
 

  اعضاي هيات علمي دانشگاه تبديل وضع از پيماني به رسمي آزمايشيفرآيند 

 عضو هيات علميعضو هيات علميعضو هيات علميعضو هيات علمي ----1111

 )فرم ها - هيات مميزه -موجود در سايت دانشگاه لينك معاونت آموزشي و تحصيالت تكميلي( تكميل شناسنامه علمي -

 الحاق كليه مدارك و اسناد مربوط به مواد چهارگانه آيين نامه ارتقاء -

گزارش طرح هاي پژوهشي به همراه  -مدارك مربوط به درجه اعتبار ژورنال هاي داخلي و خارجي ارسالي -ارائه پايان نامه دوره دكتري و كارشناسي ارشد(

 ....) -گواهي ارائه مقاالت كنفرانسي -تاييديه اختتام طرح از حوزه پژوهشي

 ه ، جداول و رديف ها و گذاشتن آنها در پوشه هاي جداگانهتفكيك اسناد و مدارك مربوط به هركدام از مواد چهارگان -

 امضاء جداول توسط عضو هيات علمي -

 دانشكده تحويل مدارك و شناسنامه علمي به دبير كميته منتخب -

 مراجعه به دبيرخانه جذب دانشگاه و تكميل فرم مشخصات متقاضي جهت انجام روند گزينش -

 دانشكدهدانشكدهدانشكدهدانشكده    كميته منتخبكميته منتخبكميته منتخبكميته منتخب - - - - 2222

 براساس شناسنامه علميكنترل مدارك  -

 )جهت ارسال به كميسيون فرهنگي دانشگاه(ارسال مدارك فرهنگي به انضمام جداول مربوط در گزارشنامه به معاونت آموزشي  -

 درخواست گواهي تدريس از مديريت آموزشي و كيفيت تدريس از دفتر نظارت و ارزيابي -

 ارسال پرونده به دبيرخانه هيات مميزه -

 مميزهمميزهمميزهمميزهدبيرخانه هيات دبيرخانه هيات دبيرخانه هيات دبيرخانه هيات  ----3333

 )در صورت نقص مدرك ، مدارك عودت داده خواهد شد ( دريافت مدارك كامل به همراه شناسنامه علمي ، بررسي مدارك  -

 به كميسيون تخصصي فرهنگي 1ارسال جداول و مدارك ماده  -

 آيين نامه ارتقاء به كميسيون تخصصي مربوطه 4و3و2ارسال شناسنامه و مدارك مربوط به موارد  -

 ))))كارگروه بررسي توانايي علمي كارگروه بررسي توانايي علمي كارگروه بررسي توانايي علمي كارگروه بررسي توانايي علمي ( ( ( (     صيصيصيصيكميسيون تخصكميسيون تخصكميسيون تخصكميسيون تخص - - - - 4444

 و بررسي آنها آيين نامه ارتقاء 4و3و2دريافت شناسنامه و مدارك مربوط به مواد  -

براساس دستورالعمل هيات مميزه  وثبت امتيازات در ستون مربوطه  4و3و2تشكيل جلسه با حضور اعضاء كميسيون و بررسي امتيازات متقاضي از مواد  -

 )با معرفي مديرگروهدر رشته متقاضي  عضو هيات علمي متخصص دودعوت از ( در جداول شناسنامه

 )امتياز آيين نامه ارتقاء% 70( امضاء صورتجلسه به دبيرخانه هيات مميزه در صورت كسب امتيازات الزم اارجاع نتيجه بررسي به همراه مدارك مربوطه ب -

 دبيرخانه هيات مميزهدبيرخانه هيات مميزهدبيرخانه هيات مميزهدبيرخانه هيات مميزه - - - - 5555

 كميسيون تخصصي و كميسيون فرهنگيدريافت مدارك و نتيجه بررسي از  -

 كه به تاييد كميسيون علمي و فرهنگي رسيده است به دبيرخانه هيات اجرايي جذب آيين نامه ارتقاء 4و3و2و1 و مدارك مربوط به موادارسال شناسنامه  -

 دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاهدبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاهدبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاهدبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه - - - - 6666

 )گزينش بعد از رسيدن استعالم هاي(برگزاري جلسه صالحيت عمومي متقاضي  -

 تجميع صورتجلسات علمي و عمومي متقاضي و قراردادن در دستور كار جلسه هيات اجرايي جذب -

     اجرايي جذباجرايي جذباجرايي جذباجرايي جذبهيات هيات هيات هيات  ----7777

 طرح موضوع در جلسه هيات اجرايي جذب دانشگاه -

 مربوط به جداول آيين نامه در مواد چهارگانه آيين نامه ارتقاء كميسيون تخصصي و امتيازاتبررسي مدارك  -

 در صورت كسب امتيازات الزم از مواد چهارگانه ديل وضعتبموافقت با  -

 اجرايي جذب دانشگاهاجرايي جذب دانشگاهاجرايي جذب دانشگاهاجرايي جذب دانشگاههيات هيات هيات هيات     خانهخانهخانهخانهدبيردبيردبيردبير - - - - 8888

 مركز جذب وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريارسال پرونده به  -


