فرایندها – معاونت آموزشی دانشگاه
کدفرایند 11-4-8:

گروه هدف  :اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی و پیمانی

حوزه  :معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

نام فرایند  :ترفیع پایه سالیانه اعضای هیات علمی
انجام فرایند به وسیله  :نرم افزار  -دستی -

ترکیب هر دو

خروجی اصلی فرایند  :اعطای پایه سالیانه به عضو هیات علمی

شرح فرایند  :عضو هیات علمی موظف است بر اساس ضوابط و مقرررات مربرو ه همروارس ن رهت بره توانمندسرازی و
افزایش مهارتها و توانایی های شغلی خود اقدام نماید .موس ه موظف است به منظور بررسی استحقاق عضو برای ترفیرع پایرهه
فعالیتهای عضو را با توجه به فرمهای تکمیل شدس توسط وی در چرارچو "دستورالعمل اعطاا ررفیاپ یایاه ساالیانه
اعضا هیات علمی آموزشی و یژوهشی" ارزیابی و بر اساس نتایج ارزیابیه اقدام نماید.
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ورود اطالعات پژوهشی توسط عضو هیات علمی در ق رمت "اطالعرات جرامع پژوهشری اسرتاد" سرامانه لل رتا و
پیگیری تا مرحله تایید پژوهش دانشگاس.
تکمیل درخواست ترفیع پایه سالیانه توسط عضو هیات علمی در پردازش  18660سامانه لل تا و ارسرا بره مردیر
لروس مربوطه از طریق پیشخوا خدمت.
درج امتیاز بند کیفیت همکاری و حضور فعا توسط مدیر لروس در پردازش  17300و ارسا درخواسرت بره ریری
دانشکدس از طریق پیشخوا خدمت.
بررسی درخواست عضو در دانشکدس مربوطه و ورود امتیازات در پردازش  17300توسط ریی دانشکدس و ارجرا بره
کارشناس معاونت آموزشی دانشگاس از طریق پیشخوا خدمت.
بررسی اولیه پروندس ترفیع توسط کارشناس معاونت آموزشی و ارجا به معاو پژوهشی دانشگاس از طریق پیشرخوا
خدمت.
هماهنگی تشکیل جل ه ترفیع پایه توسط کارشناس معاونت آموزشی.
بررسی درخواست ترفیع پایه اعضای هیات علمی توسط معاونین پژوهشی و آموزشی و نماینردس دانشرکدس در جل ره
ترفیع پایه دانشگاس.
ورود اطالعات توسط معاو آموزشی دانشگاس در پردازش  17310و ارجا به کارشناس معاونت آموزشی.
تدوین صورتجل ه ترفیع پایه توسط کارشناس معاونت آموزشی.
ارسا نامه درخواست صدور احکام اعضای هیات علمی به مدیر امور اداری توسط معاو آموزشی دانشگاس.
اعالم ذخیرس پژوهشی اعضای هیات علمی رسمی به ایشا توسط معاو آموزشی دانشگاس.

صاحب فرایند :معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاس
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