 -1عنوان خدمت  :پاسخ به استعالمهاا دانشااا هاا و  -2شناسه خمت
مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناور وابسته به

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

وزارت عتف ،موسسات آموزش عالي غیر دولتي -غیر
 -3ارائه دهنمه
خمت

انتفاعي و ساير دستاا ها اجرايي و نظارتي
نام دستگاه اجرایی :ترکز هیأت های اتنا و هیأت های تمیزه
نام دستگاه تادر :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
شرح خمت

پاسخ به استعالمها

دانشاا ها و مؤسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناور وابسته به وزارت عتاف و

توسسات آتوزش عالی غیر دولتی  -غیر انتفاعی و ساير دستاا ها اجرايي و نظارتي ،درخصوص مفاد آيین-
نامهها  :استخدامي اعضا هیأت علمي ،غیر هیأت علمي و مالي معامالتي و ارتقا مرتبه

اعضا هیأت

علمي ،نحو تشكیل هیأت ها امنا و ممیز و..

 -4تشخصات خمت

تاهی خمت
سطح خمت
رویماد ترتبط با:

نحوه آغاز خمت
تمارک الزم برای انجام
خمت

نوع تخاطبین

نوع خمت

خمت به شهرونمان ()G2C
خمت به کسب و کار ()G2B
خمت به دیگردستگاه های دولتی و غیر
دولتی()G2G
حاکمیتی
تنطقه ای
تلی
تالیات
سالت
آتوزش
تولم
عالی
ازدواج
بیمه
تاسیسات شهری
فرارسیمن زتانی تشخص
تقاضای گیرنمه خمت
سایر... :
تشخیص دستگاه
ناته و تستنمات ترتبط

اعضای هیأت علمی ،غیرهیات علمدی ،دانشدگاههدا و
تؤسسات آتوزش عالی ،پژوهشی و فناوری وابسته بده
وزارت عتف  ،توسسات آتوزش عالی غیر دولتی -غیدر
انتفاعی و سایر دستگاهها اجرایی و نظارتی.
تصمی گری
روستایی
شهری
استانی
کسب و کار
ثب تالکی
تاتین اجتماعی
بازنشستگی

تمارک و گواهیناتهها

رخماد رویمادی تشخص

وفات

سایر

قوانین و تقررات باالدستی

آتار تعماد خمت گیرنمگان

 151تورد خمت گیرنمگان در:
حماقل  11روز کاری

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

 . . .بار در:
حسب تورد
نیاز به تراجه حضوری نمارد ولی در صورت تراجعه یکبار
شماره حساب (های) بانکی
تبلغ(تبالغ)
صفر

تتوسط تمت زتان ارایه
خمت :

 -5جزییات خمت

سیاستهای ابالغی با تحوری آتوزش عالی توسط تقام تعظم رهبری -قانون تشکیل هیأتهای اتنای دانشگاهها و
تؤسسات آتوزش عالی و پژوهشی – تصوبات تجلس شورای اسالتی با تحوری قوانین و تقررات توسعه ای در
قالب برناته های پنج ساله  -قانون احکام دائمی برناته های توسعه کشور -قانون اهماف و وظایف و تشکیالت
وزارت عتف ،تصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی -آیینناته های تصوب هیات های اتنای دانشگاه ها و توسسات
آتوزش عالی ،پژوهشی و فناوری ( استخماتی اعضای هیأت علمی -استخماتی اعضای غیر هیأت علمی -تالی
تعاتالتی  -تشکیالتی و )...آیین ناته ارتقا ترتبه اعضای هیات علمی و پیوستهای تربوطه.
تاه

فصل

سال

تاه

فصل

سال
پرداخ بصورت الکترونیک

در ترحله اطالع رسانی خمت

https://hohm.msrt.ir/fa/faq
نام ساتانه تربوط به خمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:
www.erp.msrt.ir
رسانه ارتباطی خمت
نوع ارائه
تراحل خمت
تلفن همراه (برناته کاربردی)
اینترنتی (تاننم وبگاه دستگاه)
الکترونیکی
ارسال پستی
پس الکترونیک
پیام کوتاه
تلفن گویا یا ترکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسی)
تراجعه به دستگاه:
جه احراز اصال فرد
غیرالکترونیکی
تلی
جه احراز اصال تمرک
استانی
نبود زیرساخ ارتباطی تناسب
شهرستانی
سایر:

ذکر ضرورت
تراجعه حضوری

 -6نحوه دسترسی به خمت

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

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

غیرالکترونیکی

درترحله ارائه خمت

الکترونیکی

غیرالکترونیکی

بر حسب تورد

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) اینترانتی ()ERP
جه احراز اصال فرد
جه احراز اصال تمرک
نبود زیرساخ ارتباطی تناسب
سایر:

ذکر ضرورت
تراجعه حضوری

الکترونیکی

ذکر ضرورت
تراجعه
حضوری

غیرالکترونیکی

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) ()ERP
تراجعه به دستگاه:
جه احراز اصال فرد
تلی
جه احراز اصال تمرک
استانی
نبود زیرساخ ارتباطی تناسب
شهرستانی
سایر :پس  -حضوری
اینترانتی (تاننم اینتران داخلی دستگاه یا) ERP
اینترنتی (تاننم درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسی)
پس الکترونیک

ذکر ضرورت
تراجعه حضوری

الکترونیکی

تلفن همراه (برناته کاربردی)
ارسال پستی از طریق دستگاه اجرایی
پیام کوتاه

تراجعه به دستگاه:
تلی
استانی
شهرستانی

-8ارتباط خمت با سایر دستگاههای دیگر
 -9عناوین فراینمهای
خمت

ساتانه اتوزش عالی
درگاه تبادل اطالعات وزارت علوم

نام دستگاه دیگر

پرتال ریاس جمهوری

اطالعات احکام اعضای هیأت علمی-
اطالعات احکام اعضای هیأت علمی

نام ساتانه های دستگاه
دیگر

فیلمهای تورد تبادل(
استفاده یک طرفه)

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

برخط
online
دستهای
()Batch

 -7ارتباط خمت با سایر ساتانه ها
(بانکهای اطالعاتی) در دستگاه

برخط
online

فیلمهای تورد تبادل

دستهای
()Batch

نام ساتانه های دیگر

استعالم الکترونیکی

استعالم
غیر
الکترونیکی

قوانین و تقررات-

ضوابط و تقررات و
ترکز پژوهشهایتصوبات
تجلس شورای اسالتی
ضوابط و تقررات و
شورای عالی انقالب
تصوبات
فرهنگی
 -1ارجاع استعالم دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری به کارشناس ذیربط؛

دستگاه
تراجعه کننمه
دستگاه
تراجعه کننمه
دستگاه
تراجعه کننمه

-2بررسی مفاد استعالم توسط کارشناس و تهیه پاسخ بر اساس مفاد آیین نامه های مذکور و سایر اسناد باالدستی؛
 -3ارجاع مواردی که نیاز به تفسیر دارد به کارگروه داخلی مرکز
 -4تهیه پاسخ در کارتابل الکترونیکی و ارجاع به مقام مافوق؛
-5در صورت تایید رئیس مرکز بر پاسخ استعالمات ،ارسال به دبیرخانه مرکز جهت ارسال به موسسه ذیربط،

 -11نمودار ارتباطی فراینمهای خمت

ارجاع مواردی که نیاز
به تفسیر دارد به
کارگروه داخلی مرکز

بررسی مفاد استعالم
توسط کارشناس و هتیه
پاسخ بر اساس مفاد
آیین نامه های مذکور
و سایر اسناد
باالدستی؛

هتیه پاسخ در کارتابل
الکرتونیکی و ارجاع به
مقام مافوق؛

در صورت تایید رئیس
مرکز بر پاسخ
استعالمات ،ارسال به
دبیرخانه مرکز جهت
ارسال به موسسه ذی-
ربط،

نام و نام خانوادگی تکمیل کننمه فرم:
لیلی آریان پور

تلفن82233572:

پس
الکترونیک:
aryanpoor_leila
@yahoo.com

ارجاع استعالم دانشگاه
ها و موسسات آموزش
عالی ،پژوهشی و
فناوری به کارشناس
ذیربط؛

واحم تربوط :ترکز هیأت های اتنا و هیأت
های تمیزه

یست اطالعات مجوزهای حقیقی ،حقوقی و دولتی در وزارتخانه /سازمان ......

هزینه

مدت اعتبار

نامه)

(ریال)

مجوز

حقیقی

حقوقی

ی
دولتی

صدور

ناته و تستنمات ترتبط

ها اجرايي و نظارتي

*

انتفاعي و ساير دستاا -

*
اختصاص

عالي غیر دولتي -غیر

*

عتف ،موسسات آموزش

*

 11روز

فناور وابسته به وزارت

مشترک

آموزش عالي ،پژوهشي و

الکترونی
الکترونی
کی
کی

دانشاا ها و مؤسسات

غیر

پاسخ به استعالمها

سیاستهای ابالغی با تحوری
آتوزش عالی توسط تقام
تعظم رهبری -قانون تشکیل
هیأتهای اتنای دانشگاهها و
تؤسسات آتوزش عالی و
پژوهشی – تصوبات تجلس
شورای اسالتی با تحوری
قوانین و تقررات توسعه ای در
قالب برناته های پنج ساله -
قانون احکام دائمی برناته
های توسعه کشور -قانون
اهماف و وظایف و تشکیالت
وزارت عتف ،تصوبات شورای
عالی انقالب فرهنگی -آیین-
ناته های تصوب هیات های
اتنای دانشگاه ها و توسسات
آتوزش عالی ،پژوهشی و
فناوری ( استخماتی اعضای
هیأت علمی -استخماتی
اعضای غیر هیأت علمی-
تالی تعاتالتی  -تشکیالتی
و )...آیین ناته ارتقا ترتبه
اعضای هیات علمی و
پیوستهای تربوطه.

صدور

ناظر

فرآیند مجوز
(روز /ساعت)

توضیحات

(مصوبه ،بخشنامه ،آیین

متقاضی مجوز

فرآیند

مراجع

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

فرم شماره یک

تمدید
اصالح
لغو

*اگر تراحل تجوز دارای فرآینم تشترک با دیگر دستگاه ها و نیازتنم تبادل داده با آنها اس  ،فرم شماره  2نیزتکمیل شود

فرم شماره دو
فرآیند مجوز

نوع فرآیند
زمان انجام
ردیف

عنوان دستگاه استعالم
شونده

موارد

سایر

استعالم

***

با ذکر

مدارک مورد
نیاز

مدت اعتبار

هزینه

کار

(ریال)

(روز/
ساعت)

الکترونیکی

غیر
الکترونیکی

نام **
حقوقی وزارت متبوع
2
3
4

*

1

در برخی موارد معاونت

 2هفته

توضیحات

5
6
7
8

** نام استعالم در توضیحات درج شود
*** اگر نوع فرآینم سایر تی باشم اطالعات آن در توضیحات درج شود

