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ایران کنفرانس

جذب هیأت علمی در دانشگاه آزاد آغاز شد/ معرفی رشته های ممنوعه  
  

دستورالعمل اجرای فراخوان  جذب هیات علمی سال ۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد و براساس این  دستورالعمل
واحدهای دانشگاه تا ۳۰ آذرماه مهلت دارند نیازهای خود را برای  جذب اعلام کنند.

    

به گزارش خبرنگار مهر،  دستورالعمل اجرایی فراخوان جذب هیات علمی رشتههای غیرپزشکی سال ۹۵  دانشگاه آزاد
اسلامی برای هماهنگی واحدها و مراکز آموزشی، هیاتهای اجرایی  جذب استانها و سازمان سما اعلام شد.

  

براساس این دستورالعمل مهلت بارگذاری اعلام نیاز واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۷ آذرماه آغاز شده و تا ۳۰ آذرماه
ادامه دارد.

  

بنابراین تمامی واحدها و مراکز  آموزشی این دانشگاه موظفند نیاز های خود به جذب هیات علمی را در رشته های  مورد
نظر باتوجه به شاخص های نسب استاد به دانشجو در سامانه  ir.iau.jazb.www بارگذاری کنند.

  

طبق این دستورالعمل اعلام فراخوان  برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی در صورت داشتن گواهی آزمون جامع در
رشته  هنر برای تمامی واحد و مراکز آموزشی (اعم از جامع، جامع مستقل و ...)  دانشگاهی بلامانع است.

  

با توجه به هرم هیأت علمی واحدها و  مراکز آموزشی، اعلام نیاز در رشتههای کتابداری، ادبیات عرب، فلسفه،  تاریخ،
جغرافیا، باستانشناسی، زمینشناسی، زیستشناسی (به استثنای  گرایشهای سلولی مولکولی، میکروبیولوژی، بیوشیمی و
ژنتیک)، شیمی،  محیطزیست، کشاورزی (به استثنای صنایع غذایی)، مهندسی معدن، مهندسی نساجی،  دامپزشکی، علوم

سیاسی، علوم اجتماعی، زبانهای خارجه (غیر از انگلیسی)،  دامپروری، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، علوم دامی و
منابع طبیعی (شیلات،  جنگلداری، صنایع چوب و کاغذ) ممنوع است.

  

آموزشکدههای سما میتوانند برای جذب با مدرک کارشناسی ارشد اعلام نیاز کنند.

  

دبیرخانه هیأتهای اجرایی جذب  استانها باید با در نظر گرفتن وضعیت شاخصهای استان از قبیل نسبت استاد و 
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دانشجو، پذیرش دانشجو، هرم هیات علمی و شرایط مالی واحدها و مراکز آموزشی  نسبت به بررسی و اصلاح اعلام نیازهای
واحدها و مراکز آموزشی استان با رعایت  حداقل تعداد جذب پیشنهادی برای هر استان اقدام و تا ۱۵ آبان ماه از طریق 

سامانه جذب به مرکز امور هیات علمی سازمان مرکزی ارسال کنند.

  

اداره کل امور هیات دانشگاه پس از  بررسی و جمعبندی اعلام نیازهای دریافتی از هیاتهای اجرایی جذب  استانها
نسبت به اعلام فراخوان در سامانه جذب اقدام می کند و متقاضیان  میتوانند نسبت به ثبتنام در سامانه اقدام کنند که

متعاقبا مراحل بعدی  فراخوان جذب طی اطلاعیههای بعدی اعلام می شود.
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