
  

 

   اعضای هیأت علمی کد فرایند :                              گروه هدف :                        

 

 دانشگاه معاونت آموزشیحوزه :                                                             

 

 به رسمی هیأت علمی دانشگاهاعضای بدیل وضعیت تصدور حکم  نام فرایند :                 

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

 صدور حکم تبدیل وضعیتخروجی اصلی فرایند :                

 

توانند از پیمانی به آزمایشی می ساله در وضعیت پیمانی یا رسمی 5اعضای هیأت علمی پس از گذراندن دوره  :شرح فرایند          

 شوند.میرسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی یه رسمی قطعی طبق فرایند زیر تبدیل وضع 

 

 نحوه اجرا :         

انفد توسفک کارشفنا     سال در وضعیت پیمانی و رسمی آزمایشی توقف  داشفته   5تهیه لیست اعضای هیأت علمی که  .1

 معاونت آموزشی دانشگاه؛

 معاونت آموزشی دانشگاه؛ مذکور به کارشنا  جذب هیأت علمی توسک کارشنا  ارسال لیست .2

 توسک کارشنا  هیأت اجرایی جذب دانشگاه؛دارا بودن شرایک تبدیل وضع اعضای هیأت علمی مشخص نمودن  .3

معاونت آموزشی و معاون آموزشی دانشفگاه توسفک کارشفنا  هیفأت اجرایفی جفذب        ارسال لیست نهایی به کارشنا  .4

 دانشگاه؛

تنظیم و ارسال پیشنویس نامه به عضو هیأت علمی مبنی بر ارسال پرونده تبدیل وضفعیت توسفک کارشفنا  معاونفت      .5

 امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛ بهآموزشی و 

)اعضای هیأت علمی که بیش از دانشگاه دارند ارسال اسامی اعضای هیأت علمی که نیاز به گرفتن مجوز در هیأت امناء  .6

 ؛معاونت آموزشی دانشگاه به کارشنا  بودجه توسک کارشنا اند( توق  داشته سال 5

موافقت دبیرخانه مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقفات و فنفاوری از ریاسفت دانشفگاه بفه      ارجاع نامه     .7

 وزشی دانشگاه و دبیر هیأت اجرایی جذب دانشگاه؛آممعاون 

موافقفت دبیفر   تنظیم و ارسال پیشنویس نامه به مدیر امور اداری در خصوص صدور حکم تبدیل وضعیت مطابق با تاریخ   .8

 امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛ بههیأت اجرایی جذب دانشگاه، توسک کارشنا  معاونت آموزشی و 

 صدور حکم در سیستم پرسنلی توسک کارگزینی دانشگاه  .9

 پس از امضاء معاون موزشی دانشگاه در پرونده ایشان توسک کارشنا  معاونت آموزشی؛ ثبت حکم کارگزینی عضو .10

 
 

 

 

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 


