
 

هاي مورد نیاز دعوت به رشته در  (Ph.D)کادر هیات علمی خود از بین دانش آموختگان مقطع دکتراي تخصصی دانشگاه علم و صنعت ایران به منظور تکمیل
علمی دانشگاهها، نامه استخدامی اعضاي هیات آئین 4ماده عمومی مندرج در  هايصالحیتعالوه بر داشتن بایست نماید. متقاضیان میوقت میهمکاري تمام

 شرایط اختصاصی زیر را نیز داشته باشند.
 
 :شرایط اختصاصی 

تا موعد تعیین شده در سامانه جذب  که تنها متقاضیانیتخصصی بوده و  اعالم نیاز این دانشگاه جهت استخدام هیأت علمی پیمانی در سطح دکتري -1
 . هستندهاي اعالم شده از سوي این دانشگاه مجاز به انتخاب اولویت باشند مقطع دکتري خود دفاع نمودهنامه از پایانوزرات علوم 

هاي تراز اول ایرانی و خارجی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  باشند و حداقل در دو مقطع تحصیلی آموخته دانشگاهمتقاضیان باید دانش -2
 شرط هم ترازي با دانشگاه علم وصنعت ایران باشند.(شامل دوره دکتري) حائز 

 مراکز دولتی ها وعدم استخدام رسمی، تعهد خدمت و یا بورس تحصیلی به سایر دانشگاه-3      
 .باشد براي جذب همخوانی داشته هاي تحصیلی متقاضی باید با رشته مورد تقاضارشته-4      

از معیارهاي اصلی در فرآیند اي و اخالقی دانشجویان هاي الزم براي تربیت حرفهسوابق برجسته علمی، پژوهشی و فناوري و سایر شایستگیبودن  دارا -5      
 پذیرش خواهد بود.

در مقاطع  16و حداقل  در مقطع کارشناسی 14بررسی پرونده متقاضیان، داشتن معدل حداقل آغاز فرایند اگر چه شرط حداقلی وزرات متبوع براي  -6      
 تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري است، لیکن انتظار دانشگاه داشتن معدل عالی در هر سه مقطع تحصیلی است. 

بط با هاي مرتمرتبط با موضوع فراخوان باشند مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. استثنائا در مورد رشته ISIمقاله  2پرونده متقاضیانی که فاقد حداقل  -7     
 ضروري است. ISCمقاله  3و یا   ISIیک مقاله حداقل علوم انسانی و یا هنر داشتن 

 
 :هانحوه شرکت در فراخوان و روش بررسی درخواست

 کلیهبایست پذیرد لذا میبا عنایت به اینکه بررسی اولیه بر اساس اطالعات مندرج در فرم تکمیلی متقاضی صورت می -1
اعالم و بارگذاري گردد.   Jwfe.hjazb.irتحقیقات و فناوري به آدرس  ،بوده و در سامانه جذب وزارت علوماطالعات فرم مربوط کامل و جامع  

 .شودناقص تلقی شده و ممکن است در پاالیش اولیه منجر به حذف متقاضی  ارسال هر گونه اطالعات اشتباه و داراي نقص به عنوان ثبت نام

و مراتب به متقاضی محرز شود ادامه مراحل بررسی متوقف  ها مطلبی خالف ادعاي مطرح شده از جانبین چنانچه در هر مرحله از بررسیهمچن
 خواهد شد.وزارت متبوع منعکس 

جذب دانشگاه و  کند و تصمیم نهایی منوط به نظر هیأت اجرایینمی ارسال مدارك هیچگونه تعهدي براي دانشگاه در قبال جذب متقاضی ایجاد -2
 .جذب وزارت متبوع خواهد بود هیات مرکزي

  .یستن امکان پذیردر فراخوان اعالم شده  از مواردی غیر یاهبررسی درخواست متقاضی در زمینه  -3

ی و امتیازات علمی مورد نیاز در کارگروه بررسی توانایی علم هاي تخصصی و کسبجذب هیات علمی منوط به شرکت و موفقیت در مصاحبه  -4
 . است کارگروه بررسی صالحیت عمومی متقاضیان و تایید نهایی در هیات اجرایی جذب دانشگاه همچنین اخذ مجوز از

صالحیت عمومی، عدم ارائه مدارك الزم در موعدهاي مقرر به  هاي علمی وهاي بررسی تواناییعدم حضور متقاضی در جلسات مصاحبه کارگروه -5
  .شودنشگاه به منزله انصراف تلقی میاجرایی جذب دا دبیرخانه هیأت

اي نافذ بوده و حق راي هیات اجرایی جذب در هر مرحله خواهد بود. کننده راي هیات اجرایی جذب دانشگاه، دبیرخانه مربوطتنها مرجع اعالم  -6
 .به متقاضی، براي وي محفوظ خواهد بود روز پس از اعالم رسمی آن 20تا  تجدیدنظر درخواست

و  77240138هاي  از طریق تلفن 12الی  10صرفا از ساعت  توانند در تمامی مراحل بررسی پرونده از شنبه تا چهارشنبهمی متقاضیان  -7
جذب دانشگاه تماس حاصل نمایند و نتیجه  و یا مکاتبات رسمی با دبیرخانه هیات اجرایی Jazb@iust.ac.ir الکترونیکی و یا نشانی 77240142

 .مراجعه حضوري خودداري نمایند ي و از هرگونهتقاضاي خویش را پیگیر

 دانشگاه علم و صنعت ایران دبیرخانه هیات اجرایی جذب 



  

 



 


