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معاونین محترم پژوهش و فناوری دانشگاهها

موضوع : فراخوان پذیرش پژوهشگر پسا دکتری

با سالم
     احتراما به استحضار می رساند دانشگاه سیستان و بلوچستان در چارچوب آیین نامه پسادکتری مصوب هیات امنای دانشگاه، در 
سال ١٤٠٠ از میان دانشآموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج از کشور، (غیر شاغل) که عالقهمند به گذراندن دوره پسا دکتری در 
زمینههای تحقیقاتی مندرج در جدول زیر می باشند، پژوهشگر پسادکتری می پذیرد. از مقاضیان تقاضا می شود فرمهای مربوطه را 
از وب سایت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به آدرس www.usb.ac.ir دریافت و پس از تکمیل، به ایمیل استاد پذیرنده 
ارسال کنند. ضمنا عالقه مندان جهت اطالع از جزئیات بیشتر می توانند به شیوه نامه اجرایی پذیرش و هدایت پژوهشگر پسا دکتری 

دانشگاه سیستان و بلوچستان مراجعه نمایند.  

مدارک الزم جهت ارسال به ایمیل استاد میزبان:
تکمیل فرم پیشنهادة طرح تحقیقاتی پسادکتری 

تکمیل فرم تعهد حضور تمام وقت در دانشگاه سیستان و بلوچستان 
رزومه کامل علمی (حاوی اطالعات آموزشی و فعالیتهای پژوهشی و فناوری) 

تصویر صفحه اول کلیه مقاالت علمی-پژوهشی نمایه شده در نمایههای معتبر بینالمللی (چاپ شده یا دارای پذیرش  
قطعی چاپ به همراه تصویر نامه پذیرش)

تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه  
تصویر پشت و روی کارت ملی 

تصویر کارت پایان خدمت/معافیت (برای متقاضیان مرد) 
تصویر مدرک دکتری تخصصی یا گواهی موقت دانش آموختگی دکتری تخصصی 

فایل عکس ٤×٣ (رنگی و تمام رخ با زمینه سفید)  

زمانبندی:
مهلت ارسال ایمیل توسط متقاضی: ١٤٠٠/٠٢/٢٠

مهلت ارسال بررسی درخواستها و اعالم اولویتها توسط استاد میزبان به دانشکده: ١٤٠٠/٠٢/٢٥
جمع بندی دانشکده و ارسال به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه: ١٤٠٠/٠٢/٣٠

شروع بکار متقاضی: از زمان تصویب درخواست و عقد قرارداد با متقاضی

http://www.usb.ac.ir/
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زمینههای تحقیقاتی مورد نیاز و استاد میزبان مربوطه

ایمیل استاد میزبان موضوع تحقیق گروه دانشکده استاد میزبان ردیف

ali@hamoon.usb.ac.ir
سنتز و مطالعه نانوکاتالیستها و کاربرد آن 
در فرآیندهای صنعتی مانند هیدروژناسیون 

مونوکسید کربن و پیلهای سوختی
شیمی دانشکده علوم پایه دکتر علیرضا رضوانی ١

mehrjoo@ece.usb.ac.ir زیرساخت مخابراتی شبکههای هوشمند
مهندسی برق- 

مخابرات
دانشکده مهندسی برق و 

کامپیوتر
دکتر مهری مهرجو ٢

smbaraka@ece.usb.ac.ir
مبدلهای الکترونیک قدرت ماژوالر چند 

سطحی
مهندسی برق 

الکترونیک
دانشکده مهندسی برق و 

کامپیوتر
دکتر سیدمسعود برکاتی ٣

zamanian@eco.usb.ac.ir چالشهای سیاستهای پولی در ایران علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دکتر غالمرضا زمانیان ٤

m.esfandiari@eco.usb.ac.ir
بررسی الگوی تعیین حداقل دستمزد در 

ایران
علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دکتر مرضیه اسفندیاری ٥

mohammad_tash@eco.usb.ac.ir

* نااطمینانی و الگوی قیمتگذاری دارایی 
های سرمایهای در ایران

* بررسی تطبیقی الگوهای توسعه نسل 
سوم مناطق آزاد تجاری

علوم اقتصادی دانشکده مدیریت و اقتصاد دکتر محمدنبی شهیکیتاش ٦

m_ghasemi@mgmt.usb.ac.ir
* اصالحات اداری و فرهنگ
* خط مشی گذاری عمومی

* منابع انسانی
مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دکتر محمد قاسمی ٧

yaghoubi@mgmt.usb.ac.ir
* اصالحات اداری و فرهنگ

* هوشمندسازی و دولت الکترونیک
* خط مشی گذاری عمومی

مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و اقتصاد دکتر نورمحمد یعقوبی


