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مرحله  :1عضو هیات علمی
کمیته منتخب
مرحله دوم :دبیرخانه

1

1

2

2
3

1
2

ح

تکمیل فرم های بند  3ارتقا (پژوهشی)
مراجعه به دبیرخانه کمیته منتخب ،ثبت درخواست و ارائه مستندات
کمیتهکلیه مستندات مورد نیاز این بند
دبیرخانهبند  3و
تکمیل شده
ارائه درخواست به معاون پژوهشی دانشگاه همراه
فرمتوسط
بررسی بااولیه
تکمیل مستندات ،ارائه رسید به عضو هیات علمی
پژوهشیپس از
هیات علمی و
مرحلهبه:2عضو
در صورت عدم تکمیل پرونده ارجاع
دانشگاه
معاون
بررسی اولیه امتیازات پژوهشی با همکاری رئیس دانشکده یا نماینده پژوهشی دانشکده
در صورت داشتن حداقل امتیازات الزم ،اعالم به کارگزینی دانشگاه جهت ثبت درخواست در سامانه نور رضوی

مرحله  :3کارگزینی دانشگاه
1

ثبت درخواست تبدیل وضعیت برای عضو هیات علمی در سامانه نور رضوی و اعالم به عضو هیات علمی

مرحله  :4عضو هیات علمی
1

تکمیل اطالعات در سامانه نور رضوی و تایید آن و اعالم به کارگزینی

2

تکمیل کلیه بندهای فرم ارتقا و ارسال کلیه مستندات الزم ،پرینت فرم ها و  CDمستندات به دفتر جذب دانشگاه

مرحله  :5کارگزینی دانشگاه
1

تایید اطالعات در سامانه نور رضوی ( با این عملیات درخواست جهت بررسی صالحیت عمومی به دانشگاه فردوسی ارسال خواهد شد).

مرحله  :6دفتر جذب دانشگاه
1

ارجاع پرونده به معاون آموزشی جهت تشکیل کارگروه بررسی توانایی علمی و تکمیل امتیازات در فرمهای مربوطه

2

ارجاع پرونده به معاون دانشجویی و فرهنگی جهت تشکیل کمیسیون فرهنگی و تکمیل امتیازات در فرمهای مربوطه

3

ارسال نتیجه به دبیرخانه جهت ارجاع به هیات اجرایی جذب
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اعضای کارگروه بررسی توانایی علمی
1

رئیس دانشگاه (رئیس کارگروه)

2

معاون آموزشی (دبیرکارگروه)

3

معاون پژوهشی

4

نماینده هیات اجرایی جذب

5

رئیس دانشکده

6

دو نفر از اعضای هیات علمی متخصص در رشته و گرایش فرد متقاضی به پیشنهاد رئیس دانشکده و تایید معاون پژوهشی

اعضای کارگروه تخصصی ماده ( 1کمیسیون فرهنگی)
1

رئیس دانشگاه (رئیس کمیسیون)

2

نماینده نهاد رهبری استان

3

معاون دانشجویی-فرهنگی (دبیر کمیسیون)

4

مدیر امور فرهنگی دانشگاه (نماینده شورای فرهنگی)

5

معاون آموزشی

6

نماینده هیات اجرایی جذب

صفحه  2از 2

