
 االستخدام جدیداعضای هیأت علمی  گروه هدف :        کد فرایند :                                       

 دانشگاهمعاونت آموزشی حوزه :  

 

 االستخدام عضو هیأت علمی جدید صدور حکم پیمانینام فرایند :                   

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

 صدور حکم پیمانی عضو هیأت علمی جدید االستخدام خروجی اصلی فرایند :               

 

هاایی  ل مصااحهه و بهال از اعانم نتی اه    حپذیرفته شدگان عضویت در هیأت علمی دانشگاه پس از طی مرا شرح فرایند :           

 شود.ب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطابق با مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه حکم پیمانی ایشان صادر میذهیأت مرکزی ج
 

   نحوه اجرا :         

 ؛ی دانشگاهارسال پرونده متقاضی از دفتر دبیر هیأت جذب دانشگاه به کارشناس معاونت آموزش .1

)پیوسات شاماره    ی دانشاگاه آموزشا  معاونات  توسط کارشناسمدارک عضو هیأت علمی جدید  ،تشکیل پرونده .2

یک( در صورت تکمیل مدارک پیوست فرایند ادامه می یابد در غیر اینصاورت فرایناد صادور حکام باراردادی      

 ؛شودان ام می

تعیین گروه آموزشی و های آزاد جهت تنظیم و ارسال پیشنویس نامه به ریاست دانشکده مربوطه و اعنم پست .3

پژوهشی عضو هیأت علمی جدید الورود با توجه به رشته تحصیلی و سوابق پژوهشی در دوران تحصیل توساط  

 امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛به و  یآموزش معاونت کارشناس

ریاز  درصورتیکه دانشگاه م وز استخدام داشته باشد. تنظیم و ارسال نامه به عضو هیأت علمی جدیاد جهات وا   .4

فیش با مشخصات اعنم شده در سامانه کارمند ایران جهت ورود اطنعات عضو و دریافات شاماره مساتخدمی    

 توسط کارشناس معاونت آموزشی و به امضاء معاونت آموزشی دانشگاه؛

ورود اطنعات عضو هیأت علمی جدید الورود در سامانه کارمناد ایاران جهات درسواسات شاماره مساتخدمی        .5

 ؛یآموزش معاونت توسط کارشناس

 ؛ یآموزش معاونت پیگیری جهت اعنم شماره مستخدمی در سامانه کارمند ایران توسط کارشناس .6

 معاونت توسط کارشناس دانشگاه، نامه جهت صدور حکم پیمانی به مدیر امور اداریپیشنویس تنظیم و ارسال  .7

انشاکده کاه عضاو هیاأت علمای در آن      رونوشت نامه به ریاست د دانشگاه و به امضاء معاونت آموزشی یآموزش

 ؛، پس از دریافت شماره مستخدمیفعالیت دارد

 ؛در سیستم پرسنلی معاون آموزشی دانشگاه جهت امضاءعضو هیأت علمی جدید ورود حکم  .8

حکم صادره  و بایگانی اطنعات اعضای هیأت علمی دانشگاه  Excel ورود اطنعات عضو هیأت علمی در جدول .9

 ؛ی دانشگاهآموزش معاونت کارشناستوسط در پرونده 

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 


