 -1عنوان خدمت  :صدور احکام اعضاا حقيقا

 -2شناسه خمت

هيات ها امنا دانشگاه ها ،موسسات آماوش

( این فیلم توسط سازتان تمیری و برناته ریزی کشور تکمیل تی شود).

 -3ارائه دهنمه
خمت

عال  ،پژوهش غيردولت -غير انتفاع
نام دستگاه اجرایی :ترکز هیأت های اتنا و هیأت های تمیزه
نام دستگاه تادر :وزارت علوم  ،تحقیقات و فناوری
شرح خمت

صدور احکام اعضا

حقيق هيات ها امنا دانشگاه ها ،موسسات آموش

عال  ،پژوهش غيردولت

 -4تشخصات خمت

-غير انتفاع  ،معرف شده توسط هيأت موسس ،پس اش توشيح وشير علوم ،تحقيقات و فناور

تاهی خمت
سطح خمت
رویماد ترتبط با:

حاکمیتی
تلی
تولم

نحوه آغاز خمت
تمارک الزم برای انجام
خمت
قوانین و تقررات باالدستی

نوع تخاطبین

نوع خمت

خمت به شهرونمان ()G2C
خمت به کسب و کار ()G2B
خمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

دانشگاهها و مؤسسات آموش

عال  ،پژوهشا

غيردولت  -غير انتفاع
تصمی گری
استانی

تنطقه ای
کسب و کار
تالیات
آتوزش سالت
عالی
سایر
تمارک و گواهیناتهها وفات
بازنشستگی
بیمه
تاسیسات شهری
ازدواج
رخماد رویمادی تشخص
فرارسیمن زتانی تشخص
تقاضای گیرنمه خمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
ناته درخواس نماینمه هیأت تؤسس به همراه اصل صورتجلسه هیأت تؤسس تبنی بر انتخاب افراد پیشنهادی-
فرم تشخصات اعضای پیشنهادی -رزوته افراد پیشنهادی  -کپی شناسنامه ،کارت ملی و حکم کارگزینی
آنان -مدارک حوزوی روحانی پیشنهادی
اساسناته دانشگاهها و تؤسسات اتوزش عالی غیر دولتی -غیر انتفاعی  -قانون تشکیل هیأت اتنا

آتار تعماد خمت گیرنمگان  ۰۹تؤسسه خمت گیرنمگان در:
تتوسط تمت زتان ارایه
 2هفته

فصل

تاه

شهری
تاتین اجتماعی

روستایی
ثب تالکی

سال

تواتر
تعماد بار تراجعه حضوری
هزینه ارایه خمت (ریال)
به خمت گیرنمگان

یکبار برای همیشه
----تبلغ(تبالغ)

تاه

بار در:

شماره حساب (های) بانکی

فصل

هر  4سال یکبار
پرداخ بصورت الکترونیک

...
آدرس دقیق و تستقیم خمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

 -6نحوه
دسترسی به
خمت

 -5جزییات خمت

خمت :

نام ساتانه تربوط به خمت در صورت الکترونیکی بودن همه یدا بخشدی از
آن:

www.hohm.msrt.ir

در ترحله اطالع رسانی خمت
در ترحله درخواس خمت
ترحله تولیم خمت
(فراینم داخل دستگاه یا
ارتباط با دیگر دستگاه ها
)

غیرالکترونیکی

درترحله ارائه خمت

الکترونیکی

غیرالکترونیکی
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نام ساتانه های دیگر

تلفن همراه (برناته کاربردی)
ارسال پستی
پیام کوتاه

اینترنتی (تاننم وبگاه دستگاه)
پس الکترونیک
تلفن گویا یا ترکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خمتات به دفاتر پیشخوان:
عناوین تشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
جه احراز اصال فرد
جه احراز اصال تمرک
نبود زیرساخ ارتباطی تناسب
سایر :دریاف اصل احکام
فیلمهای توردتبادل

ذکر ضرورت
تراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
تراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت
تراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
تراجعه حضوری

غیرالکترونیکی

تراجعه به دستگاه:
تلی
استانی
شهرستانی
استعالم
استعالم الکترونیکی
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تراحل خمت

ا
ط
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نوع ارائه
الکترونیکی

رسانه ارتباطی خمت
تلفن همراه (برناته کاربردی)
اینترنتی (تاننم وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پس الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا ترکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
تراجعه به دستگاه:
جه احراز اصال فرد
تلی
جه احراز اصال تمرک
استانی
نبود زیرساخ ارتباطی تناسب
شهرستانی
سایر:
تلفن همراه (برناته کاربردی)
اینترنتی (تاننم وبگاه دستگاه)
ارسال پستی
پس الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا ترکز تماس
دفاتر پیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خمتات به دفاتر پیشخوان:
عناوین تشابه دفاتر پیشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
تراجعه به دستگاه:
جه احراز اصال فرد
تلی
جه احراز اصال تمرک
استانی
نبود زیرساخ ارتباطی تناسب
شهرستانی
سایر:
اینترانتی (تاننم اینتران داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (تاننم درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پس الکترونیک

-8ارتباط خمت با سایر دستگاههای دیگر

احکام کارگزینی

نام ساتانه های دستگاه
دیگر

فیلمهای
توردتبادل

استعالم الکترونیکی اگر استعالم غیرالکترونیکی
تبلغ
اس  ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخ
هزینه)

برخط
online
دستهای
()Batch

نام دستگاه دیگر

دستهای
()Batch

برخط
online
ساتانه آتوزش عالی

غیر
الکترونیکی

دستگاه
تراجعه کننمه
دستگاه
تراجعه کننمه
دستگاه
تراجعه کننمه

 -۰عناوین فراینمهای خمت

-۱دریافت نامه معرفی افراد پیشنهادی برای عضویت در هیاتامنا از سوی نماینده هیات موسس موسسه ذیربط
-2بررسی رزومه افراد پیشنهادی و تطبیق آنان با شرایط مندرج در اسناد
-3در صورت نداشتن شرایط مورد نیاز ،مکاتبه با نماینده هیات موسس برای معرفی افراد جایگزین؛
-۴درصورت واجد شرایط بودن افراد پیشنهادی ،مکاتبه با مرکزجذب اعضای هیاتعلمی برای تایید صالحیت عمومی افراد معرفیشده؛

 -۵مکاتبه با مرکز جذب جهت بررسی مجدد در صورت عدم تایید صالحیت
 -۶مکاتبه با نماینده هیات موسس جهت معرفی فرد جایگزین در صورت عدم تایید صالحیت توسط مرکز جذب
-۷تهیه احکام عضویت و ارسال برای توشیح مقام عالی وزارت پس از دریافت پاسخ مثبت مرکز جذب اعضای هیات علمی؛
-۸تحویل اصل احکام توشیح شده به فرد معرفی شده از سوی نماینده هیات موسس.

 -1۹نمودار ارتباطی فراینمهای خمت

ابالغ اصل احكام توشيح
شده به افراد معرفي شده

در صورت دريافت
پاسخ مثبت از مركز
جذب تهيه احكام و
ارسال براي توشيح
مقام عالي وزارت

مكاتبه با مركز جذب
براي تأييد صالحيت

ارسال مجدد مدارك
توس نماينده هيأت
موسسس

در صوووووووووووووووووورت
نداشووووواي شوووووراي
مووووووووورد نيوووووووواز
مكاتبوووه بوووا نماينو وده
هيوووووووأت مؤسوووووووس
بوووووووراي معرفوووووووي
افراد جايگيزيي

ابالغ اصل احكام
توشيح شده به افراد
معرفي شده

تهيه احكام و ارسال
براي توشيح مقام عالي
وزارت

در صورت دريافت
پاسخ مثبت از مركز
جذب

در صورت
داشاي شراي
مكاتبه با مركز
جذب براي تأييد
صالحيت

نام و نام خانوادگی تکمیل کننمه فرم:
لیلی آریان پور

تلفن:
82233572

پس الکترونیک:
Aryanpoor_leila@yahoo.com

بررسي
رزومه افراد
پيشنهادي

معرفي
افراد
پيشنهادي
از سوي
نماينده
هيأت
مؤسس

واحم تربوط :ترکز هیأت های اتنا و هیأت
های تمیزه

