هیاتاجرایی جذباعضای هیات علمی

بسمه تعالی
شیوه نامه جذب عضو هیئت علمی در دانشگاه شهرکرد
مصوب جلسه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه مورخ 1399/6/2
هیات اجرایی جذب دانشگاه شهرکرد ضوابط ذیل را با توجه به بخشنامه های هیأت عالی جذب و هیأت مرکزی
جذب جهت بررسی اولیه پرونده دانش آموختگان متقاضی استخدام در دانشگاه تدوین نموده است.
 .1اخذ مدارك کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری از یکی از دانشگاه های همتراز دانشگاه شهرکرد یا باالتر و
یا دانشگاه های ممتاز خارج از کشور مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 .2داشتن حداقل معدل  14در مقطع کارشناسی و  16در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
تبصره :با استناد به نامه شماره /19/12970م ج هیأت مرکزی جذب در رابطه با ضرورت همترازی و کیفیت
دانشگاه محل تحصیل متقاضی با دانشگاه مورد تقاضا برای خدمت به اطالع می رساند که در صورت کسر معدل
و یا عدم همترازی دانشگاه محل تحصیل متقاضی با دانشگاه شهرکرد یکی از این دو مقوله با ارائه ده مقاله نمایه
شده در مجالت معتبر داخلی و بین المللی ،قابل طرح در جلسه هیأت اجرایی جذب دانشگاه می باشد.
 .2متقاضیان باید دارای مقاالت علمی-پژوهشی در زمینه تخصصی مرتبط با رشته به شرح ذیل باشند:
 انتشار حداقل  2مقاله در مجالت علمی-پژوهشی داخل کشور و یا مجالت خارجی دارای نمایه های
معتبر بین المللی
تبصره :برای رشته های هنر :انتشار حداقل 1مقاله در مجالت علمی-پژوهشی داخل کشور و داشتن حداقل یک
اثر هنری
 .3متقاضیان دارای هر یک از شرایط زیر در اولویت جذب می باشند:
 فارغ التحصیل رتبه اول تا سوم در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد
 کسب رتبه های برتر در المپیادهای دانشجویی
 گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور
 گذراندن دوره پسا دکتری در دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور

 فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر خارج از کشور
 داشتن گواهی انجام موفقیت آمیز طرح تحقیقاتی صنعتی یا ثبت اختراع مورد تایید دانشگاه
 همکاری با موسسات آموزشی و پژوهشی بین المللی و داشتن مقاله های مشترك بین المللی
 کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری
 تدریس حداقل سه عنوان درس در دانشگاههای دولتی با کیفیت تدریس مطلوب
 .4موارد خاص با معرفی رئیس کارگروه مربوطه ،پیشنهاد به هیات اجرایی جذب و تصویب هیات اجرایی جذب
دانشگاه اقدام خواهد شد.
 .5هیات اجرایی جذب دانشگاه مسئول حسن اجرای این شیوه نامه است.
این شیوه نامه در پنج بند تهیه شده است و از تاریخ تصویب در جلسه هیات اجرائی جذب دانشگاه شهرکرد الزم
االجرا می باشد.

هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دااگشنه شهرکرد

