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 -1ضزايط کلی اخذ داوطجًی ديرٌ کارضىاسیارضذ تًسط اعضاء َيات علمی
 اػضبی ّیبت ػلوي توبم ٍلت رعوي ،رعوي -آسهبيؾي ٍ پیوبًي هيتَاًٌس ثب رػبيت عبيز همزرات ٍ ؽزايظ ًغجت ثِپذيزػ هغتمل زاًؾجَی زٍرُ وبرؽٌبعي ارؽس السام ًوبيٌس.
ظزفیت ّبی تؼزيف ؽسُ زر ايي رٍيِ ،عمف (حساوثز) تؼساز زاًؾجَی وبرؽٌبعيارؽس ،وِ زر ّز عبل ثِ ّز ػضَ
ّیأت ػلوي ترقیـ زازُ هيؽَز ،هيثبؽس .تؼساز زلیك زاًؾجَيبى ٍرٍزی ارؽس ّز رؽتِ گزايؼ (ٍ ثِ زًجبل آى
ظزفیت ّز ػضَ ّیبت ػلوي) زر ّز عبل ثز اعبط آهبر ول پیؼثیٌي ؽسُ زر ثزًبهة راّجززی آهَسػ (جسٍل ،4-4
رٍيِ  ،AUT-PL-3101هَرخ  )94/10/11تؼییي ذَاّس ؽس.
 اذتقبؿ زاًؾجَ ثِ اػضبی ّیبتػلوي هغتلشم تبيیس ؽَرای گزٍُ ٍ ؽَرای تحقیالت تىویلي زاًؾىسُ هيثبؽس. ظزفیت ولیِ اػضبی ّیبتػلوي توبمٍلت رعوي ٍ رعوي-آسهبيؾي زاًؾگبُ (اعتبزيبر ٍ ثِ ثبال) ثزای اذذ زاًؾجَیزٍرُ وبرؽٌبعيارؽس اس ٍرٍزیّبی رٍساًًَِ ،ثت زٍم ٍ ثسٍى آسهَى ّز عبل  3داوطجً هيثبؽس.
 ظزفیت اػضبی ّیبت ػلوي پضٍّؾي ّوبًٌس اػضبی ّیبت ػلوي آهَسؽي -پضٍّؾي اعت. زر فَرت راٌّوبيي هؾتزن زاًؾجَ تَعظ زٍ ػضَ ّیبت ػلوي زاًؾگبُّ ،ز زاًؾجَ ًقف ظزفیت ثزای ػضَ ّیبتػلوي هٌظَر هيؽَز.
تثصزٌ :1ترقیـ ظزفیت ثِ اػضبی ّیبت ػلوي زر فَرتي ذَاّس ثَز وِ ٍی لجل اس اػالم ظزفیتّبی زاًؾىسُ ثِ
زاًؾگبُ ٍ ٍسارت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍری هتمبضي تؼساز زاًؾجَی هَرز ًظز ثبؽس.
تثصزٌ : 2ػضَ ّیبت ػلوي ثب هسرن وبرؽٌبعيارؽس ،وِ هزتجِ اعتبزيبری زارز ،هبًٌس اعتبزيبر ػبزی زرًظز گزفتِ هيؽَز.
 هزثیبى زاًؾگبُ هيتَاًٌس اعتبز راٌّوبی زٍم زٍ زاًؾجَی وبرؽٌبعيارؽس زر ّز عبل ثبؽٌس (يه ظزفیت عبالًِ). زر ؽزايظ ذبؿ ٍ ذبرج اس اذتیبر زاًؾىسُ ،زر فَرت ٍجَز زاًؾجَی هبساز ،ثب تقَيت ؽَرای تحقیالت تىویليزاًؾىسُ ٍ هَافمت هسيزيت تحقیالت تىویلي زاًؾگبُ ظزفیت اعبتیس توبم ٍلت رعوي ٍ رعوي-آسهبيؾي (اعتبزيبر
ٍ ثِ ثبال) ثزای اذذ ايي زاًؾجَيبى تب  4لبثل افشايؼ اعت .ثسيْي اعت ايي افشايؼ ثبيس ثب تَجیِ وبفي اس عَی
زاًؾىسُ ّوزاُ ثَزُ ٍ زر فَرتجلغِ ؽَرای تحقیالت تىویلي ثب لیس رؽتِ–گزايؼ ثِ رٍؽٌي لیس گززز.
 اػضبی ّیبت ػلوي هيتَاًٌس حساوثز زٍ زاًؾجَ اس ياحذَای اقماری ٍ يه زاًؾجَ اس گزيٌَای تيه رضتٍای ٍپزديس خًدگزدان را اضبفِ ثز ظزفیت ،پذيزػ ًوبيٌس .ترقیـ ايي ظزفیت ثبيس ثِ تائيذ ضًرای گزيٌ ي
تحصيالت تکميلی داوطکذٌ ثزعس .زر ّز فَرت حساوثز تؼساز زاًؾجَيبى ارؽس يه ػضَ ّیبت ػلوي ثب احتغبة
زاًؾجَيبى اقماری ،تيهرضتٍای ٍ پزديس خًدگزدان زر هجوَع ًجبيس زر ّز عبل اس پىج تجبٍس ًوبيس.
توبهي اعالػبت هَجَز زر ايي عٌس هتؼلك ثِ زاًؾگبُ فٌؼتي اهیزوجیز ثَزُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اعت.

ضزايط ي ظزفيت اعضاء َيات علمی تزای پذيزش
داوطجًی ديرٌ کارضىاسی ارضذ

ؽوبرُ:
ٍيزايؼ:

AUT-PR-3311
1

ففحِ5 :

تبريد:

1395/07/27

اس12 :

تثصزٌ  :3اػضبی ّیبت ػلوي هيتَاًٌس توبم ٍ يب لغوتي اس ظزفیت هزثَط ثِ زاًؾجَيبى رٍساًًَِ ،ثت زٍم ٍ ثسٍى آسهَى
گزٍُ افلي ذَز را ثِ زاًؾجَيبى گزٍُّبی ثیي رؽتِای ،پززيظّبی الوبری ٍ پززيظ ذَزگززاى اذتقبؿ زٌّسٍ ،لي
ػىظ ايي اهز همسٍر ًويثبؽس .ثِ ػجبرتي يه ػضَ ّیبت ػلوي ًويتَاًس ثجبی زاًؾجَی گزٍُّبی ثیي رؽتِای ،پززيظ-
ّبی الوبری ٍ پززيظ ذَزگززاى زاًؾجَی اضبفي رٍساًًَِ ،ثت زٍم ٍ ثسٍى آسهَى اذذ ًوبيس.
 اػضبی ّیبت ػلوي هيتَاًٌس يه داوطجًی تيهالملل (غيز ايزاوی) را اضبفِ ثز ظزفیت ول زر ّز عبل،پذيزػ ًوبيٌس .ترقیـ ايي ظزفیت ثبيس ثِ تائيذ ضًرای گزيٌ ي تحصيالت تکميلی داوطکذٌ ثزعس.
تثصزٌ  :4اػضبی ّیبت ػلوي هيتَاًٌس ظزفیت هزثَط ثِ زاًؾجَيبى رٍساًًَِ ،ثت زٍم ٍ ثسٍى آسهَى گزٍُ افلي ذَز را
ثِ زاًؾجَيبى ثیيالولل (غیزايزاًي) اذتقبؿ زٌّسٍ ،لي ػىظ ايي اهز همسٍر ًويثبؽس.
 ّز ػضَ ّیبت ػلوي رعوي ٍ رعوي-آسهبيؾي (ثب هزتجِ هزثي ٍ ثبالتز) ،حساوثز هیتَاًس هؾبٍر  3زاًؾجَیوبرؽٌبعيارؽس اس ٍرٍزی ّز عبل ثبؽس.
 ّز ػضَ ّیبت ػلوي رعوي ٍ رعوي-آسهبيؾي (هزثي ٍ ثبالتز) هيتَاًس حساوثز راٌّوبيي پزٍصُ عِ زاًؾجَیآمًسش الکتزيويکی را زر ّز عبل ثزػْسُ ثگیزز.
 فزز غیز ػضَ ّیبت ػلوي ؽبذـ زر فٌؼت ثب هزتجِ وبرؽٌبعي ارؽس ثِ ثبال زر فَرت تقَيت زاًؾىسُ هيتَاًساعتبز هؾبٍر يه زاًؾجَی وبرؽٌبعي ارؽس ثبؽس.
 زاًؾجَی زوتزا ًويتَاًس اعتبز هؾبٍر يب اعتبز راٌّوبی هؾتزن زاًؾجَيبى ارؽس ثبؽس. اػضبی ّیبت ػلوي وِ زر ثبسُ سهبًي اًتربة اعتبز راٌّوب تَعظ زاًؾجَ زر فزفت هغبلؼبتي ٍ هزذقي ثِ عزهيثزًس ٍ يب زر ؽزف ػشيوت ثِ فزفت هغبلؼبتي ّغتٌس ،ثب تقَيت زاًؾىسُ ٍ هسيزيت تحقیالت تىویلي زاًؾگبُ
هيتَاًٌس اعتبز راٌّوبی هؾتزن حساوثز  4زاًؾجَی وبرؽٌبعيارؽس ثبؽٌس ،هؾزٍط ثز آًىِ سهبى فزفت
هغبلؼبتي حساوثز  9هبُ ٍ سهبى هزذقي حساوثز  6هبُ ثبؽس .زر ايي فَرت اػضبی ّیبت ػلوي هذوَر هيتَاًٌس
هؾبٍرُ  3زاًؾجَی ارؽس زر ّز عبل را ثز ػْسُ زاؽتِ ثبؽٌسٍ ،لي اهىبى ّسايت پزٍصُ تحمیك زاًؾجَی آهَسػ
الىتزًٍیىي را ًسارًس.
تًجٍ :ظزفیتّبی اذتقبؿ زازُ ؽسُ ثِ اػضبی ّیبت ػلوي رعوي ٍ رعوي-آسهبيؾي زر جساٍل  2 ٍ 1آٍرزُ ؽسُ
اعت .زر ايي جساٍل ذظ تیزُ " – " ثِ هؼٌبی ػسم اهىبى اذتقبؿ زاًؾجَ ثِ ػضَ ّیبت ػلوي هيثبؽس.
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 -2پذيزش داوطجً تًسط اعضای َيات علمی تاسوطستٍ ي مامًر
 اػضبی ّیبت ػلوي ثبسًؾغتِ زاًؾگبُ هيتَاًٌس زر فَرت تبيیس زاًؾىسُ ٍ ثِ ؽزط حضَر زر زاًؾگبُ ثِ فَرتهؾتزن اس ّز عبل زٍ زاًؾجَ ثب ػٌَاى اعتبز راٌّوبی زٍم پذيزػ ًوبيٌس.
 اػضبی ّیبت ػلوي ثبسًؾغتِ زاًؾگبُ زر فَرت تبيیس زاًؾىسُ هيتَاًٌس اعتبز هؾبٍر زٍ زاًؾجَ زر ّز عبل ثبؽٌس.ّز ػضَ ّیبت ػلوي ثبسًؾغتِ هيتَاًس حساوثز راٌّوبيي پزٍصُ زٍ زاًؾجَی آمًسش الکتزيويکی زر ّز عبل را
ثؼْسُ ثگیزز.
 ظزفیت عبلیبًِ اػضبی ّیبت ػلوي هبهَر زر فَرت هَافمت ٍ تقَيت ؽَرای آهَسؽي-پضٍّؾي زاًؾىسُ ٍ رػبيتؽزايظ ٍ ضَاثظ سيز حساوثز عِ زاًؾجَ زر ّز عبل هيثبؽس .زر ايي فَرت ايي اػضب هيتَاًٌس حساوثز هؾبٍر زٍ
زاًؾجَ اس ٍرٍزی ّز عبل ٍ راٌّوبی پزٍصُ تحمیك حساوثز يه زاًؾجَی آهَسػ الىتزًٍیىي ثبؽٌس.
ضزايط ي ضًاتط پذيزش داوطجً تًسط اعضای َيات علمی مامًر :زر فَرتیىِ هحل هبهَريت ػضَ ّیبت
ػلوي ،يه عبسهبى يب هَعغِ آهَسؽي ٍ پضٍّؾي ثبؽس ٍ ػضَ ّیبت ػلوي هذوَر تؼْس ًوبيس وِ ػالٍُ ثز تسريظ
يه زرط ،ثب تَجِ ثِ تؼساز زاًؾجَيبى ذَيؼ ،ثِ فَرت هتٌبعت ثزای زاًؾجَيبى زر هحل زاًؾگبُ ٍلت ثگذارز
( ثزای ّز زاًؾجَی وبرؽٌبعي ارؽس يه عبػت زر ّفتِ) ،زر ايي فَرت ثب تبيیس ؽَرای گزٍُ ٍ ؽَرای آهَسؽي ٍ
پضٍّؾي زاًؾىسُ ظزفیت ولي ٍ يب ظزفیت عبالًِ آى ػضَ ّیبت ػلوي هبهَر ثِ فَرت وبهل ( 3ظزفیت) زر ًظز
گزفتِ هي ؽَز .هغئَلیت ًظبرت ثز حضَر ثِ حس وفبيت ػضَ ّیبت ػلوي هذوَر ثِ ػْسُ زاًؾىسُ ثَزُ ٍ ضزٍری
اعت زر ّز عبل رئیظ زاًؾىسُ گشارػ عبلیبًِای اس ًحَ ػولىزز ٍ حضَر ّیبت ػلوي هبهَر ثِ ّوزاُ فَرت جلغِ
ؽَرای آهَسؽي–پضٍّؾي زاًؾىسُ ثزای هؼبٍى آهَسؽي زاًؾگبُ ارعبل ًوبيس.
 اػضبی ّیبت ػلوي هبهَر ًويتَاًٌس راٌّوبيي زاًؾجَيبى پززيظّبی الوبری ٍ ثیيالولل (غیز ايزاًي) را ثزػْسُزاؽتِ ثبؽٌس.
 ظزفیت اذذ زاًؾجَ تَعظ اػضبی ّیبت ػلوي هبهَر اس عبيز زاًؾگبُّب هبًٌس اعبتیس ٍاثغتِ اعت ( زٍ زاًؾجَهؾتزن ثب عبيز اػضبی ّیبت ػلوي زاًؾگبُ) .ثِ اعبتیس هبهَر اس عبيز زاًؾگبّْب زر فَرتي زاًؾجَی وبرؽٌبعي-
ارؽس اذتقبؿ زازُ هيؽَز وِ حسالل يه عبل زر زاًؾگبُ حضَر زاؽتِ ثبؽٌس .اگز ػضَ ّیبت ػلوي ثقَرت وَتبُ
هست هبهَر زر زاًؾگبُ اعت زاًؾجَيي ثِ ايؾبى اذتقبؿ ًرَاّس يبفت .ظزفیت اػضبی ّیبت ػلوي زاًؾگبُ
هؾبروت وٌٌسُ زر ايي پذيزػ ثِ اسای ّز زاًؾجَ ًقف هٌظَر هيؽَز (ّوبًٌس هؾبروت ثب عبيز اػضبی ّیبت
ػلوي زاًؾگبُ) .اػضبی ّیبت ػلوي هبهَر اس عبيز زاًؾگبُّب ًويتَاًٌس راٌّوبيي زاًؾجَيبى پززيظّبی الوبری،
ثیيالولل (غیز ايزاًي) ٍ ّسايت پزٍصُ تحمیك زاًؾجَيبى آهَسػ الىتزًٍیىي را ثزػْسُ زاؽتِ ثبؽٌس .هؾبٍرُ حساوثز
يه زاًؾجَی ارؽس ثالهبًغ اعت.
توبهي اعالػبت هَجَز زر ايي عٌس هتؼلك ثِ زاًؾگبُ فٌؼتي اهیزوجیز ثَزُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اعت.

ضزايط ي ظزفيت اعضاء َيات علمی تزای پذيزش
داوطجًی ديرٌ کارضىاسی ارضذ

ؽوبرُ:
ٍيزايؼ:

AUT-PR-3311
1

ففحِ7 :

تبريد:

1395/07/27

اس12 :

تًجٍ :ظزفیتّبی اذتقبؿ زازُ ؽسُ ثِ اػضبی ّیبت ػلوي هبهَر ٍ ثبسًؾغتِ زر جساٍل  2 ٍ 1آٍرزُ ؽسُ اعت .زر ايي
جساٍل ذظ تیزُ " – " ثِ هؼٌبی ػسم اهىبى اذتقبؿ زاًؾجَ ثِ ػضَ ّیبت ػلوي هيثبؽس.

 -3پذيزش داوطجً تًسط اعضای َيات علمی پيماوی ي تاسٌ استخذام
 ظزفیت ولیِ اعبتیس توبم ٍلت پیوبًي زاًؾگبُ ثزای اذذ زاًؾجَی زٍرُ وبرؽٌبعيارؽس اس ٍرٍزیّبی ّز عبل ثِؽزح سيز اعت.
 عبل اٍل زٍ زاًؾجَی هغتمل ٍ يه زاًؾجَی هؾتزن
 عبل عَم ثِ ثؼس هؾبثِ اعبتیس توبم ٍلت رعوي ٍ رعوي-آسهبيؾي
 ّز ػضَ ّیبت ػلوي تبسُ اعترسام (لزارزازی) وِ ٌَّس حىن اعترسام پیوبًي ًسارز ،زر فَرت تبيیس زاًؾىسُ هي-تَاًس ًغجت ثِ پذيزػ حساوثز زٍ زاًؾجَ ثقَرت هؾتزن زر ّز عبل السام ًوبيس.
 ّز ػضَ ّیبت ػلوي پیوبًي ٍ لزارزازی (تبسُ اعترسام) هيتَاًس حساوثز راٌّوبيي پزٍصُ عِ زاًؾجَی آمًسشالکتزيويکی ٍ هؾبٍرُ عِ زاًؾجَی وبرؽٌبعي ارؽس را زر ّز عبل ثزػْسُ ثگیزز.
 اػضبی ّیبت ػلوي پیوبًي ٍ لزارزازی (تبسُ اعترسام) ًويتَاًٌس راٌّوبيي زاًؾجَيبى ثیيالولل (غیز ايزاًي) راثزػْسُ زاؽتِ ثبؽٌس.
تًجٍ :ظزفیتّبی اذتقبؿ زازُ ؽسُ ثِ اػضبی ّیبت ػلوي رعوي ٍ رعوي-آسهبيؾي زر جساٍل  2 ٍ 1آٍرزُ ؽسُ اعت.
زر ايي جساٍل ذظ تیزُ " – " ثِ هؼٌبی ػسم اهىبى اذتقبؿ زاًؾجَ ثِ ػضَ ّیبت ػلوي هيثبؽس.

 -4پذيزش داوطجً تًسط اعضای َيات علمی ياتستٍ
-

اػضبی ّیبت ػلوي عبيز هَعغبت آهَسؽي يب پضٍّؾي ،وِ زارای لزارزاز ّوىبری اس عَی ّیبت رئیغِ
زاًؾگبُ هيثبؽٌس (ػضَ ّیبت ػلوي ٍاثغتِ) ،هيتَاًٌس حساوثز  2زاًؾجَ ثِ فَرت هؾتزن ثب اػضبی
ّیبت ػلوي زاًؾگبُ زاؽتِ ثبؽٌس .ظزفیت اػضبی ّیبت ػلوي زاًؾگبُ هؾبروت وٌٌسُ زر ايي پذيزػ ثِ
اسای ّز زاًؾجَ ًقف هٌظَر هيؽَز (ّوبًٌس هؾبروت ثب عبيز اػضبی ّیبت ػلوي زاًؾگبُ).

-

ػضَ ّیبت ػلوي ٍاثغتِ هيتَاًس حساوثز هؾبٍر عِ زاًؾجَ زر ّز عبل ثبؽس.

-

اػضبی ّیبت ػلوي ٍاثغتِ ًويتَاًٌس راٌّوبيي زاًؾجَيبى پززيظ ذَزگززاى ،ثیيالولل (غیز ايزاًي)،
پززيظ ّبی الوبری ٍ ّسايت پزٍصُ تحمیك زاًؾجَيبى آهَسػ الىتزًٍیىي را ثزػْسُ زاؽتِ ثبؽٌس.

توبهي اعالػبت هَجَز زر ايي عٌس هتؼلك ثِ زاًؾگبُ فٌؼتي اهیزوجیز ثَزُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اعت.

ضزايط ي ظزفيت اعضاء َيات علمی تزای پذيزش
داوطجًی ديرٌ کارضىاسی ارضذ

ؽوبرُ:
ٍيزايؼ:

AUT-PR-3311
1

ففحِ8 :

تبريد:

1395/07/27

اس12 :

تًجٍ :ظزفیتّبی اذتقبؿ زازُ ؽسُ ثِ اػضبی ّیبت ػلوي ٍاثغتِ زر جساٍل  2 ٍ 1آٍرزُ ؽسُ اعت .زر ايي
جساٍل ذظ تیزُ " – " ثِ هؼٌبی ػسم اهىبى اذتقبؿ زاًؾجَ ثِ ػضَ ّیبت ػلوي هيثبؽس.

 -5سمان اجزای رييٍ
ايي رٍيِ اس هْزهبُ  ٍ 1395ثزای اذتقبؿ ظزفیت ثِ اعبتیس اس زاًؾجَيبى زٍرُ وبرؽٌبعي ارؽس ٍرٍزی عبل ٍ 1395
ثِ ثؼس اجزا هيؽَز.

توبهي اعالػبت هَجَز زر ايي عٌس هتؼلك ثِ زاًؾگبُ فٌؼتي اهیزوجیز ثَزُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اعت.

ضزايط ي ظزفيت اعضاء َيات علمی تزای پذيزش
داوطجًی ديرٌ کارضىاسی ارضذ

ؽوبرُ:
ٍيزايؼ:
ففحِ9 :

AUT-PR-3311
1

تبريد:

1395/07/27

اس12 :

پيًست  : 1جذيل وحًٌ تخصيع داوطجًی ديرٌ کارضىاسیارضذ تٍ
اعضای َيات علمی

)(AUT-PR-3311-01

توبهي اعالػبت هَجَز زر ايي عٌس هتؼلك ثِ زاًؾگبُ فٌؼتي اهیزوجیز ثَزُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اعت.

ؽوبرُ:

ضزايط ي ظزفيت اعضاء َيات علمی تزای پذيزش

AUT-PR-3311

ٍيزايؼ:

داوطجًی ديرٌ کارضىاسی ارضذ

1

ففحِ10 :

تبريد:

1395/07/27

اس12 :

ريساوٍ – وًتت ديم

پزديس

– تذين آسمًن

خًدگزدان
1

1

1
(راٌّوبی زٍم زٍ
زاًؾجَ)

1
(راٌّوبی زٍم زٍ
زاًؾجَ)
2

2.5

1

-

-

تيه رضتٍای

پزديسَای

*ظزفيت

**تيهالملل

يضعيت

مزتثٍ

اقماری

کل

(غيز ايزاوی)

2

5

1

توبم ٍلت

اعتبزيبر ثِ ثبال
رعوي،رعوي-
آسهبيؾي ٍ پیوبًي

3

1

-

هزثي

1
(راٌّوبی زٍم زٍ
زاًؾجَ)

1
(راٌّوبی زٍم زٍ
زاًؾجَ)

-

پیوبًي اعترسام جسيس

عبل اٍل ٍ زٍم
2زاًؾجَی هغتمل ٍ 1
زاًؾجَی هؾتزن

1

1

لزارزازی(تبسُ
اعترسام)

1
(راٌّوبی هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1
(راٌّوبی هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1
(راٌّوبی هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1
(راٌّوبی
هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

هبهَر

اعتبزيبر ثِ ثبال

3
(ثب تقَيت زاًؾىسُ)

1
(ثب تقَيت زاًؾىسُ)

1
(ثب تقَيت زاًؾىسُ)

-

3

ثبسًؾغتِ

اعتبزيبر ثِ ثبال

1
(راٌّوبی زٍم زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1
(راٌّوبی زٍم زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1
(راٌّوبی زٍم زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1
(راٌّوبی زٍم زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1

1
(راٌّوبی زٍم
زٍ زاًؾجَ ثب
تقَيت
زاًؾىسُ)

ٍاثغتِ

اعتبزيبر ثِ ثبال

1
(راٌّوبی هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

-

1
(راٌّوبی هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

-

1

-

هبهَر اس عبيز
زاًؾگبّْب (زر
فَرت حضَر
ثیؼ اس
يىغبل)

اعتبزيبر ثِ ثبال

1
(راٌّوبی هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1
(راٌّوبی هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1
(راٌّوبی هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

-

1

-

فزفت
هغبلؼبتي /
هزذقي

اعتبزيبر ثِ ثبال

2
(راٌّوبی هؾتزن چْبر
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1
(راٌّوبی هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

1
(راٌّوبی هؾتزن زٍ
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

2
(راٌّوبی
هؾتزن چْبر
زاًؾجَ ثب تقَيت
زاًؾىسُ)

2

-

* ظزفيت اساتيذ ومیتًاوذ اس ظزفيت کل تجايس ومايذ.
** اساتيذ میتًاوىذ ضمه پذيزش ظزفيت کل تٍ تعذاد درج ضذٌ در جذيل داوطجًی تيهالملل (غيز ايزاوی) داضتٍ تاضذ.
*** خط تيزٌ " "-در جذيل تٍ مىشلٍ عذم اختصاظ داوطجً تزای عضً َيات علمی میتاضذ.
توبهي اعالػبت هَجَز زر ايي عٌس هتؼلك ثِ زاًؾگبُ فٌؼتي اهیزوجیز ثَزُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اعت.

ضزايط ي ظزفيت اعضاء َيات علمی تزای پذيزش
داوطجًی ديرٌ کارضىاسی ارضذ

ؽوبرُ:

AUT-PR-3311

ٍيزايؼ:
ففحِ11 :

1

تبريد:

1395/07/27

اس12 :

پيًست  : 2جذيل تخصيع پزيصٌ تحقيق آمًسش الکتزيويکی ي مطايرٌ
پزيصٌ ارضذ تٍ اعضای َيات علمی

)(AUT-PR-3311-02

توبهي اعالػبت هَجَز زر ايي عٌس هتؼلك ثِ زاًؾگبُ فٌؼتي اهیزوجیز ثَزُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اعت.

ضزايط ي ظزفيت اعضاء َيات علمی تزای پذيزش
داوطجًی ديرٌ کارضىاسی ارضذ

ؽوبرُ:

AUT-PR-3311

ٍيزايؼ:
ففحِ12 :

1

تبريد:
اس12 :

يضعيت

مزتثٍ

توبم ٍلت

هزثي ٍ ثبالتز

3

لزارزازی(تبسُ اعترسام)

3

3

پیوبًي تبسُ اعترسام

3

3

هبهَر
(ثب تقَيت زاًؾىسُ)

اعتبزيبر ثِ ثبال

1

2

ثبسًؾغتِ
(ثب تقَيت زاًؾىسُ)

اعتبزيبر ثِ ثبال

2

2

ٍاثغتِ
(ثب تقَيت زاًؾىسُ)

اعتبزيبر ثِ ثبال

-

3

هبهَر اس عبيز زاًؾگبّْب
(زر فَرت حضَر ثیؼ اس
يىغبل)
(ثب تقَيت زاًؾىسُ)

اعتبزيبر ثِ ثبال

-

1

اعبتیس زر فزفت هغبلؼبتي
(ثب تقَيت زاًؾىسُ)

اعتبزيبر ثِ ثبال

-

3

-

1

غیز ػضَ ّیبت ػلوي
ؽبذـ زر فٌؼت ثب هزتجِ
وبرؽٌبعي ارؽس ثِ ثبال
(ثب تقَيت زاًؾىسُ)

1395/07/27

پزيصٌ تحقيق آمًسش

مطايرٌ پزيصٌ

الکتزيويکی

کارضىاسی ارضذ
3

* خط تيزٌ " "-در جذيل تٍ مىشلٍ عذم اختصاظ داوطجً تزای عضً َيات علمی میتاضذ.

توبهي اعالػبت هَجَز زر ايي عٌس هتؼلك ثِ زاًؾگبُ فٌؼتي اهیزوجیز ثَزُ ٍ حمَق لبًًَي آى هحفَػ اعت.

