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مدارک مورد نیاز متقاضیان بورس و استخدام دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا

متقاضیان محترم استخدام در دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا، لطفاً مدارک مرتبط با فعالیت های زیر را در یک زونکن 
به صورت طبقه بندی شده تحویل دهید و اصل مدارک را نیز به همراه داشته باشید.

چاپ مقاالت در مجالت مرتبط با رشته تخصصی در مجالت علمی، پژوهشی، علمی ترویجی و سایر مجالت معتبر  
به همراه رسید نمایه مجله 

ارایه و یا چاپ مقاالت در کنگره های داخلی و خارجی به همراه رسید ارایه مقاله 
تألیف و ترجمه کتاب 

افتخارات علمی مانند دانشجوی نمونه کشوری، جشنواره های ملی، رتبه های اول تا سوم آزمون ورودی در رشته و  
فارغ التحصیل رتبه اول دوره کارشناسی ارشد و دکتری

سخنرانی در کنگره های بین المللی خارجی و داخلی 
مجری و یا همکاری در پروژه های پژوهشی با گواهی معتبر و مشخص شدن سهم همکار در پروژه  

عضویت در هیأت تحریریه مجله معتبر علمی 
ثبت اختراع داخلی یا خارجی با تأییدیه علمی 

سوابق تدریس، توانایی تدریس، تهیه طرح درس به صورت تأیید شده  
ریز نمرات کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، معدل هر مقطع و نمره پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری 

به همراه داشتن اصل پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری 
عضویت در بنیاد نخبگان و دفاتراستعدادهای درخشان با گواهی معتبر و زمان عضویت 

اخذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمی 
تسلط به زبان رایج در مجامع علمی( عربی- انگلیسی- فرانسوی- آلمانی و ....) یا نمره زبان 

شرکت در کارگاه های تخصصی معتبر(مربوط به رشته های غیر پزشکی) 
داوری و ارزیابی مقاالت و کتب با مدرک معتبر 

توصیه نامه های علمی، حداقل یک توصیه نامه از استاد راهنمای دوره دکتری باشد. 
به همراه داشتن یک فایل ارایه از رساله دکتری جهت ارایه در مصاحبه با حداکثر زمان ۱۰ دقیقه 

دانشکده  مهندسی

مکانیک و هوافضا


