
بدون شک دغدغه خیلی از دانشجویان بعد از اتمام تحصیل، داشتن یک شغل مناسب است. خیلی از فارغ التحصیالن عالقه 

چگونه استاد که   مند هستند که در حوزه آموزش فعالیت کنند، و شاید سوال خیلی از افراد بعد از گذراندن تحصیل این باشد،

  دانشگاه شویم؟

دانشگاه نیازمند داشتن فاکتورهای مختلفی است. که در صورت داشتن این فاکتورها افراد میتوانند تدریس به عنوان استاد 

وارد این حوزه کاری شوند. یکی از فاکتورهای مهم برای ورود به این شغل، داشتن تحصیالت دانشگاهی در سطح باالست. 

اکتورهای مهم پیش رو آشنا کنیم و در ادامه به بررسی ما در این مقاله قصد داریم شما را با شرایط ورود به این شغل و ف

 .سطح درآمدی این شغل بپرداریم

 شرایط جذب هیئت علمی دانشگاه

باید   و یا در هیئت علمی دانشگاه فعالیت داشته باشند،  داوطلبینی که عالقه مند هستند به عنوان استاد دانشگاه فعالیت کنند،

هیئت علمی   علمی دانشگاه، نسبت به ثبت نام مورد نظر اقدام کنند. برای ورود به در زمان انتشار فراخوان جذب هیات

چگونه این موضوع که   دانشگاه، متقاضی باید دارای شرایط اختصاصی و عمومی باشد که ما در ادامه به بررسی کامل

 .میپردازیم استاد دانشگاه شویم

 شرایط عمومی جذب هیئت علمی دانشگاه

  جمهوری اسالمی ایرانداشتن تابعیت  

 تعهد به قانون اساسی و اعتقاد به والیت فقیه 

 نداشتن سابقه کیفری موثر 

 دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان 

 عدم اعتیاد به مواد مخدر و یا دخانیات 

 اعتقاد به دین اسالم و یا ادیان شناخته شده در قانون اساسی 

 روحیجسمی و   داشتن سالمت  

 های دولتیعدم محرومیت از اشتغال در ارگان  

 شرایط اختصاصی هیئت علمی دانشگاه

 آشنایی کامل حداقل با یک زبان خارجی 

 های اعالم شده در فراخوان جذبتناسب داشتن رشته متقاضی با رشته  

  داشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی 

  سطح سه حوزویدارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا  

 .اقدام به ثبت نام کنند www.mjazb.irمتقاضیان با داشتن شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده میتوانند در سایت

 زمان جذب هیئت علمی دانشگاه

شاید سوال اکثر متقاضیان ورود به هیئت علمی دانشگاه این باشد که جذب هیئت علمی دانشگاه چه زمانی است؟ هیئت علمی 

های وزارت علوم دو بار در سال اقدام به انتشار فراخوان جذب میکنند. عالقه مندان برای شرکت در هیئت علمی دانشگاه

باید ثبت نام خود را انجام دهند. زمان ثبت نام برای داوطلبین هیات علمی   ، پس از دارا بودن شرایط ذکر شده،دانشگاه

فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه تمدید شود  توسط دانشگاه یک ماه است که این مدت میتواند . 

اقدام به  www.mjazb.iمندان برای ورود به هیئت علمی دانشگاه باید در مهلت مقرر با مراجعه به سایتار این رو عالقه

 .ثبت نام نمایند



بگیرید تماس 9099075307مشاوره ایرن تحصیل میتوانید با شماره   جهت راهنمایی و ارتباط با واحد . 

  

  

1402_1401حقوق استاد دانشگاه   

میزان درآمد دریافتی از این شغل است؛ ما در   بدون شک سوال اکثر عالقه مندان ورود به حوزه شغل استاد دانشگاه،

به بررسی کامل حقوق استاد دانشگاه هم میپردازیم. در ابتدا باید به این موضوع توجه  چگونه استاد دانشگاه شویم؟  مقاله

کنیم که درآمد این شغل ارتباط مستقیمی با رتبه و جایگاه شغلی فرد دارد؛ به عبارتی اساتید دانشگاه به دو گروه آموزشی و 

که قرار دارند متفاوت استبندی پژوهشی تقسیم میشوند؛ که نوع فعالیت اساتید متناسب با دسته . 

های مختلفی قرار میگیرد که از عنوان شغلی مربی تا استاد متفاوت بندیار طرفی از نظر علمی حایگاه اساتید در تقسیم

است؛ در نتیحه میزان درآمد استاد دانشگاه بنا به کشور و نهاد و جایگاهی که قرار میگیرند متفاوت میباشد.ولی در نگاه کلی 

ترین میزان درآمد به شغل میلیون تومان در ماه متغیر است؛ که کم 33تا  12یم بگوییم که حقوق استاد دانشگاه از میتوان

یاری تعلق میگیرداستاد . 

  

 بهترین رشته برای استاد دانشگاه شدن چیست؟

جذب استاد دانشگاه در  های برایبرای عالقه مندان به تدریس در دانشگاه بدون شک این سوال مطرح میشود که چه رشته

های علوم پایه بیشترین میزان جذب را برای ورود به این حوزه دارند. برای مثال اولویت هستند. به طور کل رشته

گرایش علوم انسانی رشته های حقوق و روانشناسی و مدیریت بیشترین تقاضا را دارند و همچنین در رشته تجربی و   در

عمران، برق و مهندسی صنایع بیشترین درخواست را در این   پرستاری،  وسازی،ریاضی به ترتیب پزشکی ، دار

های تحصیلی دارندگروه . 

ها به عوامل مختلف دیگری هم بستگی دارد مثل نوع دانشگاهی که فرد متقاضی عالقه مند ولی به هرجهت جذب این رشته

میشود های که در فراخوان دانشگاه اعالمتدریس در آن است و رشته  به . 

 ریاضی فیزیک علوم تجربی علوم انسانی

 مهندسی عمران پزشکی حقوق

 مهندسی برق داروسازی روانشناسی

 مهندسی صنایع پرستاری مدیریت

 تحصیالت الزم برای شغل استاد دانشگاه

بعضی از ها داشتن مدرک دکتری و یا دانشجوی دکتری بودن شرط ورود به این شغل میباشد. ولی در در اکثر شهر

کاربردی با مدرک کارشناسی ارشد هم میتوان وارد این شغل شد. همچنین  -نور، آزاد و یا علمیها مانند دانشگاه پیامدانشگاه

میتوان از مدرک کارشناسی ارشد برای ورود به این شغل استفاده   ها هم،ها و در برخی از شهرستاندر بعضی از رشته

پذیر کندرزومه موفق میتواند ورود شما را در این حوزه امکان  کاری و یکرد. ولی درکل داشتن سابقه . 



 

 شرایط جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد

؟ و یا به عبارتی چگونه جذب هیئت علمی چگونه استاد دانشگاه شویمسوالی که شاید در ذهن شما ایجاد شده باشد که 

های اعالم شده اطالع کامل قدم اول از مراحل ثبت نام در فراخواندانشگاه شویم؟ در گرو دانستن این موضوع است که در 

 .داشته باشید، ما در ادامه به بررسی کامل این موضوع نیز میپردازیم

های مورد نیاز استخدام مدرس در دانشگاه آزاد از طریق سایت این دانشگاه اعالم میشود که در فراخوان خود، لیست رشته

کند. اعالم استخدام تدریس در دانشگاه آزاد، زمان مشخصی ندارد. استخدام مدرس در دانشگاه آزاد برای تدریس را اعالم می

التدریسی انجام میشودعلمی و یا جذب استاد حقبه دوحالت استخدام به عنوان هیئت . 

علمی دانشگاه باید در زمان فراخوان دانشگاه آزاد در سایتمندان به ورود به هیئتعالقه jazb.auc.ir  اقدام به ثبت نام کنند

التدریسی دانشگاه و مدارک مورد نیاز خود را در سامانه بارگذاری کنند. و در صورتی که عالقه مند ورود به حوزه حق

نام و بارگذاری مدارک دانشگاه اقدام به بررسی اقدام به ثبت نام نمایند. پس از ثبت sajed.iau.irباشند؛ باید از طریق سایت

سوابق داوطلب میکند و در صورت تائید در هیئت علمی دانشگاه، از داوطلب دعوت میشود تا در مصاحبه  مدارک و

عمومی و اختصاصی باشند  عمومی و علمی شرکت کند. داوطلبین برای ورود به این شغل باید دارای شرایط . 

 :شرایط عمومی ورود به تدریس در دانشگاه آزاد



  اسالمی وفادار باشدداوطلب باید به نظام جمهوری  

 باید سابقه کیفری و انتظامی نداشته باشد 

 پرهیز از وارد کردن موضوعات سیاسی در مسائل علمی 

 :شرایط اختصاصی ورود به تدریس در دانشگاه آزاد

 خود را از دانشگاه معتبر دریافت کرده باشد  مدرک  داوطلب باید  

 افراد نباید بازنشسته سایر ارگانها باشد 

  که سهمیه ایثارگران دارند، باید مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنندافرادی  

نورشرایط تدریس در دانشگاه پیام  

مندان برای تدریس در این دانشگاه باید بعد ها، ساالنه اقدام به جذب مدرس میکند. عالقهنور همانند سایر دانشگاهدانشگاه پیام

دام به ثبت نام نمایند. این دانشگاه از سه طریق اقدام به جذب مدرس میکند؛ استخدام های این دانشگاه اقاز انتشار فراخوان

التدریس، استخدام استاد به صورت بورس و در آخر جذب استاد به عنوان هیئت علمیاستاد حق  

گذاری به شرح زیر متقاضیان باید فرم ثبت نام را تکمیل کرده و مدارک خود را بارگذاری کنند. مدارک مورد نیاز برای بار

 :است

 کپی تمام صفحات شناسنامه 

 کپی کارت ملی متقاضی 

 کپی تمام نمرات 

 درخواست تدریس در دانشگاه 

نور زمان مشخصی را برای جذب مدرس ندارد و این موضوع در صورت نیاز این دانشگاه، از طریق دانشگاه پیام

های منتشر شده اعالم میشودفراخوان . 

کاربردی-دانشگاه شدن در دانشگاه علمیشرایط استاد   

کاربردی میتوانند پس از انتشار فراخوان جذب این دانشگاه، ثبت نام خود را از -مندان به تدریس در دانشگاه علمیعالقه

انجام دهند. متقاضیان پس از تکمیل اطالعات مندرج در سایت، توسط هیئت جذب دانشگاه،   jam.uast.ac.ir طریق سایت

های دانشگاه شان بررسی میشود و در صورت تائید کد مدرسی دریافت میکنند. برای شرکت در آزمونهای علمیتصالحی

های معتبر باشندکاربردی متقاضیان باید دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترا از دانشگاه -علمی . 

بیان شرایط اختصاصی باید به موارد زیر  برای پذیرش در این دانشگاه، شرایط عمومی و اختصاصی نیاز است؛ که برای

 :اشاره کرد

  سال باشد 65سال و حداکثر سن  28حداقل سن متقاضی باید  

 داشتن مدرک کارشناسی ارشد و دکتری 

 مندان تنها میتوانند استان محل کار و یا زندگی خود را انتخاب جذب این دانشگاه به صورت بومی بوده و عالقه

 .کنند

دانشگاه ساعت کاری استاد  

 56ساعت در هفته است که این زمان برای اساتید پزشکی به  40ساعت کاری استاد دانشگاه در آغاز ورود به این شغل 

تر ساعت در هفته میرسد که به آن طرح تمام وقت جغرافیایی میگویند. به مرور با باال رفتن سطح علمی ساعت کاری کم



مشترک هستند   پیدا میکند که صرف امور پژوهشی کند. اساتیدی که در یک رشته،میشود و استاد دانشگاه زمان بیشتری را 

میتوانند در دانشکده تشکیل یک گروه آموزشی را بدهند. در هر دانشکده چند گروه آموزشی وجود دارد که وظیفه هماهنگی 

های اموزشی با مدیر گروه استگروه . 

 

  

 وظایف استاد دانشگاه

تاد دانشگاه فعالیت میکند دارای وظایف مختلفی است که ما در ادامه به بررسی کامل این وظایف شخصی که به عنوان اس

مند به تدریس و پژوهش باشد و توانایی برقراری ارتباط با دانشجویان را میپردازیم. در درجه اول استاد دانشگاه باید عالقه

های علمی و پژوهشی باال ببرد. ای خود را از طریق فعالیتهداشته باشد. و بتواند در مسیر تدریس خود، دانش و مهارت

استاد دانشگاه باید بتواند هماهنگی خوبی با مسئولین دانشگاه جهت پیشبرد اهداف از قبل تعیین شده داشته باشد و همچنین باید 

 .ارزیابی علمی درستی از دانشجوبان خود انجام دهد

 خالصه مطلب

مندان به تدریس در دانشگاه باید در زمان انتشار فراخوان جذب نسبت به ثبت نام اقدام کنند. مهلت ثبت نام برای عالقه

متقاضیان یک ماه است و این مدت میتواند توسط فراخوان جذب دانشگاه تمدید شود. عالقه مندان برای ورود به هیئت علمی 



عه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند. جهت مشاوره در خصوص ثبت نام میتوانید مراج www.mjazb.i دانشگاه باید به سایت

شماره تماس   با کارشناسان ایران تحصیل در ارتباط باشید.در نظر داشته باشید که حداقل میزان تحصیالت 9099075307

شد. متقاضی ورود به این شغل کارشناسی ارشد است که این موضوع بسته به هر دانشگاه میتواند متفاوت با  برای این شغل،

علمی فعالیت خود را پس از احراز شرایط ذکر شده در التدریس و یا عضویت در هیئتاین امکان را داردکه در قالب حق

پاسخ دادیم با مطالعه کامل  چگونه استاد دانشگاه شویم؟ترین سوال شما اینکه نامه انجام دهد. ما در این مقاله به اصلیآیین

داده میشودترین سواالت شما در مورد شغل استاد دانشگاه پاسخاله، اصلیاین مق . 
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