
شففیا ح اففیامور  ففاز  راففمت اففیا   ب معففامه اففعل ا دففم  هاففم   و ففر  ار فف ی   الفف   

  کمیته جذب دانشکده 11/96/ 30و  23/11/96جلسات  صال   هنیسر  عیه

ل بررای ررر   ه باشرد وروری کره قردا     تشر از مبرمری وجرود دا  برای متقاضی در گرایش مورد نظرر نیر   -1

پیشرنهاد شرود کره ررن اکنروی بررای لی مشرکل        نیمسال دو درس پیشنهادی برای فررد مرورد نظرر    

 وجود دارد.

برررای  17و  16 و 15کارشناسرری ارشررد و دکتررری برره  ر ییرر    کارشناسرری  قرردا ل ملرردل دوره   -2

صررنلتی   –صررنلتی شرراررود    – ربیررم مرردرس    –امیرکبیررر  صررنلتی   –دانشررهارهای  هرررای  

شررهید بررارنر کرمررای و یرر د باشررد. ملرردل دوره کارشناسرری بقیرره دانشررهارها بررا ضررری    –اصرراهای 

 در نظر گرفته میشود.  9/0

رررایی کرره مقرررر  باشررد و برررای درس 14اصررلی کارشناسرری قرردا ل  پایرره و ملرردل نمرررات دروس -3

 .باشد 15اسم  وسط متقاضی  دریس شود قدا ل نمره در لی درس 

) دارای ضررری   ررا یر    WOSبط بررا زمینرره کرراری در م رر ت  مررر  ISIمقالرره  3 قرردا لمتقاضرری  -4

 شده مستخرج از رساله دکتری باشد. مقاله چاپ 2چاپ نموده باشد ووری که 

 

 سم ی شیا ح  ب معامه 

  .متقاضی از دانشهاه ملتبر داخل و خارج فارغ التحصیل شده باشد -1

رررای کارشناسرری ارشررد و  پیوسررتهی کاررررای  خصصرری ان ررا  شررده در پایررای نامررهکرره متقاضرریانی  -2

 می باشند.بیشتری برای جذب در اولویم  باشند رساله دکتری

دانشررهاه ملتبررر و متنررو  فررارغ   3یررا  2در شرررایط یکسررای اولویررم بررا داوولبررانی اسررم کرره در     -3

 التحصیل شده باشند.

 

 ار امزاه و اسبم اه سم ی  ار گمههم رب ملشیا ح ایامور ا  

مر برره دانشرریاری برروده و از نظررر اسررتخدامی رسررمی برروده و  رر وه رای اانتقررال قرردا ل د متقاضرری  -1

دارای سررابقه درخشررای لموزشرری   پوورشرری و  لمرری و اجرایرری برروده باشررد و از نظررر        بررر لی 

 اسکوپوس را دارا باشد. نمایه  6قدا ل  HINDEXپوورشی 

 لنرای  خردمتی  سرنوات  از سرال  10 قردا ل  بایرد متقاضری انتقرال     مرا   اسرتاد  و دانشیار متقاضیای   -2

 .باشد مانده با ی

متقاضی انتقال با مر به اسرتاد  مرامی  ر وه برر دارا برودی شررایط  لیریر شرده بررای دانشریارای از            -3

 دارای  نظرررر  لمررری و پوورشررری و اجرایررری دارای سرررابقه درخشرررای بررروده و از نظرررر پوورشررری  

HINDEX  نمایه اسکوپوس باشد 8قدا ل. 



  شکیل کارگروه  لمی و  خصصی:  ب  

 در رررر مررورد برره منظررور بررسرری د یررآ سرروابآ لموزشرری   لمرری  پوورشرری و اجرایرری متقاضرریای جررذب   

سرپرسررم گرررایش   2نماینررده / نماینررده گررای کمیترره جررذب      1کررارگروه  لمرری و  خصصرری مرکرر  از  

متخصر  در زمینره کراری     شرالل   مرا  و رم و   و قدا ل سه نار  ضرو ریرات  لمری برا سرابقه        3مربوط  

از برریر رمکررارای گرررایش / دانشررکده /   صرروی  کمیترره جررذب  لیرریر   ن دیررب برره  خصرر  متقاضرری بررا 

 خوارد شد. لییر دانشهاه و یا سایر دانشهارها ) در صورت ل و   

 کمیرل فرمهرا و ان را  مصراقبه  لمری و  خصصری         وظیاه ایر کرارگروه ارزیرابی سروابآ  لمری و پوورشری     

برررای جررذب متقاضرری جهررم  حویررل کمیترره جررذب دانشررکده مرری باشررد. ور  لسرره رررای  ز  صو  کمیررل 

 ز  بررذکر اسررم برررای ارزیررابی  لمرری در صررورت نبررود اجمررا  کامررل  وسررط ا ضررای کررارگروه ارزیررابی رررا  

و جمر  بنردی   نترای   بصورت محرمانه صرورت گرفتره و  وسرط نماینرده کمیتره جرذب و سرپرسرم گررایش         

 خوارد شد.صور  لسه 

برا قضرور ا ضرای ققرو ی و بریش از نیمری از ا ضرای ققیقری         دانشرکده  میته جرذب  جلسات کرسمیم ج 

 .نار  می باشد 7قدا ل اً )جمل

ی   صروی  نهرایی مروارد در کمیتره جرذب رمیشره برا ر ی گیرری محرمانره بصرورت بلره یرا خیرر و بررا ر              د 

 موافآ دو سو  قاضریر جلسه می باشد.

 داوول  بصورت زیر  لییر شده اسم.ه فر  امتیاز مصاقبه 

  



 1-2-5فر  

 فر  امتیاز )محرمانه  مصاقبه داوولبیر استخدا   ضو ریات  لمی

  اریخ مصاقبه:       نا  داوول :                          

 

 نمره امتیاز پایه ملیار ردیف

   5 انتقال ماارین  خصصی )مصاقبه  1

  3 کیایم  دریس 2

  2 رای نو  برای ارائه دروسورح ایده  3

مصاقبه و ارزیابی داوول  از نظر د م  4

در گ ینش   لمی مطال   نحوه بیای و 

 انتقال ماارین و ...

 

5 

 

استااده از  وانمندی رای فر لوری رای  5

 نویر در ارائه مطال 

2  

شخصیم  متانم و نحوه  لامل و  درت  6

 ای اد ار باط

3  

  20 جم  7

 

 

 ا ضای کارگروه  لمی و  خصصی: امضاء
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