
 

 اقدام کنندگان

  هیأت اجرایی جذب دبیر /دبیرخانه

  دانشکده/ رئیس دانشکده

  عضو هیأت علمی

  مرکز جذب

  معاونت آموزشی

های تبدیل تکمیل شناسنامه و فرم  -1

 وضعیت
ارسال درخواست تبدیل وضعیت به  -2

 داریارئیس دانشکده در اتوماسیون 
 

 بررسی اولیه پرونده

تقاضیم  

ارجاع درخواست عضو هیأت علمی به دبیر 

 اجرایی جذب هیأت

  1 ارسال کاربرگ های ماده

همراه با مستندات مربوطه به 

معاونت فرهنگی جهت 

برگزاری کمیسیون تخصصی 

 و اعالم نظر

بررسی و تطبیق مدارک بارگزاری شده 

سامانه مهر رضوی با  اصل مدارک  در

 عضو هیأت علمی

برگزاری جلسه کارگروه صالحیت 

 عمومی

 

ارسال درخواست به مراجع ذیصالح برای 

 احراز صالحیت های عمومی در سامانه

()تحقیقات و استعالمات  

و کمیسیون تخصصی برگزاری 

بررسی مدارک و مستندات 

 مربوطه

مراجعه به سامانه مهر رضوی و ایجاد حساب 

راهنمای مراحل درخواست "کاربری  بر اساس 

 "جذب تبدیل وضعیت در سامانه

 

 اقدام کننده: عضو هیأت علمی

 اقدام کننده: رئیس دانشکده

دانشکدهرئیس  اقدام کننده:   

: رئیس دانشکدهاقدام کننده  

معاونت آموزشی اقدام کننده:  

 اقدام کننده: عضو هیأت علمی

 

 اقدام کننده: دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

 

دبیر هیأت اجرایی جذباقدام کننده:   

 

 اقدام کننده: دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
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  مدارک و مستندات در جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه بررسی

 

 ارسال الکترونیکی پرونده به  مرکز جذب اعضای هیأت علمی

 

رسال فیزیکی پرونده ا  

 

 ابالغ رای 

 

 اقدام کننده: دبیر هیأت اجرایی جذب

 

   اقدام کننده: دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

 

 اقدام کننده: دبیرخانه هیأت اجرایی جذب

 

مرکز جذب: اقدام کننده  

 

قطعی -به رسمی آزمایشی -رسمی  مراحل درخواست تبدیل وضعیت از  

  رسال رأی مرکز جذب به کارگزینی جهت صدور حکما

 
 اقدام کننده: دبیر هیأت اجرایی جذب

 

کمیته منتخب و جلسه  برگزاری

مستندات بررسی مدارک و 

 مربوطه
 اقدام کننده: رئیس دانشکده

راهنمای عضویت و بارگزاری "ارسال فایل 

به عضو هیأت  "اطالعات در سامانه مهر رضوی

 علمی

دبیرخانه هیأت اجرایی جذباقدام کننده:   

 


