مراحل انجام امور مربوط به گزینش اساتید حق التدریس
 .1ارائٍ در خًاست حق التدریس بٍ رئیس داوشکدٌ یا معاين آمًسشی
 .2مزاجعٍ استاد متقاضی حق التدریس بٍ مدیز گزيٌ ي تحًیل وامٍ تقاضای حق التدریس بٍ َمزاٌ مدراک ي سًابق کاری
 .3بزرسی وامٍ متقاضی ي مدارک ي سًابق کاری تًسط مدیز گزيٌ
 .4در صًرت ویاس داشته بٍ استاد مزبًطٍ دعًت اس متقاضی حق التدریس جُت مصاحبٍ علمی
 .5مصاحبٍ علمی در سمان تعییه شدٌ اس متقاضی تًسط مدیز گزيٌ ،رئیس داوشکدٌ /معاين آمًسشی داوشکدٌ ي 2یا  3وفز اس اساتید مجزب
 .6در صًرت تایید صالحیت علمی متقاضی معزفی متقاضی مز بًطٍ با وامٍ رئیس داوشکدٌ بٍ دفتز گشیىش ياحد
 .7تحًیل فزم َای گشیىش بٍ متقاضی ي اخذ مدارک (کپی شىاسىامٍ  ،کپی کارت ملی  ،عکس ،مدرک تحصیلی) اس متقاضی تًسط دفتز گشیىش
 .8بزگشاری مصاحبٍ عمًمی جُت تعییه صالحیت عمًمی عقیدتی ،سیاسی  ،اجتماعی تًسط کارگزيٌ بزرسی صالحیت عمًمی
 .9در صًرت تایید صالحیت عمًمی معزفی استاد مزبًطٍ با وامٍ بٍ کارگشیىی َیات علمی تًسط دفتز گشیىش ياحد در صًرت عدم تایید ارسال
وامٍ عدم َمکاری با وامٍ مدیز گشیىش ياحد بٍ کارگشیىی َیات علمی
 .10اوجام تحقیقات محلی اس متقاضی تًسط دفتز گشیىش
 .11در صًرت عدم تایید تحقیقات ارسال وامٍ عدم َمکاری با متقاضی بٍ امضا مدیز دفتز گشیىش بٍ کارگشیىی َیات علمی (جُت عدم َمکاری )
 .12بایگاوی جًابیٍ تحقیقات محلی اوجام شدٌ در دفتز گشیىش ياحد
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 4-1نمودار گردش فرآیند امور مربوط به گزینش اساتید حق التدریس
شروع

ارائٍ در خًاست حق التدریس بٍ رئیس داوشکدٌ یا معاين آمًسشی

مزاجعٍ استاد متقاضی حق التدریس بٍ مدیز گزيٌ ي تحًیل وامٍ تقاضای حق التدریس بٍ َمزاٌ مدراک ي سًابق کاری

بزرسی وامٍ متقاضی ي مدارک ي سًابق کاری تًسط مدیز گزيٌ

خیر

پایان

آیا بٍ استاد مزبًطٍ ویاس است ؟
بلی
دعًت اس متقاضی حق التدریس جُت مصاحبٍ علمی

مصاحبٍ علمی در سمان تعییه شدٌ اس متقاضی تًسط مدیز گزيٌ ،رئیس داوشکدٌ /معاين آمًسشی داوشکدٌ ي 2یا  3وفز اس اساتید مجزب

خیر

آیا صالحیت علمی استاد تایید
می شًد ؟
بلی

پایان

معزفی متقاضی مز بًطٍ با وامٍ رئیس داوشکدٌ بٍ دفتز گشیىش ياحد

تحًیل فزم َای گشیىش بٍ متقاضی ي اخذ مدارک (کپی شىاسىامٍ  ،کپی کارت ملی  ،عکس،مدرک تحصیلی ) اس متقاضی تًسط دفتز گشیىش

بزگشاری مصاحبٍ عمًمی جُت تعییه صالحیت عمًمی عقیدتی ،سیاسی  ،اجتماعی تًسط کارگزيٌ بزرسی صالحیت عمًمی

آیا
صالحیت عمًمی استاد تایید
می شًد ؟
بلی

خیر

معزفی استاد مزبًطٍ با وامٍ بٍ کارگشیىی َیات علمی تًسط دفتز گشیىش ياحد

اوجام تحقیقات محلی اس متقاضی تًسط دفتز گشیىش

ارسال وامٍ عدم َمکاری با متقاضی بٍ امضا مدیز دفتز
گشیىش بٍ کارگشیىی َیات علمی (جُت عدم َمکاری )

خیر

آیا تایید می شًد ؟
بلی

بایگاوی جًابیٍ تحقیقات اوجام شدٌ در دفتز گشیىش ياحد
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