ثبسوِ تؼبلی

ضوي تجزیک اًتخبة اٍلیِ ٍ ٍرٍد ثِ هزحلِ هصبحجِی ػلوی ثذیٌَسیلِ اػالم هیدارد کِ هصبحجِّبی ػلوی ٍاجذاى ضزایط فزاخَاى ثْوي-
هبُ  ٍ 6996ضْزیَر 97داًطگبُ یبسَج در هحل حَسُ هذیزیت داًطگبُ 6ثزگشار خَاّذ ضذ.
هقتضی است هذارک السم ثزای هصبحجِ را در قبلت یک پَضِ رٍغٌی ثب رًگ هطخص ٍ 2ثِ تزتیت چیٌص 9سیز تْیِ ٍ در رٍس هصبحجِ ثِ
دثیزخبًِ ّیأت اجزایی جذة داًطگبُ یبسَج تحَیل فزهبییذ؛
الف) هذارک السم 4جْت کبرگزٍُ ثزرسی تَاًبیی ػلوی (پزًٍذُ هصبحجِ ػلوی):
-6

فزم ضوبرُ ( 6فزم هطخصبت فزدی)*

-2

ضٌبسٌبهِ ػلوی( ) CVثزاثز فزهت تؼییي ضذُ*

-9

رٍگزفت هذارک تحصیلی داًطگبّی (کبرداًی ،کبرضٌبسی ،کبرضٌبسی ارضذ ٍ دکتزی*)5

-4

رٍگزفت ریش ًوزات درٍس داًطگبّی*

-5

رٍگزفت ارسضیبثی دائن ٍ یب هَقت فبرؽ التحصیالى خبرج اس کطَر(ثزای فبرؽالتحصیالى خبرج ضزٍری است)

-6

رٍگزفت صفحِ ّیأت داٍراى پبیبىًبهِ ارضذ ٍ رسبلِ دکتزی*6

-7

هذرک سثبى (یکی اس آسهًَْبی هَرد قجَل ٍسارت ػلَم)

-8

حذاقل دٍ تَصیِ ًبهِ ػلوی(تزجیحبً اس اسبتیذ راٌّوب ٍ یب هطبٍر) *

-9

گَاّی تذریس

 -61گَاّی چبح کتبة ثِ ّوزاُ یک ًسخِ اصل اس کتبة
 -66رٍگزفت ٍ اصل هقبالت چبح ضذُ در ًطزیبت ػلویپژٍّطی ٍ ػلوی تزٍیجی ٍ هقبالت .. ٍ ISI
 -62گَاّی اجزا ٍ یب ّوکبری طزحّبی پژٍّطی ٍ گَاّی دٍرُّبی آهَسضی رایبًِ ٍ ضجکِ ایٌتزًت
 -69گَاّی رتجِ در کٌکَر ٍ یب گَاّی رتجِ در دٍراى تحصیلی
 -64گَاّی ػضَیت در ثٌیبد هلی ًخجگبى
 -65گَاّی استؼذادّبی درخطبى
 -66گَاّی ضزکت در کبرگبّْبی تخصصی
 -67گَاّی ثجت اختزاع ٍ گَاّی ػضَیت در اًجويّبی تخصصی
 -68گَاّی ّوکبری ثب کبًًَْب ٍ اًجويّبی ػلوی داًطگبّی ٍ یب غیزداًطگبّی
 -69گَاّی ارائِ هقبلِ در سویٌبرّبی داخلی
 -21گَاّی ارائِ هقبلِ در سویٌبرّبی خبرجی ٍ ثیيالوللی
 -26گَاّی داٍری ًطزیبت ػلوی پژٍّطی داخلی ٍ یب خبرجی
 -22اصل پبیبى ًبهِ ارضذ ٍ یب رسبلِ دکتزی
 -29ارائِ ّزگًَِ هذرک دیگزی کِ ًطبى دٌّذُ ثزتزی ٍ اهتیبس ػلوی هتقبضی ثبضذ ثالهبًغ است

*** تذکزات هْن***
تذکز : 6اهتیبسات ثز اسبس هستٌذات ارائِ ضذُ تَسط هتقبضی در رٍس هصبحجِ احتسبة ضذُ ٍ هسئَلیت ػذم ارائِ هستٌذات ثؼْذُ
هتقبضی خَاّذ ثَد.
تذکز : 2هسئَلیت دریبفت پزًٍذُ ثب دثیزخبًِ ّیأت اجزایی جذة داًطگبُ ثَدُ ٍ هذارکی کِ تحَیل سبیز هزاجغ داًطگبّی ٍ یب غیز
داًطگبّی ضًَذ فبقذ ٍجبّت ثَدُ ٍ ّیأت اجزایی جذة داًطگبُ ّیچگًَِ هسئَلیتی در قجبل آًْب ًخَاّذ داضت.
تذکز :9هَافقت اٍلیِ ثب پذیزش هتقبضیبى جذة ثؼْذُ ّیأت اجزایی جذة داًطگبُ ثَدُ کِ پس اس طی هزاحل قبًًَی فقط اس سَی
دثیزخبًِ ایي ّیأت اػالم خَاّذ ضذ.
تذکز :4تؼییي هحل خذهت افزاد جذة ضذُ اس اختیبرات ّیأت اجزایی جذة ثَدُ ٍ ثِ فزاخَر ،یکی اس داًطکذُّب ٍ یب پژٍّطکذُّبی ٍاقغ
در یبسَج ٍ یب ضْزستبًْب خَاّذ ثَد.
تذکز :5ػذم هزاجؼِ ٍ اًجبم هصبحجِ در ٍقت تؼییي ضذُ ثِ هٌشلِ اًصزاف اس تقبضب هحسَة هی ضَد.
تذکز :6داًطگبُ یبسَج اس هتقبضیبى جذة کِ هَافقت اٍلیِ داًطگبُ را کست ًوَدُ اًذ اقذام ثِ اخذ تؼْذًبهِ هحضزی هجٌی ثز خذهت
توبم ٍقت ( 41سبػت 5 ،رٍس در ّفتِ) ثِ هذت  65سبل ،هطبثق هتي هذًظز هیًوبیذّ .زگًَِ تغییز در هفبد تؼْذًبهِ اس اختیبرات ّیأت
اجزایی جذة خَاّذ ثَد.
تذکز :7هذارک تحَیل ضذُ ثِ دثیزخبًِ ّیأت ثجش اصل پبیبى ًبهِ ٍ رسبلِ غیزقبثل استزداد هیثبضٌذ.
تذکز :8رٍگزفت هذارک را جْت ارائِ ثِ دثیزخبًِ ّیأت جذة تْیِ ًوبییذ ٍ اس درخَاست کپی در رٍس هصبحجِ خَدداری فزهبییذ.

با آرزوی توفیق الهی

 1وشاوی داوشگاٌ یاسًج ،خیاتان پاسذاران ،جىة ادارٌ کل زوذان استان(.درصًرت حضًر تا خًدري شخصی از درب جىة َتل جُاوگردی حضًر تیاتیذ)
 2رشتٍَای کشايرزی سثس ،رشتٍَای علًم پایٍ قرمس ،رشتٍَای فىی ي مُىذسی واروجی ي رشتٍَای علًم اوساوی آتی
 3مذارک چىان در پًشٍ قرار گیروذ کٍ ايلیه ترگ قاتل رؤیت پًشٍ ،فرم شمارٌ  1تاشذ
 4ارائٍ مذارکی کٍ تا عالمت «*» مشخص شذٌ اوذ ضريری است
 6ارائٍ صفحٍ َیأت دايران رسالٍ دکتری مختص فارغالتحصیالن دکتری

است.

