
سید تحویل مدارک به کمیته منتخب و ثبت در  دانشکده و اخذ ر

ارسال مدارک مربوط بهه عااییتاها 
بههه کمیوههیو  ( 1مههاده )عرهنگهه  
رف ظنتیجه حداکثر واعالمعرهنگ  

ده مدت یک ماه از تاریخ تحویل پرون

ارزیاب  مدارک و موتندات 
و امتیازده  4و 3،2مواد 

کثر توسط کمیته منتخب حدا
روز 45ظرف مدت 

یزهممتحویل پرونده و موتندات به دبیرخانه هیأت 

ماه از 3ظرف مدت ممیزهطرح در هیأت 
ارجاع کمیویو 

  تکمیل شناسنامه علم  توسط متقاض

بررس  و ارزیاب  پرونده در کمیویو  تخصص 
حداکثر ظرف مدت یک ماه از زما  ارجاع کمیته

زما  بند  بررس  پرونده ها  ارتقا مطابق آئین نامه

به صورت  همزما  انجام شود 

احراز شرایط عدم احراز شرایط

عههودت پرونههده بههه 
متقاض  حداکثر ظهرف

هفتههه پهه  از 1مههدت 
بررس  با ذکر دالیل 

عدم احراز شرایط احراز شرایط

هعودت پرونده به دانشکد

احراز شرایط عدم احراز شرایط

ظرفذکردالیلعودت پرونده با 
ه مدت یک هفته پ  از بررس  ب

دانشکده 

عدم تأییدتأیید

روز پ  از تصویب 20ابالغ رأ  هیأت حداکثر م ابالغ به کارگزین  جات صدور حک

أت اعتراض متقاض  به تصمیم هی
روز از ابالغ 20ظرف مدت 

اط  مراحل بازبین  پرونده ارتق



مالت قانون  توضیحات  عنوا  عااییت 

--------

-علمه مندرج در گزارش نامهه ها کاربرگتکمیل 
-پژوهشه ، آموزشه ، اجتمهاع -تربیت -عرهنگ 
پیوسهتاا  مهوردایصهاقو اجرای -علم و عناور 

مشتمل بر احکام، مهدارک و )نیاز موضوع درخواست 
ت گروه از نظهر عااییهتأییدمدیر، (موتندات مصدّق

ل ها  مرتبط با گروه، تحویل و ثبهت پرونهده تکمیه
و اخذ رسید« کمیته»شده در دبیرخانه 

تکمیل شناسنامه 
علم  توسط متقاض 

ثبههت مههاه از تههاریخ1
پرونده

ارسال مهدارک و موهتندات مربهوط بهه عااییتاها  
یو  عرهنگ ، تربیت  و اجتماع  متقاض  بهه کمیوه
عرهنگ  و ارزیاب  آناا در کمیویو  یاد شده

ارسال مدارک مربوط به
عااییتاهها  عرهنگهه  

به کمیوهیو  ( 1ماده )
عرهنگ 

روز از زما  45حداکثر 
ثبت پرونده 

مدارک و موتندات مربهوط بهه امتیازده بررس  و 
ارتقا  مرتبهه و شهیوه نامهه نامۀآیین4و 3، 2مواد 

به عااییتاا« کمیته»امتیازده مربوط و 

ارزیهههاب  مهههدارک و 
و 4و3،2موتندات مواد 
توسهههط امتیهههازده 
کمیته منتخب 

هفته پ  از 1حداکثر 
بررس  

در صههورت احههراز شههرایط الزم از نظههر کمیوههیو  
یرخانۀدبعرهنگ  و کمیته منتخب، تحویل پرونده به 

آ  به عضهو هیهات اعادۀصورت، هیات و در غیر این
دالیلذکرعلم  با 

تحویهههل پرونهههده و 
ه موتندات به دبیرخانه

ممیزههیأت 

1حداکثر ظرف مدت 
ماه از زما  ارجاع

سط کمیته توشدۀارجاعها پروندهبررس  و ارزیاب  
مربوطتخصص کمیویو  

بررسههه  و ارزیهههاب  
پرونههده در کمیوههیو  

تخصص  

مههاه از 3ظههرف مههدت 
ارجههاع کمیوههیو  و در 
صههورت عههدم احههراز 

واحدآ  به اعادۀشرایط، 
دالیهل، ذکهربها مربوط 

حداکثر ظرف مدت یهک 
هفته پ  از بررس 

، ارسهال کمیوهیو پ  از احراز شرایط الزم از نظهر 
یمبرا  طرح و اتخاذ تصهمهیات دبیرخانۀپرونده به 

ممیزهناای  توسط هیات 

ممیزهطرح در هیأت 

20حداکثر ظرف مدت 
روز از تاریخ تصویب

تمصوباابالغ 

. ماه به طول بینجامد6کل عرایند بررس  پرونده ارتقا نباید بیش از : تذکر


