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ایران کنفرانس

اعلام نیاز جذب هیات علمی دانشگاه آزاد در ۵۶ رشته  
  

فراخوان جذب اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد منتشر شد و در این فراخوان برای ۵۶ رشته در گروههای پزشکی و غیر
پزشکی اعلام نیاز شده است.

  

به گزارش خبرنگار مهر،  فراخوان جذب اعضای هیات علمی در رشته های علوم پزشکی و غیر پزشکی دانشگاه  آزاد اسلامی
از ۳۱ شهریورماه آغاز شده و تا ۳۰ مهرماه ادامه دارد.

  

متقاضیان پذیرش در فراخوان جذب اعضای هیات  علمی دانشگاه آزاد اسلامی باید به سامانه جذب این دانشگاه به  نشانی
sajed.iau.ir کنند مراجعه.

  

در این فراخوان از سوی دانشگاه آزاد برای ۲۷ استان و ۵۶ رشته پزشکی و غیر پزشکی اعلام نیاز شده است.

  

در فراخوان مهرماه این دانشگاه برای ۳۷ رشته علوم پزشکی اعلام نیاز صورت گرفته است.

رشته  ردیف        جدول رشته های پزشکی فراخوان جذب هیات علمی     
ردیف 
رشته 
 
داخلی - ریه  ۲۰  آناتومی  ۱    
 
داروسازی  ۲۱  اپیدمیولوژی  ۲    
 
دندانپزشکی  ۲۲  ارتوپدی  ۳    
 
رادیولوژی  ۲۳  ارولوژی  ۴    
 
روانپزشکی  ۲۴  اطفال  ۵    
 
روماتولوژی  ۲۵  ایمونولوژی  ۶    
 
زنان و زایمان  ۲۶  باکتری شناسی پزشکی  ۷    
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غدد  ۲۷  بهداشت  ۸    
 
غدد بالغین  ۲۸  بیهوشی  ۹    
 
غدد کودکان  ۲۹  بیوشیمی بالینی  ۱۰    
 
فیزیولوژی  ۳۰  پاتولوژی  ۱۱    
 
قارچ شناسی  ۳۱  پرستاری مامایی  ۱۲    
 
قلب و عروق  ۳۲  پزشکی  ۱۳    
 
گوارش  ۳۳  پزشکی اجتماعی  ۱۴    
 
گوش و حلق و بینی  ۳۴  پوست  ۱۵    
 
نفرولوژی  ۳۵  جراحی عمومی  ۱۶    
 
نورولوژی  ۳۶  جراحی مغز و اعصاب  ۱۷    
 
هماتولوژی  ۳۷  چشم پزشکی  ۱۸    
 
  داخلی  ۱۹    
  
  

      

در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه آزاد برای ۱۷ رشته در زمینه های غیر پزشکی اعلام نیاز شده است.

رشته  ردیف        جدول رشته های غیر پزشکی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد     
ردیف 
رشته 
 
عمران  ۱۰  امور تربیتی و مشاوره  ۱    
 
کامپیوتر  ۱۱  برق  ۲    
 
مالی  ۱۲  برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت  ۳    
 
معماری  ۱۳  تربیت بدنی  ۴    
 
مکانیک  ۱۴  حسابداری  ۵    
 
مهندسی پزشکی  ۱۵  حقوق و علوم سیاسی  ۶    
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مهندسی شیمی  ۱۶  ریاضی  ۷    
 
هنر  ۱۷  زبان انگلیسی  ۸    
 
  صنایع  ۹    
  
  

      

ثبت نام در سامانه جذب اعضای هیات علمی این دانشگاه حقی را برای استخدام  متقاضیان ایجاد نمی کند و جذب این
افراد پس از طی شدن فرایند امکان پذیر  است.

      

جدول اسامی استانهای فراخوان جذب دانشگاه آزاد

استان  ردیف  استان  ردیف         
 
سمنان  ۱۵  آذربایجان شرقی  ۱    
 
سیستان و بلوچستان  ۱۶  آذربایجان غربی  ۲    
 
فارس  ۱۷  اردبیل  ۳    
 
قزوین  ۱۸  اصفهان  ۴    
 
قم  ۱۹  البرز  ۵    
 
گلستان  ۲۰  ایلام  ۶    
 
گیلان  ۲۱  بوشهر  ۷    
 
لرستان  ۲۲  تهران  ۸    
 
مازندران  ۲۳  چهارمحال و بختیاری  ۹    
 
مرکزی  ۲۴  خراسان شمالی  ۱۰    
 
هرمزگان  ۲۵  خراسان جنوبی  ۱۱    
 
همدان  ۲۶  خراسان رضوی  ۱۲    
 
یزد  ۲۷  خوزستان  ۱۳    
 
  زنجان  ۱۴    
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قرار است در فراخوان مهرماه جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حدود هزار عضو هیات علمی جدید جذب شوند.
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