
  از فرایند تبدیل وضعیت
  به رسمی آزمایشی 

  دانشگاه کاشان در رسمی قطعی
 
  

 شروع

از معاونت آموزشی دانشگاه  1-4و  2-2، 1-2استعالم بندهاي :  دبیر کمیته منتخب:
 ررسی اولیه مدارك و احراز شرایط مواد شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاو ب

 4تا  2مواد بررسی و ارزیابی  کمیته منتخب دانشکده:
 روز از زمان ثبت پرونده 30حداکثر ظرف مدت 

 1بررسی و ارزیابی ماده کمیسیون فرهنگی: 
 از زمان ارجاع روز 30 حداکثر ظرف مدت 

 بلی

 پایان

اعاده پرونده به عضو هیأت علمی 
با ذکر دالیل حداکثر ظرف مدت 

 یک هفته پس از بررسی

 ذبال پرونده به دبیرخانه هیأت اجرایی جارس

 رسالاحداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان  ارسال شده بررسی و ارزیابی پرونده :هیات اجرائی جذب

ی با ذکر اعاده پرونده به عضو هیأت علم
 هفته  یکحداکثر ظرف مدت  دالیل

 بلی

 ت اجرائی جذب:أهی
بررسی پرونده صالحیت 

 و اعالم راي نهایی

ارسال  جذب: دبیرخانه
پرونده به مرکز جذب 
 اعضاي هیئت علمی

دریافت  جذب: دبیرخانه
مرکز جذب تاییدیه 

 اعضاي هیئت علمی

دیل بصدور حکم ت :کارگزینی
وضعیت از تاریخ تایید نهایی 

 در هیات اجرائی جذب

علمی از  احراز شرایط
 نظر هیات اجرائی جذب

احراز شرایط از نظر کمیسیون 
 خیر  فرهنگی و کمیته منتخب

ارسال شده از  بررسی و ارزیابی پرونده :کمیسیون تخصصی
 طرف کمیته منتخب حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ارسال

 خیر

ارسال پرونده به 
 دبیرخانه هیأت ممیزه

 تایید

 عدم تایید

دریافت دبیر خانه جذب: 
مدارك، تشکیل پرونده و انجام 
 مراحل اولیه صالحیت عمومی

کارگروه صالحیت  تشکیل
عمومی و بررسی 

صالحیت عمومی  بر 
 اساس مستندات موجود

مرکز جذب هیئت 
انجام امور مربوط علمی: 

به استعالم و تحقیق و 
 ارسال نتایج به دانشگاه

. و الصاق کلیه مدارك و مستندات ه علمیمواد چهارگانه شناسنامتکمیل متقاضی:
 درخواست تبدیل وضعیت در اتوماسیون اداريفرم همچنین ارسال 

فعالیت هاي کلیه ایید حویل و ثبت پرونده، تت مدیر گروه:
درخواست اتوماسیونی  فرم تاییدهمچنین و مرتبط با گروه 

تایید فرم رئیس دانشکده: 
 درخواست اتوماسیونی

تایید دبیر هیات اجرائی جذب: 
 فرم درخواست اتوماسیونی


