
موضوع به گروه آموزشی و یا پژوهشکده مربوطه جهت طی مراحل ..) وزارتخانه و (در صورت ارائه درخواست توسط شخص استاد، و یا معرفی استاد از مراجع دیگر *
در صورت عدم (. استاد افتخاری خواهد بود... یرنامه پیشنهادی شامل جزئیات و زمانبندی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و **. خواهد شد فوق ارجاع

 )خواهد شد داده موافقت در هر یک از مراحل، موضوع به واحد درخواست کننده ارجاع

 فلوچارت فرایند جذب هیات علمی افتخاری

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

به  *معرفی استاد توسط گروه آموزشی یا مرکز تحقیقات
شورای دانشکده یا شورای پژوهشی مرکز به همراه ارسال  

 برنامه پیشنهادی به شوراهای مذکور **رزومه فرد و

 طرح موضوع در شورای دانشکده یا شورای پژوهشی مرکز تحقیقات

ارسال موافقت شورای دانشکده و یا شورای پژوهشی مرکز تحقیقات به   همراه رزومه، کپی 
پاسپورت و برنامه پیشنهادی استاد مورد نظر، با امضای رییس دانشکده یا رییس مرکز 

 معاونت تحقیقات و فناوریتحقیقات به 

 اعالم موافقت هیات رییسه دانشگاه توسط دبیر هیات رئیسه به معاونت تحقیقات و فناوری

 با آیین نامه استاد افتخاری توسط  معاونت تحقیقات و فناوریمستنداتبررسی و تطبیق

استاد افتخاری به هیات ارسال تائیدیه  کمیته جذب استاد یا رییس دانشگاه و کمیته جذب
 رییسه توسط معاونت تحقیقات و فناوری

 ارسال مدارک و مستندات بررسی شده به حراست توسط معاونت تحقیقات و فناوری

تهیه پیش نویس ابالغ و ارسال آن به رییس دانشگاه توسط معاونت تحقیقات و فناوری  به 
 یقاترییس دانشکده یا مرکز تحق همراه رونوشت به  

 انعقاد قرارداد با استاد افتخاری توسط دانشکده یا پژوهشکده

معاونت  توسط جمع بندی گزارش ها ، تحلیل و ارائه گزارش جامع
 تحقیقات و فناوری

اعالم نائیدیه صالحیت اخالقی و عمومی توسط کمیته جذب استاد یا رئیس دانشگاه به 
 معاونت تحقیقات و فناوری

  اعالم تائیدیه حراست به معاونت تحقیقات و فناوری

ارسال موافقت حراست و سایر مدارک به کمیته جذب استاد یا رئیس دانشگاه جهت تائید 
  صالحیت اخالقی و عمومی استاد توسط معاونت تحقیقات و فناوری

  طرح موضوع در کمیته جذب استاد افتخاری توسط معاونت تحقیقات و فناوری

ارائه گزارش ارزیابی عملکرد استاد افتخاری توسط دانشکده یا مرکز تحقیقات به 
 معاونت تحقیقات و فناوری


