دستَالعول ترفیع پایِ داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ راهسر

حضَر هحترم کلیِ هذیراى گرٍّْای آهَزشی ٍ اعضاء ّیات علوی
با سالم ٍ احترام
با ػٌایت بِ تغییز آییي ًاهِ تزفیؼات)پایِ ( زر زاًشگاُ آساز اسالهی ٍ برشٌاهِ شوارُ  64509هَرخ 63/7/3بسیٌَسیلِ
بِ اعالع اػضاء هحتزم ّیات ػلوی هی رساًس کِ با تَجِ بِ تغییزات کلی فزم پایِ سالیاًِ ذَاّشوٌس است برشٌاهِ ٍ فزم
هذکَر را اسسایت زاًشگاُ زر قسوت اعضای ّیات علوی زریافت ٍ زقیقاً هغالؼِ فزهاییس.
ًکتِ :تکویل فزم هذکَر یک هاُ قبل از هَعذ ترفیع بایستی تَسظ ػضَ ّیات ػلوی تکویل گززز ٍ کلیِ
اسٌاز هَرز ًظز زر سِ کاٍر پالستیکی با الصاق بزچسب )آهَسشی ،پژٍّشی ٍاجزایی) بِ هسیز گزٍُ هزبَط تحَیل
گززز بؼس اس تاییس تَسظ هسیز گزٍُ ،فزم ٍهسارک بِ کارگشیٌی ّیات ػلوی تحَیل هی گززز ،ایي هزاحل بایس
یک هاُ قبل اس هَػس تزفیغ اًجام گززز ،تارید ثبت زر زبیزذاًِ کویتِ تزفیؼات هْن بَزُ ٍایي تارید تؼییي کٌٌسُ
تارید صسٍر حکن پایِ سالیاًِ هی باشس .بِ ػٌَاى هثال فززی کِ هَػس تزفیغ پایِ سالیاًِ اٍ  60/7/1هی باشس بایس اس
 49/6/1فزم را تکویل ٍ بِ گزٍُ آهَسشی هزبَط ٍ تَسظ گزٍُ بِ کارگشیٌی ّیات ػلوی تحَیل شَز .اگز
شرص هسارک ذَز را بؼس اس  ٍ 49/7/1بِ ػٌَاى هثال زر تارید  49/7/11ثبت زبیزذاًِ هذکَر کٌس تارید پایِ
سالیاًِ شرص هَرز ًظز اس تارید تصَیب زر جلسِ کویتِ تزفیؼات زر ًظز گزفتِ ذَاّس شس لذا ذَاّشوٌس است زر
تحَیل ٍ تکویل فزم ّا زقت السم صَرت گیزز.
.

هراحل صذٍر حکن ترفیع پایِ سالیاًِ
هسؤل:

 -1داًلَد فرم تَسظ شخص ّیات علوی از سایت داًشگاُ ٍ تکویل

آى بِ صَرت تایپ کاهپیَتری با راعایت فًَت ٍ سایس قلن

شخص ّیات علوی

 -2الصاق هستٌذات هربَط بِ فعالیتْای آهَزشی ٍ پژٍّشی

هسؤل:

ٍاجرایی هتقاضی ّر کذام در یک کاٍر پالستیکی هجسا با
الصاق برچسب )آهَزشی ،پژٍّشی ٍ یا اجرایی(

شخص ّیات علوی

هسؤل:

 -3تحَیل هذارک فَق بِ هذیر گرٍُ هربَط برای تاییذ آى در
شَرای گرٍُ )تَسظ شخص ّیات علوی(

شخص ّیات علوی

 -4تحَیل هذارک فَق بِ کارگسیٌی ّیات علوی

هسؤل:
هذیر گرٍُ یک هاُ قبل
از هَعذ ترفیع

 -5تحَیل هذارک فَق بِ هعاًٍت آهَزشی ٍ پژٍّشی جْت

هسؤل:

بررسی ٍ تاییذ هستٌذات آهَزشی ٍ پژٍّشی

کارگسیي ّیات علوی

 -9تاییذ ًْایی فرم  ،هذارک ٍ هستٌذات هتقاضی در ٍاحذ ٍ
سپس ارسال بِ استاى جْت بررسی ٍ اهتیازدّی بِ هستٌذات
هربَط بِ فعالیت ّای آهَزشی ،پژٍّشی ٍ اجرایی هتقاضی
در کویتِ ترفیعات ٍ اعطای یک پایِ ترفیع بِ هتقاضی در
صَت داشتي شرایظ ٍ کسب اهتیازات پس از تصَیب کویتِ
ترفیعات

هعاًٍت آهَزشی داًشگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ راهسر

