
 

 
 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی جهت برآورده کردن نیازهای موجود در کادر علمی و آموزشی واحد های مختلف دانشگاهی، 

واحد های مختلف منتشر می کند. عالقمندان به تدریس، تحقیق و پژوهش  جذب هیات علمی دانشگاه آزاد فراخوانی را تحت عنوان

سال  ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم در دانشگاه می توانند به عضویت هیات علمی دانشگاه درآیند. گفتنی است

الزم به ذکر است تمام متقاضیان  .از طریق سامانه جامع دانشگاه آزاد اسالمی امکان پذیر می باشد بهمن ماه 30تا  15 نیز از 1401

می بایست پیش از ثبت نام بخشنامه جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد و شرایط معدل هیئت علمی شدن را مطالعه نمایند تا با آگاهی 

 .اقدام نمایند. عالوه بر شرایط خاص جذب هیات علمی، افراد باید به رشته های ارائه شده نیز توجه نمایند بیشتر جهت ثبت نام

  

  �� اطالعیه ��

که از سوی اداره کل جذب هیات علمی  1401اطالع از کلیه شرایط بخشنامه جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم سال  برای

 24)بدون پیش شماره( به صورت  9099075307 است می توانید از تلفن ثابت با شماره دانشگاه آزاد اسالمی منتشر شده

 .ساعته تماس بگیرید

  

 آشنایی با وظایف هیات علمی آموزشی دانشگاه

به بررسی بخشنامه ثبت نام جذب هیئت علمی  در ابتدای مقاله بهتر است تا با وظایف هیات علمی دانشگاه ها آشنا شوید و پس از آن

 :دانشگاه آزاد نوبت دوم بپردازیم. در این بخش از مقاله به بررسی وظایف هیات علمی آموزشی دانشگاه می پردازیم که عبازتند از

واحد نظری یا معادل عملی آن بر اساس آئین نامه مصوب  12تا  8اعضای هیات علمی آموزشی دانشگاه موظف به تدریس  ��

 .شورای دانشگاه هستند

 قیقات بنیادی یا کاربردیانجام تح ��

 راهنمایی و پاسخگویی به سواالت دانشجویان ��

 سرپرستی و انجام امور مربوط به کار آموزی و کارورزی دانشجویان ��

 راهنمایی پایان نامه های دوره های کارشناسی و مقاطع تحصیالت تکمیلی ��

https://irantahsil.org/ثبت-نام-جذب-هیئت…انشگاه-آزاد-نوبت/
https://irantahsil.org/ثبت-نام-جذب-هیئت…انشگاه-آزاد-نوبت/


 

 
 

 ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی و آماده سازی آن ها یا انجام عملیات صحرایی ��

 حضور در شوراها و کمیته ها و هیات های ممتحنه ��

 قبول دعوت مراکز علمی وابسته به دانشگاه یا دانشکده جهت ارائه خدمات علمی و تخصصی ��

 ساعت در هفته در دانشگاه 40حضور حداقل  ��

 سایر وظایف محوله از طرف مدیر گروه یا رئیس دانشکده یا مسئولین دانشگاه انجام ��



 

 
 

 

 وظایف هیات پژوهشی دانشگاه

ز هیات علمی به نام هیات علمی پژوهشی نیز وجود دارد که وظایف آن کمی متفاوت تر عالوه بر هیات علمی آموزشی، نوع دیگری ا

است. گاه ممکن است در بخشنامه جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد تنها تقاضا برای جذب هیات علمی آموزشی وجود داشته باشد و 

ه می گردد. در این بخش از مقاله به بررسی گاه برعکس ولی در حالت معمول تقاضای جذب برای هر دو نوع هیات علمی مشاهد

 :وظایف هیات علمی پژوهشی دانشگاه خواهیم پرداخت که عبارتند از

 اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه طبق ارجاع گروه ��



 

 
 

 دانشگاه طبق ارجاع گروهارائه خدمات علمی، آزمایشگاهی به دانشگاه و خارج از دانشگاه بر اساس مصوبات هیات رئیسه  ��

 انجام امور کارشناسی و مشاوره علمی طبق برنامه گروه ��

 شرکت در سمینار ها و کنفرانس ها و مجامع علمی و تخصصی طبق نظریه گروه ��

 شرکت در شورا های دانشگاه و خارج از دانشگاه به تشخیص گروه ��

 ساعت در هفته 4تدریس حداکثر  ��

 عت در هفته در دانشگاهسا 40حضور حداقل  ��

 .انجام سایر اموری که از طرف مدیر گروه، رئیس دانشکده یا رئیس دانشگاه ارجاع می شود ��

  شرایط عمومی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد

همانطور که می دانید برای عضویت در هیات علمی دانشگاه ها الزم است دارای برخی شرایط عمومی و اختصاصی باشید که در 

  .ورت عدم برخورداری از این شرایط، متاسفانه امکان ثبت نام برای شما وجود نخواهد داشتص

با  ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم از این رو در این بخش از مقاله به ارائه لیستی از شرایط عمومی مورد نیاز برای

  .دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران می پردازیمتوجه به شرایط اعالمی از سوی اداره کل جذب هیات علمی 

شرایط عمومی جذب هیات  .این شرایط ساالنه توسط اداره کل جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران ارائه می گردد

 :علمی دانشگاه آزاد سال جاری عبارتند از

 .متقاضی باید دارای تابعیت جمهوری اسالمی ایران باشد ��

 .شتن ایمان به یکی از ادیانی که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مطرح شده استدا ��

 اعتقاد و وفاداری به نظام جمهوری اسالمی ایران ��

 .خودداری از وارد نمودن خطوط سیاسی ناسازگار در حوزه فعالیت های علمی خویش ��



 

 
 

 .هبر جمهوری اسالمی ایرانمتعهد بودن نسبت به اصل والیت فقیه و عمل به فرامین ر ��

  .پرهیز از محرمات و انجام واجبات و آشنایی با احکام شرعی اسالم ��

نداشتن هیچ گونه سابقه فعالیت علیه نظام و عدم عضویت و یا وابستگی در گروه های مخالف محارب و معاند نظام جمهوری  ��

 .اسالمی ایران

 .داوطلبان آقا از لحاظ خدمت نظام وظیفه نباید هیچگونه منعی داشته باشند ��

 .دارا بودن سالمت جسمی و روحی الزم و نداشتن هر گونه نقص عضو موثر ��

 .التزام به مقررات و قوانین صنفی، اخالق حرفه ای ��

 عدم اعتیاد به مواد مخدر ��

 .میت کیفری و انتظامیعدم اشتهار به فسق و فجور و سوابق محکو ��



 

 
 

 

 .یک کنیدکل فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت برای مشاهده مقاله

  

  شرایط اختصاصی بخشنامه ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم

در این بخش از مقاله به بررسی شرایط مطرح شده در بخشنامه ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم خواهیم پرداخت 

 :که به شرح زیر هستند، داشته باشند که افراد متقاضی باید عالوه بر شرایط معدل هیئت علمی شدن، شرایطی را

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/


 

 
 

  شورای عالی انقالب فرهنگی می باشد 1386/4/19مورخ  608شرایط عمومی جذب اعضای هیأت علمی مطابق مصوبه. 

  مدرک تحصیلی مورد نیاز برای شرکت در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه ها در تمامی رشته ها اعالم نیاز شده دکتری تخصصی

 .می باشد

ثبت نام متقاضیان دارنده مدرک کارشناسی ارشد در گروه هنر در رشته های فاقد سرفصل مصوب دوره دکتری در کشور  :1ره تبص

 .که در سامانه جذب به آن رشته ها اعالم نیاز شده است، بالمانع می باشد

 

هماتولوژی و اتاق عمل، مشروط به  ثبت نام متقاضیان دارنده مدرک کارشناسی ارشد در رشته های پرستاری، مامایی، :2تبصره 

 .نداشتن تعهد خدمت متقاضیان به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالمانع می باشد

در گروه علوم پزشکی عالوه بر متقاضیان تبصره فوق در سایر رشته ها، متقاضیان صرفا از بین دارندگان مدرک دکتری  :3تبصره 

وق تخصصی پس از بررسی و تایید صالحیت علمی و عمومی و طی نمودن فرایند جذب انتخاب تخصصی )آموزشی(، بورد تخصصی و ف

 .خواهند شد

  ( با توجه به آخرین آگهی جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی که مربوط به ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم

سال و برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی  30اسی ارشد حداکثر ( می باشد ، شرط سنی برای دارندگان مدرک کارشن1401بهمن 

 .سال می باشد 45حداکثر 

 
سال و برای دارندگان مدرک دکتری  35برای متقاضیان زیرگروه پزشکی شرط سنی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد حداکثر  :تبصره

 .سال می باشد 45تخصصی حداکثر 

  امکان پذیر می باشد 92/10/21مورخ  351146/35هیات علمی مطابق بخشنامه شماره تبدیل وضعیت کارکنان دانشگاه به. 

 رشته تحصیلی متقاضی در دو مقطع آخر تحصیل هم خوانی داشته باشد. 

هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی،  89/9/1برابر مصوبه جلسه شصت و پنجم مورخ  :تبصره

در گروه های پرستاری، معارف اسالمی و هنر در صورت داشتن سایر شرایط، همگونی رشته در مقاطع کارشناسی و متقاضیان جذب 

 .کارشناسی ارشد مالک عمل در جذب نمی باشد

  کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای 14فارغ التحصیالن دوره تمام وقت حضوری با حداقل معدل مورد تایید برای مقاطع کارشناسی ،

 .می باشد 17دکتری تخصصی  و 16



 

 
 

متقاضیانی که فارغ التحصیل دانشگاه های خارج از کشور می باشند در صورت اینکه رتبه دانشگاه های آنان براساس سایت  :تبصره

 .وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گروه الف )ممتاز( قرار گیرد مجاز به شرکت در فراخوان دانشگاه خواهند بود

 رشته و گرایش تخصصی متقاضی با رشته مورد نیاز مندرج در سامانه جذب دانشگاه همخوانی داشته باشد. 

  متقاضیان گروه علوم پزشکی باید فاقد هرگونه تعهد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جهت استفاده از مزایای آموزش

باشند و در زمان ثبت نام ملزم به بارگذاری دانشنامه یا تاییدیه  (k ی و ضریبطرح نیروی انسان) رایگان، خدمات قانونی و مورد تعهد

 .مدرک تحصیلی خود در سامانه جذب می باشند

 کند و جذب افراد واجد شرایط صرفاً پس از تایید توانایی علمی، ثبت نام در سامانه جذب هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نمی

جذب هیات علمی در هیات اجرایی جذب استان و هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه امکان عمومی و طی شدن فرایند 

 .پذیر خواهد بود

  مسئولیت صحت و کامل بودن اطالعات وارد شده بر عهده متقاضی بوده و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت یا نقص در اطالعات

 .گرددثبت شده، درخواست وی منتفی می

 مجاز به انتخاب سه استان به عنوان اولویت های محل خدمت می باشند متقاضیان. 

در صورتی که پس از طی شدن فرآیند جذب در هیات اجرایی جذب استان ها، بیش از یک استان با جذب متقاضی موافقت  :تبصره

 .داشته باشد، هیات مرکزی جذب، استان محل خدمت را انتخاب می نماید

 قانون برنامه ششم توسعه کشور صورت می گیرد و  90ماده  "پ"واده معزز شهدا و ایثارگران بر اساس بند جذب هیات علمی از خان

 .متقاضیان واجد شرایط هنگام ثبت نام در فراخوان ملزم به بارگذاری مدارک و مستندات ایثارگری در سامانه جذب می باشند

 طی شدن فرآیند آن امکان پذیر می باشد جذب اعضای هیات علمی صرفاً از طریق شرکت در فراخوان و. 

  در طی فرآیند جذب، در صورت داشتن شرایط مساوی )توانایی علمی و صالحیت عمومی(، اولویت با فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد

 .اسالمی می باشد

 هستند، …، رسمی قطعی و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه آزاد که شامل قراردادی، پیمانی، پیمانی یک ساله، رسمی آزمایشی 

 .بود نخواهند دانشگاه جذب فراخوان در شرکت به مجاز

  توجه داشته باشید که ثبت نام در سامانه مرکز جذب هیات علمی، به معنی استخدام متقاضیان نمی باشد و جذب داوطلبان بعد از

 .تایید صالحیت ها و طی کردن مراحل مشخص امکان پذیر خواهد بود

 ه قصد استفاده از سهمیه طرح مشمولین وظیفه را دارند. پس از سپری نمودن مراحل اولیه پذیرش، جهت انجام خدمت متقاضیانی ک

 .معرفی خواهند شد "با اولویت مراکز کم برخوردار"

 آزاد  در طی فرآیند جذب، در صورت داشتن شرایط مساوی )توانایی علمی و صالحیت عمومی(، اولویت با فارغ التحصیالن دانشگاه

 .اسالمی می باشد

  متقاضیانی که تمایل به انتخاب واحد بین الملل فرشتگان را دارند الزم است با توجه به شرایط خاص این واحد )فعالیت در حوزه

 .ناشنوایان و کم شنوایان( ، جهت ثبت نام شروط الف:تسلط به زبان اشاره ب: آشنایی با فرهنگ ناشنوا را داشته باشته باشند



 

 
 

  

 .نیدکلیک ک جذب هیات علمی دانشگاه فرهنگیان ای مشاهده فراخوانبر

  شرط معدل هیئت علمی شدن برای ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم

همانطور که گفته شد، جذب هیات علمی دانشگاه آزاد دارای برخی شرایط می باشد که یکی از مهم ترین شرایط آن معدل متقاضی 

برای مقاطع مختلف ارائه خواهیم داد. شرایط معدل  می باشد. از این رو شرایط معدل هیئت علمی شدن را در این بخش از مقاله

 :هیئت علمی شدن برای مقاطع مختلف عبارتند از

 .14شرایط معدل هیئت علمی شدن برای دوره لیسانس حداقل  ��

 .16ای حداقل  شرایط معدل هیئت علمی شدن برای دوره فوق لیسانس و دکتری حرفه ��

 .)با اعمال ضریب تطبیق معدل( 17ره دکتری تخصصی حداقل شرایط معدل هیئت علمی شدن برای دو ��

  

 .کلیک کنید جذب هیات علمی دانشگاه امام حسین برای مشاهده فراخوان

  

  جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی نام در سامانه مراحل ثبت

چنانچه متقاضی ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم هستید و پیش از ثبت نام شرایط معدل هیئت علمی شدن و 

بخش از مقاله همراه ما بخشنامه جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد را مطالعه کرده اید و تمامی شرایط الزم را دارا می باشید، در این 

  .باشید

در این بخش به صورت گام به گام به بررسی نحوه ثبت نام در سامانه جذب هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی خواهیم پرداخت و نیز 

  .برای راهنمایی هر چه بهتر، راهنمای تصویری گام به گام نیز ارائه خواهیم داد

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/
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/
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-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86/
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-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86/


 

 
 

، ابتدا از طریق منوی سامانه ساجد پس از ورود به علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم الزم استدر اولین مرحله از ثبت نام جذب هیئت 

 .بخشنامه ها، دستورالعمل و شرایط جذب اعضای هیات علمی را مطالعه نمایید

 

قبل از ورود به سامانه و طی کردن مراحل جذب هیات علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم، از وجود رشته آخرین مقاطع تحصیلی خود در 

ی مورد نیاز اطمینان حاصل نمایید. برای این کار از منوی باالی صفحه وارد زیر منوی لیست رشته های مورد نیاز لیست رشته ها

 .شوید

https://sajed.iau.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://sajed.iau.ir/Account/Login?ReturnUrl=%2f


 

 
 

 

گرایش  -رای شرایط معدل هیئت علمی شدن و سایر شرایط هستید، می بایست مطابقت اعالم نیاز استان ها با رشته در صورتی که دا

آخرین مقطع تحصیلی خود را از طریق منوی جذب هیات علمی یا لینک سامانه جذب اعضای هیات علمی بررسی کرده و در نهایت 

 .گزینه ثبت نام را انتخاب نمایید



 

 
 

 

را مطالعه نمایید و  1401شرایط فراخوان بخشنامه جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نویت دوم سال  حال در این صفحه باید

  .تیک بزنید تا بتوانید وارد مرحله بعد شوید "مطالب فوق را مطالعه کردم "عبارت



 

 
 

 

زم است کد ملی و حروف رمز کپچا را در قسمت های مربوطه ال. کرد خواهید مشاهده را ای صفحه مطالب، تایید و  پس از مطالعه

 .ثبت نمایید و بر روی دکمه بررسی کلیک کنید



 

 
 

 

  .وارد شده باشید، مشخصات خود را در هر بخش مشاهده خواهید کرددر صورتی که قبال به هر دلیلی به سامانه ساجد 

اما در صورتی که اولین ورودتان به سامانه باشد، صفحه زیر برای شما نمایش داده می شود که می بایست مشخصات خود را در کادر 

 .های مربوطه وارد نمایید

را انتخاب کرده و پس از تایید و یا در صورت نیاز، ویرایش  "بعدی" در هر یک از شرایط فوق، پس از بررسی یا ورود اطالعات، آیتم

 .اطالعات فردی، به سامانه ورود نمایید



 

 
 

 

نمایید تا رمز عبور ورود به ساجد از طریق  جهت ورود به سامانه از کد ملی و یک شماره تلفن همراه فعال و غیر تکراری استفاده

 .پیام کوتاه برای شما ارسال شود

  .پس از ورود به سامانه وارد داشبورد یا میز کارخود خواهید شد

که در صفحه داشبورد شما قرار دارد  "جذب اعضای هیات علمی"جهت ثبت نام در فراخوان می بایست در این مرحله بر روی آیتم 

کلیک  "ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم"در صفحه جدید برای ثبت درخواست هیات علمی، بر روی  کلیک نمایید.

 .نمایید



 

 
 

 .با ثبت درخواست جدید وارد مراحل بیست گانه ثبت نام خواهید شد که از اطالعات پایه شروع و با پرداخت نهایی خاتمه می یابد

ه کلیه فیلدها باید تکمیل شود و در صورتی که فیلدی مقدار نداشته باشد، با عالمت خط تیره الزم به ذکر است در هر مرحل :توجه

 .مشخص شود

در مرحله دوم ثبت نام )اطالعات تحصیلی(، در خصوص افرادی که حق التدریس واحد های دانشگاهی هستند و یا در فراخوان های 

ثبت سوابق تحصیلی "ا به منظور اصالح اطالعات می توانند از طریق گزینه قبلی شرکت نموده اند، اطالعات قابل ویرایش نیست، لذ

 .اقدام به ثبت رکورد جدید در آن مقطع نمایند "جدید

  

  �� اطالعیه ��

 .در هریک از مراحل ثبت نام جهت درج تاریخ در سوابق پژوهشی و غیره، می بایست تاریخ شمسی ثبت شود

  

گرایش آخرین  -در صورتی که در رشته و مقطع تحصیلی متقاضی اعالم نیازی صورت نگرفته باشد و یا مطابق نکته اشاره شده، رشته 

 .گرایش های اعالم نیاز استان ها مطابقت نداشته باشد، امکان ثبت نام نخواهید داشت -مقطع متقاضی با رشته 

و در لیست بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت عدم پرداخت وجه ثبت نام، پس  در صورت پرداخت وجه، ثبت نام شما قطعی شده

 .از پایان مهلت ثبت نام، رکورد درخواست ثبت نام کان لم یکن خواهد شد

  

 .کلیک کنید فراخوان جذب هیات علمی وزارت علوم برای مشاهده مقاله

 لیست رشته محل های جذب

ت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم را در این بخش از مقاله لیستی از رشته ها و گرایش های مورد نیاز فراخوان ثبت نام جذب هیئ

 .بررسی خواهیم کرد. فراموش نکنید که پیش از ثبت نام حتما شرایط معدل هیئت علمی شدن را مطالعه نمایید

https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%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%b9%d9%84%d9%88%d9%85/
https://irantahsil.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%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%b9%d9%84%d9%88%d9%85/


 

 
 

همچنین توجه داشته باشید که لیست تمامی رشته ها در تمامی استان ها در این بخش ارائه نخواهد شد و تنها برخی از آن ها ارائه 

متقاضیان گرامی می توانند برای اطالع از لیست کامل رشته ها و گرایش های ارائه شده از طریق اداره کل جذب هیات  کرده ایم.

تمامی رشته های  علمی دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران پیگیری نمایند و یا با کلیک بر روی لینک مشخص شده، لیستی جامع از

 .را در سامانه ساجد مشاهده نمایند ارائه شده

 لیست رشته محل های جذب استان آذربایجان شرقی

 ردیف
استان / واحد 

 جامع
 گرایش گروه / رشته

شناسه 

 گرایش
 توضیحات حداقل مدرک تحصیلی جنسیت

 اردبیل 1

علوم 

 -تشریحی

 پزشکی

 - دکتری تخصصی هر دو 2746 علوم تشریحی

 - دکتری تخصصی هر دو 2586 روانشناسی بالینی روانشناسی اردبیل 2

 - دکتری تخصصی هر دو 2328 بیماریهای داخلی داخلی اردبیل 3

 هر دو 2201 سالمندی -پرستاری  پرستاری اردبیل 4
دکتری تخصصی و کارشناسی 

 ارشد
- 

 اردبیل 5

آمار 

حیاتی)زیستی( 

 پزشکی

 - دکتری تخصصی هر دو 2166 آمار حیاتی)زیستی( پزشکی

 هر دو 2152 پرستاری مراقبت های ویژه پرستاری اردبیل 6
دکتری تخصصی و کارشناسی 

 ارشد
- 

 - دکتری تخصصی هر دو 2098 پزشکی اجتماعی پزشکی اردبیل 7

https://sajed.iau.ir/employmentRecall/TblRequirement/NotificationRequired
https://sajed.iau.ir/employmentRecall/TblRequirement/NotificationRequired
https://sajed.iau.ir/employmentRecall/TblRequirement/NotificationRequired


 

 
 

 ردیف
استان / واحد 

 جامع
 گرایش گروه / رشته

شناسه 

 گرایش
 توضیحات حداقل مدرک تحصیلی جنسیت

 اردبیل 8

باکتری 

شناسی 

 پزشکی

 - دکتری تخصصی هر دو 2092 باکتری شناسی پزشکی

 - دکتری تخصصی هر دو 2085 اطفال اطفال اردبیل 9

 هر دو 2021 روان پرستاری پرستاری اردبیل 10
دکتری تخصصی و کارشناسی 

 ارشد
- 

 هر دو 2020 پرستاری کودکان پرستاری اردبیل 11
دکتری تخصصی و کارشناسی 

 ارشد
- 

 - دکتری تخصصی هر دو 2004 فارماکولوژی بالینی داروسازی اردبیل 12

 زن 18 مامایی مامائی اردبیل 13
دکتری تخصصی و کارشناسی 

 ارشد
- 

 - دکتری تخصصی هر دو 325 روانشناسی سالمت روانشناسی اردبیل 14

 لیست رشته محل های جذب استان تهران

 توضیحات حداقل مدرک تحصیلی جنسیت شناسه گرایش گرایش گروه / رشته استان / واحد جامع ردیف

 - دکتری تخصصی هر دو 3405 زبان و ادبیات ایتالیایی علوم زبان تهران 1

 هنر تهران 2
طراحی و ساخت طال و 

 جواهر
تسلط به  دکتری تخصصی هر دو 3404

زبان اشاره 



 

 
 

و فرهنگ 

 ناشنوایی

 دکتری تخصصی هر دو 2064 عکاسی هنرنمایش تهران 3

تسلط به 

زبان اشاره 

و فرهنگ 

 ناشنوایی

 - دکتری تخصصی هر دو 2082 اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی تهران 4

 - دکتری تخصصی هر دو 2098 پزشکی اجتماعی پزشکی تهران 5

 - دکتری تخصصی هر دو 2106 چشم پزشکی چشم پزشکی تهران 6

 - دکتری تخصصی هر دو 2153 پرستاری با پایه اتاق عمل پرستاری تهران 7

 - دکتری تخصصی هر دو 2152 پرستاری مراقبت های ویژه پرستاری تهران 8

 - دکتری تخصصی هر دو 2117 هماتولوژی هماتولوژی تهران 9

 - دکتری تخصصی زن 2156 فیزیولوژی فیزیولوژی تهران 10

 دندانپزشکی تهران 11
سالمت دهان و 

 دندانپزشکی اجتماعی
 - دکتری تخصصی هر دو 2165

 هر دو 2172 اتاق عمل اتاق عمل تهران 12
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 - دکتری تخصصی هر دو 2201 سالمندی -پرستاری  پرستاری تهران 13

 - دکتری تخصصی هر دو 2202 پزشکی قانونی پزشکی تهران 14

 - دکتری تخصصی هر دو 2299 کلینیکال پاتولوژی پاتولوژی تهران 15



 

 
 

 تهران 16
مهندسی 

 پزشکی

 -مهندسی پزشکی 

 بیومکانیک
 - دکتری تخصصی هر دو 2438

 - دکتری تخصصی زن 2446 بهداشت باروری مامائی تهران 17

 - دکتری تخصصی هر دو 2494 بیماریهای قلب و عروق قلب و عروق تهران 18

 تهران 19
مدیریت رسانه 

 ای
 - دکتری تخصصی هر دو 2524 مدیریت رسانه ای

 تهران 20
مهندسی 

 پزشکی

 -مهندسی پزشکی 

 بیوالکتریک
 - دکتری تخصصی هر دو 2529

 - دکتری تخصصی هر دو 2554 پروتزهای دندانی دندانپزشکی تهران 21

 - دکتری تخصصی هر دو 2586 روانشناسی بالینی روانشناسی تهران 22

 - دکتری تخصصی هر دو 2619 بهداشت حرفه ای بهداشت تهران 23

 دندانپزشکی تهران 24
پاتولوژی دهان و فک و 

 صورت
 - دکتری تخصصی هر دو 2841

 - دکتری تخصصی هر دو 3094 مدیریت تکنولوژی مدیریت تهران 25

 هر دو 3400 هوشبری هوشبری تهران 26
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 دکتری تخصصی زن 3403 ناشنوایی زبان شناسی تهران 27

تسلط به 

زبان اشاره 

و فرهنگ 

 ناشنوایی

 - دکتری تخصصی هر دو 6 ارتودانتیکس دندانپزشکی تهران 28



 

 
 

 - دکتری تخصصی هر دو 7 پریودانتیکس دندانپزشکی تهران 29

 دندانپزشکی تهران 30
جراحی دهان و فک و 

 صورت
 - دکتری تخصصی هر دو 8

 - دکتری تخصصی هر دو 9 دندانپزشکی ترمیمی دندانپزشکی تهران 31

 - دکتری تخصصی هر دو 11 دندانپزشکی کودکان دندانپزشکی تهران 32

 - دکتری تخصصی هر دو 13 اندودانتیکس دندانپزشکی تهران 33

 - دکتری تخصصی زن 18 مامایی مامائی تهران 34

 - دکتری تخصصی هر دو 166 ایتالیایی  زبان مترجمی  علوم زبان تهران 35

 - دکتری تخصصی هر دو 167 اسپانیایی زبان  زبان اسپانیولی تهران 36

 - دکتری تخصصی هر دو 325 روانشناسی سالمت روانشناسی تهران 37

 - دکتری تخصصی هر دو 408 بانکداری اسالمی اقتصاد تهران 38

 - دکتری تخصصی هر دو 540 مدیریت امور گمرک مدیریت دولتی تهران 39

 - دکتری تخصصی هر دو 576 (576)کسب و کار جدید کارآفرینی تهران 40

 شیمی تهران 41
شیمی گرایش شیمی 

 دارویی
 - دکتری تخصصی هر دو 939

 تهران 42
مهندسی 

 پزشکی

 -مهندسی پزشکی 

 بیومتریال
 - دکتری تخصصی مرد 1144

 - دکتری تخصصی هر دو 1279 مهندسی مالی مالی تهران 43



 

 
 

 دکتری تخصصی هر دو 1470 مهندسی فناوری اطالعات کامپیوتر تهران 44

تسلط به 

زبان اشاره 

و فرهنگ 

 ناشنوایی

 هنر تهران 45
 -طراحی پارچه و لباس 

 طراحی لباس
 دکتری تخصصی زن 1934

تسلط به 

زبان اشاره 

و فرهنگ 

 ناشنوایی

 - دکتری تخصصی هر دو 2005 فارماکوگنوزی داروسازی تهران 46

 - دکتری تخصصی هر دو 2006 فارماسیوتیکس داروسازی تهران 47

 - دکتری تخصصی هر دو 2007 داروسازی بالینی داروسازی تهران 48

 - دکتری تخصصی زن 2019 پرستاری سالمت جامعه پرستاری تهران 49

 زن 2020 پرستاری کودکان پرستاری تهران 50
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 هر دو 2021 روان پرستاری پرستاری تهران 51
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 - دکتری تخصصی هر دو 2022 داخلی جراحی-پرستاری پرستاری تهران 52

 لیست رشته محل های جذب استان تهران واحد علوم تحقیقات

 توضیحات حداقل مدرک تحصیلی جنسیت شناسه گرایش گرایش گروه / رشته استان / واحد جامع ردیف



 

 
 

1 
واحد علوم و 

 تحقیقات
 - دکتری تخصصی هر دو 155 انگلیسی  زبان مترجمی  زبان انگـلیسی

2 
واحد علوم و 

 تحقیقات

گردشگری و 

 هتلداری
 - دکتری تخصصی هر دو 551 مدیریت جهانگردی

3 
واحد علوم و 

 تحقیقات
 - دکتری تخصصی زن 576 (576)کسب و کار جدید کارآفرینی

4 
واحد علوم و 

 تحقیقات
 - دکتری تخصصی هر دو 599 حسابداری حسابداری

5 
واحد علوم و 

 تحقیقات

تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

تغذیه  -فیزیولوژی ورزشی 

 ورزش
 - دکتری تخصصی زن 648

6 
واحد علوم و 

 تحقیقات
 - دکتری تخصصی مرد 2155 روانپزشکی روانپزشکی

7 
واحد علوم و 

 تحقیقات

مهندسی 

 پزشکی

 -مهندسی پزشکی 

 بیومکانیک
 - دکتری تخصصی هر دو 2438

8 
واحد علوم و 

 تحقیقات
 - دکتری تخصصی هر دو 2539 حقوق عمومی حقوق

9 
واحد علوم و 

 تحقیقات

فلسفه و کالم 

 اسالمی
 - دکتری تخصصی زن 2576 فلسفه و کالم اسالمی

10 
واحد علوم و 

 تحقیقات
 - دکتری تخصصی هر دو 2586 روانشناسی بالینی روانشناسی

11 
واحد علوم و 

 تحقیقات

تربیت بدنی و 

 علوم ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و 

 حرکات اصالحی
 - دکتری تخصصی زن 3088



 

 
 

12 
واحد علوم و 

 تحقیقات
 - دکتری تخصصی هر دو 3312 سالمند شناسی سالمند شناسی

13 
واحد علوم و 

 تحقیقات

بهداشت و 

ایمنی مواد 

 غذایی

بهداشت و ایمنی مواد 

 غذایی
 - دکتری تخصصی هر دو 3326

 لیست رشته محل های جذب استان کرمان

 توضیحات حداقل مدرک تحصیلی جنسیت شناسه گرایش گرایش گروه / رشته استان / واحد جامع ردیف

 دامپزشکی کرمان 1
بهداشت و بیماری های 

 پرندگان
 - دکتری تخصصی هر دو 3315

 - دکتری تخصصی هر دو 2586 روانشناسی بالینی روانشناسی کرمان 2

 دامپزشکی کرمان 3
مامایی و بیماریهای تولید 

 مثل دام
 - دکتری تخصصی هر دو 2540

 دامپزشکی کرمان 4
بیماریهای داخلی دامهای 

 کوچک
 - دکتری تخصصی هر دو 2482

 زن 2446 بهداشت باروری مامائی کرمان 5
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 - دکتری تخصصی هر دو 2299 کلینیکال پاتولوژی پاتولوژی کرمان 6

 هر دو 2172 اتاق عمل اتاق عمل کرمان 7
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 مرد 2174 پرستاری فوریت پرستاری کرمان 8
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 



 

 
 

 - دکتری تخصصی هر دو 2156 فیزیولوژی فیزیولوژی کرمان 9

 هر دو 2152 پرستاری مراقبت های ویژه پرستاری کرمان 10
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 - دکتری تخصصی هر دو 2082 اپیدمیولوژی اپیدمیولوژی کرمان 11

 زن 2028 آموزش مامائی مامائی کرمان 12
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 مرد 2022 داخلی جراحی-پرستاری پرستاری کرمان 13
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 هر دو 2021 روان پرستاری پرستاری کرمان 14
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 هر دو 2020 پرستاری کودکان پرستاری کرمان 15
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 هر دو 2019 پرستاری سالمت جامعه پرستاری کرمان 16
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

 صنایع کرمان 17

 -مهندسی صنایع 

مهندسی لجستیک و 

 زنجیره تأمین

 - دکتری تخصصی مرد 1280

 - دکتری تخصصی هر دو 325 روانشناسی سالمت روانشناسی کرمان 18

 زن 18 مامایی مامائی کرمان 19
دکتری تخصصی و 

 کارشناسی ارشد
- 

  

  �� اطالعیه ��



 

 
 

در جداول فوق تنها جذب هیات علمی در دانشگاه های اردبیل، تهران، واحد علوم تحقیقات و کرمان مورد بررسی قرار گرفت اما 

ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم شامل استان های قم، فارس، گیالن، لرستان، البرز، کردستان ، همدان، 

حال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خوزستان، سمنان، گلستان، مازنداران، آذربایجان غربی، اصفهان، ایالم،چهارم

  .است آباد نجف مستقل واحد و مرکزی  هرمزگان،

  اخبار مرتبط با جذب هیات علمی دانشگاه

 تکمیل نیروی انسانی هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان ✅

ها و مراکز خود، از  ل بخشی از نیروی انسانی هیأت علمی مورد نیاز پردیسدانشگاه فرهنگیان در نظر دارد به منظور تأمین و تکمی

 .عضو هیأت علمی، اقدام کند 300به جذب  1401طریق فراخوان عمومی برای سال 

 ۱۴۰۱جعفر جعفری معاون مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: فرآیند فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت 

توانستند با مراجعه به سامانه  تیرماه می ۱۷ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور تا  رماه آغاز شد و دانشگاهتی ۱۱از 

 .های مورد نیاز خود اقدام کنند جذب اعضای هیأت علمی بر اساس سهمیه اختصاص یافته نسبت به تایید رشته

نده متقاضیان جذب عضو هیأت علمی تاکید بر رعایت قوانین قبلی پذیرش اعضای نامه اجرایی بررسی پرو وی با بیان اینکه شیوه

ها ابالغ شده است،  هیات علمی و به منظور جذب نیرو های فرهیخته و رعایت عدالت در پذیرش اعضای هیات علمی به دانشگاه

سویی رشته الزم قانونی از قبیل شرط سنی، هم گری اولیه افرادی که هر کدام از شرایط افزود: بر اساس این شیوه نامه در غربال

سویی مقاطع تحصیلی و شرایط اختصاصی اعالم شده در فراخوان گرایش تحصیلی با فراخوان، حداقل معدل سه مقطع تحصیلی، هم

 .شوند را ندارند، حذف می

هزار ردیف استخدامی برای جذب اعضای هیات علمی اختصاص یافته است، گفت: در فراخوان  ۲جعفری با بیان اینکه امسال حدود 

 .نفر شرکت کردند ۱۰۰هزار و  ۱۷امسال 



 

 
 

 

 هیات علمی در دستور کار دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات 100قرار داشتن جذب   ✅

المی واحد علوم و تحقیقات، آقای دکتر حسامی تکلو از جذب به نقل از خبرگزاری ایسنا، معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اس

های در دست در این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: یکی از مهمترین برنامه ۱۴۰۱اعضای هیات علمی جدید در سال تحصیلی 

هیات علمی در قالب  نفر عضو ۸۰عضو هیات علمی جوان، متعهد و انقالبی،  ۱۰۰اقدام در این معاونت، جذب و بکارگیری حداقل 

نفر  ۸۰نفر از اعضای هیات علمی و ارتقاء مرتبه علمی حداقل  ۳۵ماموریت و طرح تعاون استانی، تبدیل وضعیت استخدامی حداقل 

 .از اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات است



 

 
 

  �� خالصه مطلب

پرداختیم و مرحله به مرحله همراه با راهنمای  نوبت دوم ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد در این مقاله به بررسی فراخوان

  .تصویری، نحوه ثبت نام در سامانه ساجد را شرح دادیم تا متقاضیان ثبت نام بتوانند به راحتی درخواست خود را نهایی نمایند

رایط معدل هیئت علمی شدن فراموش نکنید که متقاضیان می بایست پیش از ثبت نام بخشنامه جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد و ش

را مطالعه نمایند تا با آگاهی بیشتر جهت ثبت نام اقدام نمایند. همچنین متقاضیان می بایست پیش از انجام فرایند ثبت نام در 

را از طریق سایت اداره کل جذب  لیست رشته ها و گرایش های مورد نیاز برای جذب بخشنامه جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد،

لمی دانشگاه آزاد اسالمی استان تهران پیگیری و یا در سامانه ساجد )به روشی که در مقاله فوق شرح داده شد( مشاهده هیات ع

  .نمایند

امیدواریم مطالعه این مقاله برای شما عزیزان همراه مفید بوده باشد اما چنانچه پس از مطالعه دقیق این مقاله با مشکل و یا سوالی 

نید با کارشناسان مجرب مجموعه ایران تحصیل تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید در انتهای این مطلب مواجه شدید می توا

سوال یا مشکل خود را به صورت کامنت بنویسید تا سواالت و اشکاالت شما در کوتاه ترین زمان ممکن از سوی مشاوران خبره ما 

 .پاسخ داده شوند

  

 .ه ثبت نام جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد نوبت دوم کلیک کنیدبرای دانلود فایل پی دی اف مقال

  

 


