
گاه رجاءو عقد قرارداد  مراحل پذریش                                                                                                                                                                        انم و انم خانوادگی متقاضی:  استادان حق التدریس دانش

رک ردخواستی مراجعه هب واحد ردیف رک معاونت یا مدرییت واحد شرح مدا  محل امضاء تحویل گیرنده مدا

  مدریان گروه اهی آموزشی ، رد صورت اتیید ارجاع هب دبیرخاهن جذبردیافت تقاضای تدریس و ربرسی اولیه  مدریان گروه اهی آموزشی 1

صصی متقاضی  دبیرخاهن جذب هیات علمی 2 تخ
 انجام مصاحبه صالحیت علمی و عمومی و 

  ارزشیابی هب مدریان گروه اهی آموزشیارجاع 

 جذب دبیرخاهن سررپست  قمری دکتر آاقی جناب

 جذب دبیرخاهن کارشناس  شریفی خانم سرکار

 

 

  دریان گروه اهی آموزشیم هب دبیرخاهن جذب  معرفی استادان  مورد اتیید   مدریان گروه اهی آموزشی 3

 

 سیاسیگزینش عقیدتی و   واحد حراست 4

  اراهئ سوابق عدم سوء پیشینه 

 مدرییت حراست 

 جناب آاقی مرتضی سمیعی

 
 

  معاونت آموزش اتیید   آموزشی استادان متقاضی  معاونت آموزش 5
 

گاه  6 گاه   توسط دبیرخاهن جذب   ریاست دانش  اراهئ گزارش نهایی  هب ریاست دانش

 اتیید نهایی  ربای جذب استاد متقاضی 

  تشکیل رپونده  توسط دبیرخاهن جذب  پذریفته شدگاناعالم اسامی
 هب مدرییت امور اداری جهت 

گاه   ریاست دانش

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارگزینی-ی اراد

 اسکن کلیه صفحات شناسنامه 

 اسکن پشت و رو کارت ملی 

  اسکن کارت پایان خدمت 

 )تحصیلی رد مقاطع )کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکتری
رک   اسکن مدا

 اول دفترچه بیمه اسکن صفحه 

  اسکن و اراهئ سوابق بیمه ای از سایت اتمین اجتماعی  و خدمات کشوری 

 گاه اهی دیگر  اسکن آخرین حکم کارگزینی  رد صورت هیات علمی بودن رد موسسات و دانش

 اسکن حکم بازنشستگی 

  3*4اسکن عکس رپسنلی 

  اراهئ سوابق آموزشی و ژپوهشی    رد دیگر سازمانها 

 4 3*4 قطعه عکس 

 

 

 

 

 مدرییت اداری 

 

 مدریان گروه اهی آموزشی مربوطهبا هماهنگی   عقد قرارداد حق التدریس با اراهئ ابالغیه آموزشی     دبیرخاهن جذب هیات علمی  8

 تشکیل از قبل اداری  واحد هب اراهئ و التدریس حق قرارداد بستن
 .باشد می الزامی کالس 

  

 مربوط هب بیمه کردن استادان  حق التدریس )معرفی هب طب کار،..(پیگیری امور   مدرییت اداری  9

 قرارداد حق التدریس امضاء شده   اسکن 

   هب مدرییت مالی جهت انجام امور حق التدریس استادان  متقاضیاراهئ قرارداداه 

 
 

 مدرییت اداری 

 

 

 

 

 
 

صص متقاضی  با هماهنگی و   مدرییت آموزش 11 گاه و اتیید مدریان گروه اهی آموزشیاراهئ ردس مربوطه رد تخ   مدرییت آموزش نیاز دانش

 

  مدرییت مالی  ثبت مبالغ قرارداداه و محاسبه حق التدریس  استادان متقاضی   مدرییت مالی  11

 


