
  فرم پايه در سامانه سمپات تكميلنكات ضروري و مهم در 

ت هاي ترفيع الكترونيكي همكاران و جهت جلوگيري از ايجاد وقفه در نظر به مشكالت متعدد پيش آمده در درخواس

 روند بررسي پرونده ها، برخي نكات الزم در تكميل فرم ترفيع سامانه سمپات به شرح زير ارائه مي گردد:

راهنماي ارسال درخواست و بررسي الكترونيكي ترفيع اعضاء هيات علمي در  شروع به تكميل فرم،قبل از  - 1

به دقت مطالعه    (nezarat.areo.ir)سامانه سمپات قابل دسترسي در سايت دفتر نظارت و ارزيابي

 شود.

 متقاضي در پروفايل قبلي سوابق پايه و مرتبه هاي اخذ شده اطالعات صحيح قبل از شروع به تكميل فرم،  - 2

 گردد. درج تخصيص پايه) هاي (نامهموسسه ارسال شده  از  هاي بر اساس نامه

 سوابق مرتبه هاي اخذ شده به ترتيب از مربي تا استادي تكميل شود. - 3

نمايه علمي معتبر و مستندات نشريه، شماره مشخصات كامل مقاالت علمي پژوهشي (ضريب تاثير، مدارك  - 4

  در رديف مربوطه تكميل گردد.جلد و صفحات مقاله) 

 .(مجري، همكار و  ناظر) ضميمه شودو تاريخ فروست گزارش پژوهشي داراي شماره فايل كامل  - 5

 داشته باشد. تطابقشناسنامه پروژه  بانام همكاران درگزارش ساليانه و نهايي  - 6

 ارت موسسه براي گزارشات ساليانه الزامي استتاييديه كميته نظ - 7

  مشخص شود.بازه گزارش ساالنه  و سال چندم بودن گزارش  - 8

خودداري   rarو يا  zip  فرمت ارسال فايل در  و ازباشد  يك و يا حداكثر دو موردشده فايل هاي ضميمه  - 9

  شود.

مجددا بررسي شود و از درست قرار گرفتن ضمايم اطمينان حاصل  نهايي تاييدقبل از  ارسالي ضمايمكليه  -10

    شود.

حذف خواهد  روز از كارتابل متقاضي 15در صورت عدم اصالح پس از  داده شده عودتهاي درخواست   -11

  شد.

  وجود دارد.امكان رهگيري براي متقاضي از منوي ارسال شده در بخش اتوماسيون درخواست ها   -12

  توسط متقاضي وجود ندارد. حذف در سامانه سمپات و يا امكان بازپس گيري  -13



  انتخاب نشود. سمپات سامانه گزينه بايگاني در   -14

  درج شود. سمپاتسامانه توضيحات كادر در پايه درخواستي   -15

 از ارسال مقاالتي كه در ترفيع پايه قبلي به عنوان پذيرش مقاله استفاده شده است، خودداري شود.  -16

سمپات، نوع مقاله (پوستر يا شفاهي) نيز مشخص  درخواست سامانه در فرمكنفرانسي پس از درج نام مقاله   -17

  گردد.

 پر شود و از گذاشتن خط فاصله و غيره خودداري شود. رديف هاي جداول سمپات به طور كامل  -18

مربوطه در باالي فرم در صورت عدم تخصيص پايه تشويقي، قبل از ارسال درخواست از خالي بودن كادر   -19

 اطمينان حاصل نماييد.

 حتما قيد شود.ه و تشويقي ندرخواست پايه غيرساليافايل هاي ضميمه شده در خصوص  فارسي نام  -20

 در صورت هرگونه ابهام و سوال، قبل از ارسال مدارك موضوع با دبيرخانه هيت مميزه موسسه مطرح شود.  -21

 با سپاس


