
 

صذٍس حکن استخذاهی پیواًی 

هؼشفی هتقاضیاى تِ هشکض تْذاشت ٍ اداسُ کل تشخیص َّیت ًیشٍی اًتظاهی

دسخَاست شواسُ استخذاهی اص دفتش اسصیاتی ٍ آهَصش ػالی ٍصاست ػلَم

اسسال پشًٍذُ صالحیت ػوَهی هتقاضیاى تِ هشکض جزب ٍصاست ػلَم 

ػالم اساهی پزیشفتِ شذگاى دس پشتال هشکض جزب ٍصاست ػلَم

اسسال صَستجلسِ کاسگشٍُ جزب تِ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ اًساًی ٍ اهَس پشتیثاًی

تکویل پشًٍذُ هتقاضی تَسظ دفتش اهَس ّیات ػلوی ٍ هؼشفی تِ دفتش حشاست  

سخٌشاًی ػلوی دس پژٍّشکذُ هشتثظ ٍ اًجام هصاحثِ تَسظ ّیات اجشایی جزب پژٍّشگاُ 

تشسسی تَاًایی ػلوی هتقاضی دس کاسگشٍُ ػلوی پژٍّشکذُ اسائِ هذاسک تِ دفتش اهَس ّیات ػلوی

اسسال سصٍهِ هتقاضی تِ گشٍُ پژٍّشی هشتثظ

هؼشفی داٍعلثاى تِ دفتش ّیات ػلوی پژٍّشگاُ تَسظ ٍصاست ػلَم

ششکت دس فشاخَاى ٍصاست ػلَم

فلوچارت نحوه ورود به خذمت و مراحل استخذام پیمانی پژوهشگاه استانذارد

ػالم ًیاص گشٍُ ّای پژٍّشی پژٍّشگاُ تِ تخصص ّای هَسد ًیاص تِ ٍصاست ػلَم



 

 فلوچارت شرایط و مراحل ارتقاء به مرتبه استادیاری

 

 

 

 

  

اسسال حکن جْت تاییذ ًْایی تِ دفتش ّیات ّای اهٌاء ٍصاست ػلَم

صذٍس حکن استقاء تَسظ پژٍّشگاُ

صذٍس اتالؽ حکن استقاء تَسظ دفتش ّیات ّای اهٌاء ٍصاست ػلَم

اسسال پشًٍذُ تِ دفتش ّیات ّای اهٌاء ٍصاست ػلَم

تشسسی پشًٍذُ هتقاضی تَسظ کویتِ تشفیؼات پژٍّشگاُ

(هشتَط تِ قثل ٍ تؼذ اص فشاغت اص تحصیل)اسائِ حذاقل دٍ هقالِ چاج شذُ ػلوی پژٍّشی 

اسائِ هذسک دکتشی



 فلوچارت شرایط تبذیل وضعیت پیمانی به رسمی آزمایشی

 

 

 

 

  

اسسال حکن جْت تاییذ ًْایی تِ دفتش ّیات ّای اهٌاء ٍصاست ػلَم

صذٍس حکن تثذیل ًَع استخذام تِ سسوی آصهایشی تَسظ پژٍّشگاُ

اتالؽ حکن تثذیل ٍضؼیت تَسظ دفتش ّیات اهٌاء ٍصاست ػلَم

سسال پشًٍذُ ػلوی ٍ ػوَهی تِ هشکض جزب جْت اخز صالحیت ػلوی ٍ ػوَهی

عشح پشًٍذُ دس کویتِ تشفیؼات

تاییذ کاسگشٍُ تشسسی تَاًایی ػلوی گشٍُ هشتَط

تکویل هذاسک ٍ فشم ّای هشتَعِ تَسظ ػضَ

(  سال 5حذاکثش )سال تَقف دس هشحلِ پیواًی  2حذاقل 

دسصذ اهتیاص استقاء تِ هشتثِ تاالتش 70کسة حذاقل 



 فلوچارت ارسال درخواست ترفیع ارتقاء اعضای هیات علمی پژوهشگاه 

 

 

دس صَست هَافقت ٍ تاییذ اػالم تِ هؼاًٍت تَسؼِ هٌاتغ اًساًی جْت صذٍس حکن

اػالم ًتیجِ تِ پژٍّشکذُ ریشتظ ٍ فشد هتقاضی تَسظ هؼاًٍت پژٍّشی

اػالم ًتیجِ ًْایی تَسظ دتیش کویتِ تشفیؼات پژٍّشگاُ تِ هؼاًٍت پژٍّشی 

تشسسی پشًٍذُ دس کویتِ تشفیؼات

تشسسی ٍ تاییذ پشًٍذُ تَسظ هؼاًٍت پژٍّشی ٍ اسسال تِ دتیشخاًِ کویتِ تشفیؼات

اسسال پشًٍذُ هتقاضی تِ هؼاًٍت پژٍّشی

تشسسی اٍلیِ دس کاسگشٍُ پژٍّشکذُ هشتَعِ ٍ اهتیاص دّی

تکویل فشم هشتَعِ تَسظ هتقاضی ٍ تحَیل آى تِ ّوشاُ هستٌذات تِ هذیش گشٍُ پژٍّشی



 فلوچارت ارسال درخواست احتساب سنوات اعضای هیات علمی پژوهشگاه 

 

 

دس صَست هَافقت ٍ تاییذ اػالم تِ هؼاًٍت تَسؼِ هاتغ اًساًی جْت صذٍس حکن

اػالم ًتیجِ تِ پژٍّشکذُ ریشتظ ٍ فشد هتقاضی تَسظ هؼاًٍت پژٍّشی

اػالم ًتیجِ ًْایی تَسظ دتیش کویتِ تشفیؼات پژٍّشگاُ تِ هؼاًٍت پژٍّشی

دسیافت پاسخ اص ٍصاست ػلَم

اسسال هستٌذات تِ ّوشاُ صَستجلسِ تِ دفتش ّیات اهٌاء ٍصاست ػلَم

تشسسی پشًٍذُ دس کویتِ تشفیؼات

تشسسی ٍ تاییذ پشًٍذُ تَسظ هؼاًٍت پژٍّشی ٍ اسسال تِ دتیشخاًِ کویتِ تشفیؼات

اسسال پشًٍذُ هتقاضی تِ هؼاًٍت پژٍّشی

تشسسی اٍلیِ دس کاسگشٍُ پژٍّشکذُ هشتَعِ ٍ اهتیاص دّی 

تکویل فشم هشتَعِ تَسظ هتقاضی ٍ تحَیل آى تِ ّوشاُ هستٌذات تِ هذیش گشٍُ پژٍّشی



فلوچارت تبذیل وضعیت کارشناسان رسمی قطعی دارای دانشنامه دکتری به عضو هیات علمی در 

 مرتبه استادیاری

 

 

اسائِ حکن چْاستشگی تِ دفتش ّیات ّای اهٌاء ٍصاست ػلَم، جْت تاییذ ٍ هوَْس شذى تِ هْش سثض

( دفتش ًظاست ٍ اسصیاتی)صذٍس حکن چْاس تشگی تشاساس تاسیخ ًاهِ اتالؽ 

(  تِ ّوشاُ اسسال صالحیت ػلوی ٍ ػوَهی)اػالم ًیاص تِ دفتش ًظاست  ٍ اسصیاتی جْت دسخَاست صذٍس اتالؽ 

(تَسظ دفتشّیات ػلوی) ثثت اعالػات دس ساهاًِ دفتش ًظاست ٍ اسصیاتی 

سال اص دفتش جزب ٍصاست ػلَم40دسخَاست هجَص کثش سي تشای افشاد تاالی 

دسخَاست صالحیت ػلوی ٍ ػوَهی اص دفتش جزب ٍصاست ػلَم جْت صذٍس هجَص

اًجام هصاحثِ ػلوی ٍ اسائِ سخٌشاًی دس هحل پژٍّشگاُ

کسة حذاقل اهتیاصات الصم عثق ضَاتظ جاسی ٍصاست ػلَم ٍ تاییذ کویتِ تشفیؼات

دسخَاست هتقاضی ٍ اسسال فشم ّای هشتثظ تِ ّوشاُ هستٌذات ػلوی تِ کویتِ تشفیؼات  

(دسصذ اهتیاص استقاء تِ هشتثِ تاالتش 70کسة حذاقل )

(تا تَجِ تِ اػالم ًیاص پژٍّشگاُ ) ثثت ًام دس فشاخَاى ػوَهی جذب اػضای ّیات ػلوی 


