
 بسمه تعالی

 ..................................................خانم دکتر/ جناب آقای 

 ...............................................................مدیر محترم گروه 

 سالم

بهه  ................................................. متقاضی ارتقاء مرتبه از .... .........................................................................با احترام به استحضار می رساند با توجه به اینکه اینجانب 

دارای شرایط عمومی و اولیه ارتقای مندرج در این برگه می باشم، لذا خواهشمند است جهت بررسی به تقاضای مذکور، ......................................................  مرتبه

 .مبذول فرمایید اقدام الزم

نجانهب  ضمنا اینجانب صحت کلیه مندرجات در فرم های پیوست را تأیید نموده و بدیهی است که مسئولیت مستقیم به روز بودن و دقهت ننهها بهه عههده ای    

 .باشد می

 امضاء متقاضی

 تاریخ

 

 بسمه تعالی

 

 

 ............................................................... جناب آقای دکتر

 دبیر محترم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

 سالم

به ........... ..................................، متقاضی ارتقاء مرتبه از ............................................................ خانم  /با احترام با توجه به دارا بودن شرایط عمومی و اولیه ارتقا نقای

. ، به پیوست مدارک ارائه شده توسط مشارالیه، جهت رسیدگی در هیات ممیههه دانشههاه بهه پیوسهت ایمهاد مهی گهردد       ................................................... مرتبه 

 .مقتضی را مبذول فرمایید اتخواهشمند است اقدام

 

 :مدیر گروهنام و نام خانوادگی 

 امضاء

ت این برگه زم به ذکر است در صورت تایید ارتقا مرتبه عضو هیات علمی توسط هیات ممیزه دانشگاه، تاریخ اجرای حکم ارتقا مرتبه متقاضی از تاریخ ثبال

 .در دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه می باشد
 

 بسمه تعالی

 

 

 ..............................................................جناب آقای دکتر 

 دانشگاه و دبیر کمیسیون تخصصی ماده یک معاونت محترم فرهنگی

 سالم

ه مرتبههه بهه............................................. ، متقاضههی ارتقههاء مرتبههه از .............................................. ....................خههانم  /نقههای درخواسههتبهها احتههرام بهها توجههه بههه  

، جههت رسهیدگی در   ءنیین نامهه ارتقها  ( فرهنهی، تربیتی و اجتماعی) 1در ماده  ، به پیوست مدارک ارائه شده توسط مشارالیه................................................... 

 .فرماییدیجه را به دبیرخانه هیات ممیهه اعالم و نتمقتضی را مبذول  اتخواهشمند است اقدام. به پیوست ایماد می گرددکمیسیون تخصصی ماده یک 

 

 :دبیر هیات ممیزه دانشگاهنام و نام خانوادگی 

 امضاء

 ................................................................... :تاریخ

 .........................................:تر گروهدر دف شماره

 ارسال درخواست ارتقاء مرتبه: موضوع

 ................................................................... :تاریخ

 .....................: ...دبیرخانه هیات ممیهه شماره

 ءدرخواست بررسی ماده یک ارتقا: موضوع



 بسمه تعالی

 

 

 ................................................................................ جناب آقای دکتر

 بلوچستان  مدیر محترم دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه سیستان و

 سالم

بههه مرتبههه ............................................. ، متقاضههی ارتقههاء مرتبههه از .............................................. ....................خههانم  /نقههای درخواسههتبهها احتههرام بهها توجههه بههه  

( کیمیهت تهدری   ) 2-2و بنهد  ( رعایت نظم و انظباط درسی و شئونات نموزشهی ) 1-2خواهشمند است نسبت به تکمیل بند ، ...................................................

 .فرماییدو نتیجه را به دبیرخانه هیات ممیهه ارسال مقتضی را مبذول  اتاقدامشهاه در هیات ممیهه دانجهت رسیدگی مشارالیه ء، نیین نامه ارتقا

 

 :ر هیات ممیزه دانشگاهنام و نام خانوادگی دبی

 امضاء

 

 بسمه تعالی

 

 

 ...............................................دکتر  خانم/ جناب آقای

  .............................................ریاست محترم دانشکده 

 سالم

بههه مرتبههه ............................................. ، متقاضههی ارتقههاء مرتبههه از .................................... ..............................خههانم  /نقههای درخواسههتبهها احتههرام بهها توجههه بههه  

 4و مهاده  ( هشهی و فنهاوری  پژو) 3مهاده   ،(نموزشی) 2در ماده  مدارک ارائه شده توسط مشارالیهشناسنامه علمی، ، به پیوست ................................................... 

و مقتضهی را مبهذول    اتخواهشمند است اقدام. به پیوست ایماد می گرددکمیته منتخب نن دانشکده، جهت رسیدگی در  ،ءنیین نامه ارتقا( اجرایی -علمی)

 .فرماییدنتیجه را به دبیرخانه هیات ممیهه اعالم 

 

 :نام و نام خانوادگی دبیر هیات ممیزه دانشگاه

 امضاء

 

 بسمه تعالی

 

 

 ............................................................... جناب آقای دکتر

 دبیر محترم هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان

 سالم

بهههه مرتبهههه  ............................................. اء مرتبهههه از ، متقاضهههی ارتقههه .............................................. ....................خهههانم  /نقهههای درخواسهههتبههها احتهههرام  

مهدارک  شناسنامه علمی، پیوست  کمیته منتخب این دانشکده مطرح و نتیجه نن به............................................. در جلسه مورخ ، ................................................... 

 . به پیوست ایماد می گردد ،ءنیین نامه ارتقا( اجرایی -علمی) 4و ماده ( پژوهشی و فناوری) 3ماده  ،(نموزشی) 2در ماده  شده توسط مشارالیهارائه 

 

 :انوادگی رئیس دانشکدهنام و نام خ

 امضاء

 ................................................................... :تاریخ

 : ........................دبیرخانه هیات ممیهه شماره

 2-2و  1-2درخواست تکمیل بند : موضوع

 ................................................................... :تاریخ

 : ........................دبیرخانه هیات ممیهه شماره

 درخواست تشکیل کمیته منتخب: موضوع

 ................................................................... :تاریخ

 : ...............................دبیرخانه دانشکده شماره

 ارسال نتیجه کمیته منتخب: موضوع


