جهت ثبت خدمات اجرایی اساتید در سامانه گلستان با توجه به جدول  5دستورالعمل ترفیع و جدول  2برخی فعالیت های فرهنگی
در قسمت اطالعات جامع پژوهشی استاد ،ردیف  309خدمات اجرایی یا در تب اداری مالی :خدمات اجرایی اساتید  همکاری
اساتید در امور اجرایی نوع خدمت  :سایر موارد  کد خدمت مربوطه را انتخاب و حتما مستندات بارگذاری گردد
نحوه تائید و امتیازدهی خدمات اجرایی اساتید طبق شیوه نامه ترفیع سالیانه
کد خدمت
به محض تائید
حکم توسط خانم
زندی مهر ثبت
می گردد

92
93
108
98
به محض تائید
حکم توسط خانم
زندی مهر ثبت
می گردد

70
82
84
83
95
96
97
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
85
94
100
86
87
88
89
90
91

بندهای جدول  5خدمات اجرایی اساتید در ترفیع سالیانه

مسئول
امتیازدهی
ریاست دانشگاه
رئیس
معاونان دانشگاه
دانشگاه
روسای دانشکده ها و مدیریت فرهنگی –آموزشی -تحصیالت تکمیلی – پژوهشی –
دانشجویی  -طرح و برنامه  -روابط بین الملل -نظارت بر طرحهای عمرانی-مدیریت فناوری
اطالعات  -کارآفرینی و - ...نظارت و ارزیابی  -مدیر کتابخانه مرکزی -مدیر مزرعه آموزشی
 همکاری علمی و فنی با بخش های مختلف جامعه با موافقت رئیس دانشگاه
 همکاری در امور ستادی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 آزمایشگاه مرکزی
 سایر امور اجرایی
معاونان دانشکده ها
رئیس
مدیران گروه های آموزشی
دانشکده

مدیرگروه

معاون
آموزشی
دانشگاه
معاون
پژوهشی
دانشگاه

معاون
فرهنگی
دانشگاه

 معاونان گروه های آموزشی
 شرکت در جلسات گروه
 استاد مشاور آموزشی به تائید مدیر گروه

























نماینده تحصیالت تکمیلی در جلسه های دفاع پایان نامه دانشجویان
تدریس دروس مهارتی برای دانشجویان دانشگاه  ..یا بخش خصوصی خارج از دانشگاه
همکاری در ایجاد رشته های جدید دانشگاهی
یادگیری زبان های خارجی ..در ارائه کالس درس و تالیفات خود
مدیرموزه
عضویت حقیقی در کمیته اخالق پژوهشی
کمیته اخالق کار با حیوانات
شورای چاپ و نشر
کمیته خرید تجهیزات
کمیته سیاستگذاری پژوهش و فناوری
شورای فناوری
گروه های تحقیقاتی سفارش محور
شورای کتابخانه های دانشگاه
کمیته علم سنجی
کمیته HSE
مشاوره المپیادهای استانی و ملی
برپایی نمایشگاه های پژوهش و فناوری با ارائه مستندات مربوطه
راه اندازی آزمایشگاه یا کارگاه با تائید مدیرگروه
عضویت حقیقی در کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی
شورای امر به معروف و نهی از منکر
کمیته داوری فرهنگی
کمیته حجاب و عفاف
کمیته داوری جشنواره های مذهبی ،فرهنگی ،هنری
سایر فعالیت ها در جهت تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه درحوزه های فرهنگی و اجتماعی

توضیحات
در جلسه کمیته ترفیعات توسط رئیس
دانشگاه امتیازدهی می گردد.

در پیشخوان خدمت ترفیع :امتیازات
توسط رئیس دانشکده در ردیف مربوطه
ثبت و تائید می گردد.
در پیشخوان خدمت ترفیع :هنگام تائید
و ارسال در کادر توضیحات امتیاز را
نوشته و سپس ارسال به رئیس دانشکده
میگردد.
در پیشخوان خدمت ترفیع :امتیازات
توسط معاون آموزشی در ردیف مربوطه
ثبت می گردد.
در پیشخوان خدمت خانم امیری :امتیاز
مربوطه با تائید معاون پژوهشی در
قسمت مالحظات ثبت و تائید پژوهش
می گردد.

در پیشخوان خدمت خانم موحدیان:
امتیاز مربوطه با تائید معاون فرهنگی در
قسمت مالحظات ثبت و تائید پژوهش
می گردد

