
 رسانی دستگاهجهت ارائه روی پایگاه اطالعخدمت خدمت/زیر اطالعاتفرم 
 شناسه خدمت جذب و ارتقاء اعضاي هيات علمي :عنوان خدمت

 (G2Gخدمت به دیگردستگاه هاي دولتي)            (G2B) خدمت به کسب و کار    (           G2Cخدمت به شهروندان )          : نوع خدمت

 : شرح خدمت
 هاد آنها جهت تصویب به مراجع ذیربطتدوین سياست هاي اجرایي و مقررات و آیين نامه هاي مربوط به جذب اعضاي هيات علمي )اعم از توانایي هاي علمي و صالحيت عمومي ( و پيشن -1

 مقررات و آیين نامه هاي مربوط و پيشنهاد اصالح آنها به وزیر براي تصویببازنگري در  -2

 تهيه ، تنظيم و پيشنهاد آیين نامه داخلي هيات مرکزي جذب و ارائه به وزیر براي تصویب -3

 سمي قطعي(بررسي و تائيد جذب داوطلبان عضویت در هيات علمي موسسات آموزش عالي )اعم از قراردادي، پيماني، رسمي آزمایشي ، ر -4

 بررسي و تائيد توانایي هاي علمي و صالحيت عمومي متقاضيان تبدیل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي -5

 بررسي و تائيد توانایي هاي علمي و صالحيت عمومي اعضاي هيات هاي اجرایي و پيشنهاد به هيات عالي جهت تائيد نهایي -6

 یت در هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عاليبررسي و تائيد صالحيت عمومي راتبه هاي متقاضي عضو -7

 غير انتفاعي –موسس و هيات امناء موسسات آموزش عالي غيردولتي بررسي و تائيد اوليه صالحيت عمومي اعضاء -8

 بررسي و تائيد صالحيت عمومي اشخاصي که به عنوان رئيس مراکز آموزش عالي غيردولتي معرفي مي شوند. -9

 شكایات مطروحه و نظارت بر عملكرد هيات هاي اجرایي جذب و ارزیابي فعاليت هاي آنها و ارائه گزارش آن به مراجع ذیربطرسيدگي به کليه  -10

 انجام سایر امور محوله از هيات عالي جذب -11

 تپایان خدم –کپي و اصل شناسنامه و کارت ملي  –ارسال پرونده یا نامه از دانشگاههاي علوم پزشكي  مدارک مورد نياز:
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 ماه 6روز الي  45بسته به نوع خدمت  خدمت: ارایه زمان متوسط مدت

  ساعات ارائه خدمت:

 بار در ماه 4 حضوري بار مراجعه تعداد
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      http://aac.behdasht.gov.ir اینترنتي    

 

                          پست الكترونيک    

      :تلفن گویا یا مرکز تماس    

  تلفن همراه    

  پيام کوتاه    

 خدمات پيشخوان ارائه خدمت یا دفاتر دفاتر     



 نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت 
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