
شروع مرحله اول

ارتقاء مرتبه اعضاي هیئت علمی 

داشتن شرایط عمومی و 
اختصاصی الزم براي ارتقاء 

براساس مندرجات آئین نامه 
ارتقاء توسط عضو هیئت 

علمی

آماده سازي جداول و 
مستندات هر جدول 

  4تا 1براساس مواد 

توسط عضو  آئین نامه

هیئت علمی

 -طرح پرونده ارتقاء 
 4 تا 1حاوي مواد 

در گروه - آیین نامه
مربوط

استعالم از هیئت اجرایی 
جذب

آیا گروه با ارتقاء 
هیئت علمی موافق 

است؟

ارسال نامه تاییدیه به انضمام  
درخواست متقاضی براساس 
فرم مربوط به همراه پرونده 

توسط  -ارتقاء بررسی شده
به رییس دانشکده - گروه 

بررسی مستندات مربوط به 
شرایط عمومی و اختصاصی 
عضو هیئت علمی توسط 
کارشناس کمیته منتخب 
دانشکده و انجام مکاتبات 

الزم

دریافت تاییدیه استخدام  از 
امور اداري دانشکده براي 

متقاضیان ارتقاء مرتبه

ارسال مستندات مربوط به 
به انضمام - فرهنگی. 1ماده 

یک قطعه عکس  به معاونت 
آموزشی دانشگاه به منظور 

  کسب نمره فرهنگی

آیا متقاضی حداقل نمره 
فرهنگی را کسب نموده 

است؟

زمان شروع 
فرآیند بررسی پرونده  

متقاضی
انجام هماهنگی هاي الزم براي 

تعیین وقت برگزاري جلسه 
کمیته منتخب 

آیا پرونده نیاز به اصالح دارد؟

انجام اصالحات الزم 
توسط متقاضی

تهیه صورتجلسه و فرم ریز 
امتیازات

آماده سازي پرونده و ارسال به 
معاونت آموزشی دانشگاه جهت 
انجام سایر امور مربوط توسط 

کارشناس کمیته منتخب دانشکده

پایان مرحله  
اول

تاریخ تصویب                                   امضاء

سمت

نام و نام خانوادگی

اجرا
مشخصات

تصویب کننده تایید کننده تدوین کننده

دکتر کرمانیاسفندیاري
دکتر 

یاراحمدي

کارشناس 
کمیته  ارتقاء

رییس دانشکده معاون آموزشی 
دانشکده

دوره زمانی اجراي فرآیند توسط دبیرخانه کمیته   منوط به جواب 
هیات اجرایی جذب
نفر 1تعداد کارشناسان مجري

■عمومی       شخصی  {    نوع فعالیت
خیر

بلی

بلی

خیر

بلی

سیمی نمودن جداول تایید شده در 

حاوي جداول  CDکمیته، آماده سازي 
و صفحه اول مقاالت فارسی و انگلیسی 

و عکس پرسنلی توسط متقاضی

خیر

آموزشی -حوزه فعالیت

آیا هیات اجرایی جذب با 
ارتقاء مرتبه متقاضی موافق 

است؟

بلی

پایان

خیر

پایان

آیا دانشکده با ارتقاء 
مرتبه متقاضی موافق 

است؟ بلی

خیر

جمع بندي امتیازات کسب شده در 
کمیته منتخب دانشکده و نمره 

فرهنگی متقاضی توسط کارشناس 
کمیته منتخب دانشکده

و امتیازات و نیز اعالم نظر  4 ،3 ، 2بررسی مواد 
تهایی در مورد پرونده با حضور رییس ، دبیر و 

نفر از اعضاي هیات علمی  2 عضو ثابت کمیته و
گروه مربوط




