
  
 

 

 فرآیند

 فراخوان جذب اعضای هیات علمی

 UD.FAD.151کد سند :

 92/60/8:21  :تاریخ تدوین
 01/07/8:22تاریخ ابالغ: 

 92/60/8:22تاریخ بازنگری: 
  تاریخ بازنگری مجدد:

 1 :صفحات شماره 

شتی  ردمانی  زدفىل دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 امىر هیات علمیاداره مرکز 
شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 زدفىل
شتی  ردمانی  دااگشنه علىم زپشکی و خدمات بهدا

 زدفىل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تهیه کننده:

 خانم نسیم ارزانی قلعه نوی 
 کبرشٌبس ادارُ اهَر ّیبت علوی

  

 خانم نادیا آیرمی 
 دبیز پبیش اعتببربخشی ّبی هعبًٍت آهَسشی

 تاییدکننده:

 دکتر محمدعلی توسنگ 
 ادارُ اهَر ّیبت علوی  هذیز

  

 خانم نرجس کاظمی
  (EDCهطبلعبت ) هذیز هزکش

 تصویب کننده:

 دکتر میثم مردسلطانی
 هعبًٍت آهَسشی، تحقیقبت ٍ فٌبٍری

 داًشگبُ علَم پششکی دسفَل

 

 بلِ

 خیز

 ثبت ًبم ایٌتزًتی ٍ دریبفت کذ رّگیزی تَسط هتقبضی

 ارائِ هذارک تَسط هتقبضی بِ دبیزخبًِ ّیئت اجزائی جذة در هْلت هقزر تَسط هتقبضی

 رٍس       تَسط دبیزخبًِ ّیبت اجزایی جذة  5 –بزرسی هذارک جْت تعییي احزاس شزایط کلی استخذام اعالم شذُ در فزاخَاى 

 ببیگبًی پزًٍذُ ٍ اعالم بِ هتقبضی

 ارجبع پزًٍذُ بِ دبیزخبًِ ّیبت اجزایی جذة تَسط هعبًٍت آهَسشی

رٍس                                    15 –ارجبع پزًٍذُ بِ کبرگزٍُ بزرسی صالحیت عوَهی 

 تَسط دبیزخبًِ ّیبت اجزایی جذة

 رٍس 15 –ارجبع هذارک بِ کبرگزٍُ بزرسی تَاًبیی علوی داًشکذُ ّب ٍ هزاکش تحقیقبتی 

 تَسط دبیزخبًِ ّیبت اجزایی جذة

                  زٍُ تَاًبیی علوی ٍ اًجبم هصبحبِ بزاسبس آئیي ًبهِبزرسی هذارک تَسط کبرگ

                                                                            رٍس 45 -* اهتیبس بٌذی، هصبحبِ* 

 تَسط کبگزٍُ تَاًبیی علوی

                       رٍس                                        45 –     تکویل استعالم ّب ٍ اعالم ًظز کبرگزٍُ صالحیت علوی

 تَسط کبرگزٍُ صالحیت علوی

 رٍس      تَسط دبیز ّیبت اجزایی جذة15+5 –تشکیل جلسِ ّیبت اجزایی جذة داًشگبُ ٍ ًْبیی شذى اهتیبس پذیزفتِ شذگبى بز اسبس ضَابط 

 رٍس        تَسط دبیزخبًِ ّیبت اجزایی جذة 7-ی جذة بصَرت هحزهبًِ بِ ٍسارت هتبَعاعالم ًتیجِ ًْبیی ّیبت اجزائ

 رٍس         تَسط دبیزخبًِ ّیبت هزکشی جذة 45 –اعالم تصوین ًْبئی ّیبت هزکشی جذة 

 رٍس       تَسط ّیبت هزکشی جذة 10 –اعالم ًتیجِ ًْبئی بِ داٍطلبیي پس اس تبئیذ ّیبت هزکشی جذة 

 صذٍر حکن پیوبًی پس اس طی هزاحل قبًًَی تَسط هعبًٍت تَسعِ

 پایان

 پایان


