
 مجتمع آموزش عالی الرستان -1400پیمانی سال  مصاحبه استخدام  یجدول زمان
 

 16/08/1400یکشنبه مورخ  

 ردیف کد ملی عنوان شغل مصاحبه تخصصی مصاحبه روانشناسی مصاحبه کامپیوتر

 1 2281133702 کارشناس پژوهش 8:30-8 9:30-9 10:30-10

 2 2300684187 کارشناس پژوهش 9-8:30 10:30-10 11:30-11

 3 2980868205 کارشناس پژوهش 9:30-9 11:30-11 9-8:30

  

 مدیریت امور اداری و پشتیبانی  -طبقه همکف-ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز -بلوار جمهوری اسالمی)جام جم(-شیراز -مکان : فارس

  های بهداشتی الزامی می باشد.با توجه به شرایط بیماری کرونا زدن ماسک و رعایت پروتکل 

  باشند. شدگان میبه منظور راهنمایی بیشتر آماده پاسخگویی به سؤاالت پذیرفته  09178837184شماره تلفن 

  گونه حق هیچعدم مراجعه در روز مصاحبه و در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و پذیرفته شده آزمون استخدامی

 .در این خصوص نخواهد داشت اعتراضی

 

 توضیحات:

باشد و با توجه به شرایط بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی ساعات مصاحبه در روز ساعات اعالم شده در اطالعیه پیوست تقریبی می -1

 ر محل مصاحبه حضور داشته باشند.د 14تا  8لذا متقاضیان محترم باید در محدوده ساعات  باشدمصاحبه قابل تغییر می

 گردد.گروه شاخص های جدول زیر سنجیده می 4مصاحبه شوندگان در مصاحبه استخدامی در  :شاخص های ارزیابی  -2

  
 امتیاز شاخص شاخص ارزیابی شماره فرم

 25 سوابق آموزشی و پژوهشی 1

 15 افزارها و دانش کامپیوترنرم 2

 35 دانش و مهارت شغلی 3

 25 روانشناسی 4

  
  



 

 (: ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی1رم شماره)ف

سوابق 

پژوهشی و 

 آموزشی

 امتیاز مکتسبه نحوه ارزیابی حداکثر امتیاز نوع فعالیت

برگزیدگان 

علمی 

 دانشجویی

رتبه مقطع تحصیلی 

میان دانشجویان 

 ورودیرشته و همهم

 2 1رتبه 
ی تحصیلرتبه تحصیلی مندرج در کارنامه 

 داوطلب/ گواهی معتبر از دانشگاه
 5/1 2رتبه  

 1 3رتبه 

برگزیدگان 

المپیادهای علمی 

 دانشجویی

 1 1رتبه 
براساس ارائه گواهی معتبر کسب رتبه از 

 برگزارکننده المپیاد دانشجویی
 75/0 2رتبه  

 5/0 3رتبه 

 مقاالت

-مقاالت علمی

 پژوهشی

-داخلی معتبر علمی نشریات

 پژوهشی
  امتیاز 5/1هر مقاله چاپ شده  3

نشریات خارجی معتبر 

 *پژوهشی-علمی
  امتیاز 2هر مقاله چاپ شده  4

  امتیاز 5/0هر مقاله چاپ شده  1 ترویجی-مقاالت علمی

های ها و همایشمقاالت چاپ شده در کنفرانس

( و CIVILICA یا و ISCمعتبر ملی نمایه شده در )

 **المللیهای بینهمایش

  امتیاز 25/0هر مقاله چاپ شده  1

 کتاب
  امتیاز 2هر کتاب تألیفی  4 کتاب تالیفی

  امتیاز 1هر ترجمه کتاب  2 ترجمه کتاب

  گواهی معتبر ثبت اختراع 1 گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصالح ثبت اختراع

کسب مقام در 

های جشنواره

علمی و یا 

 هنری

کسب مقام در المپیادهای علمی، 

 جوان خوارزمی،)علمی معتبر هایجشنواره

 هنری، فناوری، و( فارابی و رازی خوارزمی،

 و کودکان رسانه، دینی، ادبی، و فرهنگی

 (سینمایی نهادها، و دولت زنان، نوجوانان،

1 

الف( کسب مقام در المپیادهای علمی، 

 جوان خوارزمی،)علمی معتبر یهاجشنواره

 .امتیاز 5/0( فارابی و رازی خوارزمی،

 و فرهنگی هنری، فناوری،  هایب( جشنواره

 نوجوانان، و کودکان رسانه، دینی، ادبی،

 .امتیاز 25/0( سینمایی نهادها، و دولت زنان،

 

 
مدرک زبان 

 *معتبر

IELTS 

 (1طبق جدول شماره) 5

 

TOFEL(IBT,PBT ,CBT)  

TOLIMO  

MSRT  

  25  جمع امتیاز =

  
 

 

  



 : امتیازات زبان انگلیسی1جدول شماره 

MSRT IELTS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT  TOLIMO امتیاز تخصصی 

 5 677-637 677-637 300-270 120-110 و باالتر 8 80-100

75-79 7.5 102-109 253-269 607-636 607-636 5/4 

70-74 7 94-101 240-252 587-606 587-606 4 

65-69 6.5 79-93 213-239 550-586 550-586 5/3 

60-64 6 60-78 168-212 495-549 495-549 3 

55-59 5.5 46-59 137-166 450-494 450-494 5/2 

50-54 5 35-45 108-136 420-449 420-449 2 

45-49 4.5 29-34 93-107 393-419 393-419 5/1 

  
 :1توضیحات فرم شماره 

شی همتقاضیان محترم چنانچه عالوه بر مدارک ارایه شده در اطالعیه قبلی، مدارک و مستندات جدیدی بر اساس جدول ارزیابی سوابق آموزشی و پژو-1

ماهنگی ارایه مدارک تکمیلی در روزهای توانند مدارک را مجددا تا روز مصاحبه خود، به مدیریت امور اداری دانشگاه ارایه نمایند. )برای هدارند می

 تماس حاصل فرمایید.( 071-36134957زوج با شماره 

  
 افزارها و دانش کامپیوتر(: ارزیابی نرم2فرم شماره)

افزارها و نرم

دانش 

 کامپیوتر

 امتیاز مکتسبه نحوه ارزیابی امتیاز مهارت

المللی گواهینامه بین

 کاربری کامپیوتر

ICDL1 5  ،امتیاز  10حداکثر امتیاز در این ردیف

 باشد.می
 

ICDL2 5 

 :شغل با مرتبط افزار تخصصی نرم

1......................................) 

2......................................) 

5 
 هر) شغل با مرتبط داشتن مدرک معتبر

 (امتیاز 5/2 افزارنرم
 

  15جمع امتیاز = 

  

 :2توضیحات فرم شماره 

بایست افزار و دانش کامپیوتر آزمون عملی در روز مصاحبه برگزار خواهد گردید و در خصوص نرم افزارهای تخصصی متقاضیان میبرای سنجش نرم

 گردید.هایی مطرح خواهد مدارک معتبر مرتبط با شغل را تا روز مصاحبه ارایه نمایند و در روز مصاحبه در این خصوص پرسش

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (: ارزیابی تخصصی مهارت و دانش شغلی3فرم شماره)

 امتیاز مکتسبه نحوه ارزیابی امتیاز *شاخصهای ارزیابی ردیف

1 
توانایی در تجزیه و تحلیل و تفسیر اطالعات و مباحث علمی مربوط 

 به شغل
8 

براساس شاخصهای تعیین 

شده توسط کمیته 

 کنندهمصاحبه

 

  3 ساماندهی و برنامه ریزی و اولویت بندیتوانایی  2

  4 غیر مرتبط -تجربه کاری مرتبط 3

  5 انسجام فکری ، دقت و نکته بینی 4

  2 میزان آشنایی با دستگاه مربوطه و فعالیت آن 5

  9 آگاهی و تسلط به مباحث تخصصی در رشته تحصیلی پذیرفته شده 6

  4 نوآوری و ابتکار روحیه کارآفرینی، خالقیت، 7

 نقاط قوت :

 نقاط ضعف:

  35جمع امتیاز= 

  
 قطعی ها شاخص این و گرددمی تعیین استخدامی دستگاه توسط شغلی، وظایف و احراز شرایط به توجه با ارزیابی شاخصهای :3توضیحات فرم شماره 

 مصاحبه کننده قابلیت تغییر خواهند داشت. کمیته صالحدید و دهنده درخواست واحدهای نیاز به توجه با و نبوده

 

 

 
 (: ارزیابی روانشناسی4فرم شماره)

 شاخصهای ارزیابی ردیف
 امتیاز

 امتیاز مکتسبه نحوه ارزیابی
 حداکثر حداقل

 25 5 ارزیابی روانشناسی 1
 کنندهبراساس ارزیابی کمیته تخصصی مصاحبه

 روانشناس/ روانشناسی مصاحبه  در
 

  25جمع امتیاز= 

 نقاط قوت:

 

 نقاط ضعف:

 

  
 .شد خواهد سنجیده مصاحبه روز در روانشناسی تخصصی کمیته صالحدید با روانشناسی هایشاخص :4توضیحات فرم شماره 


