
  

یملع تایه  زیزع  نابلطواد 
  

مارتحا مارتحا مالس  وو   مالس اباب     

.. دیامن دیامن یمیم   يراکمه   يراکمه هبهب   توعد   توعد ریز   ریز طیارش   طیارش اباب   ارار   یملع   یملع تایه   تایه ياضعا   ياضعا هدنبای ، ، هدنبای دشر   دشر ایوپ  وو   ایوپ هاگشناد   هاگشناد کیکی   هبهب   ندیسر   ندیسر يرایمه  وو   يرایمه
.. تسا تسا يرورض   يرورض ریز   ریز دراوم   دراوم بذج   بذج دنیارف   دنیارف ردرد   تکرش   تکرش هبحاصم  وو   هبحاصم زازا   لبق   لبق اذل   اذل

مدع مدع تروص   تروص ردرد   اذل   اذل دنوش . . دنوش یمیم   توعد   توعد لوبق ، ، لوبق دروم   دروم دحدح   ردرد   وجـشناد   وجـشناد بذـج   بذـج هتـشر  وو   هتـشر ندـش   ندـش ریاد   ریاد طرـش   طرـش هبهب   نابلطواد   نابلطواد هیلک   هیلک --11
.. میروذعم میروذعم نازیزع   نازیزع اباب   يراکمه   يراکمه همادا   همادا زازا   هتشر   هتشر ندشن   ندشن ریاد   ریاد ایای   وجشناد  وو   وجشناد بذج   بذج

تکرـش تکرـش ینیرفآراک ، ، ینیرفآراک زکرم   زکرم بلاق   بلاق ردرد   هکهک   دشاب   دشاب هتـشاد   هتـشاد ارار   مزال   مزال ییارجا   ییارجا یـشهوژپ  وو   یـشهوژپ ناوت   ناوت یملع   یملع تایه   تایه وضع   وضع هکیتروص   هکیتروص ردرد   - - 22
یمیم تخادرپ   تخادرپ دمارد   دمارد نامه   نامه لحم   لحم زازا   هدربمان   هدربمان قوقح   قوقح دشاب   دشاب هتـشاد   هتـشاد دـمارد   دـمارد بسک   بسک ناکما   ناکما یـشهوژپ   یـشهوژپ ياه   ياه حرط   حرط ایای   ناینب  وو   ناینب شناد   شناد

.. دشاب دشاب یمیم   یملع   یملع تایه   تایه وضع   وضع اباب   يراکمه   يراکمه همادا   همادا هبهب   لیام   لیام هاگشناد   هاگشناد دوش ، ، دوش

همادا همادا زازا   ییاراک   ییاراک مدع   مدع تروص   تروص ردرد   دمآ  وو   دمآ دهاوخ   دهاوخ لمع   لمع هبهب   ییارجا   ییارجا یشهوژپ  وو   یشهوژپ یشزومآ ، ، یشزومآ مزال   مزال ياه   ياه یبایزرا   یبایزرا وضع   وضع زازا   لاس   لاس رهره   - - 33
.. دوش دوش یمیم   يریگولج   يریگولج وضع   وضع يراکمه   يراکمه

هبهب يدعب   يدعب تامادقا   تامادقا اتات   دیهد   دیهد هئارا   هئارا ارار   دوخ   دوخ ياه   ياه حرط   حرط دییامن  وو   دییامن هبتاکم   هبتاکم امام   اباب   قوف   قوف طیارش   طیارش لوبق   لوبق تروص   تروص ردرد   تسا   تسا دنمـشهاوخ   دنمـشهاوخ اذل   اذل
.. دیآ دیآ لمع   لمع

  

يدابآ رصن  رایتخب  یلعنسح  رتکد 
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	داوطلبان عزیز هیات علمی
	با سلام و احترام
	همیاری و رسیدن به یك دانشگاه پویا و رشد یابنده، اعضای هیات علمی را با شرایط زیر دعوت به همكاری می نماید. لذا قبل از مصاحبه و شركت در فرایند جذب موارد زیر ضروری است.
	1-كلیه داوطلبان به شرط دایر شدن رشته و جذب دانشجو در حد مورد قبول، دعوت می شوند. لذا در صورت عدم جذب دانشجو و یا دایر نشدن رشته از ادامه همكاری با عزیزان معذوریم.
	2- در صورتیكه عضو هیات علمی توان پژوهشی و اجرایی لازم را داشته باشد كه در قالب مركز كارآفرینی، شركت دانش بنیان و یا طرح های پژوهشی امكان كسب درامد داشته باشد حقوق نامبرده از محل همان درامد پرداخت می شود، دانشگاه مایل به ادامه همكاری با عضو هیات علمی می باشد.
	3- هر سال از عضو ارزیابی های لازم آموزشی، پژوهشی و اجرایی به عمل خواهد آمد و در صورت عدم كارایی از ادامه همكاری عضو جلوگیری می شود.
	لذا خواهشمند است در صورت قبول شرایط فوق با ما مكاتبه نمایید و طرح های خود را ارائه دهید تا اقدامات بعدی به عمل آید.


