دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
مرکز امور هیات علمی
فلوچارت فرایند پذیرش مدرسین دانشگاهی
( در قالب تعهدات قانونی ،قرارداد آموزشی ،پژوهشی و درمانی و حق التدریس)
درخواست کتبی متقاضی به
معاونت آموزشی دانشگاه

تکمیل فرم معرفی اولیه و الصاق مستندات درخواستی توسط فرد متقاضی

بررسی اولیه درخواست در معاونت آموزشی دانشگاه ( شامل ارزیابی وضعیت موجود مدرسین دانشگاه ،تعداد
واحدهای درسی مدرسین موجود ،شرایط علمی و اداری فرد متقاضی و ضرورت بهکارگیری نیروی جدید)
مدت زمان مورد نیاز :حداکثر سه هفته

قرار میگیرد؟

خیر

الف

عدم نیاز،
درخواست
فرد بایگانی
می شود.

انعکاس درخواست به کمیسیون مشترک معاونتهای

آیا متقاضی در
گروههای بالینی

در صورت

بلی

آموزشی و درمان دانشگاه و اتخاذ تصمیم کمیسیون
مدت زمان مورد نیاز :حداکثر پنج هفته

الف

انعکاس درخواست از معاونت آموزشی دانشگاه به دانشکده و گروه آموزشی مربوطه ( در خصوص مدرسین آموزشی)
انعکاس درخواست از معاونت آموزشی دانشگاه به معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه ( در خصوص مدرسین پژوهشی)
مدت زمان مورد نیاز :حداکثر  5روز

آیا درخواست فرد مورد موافقت قرار می-

گیرد؟

خیر

(حداکثر زمان مورد نیاز جهت اتخاذ

مکاتبه دانشکده یا معاونت
تحقیقات و فن آوری مبنی بر عدم
نیاز و اختتام فرایند پذیرش

تصمیم دانشکده ،گروه آموزشی یا معاونت

متقاضی

تحقیقات :یک ماه)

بلی
 .1طرح درخواست در هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ( جهت مدرسین مشمول تعهدات قانونی هیات علمی ،قرارداد آموزشی ،پژوهشی
و درمانی و حق التدریس) .حداکثر زمان مورد نیاز :دو ماه
 .2انعکاس درخواست به هیات رییسه دانشگاه ( جهت مشمولین تعهدات قانونی در قالب غیر هیات علمی) .حداکثر زمان مورد نیاز :یک ماه

آیا درخواست مورد
موافقت قرار میگیرد؟

بلی

تنظیم مکاتبات مربوط به پذیرش درخواست فرد
متقاضی توسط مرکز امور هیات علمی دانشگاه
حداکثر زمان مورد نیاز :یک هفته

خیر
اعالم نتیجه به متقاضی و
اختتام فرایند پذیرش

تهیه و تنظیم :مرکز امور هیات علمی دانشگاه
دکتر سیمین موعودی ،سرپرست مرکز امور هیات علمی دانشگاه
فروغ رمضانیان ،کارشناس مسئول امور کارگزینی هیات علمی
مختار علیجانزاده ،کارشناس مسئول دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه
حمید مهدیقلی زاده ،کارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه
شماره تماس31102123120 :

