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    ریزگرایش

سایر

1050062

(بر اساس کد رشته سنجش)نام گرایش 

:براساس اطالعات آخرین نیمسال  (در نیمسال منتهی به درخواست)ریزگرایش - گرایش - رشته - گروه - ویژگی های دانشکده - ب

بازنشستگی مدعو پژوهشی مدعو آموزشی

[دانشکده:منبع اطالعات]  (نفر)وضعیت استخدامی اعضای هیأت علمی 

واحد موظف اعضای ثابت

دانشگاه سمنان- به نام خدا 

دبیرخانه جذب اعضای هیأت علمی

(این کاربرگ بایستی برای هر تخصص درخواستی به طور مجزا کامل شود)کاربرگ اعالم نیاز به جذب هیأت علمی 

مقطع تحصیلی

[ سامانه گلستان727و 223گزارش :منبع اطالعات]تعداد دانشجویان 

سرانه دانشجویی

8.5545.064.12

[دانشکده:منبع اطالعات]تعداد اعضای هیأت علمی ثابت

نام زیرگرایش و تخصص مورد تقاضا

اطالعات عمومی گروه آموزشی- الف

(بر اساس کد رشته سنجش)نام رشته نام گروه آموزشینام دانشکده

پژوهشی-سرانه واحد آموزشیواحد اعضای مدعو

اعضای مدعواعضای ثابت
پژوهشی آموزشی پژوهشی

معادل کارشناسی

انحراف از برنامه 

راهبردی

(در دو نیمسال گذشته منتهی به درخواست)رشته گرایش - گروه - پژوهشی دانشکده -عملکرد آموزشی- ج

ریزگرایش

معادل استادیاری
مرتبه علمی

ثابت

[ سامانه گلستان801گزارش :منبع اطالعات]پژوهشی  -وظایف آموزشی

:براساس اطالعات آخرین نیمسال

دانشکده

گروه

گرایش-رشته

آموزشی
سایر انتقال

.درج شود (1-ج)در صورتی که گروه درس سرویسی ارائه می کند تعداد واحد آن در جدول 

[ سامانه گلستان110گزارش :منبع اطالعات] (در نیمسال گذشته منتهی به درخواست) (ارائه دروس سرویسی)عملکرد آموزشی - 1-ج

تعداد اعضای هیأت علمی مدعو به عنوان مدرستعداد اعضای هیأت علمی ثابت به عنوان مدرستعداد دانشجویان مخاطبتعداد گروه ارائه شدهنام درس
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سایرایجاد رشته جدید

عالمت

 

توضیح
:  منبع اطالعات

برنامه پشتیبان

رییس دانشکدهمدیر گروه

کاهش اعضای هیأت علمی مدعواستفاده از آیین نامه نخبگیکاهش اعضا هیأت علمی موجودافزایش مقاطع تحصیلیافزایش آمار تعداد دانشجویانهم افزایی با رشته های موجود

گرایش-رشته

ریزگرایش

[ سامانه گلستان216گزارش :منبع اطالعات]بین الملل - پردیس - تعداد دانشجویان شبانه 

مقطع تحصیلی
معادل کارشناسی

معادل کارشناسی 

در دانشگاه

درصد سهم در 

دانشگاه

در دو نیمسال گذشته منتهی به درخواست (... طرح های پژوهشی برون دانشگاهی و - شهریه )عملکرد و تأثیر بر درآمد دانشگاه - د

دانشکده

[مدیریت پژوهش دانشکده:منبع اطالعات]  (تعداد)طرح های پژوهشی 

(میلیون تومان)بر اساس بودجه طرح 

192.0 

(تحقیق)پیش بینی وظایف پژوهشی 

مقطع

[نقشه جامع علمی کشور در سامانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه موجود است] (عالمت گذاری شود)ویژگی های تخصص درخواستی مورد تقاضا - هـ

(تدریس)پیش بینی وظایف آموزشی 

نام درس

A

B
*

جایگاه و اولویت تخصص در نقشه جامع علمی کشور

(عالمت گذاری و در صورت نیاز توضیح داده شود)دالیل توجیهی جذب در این تخصص - و

ج ب الف

*

ایجاد مرجعیت 

درسطح )علمی

ایجاد فناوری

(درسطح ملی)

آیا جذب این تخصص نیاز به فراهم آوردن امکانات تحقیقاتی خاصی است؟ اگر آری، برنامه گروه برای این موضوع در سه سال آینده بیان شود- ز

قید شود (.... از قبیل تخصص، از قبیل زمینه کاری ارشد و دکتری، مهارت های خاص، )شرایط اختصاصی مورد نیاز دانشکده برای درج در فراخوان - ح

C

D

سایر

گروه

*

. علت کاهش اعضای گروه ذکر شود

....مثل بازنشستگی، انتقال و 
برنامه پشتیبان: منبع اطالعات

*

Mاخذ مجوز تأسیس رشته 


