
  دبیرخانه

هیأت اجرائی جذب 
  دانشگاه

ارسال مدارك به رئیس 
کمیته منتخب دانشکده 

  پژوهشکده یا
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 درصد امتیازات جدول ارتقاء توسط متقاضی میباشد70بررسی پرونده درکمیته منتخب دانشکده یا پژوهشکده باحضور نماینده هیأت اجرائی براي کسب  5مرحله شماره :1تذکر

  سال است  واین مدت در شرایط خاص با تأیید هیأت اجرائی جذب به مدت یک سال قابل تمدید است5سال وحداکثر 2حداقل دوره توقف در دوره پیمانی : 2تذکر       

پرونده توسط  بررسی
کارشناس هیأت 

 اجرائی جذب

اعالم نتیجه به 
دبیرخانه هیأت 

 اجرائی جذب

درخواست متقاضی 
تکمیل کلیه فرمها به 
امضاء متقاضی ومدیر 

  گروه

بررسی پرونده درکمیته 
منتخب دانشکده یا 

 0پژوهشکده باحضور نمایند
 )1(هیأت اجرائی جذب

ارسال به کارگروه بررسی 
 صالحیتهاي عمومی وانجام 

 گزینش

  بررسی نهایی

 هیأت اجرائی جذب

نظارت  یتمدیر
 وسنجش آموزش

اخذ مجوز از هیأت مرکزي جذب 
 آوريوزارت علوم تحقیقات وفن 

اداري معاونت 
  ومالی

مدیریت نظارت 
  وسنجش آموزش

  تبدیل وضعیت استخدامیفرآیند 

 پیمانی به رسمی آزمایشی 



  

  

  

  

  

  

                      1                                              2                                              3                                             4                       5                                                                       7  

  
  
  
  
  
  
  

              

                
                               8                                                                                                  6                                                 دستورالعمل اجرایی وتبدیل وضعیت استخدامی اعضاي هیأت علمی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی وپژوهشی  9ماده 1براساس بند :  مهم 1تذکر       

  عضو هیأت علمی درصورتی میتواند تقاضاي تبدیل و ضعیت استخدامی  شوراي عالی فرهنگی 19/04/86مورخ  608مصوبه 5ماده 4و بااستناد به بند        

  .ارتقاء یافته باشد  باالتر از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی نماید که به مرتبه       

  ننمایدمؤسسه به یکی از اصالحی درصورتی که عضوهیأت علمی امتیازات الزم را جهت تبدیل وضعیت استخدامی احراز 9ماده 3براساس تبصره : 2تذکر       

  .اقدام خواهد نمود ذیل طریق       

  کسب مجوز از هیأت امنا براي تمدید مدت رسمی آزمایشی-  1     1

  تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به پیمانی-2      2

                                                                                                                                                                                        خاتمه خدمت عضو هیأت علمی- 3    3

  تبدیل وضعیت استخدامیفرآیند 

 رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

به متقاضی درخواست 
همراه تکمیل فرمهاي 

 به  مربوطه وتحویل
دبیرخانه هیأت اجرائی 

  جذب 

استعالم رئیس 
دبیرخانه هیأت اجرائی 
 جذب از هیأت ممیزه

بررسی پرونده توسط 
 هیأت اجرائی جذب

اعالم نتیجه به 
نظارت  یتمدیر

 وسنجش آموزش

ارسال به کارگروه بررسی صالحیت 
 عمومی وانجام  امور گزینش

معاونت اداري 
 ومالی صدور حکم

جذب  اخذ مجوز از هیأت مرکزي

وفن  وزارت علوم تحقیقات
آوري

مدیریت نظارت 
 وسنجش آموزش


