
هاي مورد نیاز دعوت به رشتهدر(Ph.D)کادر هیات علمی خود از بین دانش آموختگان مقطع دکتراي تخصصیدانشگاه علم و صنعت ایران به منظور تکمیل
نامه آیین4ماده موضوع نامه استخدامی اعضاي هیات علمیبایست صالحیت عمومی مندرج در آئینخدمت مینماید. متقاضیان ورود بهوقت میهمکاري تمام

.صالح احراز نمایندذيو همچنین شرایط اختصاصی را به تشخیص مراجعمربوطه
:شرایط اختصاصی

نامه مقطع دکتري خود تنها متقاضیانی که از پایانتخصصی بوده و اعالم نیاز این دانشگاه جهت استخدام هیأت علمی پیمانی در سطح دکتري-1
. باشندهاي اعالم شده از سوي این دانشگاه میمجاز به انتخاب اولویتباشنددفاع نموده

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

مراکز دولتیها وعدم استخدام رسمی، تعهد خدمت و یا بورس تحصیلی به سایر دانشگاه-3
.باشدبراي جذب همخوانی داشتههاي تحصیلی دو مقطع آخر تحصیلی متقاضی باید با رشته مورد تقاضارشته-4

:برخوردار باشندپژوهشی مورد نظر دانشگاهمتقاضیان بایستی از سوابق مطلوب آموزشی -5
در مقاطع 16در مقطع کارشناسی و حداقل 14: شرط حداقلی وزرات متبوع براي بررسی پرونده متقاضیان استخدام داشتن معدل حداقل 1تبصره 

تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتري است. بدیهی است که انتظار دانشگاه داشتن معدل عالی در هر سه مقطع تحصیلی است. 
المللی با پژوهشی بین-متقاضی چاپ شده در مجالت معتبر علمیپژوهشی مستقل مرتبط با تخصص-علمیدارابودن حداقل دو مقاله:2هتبصر
ضروري است.ISCداخلی با نمایهپژوهشی چاپ شده در مجالت معتبر علمی پژوهشی-مقاله مستقل علمی3حداقل و یاISIنمایه

دانشکده ذیربط نیز از معیارهاي اصلی در فرآیند پذیرش خواهد ونظر گروه آموزشیتخصصی موردو ویژگی هايدارابودن سایر شرایط :3تبصره 
بود.

:توضیحات

کلیهبایست پذیرد لذا میاطالعات مندرج در فرم تکمیلی متقاضی صورت میا عنایت به اینکه بررسی اولیه بر اساس ب-1
بارگذاري گردد. mjazb.irبه آدرسعلوم ،تحقیقات و فناوريدر سامانه جذب وزارت و بوده کامل و جامع مربوطه رم فاطالعات 

از طریق درگاه و مستندات تکمیلی مورد نیاز باید سایر اطالعات، س از پایان زمان قانونی فراخوان و متعاقب اعالم مجدد دانشگاهپ
اعالم و ارسال هر گونه اطالعات اشتباه و داراي نقص .گرددبارگذاري iust.ac.ir.981-jazbبه آدرس علم و صنعت ایرانجذب دانشگاه

ها مطلبی بررسیهمچنین چنانچه در هر مرحله از .شودناقص تلقی شده و ممکن است در پاالیش اولیه منجر به حذف متقاضی به عنوان ثبت نام
.متقاضی محرز شود ادامه مراحل بررسی متوقف خواهد شدخالف ادعاي مطرح شده از جانب

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

.باشدنمیبررسی درخواست متقاضی در زمینه اي غیر از تخصص اعالم شده امکان پذیر-3

امتیازات علمی مورد نیاز در کارگروه بررسی توانایی علمی وهاي تخصصی و کسبجذب هیات علمی منوط به شرکت و موفقیت در مصاحبه-4
.باشد میو تایید نهایی در هیات اجرایی جذب دانشگاهمتقاضیانکارگروه بررسی صالحیت عمومیاخذ مجوز ازهمچنین

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

خواهد بود که به صورت رسمی از طریق پایگاه اطالع رسانی دانشگاه و یا ننده راي هیات اجرایی جذب دانشگاه، دبیرخانه مربوطهکتنها مرجع اعالم-6
ی مبادرت به انجام کار خواهد نمودالکترونیکی متقاضنشانی

به متقاضی، براي وي محفوظ اعالم رسمی آنروز پس از 20تا تجدیدنظراي نافذ بوده و حق درخواستراي هیات اجرایی جذب در هر مرحله-7
.خواهد بود

و 77240508هاي ¬از طریق تلفن12الی 10صرفا از ساعت توانند در تمامی مراحل بررسی پرونده از شنبه تا چهارشنبهمتقاضیان می-8
جذب دانشگاه تماس حاصل نمایند و نتیجه اجراییو یا مکاتبات رسمی با دبیرخانه هیات Jazb@iust.ac.irالکترونیکیو یا نشانی77240142

مراجعه حضوري خودداري نمایندتقاضاي خویش را پیگیري و از هرگونه
دانشگاه علم و صنعت ایراندبیرخانه هیات اجرایی جذب


