چگونگی فرآیند ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی در هیات ممیزه دانشگاه

 - 1عضو هیات علمی

 تکویل شٌاسٌاهِ علوی الحاق کلیِ هذارک ٍ اسٌاد هزبَط بِ هَاد چْارگاًِ آییي ًاهِ ارتقاء تفکیک اسٌاد ٍ هذارک هزبَط بِ ّزکذام اس هَاد چْارگاًِ  ،جذاٍل ٍ ردیف ّا ٍ گذاشتي آًْا در پَشِ ّای جذاگاًِ اهضاء جذاٍل تَسظ عضَ ّیات علوی تحَیل هذارک ٍ شٌاسٌاهِ علوی بِ دبیز کویتِ هٌتخب داًشکذُ - 2کمیته منتخب دانشکذه

 کٌتزل هذارک بزاساس شٌاسٌاهِ علوی ثبت تقاضا در تاریخ تحَیل هذارک تَسظ عضَ ّیات علوی ( در صَرتیکِ کاهل باشذ ) درخَاست گَاّی تذریس اس مدیزیت آهَسشی ٍ کیفیت تذریس اس دفتز ًظارت ٍ ارسیابی دعَت اس سِ عضَ ّیات علوی هتخصص در رشتِ هتقاضی با هعزفی هذیزگزٍُ ( افزاد دعَت شذُ تزجیحاً یک هزتبِ باالتز اس هزتبِ علوی هتقاضیباشٌذ)
 تشکیل جلسِ کویتِ ٍ بزرسی اهتیاسات هتقاضی اس هَاد 4ٍ3ٍ2 ارسال هذارک هزبَط بِ هادُ  1بِ دبیزخاًِ ّیات هویشُ اهضاء صَرتجلسِ ضویوِ شٌاسٌاهِ ٍ ّوچٌیي رئیس کویتِ هٌتخب در ردیف ّا ٍ جذاٍل هزبَعِ ارسال پزًٍذُ در صَرت کسب اهتیاسات السم بِ دبیزخاًِ ّیات هویشُ - 3دبیرخانه هیات ممیزه

 دریافت هذارک کاهل بِ ّوزاُ شٌاسٌاهِ علوی  ،بزرسی هذارک ( در صَرت ًقص هذرک  ،هذارک عَدت دادُ خَاّذ شذ ) ارسال جذاٍل ٍ هذارک هادُ  1بِ کویسیَى تخصصی فزٌّگی ارسال شٌاسٌاهِ ٍ هذارک هزبَط بِ هَارد  4ٍ3ٍ2آییي ًاهِ ارتقاء بِ کویسیَى تخصصی هزبَعِ - 4کمیسیون تخصصی

 دریافت شٌاسٌاهِ ٍ هذارک هزبَط بِ هَاد  4ٍ3ٍ2آییي ًاهِ ارتقاء بزرسی هذارک ٍ ّوچٌیي فزآیٌذّای هزاحل 3ٍ2ٍ1 -تشکیل جلسِ با حضَر اعضاء کویسیَى ٍ بزرسی اهتیاسات هتقاضی اس هَاد

 4ٍ3ٍ2بزاساس دستَرالعول ّیات هویشُ ٍثبت اهتیاسات در ستَى

هزبَعِ در جذاٍل شٌاسٌاهِ
 ارجاع ًتیجِ بزرسی بِ ّوزاُ هذارک هزبَعِ با اهضاء صَرتجلسِ بِ دبیزخاًِ ّیات هویشُ در صَرت کسب اهتیاسات السم - 5دبیرخانه هیات ممیزه

 دریافت هذارک ٍ ًتیجِ بزرسی اس کویسیَى تخصصی ٍ کویسیَى فزٌّگی قزاردادى در دستَر کار جلسِ ّیات هویشُ - 6هیات ممیزه

 عزح هَضَع در جلسِ ّیات هویشُ بزرسی هذارک هزبَط بِ جذاٍل آییي ًاهِ در هَاد چْارگاًِ آییي ًاهِ ارتقاء بزرسی اهتیاسات کویتِ هٌتخب ٍ کویسیَى تخصصی بز ّزیک اس بٌذّای جذاٍل هَافقت با ارتقاء هزتبِ در صَرت کسب اهتیاسات السم اس هَاد چْارگاًِ - 7دبیر هیات ممیزه

 ابالغ رای ّیات هویشُ جْت اجزاء ٍ صذٍر حکن بِ هعاًٍت اداری ٍ هالی داًشگاُدر صورت داشتن هرگونه سوال با شماره مستقیم  ( 2249586کارشناس هیات ممیزه ) تماس حاصل فرمایید .

