
  بسمه تعالی

  شیوه نامه جذب عضو هیئت علمی در دانشگاه کاشان

  
  :دانشگاه تدوین نمود استخدام درمتقاضی ضوابط ذیل را جهت بررسی اولیه پرونده دانش آموختگان کاشان هیات اجرایی جذب دانشگاه  

 45جزء  ISCی که در رتبه بندي هایاز یکی از دانشگاهرا و دکتري  ارشد کارشناسی ،کارشناسی مداركمتقاضیان باید  .1

 4تف اخذ نموده و یا فارغ التحصیل سطح یا دانشگاه هاي ممتاز خارج از کشور مورد تایید وزارت عبوده و دانشگاه برتر 

 حوزوي باشند.

 .می باشندمستثنی متقاضیان استخدام در رشته معارف اسلامی از شرایط این بند  : تبصره

در مقطع  5/16 ، حداقل)دوره خود یا رتبه اول تا سوم( در مقطع کارشناسی 5/14 معدل حداقل دارايمتقاضیان باید  .2

 .باشند دکتري رساله اخذ درجه عالی از و در دوره دکتري5/17 حداقلو ) یا رتبه اول تا سوم دوره خود( ارشد کارشناسی

 به شرح ذیل باشند: مرتبط با رشتهپژوهشی در زمینه تخصصی  -متقاضیان باید داراي مقالات علمی .3

 نمایه با  مقاله 2 انتشار حداقل ISC  یاSCOPUS  براي رشته هاي علوم انسانی 

 با نمایه مقاله 1انتشار حداقل ISC  یاSCOPUS  براي رشته هاي هنر هنري اثریک حداقل داراي و 

 با نمایه  مقاله 2 انتشار حداقل JCR  براي سایر رشته ها 

 اشند.کافی به یک زبان خارجی داشته بسلط آشنایی و تمتقاضیان باید  .4

 :شرایط زیر در اولویت جذب می باشندهر یک از متقاضیان داراي  .5

  برتر در رتبه بندي  دانشگاه 20از تحصیلی  مداركاخذISC  

  و کارشناسی ارشدکارشناسی طع تحصیلی امقدر  اول تا سومفارغ التحصیل رتبه 

  کسب رتبه هاي برتر در المپیادهاي دانشجویی 

 خارج از کشورداخل و هاي معتبر العاتی در دانشگاهدوره فرصت مط گذراندن 

 خارج از کشورداخل و هاي معتبر دانشگاه گذراندن دوره پسا دکتري در 

 هاي معتبر خارج از کشورالتحصیل دانشگاهغ فار 

 مورد تایید دانشگاه یا ثبت اختراع داشتن گواهی انجام موفقیت آمیز طرح تحقیقاتی صنعتی 

  المللیهاي مشترك بینو داشتن مقالههمکاري با موسسات آموزشی و پژوهشی بین المللی 

  دانشجوي نمونه کشوريکسب عنوان 

 هاي دولتی با کیفیت تدریس مطلوبتدریس حداقل سه عنوان درس در دانشگاه 

 متاهل بودن 

 .استقرار و سکونت در کاشان به عنوان یک شرط لازم براي جذب و ادامه همکاري می باشد .6

 خواهد شد. بررسیهیات اجرایی جذب دانشگاه  موافقتو  وارد خاص با معرفی رئیس کارگروه مربوطهم .٧

 .مسئول حسن اجراي این شیوه نامه است دانشگاه جذب هیات اجرایی .٨

 
ایگزین جبازنگري و به تصویب رسید و  1400 اسفند 22 مورخهیات اجرائی جذب دانشگاه  189جلسه در بند ت شهدر این شیوه نامه 

 .الاجراستلازم به مدت دو سالتاریخ تصویب از و شیوه نامه قبلی شد 


