
رسانند. بسیاری از اطالع داوطلبین مییکی از مسائلی است که معموال از سوی دانشگاه آزاد به  استخدام مدرس دانشگاه آزاد

افراد قصد دارند تا تدریس در دانشگاه را به صورت شغل خود انتخاب کنند به همین سبب باید به زمانی که این اطالعیه از 

 .شود توجه داشته باشندسوی دانشگاه آزاد منتشر می

زمان نیاز به مدرس و یا استاد برای تدریس دروس های معتبر کشور، دانشگاه آزاد است که معموال در یکی از دانشگاه

کنند و داوطلبین پس از آشنایی با شرایط استخدام مدرس مدنظر با استفاده از انتشار اطالعیه این موضوع را اعالم می

یند فرآتوانند در بازه زمانی مشخص شده ثبت نام کنند. اگر با دانشگاه آزاد، در صورتی که واجد شرایط مذکور بودند می

 .پردازیماستخدام مدرس دانشگاه آزاد آشنایی ندارید در ادامه به صورت کامل و جامع به بررسی آن می

  

  و ارسال درخواست زمان استخدام مدرس دانشگاه آزاد
تاریخ مشخصی را شامل نمی  دانشگاه آزاد و ارسال درخواست تدریس در 1401-1402زمان استخدام مدرس دانشگاه آزاد 

 .شود

در واقع، هر زمانی که دانشگاه نیاز به داشتن استاد برای تدریس درسی در رشته تحصیلی را داشته باشد فراخوان خود  

و یا نیروی هیأت علمی را در سایت خود  جذب استاد حق التدریس دانشگاه آزادشامل لیست رشته های درخواستی برای 

 .انتشار می دهد

ان که خواهان تدریس در دانشگاه آزاد هستید باید گوش بزنگ اطالعیه درخواست تدریس در پس می بینید که شما یا دوستانت

 .دانشگاه آزاد باشید

  

 .التدریس دانشگاه آزاد به سایت رسمی این دانشگاه مراجعه کنیداطالعیه: برای اطالع از زمان جذب استاد حق

  

  به چه صورت است؟ نحوه استخدام مدرس دانشگاه آزاد
استخدام مدرس دانشگاه آزاد به دو صورت استخدام به عنوان عضو هیأت علمی و استخدام در قالب کارمند حق التدریسی 

 .صورت می پذیرد

در ادامه توضیحاتی را در رابطه با این دو نوع از استخدام مدرس دانشگاه آزاد یعنی استخدام عضو هیأت علمی و جذب 

 .خدمت شما عزیزان ارائه می دهیماستاد حق التدریس دانشگاه آزاد 

  

  

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

  

  استخدام مدرس دانشگاه آزاد به عنوان عضو هیأت علمی

عضویت در هیأت علمی از جمله بهترین گزینه ها برای افراد فارغ التحصیل عالقمند به پژوهش و تدریس است. دانشگاه 

استخدام را جهت  درخواست تدریس در دانشگاه آزاد العیهآزاد اسالمی نیز یکی از همان دانشگاه هایی است که هر ساله اط

 .ی کنددر سایت خود منتشر م اعضاء هیأت علمی

  

  

  برای استخدام به عنوان عضو هیأت علمی آزاد چه زمانی باید اقدام کرد؟

به طور معمول فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد هر ساله دو بار به وسیله معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی این 

 .دانشگاه به عرض داوطلبان می رسد

الزم را جهت ثبت نام انجام دهد. برای اطالع از زمان استخدام مدرس دانشگاه  پس از اعالم فراخوان هر فرد باید اقدامات

 .برای جذب هیأت علمی با مشاوران تحصیلی ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید  آزاد

  

  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7/


باید گوش بزنگ اعالم فراخوان دانشگاه ها  استخدام مدرس دانشگاه آزاد برای ثبت نام در طرح

 باشید

  

  است استخدام هیأت علمی آزاد چگونه است؟نحوه ثبت درخو

همزمان با اعالم فراخوان استخدام مدرس دانشگاه آزاد جهت جذب اعضاء هیأت علمی کلیه داوطلبان باید با ورود به سامانه 

 .وارد شوند jazb.auc.ir جذب اعضاء هیأت علمی آزاد به آدرس

ام کند و مدارک مورد نیاز را جهت بررسی به واحد دانشگاهی مورد در این سامانه هر فرد باید اقدام به تکمیل فرم ثبت ن

مصاحبه عمومی و نظر ارسال نماید. پس از طی مراحل و فرآیندهای الزم فرد باید تا زمان دعوت دانشگاه جهت انجام 

 .صبر نماید علمی

در حال حاضر، زمان ارسال درخواست تدریس در دانشگاه آزاد برای استخدام هیأت علمی در سال آینده فرا نرسیده است و 

 .باید منتظر اعالم دانشگاه ها بود

  

  

  اعضاء هیأت علمی شرایط درخواست تدریس در دانشگاه آزاد برای

شرایط استخدام مدرس دانشگاه آزادجهت استخدام اعضاء هیأت علمی دانشگاه در دو دسته مهم شرایط اختصاصی و عمومی 

 .قرار می گیرند

در ادامه به ذکر شماری از شرایط الزم برای دادن درخواست تدریس در دانشگاه آزاد برای شما می پردازیم. برای آشنایی و 

 .کلیه شرایط استخدام استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد با مشاوران ایران تحصیل تماس حاصل فرمایید اطالع از

  

  

  

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-98/
https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%b6%d9%88%db%8c-98/


 

  

  

 .برای آشنایی با شرایط درخواست حق التدریس دانشگاه آزاد با مشاوره صحبت کنید

  

  شرایط عمومی استخدام هیأت علمی دانشگاه آزاد

 دانشگاه آزاد جهت جذب اعضاء هیأت علمی به شرح زیرشرایط عمومی استخدام مدرس 

 :است

 اعتقاد و باور فرد به فناوری برتر .

 آشنایی با احکام شرعی، انجام واجبات و پرهیز از محرمات .

 وفاداری و اعتقاد به ساحت مقدس نظام جمهوری اسالمی ایران .

 ناه و فسق و فجورنداشتن سوابق محکومیت انتظامی و کیفری و عدم اشتهار به گ .

 پرهیز از وارد کردن خطوط سیاسی ناسازگار در زمینه فعالیت های علمی .

  



  

  شرایط اختصاصی استخدام هیأت علمی دانشگاه آزاد

به عنوان  1401-1402عالوه بر شرایط عمومی بهره مندی متقاضیان از شرایط اختصاصی استخدام مدرس دانشگاه آزاد 

 .ضرورت داردعضو هیأت علمی کامالً 

فرد داوطلب لزوماً باید فارغ التحصیل یکی از مراکز دانشگاهی معتبر در داخل ایران و یا یکی از دانشگاه های خارجی  .

 .باشد QS دانشگاه برتر دنیا بر طبق رتبه بندی 500از بین 

 .اشنددارندگان مدرک دکتری تخصصی در گروه غیر پزشکی نباید بیشتر از چهل سال سن داشته ب .

 .افراد دارای سهمیه ایثارگران حتماً باید مدارک و مستندات مربوطه را در سامانه معرفی شده آپلود کنند .

 .افراد بازنشسته سایر ارگان ها و سازمان ها امکان شرکت در این فراخوان را ندارند .

هرگز به معنی استخدام قطعی نیست و پذیرش  دقت داشته باشید که انجام مراحل ثبت نام برای استخدام مدرس دانشگاه آزاد .

 .داوطلبان و متقاضیان پس از طی مراحل و فرآیندهایی مشخص و تأیید صالحیت آن ها انجام می شود

  

  

  چه افرادی شانس بیشتری برای پذیرش در هیأت علمی آزاد را دارند؟

و هیمن طور افراد دارای افتخارات علمی شانس  داشتن امتیازات ایثارگریدر این مورد باید عرض کنیم که افرادی با 

 .باالتری در مقایسه با مابقی متقاضیان جهت استخدام دارند

  

 .تواند برای قبولی به شما آوردن، داشتن امتیازات ایثارگران، افتخارات ملی استترین ویژگی که مییکی از مهم

  

  نحوه جذب استاد حق التدریس دانشگاه آزاد

 .انجام می شود sajed.iau.ir در سامانه جذب حق التدریس دانشگاه آزاد به نشانی ق التدریس دانشگاه آزادجذب استاد ح

به عبارت دیگر، هر فرد باید در زمان استخدام مدرس دانشگاه آزاد وارد این سامانه شود و با توجه به مراحل درخواستی  

 .وابق وی استخدام انجام شودثبت نام خود را انجام دهد تا در نهایت و با بررسی س

جهت کسب اطالعات بیشتر در این زمینه و همچنین زمان ثبت نام برای استخدام اساتید حق التدریس با مشاوران ایران 

 .تحصیل تماس حاصل فرمایید

  



 پادکست صوتی مقاله

[audio mp3="https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2020/01/99.mp3"][/audio] 

  

 .کاربران گرامی برای دانلود پی دی اف این صفحه کلیک کنید

  

 خالصه مطلب

برای ثبت نام در استخدام مدرس دانشگاه آزاد باید با شرایط و ضوابط این دانشگاه به صورت کامل آشنا شوید، به همین 

آزاد را کامال توضیح  سبب ما در مطالب باال به صورت کامل و واضح به صورت تصویری شرایط جذب مدرس دانشگاه

 .ایم. در این فقره افرادی که دارای کارت ایثارگری هستند در اولویت ثبت نام هستندداده
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