
 

 

 دتیزخاًِ کویتِ هٌتخة :    هزحلِ دٍم

  هزاجعِ تِ دتیزخاًِ کویتِ هٌتخة، ثثت درخَاست ٍ ارائِ هستٌذات 1

 تزرسی اٍلیِ تَسط دتیزخاًِ کویتِ  2

 در صَرت عذم تکویل پزًٍذُ ارجاع تِ عضَ ّیات علوی ٍ پس اس تکویل هستٌذات، ارائِ رسیذ تِ عضَ ّیات علوی 3

ح    

 

:تاریخ بازنگری  

20/08/1393  

 علمی هیات اعضای ارتقای پرونده بررسی مراحل

 

 عضو هیات علوی:  هرحله اول

 .ّایی کِ اهضاء عضَ ّیات علوی ًیاس دارد  آئیي ًاهِ ارتقاء فقط قسوت2تکویل پیَست شوارُ  1

 .گیزد الشاهی است، در غیزایٌصَرت تِ آى تٌذ اهتیاسی تعلق ًوی (ّای ارشذ اصل هقاالت ٍ کتاب ٍ پایاى ًاهِ)ارائِ کلیِ هستٌذات  2

 

 (هعاونت پژوهشی)دبیرخانه کویته هنتخب :    هرحله دوم

  هزاجعِ تِ دتیزخاًِ کویتِ هٌتخة، ثثت درخَاست ٍ ارائِ هستٌذات 1

 تزرسی اٍلیِ تَسط دتیزخاًِ کویتِ  2

 در صَرت عذم تکویل پزًٍذُ ارجاع تِ عضَ ّیات علوی ٍ پس اس تکویل هستٌذات، ارائِ رسیذ تِ عضَ ّیات علوی 3

 

  1کویسیوى تخصصی هاده :  هرحله سوم

  (تخش فزٌّگی) قاًَى ارتقاء 1  تزای اهتیاسدّی هادُ 1 ارجاع پزًٍذُ تِ کویسیَى تخصصی هادُ  1

  ٍ در غیزایٌصَرت ارجاع تِ عضَ ّیات علوی4در صَرت کسة اهتیاس السم ارجاع تِ هزحلِ  2

 

 کویته هنتخب:      هرحله چهارم

  (4 ٍ 3 ، 2هادُ  )ّای دیگز  تزرسی پزًٍذُ جْت اهتیاسدّی تخش 1

  ٍ در غیزایٌصَرت ارجاع تِ عضَ ّیات علوی5در صَرت کسة اهتیاس السم ارجاع تِ هزحلِ  2

 

 هیات هویزه دانشگاه فردوسی:  هرحله پنجن

 ارسال پزًٍذُ تِ ّیات هویشُ داًشگاُ فزدٍسی 1

 تزرسی پزًٍذُ در کویسیَى تخصصی ٍ ّیات هویشُ داًشگاُ فزدٍسی  2

  ٍ در غیزایٌصَرت ارجاع تِ عضَ ّیات علوی2در صَرت کسة اهتیاس السم صذٍر حکن ارتقاء تِ تاریخ رسیذ هذارک در هزحلِ  3
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 1اعضاء کویسیوى تخصصی هاده 

 (رئیس کوسیَى)رئیس ًْاد ًوایٌذگی هقام هعظن رّثزی  1

 هعاٍى آهَسشی 2

 فزٌّگی-  هعاٍى داًشجَیی 3

 یک ًفز عضَ ّیات علوی تا حذاقل هزتثِ داًشیاری 4

 یک عضَ ّیات علوی تِ عٌَاى ًوایٌذُ شَرای فزٌّگی داًشگاُ 5

 

 

 اعضاء کویته هنتخب دانشگاه

 (رئیس کویتِ) رئیس داًشگاُ 1

 (دتیز کویتِ)هعاٍى آهَسشی  2

 هعاٍى پژٍّشی  3

 رئیس داًشکذُ هزتَطِ هتقاضی 4

 یک ًفز اس اعضای ّیات علوی هتخصص در رشتِ ٍ گزایش فزد هتقاضی تِ پیشٌْاد رئیس داًشکذُ ٍ تاییذ هعاٍى آهَسشی 5

 یک عضَ ّیات علوی اس طزف داًشگاُ فزدٍسی تِ عٌَاى ًوایٌذُ ّیات جذب 6
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