
 کوهدشت مرکز آموزش عالی /آگهی جذب استاد مدعو )حق التدریس(

 

صیال    سیله به اطالع فارغ التح شد می    بدینو سی ار شنا شت    ن مقطع دکتری و کار ساند مرکز آموزش عالی کوهد ر

           )دانشگگگ او دولتیر در ندر دارد  تت یل یا کادر آموزشگگگی اودو با یو ه به رزومه و ارزشگگگیابی یوانایی عل یو 

و ریاضیات و کاربردها  تت  )زبان فرانسه و آل انیر  شرایط در رشته های زبان و ادبیات ان لیسی     از بین وا دین

 استفادو ن اید.  یدریس

می      تقگگاضگگگیگگان  م ی             لگگ ا  اود از یگگار حویگگا مگگدار   ی ننگگد  تگگت                                           25/04/1399یگگا  31/03/1399یوا

های   عت          در روز ته از سگگگا تارشگگگن یا ر ته  حد آم   13یا   8شگگگن هدشگگگت                                             به وا عالی کو وزش مرکز آموزش 

قع   لی           وا ع بو ایگگابگگان  تتگگای  ن تر           -در ا م لو ی اود را             5ک مرا رگگه و مگگدار   لرگگه  ق ینگگع                                                        گگادو 

 به اانم بختیاری یحویا دهند.

لتحصگگیالن الزم به ذکر اسگگت  س از ارزشگگیابی مدار و اولویت انتخا  با متقاضگگیان مدر  دکتری و فارغ ا  *

 باشد.دانش او دولتی می

شانی       سایت مرکز به ن شتر می توانید به  ه و یا با جعه کردمرا kd.lu.ac.irهمچنین جهت اطالعات بی

 )خانم بختیاری( تماس بگیرید. 06632641001-5شماره تلفن 

 مدارک مورد نیاز جهت امتیاز دهی و ارزشیابی:

 .کپی آارین مدر  یحصیلی .1

 .دو در مجالت مرتتر داالی و اار ییرویجی راپ ش - ژوهشی -کپی مقاالت عل ی .2

 سخنران یا ارائه راپ مقاالت.های داالی و اار ی به عنوان کپی گواهینامه شرکت در کن رو .3

 .های یخصصی مرتترشرکت در کارگاو .4

 ...رو آل انی -فرانسوی -ان لیسی -عربی) عل ی معمجا در رایج زبان به یسلط .5

 .عل ی مرتتر ال پیاد یا  شنوارو از  ایزو اا  .6



 .دانش او دراشان استردادهای دفایر و بنیاد نخت ان در عضویت .7

 .رساله و نامه ایان ن رو و دکتری و ارشد کارشناسی کارشناسیو ن رات مردل .8

 درس. طرح یتیه یدریسو سوابق .9

 . ژوهشی های روژو در ه لاری یا و مجری .10

شجوی  مانند عل ی افتخارات .11 شوریو  ن ونه دان شنوارو  ک  ورودی آزمون سوم  یا اول هایریته ملیو های 

 دکتری. و ارشد-کارشناسی دورو اول ریته التحصیافارغ و رشته در

 کتا . یر  ه و یألیف .12

 کپی شناسنامه و کارت ملی. .13

  وشه و گیرو. .14

 


