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ي هيئت علميفرآيند ارتقاء مرتبه اعضا

 هدف : رسيدگي به ارتقاء مرتبه اعضاي هيئت علمي
 فرد متقاضي در خواست خود را به رئيس دانشكده تحويل مي دهد.)1
 رئيس دانشكده دستور اقدام مقتضي جهت هيئت رئيسه صادر مي كند.)2
 آيين نامه ارتقاء مرتبه بررسي مي كند.5هيئت رئيسه موضوع را طبق ماده)3
ص)4 و يا مدارك تحصيلي فرد متقاضي با درخواست هيئت رئيسه در ورت دارا بودن حد نصاب امتياز

 موافقت مي كند.
و مالي ارجاع مي دهد.)5  رئيس دانشكده درخواست را جهت اقدام الزم به معاون اداري
و مالي درخواست را جهت اقدام الزم به رئيس امور اداري ارجاع مي دهد.)6  معاون اداري
در)7  خواست را جهت اقدام الزم به مسئول كارگزيني ارجاع مي دهد.رئيس امور اداري
 مسئول كارگزيني به كارگزين دستور اقدام مقتضي صادر مي كند.)8
 كارگزين نامه اي به معاونت آموزشي دانشگاه در اتوماسيون تهيه مي كند.)9

و به دانش)10 گاه ارسال مي كارگزين پس از رؤيت خاتمه گردش كار در اتوماسيون نامه را پرينت گرفته
 كند.

و مدارك مربوطه را بررسي مي كند.)11  هيئت مميزه دانشگاه نامه
 دانشگاه در صورت موافقت با ارتقاء مرتبه فرد مجوز صدور حكم را به دانشكده ارسال مي كند.)12
و مالي ارجاع مي دهد.)13  رئيس دانشكده مجوز را جهت اقدام الزم به معاون اداري
و مالي مجوز)14  را جهت اقدام الزم به رئيس امور اداري ارجاع مي دهد.معاون اداري
 رئيس امور اداري مجوز را جهت اقدام الزم به مسئول كارگزيني ارجاع مي دهد.)15
 مسئول كارگزيني به كارگزين دستور اقدام مقتضي صادر مي كند.)16
م)17 و جهت امضاء به واحدهاي ربوطه ارسال كارگزين حكم فرد متقاضي را با اعمال ارتقاء مرتبه تهيه

 مي كند.
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 فرآيند ارتقاء مرتبه اعضاي هيئت علمي

���� 

متقاضي

 تحويل درخواست به رئيس دانشكده

رئيس دانشكده

 ضي جهت هيئت رئيسهصدور دستور اقدام مقت

هيئت رئيسه

آئين نامه ارتقاء مرتبه5موضوع طبق ماده بررسي

هيئت رئيسه

و يا موافقت با درخواست در صورت دارا بودن حد نصاب امتياز
مدارك تحصيلي متقاضي

رئيس دانشكده

و مالي جهت به درخواست ارجاع  اقدام مقتضيمعاون اداري

و مالي معاون اداري

 اقدام مقتضيرئيس امور اداري جهت به درخواست اع ارج

رئيس امور اداري

 اقدام مقتضيمسئول كارگزيني جهت به درخواست ارجاع
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كارگزين

 تهيه نامه اي به معاونت آموزشي دانشگاه از طريق اتوماسيون

دانشگاه

ز صدور حكم به دانشكده در صورت موافقت با ارتقاء ارسال مجو
مرتبه فرد

رئيس دانشكده

و مالي از طريق اتوماسيونبه ارجاع مجوز  معاونت اداري

كارگزين

و ارسال به دانشگاه پرينت نامه پس از رويت خاتمه گردش كار

هيئت مميزه دانشگاه

و مدارك مربوطه  بررسي نامه

و مال يمعاون اداري

 رئيس امور اداري از طريق اتوماسيونبه ارجاع مجوز

رئيس امور اداري

 ارجاع مجوز به مسئول كارگزيني از طريق اتوماسيون

كارگزين مسئول

 دستور اقدام مقتضي به كارگزين

كارگزين مسئول

 اقدام مقتضيكارگزين جهت به درخواست ارجاع
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كارگزين

و ارسال به واحد تهيه حكم فرد متقاضي با اعمال ارتقاء مرتبه
 هاي مربوطه جهت امضاء

پايان


