استخراج ٍ ارسال اساهی براساس تاریخ ترفیع سِ هاِّ بِ داًشکذُ

هعاًٍت آهَزشی
اعالم بِ عضَ ّیأت علوی تَسظ کویتِ هٌتخب داًشکذُ

کارشٌاس کویتِ هٌتخب
 -1عضَ ّیأت علوی هَظف
درخَاست ترفیع ساالًِ بِ ّوراُ هستٌذات ()1

فرایٌذ
ترفیع
سالیاًِ
اعضا

است تا 11رٍز بعذ

کویتِ هٌتخب داًشکذُ بِ ّوراُ

عضَ ّیأت علوی

فرم درخَاست ،کلیِ هستٌذات
هربَعِ را کِ بِ تأییذ هراجع
ریصالح رسیذُ باشذ ضویوِ ًوایذ

ارزیابی عضَ ّیأت علوی تَسظ هعاًٍیي
آهَزشی ،پژٍّشی ،کارگسیٌی ٍ هذیر گرٍُ
رئیس داًشکذُ

 -2کویتِ هٌتخب داًشکذُ فقظ

ّیات
علوی

از اعالم

هذارک ٍ هستٌذات هربَط بِ
بررسی پرًٍذُ ٍجوع بٌذی بر اساس هستٌذات ()2

فعالیت ّای پژٍّشی ٍ آهَزشی
را بر اساس آئیي ًاهِ ارتقاء عضَ

کارشٌاس کویتِ هٌتخب

ّیأت علوی اهتیازدّی ٍ اهتیازات
کل را در فرم شوارُ یک بِ
هعاًٍت هحترم آهَزشی ارسال
هیًوایذ.

ارسال اساهی ٍاجذ شرایظ ترفیع پایِ از
داًشکذُ بِ هعاًٍت آهَزشی

در صَرت عذم تأییذ

رئیس داًشکذُ

عرح ٍ بررسی لیست ٍاجذیي شرایظ در جلسِ کویتِ
هٌتخب داًشگاُ

هعاًٍت آهَزشی

ارسال ًتایج کویتِ بِ هعاًٍت پشتیباًی

صذٍر حکن ترفیع ساالًِ

جْت صذٍر حکن

هعاًٍت آهَزشی

کارگسیٌی

فرایٌذ ترفیع سالیاًِ اعضا ّیات علوی
-1استخراج ٍ ارسال اساهی براساس تاریخ ترفیع سِ هاِّ بِ داًشکذُ از عرف هعاًٍت آهَزشی
-2اعالم بِ عضَ ّیأت علوی براساس تاریخ ترفیع سِ هاِّ ٍ پی گیری هَارد هربَعِ
(عضَ ّیأت علوی هَظف است تا 11رٍز بعذ از اعالم کویتِ هٌتخب داًشکذُ بِ ّوراُ فرم درخَاست ،کلیِ هستٌذات هربَعِ را کِ بِ
تأییذ هراجع ریصالح رسیذُ باشذ ضویوِ ًوایذ).
-3ارجاع ًاهِ بِ کارگسیٌی جْت ارزیابی عضَ ّیات علوی در خصَص هیساى حضَر فیسیکی عضَ ّیات علوی
 -4ارجاع ًاهِ بِ هذیر گرٍُ جْت صذٍر هَافقت با اعغای پایِ ٍپی گیری آى
-5تحَیل فرم در خَاست ٍهستٌذات از عضَ ّیات علوی بعذ از بررسی اٍلیِ
-6بررسی پرًٍذُ ٍجوع بٌذی اهتیازات هربَط بِ فعالیت ّای آهَزشی ٍپژٍّشی عضَ ّیات علوی بر اساس آییي
ًاهِ ارتقا اعضا ّیات علوی (کویتِ هٌتخب داًشکذُ فقظ هذارک ٍ هستٌذات هربَط بِ فعالیت ّای پژٍّشی ٍ آهَزشی را بر اساس
آئیي ًاهِ ارتقاء عضَ ّیأت علوی اهتیازدّی ٍ اهتیازات کل را در فرم شوارُ یک تٌظین ٍپس از تاییذ هعاًٍت آهَزشی ٍپژٍّشی آى را در
دستَر کار رییس داًشکذُ جْت هَافقت قرار هی دّذ).
-7پس از هَافقت رییس داًشکذُ اساهی ٍاجذ شرایظ ترفیع پایِ بِ ّوراُ فرم شوارُ یک از داًشکذُ بِ هعاًٍت
آهَزشی ارسال هی گردد.
-8عرح ٍ بررسی لیست ٍاجذیي شرایظ در جلسِ کویتِ هٌتخب داًشگاُ
 -9ارسال ًتایج کویتِ بِ هعاًٍت پشتیباًی جْت صذٍر حکن

 -11صذٍر حکن عضَّیات علوی تَسظ کارگسیٌی

