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 :عضو هيأت علمي. الف

 )ها ها و فرمنامهموجود در سايت دانشگاه، لينك حوزه رياست آيين(تكميل شناسنامه علمي  .1

 نامه ارتقاءالحاق كليه مدارك و اسناد مربوطه به مواد چهارگانه آيين .2

هاي داخلي فايل مدارك مربوط به درجه اعتبار ژورنال –نامه دوره دكتري و كارشناسي ارشد فايل ارائه پايان(

فايل –تأييديه اختتام طرح از حوزه پژوهشي هاي پژوهشي به همراه فايل گزارش طرح –و خارجي ارسالي 

 ...)-گواهي ارائه مقاالت كنفرانسي 

هاي آنها در پوشهها و گذاشتن تفكيك اسناد و مدارك مربوط به هركدام از مواد چهارگانه، جداول و رديف .3

 )بايست بصورت الكترونيك ارائه گرددتمامي مستندات مي(جداگانه 

 امضاء جداول توسط عضو هيأت علمي و مديرگروه مربوطه  .4

 تحويل مدارك و شناسنامه علمي به دبير منتخب كميته دانشكده .5

 :كميته منتخب دانشكده . ب

 مدارك براساس شناسنامه علميكنترل  .1

 )كه كامل باشددر صورتي(ثبت تقاضا در تاريخ تحويل مدارك توسط عضو هيأت علمي  .2

جهت ارسال به (ارسال مدارك فرهنگي به انضمام جداول مربوط در گزارشنامه به معاونت آموزشي  .3

 )كميسيون فرهنگي دانشگاه

 دريس از دفتر نظارت و ارزيابيدرخواست گواهي تدريس از مديريت آموزشي و كيفيت ت .4

 4و3و2تشكيل جلسه كميته و بررسي امتيازات متقاضي از مواد  .5

 ها و جداول مربوطهامضاء صورتجلسه ضميمه شناسنامه و همچنين رئيس كميته منتخب در رديف .6

 :دبيرخانه هيأت مميزه . ج

 علمي، بررسي مدارك دريافت مدارك كامل به همراه شناسنامه .1

 به كميسيون تخصصي فرهنگي 1ارسال جداول و مدارك ماده  .2

آيين نامه ارتقاء به كميسيون تخصصي  4و3و2ارسال شناسنامه و مدارك مربوط به موارد  .3

 مربوطه

ارسال مدارك فرهنگي به انضمام جداول .   د

 مربوط در گزارشنامه به معاونت فرهنگي   

 جهت محاسبه امتياز ماده يك     
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 :كميسيون تخصصي.  ذ

 نامه ارتقاءآيين 4و3و2دريافت شناسنامه و مدارك مربوط به مواد  .1

 الف و ب و ج بررسي مدارك و همچنين فرآيندهاي مراحل  .2

بر اساس  4و3و2حضور اعضاء كميسيون و بررسي امتيازات متقاضي از مواد تشكيل جلسه با  .3

دعوت از (دستورالعمل هيأت مميزه و ثبت امتيازات در ستون مربوطه در جداول گزارشنامه 

دو عضو هيأت علمي متخصص در رشته متقاضي كه ترجيحاً يك مرتبه باالتر از مرتبه علمي 

 )متقاضي باشند با معرفي مدير گروه

ارجاع نتيجه بررسي به همراه مدارك مربوطه با امضاء صورتجلسه به دبيرخانه هيأت مميزه  .4

 در صورت كسب امتيازات الزم

 

 :دبيرخانه هيأت مميزه.  ر

 دريافت مدارك و نتيجه بررسي از كميسيون تخصصي و كميسيون فرهنگي .1

 قراردادن در دستور كار جلسه هيأت مميزه .2

 

 :هيأت مميزه.  ز

 طرح موضوع در جلسه هيأت مميزه .1

 بررسي مدارك مربوط به جداول آيين نامه در مواد چهارگانه آيين نامه ارتقاء .2

 منتخب و كميسيون تخصصي بر هريك از بندهاي جداولبررسي امتيازات كميته  .3

 :دبير هيأت مميزه.  ژ

 ابالغ رأي هيأت مميزه جهت اجراء و صدور حكم         
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