
 
 
 
 

 بسمه تعالی

 شیوه نامه و فرآیند اجرائی تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

 از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 :مقدمه

ین شیوه نامه و فرایند اجرائی آن به استناد آیین نامه تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی، به منظور تسهیل در ا

اعضای هیات علمی که ارتقاء مرتبه یافته و الزاما یک دوره آزمایشی را طی نموده و رفتار و عملکرد آنان ارائه خدمت حین اشتغال 

از نظر لیاقت )علمی، اخالقی و مسئولیت پذیری(، کاردانی، روحیه خدمت، نظم و انضباط آموزشی وپژوهشی مورد ارزیابی قرار 

موافقت کارگروه بررسی صالحیت عمومی و هیات اجرائی جذب دانشگاه تبدیل گرفته است و شرایط الزم را احراز نموده و با کسب 

 ابند، تهیه و تنظیم گردیده است.ی وضعیت می

 

 

 

 تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مربی از پیمانی به رسمی آزمایشی _1ماده 

مربی با مدرک کارشناسی در این شیوه نامه، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی یت استخدامی منظور از تبدیل وضع

ارشد از پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی می باشد که طی درخواست ایشان و دارا بودن شرایط الزم با 

ه ها و آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی در نظر گرفتن آیین نامه تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگا

 پذیرد. صورت می

 آزمایشی:یات علمی مربی ازپیمانی به رسمی لزامات تبدیل وضعیت استخدامی اعضای ها_ 2ماده 

       لالزامات و ضروریات جهت تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه از پیمانی به رسمی آزمایشی به شرح ذی

 می باشد:

 (سال در وضعیت استخدام هیات علمی پیمانی3_5الف( توقف حداقل )

 ( امتیازات ارتقاء مرتبه استادیاری به دانشیاری در کلیه ماده ها، طبق آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی %07ب( کسب حداقل )

 انواع تبدیل وضعیت استخدامی:
 آزمایشیتبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی با مرتبه مربی یا استادیاری از پیمانی به رسمی *

  قطعی اری از رسمی آزمایشی به رسمی*تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی با مرتبه مربی یا دانشی

 

 قطعی

 

 

 

 خخععت

 

 

 



 
 
 
 

 ج( نامه موافقت دانشکده و گروه با درخواست متقاضی

 تقاضید(احراز صالحیت عمومی م

 و( موافقت هیات اجرائی جذب دانشگاه

 از پیمانی به رسمی آزمایشی:فرایند تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مربی  _3ماده 

 ( سال در مرتبه مربی پیمانی به دانشکده3-5. ارسال درخواست متقاضی پس از توقف ) 1

 متقاضی و ارسال به هیات اجرائی جذب. اعالم موافقت دانشکده با تبدیل وضعیت استخدامی  2

 . ارسال پرونده ارتقاء متقاضی همراه با مستندات مربوطه از دانشکده به معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه  3

 دانشکدهارسال نتایج بررسی مستندات در کمیسیون تخصصی ماده یک فرهنگی به . 4

 از محققین . انجام مکاتبات مرتبط با مراجع ذیصالح و استعالم 4

 و فرم های تحقیق . دریافت پاسخ مکاتبات 5

 دانشگاه دبیرخانه هیات اجرایی جذب. جمع بندی فرم های تحقیق توسط  6

 جمع بندی مکاتبات و فرم ها و درج در جدول خالصه پرونده.   0

 . جمع بندی مکاتبات و فرم ها و درج در جدول خالصه پرونده8

 کارگروه بررسی صالحیت عمومی طرح درجلسه .  9

 اجرائی جذب دانشگاه جلسه هیات. طرح در17

 . بررسی مستندات متقاضی طبق فرم های ارتقاء مرتبه در کمیته منتخب دانشکده 11

 دانشگاهمعاونت آموزشی )هیات جذب (. ارسال پرونده متقاضی از دانشکده به  12

 ه هیات ممیزه مرکزیارسال پرونده متقاضی از معاونت آموزشی ب.  13

 اعالم نظر هیات ممیزه به دانشگاه. 14

 مرکز امورهیات علمی. اعالم نتیجه به  14

 . صدور حکم متقاضی 15

 

 ت استخدامی اعضای هیات علمی استادیار از پیمانی به رسمی آزمایشیتبدیل وضعی _4ماده 

منظور از تبدیل وضعیت استخدامی در این شیوه نامه، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی پیمانی با مرتبه استادیار 

)علوم پایه و بالینی( است که بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی پیمانی، درخواست ارتقاء مرتبه ایشان از استادیاری به 

مورد بررسی و تایید قرار گرفته و پس از صدور حکم ارتقاء مرتبه به دانشیاری و احراز شرایط زی مرکدانشیاری در هیات ممیزه 

توسط مراجع ذیصالح، کارگروه بررسی صالحیت عمومی و هیات اجرائی جذب وضعیت استخدامی ایشان از پیمانی به رسمی 

 پذیرد. یشی صورت میاآزم



 
 
 
 

 

 علمی استادیار از پیمانی به رسمی آزمایشی:الزامات تبدیل وضعیت اعضای هیات  _5ماده 

 گردد: پس از احراز شرایط زیر نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی متقاضیان از پیمانی به رسمی آزمایشی اقدام می

 الف(صدور حکم ارتقاء به دانشیاری متقاضی

 ب( احراز صالحیت عمومی متقاضی توسط کارگروه بررسی صالحیت عمومی دانشگاه

 موافقت هیات اجرائی جذب دانشگاه ج(

 فرایند تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی استادیار از پیمانی به رسمی آزمایشی _6ماده 

 هیات علمی دانشگاه به دبیرخانه هیات اجرائی جذبمرکز امور . ارسال نامه درخواست تبدیل وضعیت متقاضی از  1

 با مراجع ذیصالح. انجام مکاتبات بررسی صالحیت عمومی  2

 . استعالم از محققین از طریق فرم های تحقیق 3

 . دریافت و جمع بندی مکاتبات و فرم های تحقیق و درج در جدول خالصه پرونده  4

 . طرح در جلسات کارگروه بررسی صالحیت عمومی و هیات اجرائی جذب دانشگاه 5

 کارگروه بررسی صالحیت عمومی. صدور رای  6

 هیات اجرائی جذب دانشکاه . صدور رای 0

 . اعالم نتیجه به امور هیات علمی دانشگاه 8

 . صدور حکم توسط کارگزینی هیات علمی دانشگاه 9

تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مربی یا دانشیار از رسمی آزمایشی به رسمی  _ 7ماده 

 قطعی

وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی مربی یا دانشیار )علوم پایه و  منظور از تبدیل وضعیت استخدامی در این شیوه نامه، تبدیل

بالینی( است که بر اساس آیین نامه ارتقاء اعضای هیاات علمی، مدت سه سال با مرتبه مربی یا دانشیاری در وضعیت رسمی 

ز رسمی آزمایشی به رسمی و یا سه پایه ترفیع دریافت کرده اند و درخواست تبدیل وضعیت استخدامی ایشان ا آزمایشی بوده

قطعی توسط کارگزینی هیات علمی به دبیرخانه هیات اجرائی جذب ارسال و پس از احراز شرایط توسط کارگزوه بررسی صالحیت 

 عمومی و هیات اجرائی جذب؛ تبدیل وضعیت استخدامی ایشان از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی صورت میپذیرد.

 
الزامات و فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی مربی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی همانند : شیوه نامه، نکته مهم

 شیوه نامه تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی در مرتبه دانشیاری می باشد.

 

 



 
 
 
 

رسمی آزمایشی به رسمی  دانشیاراز یل وضعیت اعضای هیات علمی مربی والزامات تبد _8ماده 

 قطعی:

 احراز شرایط زیر نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی اقدام میگردد:پس از 

 مایشی متقاضیارگزینی مربی یا دانشیاری رسمی آزالف( حکم ک

 مربی یا دانشیاری آزمایشی در مرتبهرسمی ب( توقف سه ساله در وضعیت 

 پایه( در توقف سه ساله رسمی آزمایشی ج( دریافت سه پایه ترفیع )هرسال یک

 د( احراز صالحیت عمومی متقاضی توسط کارگروه بررسی صالحیت عمومی دانشگاه

 ه( موافقت هیات اجرائی جذب دانشگاه

 

 

 

 

 فرایند تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی _9ماده 

هیات علمی مبنی بر تبدیل وضعیت عضو هیات علمی با مرتبه مربی یا دانشیاری که توقف سه ساله در مرکز امور . درخواست  1

 پایه ترفیع )سالی یک پایه( دریافت نموده است. 3ت رسمی آزمایشی داشته یا وضعی

 . انجام مکاتبات مرتبط با مراجع ذیصالح  2

 . استعالم از محققین از طریق فرم های تحقیق  3

 . دریافت و جمع بندی مکاتبات و فرم های تحقیق و درج در جدول خالصه پرونده  4

 بررسی صالحیت عمومی و هیات اجرائی جذب دانشگاه. طرح در جلسات کارگروه  5

 . صدور رای کارگروه بررسی صالحیت عمومی 6

 . صدور رای هیات اجرائی جذب دانشگاه 0

 . اعالم نتیجه به امور هیات علمی دانشگاه 8

 . صدور حکم توسط کارگزینی هیات علمی دانشگاه 9

 

 الزم االجرا  می باشد.ماده تهیه گردیده و  9در 1477/ 77/ 77 اجرای مصوبه مورخاین شیوه نامه و فرایند اجرائی آن در 

 

: جهت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی، صدور حکم کارگزینی مبنی بر توقف حداقل سه سال در نکته

 ترفیع پایه )هرسال یک پایه( الزامی است. 3آزمایشی و همچنین دریافت وضعیت رسمی 

 



 
 
 
 

 فرایند ارتقاء مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

 مربی از پیمانی به رسمی آزمایشی

 

 

 

 

 

   

  

 

                                                                                                                           

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

( سال، به دانشکده3-5اعالم درخواست متقاضی پس از توقف )  

ارسال پرونده ارتقاء متقاضی همراه با مستندات مربوطه به 

 معاونت دانشجوئی فرهنگی دانشگاه
قاضی و اعالم موافقت دانشکده با تبدیل وضعیت استخدامی مت

 ارسال به هیات اجرائی جذب 

 انجام مکاتبات مرتبط با مراجع ذیصالح

 دریافت پاسخ مکاتبات و فرم های تحقیق

گی و بررسی مستندات در کمیسیون تخصصی ماده یک فرهن جمع بندی مکاتبات و درج در فرم خالصه پرونده

 ارسال نتایج به اداره جذب هیات علمی

 طرح در جلسه کارگروه بررسی صالحیت 

 عمومی و هیات اجرائی جذب دانشگاه

 اعالم نتیجه به دانشکده 



 
 
 
 

 فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

 استادیار از پیمانی به رسمی آزمایشی

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشکاهجذب  ارسال نامه از طریق امور هیات علمی به هیات اجرائی  

 مکاتبه با مراجع ذیصالح

 احراز شرایط متقاضی جهت تبدیل وضعیت

 جمع بندی مکاتبات و فرم های تحقیق و درج در جدول خالصه پرونده

 طرح در جلسات کارگروه بررسی صالحیت عمومی

 و هیات اجرائی جذب دانشگاه

عمومی و هیات اجرائی جذب دانشگاهصدور رای کارگروه بررسی صالحیت   

 اعالم به متقاضی

 اعالم نتیجه به امور هیات علمی دانشگاه

 صدور حکم کارگزینی



 
 
 
 

 فرآیند تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

 مربی و دانشیار از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                             

 مخالفت                                                                                         

 موافقت 

یات  هیات علمی به دبیرخانه جذب مبنی بر درخواست تبدیل وضعیت متقاضی ه مرکز امور نامه

پایه ترفیع   3ساله در وضعیت رسمی آزمایشی داشته یا  3با مرتبه مربی یا دانشیار که توقف  علمی

 دریافت نموده است.

 مکاتبه با مراجع ذیصالح

 احراز شرایط متقاضی جهت تبدیل وضعیت استخدامی

 جمع بندی مکاتبات و فرم های تحقیق و درج در جدول خالصه پرونده

ی طرح در جلسات کارگروه بررسی صالحیت عموم

 و هیات اجرائی جذب  دانشگاه

اجرائی جذب دانشگاه  تصدور رای کارگروه بررسی صالحیت عمومی و هیا  

 اعالم به متقاضی

 اعالم نتیجه به امور هیات علمی دانشگاه

 صدور حکم کارگزینی


