
  

  دانشگاه آزاد اسالمی

  معاونت آموزشی

  دفتر استخدام هیات علمی و دبیرخانه هیات ممیزه

  

  

  شرایط عمومی ) الف 
  :متقاضیان استخدام عضویت هیأت علمی باید واجد شرایط عمومی به شرح ذیل باشند 

  تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایرانـ  1
  ـ تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی 2
ـ وفاداري به نظام جمهوري اسالمی ، اعتقاد به کارآمدي نظام و مردم سـاالري دینـی و پرهیـز از وارد کـردن        3

  خطوط سیاسی ناسازگار در حوزه فعالیت هاي علمی
  الیت فقیه و التزام عملی به فرامین رهبريـ تعهد به قانون اساسی ، اصل و 4
  و آشنایی با احکام شرعی کثیراالبتالء ) انجام واجبات و پرهیز از محرمات ( ـ التزام عملی به احکام اسالم  5

ـ در تشخیص التزام عملی متقاضیان به احکام اسالمی ، مالك وضـع فعلـی آنـان در هنگـام اسـتخدام        1تبصره 
ـ اقلیتهاي دینی رسمی ، مندرج در قانون اساسی به شرط آنکه متظاهر به نقض احکـام اسـالمی     2تبصره است 

  .نباشند ، از حکم این بند مستثنی هستند 
ـ عدم سابقه فعالیت موثر علیه نظام جمهوري اسالمی و نداشـتن سـابقه وابسـتگی یـا گـرایش بـه سـازمانها و          6

  اسالمیتشکلهاي محارب و معاند با نظام جمهوري 
ـ برخورداري از حسن شـهرت اخالقـی ، عقیـدتی و سیاسـی ، عـدم اعتیـاد بـه مـواد مخـدر نداشـتن سـوابق              7

محکومیت کیفري و انتظامی ، عدم اشتهار به فسق و فجور و اعمال منافی عفت عمومی و رفتـار خـالف حیثیـت    
  شغلی

  ) دنامه طبق سوگن( ـ التزام به قوانین و مقررات صنفی ، اخالق حرفه اي  8
  ـ برخورداري از سالمت جسمی و روحی الزم و نداشتن نقص عضو موثر 9

  ـ عدم منع قانونی از لحاظ خدمت نظام وظیفه  10
  

و      یکا  اطالعات و  را ط الزم  ای    ی دا ه آزاد اسال  ع     یأت 
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  شرایط اختصاصی) ب 
  ـ معدل 1

معـدل  . مـی باشـد    16و در سایر رشـته هـا    5/15حداقل معدل کارشناسی ارشد در رشته هاي فنی و مهندسی 
واقع در مراکز ( ي دانشگاهی جامع در دانشگاه آزاد اسالمی و یا دانشگاههاي دولتی مادر فارغ التحصیالن واحدها

  .قابل محاسبه است  07/1با ضریب ) استان 
معدل کل دوره کارشناسی افراد متقاضی در رشته هاي علوم انسانی و غیر علوم انسانی نباید بـه ترتیـب کمتـر از    

  .باشد  13و  14
  ـ سن  2

سال و بـراي   35. اي داوطلبین استخدام پیمانی و رسمی که مدرك کارشناسی ارشد داشته باشند حداکثر سن بر
بازنشسـتگان هیـأت   . ( سال می باشـد   40و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی  ph.Dدارندگان مدرك دکتري 

ناسب از محدودیت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در مرتبه استادیاري و باالتر در صورت داشتن شرایط م
  . سنی در این بند مستثنی می باشند 

 

  مدارك مورد نیاز و مراحل استخدام هیأت علمی و بورسیه

  نحوه ثبت نام متقاضی و تشکیل پرونده 
متقاضی عضویت در کادر هیأت علمی و بورسیه می بایسـت پـس از رویـت فراخـوان در روزنامـه کثیراالنتشـار ،       

پس از تماس با واحد دانشگاهی مربوطه و با در دست داشتن کلیـه مـدارك    می باشدسایت چنانچه حائز شرایط 

الزم بـه ذکـر اسـت متقاضـی در ایـن مرحلـه       . موردنیاز  به واحدهاي دانشگاهی مراجعه و تکمیل پرونـده دهـد   

سـایر مـدارك   را از دانشگاه دریافت و بعد از تکمیل نمودن آن همراه  25و  24،  23،  22،  21،  20،  1فرمهاي 

تحویل دفتر استخدام هیأت علمی و بورسیه واحد دانشگاهی می نمایـد در ایـن   ... تحصیلی آموزشی و پژوهشی و 

مرحله همچنین متقاضی می بایست فرم تعهدنامه محضري مبنی بر عدم اشـتغال بـه کـار تمـام وقـت در سـایر       

بعد واحـد دانشـگاهی مـدارك تکمیـل     . نماید ارگانها و موسسات خصوصی را همراه سایر مدارك تحویل دانشگاه 

سایر مراحل جذب براساس نمودار مراحل جـذب  . شده را به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان ارسال می دارد 

استخدام هیأت علمی در واحدهاي دانشگاهی  و سازمان مرکزي انجام  و نتایج بررسـی بـه آدرس متقاضـی و بـه     

  .ردد واحدهاي دانشگاهی ارسال می گ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  : نکات مهم 
  .متقاضیان محترم می توانند از واحد اقدام کننده پی گیر روند جذب خود باشند  •
دبیرخانه هیأت اجرایی استان بـا مکاتبـه   . باشد ... چنانچه نیاز به دعوت و یا تکمیل مدارك و  •

  .از طریق پست و یا ایمیل متقاضی را مطلع می نماید 

  هیأت علمی و بورسیهمدارك مورد نیاز جهت عضویت 

  )دانشنامه یا گواهی موقت ( ـ تصویر برابر با اصل شده مدرك تحصیلی کارشناسی  1

  ـ تصویر ریزنمرات برابر با اصل شده مقطع کارشناسی 2

  )دانشنامه یا گواهی موقت ( ـ تصویر برابر با اصل شده مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد  3

  شده مقطع کارشناسی ارشدـ تصویر ریزنمرات برابر با اصل  4

  )دانشنامه یا گواهی موقت ( ـ تصویر برابر با اصل شده مدرك تحصیلی دکتري  5

  ـ تصویر ریزنمرات برابر با اصل شده مقطع دکتري 6

  نسخه 2) صفحه ازدواج و طالق ، صفحه توضیحات ( ـ تصویر همه صفحات شناسنامه  7

  2×4قطعه عکس  10ـ  8

  نسخه 2ـ تصویر کارت ملی 9

  نسخه 2ـ تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت براي آقایان 10

الزم به ذکر است در گواهی ارسـال بـراي دانشـجویان    ( ـ گواهی اشتغال به تحصیل جهت متقاضیان بورسیه   11

دانشگاههاي دولتی قید عبارت آموزش رایگان بودن تحصیل و یا قید مبلـغ شـهریه تحصـیلی از سـوي دانشـگاه      

  )صیل الزامی می باشد محل تح

  ـ تعهدنامه محضري عدم اشتغال به کار به صورت تمام وقت در سایر ارگانها و سازمانها و موسسات خصوصی 12

  ـ تکمیل فرمهاي استخدامی 13

  ...ـ گواهی سوابق ایثارگري اعم از حضور در جبهه یا همکاري با بسیج و  14

  نسخه 2تن سابقه اشتغال ـ تصویر آخرین حکم کارگزینی در صورت داش 15

  نسخه 2ـ در صورت استخدام پیمانی یا رسمی تصویر آخرین حکم استخدامی در موسسات آموزش عالی 16
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  .توسط هیأت اجرایی جذب استان تهیه می شود) نسخه2( ـ آگهی فراخوان منتشره در روزنامه کثیراالنتشار  17

  نسخه 2ـ گزارش مختصري از دوران زندگی  18

  ...تصویر حکم بازنشستگی در صورت داشتن سابقه بازنشستگی از موسسات آموزش عالی و ـ  19
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