
 

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

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی حوزه :                           
 

 

 

 علمی رسمی آزمایشیاحتساب سنوات اعضای هیات نام فرایند :                   

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

 احتساب سنوات اعضای هایت علمی رسمی آزمایشی خروجی اصلی فرایند :              

 

سازی و             شرح فرایند :                 سبت به توانمند ضوابط و مقررات مربوط، همواره ن ساس  ست بر ا ضو هیات علمی موظف ا ع

ضو برای           ستحقاق ع سی ا ست به منظور برر شغلی خود اقدام نماید. موسسه موظف ا ساب  افزایش مهارت ها و توانایی های  احت

ستورالعمل  "وی در چارچوب  ، فعالیتهای عضننو را با تو ه به فرمهای تکمیش شننده توسننطسنننوات دوره میمانی ساب  د احت

 اقدام نماید.   ،ارزیابی و بر اساس نتایج ارزیابی "آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی سنوات

 نحوه اجرا :          

 درخواست احتساب سنوات سالیانه توسط عضو هیات علمی و ارائه به گروه مربوطهتکمیش فرم  .1

 سامانه آموزشی گلستان تکمیش فرم ترفیع مایه در .2

 بررسی درخواست عضو در گروه و دانشکده مربوطه و ار اع به معاونت آموزشی دانشگاه   .3

 دانشگاهرفیع مایه کمیته تتشکیش  لسه  .4

 هیات علمی عضو و امتیازبندی فعالیتهای آموزشی و مژوهشی بررسی درخواست .5

 ارسال مرونده احتساب سنوات به معاونت آموزشی دانشگاه شیراز برای بررسی در  لسه هیات ممیزه  .6

 بررسی مرونده در  لسه هیات ممیزه و تعیین و تصویب مایه های دوره میمانی و دوره تعهد سربازی .7

 دریافت نتیجه  لسه هیات ممیزه از ریاست دانشگاه شیراز  میگیری .8

در  تو ه به اعالم نظر هیات ممیزه دانشننگاه شننیراز و تصننویب مایه های اع ایی  بررسننی مجدد مرونده با .9

  لسه کمیته ترفیع مایه

  تعیین تاریخ ترفیع مایه سالیانه عضو در سالهای آتی .10

  لسه کمیته ترفیع دانشگاهتدوین صورتجلسه  .11

 ارسال نامه به مدیر امور اداری  هت صدور حکم کارگزینی .12

 اعالم ذخیره مژوهشی عضو هیات علمی   .13

 

 :در پرونده فیزیکی مدارک پیوست

  اعضای هیات علمی احتساب سنواتفرم 

  درخواست عضو هیات علمی، صورتجلسه و درخواست دانشکده 

 کپی کارت ملی 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها 

 

 



  کپی شناسنامه 

 کپی کارت مایان خدمت و یا معافیت 

 کپی مدارک تحصیلی قبلی 

 احکام بورس 

  احکام قرارداد همکاری 

 عضو هیات علمی احکام میمانی 

 فرم مخصوص گزارش فعالیتهای آموزشی، مژوهشی و ا رایی 

 گلستان( 840عضو هیات علمی )گزارش  چاپ شده صفحه اول مقاالت 

   صفحه اول مقاالت عضو هیات علمی در کنفرانس 

  (840)گزارش تاییدیه مدارک تالیف یا تر مه کتاب، به همراه داوری کتاب 

  (840تاییدیه طرح های خاتمه یافته مژوهشی عضو هیات علمی به همراه نامه اختمام طرح )گزارش 

 تاییدیه اختراع و اکتشاف توسط عضو هیات علمی 

  گلستان( 7)گزارش فعالیتهای آموزشی و مژوهشی عضو هیات علمی لیست 

 گلستان( 808لمی )گزارش صفحه اول مایان نامه دانشجویان تحت راهنمایی عضو هیات ع 

 احکام سمتهای ا رایی 

 

 

 

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 


