گردش کار ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی
ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی بنا به درخواست آنها انجام میشود.

 مراحل درخواست ارتقا
 تکمیل دقیق گزارشنامه آموزشی (فرم ارتقا) به صورت تایپ شده شامل:
الف) کلیه فعالیت های فرهنگی ،آموز شی ،پژوه شی و اجرایی از زمان ارتقا مرتبه قبل (تذکر :ارتقا از ا ستادیاری به دان شیاری،
فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و اجرایی پیش از تاریخ استادیاری را شامل نمیشود).
ب) تحویل مدارک ذیل :
 )1تصویر صفحات کارت ملی
 )2تصویر مدرک دکتری
 )3تصویر احکام استخدامی :حکم ارتقا مرتبه قبلی ،پیمانی ،رسمی آزمایشی ،تبدیل وضعیت به رسمی قطعی ،پایههای
دریافتی
 )4رساله مقطع دکتری
 )5پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد
ج) تحویل تمام مستندات مندرج در فرم ،شامل :
 )1تکمیل فرم مشخصات کمیسیون ماده یک فرهنگی
 )2نامه مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزشی با تاریخ اعتبار زمان تقاضا مربوط به رعایت نظم و انظباط درسی ،شئونات آموزشی و
کیفیت تدریس و حضور فعال (درخواست از طریق اتوماسیون اداری با تنظیم الگوی نامه شماره ()14007
 )3ابالغ دروس تدریس شده
 )4اصل نشریه مقاله های علمی پژوهشی (درصورت ارائه کپی مقاله ،تصویر روی جلد ،شناسنامه و فهرست مندرجات نشریه ضمیمه
شود)
 )5مستندات نمایه مقالهها ضمیمه هر مقاله شود.
 )6تکمیل فرم مخصوص اطالعات جانبی مقالههای علمی پژوهشی بند ( 1-3پیوست شماره )7
 )7تکمیل جدول مخصوص اطالعات جانبی مقالههای علمی پژوهشی بند ( 1-3ضمیمه پیوست شماره)7
 )8تائیدیه تولید دانش فنی /اختراعات یا تجاریسازی محصول از مراجع ذیصالح و ادارات
 )9گزارش علمی طرح های پژوهشییی ،قرارداد طرح و خاتمه طرح با تایید معاونت پژوهشییی دانشییگاه مبنی بر خاتمه طرح و تعیی
گستره طرح
 )10اثر بدیع و ارزنده هنری مطابق تعاریف مصوبه هیئت ممیزه دانشگاه

 )11گواهی طراحی و راهاندازی آزمایشگاه یا کارگاه اجرایی دانشگاه ،مراکز تحقیقاتی و امور ستادی وزارت ،کمیتههای داخل و خارج
از دانشگاه و سایر خدمات
 )12اصل کتاب (در صورت ترجمه کتاب ارائه کتاب مرجع نیز الزامی است)
 )13ایجاد ظرفیت در جذب گرنت داخلی و بی المللی ،جذب گرنت باید مورد تایید رئیس دانشیییکده ذیرب و حسییی مورد معاون
آموزشی و یا پژوهشی دانشگاه باشد.
 )14مدارک الزم برای راهنمایی و مشاوره پایاننامه ارشد یا دکتری شامل :صورتجلسات دفاع پایان نامه یا رساله
 )15کرسیهای نظریهپردازی طبق آیی نامه ارتقا
 )16مدارک کس رتبه در جشنوارههای داخلی و خارجی
 )17داوری مقاالت در ن شریات علمی-پژوه شی با گواهی سردبیر ن شریه ،نظارت بر فعالیتهای پژوه شی (طرح پژوه شی و کتاب)
مدارک الزم و گواهی از مقام ذیرب
 )18تکمیل فرم خالصه فعالیتهای بی المللی در خصوص ارتقا مرتبه
 )19گواهی یا احکام فعالیت در امور اجرایی دان شکده ،دان شگاه ،مراکز تحقیقاتی و امور ستادی وزارت ،کمیتههای داخل و خارج از
دانشگاه و سایر خدمات (مطابق با جدول صفحه  28آیی نامه ارتقا)

 امضای صفحات خاص توسط متقاضی و مدیرگروه
 بررسی نهایی پرونده با کمک کارشناس ارتقا دانشکده
 دریافت گواهی از کارشناس ارتقا مبنی بر کامل بودن پرونده (پیوست شماره )8
 درخوا ست ارتقا مرتبه تو سط متقا ضی به رئیس دان شکده (رئیس کمیته منتخب) از طریق اتوما سیون
اداری
 تحویل کامل مدارک ،م ستندات ،گزار شنامه آموز شی و  CDمحتوی فایل گزار شنامه به رئیس دان شکده
(رئیس کمیته منتخب) و دریافت رسید (پیوست شماره )9
 ارسال مدارک فرهنگی متقاضی توسط کارشناس ارتقا دانشکده به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه
ظرف سه روز پس از درخواست ارتقا مرتبه متقاضی
 درخواست معرفی داور از مدیرگروه مربوطه توسط معاون آموزشی دانشکده (دبیر کمیته منتخب)
 برگزاری جلسه کمیته منتخب در دانشکده
 اعالم مصوبه کمیسیون تخصصی ماده یک فرهنگی
 اعالم م صوبه کمیته منتخب دان شکده به ع ضو هیات علمی و اعاده پرونده به ع ضو هیات علمی با ذکر
دالیل حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از بررسی (در صورت عدم تایید)
 اعالم مصوبه کمیته منتخب دانشکده به کمیسیون تخصصی دانشگاه (در صورت تایید)
 ارسال پرونده به دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه (در صورت تایید)
 تشکیل کمیسیون تخصصی (قرار دادن پرونده در دستور کار هیئت ممیزه در صورت تایید ارتقا)
 ابالغ مصوبه هیئت ممیزه توسط رئیس هیئت ممیزه دانشگاه (در صورت تایید ارتقا مرتبه)
 ابالغ مصوبه هیئت ممیزه به دانشکده ذیربط (در صورت عدم تایید ارتقا مرتبه)



زمانبندی مراحل رسیدگی به پرونده ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی
 ار سال مدارک فرهنگی متقا ضی ارتقا مرتبه به معاونت فرهنگی و اجتماعی دان شگاه ظرف  3روز پس از
درخواست ارتقا مرتبه متقاضی
 ارزیابی مدارک و مستندات فرهنگی حداکثر ظرف  1ماه از زمان ارجاع پرونده
 ارزیابی مدارک و مستندات فعالیتهای سهگانه متقاضی توسط کمیته منتخب حداکثر ظرف  45روز
 تحویل پرونده به دبیرخانه هیات حداکثر ظرف  1هفته پس از بررسی
 برر سی و ارزیابی پروندههای ارجاع شده کمیته منتخب تو سط کمی سیون مربوط حداکثر ظرف  1ماه از
زمان ارجاع
 در صورت احراز شرایط الزم از نظر کمیسیون ارسال پرونده به دبیرخانه هیئت و در غیر این صورت اعاده
پرونده به واحد مربوط با ذکر دالیل ،حداکثر ظرف  1هفته پس از بررسی
 در صورت اعتراض متقاضی به تصمیم هیئت ممیزه ،تسلیم مکتوب اعتراض به دبیر هیئت ممیزه دانشگاه
ظرف مدت  20روز
 در صورت اعتراض مجدد متقا ضی به ت صمیم هیئت ممیزه ،ت سلیم مکتوب اعتراض همراه با تو ضیحات به
دبیر هیئت ممیزه دانشگاه ظرف مدت  1ماه
 در صورت اعتراض مجدد متقا ضی به رای بازبینی هیئت ممیزه ،ت سلیم مکتوب درخوا ست تجدید نظر به
مرکز هیئت های امنا و هیئت های ممیزه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ظرف مدت  1ماه از تاریخ ابالغ
رای مجدد
 بررسی و اعالم نظر هیئت ممیزه مرکزی حداکثر ظرف مدت  3ماه
 حداکثر ز مان ت جد ید نظر قطعی هی ئت ممیزه مرکزی از تاریخ وصووول اعتراض کتبی مت قاضووی  6ماه
میباشد.

رای هیئت ممیزه مرکزی قطعی و الزماالجرا است.

