
  کمیته های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه

 دکتر امیر پیمانی،  ، دکتر نوید محمدی نعمت اهلل غیبی: دکتر مهرزاد سرایی ، دکتر  گروه علوم پایه– 1

 ، دکتر امیرمحمد کاظمی فر ، دکتر منوچهر مهرام ، دکتر شبنم جلیل القدر، دکتر حاج آقامحمدی دکتر حمیدرضا جوادی:  گروه بالینی – 2

، دکتر محمدمهدی امام جمعه، دکتر سونیا اویسی، دکتر احمد دکتر محمدرضا ساروخانی:  گروه بهداشت، پیراپزشکی و پرستاری – 3

 نیک پی، دکتر امیر پاکپور

 ، دکتر پرویز پدیسار ، دکتر مامک عادل ریم تفنگ چی هادکتر م:  گروه دندانپزشکی – 4

ابتدا مدارک ارتقاء عضو هیات علمی در کمیته تخصصی دانشکده بررسی و امتیازدهی می گردد و سپس جهت بررسی مجدد  شرح وظایف :

 دانشگاه تحویل می گردد. در جلسات کمیته های تخصصی هیات ممیزه دانشگاه بررسی گردیده و جهت تصمیم نهایی به هیات ممیزه 

 

 کمیته فرهنگی ماده یک آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

اجتماعی اعضای هیات علمی متقاضی ارتقاء، کمیسیونی با ترکیب ذیل  –تربیتی  –جهت بررسی و تعیین امتیازات فرهنگی : شرح وظایف 

 تشکیل می شود.

 به عنوان رئیس کمیسیوندانشگاه رئیس  – 1

 نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری رئیس  – 2

 فرهنگی و یا عناوین مشابه به عنوان دبیر کمیسیون –معاون دانشجویی  - 3

 /پژوهشی حسب مورد در موسسه های آموزشی/پژوهشیمعاون آموزشی – 4

 ئیس دانشگاهو تایید ر یک نفر عضو هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیات اجرایی جذب دانشگاه – 5

 

 کمیته ترفیع پایه دانشگاه

باتوجه به تاریخ سالیانه ترفیع پایه که از معاونت توسعه به عضو هیات علمی اعالم می گرد، نامبرده موظف است مدارک  شرح وظایف :

آموزشی و پژوهشی خویش را تحویل دانشکده داده و پس از بررسی، مدارک به همراه امتیازات جهت طرح در کمیته ترفیع پایه دانشگاه به 

می گردد، سپس مصوبات صورتجلسه مذکور )موافقت/مخالفت( جهت اعمال در حکم کارگزینی به معاونت توسعه  اداره امور هیات علمی ارسال

 ارسال می گردد.

 رئیس دانشگاه، معاون آموزشی دانشگاه، معاون پژوهشی دانشگاه اعضای کمیته ترفیع پایه دانشگاه :

 



 

 

 وظایف: هیات جذب موسسه

 

 هیأت اجرایی جذب دانشگاه: -1

 های آموزشی و پژوهشی شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیأت علمی در گروه -1

 انجام فراخوان عمومی برای جذب هیأت علمی مؤسسه -2

گیری در خصوص نحوه و چگونگی استخدام اعضای هیأت علمی اعم از قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی، رسمی قطعی، هیأأت علمأی حأر      تصمیم -3

 ها و مقررات مربوحه نامه مأموریت و انتقال اعضای هیأت علمی در چهارچوب آیینسربازی، 

 اعالم نظر در خصوص جذب اعضای هیأت علمی متقاضی استخدام در مؤسسه و متقاضیان راتبه تحصیلی از لحاظ توانایی علمی و صالحیت عمومی -4

 ای هیأت علمینظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعض -5

 ارائه گزارشات مستمر سالیانه حسب مورد به هیأت مرکزی جذب -6

 

 کارگروهها:

 هیات اجرایی جذب در موارد مطروحه جهت تسریع در روند بررسی جذب کارگروههای علمی و عمومی به شر  ذیل تشکیل می دهد 

 الف:کارگروه بررسی صالحیت علمی: 

 تشکیل می گردد. 000ان )استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی وبمنظور بررسی توانایی علمی متقاضی

 

 ب:کارگروه بررسی صالحیت عمومی: 

 تشکیل می گردد 000بمنظور بررسی صالحیت عمومی متقاضیان )استخدام پیمانی، تبدیل وضعیت استخدامی و

 


