
 متقاضیان  و صالحیت عمومی وانایی علمیتشکیل پرونده ت مدارک مورد نیاز

 تبدیل وضعیت هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی
 

 5حداکثر  و 2برای تبدیل وضعیت متقاضیان پیمانی به رسمی آزمایشی مدت زمان ماندگاری در دوره پیمانی حداقل  .1

 .اشدبسال می

 .بصورت دقیق و کامل تکمیل شده باشدفرم خالصه اطالعات متقاضی  .2

 (کلیه مطالب مندرج در جدول می بایست تایپ شده باشد.)اصل جداول امتیازات که بصورت دقیق و کامل تکمیل شده باشد .3

 .باشد... کلیه مطالب مندرج در جدول فاقد خط خوردگی، الک گرفتی و .4

 .امضاء تمام صفحات جداول توسط متقاضی در محل مشخص شده باشد .5

 .امضاء تمام صفحات توسط دبیر هیأت اجرائی جذب در محل مشخص شده و مهمور به مهر هیأت اجرائی جذب باشد .6

اعضای هیأت اجرائی جذب موسسه که امتیاز  متقاضی و تأیید یا عدم  امضاء صورتجلسه هیات اجرایی جذب توسط .7

 .تأیید توانایی علمی مشخص باشد

امضاء صورتجلسه کارگروه توانایی علمی توسط اعضای کارگروه توانایی علمی موسسه که امتیاز  متقاضی و تأیید یا عدم  .8

 تأیید توانایی علمی مشخص باشد

الزامی می باشد لذا از ارسال پرونده هایی که امتیازات ( وتویی)دارای امتیازات ویژه  کسب امتیازات مربوط به بندهای .9

 .مذکور را کسب نکرده اند به این مرکز خودداری گردد

امتیازات مربوط به کارگروه توانایی علمی در ستون مربوطه ، امتیازات هیأت اجرائی جذب مؤسسه در ستون مربوط به  .11

 .آن هیآت درج گردد

ء صورتجلسه کمیسیون تخصصی ماده یک توسط اعضای کمیسیون تخصصی ماده یک که امتیاز متقاضی و تأییدیا امضا .11

 .عدم تأیید   مشخص باشد

 .مطابق دستورالعمل بر روی لوح فشرده تهیه گرددکلیه مدارک و مستندات ارسالی بر اساس ماده و بند مربوطه  .12

دستورالعمل اجرائی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت  9از ماده  1 -9بر اساس تبصره یک و دو بند  .13

و  28/15/1387مورخ  24و 18،  17علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که در جلسات شماره 

 :هیأت عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسیده است 14/19/1387و 12/17/1387

سات آموزش عالی و پژوهشی با توجه به مالک هایی مانند سابقه تأسیس ، موقعیت دانشگاه ها و مؤس :تبصره یک

جغرافیایی ،توسعه زیرساختها ،شاخص و هرم اعضای هیات علمی می توانند برای احراز شرائط ارتقاء به مرتبه باالتر در 

الزم برای ارتقاء را به میزان تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی خود از پیمانی به رسمی آزمایشی امتیازات 

و سایر جداول آیین نامه ( برای مؤسسات آموزشی)درصد حداقل امتیازات الزم را از جدول موضوع ماده یک  111تا  71

 .ارتقاء انجام دهند

بار قابل سال یک4امتیازات موضوع تبصره فوق بر اساس پیشنهاد هیآت ممیزه و تصویب هیآت امناء مؤسسه بوده و هر  :تبصره دو

 .در دانشگاه های فاقد هیات ممیزه امتیازات مزبور توسط هیأت ممیزه مرکزی تعیین خواهد شد.بازنگری است

بررسی پرونده توانایی علمی متقاضیان بورس از طریق اداره کل بورس وزارت متبوع صورت می پذیرد ونیاز با ارسال  .14

  .پرونده توانایی علمی به این مرکز نمی باشد 

برنامه پنج ساله پنجم توسعه،ارسال  44داوطلبان دارای مدرک دکتری متقاضی استفاده از تسهیالت بند ز ماده  برای .15

پرونده توانایی علمی مورد نیاز نمی باشد وتبدیل وضعیت مشمولین بند فوق صرفا با ارسال پرونده کامل صالحیت 

 .عمومی به انجام می رسد
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 پرونده متقاضیان  تشکیلبرای 
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