شـماره :
تـاریخ :
پیوست :

فرم شماره یک  -نحوه همکاری عضو هیات علمی

اػتاى ّوذاى
رییس

ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد

.........

سالم علیکن
با احترام ،بِ استحضار هیرساًذ ایٌجاًب  .......................................عضَ ّیأت علوی توامٍقت گرٍُ  ........................با هرتبِ
علوی  ...................پایِ  .........ساکي شْرستاى  ..........در راستای اجرای هفاد بخشٌاهِ شوارُ  01/2984هَرخ 88/01/01
ٍ بخشٌاهِ شوارُ  24/11هَرخ  0311/0/04ضوي درج کارت ساعت از هَرخِ  0311/1/0براساس تَاًوٌذی ٍ
تخصص خَد ،هَارد پیشٌْادی زیر را برای ّوکاری در اهَر هحَلِ ٍاحذ در حَزُّای هختلف در رٍزّای حضَر بِ شرح ریل
اعالم هیدارم ٍ هسؤٍلیت صحت ٍ سقن هَارد اعالهی ٍ اجرای آى بر عْذُ ایٌجاًب هی باشذ.
نام و نام خانوادگی و امضا
تذکز :4اوتخبة مًارد َمکبری عضً َیبت علمی (ثز اسبس میشان سبعبت مًظفی حضًر) ،طجق دستًرالعمل اجزایی ثب تصًیت وُبیی کبرگزيٌ
تخصصی یب َیبت رئیسٍ ياحذ امکبوپذیز است.
تذکز :2تعییه میشان سبعبت َمکبری در َفتٍ ثب پیشىُبد مذیز گزيٌ /رئیس داوشکذٌ ي تصًیت وُبیی کبرگزيٌ تخصصی یب َیبت رئیسٍ اجزایی
می شًد.
تذکز :3عملکزد کمی ي کیفی مًثز عضً َیبت علمی ثب ارائٍ فزایىذ اوجبم کبر ي خزيجی طجق شبخص َبی تذيیه شذٌ تًسط َز معبيوت پس اس
تبییذ مسئًل مزثًطٍ ي تصًیت وُبیی در کبرگزيٌ تخصصی یب َیبت رئیسٍ مًرد ثزرسی قزار خًاَذ گزفت.
تذکز :4معبدلسبسی سبعبت مًظف حضًر در صًرت ارائٍ طزح تًجیُی پس اس تبییذ طجق دستًرالعمل اجزایی ي تکمیل فزم تعُذ حقًقی امکبوپذیز
می ثبشذ.

4ـ حَصُ پظٍّؾ ٍ فٌاٍسی:
فعالیت
-1

هدشی طشحّای پظٍّـی ّ /وکاسی  /هذیشیت دس اًدام آى تا ػٌَاى ............

ًَ -2آٍسی تا تأییذ هشاخغ ریكالح
 -3تَلیذ داًؾ فٌی /اختشاع یا اکتـاف ثثتؿذُ تا ػٌَاى ............
 -4اسصیاتیً ،ظاست ٍ هـاٍسُ ػلوی طشحّای پظٍّـی
 -5اسصیاتی ٍ داٍسی کتاب ،تلحیح اًتقادی کتاب هؼتثش ،هقالِ ،پایاىًاهِ ،سػالِ ٍ ًظایش آى
 -6تْیِ طشحًاهِّای پظٍّـی ٍ اخز پشٍطُ تشاػاع آى
 -7چاج کتاب یا هقالِ ػلوی هؼتثش
 -8ػخٌشاى کلیذی دس هداهغ ػلوی ٍ داًـگاّی هؼتثش
ٍ -9یشایؾ ػلوی کتاب ٍ ًـشیِ ػلوی ـ پظٍّـی
 -11تشخَسداسی اص تشخؼتگی یا ؿاخق تَدى دس اهش پظٍّؾ دس ػطح داًـگاُ ،هلی ٍ هٌطقِای
 -11کؼة ستثِ دس خـٌَاسُّای هلی ٍ تیيالوللی تِ ًام داًـگاُ
 -12فؼالیت دس آصهایـگاّْا ٍ کاسگاّْا  /فؼالیت دس آصهایـگاّْا ٍ کاسگاّْا تخللی ّوکاس اػتاًذاسد تِ
پیـٌْاد سئیغ هشکض خذهات آصهایـگاّی ٍ هشاکض تحقیقاتی
 -13تشگضاسی هؼاتقات ػلوی
 -14داٍسی هقاالت ،پایاى ًاهِ ّا ٍ طشح ّای پظٍّـی
-15

ػضَیت دس ؿَساّای صیشهدوَػِ پظٍّـی

 -16ساُ اًذاصی ًـشیات تخللی ٍ ػلوی پظٍّـی خذیذ  /فؼال ًوَدى ًـشیات ساکذ ّ /وکاسی دس چاج ٍ ًـش



میسان ساعت در



















ًـاًیّ :وذاى -ؿْشک ؿْیذ هذًی ،تلَاس اهام خویٌی (سُ) ،تلَاس پشٍفؼَس هَػیًَذ ،هدتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ّوذاى
تلفي -484-34494444-44 :کذپؼتی65484-4-45743 :

هفته



















شـماره :
تـاریخ :
پیوست :

فرم شماره یک  -نحوه همکاری عضو هیات علمی

اػتاى ّوذاى
رییس

ً -17ظاست ٍ داٍسی خلؼات دفاػیِ





 -18اًدام پشٍطُ ّای هَسد ًیاص ػاصهاى ّا ،كٌایغ ٍ اسگاًْا





 -19هـاسکت ٍ ّوکاسی دس ػشاّای ًَسآٍسی ،هشاکض سؿذّ ،ؼتِ ّای في آٍس هطاتق تا ؿیَُ ًاهِ فؼالیتّای
اقتلاد داًؾ تٌیاى ٍ ػشهایِ گزاسی
-21

تشگضاسی ٍتیٌاس ٍ ّوایؾّا (دتیش ػلوی ،دتیش اخشایی ٍ )...









ػایش هَاسد پیـٌْادی:


2ـ حَصُ آهَصؽ ٍ تحلیالت تکویلی:
فعالیت

 -1ایداد سؿتِّای خذیذ (هیاىسؿتِای) ،تقَیت ٍ گؼتشؽ دٍسُّای تحلیالت تکویلی
 -2طشاحی ػؤاالت آصهَىّای تخللی
ّ -3وکاسی دس گشٍّْای آهَصؿی (هؼاٍى گشٍُ /اػتاد هـاٍسُ آهَصؿی یک ٍسٍدی )
 -4ػضَ کویتِ ّای آهَصؿی دس ػطح (گشٍُ  /داًـکذُ  /داًـگاُ)
ّ -5وکاسی دس اكالح ػشفلل ٍ تذٍیي ػشفلل سؿتِّای خذیذ ٍ تیي سؿتِای
ّ -6وکاسی دس اداسُ ًظاست ٍ اسصیاتی آهَصؿی
 -7اسائِ کاسگاُّای آهَصؿی هشتثط تا دسٍع داًـدَیاى ٍ پایاى ًاهِ ّا
 -8هـاسکت دس تشگضاسی کالعّای کٌکَس  /دٍسُّای تخللی کَتاُهذت
 -9هـاسکت دس اخشای طشح پَیؾ تشای تَاًوٌذػاصی داًـدَیاى دس حال تحلیل ٍ تؼتشػاصی تِ هٌظَس
خزب داًـدَیاى خذیذ



میسان ساعت در
هفته

 
 
 
 
 
 
 
 


 

 -11پیگیشی خزب داًـدَیاى خاسخی
ػایش هَاسد پیـٌْادی

3ـ حَصُ فشٌّگی ٍ داًـدَیی:
فعالیت

-1

تذٍیي کتاب ،هقالِ ٍ تَلیذ اثش تذیغ ٍ اسصًذُ دس حَصُّای فشٌّگی ،تشتیتی اختواػی تا سٍیکشد

اػالهی تِ ٍیظُ دس تحقق گام دٍم اًقالب اػالهی
 -2اسائِ هـاٍسُ فشٌّگی یا ّوکاسی تا تـکلّای قاًًَوٌذ اػضای ّیأت ػلوی ،طالب ٍ ًْادّای فشٌّگی ٍ
هـاٍسُ دس تـکلّای داًـدَیی
ّ -3وکاسی تا ّیات اًذیـِ ٍسص
 -4اػتاد هـاٍس فشٌّگی
ّ -5وکاسی تا هدوغ خیشیي داًـگاُ ٍ خزب هـاسکت ّای هشدهی
 -6کؼة خَایض فشٌّگی (دس صهیٌِ تشٍیح فشٌّگ ایثاس ٍ ؿْادت ،هؼؤٍلیتّای فشٌّگی ٍ )...
 -7ؿشکت دس فؼالیتّای فشٌّگی ـ تشتیتی
ّ -8وکاسی دس فؼالیت ّای تؼیح اػاتیذ
ّ -9وکاسی دس اخشای کاسگاُّای داًؾافضایی ٍ تَاًوٌذػاصی اػضای ّیأت ػلوی دس صهیٌِ فشٌّگی ،تشتیتی



میسان ساعت در












ًـاًیّ :وذاى -ؿْشک ؿْیذ هذًی ،تلَاس اهام خویٌی (سُ) ،تلَاس پشٍفؼَس هَػیًَذ ،هدتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ّوذاى
تلفي -484-34494444-44 :کذپؼتی65484-4-45743 :

هفته











شـماره :
تـاریخ :
پیوست :

فرم شماره یک  -نحوه همکاری عضو هیات علمی

اػتاى ّوذاى
رییس

ٍ اختواػی (ساتط ّن اًذیـی)
ّ -11وکاسی دس اخشای کشػیّای ًظشیِپشداصی
-11

ّوکاسی دس تشًاهِّای اػالهی ؿذى داًـگاُّا

 -12ػضَیت دس ؿَساّای فشٌّگی
ّ -13وکاسی تا هشاکض هـاٍسُ اهیي ٍ ...
 -14هـاسکت دس تشگضاسی خـٌَاسُّای فشٌّگی ٍ تاصاسچِّای کاسآفشیٌی
 -15ایداد اثش تذیغ ٍ اسصًذُ ٌّشی

ّ -16وکاسی دس حَصُّای ٍسصؿی تا سٍیکشد دسآهذصایی
ّ -17وکاسی دس هشکض هـاٍسُ ٍ ساُاًذاصی هـاٍسُ حقَقی ،فشٌّگی ٍ هذیشیتی تا سٍیکشد دسآهذصایی





















ػایش هَاسد پیـٌْادی

4ـ حَصُ دسآهذصایی ،خزب هٌاتغ ٍ اخشایی ٍ هذیشیتی:
فعالیت

-1

اخشای پشٍطُّای خذهات ػلوی ـ تخللی

 -2طشاحی  /ساُاًذاصیّ /وکاسی تا هشاکض پظٍّـی ،آصهایـگاُّا ،کاسگاُّای ػلوی ـ تخللی ،کلیٌیک،
ػشاّای ًَآٍسی ،هشاکض سؿذ ٍ ...



میسان ساعت در





هفته




 -3تداسیػاصی یافتِّای پظٍّـی ٍ تَلیذ داًؾ فٌی





ّ -4وکاسی دس اسصیاتی هحلَالت ٍ طشحّای داًؾتٌیاى





 -5ػضَیت ٍ ًوایٌذگی دس ؿَساّا ،کویتِّا ٍ ّیأت هذیشُّای داخل ٍ خاسج تا تأییذ سئیغ داًـگاُ



 -6تَلیذ ٍ گؼتشؽ تشًاهِّای کاسآفشیٌی ٍ اؿتغال





























 -7خزب اػتثاس ٍ تَدخِّای پظٍّـی ٍ هـاسکت دس پشٍطُیاتی ٍ ًیاصػٌدی
 -8ایداد ظشفیت فؼال دس خزب داًـدَیاى خاسخی ٍ داخلی
 -9تشپایی ٍ ؿشکت (داؿتي غشفِ) دس ًوایـگاُّای تخللی
 -11تْیِ گضاسؽ ػولکشد هٌاػة پظٍّـی ،آهَصؿی ،فشٌّگی ٍ ػوشاًی ػاالًِ
-11

فؼالیت ػلوی ـ تخللی دس کاسگاُّا ٍ آصهایـگاُّای تحقیقاتی ٍ کلیٌیکی

 -12تشگضاسی دٍسُّای آهَصؽ ّای آصاد ٍ تَاًوٌذػاصی هٌاتغ اًؼاًی
 -13پیگیشی اػٌاد هالکیتی داًـگاُ
ّ -14وکاسی دس افضایؾ تْشٍُسی ٍ تاصهٌْذػی ًیشٍی اًؼاًی
ّ -15وکاسی دس تْشُ ٍسی تْیٌِ اص اهَال هٌقَل ٍ غیشهٌقَل دس اػتاى تا دیذگاُ دسآهذصایی
ّ -16وکاسی دس تْیِ پشٍپَصال طشحّای دسآهذصا
ّ -17وکاسی تا تخؾ ػوشاًی دس طشاحیً ،ظاست ٍ اخشای پشٍطُّا
 -18هـاسکت دس اهَس دسآهذصایی ٍ اسائِ طشحّای کاّؾ ّضیٌِ ٍ افضایؾ دسآهذ داًـگاُ
 -19هـاٍسُ دس خلَف کاّؾ هلشف اًشطی
ّ -21وکاسی دس خلَف اػتفادُ تْیٌِ اص فضاّای هَخَد ٍ تثذیل تِ احؼي اهَال







ػایش هَاسد پیـٌْادی

ًـاًیّ :وذاى -ؿْشک ؿْیذ هذًی ،تلَاس اهام خویٌی (سُ) ،تلَاس پشٍفؼَس هَػیًَذ ،هدتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ّوذاى
تلفي -484-34494444-44 :کذپؼتی65484-4-45743 :

شـماره :
تـاریخ :
پیوست :

فرم شماره یک  -نحوه همکاری عضو هیات علمی

اػتاى ّوذاى
رییس

 5ـ ػایش حَصُّا:
فعالیت

-1

پیگیشی تاػیغ هذاسع ػالی هْاست

 -2ػقذ قشاسداد تا ػاصهاىّا دس تشگضاسی دٍسُّای هْاستی
ّ -3وکاسی دس تَلیذ هحتَا
ّ -4وکاسی دس ساُاًذاصی هشکض صتاى
 -5تْیِ ًشمافضاسّای تخللی داًـگاُ
ّ -6وکاسی دس پیگیشی هؼائل حقَقی داًـگاُ



میسان ساعت در








ػایش هَاسد پیـٌْادی

ًـاًیّ :وذاى -ؿْشک ؿْیذ هذًی ،تلَاس اهام خویٌی (سُ) ،تلَاس پشٍفؼَس هَػیًَذ ،هدتوغ داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ّوذاى
تلفي -484-34494444-44 :کذپؼتی65484-4-45743 :

هفته








