فزآیٌذ رسیذگی تِ درخَاست ّای جذب ٍ استخذام پیواًی
پزیٌت فزم ّای ثثت ًاهی – تغثیق اعالعات هٌذرج در فزم تا هذارک تارگذاری
شذُ ٍ جذاساسی هذارک کاهل ٍ ًاقص تَسظ کارشٌاساى دتیزخاًِ

هذارک کاهل

هذارک ًاقص

*ارجاع هذارن به تفىیه دانشىذه ها و گزوه آهوسشی به کارگزٍُ تزرسی اٍلیِ

اعالع رساًی اس عزیق ساهاًِ جْت تکویل

هتشکل اس ( :رٍسای داًشکذُ ّا  +هذیزاى گزٍُ ّاً+وایٌذُ جذب در ّز داًشکذُ) )

هذارک تا هْلت هقزر

هشخص شذى ٍاجذیي شزایظ اٍلیِ تا تَجِ تِ اعالم ًیاس اٍلیِ گزٍُ ّای

چٌاًچِ تکویل اعالعات تَسظ هتقاضی تا

آهَسشی اس جْت علوی ٍ گزایش تخصصی ( تاریخ فارغ التحصیلی ٍ ،ضعیت

هْلت هقزر اًجام پذیزد هذارک تِ کارگزٍُ اٍلیِ

اشتغال ،شزط تاّل تزای اقایاى ٍ ٍ ) ..... .هعزفی آًاى تِ ّیأت اجزایی جذب

ارسال هی شَد

تا تَجِ تِ دعَت اس هعزفی شذگاى در جلسِ هصاحثِ اٍلیِ در صَرت احزاس
حذاقلی هجوَع شزایظ داًشگاُ هعزفی تِ کارگزٍُ علوی

*کارگزٍُ علوی هتشىل اس :

حذف شذگاى وتاییذ شذگاى در هز هزحله
توسط وارشناساى در ساهانه جاهعه نور

رئیس داًشکذُ ً +وایٌذُ ّیأت اجزایی جذب  +هذیز گزٍُ

رضوی وسارت علوم ،بارگذاری هی شونذ.

هزتَعِ  +دٍ داٍر هٌتخة تا ًظز ّیأت اجزایی جذب
تزرسی هذارک ارائِ شذُ تا حضَر هتقاضی تز اساس دستَرالعول

هْن :درخواست بزرسی هجذد در هزهزحله

کارگزٍُ علوی ٍسارت علَم

و درخواست تجذیذ نظز در هزحله نهایی
بزای هوه هتماضیاى هحفوظ هی باشذ وه

تزرسی ًتایج ٍ اهتیاسات علوی در جلسِ ّیأت اجزایی جذب ٍ هعزفی

رسیذگی به آنها طبك فزآینذ هصوب هیأت

ٍاجذیي شزایظ علوی تِ هزحلِ تعذ (کارگزٍُ عوَهی )

عالی جذب شورای عالی انمالب فزهنگی
انجام هی پذیزد.

کارگزٍُ عوَهی هتشکل اس :
رئیس کارگزٍُ ً +وایٌذُ ریاست داًشگاُ ً +وایٌذُ ًْاد ًوایٌذگی
هقام هعظن رّثزی  +اعضای حقیقی وه احىام آنها اس سوی وسارت علوم

الف :هعزفی به هعاونت آهوسشی و

صادر هی شود

اداری هالی دانشگاه جهت
تاییذ

تزرسی ًْایی اهتیاسات علوی ٍ عوَهی در جلسِ ّیأت اجزایی
جذب

استخذام پیوانی(یىساله )
ب :ارسال پزونذه به هزوش جذب

عذم اولویت

هوارد * ستاره دار نیش اس اختیارات هیأت اجزایی جذب است اها نظز هشورتی دانشىذه ها به جهت تصوین گیزیی دلیك تز
به دو صورت فوق اخذ هیگزدد.

