
 

مجتمع آموزش عالی اسفراینمدارک مورد نیاز جهت بررسی در کارگروه توانایی علمی متقاضیان فراخوان جذب    

 

قرار نخواهد  موردبررسيقرار گیرد. مدارکي که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال گردند  مجتمعتا موعد مقرر در اختیار دبیرخانه جذب  موردنظراست مدارک  الزمتذکر: 

غیر این صورت امتیاز آن بند لحاظ نخواهد گردید و عواقب آن بر مشخص گردد، در موردنظربه تفکیک )مربوط به هر بند( ارائه و بند  موردنیازخواهشمند است مدارک گرفت. 

.عهده خود متقاضي خواهد بود  

مرکزی، دبیرخانه جذب اعضا سازمان ) عالی فنی مهندسی اسفراین مجتمع آموزش  _ نبش میدان مادر _ بلوار آزادگان _ شهرستان اسفراین _ خراسان شمالی آدرس پستی:

 ( هیات علمی

  68556200850شماره تماس دبیرخانه جذب:  _ (  6116661669)کد پستی: 

 ردیف شاخص همراه مستندات شاخص

دروس، ذکر نیمسال تحصیلی و تعداد  بانامگواهی معتبر تدریس از دانشگاه مربوطه همراه -6

 .از طرف دانشگاه تأییدشده صورتبهارائه گزارش ارزشیابی دانشجویان  - 2واحدهای هر درس؛ 

 6 سوابق و گواهی تدریس، توانایی تدریس و تهیه طرح درس

و  ISI،ISC به انضمام قید نشدهچاپ مقاالتپذیرش - 2کامل؛  صورتبه شدهچاپت کامل المقا- 6

رسال ا شدهتفکیک صورتبهترویجی و ... -پژوهشی، علمی-و علمی مقاالتضریب تأثیر برای کلیه 

 .شود

ت مرتبط با رشته تخصصی در مجالت علمی و الت در مجالچاپ مقا

 ت معتبرالپژوهشی، علمی ترویجی و سایر مج

2 

کنفرانس یا کنگره به همراه کپی  مقاالتدر مجموعه  شدهچاپ مقاالت خالصهکامل یا  مقاالت

 .گواهی ارائه آن

 3 داخلی و خارجی هایکنگرهدر  مقاالتو یا چاپ  ارائه

 شدهمشخصصفحه اول و صفحه شناسنامه کتاب که در آن تعداد صفحات و تعداد تیراژ کتاب 

 .باشد

 4 و ترجمه کتاب و آثار بدیع هنری تألیف

 9 پژوهشی هایپروژهمجری یا همکاری در  قرارداد طرح پژوهشی و گواهی خاتمه آن

 1 عضویت در هیأت تحریریه و داوری مجله معتبر علمی مستندات معتبر

افتخارات علمی مانند عضویت در بنیاد نخبگان، دفاتر استعدادهای  مستندات معتبر

ملی و  المپیادهای هاجشنوارهدرخشان، دانشجوی نمونه کشوری، 

 التحصیلفارغهای اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و  ه، رتبالمللیبین

 رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و دکتری

7 

 1 اتیاطالع هایبانکنوین الکترونیک و  هایتوانمندیتوانایی استفاده از  

تسلط به زبان رایج در مجامع علمی )عربی، انگلیسی، فرانسوی و  مستندات معتبر

 (آلمانی

6 

 61 .باشد قیدشدهمدارک تحصیلی کلیه مقاطع که در آن معدل  مستندات معتبر

دفاع که نمره در آن  جلسهصورتارشد و دکتری و  نامهپایانصفحه اول  مستندات معتبر

 .باشد قیدشده

66 

خارجی و  المللیبین هایکنگرهسخنرانی و یا عضویت در هیأت علمی  گواهی ارائه سخنرانی و یا عضویت

 .داخلی

62 

 63 (ثبت اختراع داخلی و خارجی با تأییدیه علمی)فناوری  هایفعالیت مستندات معتبر

آموزشی )ایجاد آزمایشگاه، دانشکده، گروه  هایفعالیت اندازیراه مستندات معتبر

 )آموزشی و رشته

64 

 69 علمی سابقه هیأت مستندات معتبر

تعداد ساعت کارگاه در  ترجیحاًتخصصی معتبر ) هایکارگاهشرکت در  مستندات معتبر

 .)باشد قیدشدهگواهی 

61 

آموزشی و راهنمای  افزارنرمآموزشی )پوستر آموزشی،  هایبستهطراحی  مستندات معتبر

 .)یادگیری

67 

 امهنتوصیهمهارت فنی در رشته تخصصی )گواهینامه معتبر مهارت و یا  مستندات معتبر

 )از اساتید مستقیم و متخصص متقاضی

61 

 66 رزومه کامل علمی و عمومی مدارک سجلی و شش قطعه عکس مستندات معتبر


