هزاحل جذة اػضبی ّیبت ػلوی ٍ بَرسیِ (:کبهل تز)
 هذارک هَرد ًیاس جْت تشکیل پزًٍذُ استخذاهی اعضای ّیات علوی : تػَیز حکن ببسًطستگی در غَرت داضتي سببقِ اس هَسسبت آهَسش ػبلی یب غیزُ 20 -قغؼِ ػکس 4*3

 گَاّی سَابق ایثبر گزی – بسیج ٍ غیزُ ً 3( ...................سخِ ) گَاّی اضتغبل بِ تحػیل بب قیذ هبلغ ضْزیِ (ً 3سخِ)(جْت هتقاضیاى بَرسیِ ) اغل ٍ کپی کبرت پبیبى خذهت (ً 3سخِ ) پطت ٍ رٍ اغل ٍکپی توبم غفحبت ضٌبسٌبهِ (ً 5سخِ) اغل ٍ کپی کبرت هلی( ً 5سخِ پطت ٍ رٍ ) -رسٍهِ ػلوی () CV

 -اغل ٍ کپی هذرک کبرداًی (ً 3سخِ ) -اغل ریش ًوزات – تبییذیِ تحػیلی

 اغل ٍ کپی هذرک کبرضٌبسی (ً 3سخِ ) -اغل ریش ًوزات – تبییذیِ تحػیلی -اغل ٍ کپی هذرک ارضذ (ً 3سخِ ) -اغل ریش ًوزات – تبییذیِ تحػیلی

 اغل ٍ کپی هذرک دکتزی (ً 3سخِ ) -اغل ریش ًوزات – تبییذیِ تحػیلی-

در غَرت استخذام پیوبًی یب رسوی در هَسسبت آهَسش ػبلی یب دیگز هزاکش دٍلتی یب غیز دٍلتی اغل ٍ کپی آخزیي حکن کبر گشیٌی (ً 3سخِ)

 گشارش هختػزی اس دٍراى سًذگی (ً 3سخِ ) تبیپی ّوزاُ بب اهضبی هتقبضی تکویل فزم ضوبرُ ً 3(1سخِ )تبیپی ّوزاُ بب اهضبی هتقبضی تکویل فزم ضوبرُ ً 3(21-20سخِ )تبیپی ّوزاُ بب اهضبی هتقبضی.1

ثبت ًبم هتقبضی در سبیت فزاخَاى جذة ّیبت ػلوی ٍ بَرسیِ بِ عَر کبهل بِ ًطبًی jazb.iau.ir

 .2هزاجؼِ هتقبضی بِ کبرضٌبس کبرگشیٌی ّیبت ػلوی ٍاحذ هز بَعِ
 .3بزرسی ٍضؼیت ثبت ًبم هتقبضی در سبیت تَسظ کبرضٌبس کبر گشیٌی ّیبت ػلوی بغَر کبهل کِ ضبهل هَارد سیز هی ببضذ ;
 .4اگز ثبت ًبم دارای هطکل ًقع هذارک هی ببضذ در یبفت فبیل هذارک اس هتقبضی ٍ اغالح ثبت ًبم تَسظ کبرضٌبس کبرگشیٌی ّیبت ػلوی
 .5در غیز ایٌػَرت ،اگز هطکل ًب ّوخَاًی گزایص رضتِ بب اػالم ًیبس فزاخَاى دارد ػذم هَافقت بب تطکیل پزًٍذُ تَسظ هسئَل کبرگشیٌی ّیبت ػلوی
 .6در غَرت ػذم ٍجَد هطکل ،تحَیل چک لیست هز بَعِ جْت تْیِ هذارک تَسظ کبرضٌبس بِ هتقبضی ّیبت ػلوی ٍ بَرسیِ
 .7تْیِ ًبهِ استؼالم ریش ًوزات تبییذیِ تحػیلی هقغغ تحػیلی هز بَط هتقبضی تَسظ کبر ضٌبس کبر گشیٌی ّیبت ػلوی
 .8اهضب پیص ًَیس ًبهِ تبییذیِ تحػیلی هقغغ ت حػیلی هز بَط ٍ استؼالم ریش ًوزات هتقبضی تَسظ هسٍَل کبرگشیٌی ّیبت ػلوی
 .9اهضب ًبهِ تبییذیِ تحػیلی هقغغ تحػیلی هز بَعِ ٍ استؼالم ریش ًوزات هتقبضی تَسظ هؼبًٍت آهَسضی
 .10ارسبل ًبهِ تبییذیِ تحػیلی هقغغ تحػیلی هز بَعِ ٍ استؼالم ریش ًوزات هتقبضی بِ دبیز خبًِ جْت هْز ٍ ضوبرُ
 .11ارسبل ًبهِ تبییذیِ تحػیلی هقغغ تحػیلی هز بَعِ ٍ استؼالم ریش ًوزات هتقبضی بِ داًطگبُ هَرد ًظز
 .12هزاجؼِ هتقبضی بؼذ اس تکویل هذارک بِ کبر گشیٌی ّیبت ػلوی ٍ تحَیل هذارک
 .13بزرسی هذارک تَسظ کبرضٌبس کبر گشیٌی ّیبت ػلوی :هؼذل ّبی هقبعغ تحػیلی هختلف ٍ سي هتقبضی عبق بخطٌبهِ ّبی سبس هبى هز کشی ٍ ّوخَاى
بَدى رضتِ ّبی تحػیلی در هقبعغ تحػیلی هختلف کِ در غَرت ٍجَد ًب ّوبٌّگی ػذم تطکیل پزًٍذُ *(ًکتِ)
 .14درغَرت ػذم ٍجَد هطکل دریبفت هذارک ٍ تؼْذ ًبهِ هحضزی جْت هتقبضیبًی کِ تقبضبی ّوکبری بزای رضتِ ّبیی کِ تبسیس ًطذُ اًذ،دارًذ
 .15در یبفت ریش ًوزات ٍ تبییذ تحػیلی داًطگبّی هتقبضی ٍ تکویل فزم ّبی  25-24-23-22استخذاهی تَسظ کبرضٌبس کبر گشیٌی ّیبت ػلوی
 .16تطکیل پزًٍذُ هتقبضی در دٍ ًسخِ عبق چبرت سبسهبًی تَسظ کبرضٌبس کبر گشیٌی ّیبت ػلوی
 .17بزابز اغل ًوَدى هذارک هز بَعِ تَسظ کبرضٌبس کبر گشیٌی ّیبت ػلوی
 .18اهضب هذارک بزابز اغل ضذُ تَسظ هسٍَل کبر گشیٌی ّیبت ػلوی
 .19تْیِ ًبهِ جْت ارسبل پزًٍذُ ٍ بزرسی آى بِ دفتز هؼبًٍت آهَسضی تَسظ کبرضٌبس کبر گشیٌی ّیبت ػلوی ٍ اهضبی ًبهِ تَسظ هسئَل کبرگشیٌی
 .20اهضب ًبهِ ارسبل پزًٍذُ تَسظ هسٍَل کبر گشیٌی ّیبت ػلوی
 .21ارسبل ًبهِ بِ ّوزاُ پزًٍذُ بِ هؼبًٍت آهَسضی جْت بزرسی
 .22در غَرت ػذم هَافقت ببسگطت پزًٍذُ بِ کبر گشیٌی ّیبت ػلوی ٍ ببیگبًی آى
 .23در غَرت هَافقت ارسبل پزًٍذُ هتقبضی بِ دبیزخبًِ ّیبت اجزایی جذة ٍاحذ
ّ .24وبٌّگ ی بب رئیس کویتِ ّبی تخػػی ػلوی اس ٍاحذ یب ٍاحذ ّبی دیگز جْت ّوبٌّگی بب گزٍُ هػبحبِ کٌٌذُ تَسظ دفتز ّیبت اجزایی جذة
 .25اعالع بِ هتقبضی استخذام ّیبت ػلوی رضتِ هزبَعِ جْت ضزکت در هػبحبِ تَسظ دفتز ّیبت اجزایی جذة
 .26تطکیل جلسِ هػبحبِ بب حضَر اسبتیذ ٍ هتقبضی استخذ ام ّیبت ػلوی ،هذیز گزٍُ هز بَعِ  ،رئیس ّیبت اجزایی جذة ،دبیز ّیبت اجزایی جذة ٍ ً 2فز اس
اػضبی کویتِ اجزایی جذة
 .27هػبحبِ بب هتقبضی استخذام ّیبت ػلوی در جلسِ هػبحبِ
 .28اػالم ًتیجِ تَسظ دبیز خبًِ ّیبت اجزایی جذة در غَرت ػذم هَافقت  ،پزًٍذُ هتقبضی بِ کبر گشیٌی ّیبت ػلوی ٍ ببیگبًی آى
 .29در غَرت پذیزفتِ ضذى هؼزفی هتقبضی استخذام ّیبت ػلوی کبر گزٍُ بزرسی غالحیت ػوَهی عبق فزم (ة)7جْت بزرسی
 .30هؼزفی هتقبضیبى بؼذ اس تبییذ در جلسِ ػلوی عبق فزم( ة ) 7-اس دفتز ّیبت اجزائی جذة بِ کبر گزٍُ بزرسی غالحیتْبی ػوَهی
 .31استؼالم غالحیت ػوَهی (بِ هذت  45رٍس )(  -استؼالم اس حزاست هحل تحػیل بِ تفکیک هقبعغ تحػیلی  - ،استؼالم اس ادارُ اعالػبت  ،اًجبم سبیز تحقیقبت
 -،ارسبل هذارک ًبهبزدُ بِ دفتز گشیٌص سبسهبى هزکشی
 .32دریبفت جَابیِ استؼالم ّبی اًجبم ضذُ ٍ تحقیقبت تَسظ کبرگزٍُ بزرسی غالحیتْبی ػوَهی
 .33دػَت اس اػضب ّیبت ػلوی بب ًبهِ هذیز گشیٌص ٍاحذ (فزم  )19بِ کبرگزٍُ بزرسی غالحیتْبی ػوَهی جْت ضزکت در هػبحبِ ػوَهی
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 .34هػبحبِ ػوَهی اس اػضب ّیبت ػلوی در ٍاحذ بب حضَر ًوبیٌذُ دفتز هزکشی گشیٌص سبسهبى هزکشی
 .35در غَرت ػذم تبییذ پزًٍذُ هختَهِ  ،در غَرت تجذیذ اًجبم هػبحبِ هجذد ،در غَرت قبَلی ،تحَیل تػبٍیز هذارک بِ ًوبیٌذُ ّیبت اجزایی
 .36ببیگبًی کپی استؼالم ّب در کبرگزٍُ بزرسی غالحیتْبی ػوَهی
 .37ارسبل اغل هذارک بِ دفتز ّیبت اجزایی جذة
 .38در غَرت پذیزفتِ ضذُ ارسبل پزًٍذُ هتقبضی استخذام ّیبت ػلوی بِ ّیبت اجزایی سبسهبى هزکشی
 .39در غَرتی کِ سبسهبى هزکشی بب جذة هتقبضی هَافقت ًوبیذ ارسبل ًبهِ هَافقت بِ ٍاحذ جْت غذٍر حکن کبرگشیٌی *(تذکز)
 .40در غَرت ػذم هَافقت سبسهبى هزکشی بب جذة ّیبت ػلوی  /بَرسیِ ببسگطت پزًٍذُ هتقبضی بِ ٍاحذ ٍ ببیگبًی آى
 .41در هَرد بَرسیِ ّب بؼذ اس هَافقت ًْبیی ا س سبسهبى تب ٍاغل ضذى تؼْذ ًبهِ هحضزی هخػَظ بَرسیِ ّب کِ بب ّوبٌّگی دفتز اهَر حقَقی ٍ خَد
هتقبضی تٌظین هی گزدد  ،غذٍر حکن اهکبى پذیز ًیست
ًکتِ * :در صَرتیکِ هتقاضی در فزاخَاى در رشتِ ای ثبت ًام ًوَدُ کِ در حال حاضز در داًشگاُ دائز ًوی باشذ  ،تحَیل فزم تعْذ ًاهِ بِ شزط تاسیس
رشتِ بِ هتقاضی  ،جْت هحضزی ًوَدى ٍ ارائِ بِ کار گشیٌی

تذکز*:
در صَرت هَافقت با جذب ّیات علوی اس ساس هاى (قبل اس سدى حکن کار گشیٌی )تحَیل فزم تعْذ ًاهِ هبٌی بز عذم اشتغال ّن سهاى با عضَیت
در ّیات علوی در ٍاحذ با هشاغل دٍلتی ٍغیز دٍلتی اعن اس آهَسشی ٍ غیز آهَسشی شخصی ّوچٌیي تعْذ ّوکاری حذاقل بِ هذت  01سال با
داًشگاُ اس سهاى شزٍع بِ کار بِ صَرت هحضز
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