
 

 رسمی و پیمانیتمام وقت  اعضای هیات علمی: گروه هدف                                           کدفرایند :                

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی حوزه :                           
 

 

 

 رخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی منام فرایند :                   

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

 مرخصی بدون حقوق اعضای هیات علمی استفاده از  خروجی اصلی فرایند:              

 

استحقاقی ذخیرره شرده و اعضرای هیرات     عضو هیات علمی رسمی دانشگاه در صورت نداشتن مرخصی  شرح فرایند :          

علمی پیمانی در موارد ضروری و استثنایی مشروط به آنکه به برنامه های آموزشی و پژوهشری موسهره مهمره نزنردف صررفا در      

خدامی اعضای هیات علمی می تواند از مرخصی بردون حقروق اسرتفاده    تمدت قراردادف با رعایت ضوابط و مقررات آیین نامه اس

 نماید.

 نحوه اجرا :          

 آموزشی ارسال درخواست مرخصی بدون حقوق عضو هیات علمی به مدیر گروه .1

و درصرورت   آموزشری  بررسی درخواست عضو هیات علمی با توجه به برنامه های آموزشی در شورای گروه .2

 موافقت ارسال به رئیس دانشکده

شرورای دانشرکده و درصرورت     بررسی درخواست عضو هیات علمی با توجه بره برنامره هرای آموزشری در     .3

 دانشگاه موافقت ارسال به معاونت آموزشی

بررسی درخواست عضو هیات علمی با توجره بره قروانین و برنامره هرای آموزشری در شرورای آموزشری و          .4

  تحصیالت تکمیلی دانشگاه و درصورت موافقت ارسال به هیات رئیهه دانشگاه

بررسی درخواست عضو هیات علمی با توجه به قروانین و برنامره هرای آموزشری در جلهره هیرات رئیهره         .5

 و دانشکده مربوطه دانشگاه دانشگاه و درصورت موافقت اطالع رسانی به معاونت اداری و مامی 

و ارسال درخواست صدور حکم کارگزینی مرخصی بدون حقوق عضو هیات علمی رسمی به معاونت اداری  .6

 دانشگاه توسط معاونت آموزشیامی دانشگاه م

 

 

 مورد نیازمدارک 

 

 آیین نامه استخدامی و مصوبات هیات امناء دانشگاه در خصوص مرخصی بدون حقوق 

 احکام کارگزینی و سوابق خدمتی عضو هیات علمی 

   درخواست عضو هیات علمی 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها 

 

 



 رئیههف کمیهیون دایمریف   صورتجلهات شوراهای گروهف دانشکدهف آموزشیف تحصیالت تکمیلیف هیات

 هیات امناء

  

 

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 


