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 (Ph.D)ی تخصصیدانشگاه علم و صنعت ایران به منظور تکمیل کادر هیات علمی خود از بین دانش آموختگان مقطع دکترا

صالحیت عمومی مندرج  بایست ورود به خدمت می متقاضیان. نماید وقت می های مورد نیاز دعوت به همکاری تمام در رشته

به تشخیص را و همچنین شرایط اختصاصی   نامه مربوطه آیین "4"موضوع ماده استخدامی اعضای هیات علمی نامه  آئیندر 

  .مراجع ذیصالح احراز نمایند

 

 :شرایط اختصاصی

 از که متقاضیانی تنها و بوده تخصصی دکتری سطح در پیمانی علمی هیأت استخدام جهت دانشگاه این نیاز اعالم -1

 دانشگاه این از سوی شده اعالم های اولویت انتخاب به مجازباشند  نموده دفاع خود دکتری مقطع نامه پایان

  .باشند می

 وزارت تایید مورد و یک درجه خارجی های دانشگاه و داخل دولتی های دانشگاه آموخته دانش متقاضیان پرونده -2

 .گیرد می قرار بررسی مورد فناوری و تحقیقات علوم،

 دولتی مراکز و ها اهگدانش سایر به تحصیلی بورس یا و خدمت تعهد رسمی، استخدام عدم -3

 .باشد  داشته همخوانی جذب برای تقاضا مورد رشته با باید متقاضیتحصیلی  آخر مقطع دو تحصیلی های رشته -4

 :دانشگاه برخوردار باشندمورد نظر متقاضیان بایستی از سوابق مطلوب آموزشی پژوهشی  -5

  ارشد و دکتری کارشناسی در مقاطع تحصیلی 11در مقطع تحصیلی کارشناسی و حداقل  14حداقل  معدل داشتن :  1 تبصره

پژوهشی -مرتبط با تخصص متقاضی چاپ شده در مجالت معتبر علمی مستقل هشیوپژ -علمی دارابودن حداقل دو مقاله :  2 تبصر   

چاپ شده در مجالت معتبر علمی پژوهشی داخلی با نمایه  پژوهشی -علمی مستقلمقاله  3و یا حداقل   ISIالمللی با نمایه  بین

ISC  
 مربوطه دارابودن سایر شرایط ویژه تخصصی مورد نظر گروه آموزشی دانشکده :  3 تبصره   

 

 

  

 

 دبیرخانه هیات اجرایی جذب 

گاه علم و صنعت اریان پیمانی     رفاخوان متمرزک جذب هیات علمی  49شهریور - دانش

 :.........................................شماره باسمه تعالی

 :..........................................تاریخ

 ............:..........................پیوست
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 :توضیحات

 پاالیش درممکن است  و شده تلقی قصان نام ثبت عنوان به دارای نقص و اشتباه اطالعات گونه هر ارسال و اعالم -1

 از شده مطرح ادعای خالف مطلبی ها بررسی از مرحله هر در چنانچه همچنین .شود   متقاضی حذف به منجر اولیه

 .شد خواهد متوقف بررسی مراحل ادامه شود محرز متقاضی جانب

 نظربه  منوط نهایی تصمیم و کند نمی ایجاد متقاضی جذب قبال در اهگدانش برای تعهدی ونهگهیچ مدارک ارسال -2

 .بود خواهدو هیات مرکزی جذب  دانشگاه جذب اجرایی هیأت

 .باشد نمی پذیر امکان شده اعالم تخصص از غیر ای زمینه در متقاضی درخواست بررسی -3

های تخصصی و کسب امتیازات علمی مورد نیاز در  جذب هیات علمی منوط به شرکت و موفقیت در مصاحبه -4

مجوز از کارگروه بررسی صالحیت عمومی و تایید نهایی در هیات اجرایی جذب کارگروه بررسی توانایی علمی و اخذ 

 .باشد که تعداد مورد نیاز از بین متقاضیان دارای باالترین امتیازات انتخاب خواهند شد دانشگاه می

 ارائه عدم عمومی، صالحیت و علمی های توانایی بررسی های مصاحبه کارگروه جلسات در متقاضی حضور عدم -5

 .شود می تلقی انصراف منزله به دانشگاه جذب اجرایی هیأت به دبیرخانه مقرر موعدهای در الزم مدارک

 از رسمی صورت به که بود خواهد مربوطه دبیرخانه دانشگاه، جذب اجرایی هیات رای کننده اعالم مرجع تنها -1

 .نمود خواهد کار انجام به مبادرت متقاضی الکترونیکی نشانی یا و دانشگاه رسانی اطالع پایگاه طریق

روز پس از اعالم رسمی آن   22ای نافذ بوده و حق درخواست  تجدیدنظر تا  رای هیات اجرایی جذب در هر مرحله -7

 .به متقاضی، برای وی محفوظ خواهد بود

 طریق از 12 الی 12 ساعت از صرفا چهارشنبه تا شنبه از پرونده بررسی مراحل تمامی در توانند می متقاضیان -8

 با یا مکاتبات رسمیو   ir.ac.iust@Jazb  الکترونیکی نشانی یا و 00207102 و 00207277 هایتلفن

 هرگونه از و پیگیری را خویش تقاضای نتیجه و نمایند حاصل تماس دانشگاه جذب اجرایی هیات دبیرخانه

 .نمایند خودداری حضوری مراجعه

                                                                 

 دبیرخانه هیات اجرایی جذب                                                                                           

 دانشگاه علم و صنعت ایران                                                                                           
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 تعداد زمینه تخصصی -گرایش رشته دانشکده ردیف

 

1 

 

 عمرانمهندسی 

 

 عمران مهندسی

 1 مدیریت و مهندسی ساخت -سازه

 1 مهندسی محیط زیست -آب

 1 مهندسی راه و ترابری -راه

 

 

2 

 

 

 معماری و شهرسازی

 

 

 معماری

 های هوشمند، سازی و ساختمان صنعتی -فناوری

معماری  -سازه معماری و تکنولوژی ساخت

معماری با رویکرد  - (کبیونی)فنی  زیست

 ریزی کامپیوتری برنامه

 

2 

 مهندسی بیمارستانی و مراکز سالمت و درمان

 فضاهای درمانی و سالمتطراحی 
 

1 

 

 

3 

 

 

 شیمی مهندسی

 

 

 شیمی مهندسی

مهندسی نفت با تخصص -مخازن هیدروکربوری

 برداری یا ازدیاد برداشت بهره

 

1 

فرآیندهای صنایع  -صنایع شیمیایی معدنی

 (بلورسازی) کریستالیزاسیون -شیمیایی معدنی

1 

 1 فرآیندهای جداسازی

 1 تجارت الکترونیکی -فناوری اطالعات کامپیوتر. فناوری اطالعات و م مهندسی صنایع مهندسی 0

 1 وری مدیریت سیستم و بهره

 1 الکترونیک خودرو برق مهندسی خودرو مهندسی 2

 

6 

 

 پیشرفت مهندسی

 1 فلسفه علم و فناوری سیاستگذاری علم و فناوری

 1 مدیریت تکنولوژی مدیریت

 1 مالی اقتصاد

 1 مولکولی -فیزیک اتمی فیزیک فیزیک 0

 

7 

 

 مواد و متالورژی مهندسی

 1 های مهندسی و صنعتی سرامیک -سرامیک (سرامیک)مواد  مهندسی

 1 استخراج و تولید فلزات متالورژی مهندسی

 1 بیو مواد پزشکی مهندسی -مواد مهندسی

 

9 

 

 

 مکانیک مهندسی

 

 طراحی کاربردی

 -های پیوسته مکانیک محیطمکانیک بنیادی و 

دهی فلزات    شکل -و پالستیسیته سیتهاالستی

 مکاترونیک و اتوماسیون -

1 

 

 تبدیل انرژی

 _ تاسیسات مکانیکی -فرایندهای نفت و گاز

 های نوین تبدیل انرژی سیستم

1 

 1 سخت افزار کامپیوتر مهندسی کامپیوترمهندسی  17

 1 نرم افزار

 23 مجموع

گاه  اه و تخصص لیست رشته  49رد رفاخوان شهریور علم و صنعت اریان  اهی مورد نیاز دانش
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