
اعالم درخواست متقاضی ارتقاء به واحد ارتقاء

صدور معرفی نامه جھت 
کمیسیون ماده فرھنگی

دریافت امتیاز فزھنگی از 
١کمیسیون ماده 

بررسی پرونده ارتقاء با حضور ھیئت علمی طبق 
چک لیست موجود

آیا پرونده ارتقاء جھت 
بررسی تکمیل است؟

عودت مدارک 
جھت تکمیل

تحویل پرونده و ارائه رسید

بررسی اولیه پرونده

آیا شرایط طرح در کمیته ارتقاء 
دانشکده را دارد؟

طرح در کمیته ارتقاء دانشکده و بررسی نھایی

آیا پرونده مورد تائید کمیته ارتقاء 
دانشکده قرار گرفته است؟

تکمیل پرونده و ارسال به ھیئت ممیزه دانشگاه

فرآیند ارتقاء اعضاء هیئت علمی در 
دانشکده پزشکی

عودت مدارک و 
تعویق بررسی 
مجدد پرونده به 
شش ماه بعد

خیر

خیر

بلی

بلی

بلی

خیر

صدور معرفی نامه جذب

دریافت تائیدیه جذب

آیا متقاضی مورد تائید واحد جذب 
دانشگاه است؟

بلی

خیر
توقف فرآیند



ثبت فعالیت ھای آموزشی، پژوھشی و 
اجرایی توسط اعضاء ھیئت علمی

تکمیل در سیستم سعاد و ارسال به 
ریاست بخش

آیا مورد تائید ریاست بخش 
است؟

آیا مورد تائید مدیرگروه است؟

طرح در کمیته ترفیعات دانشکده

ارسال نتایج به کمیته ترفیعات 
دانشگاه

طرح در کمیته 
ترفیعات دانشگاه

آیا مورد تائید کمیته 
ترفیعات دانشگاه قرار 

می گیرد؟

عدم ترفیع ھیئت علمیصدور حکم ترفیع

خیر

بلی

خیربلی

خیر

بلی

فرآیند ترفیع پایه اعضاء هیئت علمی





مکاتبه با گروه ھای اموزشی جھت معرفی داوطلبین 
پست مدیریت گروه از بین واجدین شرایط

دریافت سوابق و برنامه اجرایی داوطلب

برگزاری انتخابات

تشکیل کمیته مشورتی در دانشکده 
جھت انتخاب مدیرگروه

پیشنھاد دو نفر از بھترین گزینه ھا برای 
مدیریت گروه به ریاست دانشگاه

فرآیند انتخاب مدیران گروه هاي آموزشی



ارسال نامه به مدیران گروه ھا و روسای بیمارستان ھا جھت 
دریافت اعالم نیاز

جمع آوری اعالم نیازھا

بررسی اعالم نیازھا

ارسال اعالم نیازھا به دانشگاه

آیا با ھمه اعالم نیازھا 
موافق شده است؟

درج آگھی استخدام در سایت دانشگاه

دریافت مدارک متقاضیان استخدام

ارسال به مدیران گروه ھای مربوطه جھت امتیازدھی 
به متقاضیان

جمع آوری کارنامه متقاضیان از گروه ھای مربوطه

بررسی کارنامه متقاضیان در کمیته جذب دانشکده

فرآیند جذب هیئت علمی

ارسال کارنامه و مدارک متقاضیان پذیرفته شده به 
دانشگاه جھت بررسی و گزینش و اعالم نتیجه نھایی

اعالم نیاز در 
فراخوان بعدی

خیر

بلی



فرم ارزشیابی از )تھیه فرم ھای مخصوص ارزشیابی اعضاءھیئت علمی 
مطابق با فرم ھای ( فراگیران، ھمکاران، مدیر گروه و مسئوالن مربوطه

پیشنھادی وزارتخانه

حضور در محل خدمت اعضاء ھیئت علمی وانجام ارزشیابی

جمع آوری فرم ھای تکمیل شده توسط فراگیران، 
(بدون ذکر نام)ھمکاران، مدیرگروه و مسئوالن 

محاسبه امتیازات مکتسبه اعضاء ھیئت علمی از فرم ھا  و 
مشخص شدن نمره ارزشیابی افراد

ورود اطالعات ارزشیابی در نرم افزار اس پی اس اس 

بایگانی مستندات ارزشیابی

اعالم نمرات ارزشیابی اعضاء ھیئت علمی متقاضی ارتقاء به 
واحد ارتقاء دانشکده پزشکی جھت انجام مراحل بعدی ارتقاء

فرایند ارشیابی اعضاء هیئت علمی دانشکده پزشکی



آگھی آغاز فراخوان توسط وزارتخانه و سپس دانشگاه

ثبت نام متقاضیان شرکت در فراخوان ھیئت علمی در 
سایت و ارسال مدارک مورد نیاز به دانشگاه

تفکیک اسامی و مدارک متقاضیان بر اساس دانشکده ھا

ارسال اسامی و مدارک متقاضیان دانشکده ھا به واحد جذب 
ھیئت علمی ھر دانشکده

تشکیل جلسات کمیته جذب در دانشکده و بررسی 
مدارک متقاضیان به تفکیک گروه ھا

ارسال مدارک افراد مورد قبول در جلسه به ھیئت جذب 
دانشگاه جھت انجام اقدامات بعدی

...( گزینش و )انجام مراحل جذب 

ارسال مدارک به معاونت اموزشی دانشگاه جھت تھیه 
ابالغ

ارسال ابالغ افراد به دانشکده

تعیین محل خدمت افراد توسط مدیرگروه

تھیه ابالغ محل خدمت توسط دانشگاه

اعالم شروع به کار نامبرده توسط مدیرگروه

فرآیند جذب اعضاء هیئت علمی در فراخوان


