فراینداه – معاونت آموزشی دااگشنه
کد فرایند :

گروه هدف  :عضو هیأت علمی جدید االستخدام
حوزه  :معاونت آموزشی دانشگاه

نام فرایند  :درخواست شماره مستخدمی برای عضو هیأت علمی جدیداالستخدام
انجام فرایند به وسیله:

نرم افزار  -دستی ■󠄡 -ترکیب هر دو

خروجی اصلی فرایند  :صدور حکم پیمانی عضو هیأت علمی جدیداالستخدام

شرح فرایند  :بعد از اعالم نتایج صالالالحیت عمومی هیأت علمی توسالال هیأت اجرایی جذب دانشالالگاه ،نامهای از طرف معاون
آموزشالالی دانشالالگاه به رئیس مرکز نظارت ،ارزیابی و تضالالمیک کیتیت وزارت علوم تیقیقات و فواوری همراه با نام و مشالالختالالات
متقا ضی ع ضو هیأت علمی ار سال میگردد .همچویک به تعداد ع ضو هیأت علمی جدید ،نامه به رئیس امور آموزش عالی سازمان
برنامه و بودجه کشور جهت اخذ تاییدیه تأمیک اعتبار توس رئیس دانشگاه ارسال میگردد.
نحوه اجرا :
.1
.2
.3
.4

.5
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ار سال نامه ا سامی اع ضای هیأت علمی جدیداال ستخدام از طرف دفتر جذب به معاون آموز شی دان شگاه تو س دبیر
هیأت اجرایی جذب دانشگاه؛
توظیم و ار سال نامه به مدیر امور اداری دان شگاه در خ توص عقد قرارداد همکاری با ع ضو هیأت علمی جدید تو س
کارشواس معاونت آموزشی دانشگاه و امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛
دریافت نامه موافقت با جذب عضالالو هیأت علمی از رئیس مرکز جذب اعضالالای هیأت علمی وزارت علوم ،تیقیقات و
فواوری توس دفتر ریاست دانشگاه به معاون آموزشی دانشگاه؛
توظیم و ارسالالالال پیشالالالوویس نامه به عووان رئیس مرکز نظارت ،ارزیابی و تضالالالمیک کیتیت وزارت علوم تیقیقات و
فواوری در خ توص درخوا ست شماره م ستخدمی به همراه م شخ تات شوا سوامه ع ضو هیأت علمی جدید و تاریخ
تایید صالالحیت عمومی هیأت اجرایی جذب دانشالگاه توسال کارشالواس معاونت آموزشالی دانشالگاه و امضالاء معاون
آموزشی دانشگاه؛
ورود اطالعات شالالواسالالوامه و مدرص تیتالالیلی عضالالو هیأت علمی جدید در سالالامانه آموزش عالی ) (HESتوسالال
کارشواس معاونت آموزشی دانشگاه،
طرح موضوع قرارداد همکاری با عضو هیأت علمی جدید در هیأت رئیسه دانشگاه توس معاون آموزشی دانشگاه؛
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دریافت پا سخ نامه مجوز ا ستخدامی از رئیس مرکز نظارت ،ارزیابی و ت ضمیک کیتیت وزارت علوم تیقیقات و فواوری
توس دفتر ریاست دانشگاه و ارجاع به معاون آموزشی دانشگاه.
توظیم و ار سال پی شوویس نامه به رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه ک شور به همراه صورت جل سه
هیأت امواء و جدول گواهی تامیک اعتبار جهت دریافت ردیف استخدامی توس کارشواس معاونت آموزشی و ارسال
به کارشواس دفتر ریاست جهت توظیم نامه در سربرگ ریاست دانشگاه جهت امضاء رئیس دانشگاه؛
دریافت پاسخ نامه تامیک اعتبار توس رئیس دانشگاه و ارجاع آن به معاون آموزشی؛
توظیم پی شوویس نامه به ع ضو هیأت علمی جدید در خ توص پرداخت هزیوه مطابق با اعالم سامانه کارمود ایران و
فرم ریز واریز بیمه از تاریخ نخ ستیک حکم کارگزیوی تو س کار شواس معاونت آموز شی دان شگاه و به ام ضاء معاون
آموزشی دانشگاه؛
ورود اطالعات عضالالو هیأت علمی جدید در سالالامانه کارمود ایران و بارگذاری مدارص زیر توسالال کارشالالواس معاونت
آموزشی دانشگاه:
الف) آخریک مدرص تیتیلی عضو هیأت علمی جدید با مهر برابر اصل اداره کارگزیوی؛
ب) تتویر نامه هیأت مرکزی جذب با امتاء رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی با مهر برابر اصل اداره کارگزیوی؛
پ) نامه تامیک اعتبار از رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور؛
ت) تتویر فیﺶ واریزی حق ﺛبت نام اسالتخدام به حساب خزانهداری کل در ﭼارﭼوب قوانیک و مقررات مربوط؛
ث) تتویر نخستیک حکم کارگزیوی استخدام هیات علمی با مهر برابر اصل اداره کارگزیوی؛
د) فرم ریز واریز بیمه از تاریخ صدور نخستیک حکم استخدام تاکوون با مهر برابر اصل اداره کارگزیوی؛

 .12دریافت تاییدیه شالالماره مسالالتخدمی عضالالو هیأت علمی جدید به نام خود هیأت علمی از طریق سالالامانه کارمود ایران
توس کارشواس معاونت آموزشی دانشگاه؛
 .13توظیم و ار سال پی شوویس نامه به مدیر امور اداری دان شگاه در خ توص صدور حکم پیمانی به همراه نامه صالحیت
عمومی از رئیس مرکز جذب اع ضای هیأت علمی وزارت علوم ،تیقیقات و فواوری و تاییدیه شماره م ستخدمی از سازمان
برنامه و بودجه کشور توس کارشواس معاونت آموزشی دانشگاه و به امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛
 .14بارگذاری حکم ا ستخدام پیمانی ع ضو هیأت علمی جدید در سامانه آموزش عالی ) (HESتو س کار شواس معاونت
آموزش دانشگاه؛
تذکر :برا ساس پیو ست نامه شماره  6/73/164379معاون اداری ،مالی و مدیریت موابع وزارت علوم ،تیقیقات و فواوری
در تاریخ  99/08/06نیوه اجرای درخواسالالت شالالماره مسالالتخدمی ت ییر یافته اسالالت بطوریکه دانشالالگاهها از هر گونه تعهد
اسالالتخدامی و فراخوان جذب اعضالالای هیأت علمی قبل از اخذ مجوز از سالالازمان اداری و اسالالتخدامی و اخذ تاییدیه تأمیک
اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور خودداری نمایود.

