالب استي با ساير دانشگاههاي علمبراي همكارياخذ مجوز الزم از مراجع مربوطه در دانشگاه يزد  •
 و نظاير آن)هاي پژوهشي، همكار در طرح

 نتخبها در زمان تحويل پرونده به كميته مكامل بودن كليه مدارك و مستندات مربوط به فعاليت •

 ب احراز شده باشد.ها و امتيازات بايد در تاريخ تحويل پرونده به كميته منتختوجه به اين كه همه فعاليت •

مواد احتمال كاهش امتياز  كميته منتخب، كميسيون تخصصي، و هيأت مميزهها در بي دقيق فعاليتارزيابا توجه به اين كه با  •
 ) مرزي(وتوييِ هاي با امتيازاتپروندهأت علمي، از ارسال اعضاي محترم هيشود دارد، توصيه ميجود يا بندهاي مختلف و
  .نمايند را ارسالدرخواست خود  ،الزميا بندهاي س از تقويت مواد خودداري كرده و پ


