
 

1Tكادر هيات علمي خود از بين دانش آموختگان مقطع دكتراي تخصصي دانشگاه علم و صنعت ايران به منظور تكميل(Ph.D)  هاي مورد نياز دعوت به  رشته در
نامه استخدامي اعضاي هيات  آئين 4ماده عمومي مندرج در  هاي صالحيتعالوه بر داشتن بايست  خدمت مي نمايد. متقاضيان ورود به وقت مي همكاري تمام

 علمي دانشگاهها، شرايط اختصاصي زير را نيز داشته باشند.

 شرايط اختصاصي 
نامه مقطع دكتري خود دفاع  تنها متقاضياني كه از پايانتخصصي بوده و  اعالم نياز اين دانشگاه جهت استخدام هيأت علمي پيماني در سطح دكتري -1

 باشند.  هاي اعالم شده از سوي اين دانشگاه مي مجاز به انتخاب اولويت باشند نموده
هاي تراز اول ايراني و خارجي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  باشند و حداقل در دو مقطع تحصيلي  آموخته دانشگاه متقاضيان بايد دانش -2

 وصنعت ايران باشند.(شامل دوره دكتري) حائز شرط هم ترازي با دانشگاه علم 
 مراكز دولتي ها و عدم استخدام رسمي، تعهد خدمت و يا بورس تحصيلي به ساير دانشگاه-3      

1T      4-باشد براي جذب همخواني داشته هاي تحصيلي دو مقطع آخر تحصيلي متقاضي بايد با رشته مورد تقاضا رشته. 

از معيارهاي اصلي در فرآيند اي و اخالقي دانشجويان  هاي الزم براي تربيت حرفه ناوري و ساير شايستگيسوابق برجسته علمي، پژوهشي و فبودن  دارا -5      
 پذيرش خواهد بود.

در مقاطع  16در مقطع كارشناسي و حداقل  14بررسي پرونده متقاضيان، داشتن معدل حداقل آغاز فرايند اگر چه شرط حداقلي وزرات متبوع براي  -6      
 تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري است، ليكن انتظار دانشگاه داشتن معدل عالي در هر سه مقطع تحصيلي است. 

1T     7-  مقاله  2پرونده متقاضياني كه فاقد حداقلISI هاي مرتبط با  مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. استثنائا در مورد رشته مرتبط با موضوع فراخوان باشند
 ضروري است. ISCمقاله  3و يا   ISIيك مقاله حداقل علوم انساني و يا هنر داشتن 

 ها نحوه شركت در فراخوان و روش بررسي درخواست
1- 1Tكليهبايست  پذيرد لذا مي صورت مي با عنايت به اينكه بررسي اوليه بر اساس اطالعات مندرج در فرم تكميلي متقاضي 

بارگذاري گردد. پس از پايان زمان  mjazb.irاطالعات فرم مربوطه كامل و جامع بوده و در سامانه جذب وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به آدرس  
ايران به  قانوني فراخوان و متعاقب اعالم مجدد دانشگاه، ساير اطالعات و مستندات تكميلي مورد نياز بايد از طريق درگاه جذب دانشگاه علم و صنعت

ناقص تلقي شده  اعالم و ارسال هر گونه اطالعات اشتباه و داراي نقص به عنوان ثبت نام رگذاري گردد.با  jazb-sysyem.iust.ac.ir آدرس
 ها مطلبي خالف ادعاي مطرح شده از جانب همچنين چنانچه در هر مرحله از بررسي .شود  و ممكن است در پااليش اوليه منجر به حذف متقاضي 

 خواهد شد.و مراتب به وزارت متبوع منعكس ف متقاضي محرز شود ادامه مراحل بررسي متوق

2- 1Tكند و تصميم نهايي منوط به نظر هيأت اجرايي جذب دانشگاه و  نمي ارسال مدارك هيچگونه تعهدي براي دانشگاه در قبال جذب متقاضي ايجاد
 .جذب وزارت متبوع خواهد بود هيات مركزي

3- 1T باشد نمي امكان پذيردر فراخوان اعالم شده  از مواردي غير ياه بررسي درخواست متقاضي در زمينه.  

4- 1T امتيازات علمي مورد نياز در كارگروه بررسي توانايي علمي و  هاي تخصصي و كسب جذب هيات علمي منوط به شركت و موفقيت در مصاحبه
 .باشد  مي اهكارگروه بررسي صالحيت عمومي متقاضيان و تاييد نهايي در هيات اجرايي جذب دانشگ همچنين اخذ مجوز از

5- 1Tصالحيت عمومي، عدم ارائه مدارك الزم در موعدهاي مقرر به  هاي علمي و هاي بررسي توانايي عدم حضور متقاضي در جلسات مصاحبه كارگروه
  .شود اجرايي جذب دانشگاه به منزله انصراف تلقي مي دبيرخانه هيأت

6- 1T اي نافذ بوده و حق  راي هيات اجرايي جذب در هر مرحله خواهد بود. انه مربوطهكننده راي هيات اجرايي جذب دانشگاه، دبيرخ تنها مرجع اعالم
 .به متقاضي، براي وي محفوظ خواهد بود روز پس از اعالم رسمي آن 20تا  تجديدنظر درخواست

7- 1T و  77240508هاي  تلفناز طريق  12الي  10صرفا از ساعت  توانند در تمامي مراحل بررسي پرونده از شنبه تا چهارشنبه متقاضيان مي
جذب دانشگاه تماس حاصل نمايند و نتيجه  و يا مكاتبات رسمي با دبيرخانه هيات اجرايي Jazb@iust.ac.ir الكترونيكي و يا نشاني 77240142

 مراجعه حضوري خودداري نمايند تقاضاي خويش را پيگيري و از هرگونه

 ايراندانشگاه علم و صنعت  دبيرخانه هيات اجرايي جذب 
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