
 

 
 

  تعالیبسمه

 معاونت ژپوهش و فناوری 

 

 دانشگاه رازی دستیار پژوهشیخوان پذیرش افر

دکتری داخل یا خارج کشور غیر شاغل که عالقمند به  ارشد وکارشناسی دانشگاه رازی از میان دانش آموختگان مقطع

ن در انتهای ایمندرج  یهانهیزمدر  دانشگاه های پژوهشیهمکاری با اعضای هیات علمی در جهت کمک در اجرای طرح

 پذیرد.می دستیار پژوهشیباشند،  1400-1401اطالعیه برای سال تحصیلی 

نسبت به درج اطالعات خود در سامانه جذب  10/11/1400 شود که جهت ثبت نام، تا تاریخاز عالقمندان تقاضا می

 اقدام نمایند. jazb-samaneh.razi.ac.irدانشگاه رازی به آدرس 

 مدارک مورد نیاز:

 از لیست پیوستیک مورد درخواست شامل انتخاب  (1

 های پژوهشی(  رزومه کامل )سوابق آموزشی و فعالیت (2

المللی )چاپ شده یا دارای پذیرش قطعی به های معتبر ملی و بینپایگاهپژوهشی نمایه شده در  -فایل کامل کلیه مقاالت علمی (3

 همراه تصویر نامه پذیرش(

 تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه و تصویر کارت ملی  (4

 تصویر برگ پایان خدمت/ معافیت برای آقایان (5

 تصویر مدرک دکتری )یا مدرک موقت( (6

 توجه:

 باشد.واضح بایست خوانا و تصویر مدارک می 

  سال نباشد 40از  یشب متقاضیسن   به بعد( 1390 ماهبهمنسال )از  10زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی دکتری حداکثر.  

 رتال معاونت پژوهش و فناوری مندرج در پدانشگاه رازی  کارگیری دستیار پژوهشیبهز جزئیات بیشتر به آیین نامه برای اطالع ا

 مراجعه نمایید.

  الزم  یار. دستباشدیم 1401 ماهبهمن یانپا یاو  1401ماه مرداد یانتا پا 1400ماهاسفندبه مدت شش تا دوازده ماه از  یاریدستدوره

 باشد. یتمام وقت در دانشگاه مشغول فعالت صورتنداشته باشد و به  یگریاشتغال به کار د یاریاست در طول دوره دست

  انگلیسی( توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه پس از تایید استاد میزبان و دانشکده مربوطه صادر گواهی پایان دوره )فارسی و

 می گردد.

  یبرا ریال و 18000000ارشد تقریبا معادل ماهانه کارشناسی انآموختگدانشبرای طی مدت قرارداد،  دستیاران پژوهشیحق الزحمه 

 باشد.می لریا 25000000دکتری  با مدرکان دانش آموختگ

  تماس حاصل نمایید. 15داخلی  083 -34274601جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس 

 

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی



 

 
 

 

 

 1400-1401سال تحصیلی  دانشگاه رازی در دستیار پژوهشیجهت پذیرش  تحقیقاتیهای زمینهاساتید و فهرست 

 نام استاد مسئول گروه آموزشی دانشکده هدانش آموخت تحقیقاتیزمینه 

 شیمی تجزیه شیمی دکتری الکتروشیمی
 پوردکتر مجتبی شمسی

 

 یکاربرد یمیش یمیش یدکتر فاضالب یهتصف یننو هاییتوسعه فناور
 زادهینتیز اکبریدکتر عل

 

و کاربرد آنها در  یدجد یها یستالکتروکاتال یهته

 و ابرخازن ها یسوخت یها یلپ
 دکتر فهیمه جاللی شیمی تجزیه شیمی دکتری

 دکتری یمحل ینگار یخو تار یاسالم، انقالب اسالم یختار
ادبیات و علوم 

 انسانی
 اله بهرامیروحدکتر  تاریخ

 یکشاورز یدکتر خاک یولوژیکب یفیتو ک یپاالئ یستز
علوم  یمهندس

 خاک
 دکتر علی بهشتی آل آقا

 یو زهکش یاریآب
یا  یدکتر

 ارشدکارشناسی
 دکتر بهمن فرهادی بانسوله مهندسی آب کشاورزی

 منابع طبیعی کشاورزی ارشدیکارشناس بلوط غرب کشور )استان کرمانشاه( یجنگلها
 دکتر رضا حسین حیدری

 

 منابع طبیعی کشاورزی کارشناسی ارشد آبخیزداری
 دکتر محمد خسروی

 

 یوالفدانه و  یاهس یره،ز یکو ژنت ینژادبه
 یا یدکتر

 ارشدیکارشناس

علوم و مهندسی 

 کشاورزی

و  یدتول یمهندس

 یاهیگ یکژنت
 دکتر صحبت بهرامی نژاد

 یناکامل یکو ژنت ینژادبه
 یا یدکتر

 ارشدیکارشناس

علوم و مهندسی 

 کشاورزی

و  یدتول یمهندس

 یاهیگ یکژنت
 دکتر دانیال کهریزی

 علوم تغذیه دام و نشخوارکنندگان
 یا یدکتر

 ارشدیکارشناس

علوم و مهندسی 

 کشاورزی

مهندسی علوم 

 دامی
 دکتر محمد مهدی معینی

 مهندسی کامپیوتر مهندسی  -فنی  کارشناسی ارشد های کامپیوتریهوشمندسازی سیستم
 دکتر فرهاد مردوخی

 

 

 

 

 

 

 


