
 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 ترفیعات سالیانه هیات علمی )پايه( فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-AS/02 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 1 صفحه

 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 
 ترفیعات سالیانه هیات علمی )پايه( فرآيندعنوان مدرک: 

 
 

 IUMS-AE-AT-PO-AS/02کد مدرک:
 

 5 تعداد صفحات:

 --- تعداد صفحات پیوست:

 

 تصويب کننده تايید کننده گانتهیه کنندنماينده  

کاغذی در صورت پرینت 

ممهور به مهر سبز 

 ، 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

 وین سندتهیه و تد 25/10/97 صفر
 



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 ترفیعات سالیانه هیات علمی )پايه( فرآيند

 IUMS-AE-AT-PO-AS/02 25/10/1397تاريخ آخرين بازنگری: 
 

 5 از 1 صفحه

 :هدف .1

 باشد.می ترفیعات سالیانه هیات علمی )پایه( 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

 باشد.می هیات علمی مسئول اموراجرای 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 

 ترفیعات سالیانه هیات علمی )پايه( فرآيند

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

 5 از 2 صفحه

 :فرآيند شرح .5

 

 شروع

ارسال نامه به عضو هیات علمی و مسئول سعاد 

جهت جمع آوری مستندات در یک سال گذشته 

ای ) تهیه نامه با مسئول امور هیات علمی با امض

 معاونت آموزشی( یک ماه قبل اززمان ترفیع

 مدیر سیستم سعاد

سعاد و بررسی و تایید فعالیتهای موجود در 

 ارسال آن برای مسئول امور هیات علمی 

 

تکمیل فرم حضور غیاب اساتید توسط 

  مسول کارگزینی )امضا و تایید مدیر گروه(

 

 عضو هیات علمی

ارسال مدارک و مستندات مطابق چک 

 لیست به مدیر گروه

 بله

 عضو هیات علمی 

 تکمیل سعاد به صورت ماهیانه

 های سعادتکمیل چک لیست مطابق فعالیت

تکمیل مدارک و ارسال مجدد توسط 

 عضو هیات علمی

A 

آیا مدارک تکمیل می 

 باشد

 خیر



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 ترفیعات سالیانه هیات علمی )پايه( فرآيند

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

 5 از 3 صفحه

 

A 

 مسول امور هیات علمی:

 آمده کردن صورت جلسه 

 آماده کردن مدارک

چک کردن مجدد مستندات و تایید همه 

 مدارک

 مسئول عضو هیات علمی

 ه نشگانشکده به معاونت آموزش داارسال مدارک و مستندات با امضای معاون آموزشی دا

 

 

 بله

 ریاست دانشکده

 تایید مستندات 

 پایان

 کمیته ترفیعات

کامل مدارک  آیا 

 است؟

هماهنگی و ارسال دعوتنامه کمیته ترفیعات توسط مسئول امور 

 هیات علمی با امضای معاون آموزشی دانشکده

 بررسی مدارک توسط کمیته ترفیعات

 

ات علمی توسط مسئول اطالع به عضو هی

جهت تکمیل  امور هیات علمی دانشکده

 مدارک

 خیر



 

 اهی نوین زپشکیدانشکده فناوری 

 ترفیعات سالیانه هیات علمی )پايه( 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  صورتجلسه ترفیعات  1

امحاء پس از 

اخذ تائید کمیته 

 امحاء دانشگاه

 سال 2 معاونت آموزشی  چک لیست ترفیعات ساالنه اعضای هیات علمی 2

امحاء پس از 

اخذ تائید کمیته 

 اهامحاء دانشگ

 لیست تهیه کنندگان: .8

 سِمَت نام و نام خانوادگی رديف

 معاون آموزشی دانشکده دکتر بیتا مهروی 1

 مشاور دانشگاه نژادمقدممهندس محمد رجبی 2

 مسئول امور هیات علمی دکتر پیمان بروکی میالن 3

 


