
 

  اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی و پیمانی: گروه هدف                         11-4-8کدفرایند :                

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی حوزه :                           
 

 

 

 اعضای هیات علمی ارتقا مرتبهنام فرایند :             

  ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار   انجام فرایند به وسیله :           

 ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی خروجی اصلی فرایند :          

 

توانی  در عضو هیات علمیی میی ،نامه ارتقا مرتبه اعضا هیات علمی و شیوه نامه اجرایی آنبر اساس آیین شرح فرایند :          

 اق ام نمای .  خصوص درخواست ارتقا مرتبه خود

      

 نحوه اجرا : 

و  سیامانه للسیتان "اطالعات جامع پژوهشی استاد"ورود اطالعات پژوهشی، اجرایی و فرهنگی در قسمت  .1

 پیگیری تا مرحله تایی  نهایی.

ه ارسال به م یر لروه مربوطی و 18660پردازش در توسط عضو هیات علمی درخواست ارتقا مرتبه تکمیل  .2

 .از طریق پیشخوان خ مت

پیشیخوان خی مت و لیزارش ارتقا مرتبه عضو هیات علمی توسط م یر لروه از طرییق  بررسی درخواست .3

 بازلشیت ،به مسئول دفتر ارتقا دانشگاه و در صورت ع م تاییی  درخواست ارسال ،در صورت تایی  .2712

 .به عضو هیات علمی درخواست

از طرییق پیشیخوان  مسیئول دفتیر ارتقیا دانشیگاهتوسط عضو هیات علمی  ارتقا مرتبه بررسی درخواست .4

ارسال درخواست به معاون آموزشی دانشگاه و در صیورت عی م  ،. در صورت تایی 2712خ مت و لزارش 

 درخواست به عضو هیات علمی. بازلشت ،تایی 

از طریق پیشخوان خی مت ارتقا مرتبه عضو هیات علمی توسط معاون آموزشی دانشگاه  بررسی درخواست .5

گی دانشیگاه و در صیورت نارسال درخواست به معاون دانشجویی و فره ،. در صورت تایی 2712و لزارش 

 درخواست به عضو هیات علمی. تایی  بازلشت ،ع م

گیی دانشیگاه و نون دانشیجویی و فرهتوسیط معیا (1کمیسیون فرهنگی )کمیسیون میاده تشکیل جلسه  .6

 عضو هیات علمی.  1های ماده امتیازدهی به فعالیت

تاییی  در صیورت  توسط معیاون دانشیجویی و فرهتگیی دانشیگاه. 17300د امتیازها از طریق پردازش ورو .7

 بازلشیت ،تاییی و در صیورت عی م  رئیس کمیته منتخب مربوطارسال درخواست به  کمیسیون فرهنگی،

 به عضو هیات علمی. درخواست

 .توسط رئیس کمیته منتخب تعیین سه داور کمیته منتخب .8

 یته منتحب توسط دبیر کمیته منتخب.هماهنگی تشکیل جلسه کم .9

 

 معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها 

 

 



آییین نامیه ارتقیا  4الیی  2تشکیل جلسه کمیته منتحب توسط رئیس کمیته منتخب و امتیازدهی میواد  .10

 مرتبه اعضا هیات علمی. 

 ،توسط رئیس کمیته منتخب. در صیورت تاییی  کمیتیه منتخیب 17300پردازش ورود امتیازها از طریق  .11

درخواسیت بیه عضیو هییات  بازلشت ،ارسال درخواست به معاون آموزشی دانشگاه و در صورت ع م تایی 

 علمی.

ارسال درخواست توسط معاون آموزشیی دانشیگاه بیه رئییس کمیسییون کمیته منتخب، تایی   در صورت .12

علمیی خیارا از ضیو هییات ع توجه به اینکه در حال حاضر رئیس کمیسیون تخصصیتخصصی مربوط )با 

 لردد.(باشن ، درخواست در این مرحله به دبیر کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع میدانشگاه می

 .هماهنگی تشکیل جلسه کمیسیون تخصصی توسط دبیر کمیسیون تخصصی .13

آیین نامیه  4الی  2و امتیازدهی مواد کمیسیون تخصصی توسط رئیس کمیسیون تخصصی تشکیل جلسه  .14

 ارتقا مرتبه اعضا هیات علمی. 

کمیسییون . در صیورت تاییی  دبییر کمیسییون تخصصییتوسط  17310ورود امتیازها از طریق پردازش  .15

درخواست به عضو  بازلشت ،ارسال درخواست به معاون آموزشی دانشگاه و در صورت ع م تایی  ،تخصصی

 یهیات علم

 .کمیسیون تخصصی، ارسال درخواست توسط معاون آموزشی دانشگاه به رئیس دانشگاهدر صورت تایی   .16

 .ارسال درخواست توسط رئیس دانشگاه به رئیس هیات ممیزه .17

 هیات ممیزه و بررسی پرون ه.  تشکیل .18

 ارسال تصمیم هیات ممیزه به رئیس دانشگاه.  .19

 .به معاون آموزشی دانشگاهتصمیم هیات ممیزه توسط رئیس دانشگاه  ارسال .20

توسط معاون آموزشی دانشگاه برای ص ور حکم ارتقا مرتبیه بیه  در صورت تایی  هیات ممیزه، ارسال نامه .21

تصیمیم هییات ممییزه توسیط معیاون  و در صورت ع م تایی  هییات ممییزه، ارسیال م یر اداری دانشگاه

 .آموزشی دانشگاه به عضو هیات علمی

 

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص یمعاونت آموزش: ندیصاحب فرا

 


