
يته بررسي اوليه نيازها در كم
1جذب و جمع بندي آنها 

ه ارسال نيازهاي جذب نيرو ب
يس از طريق رئ(پرديس فني 
براي فراخوان ) دانشكده

عمومي 

هاي دريافت طرح درخواست
شده از طريق فراخوان در 
 هاكميته جذب و انجام بررسي
طباق و غربالگري اوليه با توجه ان

 آنها با نيازهاي تعيين شده و
معيارهاي حداقلي مصوب 

2دانشكده

شامل (تعيين كارگروه تخصصي 
 كميته جذب، سرپرست 3نمايندگان/نماينده

نفر اعضاي هيات علمي   3گرايش و حداقل 
شاغل و با سابقه گرايش مورد نظر با 
) 4تخصص نزديك با فرد متقاضي جذب

هاي توسط كميته جذب جهت بررسي
علمي و تخصصي 

اعالم كتبي تشكيل جلسه كارگروه 
ميته تخصصي تعيين شده توسط دبير ك

ل جذب به سرپرست گرايش جهت تشكي
، جلسه براي بررسي دقيق پرونده علمي

 آموزشي و پژوهشي متقاضي جذب و انجام
ور مصاحبه تخصصي با اعالن عمومي و حض

اعضاي گرايش مربوط 

جام تشكيل جلسه كارگروه تخصصي و ان
هاي از مصاحبه علمي و تخصصي در وقت

كميل ها و تپيش تعيين شده و انجام بررسي
مصاحبه  125و فرم   211هاي امتيازات فرم

آنها  تخصصي همراه با صورتجلسه و تحويل
ست به دبيرخانه كميته جذب توسط سرپر

  5گرايش

 هاي ارزيابيبررسي نهايي درخواست و فرم
 در كميته جذب و اتخاذ تصميم الزم براي
ت فرد متقاضي با حضور بدون راي سرپرس

  6گرايش

 اعالم نياز اوليه جذب توسط
)  مطابق فرم پيوست(گرايش 

 با لحاظ تخصص و اختصاص
حداقل دو درس در هر 

نيمسال

ارسال مدارك و پرونده به 
همراه فرم نهايي شده 

متقاضي به  211امتيازدهي 
همراه صورتجلسه كميته 
ق جذب به پرديس فني از طري

رئيس دانشكده

منفي نظر

مثبت نظر

بررسي مجدد در صورت لزوم

صويب  ت
نهايي در  
كميته  
جذب با 

راي موافق 
حاضرين   

-جلسه مي
باشد

دنفرآيند تقاضا و بررسي پرونده متقاضيان جذب هيات علمي دانشكده مهندسي مع

.باشدمي) نفر 7حداقل (رسميت جلسه كميته جذب با حضور اعضاي حقوقي و بيش از نيمي از اعضاي حقيقي  1
.اين معيارهاي حداقلي در جلسه     و      كميته جذب دانشكده به تصويب رسيده است 2
.باشدنماينده كميته جذب مسئول كنترل و نظارت صحت كليه مراحل قانوني جذب مي 3
نزديك به  دانشكده و در صورت فقدان عضو هيات علمي با تخصص/سه هيات علمي متخصص و مرتبط با زمينه كاري فرد متقاضي جذب از افراد شاغل و تمام وقت گرايش 4

.ها انتخاب شوندهاي دانشگاه تهران و يا اعضاي هيات علمي ساير دانشگاهجذب از ساير پرديسمتقاضي 
ارگروه و تاييد  بندي كارها توسط سرپرست گرايش و تائيد اعضاي كگيرد و جمعگيري مخفي صورت ميگيري در صورت نبود اجماع كامل از طريق رايكليه مراحل تصميم 5

.باشدنماينده كميته جذب مينهايي 
.گيردگيري مخفي صورت ميگيري در صورت نبود اجماع كامل از طريق رايكليه مراحل تصميم 6


