فرآیند تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان »پیمانی به رسمی آزمایشی  -رسمی آزمایشی به رسمی قطعی«

هیأت علمی متقاضی

شروع

بله
آیا متقاضی ارتقا مرتبه
پیدا کرده است؟

ارسال درخواست تبديل وضعیت از طريق
اتوماسیون اداري در صورت داشتن
حداقل امتیازات علمي لزم براي تبديل
وضعیت يا کسب ارتقا مرتبه علمي

خیر

تحويل پرونده علمي شامل فرم ها و جداول
اخذ شده از سامانه گلستان و مدارک و
مستندات به دانشکده

تحويل مدارک مربوط به تشکیل
پرونده به دبیرخانه جذب

تکمیل اطلعات در سامانه نور
رضوي

دبیرخانه هیأت جذب

تماس تلفني با دبیرخانه جذب

بت اولیه اطلعات متقاضي در
سامانه نور رضوي و ارسال ايمیل
جهت تکمیل اطلعات در سامانه

دانشکدة مروبطه
معاون آموزشی
دانشگاه

ارجاع نامه درخواست تبديل
وضعیت به دبیرخانه جذب

تشکیل کارگروه بررسي توانايي علمي
در دانشکده مطابق آيین نامه و
تکمیل فرمهاي مربوطه

آیا متقاضی حداقل
امتیازات الزم برای تبدیل وضعیت را
کسب کرده است؟

بله

ارسال مدارک تکمیل
شده به کارشناس حوزه
معاونت آموزشي

اطلع رساني به متقاضي

دريافت تأيیديه مرکز جذب اعضاي هیأت
علمي و اعلم آن به کارگزيني

بررسي پرونده علمي و
تحويل به دبیرخانه هیأت
اجرايي جذب

کارگروه صلحیت
عمومی
مرکز جذب اعضای هیأت اجرائی
جذب
هیأت علمی

آماده سازي پرونده جهت طرح
در کارگروه صلحیت عمومي

آماده سازي پرونده جهت طرح
در جلسه هیأت اجرايي جذب

ارسال پرونده به مرکز جذب
اعضاي هیأت علمي

خیر
تأيید درخواست و ارجاع
به معاونت آموزشي

کارشناس حوزة
معاونت آموزشی

ارسال ايمیل جهت تحويل
مدارک لزم براي تشکیل
پرونده تبديل وضعیت

تأيید نهايي اطلعات بت شده در
سامانه و ارجاع پرونده به مرکز جذب
جهت انجام مراحل اولیه صلحیت
عمومي

بررسي صلحیت عمومي فرد
با توجه به مستندات مرکز
جذب اعضاي هیأت علمي

بررسي پرونده صلحیت و
اعلم رأي نهايي

انجام مراحل اولیه صلحیت
عمومي و انعکاس نتايج به دانشگاه

طرح پرونده صلحیت در جلسه هیأت
مرکزي جذب و صدور تأيیديه تبديل
وضعیت در صورت موافقت

پايان

