
 

 
 

، هر ساله و به صورت مستقل از فراخوان هیات علمی وزارت علوم، انتشار می شود  جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین

که بر اساس آن دانشگاه باتوجه به شرایط هیات علمی دانشگاه امام حسین، اقدام به جذب پژوهشگران و هیات علمی مورد  

 .نیاز می کند

داوطلبان می توانند با بررسی رشته های هیات علمی دانشگاه امام حسین، در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین  

 .ثبت نام کنند 1401

  

 ۱۴۰۱زمان ثبت نام جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین 
بصورت   1401اه امام حسین ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگ همانطور که پیش از این نیز اشاره شده است،

سال  فراخوان و گزینش متقاضیان ثبت نام انجام می شود و لذا مجری فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم جداگانه از

 .می باشد جذب دانشگاه امام حسین مرکز جاری،

  

و با توجه   یات علمیه جذب مبنی بر دانشگاه پس از اعالم نیاز دانشکده و پژوهشکده های تحت نظارت این هر ساله

مختلفی  زمانی در محدوده های ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین تصمیم گیری مسئولین، زمان به

 .برگزار می شود 

  

فراخوان جذب  در خصوص جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین طبق اطالعیه منتشر شده از سوی روابط عمومی مرکز

فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه  ثبت نام احتماال می توانند از اواسط دی ماه برای لبان متقاضیداوط 1401هیات علمی 

 .اقدام کنند ۱۴۰۱امام حسین 

 .کلیک کنید  جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیانبرای مطالعه 

 ۱۴۰۱مراحل ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین 
 ihu.ac.ir به نشانی دانشگاه امام حسین مراجعه به سایت •
 "1401 و پژوهشگر سال  هیئت علمی هدفمند  جذبفراخوان  انتخاب گزینه " •
 ۱۴۰۱فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین  شرایط ثبت نام مطالعه •
 ۱۴۰۱فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین  بررسی رشته های مورد پذیرش •
 " دانشگاه و پژوهشگران هیئت علمی اعضای ثبت نام در فراخوان جذب  لینک  انتخاب " •
 سال جاری  ثبت نام فراخوان یل فرمتکم •
 ارسال رزومه داوطلب و تایید نهایی  •

https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/


 

 
 

 ۱۴۰۱شرایط ثبت نام جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین  
 : ۱۴۰۱شرایط ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین  

 داشتن سوابق همکاری موثر در بسیج •
 استخدام سپاه پاسداران  شرایط داشتن •
 مراحل مصاحبه و گزینشپذیرش در  •
 استخدام سپاه دریافت کد استخدامی و گذراندن دوره عمومی •
 هیات علمی سال برای دستیابی به کرسی 2گذراندن دوره پژوهشگری حداقل به مدت  •
 داشتن مدرک دکتری یا دانشجوی سال آخر دکتری •

  

اید پس از ثبت نام نخست دانشکده های متقاضی داوطلبان متقاضی ثبت نام جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین سال جاری ب

  .و رشته های مورد پذیرش هر یک را بررسی کنند و در صورت داشتن مدرک مرتبط برای ثبت نام اقدام کنند

 اطالعیه 

باید به این موضوع دقت داشته باشند که   1401ثبت نام فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین  داوطلبان متقاضی

استخدام شدن در سپاه پاسداران را داشته باشند تا  شرایط باید شرایط هیات علمی شدن بیشتر از فراخوان این ثبت نام برای

 .کنند ثبت نام در این دوره

 

 ۱۴۰۱راهنمای تصویری ثبت نام جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین 

گزینه " فراخوان جذب هدفمند هیئت علمی و    نمایید و  www.ihu.ac.ir مراجعه به سایت دانشگاه امام حسین به نشانی-1

 ." را انتخاب نمایید1401پژوهشگر سال 



 

 
 

 

 " دانشگاه و پژوهشگران هیئت علمی اعضای فراخوان جذب در ثبت نام لینک انتخاب "-2



 

 
 

 

 سال جاری، ارسال رزومه داوطلب و تایید نهایی  ثبت نام فراخوان تکمیل فرم-3



 

 
 

 

 .کلیک کنید ی وزارت بهداشت فراخوان جذب هیات علمبرای مطالعه 

 

 رشته های هیات علمی دانشگاه امام حسین 
را  ۱۴۰۱فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین  ثبت نام اختصاصی الزم برای عمومی و  شرایط داوطلبانی که

دارند می توانند با بررسی رشته های تحصیلی مورد پذیرش، در صورت داشتن مدرک رشته های سال جاری در مهلت  

 .اقدام کنند 1401می دانشگاه امام حسین فراخوان جذب هیات عل خود در ثبت نام مقرر برای تکمیل فرآیند

 :رشته های هیات علمی دانشگاه امام حسین به شرح زیر می باشد

 

 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/


 

 
 

 رشته های مورد پذیرش  دانشکده متقاضی 
نانوفناوری و سایر رشته مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا، مهندسی صنایع، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی  دانشکده و پژوهشکده فنی و مهندسی 

 های مرتبط
 مهندسی برق و الکترونیک و سایر رشته های مرتبط دانشکده و پژوهشکده برق و الکترونیک 

دانشکده و پژوهشکده کامپیوتر و  
 ارتباطات 

مهندسی کامپیوتر، علوم و مهندسی اطالعات، مهندسی فناوری اطالعات، مهندسی برق )گرایش مخابرات سیستم و  
 ( و سایر رشته های مرتبط میدان

دانشکده و پژوهشکده مهندسی و پدافند  
 غیرعامل 

مهندسی معدن، مهندسی عمران، شهرسازی، مهندسی ایمنی، آکوستیک، ژئوفیزیک، مکانیک، محیط زیست، مهندسی  
 انرژی 

 مرتبطفیزیک، شیمی، ریاضی، زیست شناسی و سایر رشته های  دانشکده و پژوهشکده علوم پایهر 
دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و  

 فرهنگی
علوم سیاسی، ارتباطات، مدیریت رسانه، جامعه شناسی، حقوق، تاریخ، مدیریت آموزشی، مهندسی فرهنگی و سایر رشته 

 های مرتبط
 رشته های مرتبطکلیه رشته های مدیریت، اقتصاد، حسابداری، آینده پژوهی و سایر  دانشکده و پژوهشکده مدیریت و اقتصاد 

روابط بین الملل، مطالعات جهان، مطالعات منطقه ای، علوم سیاسی، مدیریت دولتی، علم ااطالعات و دانش شناسی،   دانشکده و پژوهشکده مطالعات بین الملل 
 علوم ارتباطات 

 ادبیات عربی، ادبیات انگلیسی و سایر رشته های مرتبط،  GIS علوم سیاسی، مطالعات منطقه ای، سنجش از راه دور  (دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم)ص
مدیریت فناوری اطالعات، مهندسی فناوری اطالعات، مهندسی کامپیوتر، علوم شناختی، مهندسی سیستها و سایر رشته  پژوهشکده دانش و هوش شناختی 

 های مرتبط
 های مرتبطآینده پژوهی و سایر رشته  مرکز مستقل علم و فناوری آینده پژوهی 

 معارف اسالمی، فقه و حقوق و سایر رشته های مرتبط مرکز مستقل علم و فناوری اسالمی 



 

 
 

 

 اطالعیه 

داوطلبان واجد شرایطی که در این فراخوان ثبت نام کنند در صورت احراز شرایط تعیین شده و تایید اولیه رزومه از طریق 

مصاحبه دعوت به عمل می آیدتماس تلفنی برای شرکت در سایر مراحل اعم از  .  

 

 شرایط هیات علمی دانشگاه امام حسین 
 :استخدام در هیات علمی دانشگاه امام حسین )ع( دارای شرایط زیر می باشد

 .تمامی متقاضیان باید دارای سوابق همکاری موثر در بسیج بوده و شرایط استخدام در سپاه پاسداران را داشته باشند

 :ت ازفرایند جذب عبارت اس



 

 
 

الف( بررسی رزومه های ارسالی و انتخاب متقاضیان برگزیده توسط دانشکده های مربوطه از طریق تماس تلفنی )حدوداً تا  

 (۱۴۰۰نیمه بهمن ماه 

 (۱۴۰۰ب( انجام مصاحبه علمی و بررسی مستندات توسط دانشکده مربوطه )تا پایان اسفندماه 

 (متقاضیان برگزیده )حدوداً به مدت شش ماه ج( انجام فرایند گزینش استخدامی سپاه برای

 د( صدور کد استخدامی و گذراندن دوره عمومی پاسداری

هـ( فعالیت به عنوان پژوهشگر در دانشگاه )پژوهشگران دانشگاه منبع جذب هیئت علمی بوده و در صورت احراز شرایط  

 .(لمی آموزشی در خواهند آمدسال، در صورت تمایل به عضویت هیئت ع ۲علمی و اجرایی پس از حداقل 

این دانشگاه در فراخوان عمومی جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری شرکت نمی کند و اعضای هیئت علمی و  

 .پژوهشگران خود را به صورت جذب هدفمند و متناسب با کرسی های تخصصی موردنیاز ارزیابی و گزینش می کند

دانشگاه نیز پس از طی مراحل علمی مطابق آیین نامه جدید ترفیع و ارتقاء دانشگاه، به  پرونده اعضای هیئت علمی این 

 .مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارسال می شود 

کنکور سراسری دکتری، پذیرش استعداد   ۵تا  ۱داوطلبانی که دارای حداقل یکی از شرایط ویژه باشند )شامل رتبه های 

نشگاه دولتی برتر کشور، کسب رتبه برتر در جشنواره های معتبر ملی و بین المللی و...( مستقیما  دا ۵درخشان دکتری در 

به هیئت اجرایی جذب دانشگاه معرفی می شوند و درصورت تایید، بدون نیاز به گذراندن دوره پژوهشگری، به عضویت  

 .هیئت علمی در خواهند آمد 

 .کلیک کنید رشته های مورد نیاز جذب هیات علمیبرای مطالعه 

 یات علمی دانشگاه امام حسین اخبار جذب ه

متقاضیان در کلیه رشته های علوم پایه، علوم انسانی و علوم فنی و مهندسی می توانند با   به گزارش دانشگاه امام حسین )ع(،

 .نسبت به ثبت نام در این فراخوان اقدام کنند www.ihu.ac.ir مراجعه به سایت دانشگاه جامع امام حسین)ع( به آدرس

التحصیالن و دانشجویان به جذب هدفمند فارغ ۱۴۰۰ز دانشگاه جامع امام حسین )ع(، این مرکز علمی زمستان سال به نقل ا 

ها و  ها و پژوهشکده های تخصصی دانشکدهمستعد، توانمند و پژوهشگر در کرسی (PhD) سال آخر دکتری تخصصی

 .مراکز علم و فناوری کرده است 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c/


 

 
 

 

 خالصه مطلب

علمی دانشگاه امام حسین هر ساله، اقدام به جذب پژوهشگران و هیات علمی مورد نیاز می کند.ما در  فراخوان جذب هیات 

دانشگاه امام حسین   و پژوهشگران فراخوان جذب هیات علمی ثبت نام و مدارک الزم برای شرایط زمان، نحوه، این مقاله،

 .را به همراه رشته های مورد پذیرش ارائه داده ایم ۱۴۰۱سال 
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