
 

  اعضای هیات علمی تمام وقت رسمی و پیمانی: گروه هدف              11-4-8کدفرایند :                

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی حوزه :  
 

 

 

 هیات علمی اعضای ارتقا مرتبهنام فرایند :                   

   ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار   انجام فرایند به وسیله :                

 ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی خروجی اصلی فرایند :              

 

نی  در  تواعضو هیات علمیی میی   ،نامه ارتقا مرتبه اعضا هیات علمی و شیوه نامه اجرایی آنبر اساس آیین شرح فرایند :          

 اق ام نمای .  خصوص درخواست ارتقا مرتبه خود

        

 نحوه اجرا : 

و  سیامانه للسیتان   "اطالعات جامع پژوهشی استاد"ورود اطالعات پژوهشی، اجرایی و فرهنگی در قسمت  .1

 پیگیری تا مرحله تایی  نهایی.

ه ه م یر لروه مربوطی ارسال ب و 18660پردازش در توسط عضو هیات علمی درخواست ارتقا مرتبه تکمیل  .2

 .از طریق پیشخوان خ مت

پیشیخوان خی مت و لیزارش    ارتقا مرتبه عضو هیات علمی توسط م یر لروه از طرییق   بررسی درخواست .3

 بازلشیت  ،به مسئول دفتر ارتقا دانشگاه و در صورت ع م تاییی   درخواست ارسال ،در صورت تایی  .2712

 .به عضو هیات علمی درخواست

از طرییق پیشیخوان    مسیئول دفتیر ارتقیا دانشیگاه    توسط عضو هیات علمی  ارتقا مرتبه بررسی درخواست .4

ارسال درخواست به معاون آموزشی دانشگاه و در صیورت عی م    ،. در صورت تایی 2712خ مت و لزارش 

 درخواست به عضو هیات علمی. بازلشت ،تایی 

از طریق پیشخوان خی مت  دانشگاه ارتقا مرتبه عضو هیات علمی توسط معاون آموزشی  بررسی درخواست .5

گی دانشیگاه و در صیورت   نارسال درخواست به معاون دانشجویی و فره ،. در صورت تایی 2712و لزارش 

 درخواست به عضو هیات علمی. تایی  بازلشت ،ع م

گیی دانشیگاه و   نتوسیط معیاون دانشیجویی و فره    (1کمیسیون فرهنگی )کمیسیون میاده  تشکیل جلسه  .6

 عضو هیات علمی.   1های ماده فعالیتامتیازدهی به 

تاییی   در صیورت   توسط معیاون دانشیجویی و فرهتگیی دانشیگاه.     17300د امتیازها از طریق پردازش ورو .7

 بازلشیت  ،تاییی  و در صیورت عی م    رئیس کمیته منتخب مربوطارسال درخواست به  کمیسیون فرهنگی،

 درخواست به عضو هیات علمی.

 .توسط رئیس کمیته منتخب تعیین سه داور کمیته منتخب .8

 یته منتحب توسط دبیر کمیته منتخب.هماهنگی تشکیل جلسه کم .9

 
 معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها 

 

 



آییین نامیه ارتقیا     4الیی   2تشکیل جلسه کمیته منتحب توسط رئیس کمیته منتخب و امتیازدهی میواد   .10

 مرتبه اعضا هیات علمی.  

 ،یی  کمیتیه منتخیب   توسط رئیس کمیته منتخب. در صیورت تای  17300ورود امتیازها از طریق پردازش  .11

درخواسیت بیه عضیو هییات      بازلشت ،ارسال درخواست به معاون آموزشی دانشگاه و در صورت ع م تایی 

 علمی.

ارسال درخواست توسط معاون آموزشیی دانشیگاه بیه رئییس کمیسییون      کمیته منتخب، تایی   در صورت .12

علمیی خیارا از   هییات  ضیو  ع تخصصی مربوط )با توجه به اینکه در حال حاضر رئیس کمیسیون تخصصی

 لردد.(باشن ، درخواست در این مرحله به دبیر کمیسیون تخصصی مربوط ارجاع میدانشگاه می

 .هماهنگی تشکیل جلسه کمیسیون تخصصی توسط دبیر کمیسیون تخصصی .13

آیین نامیه   4الی  2و امتیازدهی مواد کمیسیون تخصصی توسط رئیس کمیسیون تخصصی تشکیل جلسه  .14

 عضا هیات علمی.  ارتقا مرتبه ا

کمیسییون  . در صیورت تاییی    دبییر کمیسییون تخصصیی   توسط  17310ورود امتیازها از طریق پردازش  .15

درخواست به عضو  بازلشت ،ارسال درخواست به معاون آموزشی دانشگاه و در صورت ع م تایی  ،تخصصی

 هیات علمی

 .دانشگاه به رئیس دانشگاه کمیسیون تخصصی، ارسال درخواست توسط معاون آموزشیدر صورت تایی   .16

 .ارسال درخواست توسط رئیس دانشگاه به رئیس هیات ممیزه .17

 هیات ممیزه و بررسی پرون ه.   تشکیل .18

 ارسال تصمیم هیات ممیزه به رئیس دانشگاه.   .19

 .تصمیم هیات ممیزه توسط رئیس دانشگاه به معاون آموزشی دانشگاه ارسال .20

توسط معاون آموزشی دانشگاه برای ص ور حکم ارتقا مرتبیه بیه    در صورت تایی  هیات ممیزه، ارسال نامه .21

تصیمیم هییات ممییزه توسیط معیاون       و در صورت ع م تایی  هییات ممییزه، ارسیال    م یر اداری دانشگاه

 .آموزشی دانشگاه به عضو هیات علمی

 

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اعضای هیأت علمی متقاضی لذران ن طرح سربازی در دانشگاه کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 

 دانشگاه معاونت آموزشیحوزه :         

 

 

 

 زی اعضای هیأت علمی دانشگاهطرح سرباامور انجامنام فرایند :                   

  ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار��■ انجام فرایند به وسیله:                 

 اجرای طرح سربازیخروجی اصلی فرایند :                

 

میل  کیه براسیاس دسیتور الع    ها از طریق طیرح سیربازی اسیت   نیرو در دانشگاه تأمینهای یکی از روش شرح فرایند :           

در ایین دسیتورالعمل در خصیوص    لییرد.  انجام می آشنایی با آخرین قوانین و مقررات مربوط به اعزام به دانشک ه افسری سپاه

قیی  شی ه اسیت.    توضییحات تکمیلیی   بکاری لیری و ارائه خ مات اداری در طول خ مت دوره ضیرورت، ادامیه تحصییل و ....    

سهمیه آزاد و یا بورسیه وزارت  بصورتدانش آموختگان مقطع دکتری ماین  که متقاضیانی می توانن  در این فراخوان شرکت ن

 است، مشروط براینکه دارای برگ اعزام ب ون مهر غیبت باشن . تحقیقات و فناوری بوده ،علوم
 

 

 نحوه اجرا :         

 گاه؛ارسال م ارک متقاضیان پذیرفته ش ه از دفتر دبیر هیأت اجرایی جذب به معاونت آموزشی دانش .1

 اخذ دفترچه آماده به خ مت توسط متقاضی پس از فراغت از تحصیل در مهلت شش ماه؛ .2

 تماس به متقاضی جهت تکمیل فرم و نواقص م رک به شرح زیر توسط کارشناس معاونت آموزشی: .3

 الف( فرم تکمیل ش ه هیأت مرکزی لزینش استاد

 ب( فرم تکمیل ش ه اطالعات لروه آموزشی یا پژوهشی  

 ئه تصویر دفترچه آماده به خ مت ب ون مهر غیبتپ( ارا

 ت( تصویر لواهی فارغ التحصیلی از داخل و یا خارا از کشور به عنوان اداره کل وظیفه عمومی

 ث( تصویر تمامی صفحات شناسنامه 

 مقطع تحصیلی 3ا( زیر نمرات 

 چ( حکم بورس )درصورت استفاده از بورس در دوره دکتری(

  ح( شش قطعه عکس ج ی

 خ( شرح حال مختصر از دوران زن لی متقاضی تکیه بر جنبه عقی تی و علمی

 د( خالصه یک صفحه از محتوای رساله )پایان نامه( تحصیلی آخرین مقطع

 تشکیل پرون ه توسط کارشناس معاونت آموزشی؛ .4

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



ارت خطاب به رئییس مرکیز امیور هییأت علمیی وز      3تنظیم و ارسال پیشنویس نامه به همراه م ارک بن   .5

 علوم، تحقیقات و فناوری و به امضاء معاون آموزشی توسط کارشناس معاونت آموزشی؛ 

دریافت ابالغ موافقت یا مخالفت طرح سربازی از رئیس مرکز امور هییأت علمیی وزارت علیوم تحقیقیات و      .6

 فناوری به ریاست دانشگاه؛

 ارسال ابالغیه از ریاست به معاونت آموزشی دانشگاه؛ .7

 ور از معاون آموزشی دانشگاه به کارشناس معاونت آموزشی؛ارسال و دست  .8

در صورت مخالفت تنظیم و ارسال پیشنویس نامه عی م نییاز بیه متقاضیی توسیط کارشیناس بیه معیاون          .9

 آموزشی دانشگاه؛

در صورت موافقت تنظیم و ارسال پیشنویس نامه به قسمت حقوقی دانشگاه جهیت دریافیت تعهی ات بیه      .10

 دانشگاه توسط کارشناس معاونت آموزشی؛امضاء معاون آموزشی 

 دریافت نامه تایی  صالحیت علمی و عمومی مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ .11

تنظیم و ارسال پیشنویس نامه در خصوص ص ور قرارداد همکیاری طیرح سیربازی بیه می یر امیور اداری        .12

 دانشگاه توسط کارشناس و به امضای معاونت آموزشی دانشگاه؛

 افت و امضاء قرارداد همکاری از طریق سیستم پرسنلی توسط معاونت آموزشی دانشگاه؛دری .13

 دانشگاه؛ ورود قرارداد همکاری در کارتابل پرسنلی کارشناس معاونت آموزشی .14

دریافت و بایگانی قرارداد همکاری در پرون ه عضو هیأت علمی طرح سیربازی توسیط کارشیناس معاونیت       .15

 دانشگاه؛ آموزشی

عضو هیأت علمی طرح سربازی شامل: مشخصات شناسنامه، م رک تحصییلی و قیرارداد در   العات ورود اط .16

 دانشگاه؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط کارشناس معاونت آموزشی HESسامانه 

 انجام آموزش نظامی در اولین تابستان پس از جذب و تأیی  ستاد کل؛   .17

 نشگاه و اعالم شیروع بکیار بیه کارشیناس معاونیت آموزشیی      مراجعه عضو هیأت علمی طرح سربازی به دا  .18

 دانشگاه؛

ساعت بع  از مراجعه عضو هیأت علمیی توسیط    72تنظیم و ارسال پیشنویس نامه شروع بکار ظرف م ت  .19

–واحی  منیابع انسیانی سیرباز      –مرکز عملییات   -کارشناس آموزش خطاب به معاونت نیروی انسانی نزسا

 ؛  1مضاء ریاست دانشگاه و رونوشت به مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالیقسمت وظیفه مامورین و به ا

دریافت نامه از رئیس مرکز نظیارت و ارزییابی آمیوزش عیالی در خصیوص اعیالم هزینیه آمیوزش نظیامی           .20

 مشمولین سال جاری دانشگاه و اعالم شماره حساب به ریاست دانشگاه،

 ی دانشگاه؛ارجاع نامه هزینه آموزش نظامی به معاونت آموزش .21

 دانشگاه؛ ارجاع نامه هزینه آموزش نظامی به کارشناس معاونت آموزشی .22

تنظیم و ارسال پیشنویس نامه به اعضای هیأت علمی طرح سربازی دانشیگاه جهیت وارییز مبلیس توسیط        .23

 دانشگاه؛ کارشناس معاونت آموزشی و به امضاء معاون آموزشی

 معاونت آموزشی دانشگاه؛ ارسال فیش واریز توسط هیأت علمی به کارشناس .24

ارسال وتنظیم پیشنویس نامه به پیوست فیش واریز اعضای هیأت علمی طیرح سیربازی دانشیگاه توسیط      .25

کارشناسی آموزش و خطاب به رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آمیوزش عیالی بیه امضیاء معاونیت آموزشیی       

 دانشگاه؛

                                                           
ین صورت غیبت ساعت تاخیر داشته باش  در غیرا72الزم به ذکر است که ارسال نامه شروع به کار اعضای هیأت علمی طرح سربازی نبای  بیش از  1

 محسوب می لردد. 



یقات و فناوری جهت ارسال لزارش شش وزارت علوم، تحق HESورود درخواست طرح سربازی در سامانه  .26

 ماه عضو هیأت علمی طرح سربازی؛

میاه از تیاریآ آمیوزش     24تنظیم و ارسال پیشنویس نامه اتمام دوره ضرورت پس از خاتمه دور ضرورت )  .27

 نظامی(  

 توسط کارشناس آموزش به امضاء ریاست دانشگاه؛

 لوم، تحقیقات و فناوری؛وزارت ع HESبارلذاری نامه اتمام دوره ضرورت در سامانه  .28

ماه است یکماه قبل از اتمام تنظیم و ارسال پیشنویس اتمام طرح  48با توجه به اینکه م ت طرح سربازی  .29

وزارت علیوم، تحقیقیات و فنیاوری در     HESسربازی با امضاء ریاست دانشگاه و بارلیذاری آن در سیامانه   

زش عیالی و اتمیام می ت طیرح سیربازی توسیط       صورت دریافت مجوز از رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آمو

هیأت علمی طرح سربازی کارت به ایشان تحویل داده می شود. و در صورتیکه تحویل کارت پایان خ مت 

 قبل از اتمام کامل تعه ات طرح سربازی به عضو هیأت علمی خالف مقررات بوده است.

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عضو هیأت علمی ج ی  االستخ ام کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 

 دانشگاهمعاونت آموزشی حوزه :            

 

 درخواست شماره مستخ می برای عضو هیأت علمی ج ی االستخ امنام فرایند :                   

  ترکیب هر دو  ��■ -دستی  - نرم افزار   انجام فرایند به وسیله:                

 ص ور حکم پیمانی عضو هیأت علمی ج ی االستخ امخروجی اصلی فرایند :                

 

ای از طیرف  بع  از اعالم نتایج صالحیت عمومی هیأت علمی توسط هیأت اجرایی جذب دانشیگاه، نامیه  شرح فرایند :          

ز  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات و فناوری همراه با نام و معاون آموزشی دانشگاه به رئیس مرک

لردد. همچنین به تع اد عضو هیأت علمی ج ی ، نامه بیه رئییس امیور    مشخصات متقاضی عضو هیأت علمی ارسال می

 لردد.  ارسال می آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اخذ تایی یه تأمین اعتبار توسط رئیس دانشگاه
 

  نحوه اجرا :                

ارسال نامه اسامی اعضای هیأت علمی ج ی االستخ ام از طرف دفتر جذب بیه معیاون آموزشیی دانشیگاه      .1

 توسط دبیر هیأت اجرایی جذب دانشگاه؛  

تنظیم و ارسال نامه به م یر امور اداری دانشگاه در خصوص عق  قرارداد همکاری بیا عضیو هییأت علمیی      .2

  ی  توسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه و امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛ج

دریافت نامه موافقت با جذب عضو هیأت علمی از رئیس مرکز جیذب اعضیای هییأت علمیی وزارت علیوم،       .3

 تحقیقات و فناوری توسط دفتر ریاست دانشگاه به معاون آموزشی دانشگاه؛  

رئییس مرکیز نظیارت، ارزییابی و تضیمین کیفییت وزارت علیوم         تنظیم و ارسال پیشنویس نامه به عنیوان  .4

تحقیقات و فناوری در خصوص درخواست شماره مستخ می به همراه مشخصات شناسینامه عضیو هییأت    

علمی ج ی  و تاریآ تایی  صالحیت عمیومی هییأت اجراییی جیذب دانشیگاه توسیط کارشیناس معاونیت         

 ؛آموزشی دانشگاه و امضاء معاون آموزشی دانشگاه

 (HES)ورود اطالعات شناسنامه و م رک تحصیلی عضو هیأت علمیی ج یی  در سیامانه آمیوزش عیالی       .5

 توسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه،

طرح موضوع قرارداد همکاری با عضو هیأت علمی ج ی  در هیأت رئیسه دانشگاه توسط معیاون آموزشیی    .6

 دانشگاه؛

رکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم تحقیقات دریافت پاسآ نامه مجوز استخ امی از رئیس م .7

 .و فناوری توسط دفتر ریاست دانشگاه و ارجاع به معاون آموزشی دانشگاه

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



رئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشور به همراه صورت تنظیم و ارسال پیشنویس نامه به   .8

دریافت ردیف استخ امی توسط کارشیناس معاونیت    جلسه هیأت امناء و ج ول لواهی تامین اعتبار جهت

آموزشی و ارسال به کارشناس دفتر ریاست جهت تنظیم نامه در سیربرگ ریاسیت دانشیگاه جهیت امضیاء      

 رئیس دانشگاه؛

 دریافت پاسآ نامه تامین اعتبار توسط رئیس دانشگاه و ارجاع آن به معاون آموزشی؛ .9

  در خصیوص پرداخیت هزینیه مطیابق بیا اعیالم سیامانه        تنظیم پیشنویس نامه به عضو هیأت علمی ج ی .10

کارمن  ایران و فرم ریز واریز بیمه از تاریآ نخستین حکم کارلزینی توسیط کارشیناس معاونیت آموزشیی     

 دانشگاه و به امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛

کارشیناس   و بارلذاری م ارک زییر توسیط  ورود اطالعات عضو هیأت علمی ج ی  در سامانه کارمن  ایران  .11

 معاونت آموزشی دانشگاه:

 با مهر برابر اصل اداره کارلزینی؛ عضو هیأت علمی ج ی  الف( آخرین م رک تحصیلی

ب( تصویر نامه هیأت مرکزی جذب با امصاء رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی با مهر برابر اصیل اداره  

 کارلزینی؛

 مان برنامه و بودجه کشور؛پ( نامه تامین اعتبار از رئیس امور آموزش عالی ساز

 راتمقر و نیناقو بچورچا در کل دارینهاخز بحسا به امتخ ییییسا منا ثبت حق ییزوار فیش تصویرت( 

 ؛طمربو

 ؛لزینیرکا ادارهبرابر اصل  مهر با علمی تهیا امستخ ا لزینیرکا حکم نخستین تصویر ث(

 کارلزینی؛ ادارهبرابر اصل  مهر با نکنوتا امستخ ا حکم نخستین ورص  یآرتا از بیمه یزوار یزر مفرد( 

کارمنی    شماره مستخ می عضو هیأت علمی ج ی  به نام خود هیأت علمی از طریق سامانه دریافت تایی یه .12

 ؛توسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه  ایران 

نامیه  همیراه  بیه  نی در خصوص ص ور حکم پیماتنظیم و ارسال پیشنویس نامه به م یر امور اداری دانشگاه . 13

و تایی ییه شیماره    صالحیت عمومی از رئیس مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنیاوری 

آموزشیی دانشیگاه و بیه امضیاء معیاون       تتوسیط کارشیناس معاونی    سازمان برنامه و بودجه کشور مستخ می از

 ؛آموزشی دانشگاه

توسط کارشناس  (HES)لمی ج ی  در سامانه آموزش عالی بارلذاری حکم استخ ام پیمانی عضو هیأت ع .14

 معاونت آموزش دانشگاه؛

 

معاون اداری، مالی و م یریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و  164379/73/6: براساس پیوست نامه شماره تذکر

هیا از  اهنحوه اجرای درخواست شماره مستخ می تغییر یافته است بطوریکه دانشیگ  06/08/99فناوری در تاریآ 

هر لونه تعه  استخ امی و فراخوان جذب اعضای هیأت علمی قبل از اخذ مجوز از سازمان اداری و اسیتخ امی  

 و اخذ تایی یه تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور خودداری نماین .

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 
 

 



 

 

   اعضای هیأت علمی گروه هدف :                        کد فرایند :                                   

 

 دانشگاه معاونت آموزشیحوزه :   

  

 

 

  محاسبه ذخیره و بازخری  مرخصی اعضای هیأت علمی دارای سمت اجرایینام فرایند :                   

  ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار��■انجام فرایند به وسیله:                 

 مرخصیو باز خری   ذخیره  خروجی اصلی فرایند :               

 

به استناد آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی و فنیاوری ) بیه انضیمام شییوه     : شرح فرایند           

ت علمیی پیمیانی و   اعضیای هییأ  نامه اجرایی، آیین نامه طرز تشکیل هیأت ممیزه و آیین نامه استخ امی اعضای هیأت علمی( 

رسمی به ترتیب از یک و دو ماه به ازای هر سال خ مت از مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق،  فوق العاده هیای و مزاییای   

در تابسیتان و نیمیه اول    ول ذی ربیط تشخیص مقام مسئ به توانن  اعضای هیأت علمی میلردن . من را در حکم برخوردار می

سیمت هیای     در مواردی که موسسه با درخواست مرخصی عضیو شیاغل در   .استحقاقی استفاده نماین  از مرخصیفروردین ماه 

اجرایی پستهای سازمانی مصوب ستاره دار، مبنی بر استفاده از تمام یا قسمتی از مرخصی استحقاقی سیالیانه در تابسیتان، بیه    

خصی استحقاقی سالیانه عضیو کیه بیه علیت عی م موافقیت       دلیل نیاز به حضور وی موافقت ننمای ، صرفاً و ح اکثر نیمی از مر

 رئیس دانشگاه ویا مقام مجاز از طرف وی استفاده نش ه است ذخیره و مابقی براساس آخرین حکم بازخری  می لردد.

 
 

 نحوه اجرا :         

رای سیمت  به روسای دانشک ه  مبنی بر معرفی اعضای هیأت علمی دانشیک ه کیه دا  نامه پیشنویس ارسال تنظیم و  .1

اجرایی هستن  و میزان حضور اعضای مذکور در تابستان و همچنین اعالم درخواست جهت  ذخیره و ییا بیاز خریی     

 آموزشی دانشگاه؛ معاونت مرخصی توسط کارشناس

 ؛معاونت آموزشیامضاء پیشنویس نامه توسط   .2

ت لیست حضور و غیاب اعضای هییأت  ارسال پیام اتوماسیونی به کارشناس حضور و غیاب دانشگاه مبنی بر درخواس   .3

 علمی دانشگاه توسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه؛

بیا عنیاوین نیام و نیام خیانوادلی،        Excelدارای سمت اجرایی در فاییل   لیست اعضای هیأت علمیتهیه و تنظیم  .4

لیردد و   عنوان سمت، میزان ذخیره مرخصی آخرین سال اخذ ش ه، میزان مرخصی که در سیال جیاری اخیذ میی    

 معاونت آموزشی دانشگاه؛ جمع کل مرخصی ذخیره ش ه  و یا بازخری  ش ه توسط کارشناس

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



معاونت آموزشی به معاونیت آموزشیی دانشیگاه     ارسال لیست تهیه ش ه از طریق اتوماسیون اداری توسط کارشناس .5

 جهت طرح و اعالم نظر نهایی در هیأت رئیسه دانشگاه؛

 معاونت آموزشی،  أت رئیسه توسط معاونت آموزشی دانشگاه به کارشناسارجاع لیست نهایی ش ه در هی .6

 آموزشی.  معاونت محاسبه ذخیره مرخصی و یا باز خری  مرخصی توسط کارشناس .7

تنظیم و ارسال پیشنویس نامه  ذخیره یا باز خری  مرخصی هر یک از اعضای هییأت علمیی دارای سیمت اجراییی      .8

 ؛2به م یریت امور اداری دانشگاه به امضاء معاون آموزشی دانشگاهخطاب به عضو هیأت علمی و رونوشت 

 معاونت آموزشی دانشگاه؛ توسط کارشناس بایگانی نامه در پرون ه اعضای هیأت علمی .9

 

         اعضای هیأت علمی که در دو دانشگاه خ مت نموده ان  و سمت اجراییی داشیته انی  در صیورت عی م محاسیبه و تسیویه

 ن ه دانشگاه قبلی بررسی و در ذخیره مرخصی دانشگاه مقص  لحاظ لردد.دانشگاه مب ا بای  پرو

  اعضای هیأت علمی دانشگاه که سمت اجرایی در موسسات دیگر دارن  )بنیاد نخبگان استان فارس، رئیس مرکز منطقه ای

 اطالع رسانی علوم و فناوری و ...( موسسه مربوطه موظف به ذخیره مرخصی آنان می باش .

  

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 لیرد.قرار میدرخواست ذخیره و باز خری ه مرخصی معاون آموزشی دانشگاه به تایی  و امضاء ریاست دانشگاه  2

 

 

 

 



 

 اعضای هیأت علمی   گروه هدف :        کد فرایند :                                               

 

 دانشگاهمعاونت آموزشی حوزه :  

 

 

 

تم ی  و ص ور حکیم پیمیانی    درخواست به معاون اداری و مالی دانشگاه مبنی بر ص ور قرارداد همکاری،نام فرایند :             

 اعضای هیأت علمی

   ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار ��■انجام فرایند به وسیله:                 

 ص ور قرارداد، تم ی  و حکم پیمانی عضو هیأت علمی ج ی  االستخ ام خروجی اصلی فرایند :               

 

هیأت علمی که در فراخوان جذب دانشگاه و جلسه مصاحبه هییأت اجراییی   آن دسته از متقاضیان عضو شرح فرایند :           

ان . پرون ه آنان جهت بررسی صالحیت عمومی به هیأت مرکیزی جیذب وزارت   جذب دانشگاه شرکت نموده ان  و پذیرفته ش ه

ه دانشیگاه در صیورتیکه   لردد. با توجه به طوالنی بودن فراینی  میذکور تیا ارسیال پاسیآ بی      علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می

متقاضی شرایط حضور در دانشگاه را داشته باش  و با توجه نامه دبیر هیأت اجرایی جذب دانشیگاه، و طیرح موضیوع در هییأت     

 لردد.رئیسه دانشگاه از نظر بودجه تاریآ ص ور اولین حکم پیمانی و یا قرارداد همکاری متقاضی مشخص می
 

 Aقست نحوه اجرا :         

 رون ه متقاضی از دفتر دبیر هیأت جذب دانشگاه به کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه؛ارسال پ .1

 معاونت آموزشی دانشگاه؛ تشکیل پرون ه توسط کارشناس .2

معاونیت آموزشیی    بررسی موارد زیر قبل از تنظیم پیشنویس نامه ص ور حکم پیمیانی توسیط کارشیناس    .3

 دانشگاه؛

دبیر مرکز جیذب اعضیای هییأت علمیی     هیأت علمی ج ی  از  الف( نامه موافقت با صالحیت عمومی عضو

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دفتر نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقیات  ب( مجوز استخ ام عضو هیأت علمی در دانشک ه مربوطه از 

 و فناوری 

 وررئیس امور آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه کشپ( نامه موافقت تامین اعتبار از 
 

هیای آزاد جهیت تعییین لیروه     تنظیم و ارسال پیشنویس نامه به ریاست دانشک ه مربوطه و اعیالم پسیت   .4

آموزشی و پژوهشی عضو هیأت علمی ج ی  الورود با توجه به رشته تحصیلی و سوابق پژوهشیی در دوران  

 معاونت آموزشی و امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛ تحصیل توسط کارشناس

عضو هیأت علمی ج ی  الورود در سامانه کارمن  ایران جهت درخواست شماره مسیتخ می  ورود اطالعات  .5

 توسط کارشناس معاونت آموزشی؛

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 

 



 پیگیری جهت اعالم شماره مستخ می در سامانه کارمن  ایران توسط کارشناس معاونت آموزشی؛  .6

 چاپ نامه اعالم شماره مستخ می از سامانه توسط کارشناس معاونت آموزشی؛ .7

یم و ارسال نامه جهت ص ور حکم پیمانی به م یر امور اداری توسط کارشناس معاونت آموزشیی و بیه   تنظ .8

 امضاء معاونت آموزشی دانشگاه رونوشت نامه به ریاست دانشک ه که عضو هیأت علمی در آن فعالیت دارد؛

 ورود حکم عضو هیأت علمی ج ی  در سیستم پرسنلی معاون آموزشی دانشگاه جهت امضاء؛ .9

قابل رویت ش ه حکم عضو هیأت علمی برای کاشناس آموزش بع  از امضاء معاون آموزشی الر حکم نییاز   .10

 به تصحیح ن اشته باش  چاپ توسط کارشناس معاونت آموزشی؛

و بایگیانی در  اطالعات اعضیای هییأت علمیی دانشیگاه      Excel ورود اطالعات عضو هیأت علمی در ج ول .11

 موزشی دانشگاه؛آ معاونت توسط کارشناسپرون ه 

توانی   امکان ص ور حکم پیمانی وجود ن ارد، ولیی عضیو هییأت علمیی میی      3در صورت ع م وجود یکی از مواردهای بن  

دانشگاه با عضیو هییأت علمیی قیرارداد همکیاری       3همکاری خود را با دانشگاه شروع نمای  و تا ارسال پاسآ به موارد بن  

 داد همکاری براساس ترم تحصیلی منعق  می لردد و قابل تم ی  است.نمای . شایان ذکر است قرارمنعق  می

 Bقسمت

طرح موضوع قرارداد همکاری عضو هیأت علمی ج ی  الورود در هیأت رئیسه مبنی بر تاریآ قیرارداد و بودجیه    .1

 توسط معاون آموزشی دانشگاه؛

داد همکاری توسط معاون آموزشیی  اعالم نتیجه نهایی هیأت رئیسه در صورت موافقت و اعالم تاریآ شروع قرار .2

 دانشگاه به کارشناس معاونت آموزشی؛  

 دانشیگاه  به امضیاء معیاون آموزشیی    یآموزش معاونت تنظیم و ارسال نامه به م یر امور اداری توسط کارشناس .3

 می ج ی  یا ریاست دانشک ه مربوطه و کارشناس م یر امور اداری دانشگاه؛رونوشت به عضو هیأت عل

 داد همکاری عضو هیأت علمی ج ی  در سیستم پرسنلی عضو هیأت علمی جهت امضاء؛ورود قرار .4

 ورود قرارداد همکاری عضو هیأت علمی ج ی  در سیستم پرسنلی معاون آموزشی دانشگاه جهت امضاء؛ .5

قابل رویت ش ن قرارداد همکاری عضو هیأت علمی ج ی  در سیستم پرسنلی بعی  از امضیاء معیاون آموزشیی      .6

 معاونت آموزشی جهت چاپ و بایگانی در پرون ه ؛ شناسبرای کار

آموزشی دانشگاه معاونت عضو هیأت علمی تکمیل نش ه بود کارشناس  3بن   Aقسمت الر بع  از یک ترم تحصیلی موارد 

یین  نمای  مبنی بر تم ی  قرارداد بیرای تیرم دو تحصییلی و ا   پیشنویس نامه تنظیم و ارسال می 6تا  3بن   Bمانن  قسمت 

 یاب  تا بتوان حکم عضو هیأت علمی از قراردادی به پیمانی تب یل کرد.ادامه می 3رون  تا تکمیل بن  

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اعضای هیأت علمی کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 

 دانشگاه معاونت آموزشیحوزه :                                                             

 

 

 

)رسمی آزمایشیی، رسیمی   تب یل وضعیت درخواست به معاون اداری و مالی دانشگاه مبنی بر ص ور حکم نام فرایند :             

 عضو هیأت علمی دانشگاهقطعی( 

  ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار��■ انجام فرایند به وسیله:                

 ص ور حکم تب یل وضعیتخروجی اصلی فرایند :                

 

سیال اسیت. معاونیت آموزشیی      5م ت توقف اعضای هیأت علمی در وضعیت پیمانی و رسمی آزمایشیی   :شرح فرایند          

ای هیأت علمی که نزدییک بیه   دانشگاه هر سال لیست اعضای هیأت علمی پیمانی و رسمی آزمایشی را تهیه نموده و برای اعض

سال هستن  در سه نوبت نامه رسمی ارسال می نمای . اعضای هیأت علمیی کیه مهلیت توقیف آنهیا در وضیعیت        5اتمام مهلت 

مذکور تمام ش ه است ولی شرایط تب یل وضعیت را ن ارن  اسامی آنها استخراا شی ه و در هییأت امنیاء دانشیگاه مطیرح و تیا       

را تم ی  کرد )تم ی  شرایط در کل تا دوسال امکان پذیر است که یکسال به یکسال تم ی  انجام میی  یکسال می توان شرایط 

سال هییأت علمیی مجی دا شیرایط تبی یل       2لردد با توجه به بررسی فعالیت های عضو هیأت علمی(. الر بع  از لذران ن این 

ت ایشان تصمیم لیری نموده. اعضای هیأت علمی طیرح  وضعیت ن اشت دانشگاه  در خصوص شرایط ادامه و یا ع م ادامه فعالی

سربازی بع  از اتمام طرح سربازی و دریافت کارت پایان خ مت بای  در فراخوان استخ ام دانشیگاه شیرکت نمیوده در صیورت     

عیت موافقت استخ ام ایشان بصورت پیمانی است ولی می توان  بع  از لذشت دو سال از وضعیت پیمانی اق ام بیه تبی یل وضی   

 نمای .   

 نحوه اجرا :         

سال در وضعیت پیمانی و رسمی آزمایشی توقف داشته انی  توسیط    5تهیه لیست اعضای هیأت علمی که  .1

 کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه؛

 معاونت آموزشی دانشگاه؛ ارسال لیست مذکور به کارشناس جذب هیأت علمی توسط کارشناس .2

می )ک ام عضو اق ام به تب یل وضیعیت نمیوده، و کی ام نییاز بیه      مشخص نمودن شرایط اعضای هیأت عل .3

 لرفتن مجوز در هیأت امناء است و ...( توسط کارشناس هیأت اجرایی جذب دانشگاه؛

معاونت آموزشیی و معیاون آموزشیی دانشیگاه توسیط کارشیناس هییأت         ارسال لیست نهایی به کارشناس .4

 اجرایی جذب دانشگاه؛

امه به عضو هییأت علمیی مبنیی بیر ارسیال پرونی ه تبی یل وضیعیت توسیط          تنظیم و ارسال پیشنویس ن .5

 کارشناس معاونت آموزشی و به امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



ارسال اسامی اعضای هیأت علمی که نیاز به لرفتن مجوز در هییأت امنیاء دانشیگاه دارنی  بیه کارشیناس        .6

 معاونت آموزشی دانشگاه؛ بودجه توسط کارشناس

سیال بیه دفتیر     5اعضای هیأت علمی که پرون ه تب یل وضعیت خود را قبل از اتمیام می ت    پیگیری امور .7

 ان ؛هیأت اجرایی جذب دانشگاه ارسال نموده

پرون ه به دبیرخانه مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فنیاوری ارسیال شی ه توسیط      .8

 کارشناس جذب؛

ذب اعضیای هییأت علمیی وزارت علیوم، تحقیقیات و فنیاوری بیه        ارسال نامه موافقت از دبیر خانه مرکز ج .9

 ریاست دانشگاه؛

 ارجاع نامه از ریاست دانشگاه به معاون آموزشی دانشگاه و دبیر هیأت اجرایی جذب دانشگاه؛ .10

 ارجاع نامه از معاون آموزشی به کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه؛ .11

ذب دانشگاه بیا تبی یل وضیعیت عضیو هییأت علمیی       درخواست اعالم تاریآ موافقت دبیر هیأت اجرایی ج .12

 معاونت آموزشی دانشگاه؛ توسط کارشناس

تنظیم و ارسال پیشنویس نامه بیه می یر امیور اداری در خصیوص صی ور حکیم تبی یل وضیعیت توسیط           .13

 کارشناس معاونت آموزشی و به امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛

 ور اداری دانشگاه؛ص ور حکم در سیستم پرسنلی توسط کارشناس م یر ام .14

 ارسال حکم سیستم پرسنلی معاون آموزشی دانشگاه جهت امضاء؛ .15

ارسال حکم امضاء ش ه به سیستم پرسنلی کارشناس معاونت آموزشیی در صیورت عی م مشیکل چیاپ و       .16

 معاونت آموزش دانشگاه؛ بایگانی در پرون ه عضو هیأت علمی توسط کارشناس

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 های آموزشیها/لروهدانشک ه گروه هدف :                                         فرایند : کد                        

 معاونت آموزشی حوزه :  

 

 ج ی  در مقاطع مختلف لرایش-رشتهدرخواست نام فرایند :                   

  ترکیب هر دو  ��■ -دستی  - نرم افزار :انجام فرایند به وسیله                

 ج ی  در دانشگاه لرایش-ایجاد رشتهخروجی اصلی فرایند :                

 

شرایط ابالغیی از سیوی وزارت   متقاضی رشته ج ی  بای   لروه/دانشک ه ،لرایش-قبل از درخواست رشته شرح فرایند :          

 .احراز نموده باش تحقیقات و فناوری و شورای لسترش و برنامه ریزی آموزش عالی را علوم، 

 

   نحوه اجرا :         

بیه همیراه مسیتن ات     دانشک ه به معاونت آموزشی دانشگاهطرف از  لرایش ج ی -ارسال درخواست رشته .1

 ؛مورد نیاز

  طرح موضوع در شورای تحصیالت تکمیلی توسط رئیس دانشک ه؛ .2

 در شورای دانشگاه توسط معاون آموزشی دانشگاه؛موضوع طرح  .3

طیرح  ظییم  تهییه و تن در خصیوص   رشیته ج یی    تنظیم و ارسال پیشنویس نامه به ریاست دانشیک ه متقاضیی   .4

به شورای لسترش دارد  ارجاعکه نیاز به  مواردیالزم به ذکر است تمام  .توجیهی در خصوص رشته مورد تقاضا

توسیط کارشیناس   اعضای هیأت علمیی   صفحه شخصیلینک در طرح توجیهی توضیح داده شود مانن    توانمی

 معاون آموزشی دانشگاه و به امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛

دریافت صورت جلسه شورای دانشگاه در خصوص موافقت با رشته مورد تقاضا از دفتیر ریاسیت دانشیگاه توسیط      .5

 ؛کارشناس معاون آموزشی دانشگاه

تنظیم و ارسال پیشنویس نامه درخواست رشته به رئیس شورای لسترش و برنامه ریزی آمیوزش عیالی توسیط     .6

 کارشناس معاون آموزشی دانشگاه و به امضاء معاون آموزشی دانشگاه؛

 بازخوانی اعضای هیأت علمی دانشک ه مربوطه از سامانه آموزش عالی ،ورود اطالعات رشته و لرایش مورد تقاضا .7

و برنامیه عملییاتی سین      طرح توجیهی لسترش، صورت جلسه شورای دانشگاه،بارلذاری نامه به رئیس شورای 

 ؛توسط کارشناسی معاون آموزشی دانشگاه راهبردی در خصوص رشته مورد تقاضا
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 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 
 

 



 

 های دانشگاهدانشجویان تمامی مقاطع و دوره کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 

 دانشگاه تضمین کیفیتو  ارزیابی ،دفتر نظارت –معاونت آموزشی حوزه :                          

 

 

 

 دانشگاه اعضا هیات علمی درباره دانشجویان توسط ارزشیابینام فرایند :                   

  ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار��■ انجام فرایند به وسیله:                 

 های درسی ت ریس و م یریت اساتی  در کالسنظارت بر نحوهخروجی اصلی فرایند :                

 

 مورد در هر درس به صورت مجزا توسط دانشجویان اعضا هیات علمیدر پایان هر ترم تحصیلی عملکرد شرح فرایند :           

 ان .ی ارزیابی در سیستم للستان پیاده سازی ش ههالیرد. فرممی قرارارزیابی 

 

 نحوه اجرا :   

اعضا هیات علمیی توسیط کارشیناس     درباره آماده سازی سیستم آموزشی للستان برای ارزشیابی دانشجو .1

 .معاونت آموزشی دانشگاه

 بیرای  دانشیگاه  آموزشی و تحصیالت تکمیلیی  معاون آموزشی دانشگاه به م یر اداره خ مات ارسال نامه از .2

 . سیستم آموزشی للستان ارزشیابی در تنظیم زمان بن ی

 .ارزشیابی توسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه تهیه اطالعیه .3

یامیک، درا اطالعییه بیر روی    ها، ارسیال پ اطالعیه به دانشک ه ارسالاز طریق اطالع رسانی به دانشجویان  .4

 .  وب سایت دانشگاه، سیستم للستان، سامانه م یریت یادلیری و فضای مجازی

 فرآین  ارزشیابی. شرکت دانشجویان در .5

پس از اتمام زمان ارزشیابی، قفل ارزشیابی در سیستم للستان بوسیله دفتر نظارت و ارزیابی، قفل توسیط   .6

 فل توسط دانشک ه.م یریت آموزشی و تحصیالت تکمیلی و ق

خیود را از طرییق سیسیتم    دروس تواننی  نمیرات   ان  میی که در فرآین  ارزشیابی شرکت کرده یدانشجویان .7

تاریآ اعالم شی ه از طیرف می یریت     بر اساسانتخاب واح  ترم ج ی  آنها امکان و  کنن  للستان مشاه ه

 .پذیردمیانجام  دانشگاه آموزش

سیسیتم   طرییق  از را خیود  دروس توانن  نمراتان  نمییابی شرکت نکردهفرآین  ارزش که در یدانشجویان  .8

 واحی   نماینی  و انتخیاب   ههر درس به استاد درس مراجع اطالع از نمره للستان مشاه ه کنن  و بای  برای

  .لیردآنها با تاخیر صورت می ترم ج ی 

دانشیک ه،   رئیس، معاون دانشک ه م یر لروه،امکان مشاه ه نتایج کلی ارزشیابی توسط عضو هیات علمی،  .9

 دانشگاه بر اساس میزان دسترسی هر ک ام. م یر دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت و معاون آموزشی
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 دانشگاه زشیآمو معاونت –فرایندها 

 

 



 
 

 اعضای هیأت علمی لروه آموزشی  کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه –معاونت آموزشی حوزه :                       

 

 

 

 هیأت علمی   اعضا درباره لروه سنجی توسط م یرنظرنام فرایند :                   

   ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار ��■انجام فرایند به وسیله:                 

ر فعال و به موقع اعضای هیأت علمی و میزان همکاری آنیان بیا می یر لیروه را مشیخص      حضو خروجی اصلی فرایند :          

 نمای .  می

 

م یران لروه در طول ترم تحصیلی در رابطه با میزان همکاری آموزشی و اداری اعضا هییات علمیی زییر    شرح فرایند :           

 دهن .مجموعه خود از طریق سیستم للستان نظرسنجی انجام می

 نحوه اجرا :         

توسیط  هییأت علمیی    اعضیا  دربیاره  لیروه  سینجی می یر  آماده سازی سیستم آموزشی للستان بیرای نظر  .1

 .کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه

 بیرای  دانشیگاه  آموزشی و تحصیالت تکمیلیی  ارسال نامه از معاون آموزشی دانشگاه به م یر اداره خ مات .2

 . وزشی للستانسیستم آم نظرسنجی در تنظیم زمان بن ی

م یران لروه جهت اعالم تیاریآ شیروع و پاییان نظیر سینجی در      ارسال نامه از معاون آموزشی دانشگاه به  .3

 . للستان سیستم

 م یر لروه از تمامی اعضای هیأت علمی لروه مربوطه.نظرسنجی  .4

اریآ تعییین  براساس تی نظر سنجی، و قفل سیستم بصورت اتوماتیک  تاریآ پایاناتمام نظرسنجی مطابق با  .5

 ش ه.
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 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



 
 

دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها   
 

   دانشک هاعضای هیأت علمی  کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه –معاونت آموزشی حوزه :                       

 

 

 

 هیأت علمی   اعضا سنجی توسط معاون دانشک ه دربارهنظر:  نام فرایند                  

   ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار ��■انجام فرایند به وسیله:                 

را  حضور فعال و به موقع اعضای هییأت علمیی و مییزان همکیاری آنیان بیا معیاون دانشیک ه         خروجی اصلی فرایند :          

 نمای .می مشخص 

 

میزان همکاری اعضای هیأت علمیی دانشیک ه شیامل    معاون دانشک ه در طول ترم تحصیلی در رابطه با شرح فرایند :           

از طریق سیستم للستان نظرسینجی  رعایت نظم و انضباط در دانشک ه  و همکاری در جلسات، حضور به موقع در کالس درس

 ده .این نظرسنجی را انجام می م یر لروه به عنوان معاون دانشک ه ،در صورتیکه دانشک ه معاون ن اشته باش دهن . انجام می

 نحوه اجرا :         

توسیط  هییأت علمیی    اعضیا  سنجی معاون دانشک ه دربارهآماده سازی سیستم آموزشی للستان برای نظر .1

 .کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه

 بیرای  دانشیگاه  زشی و تحصیالت تکمیلیی آمو ارسال نامه از معاون آموزشی دانشگاه به م یر اداره خ مات .2

 . سیستم آموزشی للستان نظرسنجی در تنظیم زمان بن ی

جهت اعالم تاریآ شروع و پایان نظیر سینجی    هاارسال نامه از معاون آموزشی دانشگاه به معاونین دانشک ه .3

 .  للستان در سیستم

 ه.مربوط دانشک هاز تمامی اعضای هیأت علمی معاون دانشک ه نظرسنجی  .4

بیر اسیاس تیاریآ    نظر سنجی و قفل سیستم بصورت اتوماتیک  تاریآ پایاننظرسنجی مطابق با زمان اتمام  .5

 تعیین ش ه.
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 اعضای هیأت علمی دانشگاه کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه –معاونت آموزشی حوزه :                       

 

 

 

 ای ارزشیابی اعضای هیأت علمیصفحه 13 تکمیل کاربرگنام فرایند :                   

  ترکیب هر دو ��■ -دستی  - نرم افزار ��  انجام فرایند به وسیله:                

 لردد.تکمیل این فرمها در ارتقاء اعضای هیأت علمی و انتخاب استاد نمونه استفاده می خروجی اصلی فرایند :               

 

های اجرایی مربوطه، دفتر ها و دستور العملبراساس آیین نامه تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی در دانشگاهشرح فرایند :           

 فاییل  در قالیب هیای ارزشییابی اعضیای هییأت علمیی      کاربرگنظارت و ارزیابی دانشگاه موظف است در طول هر ترم تحصیلی 

Excel  ا در ارتقاء مرتبه اعضای هییأت علمیی و انتخیاب عضیو هییأت      که نتایج این کاربرله نمودهدانشک ه ارسال  رئیسبرای

 لیرد.علمی نمونه مورد استفاده قرار می

 

 نحوه اجرا :       

 دانشیگاه بیه  معیاون آموزشیی    توسیط نامه  ارسال در سیستم للستان هاو نظرسنجی بع  از قفل ارزشیابی .1

 ای.هصفح 13یس دانشک ه در خصوص تکمیل کاربرگ رئ

 دانشگاه.به معاون آموزشی  و ارسال دانشک هرئیس  توسط هافرمتکمیل  .2

 .دانشگاه به دفتر نظارت و ارزیابیها توسط معاون آموزشی دانشگاه ارسال فرم .3

 .توسط کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی هابررسی و بایگانی فرم .4

 

 شود.این فراین  در آین ه با دریافت لزارشهای مربوط از سیستم للستان حذف می
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دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها   

 

 



 

 
 

 اعضای هیأت علمی دانشگاه کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 

 دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه –معاونت آموزشی حوزه :                       

 

 

 

 انتخاب استاد نمونه آموزشینام فرایند :                   

  ترکیب هر دو ��■ -دستی  - نرم افزار ��انجام فرایند به وسیله:                 

 موزشیآاز هر لروه  آموزشی انتخاب استاد نمونه خروجی اصلی فرایند :               

 

 13اساس کاربرگ ارزشییابی   و بر 14/12/97شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه مورخ  مصوبهبا توجه به شرح فرایند :           

و بیه معاونیت آموزشیی دانشیگاه جهیت       تعیین از دانشک هاستاد نمونه آموزشی هر لروه هر سال در اردیبهشت ماه  ای،صفحه

 .لرددمیتشویق و تق یر اعالم 

 

 نحوه اجرا :       

ج ول با عناوین رعایت نظم و انضباط درسی و شئونات آموزشیی، کیفییت   با توجه به مصوبه ذکر ش ه،  .1

مربیوط بیه دو نیمسیال متیوالی اخییر       ت ریس، کمیت ت ریس و راهنمایی و م یریت پروژه کارشناسیی 

 .لرددتوسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه تهیه می

توسیط   کیاربرگ ارزشییابی   12 یت نظم و انضباط درسیی و شیئونات آموزشیی از فیرم    رعا دریافت موارد .2

 کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه.

اون آموزشی دانشک ه و کاربرگ ارزشیابی )امتیاز م یر لروه، مع 12کیفیت ت ریس از فرم  دریافت موارد .3

 توسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه.دانشجویان( 

توسط کارشیناس معاونیت   از سیستم للستان  اساس تع اد واح  درسی ت ریس بر کمیت دریافت موارد .4

 آموزشی دانشگاه.

راهنمایی و م یریت پروژه کارشناسی و یا عناوین موضوعات مشابه مصوب )کارآموزی، کارورزی دریافت  .5

کارشیناس  توسط  کن  از سیستم للستانو ...( که زمینه مهارت افزایی را در مقطع کارشناسی فراهم می

 معاونت آموزشی دانشگاه.

مشخص کردن استاد نمونه آموزشی هر لروه بر اساس کسب باالترین امتیاز از موارد فوق الیذکر توسیط    .6

توانی   هر عضو هیأت علمی نمی با توجه به مصوبه ذکر ش ه معاون آموزشی دانشگاه. شایان ذکر است که

 انتخاب شود.در دو سال پی در پی بعنوان استاد نمونه آموزشی 

 استاد نمونه آموزشی در هیأت رئیسه دانشگاه توسط معاون آموزشی دانشگاه. لیست نهایی طرح .7

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



طرح موضوع استاد نمونه در هیأت رئیسه و پیشنهاد روز برلزاری مراسیم، نیوع هی ایا و مکیان مراسیم        .8

 توسط معاون آموزشی دانشگاه.

 ی هیأت علمی برای دعوت در مراسم.ارسال نامه توسط معاون آموزشی دانشگاه به اعضا  .9

ارسال نامه توسط معاون آموزشی دانشگاه به  معاون اداری و مالی جهت خری  هی ایا، قیاب و پیذیرایی بیه      .10

 تع اد اعالم ش ه.

 تهیه متن تق یر توسط کارشناس معاونت آموزشی و به تایی  معاون آموزشی دانشگاه. .11

 وسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه.پرینت متن تق یر به تع اد اساتی  نمونه ت .12

 امضا لوح تق یر توسط معاون آموزشی دانشگاه. .13

 توسط کارشناس معاونت آموزشی دانشگاه.ه کردن ه ایا به لوح ها ملذاشتن لوح در قاب و ضمی .14

هماهنگی با مسئول دفتر ریاست جهت لرفتن سالن جهت برلیزاری مراسیم توسیط کارشیناس معیاون       .15

 آموزشی دانشگاه.

 

 تضمین کیفیت دانشگاهو  ارزیابی،نظارت، : دواحدانشگاه             یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 دانشجویان سال سوم و چهارم کارشناسی کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 دانشگاه ی درخشانه ایت استع ادهادفتر  –معاونت آموزشی حوزه :                                              

 

 اعزام دانشجویان واج  شرایط به المپیاد غیر متمرکز دانشجویی : نام فرایند            

   ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار ��■انجام فرایند به وسیله:                 

هیا در   ون آزمون متقاضی معرفی بیه دانشیگاه  توانن  بنفر اول برلزی لان مرحله نهایی المپیاد می 15 خروجی اصلی فرایند :          

 مقطع کارشناسی ارش  باشن .

 

هیای  های محل تحصیل خود، در رشیته های دولتی، در دی ماه هر سال توسط دانشک هدانشجویان ممتاز دانشگاهشرح فرایند :           

شون  بیرای انتخیاب دانشیجویان    انشگاه شیراز است( معرفی میمربوط به المپیاد به مراکز مناطق )این مرکز برای دانشگاه صنعتی شیراز د

 ها دارا بودن شرایط ذیل مالک خواه  بود.توسط دانشگاه

 پنج نفر از دارن لان باالترین مع ل در دوره تحصیلی در هر رشته و لرایش -1

 برلزاری آزمون داخلی دانشک ه -2

های دارا بودن م ال مسابقات جهانی، توجه به شرایط مع ل در رشتهتایی  ممتاز بودن دانشجویان با توجه به نوآوری، خالقیت،  -3

 المپیاد

لیرد مرحله اول در اردیبهشت ماه و مرحله دوم در مرداد ماه برلیزار  دانشجویی در دو مرحله صورت می -المپیاد غیر متمرکز علمی

 لردد.می

 نحوه اجرا :       
 صنعتی شیراز توسط دبیرخانه دانشگاه. ارسال نامه از دانشگاه شیراز به ریاست دانشگاه .1

ارسال نامه از ریاست دانشگاه جهت اق ام الزم به معاون آموزشی دانشگاه و مسئول ه ایت استع ادهای درخشان  .2

 دانشگاه.

هایی که مقطیع کارشناسیی   تهیه و ارسال پیشنویس نامه به معاون آموزشی دانشگاه تحت عنوان رئیس دانشک ه .3

و معرفی دانشجویان حائز شرایط طبق تاریآ اعالم شی ه در پیشینویس نامیه و رونوشیت بیه      دارن  جهت انتخاب 

 مسئول ه ایت استع ادهای درخشان توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه.

 ها و معرفی اسامی دانشجویان حائز شرایط به دفتر ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه.ارسال نامه از دانشک ه .4

یه و ارسال پیشنویس نامه به معاون آموزشی دانشگاه تحت عنوان معاون اداری و مالی دانشگاه جهت پرداخت ته .5

هزینه دانشجویان شرکت کنن ه در المپیاد غیر متمرکز و رونوشیت بیه مسیئول هی ایت اسیتع ادهای درخشیان       

 دانشگاه توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه.

دانشیجویی   -المپییاد علمیی   7امه به معاون آموزشی دانشگاه تحت عنوان دبیر اجرایی منطقه ارسال پیشنویس ن .6

دانشگاه شیراز )م یر دفتر استع ادهای درخشان دانشگاه شیراز( به همراه اسامی شرکت کننی لان در المپییاد و   

ط کارشیناس هی ایت   فیش واریز هزینه المپیاد، رونوشت به مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشیگاه توسی  

 استع ادهای درخشان دانشگاه.

اعالم زمان و مفاد درسیی بیه دانشیجویان شیرکت کننی ه در المپییاد غییر متمرکیز توسیط کارشیناس هی ایت             .7

 استع ادهای درخشان.

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



بع  از اعالم نتیجه مرحله اول المپیاد غیر متمرکز در صورت پذیرفته ش ن دانشجویان دانشیگاه صینعتی شییراز     .8

 لردد.سط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان به دانشجوی مربوطه اطالع رسانی مینتیجه تو

تهیه و ارسال پیشنویس نامه به مسئول ه ایت استع ادهای درخشان تحت عنوان معاون آموزشی دانشگاه مبنیی   .9

زینیه  بر اعالم اسامی دانشجویان شیرکت کننی ه در مرحلیه دوم المپییاد غییر متمرکیز در تهیران و همچنیین ه        

 پیشنهادی جهت م ت اقامت دانشجویان در تهران توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه.

 طرح موضوع پرداخت هزینه در هیأت رئیسه توسط معاون آموزشی دانشگاه.  .10

 اعالم موافقت هزینه سفر به مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه توسط معاون آموزشی دانشگاه. .11

شنویس نامه به مسئول دفتر ه ایت استع ادهای درخشان تحت عنیوان معیاون اداری و میالی مبنیی بیر      تهیه پی .12

پرداخت هزینه و اعالم شماره حساب دانشیجویان شیرکت کننی ه در مرحلیه دوم المپییاد غییر متمرکیز توسیط         

 کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه.

 ی توسط مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه.امضاء و ارسال نامه به معاون اداری و مال .13

 

 

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه: دواحدانشگاه             یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

هیای  دانشجویان مقطع کارشناس و کارشناسی ارش  دانشگاه مربوطه و دانشیگاه  گروه هدف :         فرایند :        کد            

 ایران

 

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاهدفتر  –نت آموزشی معاوحوزه :            

 

کارشناسیی ارشی  و دکتیری    مقطع تحصیالت تکمیلیی )  انجام مراحل پذیرش متقاضیان ب ون آزمون درنام فرایند :             

 (تخصصی

  ترکیب هر دو   ��■ -دستی  - نرم افزارانجام فرایند به وسیله:                 

هیای اییران بیه دوره تحصییالت     پذیرش دانشجویان مستع  دانشگاه صنعتی شیراز و دانشیگاه  اصلی فرایند :خروجی           

 تکمیلی ب ون آزمون از طریق مصاحبه

 

نامه پذیرش دانشیجوی اسیتع اد درخشیان بی ون آزمیون هیر سیال بیرای مقطیع          براساس آخرین آیینشرح فرایند :           

( و مقطیع دکتیری بی ون آزمیون     7و  6ن نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری )پیوسیت شیماره   کارشناسی ارش  از طریق آیی

هیای کشیور نییز از    لیرد و به کلیه معاونین دانشیگاه ( فراخوان را تهیه و بر روی وب سایت دانشگاه قرار می10و  9، 8)پیوست 

 لردد. طریق اتوماسیون اداری ارسال می

 

 نحوه اجرا :         

یشنویس فراخوان براساس آیین نامه پذیرش دانشجوی استع اد درخشان بی ون آزمیون در مقطیع    تهیه پ .1

 تحصیالت تکمیلی توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛

ارسال پیشنویس فراخوان جهت بررسی و تایی  به مسئول ه ایت استع ادهای درخشیان دانشیگاه توسیط     .2

 ان دانشگاه؛کارشناس ه ایت استع ادهای درخش

ارسال پیشنویس تایی  ش ه به کارشناس ه ایت استع اد درخشان توسیط مسیئول هی ایت اسیتع ادهای      .3

 درخشان دانشگاه؛

تهیه و ارسال پیشنویس نامه به مسئول ه ایت استع ادهای درخشان تحت عنوان رئیس دانشک ه و می یر   .4

های اعیالم  ظر در خصوص رشته و لرایشلروه دانشک ه همراه با پیوست پیشنویس فراخوان جهت اعالم ن

ش ه در فراخوان و پاسآ به نامه بر اساس تاریآ اعالم ش ه در پیشنویس نامیه توسیط کارشیناس هی ایت     

 استع ادهای درخشان دانشگاه؛

 امضاء و ارسال نامه توسط مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛ .5

ها به مسئول هی ایت اسیتع اد درخشیان و ارجیاع     نشک هدریافت پاسآ نامه از طرف رئیس و م یر لروه دا .6

 جهت اق ام مقتضی به کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان؛

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



در صورت نیاز به تغییر در فراخوان تغییرات صورت لرفته توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشیان   .7

 دانشگاه؛

ها به مسیئول  درخواست دانشک ه ارسال مج د فراخوان تصحیح ش ه جهت بررسی و تایی  نهایی براساس .8

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه

ارسال فراخوان نهایی به کارشناس ه ایت اسیتع ادهای درخشیان توسیط مسیئول هی ایت اسیتع ادهای        .9

 درخشان دانشگاه؛

آمیاده سیازی   به کارشناس سیستم ثبت نام الکترونیکیی جهیت   ارسال فراخوان از طریق اتوماسیون اداری  .10

 ه الکترونیکی متقاضیان توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛ثبت نام

فراخوان و لینک ثبت نام به مسئول روابیط عمیومی جهیت    بع  از آماده سازی ثبت نام الکترونیکی ارسال  .11

 بارلذاری فراخوان بر وب سایت دانشگاه؛

ها و پیوست فراخوان معاونین دانشگاهتهیه و ارسال پیشنویس نامه به معاون آموزشی دانشگاه تحت عنوان  .12

 توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛

 امضاء و ارسال نامه توسط معاون آموزشی دانشگاه؛ .13

ها، خوابگیاه، سیلف، کتابخانیه، می یریت خی مات آموزشیی و تحصییالت        ارسال فراخوان به کلیه دانشک ه .14

ت بیرای اطیالع دانشیجویان توسیط کارشیناس هی ایت       تکمیلی جهت قیرار دادن بیر روی تیابلوی اعالنیا    

 استع ادهای درخشان دانشگاه؛

ارسال فایل م ارک و ج ول مشخصات متقاضیان ب ون آزمون تحصیالت تکمیلی بع  از اتمام زمیان ثبیت    .15

 درخشان دانشگاه توسط کارشناس سیستم ثبت نام الکترونیکی؛نام به مسئول ه ایت استع ادهای 

ک و ج ول مشخصات متقاضیان ب ون آزمون تحصیالت تکمیلیی بیه کارشیناس هی ایت     ارجاع فایل م ار .16

 استع ادهای درخشان توسط مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛

هیایی بیه نیام رشیته و     ج اسازی م ارک و مشخصات متقاضیان ب ون آزمون تحصیالت تکمیلیی در فاییل   .17

 ن دانشگاه؛لرایش توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشا

بررسی م ارک متقاضیان ب ون آزمون تحصیالت تکمیلی با شیرایط فراخیوان و مشیخص نمیودن نیواقص       .18

 پرون ه متقاضیان توسط مسئول و کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛

ه تماس به متقاضی و اعالم نواقص پرون ه و اعالم زمان تکمیل و ارسال نواقص پرون ه به دانشیک ه مربوطی   .19

 توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛

تهیه و ارسال پیشنویس نامه به مسئول دفتر استع ادهای درخشان دانشگاه تحیت عنیوان رئییس و می یر      .20

لروه جهت اعالم بازه زمانی مصاحبه حضوری متقاضیان ب ون آزمون تحصیالت تکمیلی همراه با پیوسیت  

 ارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛فایل م ارک و مشخصات آنان توسط ک

 امضاء و ارسال نامه توسط مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛ .21

دریافت پاسآ نامه از رئیس و م یر لروه دانشک ه در خصوص اعیالم زمیان و سیاعت و مکیان مصیاحبه از       .22

 ان دانشگاه؛متقاضیان ب ون آزمون تحصیالت تکمیلی به مسئول ه ایت استع ادهای درخش

ها به کارشناس ه ایت استع اد درخشان توسط مسیئول دفتیر هی ایت اسیتع ادهای     ارسال نامه دانشک ه .23

 درخشان؛ 

پیوست( بیرای هیر رشیته و لیرایش توسیط کارشیناس        1تهیه ج ول اعالم زمان مصاحبه )ج ول شماره  .24

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه،

طریق اتوماسیون اداری بیه مسیئول روابیط عمیومی دانشیگاه جهیت       ارسال ج ول اعالم زمان مصاحبه از  .25

 بارلذاری بر روی وب سایت دانشگاه توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛



تهیه و ارسال پیشنویس نامه به مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه تحیت عنیوان رئییس اداره     .26

انی دانشگاه همیراه بیا پیوسیت جی ول اعیالم زمیان مصیاحبه        حراست دانشگاه و رونوشت به مسئول نگهب

متقاضیان ب ون آزمون تحصیالت تکمیلی جهت راهنمایی متقاضیان به سالن مصاحبه توسیط کارشیناس   

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛

 امضاء و ارسال نامه توسط مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛ .27

به مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه تحت عنوان رئیس و می یر   تهیه و ارسال پیشنویس نامه .28

جلسه و رییز امتییازات و   های متقاضیان مصاحبه ش ه همراه با صورتلروه دانشک ه مبنی بر اعالم اولویت

 کلیه م ارک طبق تاریآ اعالم ش ه توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛

 سط مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛امضاء و ارسال نامه تو .29

هیا  ( پس از دریافت نتایج مصاحبه از دانشک ه2تهیه ج ول اسامی پذیرفته ش لان )پیوست ج ول شماره  .30

 توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛

انشگاه توسط به مسئول روابط عمومی دانشگاه جهت بارلذاری بر روی وب سایت د 2ارسال ج ول شماره  .31

 کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان؛

ورود اطالعات شناسنامه، مقطع تحصیلی قبل و بع  متقاضی در وب سیایت سیازمان سینجش بیر اسیاس       .32

 سنجش توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه؛ زمان اعالم ش ه از سوی سازمان

آزمون از سیوی سیازمان سینجش در شیهریورماه اعیالم      الزم به ذکر است نتایج نهایی پذیرش متقاضیان ب ون 

باش  ولی بصورت مشیروط تیا جیواب لیزینش     لردد و زمان ثبت آنان مانن  دانشجویان کنکور سراسری میمی

 آنان
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 و دکتری تخصصی کارشناسی ارش مقاطع  آموختگانو دانش دانشجویان کد فرایند :                   گروه هدف :                        

 دانشگاه ه ایت استع ادهای درخشاندفتر  –معاونت آموزشی حوزه :                       

مراحل لزینش پذیرفته ش لان ب ون آزمون در مقطع تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارش  و دکتری  انجام: نام فرایند    

 تخصصی(

  ترکیب هر دو ��■ -دستی  - نرم افزار  انجام فرایند به وسیله:    

 )کارشناسیی ارشی  و  پذیرفته ش لان ب ون آزمیون در مقطیع تحصییالت تکمیلیی      قطعی ثبت نام خروجی اصلی فرایند :   

 دکتری تخصصی(

 

فراین  ثبت نام پذیرفته ش لان ب ون آزمون در مقطع تحصیالت تکمیلیی زمیانی از حالیت مشیروط بیه       شرح فرایند :          

   .ش ه باش  تایی لردد که نتیجه لزینش آنان قطعی تب یل می
 

 نحوه اجرا :       

ارسال م ارک  مهلتتهیه اطالعیه درخصوص م ارک مورد نیاز به همراه فرم لزینش دانشجویان و تعیین  .5

ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه و با هماهنگی متقاضی توسط کارشناس  از طرفو فرم تکمیل ش ه 

 ه ایت استع ادهای درخشان.با مسئول دفتر 

رار دادن بیر روی  ینش به مسئول روابط عمومی دانشگاه جهت قارسال اطالعیه نهایی ش ه همراه با فرم لز .6

 وب سایت دانشگاه.

 توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان. های تکمیل ش ه از طرف متقاضیانو فرم م ارکدریافت  .7

توسط کارشیناس هی ایت اسیتع ادهای    ، های تکمیل ش ه از طرف متقاضیانو فرم ارسالی م ارکبررسی  .8

 درخشان.

می یرکل هییأت مرکیزی لیزینش     تهیه و ارسال پیشنویس نامه به معاون آموزشی دانشگاه تحیت عنیوان    .9

هی ایت اسیتع ادهای   های لزینش پذیرفته ش لان توسط کارشیناس  به همراه کلیه م ارک و فرم دانشجو

 درخشان دانشگاه.

 نامه توسط معاون آموزشی دانشگاه. امضاء و ارسال .10

 به معاون آموزشی دانشگاه. هیأت مرکزی لزینش دانشجوم یر کل دریافت نامه از  .11

تصیویر نامیه بیه کارشیناس     ارسیال  اصل نامه به م یریت خ مات آموزشی و تحصییالت تکمیلیی و   ارسال  .12

 نشگاه توسط معاون آموزشی دانشگاه.ه ایت استع ادهای درخشان دا

تیا  اسیتع ادهای درخشیان دانشیگاه    توسط کارشناس هی ایت  نامه دریافتی با نامه ارسالی دانشگاه مقایسه  .13

 .ان مشخص شود که آیا همه متقاضیان از نظر لزینش تایی  ش ه

توسط کارشناس هی ایت   پیگیری است وارسال نش ه  آنها اسامی افرادی که جواب لزینشمشخص ش ن  .14

 .کارشناس هیأت مرکزی لزینش دانشجو استع ادهای درخشان دانشگاه از طریق

 

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه: دواحدانشگاه             یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



 
 

 دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه گروه هدف :         د فرایند :                 ک                        

 

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاهدفتر  –معاونت آموزشی حوزه :                                     

 

مقیاطع تحصییالت   ثبت نام دانشجویان متقاضی واج  شرایط عضویت در دفتر ه ایت استع ادهای درخشان در نام فرایند :    

 تکمیلی

  ترکیب هر دو  ��■ -دستی  - نرم افزار یند به وسیله: انجام فرا    

 دانشجویاندر اختیار لذاشتن امکانات دانشگاه برای دانشجویان مستع  و استع ادیابی  خروجی اصلی فرایند :    

 

هر  .ن ارد وجود بازه زمانی مشخصی ،طع تحصیالت تکمیلیابرای عضویت دانشجویان حائز شرایط در مقشرح فرایند :           

واجی  شیرایط   ( 4و  3نامه عضویت در دفتیر هی ایت اسیتع ادهای درخشیان )پیوسیت شیماره       اساس آیین زمان که دانشجو بر

بعی  از بررسیی توسیط     کنی . میی  تکمیل نموده و به دفتر ه ایت استع اد درخشان دانشیگاه ارائیه  ها را فرم تشخیص داده ش ،

دانشجویان عضیو دفتیر هی ایت اسیتع ادهای      به لیستمشخصات دانشجو  ،مسئول دفتر ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه

 لردد.می اضافهدرخشان سال مربوطه 

 

 نحوه اجرا :         

 نامه.متقاضی به کارشناس دفتر ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه جهت اطالع از آیین همراجع .1

براساس اینکه ک ام بنی  بیه شیرایط متقاضیی همخیوانی دارد کارشیناس دفتیر         ،نامهبع  از اطالع از آیین .2

 .ده ها را در اختیار متقاضی جهت تکمیل و لرفتن امضاء قرار میاستع ادهای درخشان فرم

( متقاضی فیرم را بیه همیراه می ارک پیوسیت بیه       5   از تکمیل فرم و لرفتن امضاء طبق فرم )پیوستبع  .3

 .نمای کارشناس دفتر ه ایت استع ادهای درخشان ارائه می

م ارک متقاضی جهت بررسی و تایی  به مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه توسیط کارشیناس    .4

 .شودداده میه ایت استع ادهای درخشان ارائه 

به لیسیت   توسط کارشناس ه ایت استع اهای درخشان دانشگاه لرددمتقاضیان که م ارک آنان تایی  می .5

 لردد.اعضای دفتر ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه اضافه می
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 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



 
 

 مقطع کارشناسی دانشگاهدانشجویان  گروه هدف :                     فرایند : کد                        

 

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاهدفتر  –معاونت آموزشی حوزه :                          

 

 

 

 دانشجویان واج  شرایط عضویت در دفتر ه ایت استع ادهای درخشان در مقطع کارشناسیثبت نام نام فرایند :                   

  ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار��■ : انجام فرایند به وسیله                

 در اختیار لذاشتن امکانات دانشگاه برای دانشجویان مستع  و استع ادیابی دانشجویانخروجی اصلی فرایند :                

 

نامه عضویت در دفتر ه ایت اسیتع ادهای درخشیان در   در اوایل مهر ماه هر سال تحصیلی براساس آیین شرح فرایند :          

للسیتان انتخیاب و بیه    آموزشی سیستم  275اساس لزارش شماره  اعضای ج ی  دفتر بر (2پیوست شماره )مقطع کارشناسی 

        لردد.  دانشجویان حائز شرایط اعالم می

 

 نحوه اجرا :   

هیای مختلیف توسیط کارشیناس دفتیر      طع کارشناسی در رشیته دانشجویان مق برای تمامی اطالعات رتبه .1

-دریافت می سیستم آموزشی للستان 275براساس لزارش شماره  ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه

 .لردد

در دفتر ه ایت اسیتع ادهای  نامه عضویت آیین اطالعات استخراا ش ه از مرحله قبل و منطبق بر براساس .2

 مشیخص  توسط کارشناس دفتر ه ایت استع ادهای درخشان دانشیگاه دانشجویان حائز شرایط ، درخشان

 .  شون می

از طرییق سیسیتم   توسیط کارشیناس دفتیر هی ایت اسیتع ادهای درخشیان       تهییه شی ه    اطالعاتارسال  .3

 .بررسیجهت  اداری به مسئول ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه اتوماسیون

هی ایت اسیتع ادهای درخشیان    تایی  و اطالع به کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان توسط مسیئول   .4

 دانشگاه.

ها از طریق سیستم به دانشک ه توسط کارشناس دفتر ه ایت استع ادهای درخشان نهایی اطالعاتارسال  .5

 جهت اطالع رسانی به دانشجویان.اتوماسیون اداری 
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 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



 
 

 دانشجویان کلیه مقطع تحصیلی دانشگاه کد فرایند :                               گروه هدف :                        

 دانشگاه ه ایت استع ادهای درخشاندفتر  –معاونت آموزشی حوزه :                                              

 

 فارس استان نخبگان بنیاد با همکارینام فرایند :                   

   ترکیب هر دو  -دستی  - نرم افزار ��■انجام فرایند به وسیله:                 

  بنیاد نخبگان و جوایز شرایط از تسهیالت استفاده دانشجویان حائز خروجی اصلی فرایند :               

 

در وب سایت راساس اطالعیه ارسالی از سوی بنیاد نخبگان استان فارس و اعالم زمان ورود اطالعات دانشجویان ب: شرح فرایند           

هیای  شیامل لیواهی اشیتغال بیه تحصییل و تمیامی فعالییت       ( اطالعات خود 11)پیوست شماره شرایط شیوه نامه  حائزسینا، دانشجویان 

نا وارد کرده در صورت کسب امتیاز مورد نیاز مشمول اسیتفاده از تسیهیالت بنییاد    را در وب سایت سیآموزشی، پژوهشی و فرهنگی خود 

 یاری شروع نماین .یاری و فنیاری، پژوهشهای خود را تحت عنوان قراردادهای آموزشتوانن  فعالیتلردد و مینخبگان می

  

 نحوه اجرا:  
 .توسط کارشناس ریاست دانشگاه ریاست دانشگاهاطالعیه بنیاد نخبگان از طریق شبکه دولت به نامه و  ارسال .1

ن دانشگاه توسط مسیئول دفتیر   به معاون آموزشی دانشگاه و دفتر ه ایت استع ادهای درخشا از ریاست دانشگاه ارسال نامه .2

 ریاست.

جهت اطالع رسیانی بیه دانشیجویان دانشیک ه توسیط       هاارسال اطالعیه بنیاد به تمام مسئول دفترها و کارشناسان دانشک ه .3

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه.کارشناس 

ه ایت استع ادهای ارسال اطالعیه به مسئول روابط عمومی دانشگاه جهت بارلزاری در وب سایت دانشگاه توسط کارشناس  .4

 درخشان دانشگاه.

 ش ه توسط دانشجو.ثبت  sina.bnm.irس ورود اطالعات دانشجویان در سامانه اطالع بنیاد به آدر .5

امه از سوی بنیاد نخبگان به ریاست دانشگاه در خصوص تکمیل ج ول اطالعیات دانشیجویانی کیه مشیمول جیوایز      ارسال ن .6

 دولت توسط کارشناس ریاست دانشگاه.ان  از طریق شبکه ش ه

 ای درخشان توسط مسئول دفتر ریاست.ارسال نامه از ریاست دانشگاه به معاون آموزشی و دفتر ه ایت استع اده .7

هی ایت اسیتع ادهای درخشیان    از طریق سیستم آموزشی للسیتان توسیط کارشیناس     دانشجویان مشمول تکمیل اطالعات .8

 دانشگاه.

تهیه و ارسال پیشنویس نامه به معاون آموزشی دانشگاه تحت عنوان رئیس بنیاد نخبگان استان فارس به همراه ج ول اکسل  .9

ه ایت استع ادهای درخشان رونوشت به مسئول دفتر ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه توسط کارشناس  تکمیل ش ه و

 دانشگاه.

ارسال نامه از سوی بنیاد نخبگان استان فارس به ریاست دانشگاه و اعالم نتایج نهایی مشموالن استفاده از جوایز و تسهیالت  .10

 کارشناس ریاست دانشگاه. توسطبه ریاست دانشگاه بنیاد توسط شبکه دولت 

 ای درخشان توسط مسئول دفتر ریاست.ارسال نامه به معاون آموزشی دانشگاه و دفتر ه ایت استع اده .11

 دانشگاه آموزشی معاونت –فرایندها 

 

 



استفاده از تسیهیالت  مشموالن  در خصوص اینکه توسط کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان دانشجویان اطالع رسانی به .12

( و طبق مقطع تحصیلی اق ام 11)پیوست شمارهنامه شیوه 4و  3، 2ج ول شماره اساس  برتوانن  ان  و میبنیاد نخبگان ش ه

 . به استفاده از تسهیالت نماین 

ییاری و  یاری، پژوهشفرم قرارداد فنن  انجام دهن  برای تحویل هخوابراساس نوع فعالیتی که میدانشجویان مشمول جوایز  .13

 کنن .میمراجعه کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان به یاری آموزش

 .به کارشناس ه ایت استع ادهای درخشان تحویلو در سه نسخه  توسط دانشجو تکمیل فرم قرارداد .14

-ییاری، پیژوهش  خبگان استان فارس به همراه قرارداد آمیوزش تهیه و ارسال نامه آموزشی دانشگاه تحت عنوان رئیس بنیاد ن .15

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه.یاری توسط کارشناس یاری و فن

 .ء و ارسال نامه توسط معاون آموزشی دانشگاهامضا .16

تایی  استاد راهنمیا   که بههای انجام ش ه همراه با هزینهو خود تهیه نموده  پیشرفت قراردادلزارش دانشجویان مشمول بای   .17

 دهن .اده دفتر ه ایت استع ادهای درخشان تحویل د یتشناس ه اربه کارسی ه 

تهیه و ارسال پیشنویس نامه به معاون آموزشی دانشگاه تحت عنوان رئیس بنیاد نخبگان اسیتان فیارس بیه همیراه لیزارش       .18

 ه ایت استع ادهای درخشان دانشگاه.قرارداد توسط کارشناس 

اساس نوع قرارداد برای  دفتر ریاست دانشگاه مبنی بر اعالم مبلس برارسال نامه از بنیاد نخبگان تهران توسط شبکه دولت به  .19

 وایز توسط کارشناس ریاست دانشگاه.دانشجویان مشمول ج
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