
 
  )مدرس قرارداد مدت معین(  هیئت علمی استخدام

 بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریفپردیس 
 

به منظور تامین نیروی متخصص برای مقاطع مختلف  پردیس بین الملل کیش دانشگاه صنعتی شریف

 صورتب مقیم هیئت علمیی، تحصیلی از فارغ التحصیالن دکتری دانشگاههای معتبر داخلی و خارج

 در رشته های زیر استخدام می نماید: 1401-1402برای سال تحصیلی  قرارداد مدت معین مدرس

 مهندسی عمران  -

 مهندسی صنایع  -

 مهندسی کامپیوتر  -

 مهندسی مکانیک -

  هوافضامهندسی  -

 MBAمدیریت  -

 :مدرسجهت استخدام  الزمشرایط 

شرایط اختصاصی مندرج و ن نامه استخدامی اعضای هیئت علمی از آیی 4دارا بودن شرایط عمومی ماده   -1

ژوهشی و پ عالی استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشآیین نامه  5در ماده 

  .فناوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری

 .تسلط کامل برای تدریس دروس به زبان انگلیسی -2

ین دارندگان مدرک دکتری تخصصی از دانشگاههای استخدام متقاضی بر اساس رشته تحصیلی از ب -3

 صورت میگیرد. معتبر داخلی و خارجی پس از تایید صالحیت علمی متقاضی توسط کمیسیون تخصصی

بر اساس ارزیابی  ساالنه بوده که حداکثر تا سه سال داد مدت معینربصورت قرااستخدام هیئت علمی  -4

 .صورت میگردد ه علمیتوسط کمیته کار گرو ساالنهآموزشی و پژوهشی 

 :مدرسوظایف 

برنامه ابالغی پردیس شرح وظایف و مطابق با کاری ساعت در هفته که ساعت  40 مدرسحضور عت سا .1

  .می گردد اعالمدر طول روزهای کاری هفته 

  .اجتماعی مطابق برنامه ابالغی پردیستربیتی و -فرهنگی ،آموزشی، پژوهشی، اجراییفعالیتهای نجام ا .2

 اهنمایی و پاسخگویی به دانشجویان.ر .3

     .تدریس واحدهای موظف در پردیس مطابق برنامه ابالغی پردیس .4



 .مطابق برنامه ابالغی پردیس ارائه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی .5

  .راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در پردیس .6

  .ربوطه مطابق برنامه ابالغی پردیسم، شوراها و کمیته های شرکت در جلسات گروه .7

  .پردیسو سایر امور محوله از طرف انجام امور اجرایی  .8

 :مدرستسهیالت پردیس برای 

در تهران در همان  1درصد حقوق و مزایای عضو هیئت علمی پایه  90بر مبنای مدرس حقوق و مزایای  .1

 .میگرددسال تعیین 

برابر حق مسکن مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  10معادل  زمان قراردادمسکن در کمک هزینه  .2

 .میگرددپرداخت 

مطابق مقررات تامین مرخصی ساالنه، حق سنوات، عیدی و پاداش و بلیط رفت و برگشت ساالنه  .3

 .اجتماعی و اشتغال در مناطق آزاد صورت میگیرد

 :مدارک مورد نیاز

 (دانلود فرم) تکمیل فرم استخدام عضو هیئت علمی .1

 ، کارشناسی ارشد ، و دکتری کارشناسی لیتحصی رکاکپی مد .2

 ، کارشناسی ارشد ، و دکتری کارشناسیریز نمرات کپی  .3

 چاپ شده در مجالت و کنفرانس های معتبرمقاالت کپی  .4

  توصیه نامه علمی 3 ارائه .5

  ارائه لیست عالئق تدریس .6

  ارائه لیست عالئق پژوهشی .7

  کپی مدرک آزمون زبان معتبر .8

 کپی صفحات شناسنامه  .9

  کارت ملیکپی  .10

 ( ذکورمتقاضیان  برای) کپی کارت پایان خدمت یا معافیت .11

 

 از طریق وب سایت زیر ارسال نمایند. 30/11/1400باید مدارک خود را تا تاریخ متفاضیان 
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