
 بسمه تعالی 
 اطالعیه فراخوان جذب پسا دکتري دانشگاه یزد 

 با سالم و احترام؛ 
هاي پسادکتري در آموختگان مقطع دکتري داخل یا خارج کشور غیر شاغل که عالقمند به گذراندن دورهیزد از میان دانش دانشگاه         

ماه    بهمن  15ثبت نام، تا پایان روز  شود جهت  از عالقمندان تقاضا می پذیرد.پیوست این اطالعیه، باشند پژوهشگر می هاي مندرج درزمینه 
 .نسبت به ارسال اطالعات خود به ایمیل استاد پذیرنده اقدام نمایند 1401

 :ارك مورد نیازمد
 درخواست شامل انتخاب یک مورد از لیست پیوست 

 هاي پژوهشی) رزومه کامل (سوابق آموزشی و فعالیت 
تصویر  المللی (چاپ شده یا داراي پذیرش قطعی به همراههاي معتبر ملی و بینپایگاهپژوهشی نمایه شده در    - فایل کامل کلیه مقاالت علمی 

 ) نامه پذیرش
 تصویر برگ پایان خدمت/ معافیت براي آقایان+   تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه و تصویر کارت ملی 

 تصویر مدرك دکتري یا (مدرك موقت) 
 :توجه

  .واضح باشدبایست خوانا و تصویر مدارك می -
 .سال نباشد  40سال باشد و سن پژوهشگر بیش از  5آموختگی دکتري حداکثر زمان سپري شده از تاریخ دانش -
  .باشددوره پسادکتري به مدت یکسال به صورت تمام وقت می -
  .و فناوري مراجعه نماییدنامه پسادکتري دانشگاه یزد مندرج در پورتال معاونت پژوهش  براي اطالع از جزئیات بیشتر به آیین -
 

نام و نام خانوادگی  
 استاد پذیرنده

 ایمیل استاد  شرایط پژوهشگر  موضوع

خذ خدمات پژوهشی در زمینه واکنش  ا" فضل اهللا ادیب نیا 
فوري به حوادث و پیشگیري از تهدیدات 
تبادل   فضاي  هاي  پذیري  آسیب  و 

 " اطالعات (آپاي دانشگاه یزد)

 امنیت رایانه و اطالعات تسلط متقاضی به   -1
 هاي مهارتی امنیت رایانهگذراندن تعدادي از دوره -2
 آشنایی و مهارت در زمینه ارزیابی امنیتی  -3
 

fadib@yazd.ac.ir 

شاخص  داود شیشه بري  هاي  ریسک  بررسی  و  مطالعه 
مطرح در حوزه تامین و انتقال انرژي (با  

 تاکید بر انرژي برق) 

 آخرین مقطع: مهندسی صنایع رشته تحصیلی در  -1
 زمینه کاري: ریسک در حوزه انرژي  -2
 

 
shishebori@yazd.ac.ir 

 

 يروشها جینتا سهیو مقا يداریپا لیتحل علیرضا یار احمدي 
در    dem) و ضمنی(dda  حیصر  ي عدد

، جهت 11دیواره هاي معدن سه چاهون  
باطله   کاهش  و  بهینه  شیب  تعیین 

 برداري 

 در تخصص و معدن مهندسی دکتري مدرك داراي
 ژئومکانیکی  سازي مدل

 
ayarahmadi@yazd.ac.ir 

 

همراه  مهدي سبک رو به  سازمانی  فرایندهاي  تحلیل 
ساختار  طراحی  باز  و  استراتژي  تدوین 

 سازمانی 

 داراي مدرك دکتري مدیریت  -1
 5با ایمپکت باالي     ISIدارا بودن حداقل یک مقاله    -2
شده   -3 تایید  دانشگاه  (معاونت    همکاري  پژوهشی 

 مربوطه) در اجراي تحقیقاتی حوزه مدیریت
 ) 6.5داراي مدرك زبان انگلیسی (حداقل ایلتس   -4

 
msabokro@yazd.ac.ir 

 

  داراي مدرك دکتري مرتبط با این حوزه -1 لکتروشیمیموضوع مرتبط با حوزه ا محمد مظلوم
mazloum@yazd.ac.ir 

 
 


