
 

كادر هيات علمي خود از بين دانش آموختگان مقطع دكتراي دانشگاه علم و صنعت ايران به منظور تكميل
بايست خدمت مي نمايد. متقاضيان ورود به وقت مي هاي مورد نياز دعوت به همكاري تمام رشته در (Ph.D)تخصصي

و همچنين نامه مربوطه آيين 4ماده موضوع  نامه استخدامي اعضاي هيات علمي صالحيت عمومي مندرج در آئين
 .ذيصالح احراز نمايند شرايط اختصاصي را به تشخيص مراجع

 

  :شرايط اختصاصي .
تخصصي بوده و تنها متقاضياني كه اعالم نياز اين دانشگاه جهت استخدام هيأت علمي پيماني در سطح دكتري -1

هاي اعالم شده از سوي اين دانشگاه انتخاب اولويتباشند مجاز به  نامه مقطع دكتري خود دفاع نموده از پايان
 . باشند مي
خارجي درجه يك و مورد تاييد هاي هاي دولتي داخل و دانشگاه آموخته دانشگاه پرونده متقاضيان دانش -2

 گيرد مي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مورد بررسي قرار
 مراكز دولتي ها و ساير دانشگاهعدم استخدام رسمي، تعهد خدمت و يا بورس تحصيلي به -3
 براي جذب همخواني داشته هاي تحصيلي دو مقطع آخر تحصيلي متقاضي بايد با رشته مورد تقاضا رشته -4 

 .باشد

 :برخوردار باشند متقاضيان بايستي از سوابق مطلوب آموزشي پژوهشي مورد نظر دانشگاه -5 
مقاطع تحصيلي كارشناسي در 16كارشناسي و حداقل در مقطع تحصيلي  14داشتن معدل حداقل  : 1تبصره 

 ارشد و دكتري

متقاضي چاپ شده در مجالت پژوهشي مستقل مرتبط با تخصص -دارابودن حداقل دو مقاله علمي : 2تبصر  
پژوهشي چاپ شده در -مقاله مستقل علمي 3حداقل  و يا ISI المللي با نمايه پژوهشي بين-معتبر علمي

  ISC داخلي با نمايه پژوهشي مجالت معتبر علمي
  دانشكده مربوطه دارابودن ساير شرايط ويژه تخصصي مورد نظر گروه آموزشي : 3تبصره 

  
  :توضيحات 
ناقص تلقي شده و ممكن است در اعالم و ارسال هر گونه اطالعات اشتباه و داراي نقص به عنوان ثبت نام -1

ها مطلبي خالف ادعاي همچنين چنانچه در هر مرحله از بررسي .شود  پااليش اوليه منجر به حذف متقاضي 
 متقاضي محرز شود ادامه مراحل بررسي متوقف خواهد شد مطرح شده از جانب

كند و تصميم نهايي منوط به نمي ارسال مدارك هيچگونه تعهدي براي دانشگاه در قبال جذب متقاضي ايجاد -2
 .جذب خواهد بود نظر هيأت اجرايي جذب دانشگاه و هيات مركزي

  .باشد نمي بررسي درخواست متقاضي در زمينه اي غير از تخصص اعالم شده امكان پذير  -3

امتيازات علمي مورد نياز در هاي تخصصي و كسب جذب هيات علمي منوط به شركت و موفقيت در مصاحبه  -4
تاييد نهايي در هيات اجراييكارگروه بررسي صالحيت عمومي و  كارگروه بررسي توانايي علمي و اخذ مجوز از

 .انتخاب خواهند شد باشد كه تعداد مورد نياز از بين متقاضيان داراي باالترين امتيازات مي جذب دانشگاه

صالحيت عمومي، عدم ارائه هاي علمي و هاي بررسي توانايي عدم حضور متقاضي در جلسات مصاحبه كارگروه  -5
  .شود اجرايي جذب دانشگاه به منزله انصراف تلقي مي هيأت مدارك الزم در موعدهاي مقرر به دبيرخانه



خواهد بود كه به صورت رسمي از كننده راي هيات اجرايي جذب دانشگاه، دبيرخانه مربوطه تنها مرجع اعالم  -6
 ي مبادرت به انجام كار خواهد نمودالكترونيكي متقاض طريق پايگاه اطالع رساني دانشگاه و يا نشاني

روز پس از اعالم رسمي 20تا  تجديدنظر اي نافذ بوده و حق درخواست رايي جذب در هر مرحلهراي هيات اج  -7
 .به متقاضي، براي وي محفوظ خواهد بود آن

از طريق 12الي  10صرفا از ساعت  توانند در تمامي مراحل بررسي پرونده از شنبه تا چهارشنبه متقاضيان مي  -8
و يا مكاتبات رسمي با Jazb@iust.ac.ir الكترونيكي نشانيو يا  77240142و  77240508هاي ¬تلفن

 جذب دانشگاه تماس حاصل نمايند و نتيجه تقاضاي خويش را پيگيري و از هرگونه دبيرخانه هيات اجرايي

 مراجعه حضوري خودداري نمايند

 دانشگاه علم و صنعت ايران دبيرخانه هيات اجرايي جذب 
 

 اعالم ميگردد اًمتعاقب 1396به اطالع ميرساند تاريخ ثبت نام فراخوان بهمن 

 



 


