
 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 ارتقای اعضای هیات علمی فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-AS/01 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 1 صفحه

 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 
 ارتقای اعضای هیات علمی فرآيندعنوان مدرک: 

 
 

 IUMS-AE-AT-PO-AS/01کد مدرک:
 

 5 تعداد صفحات:

 --- تعداد صفحات پیوست:

 

 تصويب کننده تايید کننده گانتهیه کنندنماينده  

در صورت پرینت کاغذی 

ور به مهر سبز ممه

 ، گردد."مدرک معتبر"

 نژادعلی مظاهریدکتر  دکتر محمدتقی جغتایی دکتر بیتا مهروی  نام

 معاون آموزشی دانشگاه رئیس دانشکده عاون آموزشی دانشکدهم سمت

  امضاء

 

 

 

 شماره

 آخرين بازنگری

 تاريخ

 آخرين بازنگری
 شرح تغییرات

 تهیه و تدوین سند 25/10/97 صفر
 



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 ارتقای اعضای هیات علمی فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-AS/01 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 1 صفحه

 :هدف .1

 باشد.می ارتقای اعضای هیات علمی نحوه تشریح سند؛هدف از تدوین این 

 دامنه کاربرد: .2

 باشد.میهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشکده فناوری فرآینددامنه کاربرد این 

 تعاريف: .3

 .ندارد

 ها:مسئولیت .4

 .باشدمیمسئول امور هیات علمی  اجرای این سند با مسئولیت 

 باشد.میدانشکده  رئیسمسئولیت پاسخگویی این سند بر عهد 

 باشد.مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند بر عهده معاونت آموزشی دانشکده می



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 ارتقای اعضای هیات علمی فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-???/00 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 2 صفحه

 :فرآيند شرح .5

 

 شروع

لمی به ارسال نامه درخواست عضو هیات ع

 ریاست دانشکده و جمع آوری مدارک 

 تشکیل کمیته ارتقا در دانشکده 

 

 تایید رئیس دانشکده

 بله

 ریاست دانشکده

 ارسال نامه به هیات جذب دانشگاه-

 فرهنگی 10رهنگی جهت ماده فارسال نامه به معاونت -

 معاونت تحقیقات و فناوری جهت ثبت اختراعات ارسال نامه به-

 درجه 360جهت نظر سنجی  EDOمه محرمانه به مسئول ارسال نا-

 

تکمیل مدارک و ارسال مجدد 

 توسط عضو هیات علمی

A 

آیا مدارک کامل می 

 باشد

 خیر

 مسئول امور هیات علمی

ارسال مدارک و مستندات به معاونت 

 آموزشی دانشگاه

 کارشناس ارتقا 

 تعیین کارشناس و بررسی مدارک 
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 IUMS-AE-AT-PO-???/00 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 3 صفحه

 

A 

 علمی مسول امور هیات

 آمده کردن صورت جلسه 

 آماده کردن مدارک

 چک کردن مجدد مستندات و تایید همه مدارک

ارسال مدارک و مستندات با امضای معاون 

معاونت آموزش آموزشی دانشکده به 

 دانشگاه 

 خیر

 بله

 ریاست دانشکده

 تایید مستندات 

 پایان

کامل می  آیا مدارک

 باشد

ه کمیته هماهنگی و ارسال دعوتنام

ترفیعات توسط مسئول امور هیات علمی با 

 امضای معاون آموزشی دانشکده

 بررسی مدارک توسط کمیته ترفیعات

 

اطالع به عضو هیات علمی توسط مسئول 

 امور هیات علمی دانشکده



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 ارتقای اعضای هیات علمی فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-???/00 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 4 صفحه

 مرتبط: مستنداتمراجع و  .6

  استانداردISO 9001 

 

 :سوابق .7

 تعیین تکلیف مدت نگهداری محل نگهداری کد عنوان سابقه رديف

 سال 2 معاونت آموزشی  فرمهای نظرسنجی 1

امحاء پس از 

اخذ تائید کمیته 

 امحاء دانشگاه

 سال 2 معاونت آموزشی  جدول امتیازات ارتقای مرتبه 2

امحاء پس از 

اخذ تائید کمیته 

 امحاء دانشگاه

 ن:لیست تهیه کنندگا .8

 سِمَت نام خانوادگی نام و رديف

 معاون آموزشی دانشکده دکتر بیتا مهروی 1

 مشاور دانشگاه نژادمقدممهندس محمد رجبی 2

 عضو هیات علمی دانشکده دکتر پیمان بروکی میالن 3

 


