بسمهتعالی

معاونت ژپوهش و فناوری
فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری دانشگاه رازی
نیمسال دوم 0911-0011

دانشگاه رازی از میان دانش آموختگان مقطع دکتری داخل یا خارج کشور غیر شاغل که عالقمند به گذراندن دوره-
های پسادکتری در زمینههای مندرج در انتهای این اطالعیه برای نیمسال دوم سال تحصیلی  0911-0011باشند،
پژوهشگر پسادکتری میپذیرد.
از عالقمندان تقاضا میشود که جهت ثبت نام ،تا تاریخ  0911/01/91نسبت به درج اطالعات خود در سامانه جذب
دانشگاه رازی به آدرس  jazb-samaneh.razi.ac.irاقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز:
 -0درخواست شامل انتخاب یک مورد از لیست پیوست
 -2رزومه کامل (سوابق آموزشی و فعالیتهای پژوهشی)
 -9فایل کامل کلیه مقاالت علمی -پژوهشی نمایه شده در پایگاههای معتبر ملی و بینالمللی (چاپ شده یا دارای پذیرش قطعی به همراه
تصویر نامه پذیرش)
 -0تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه و تصویر کارت ملی
 -5تصویر برگ پایان خدمت /معافیت برای آقایان
 -6تصویر مدرک دکتری (یا مدرک موقت)
توجه:


تصویر مدارک میبایست خوانا و واضح باشد.



زمان سپری شده از تاریخ دانش آموختگی دکتری حداکثر  5سال باشد (از اول بهمن  10به بعد).



برای اطالع از جزئیات بیشتر به آیین نامه پسادکتری دانشگاه رازی مصوب  0911/9/00شورای پژوهش و فناوری دانشگاه واقع
در پورتال معاونت پژوهش و فناوری مراجعه نمایید.



دوره پسا دکتری به مدت یکسال از بهمن  11تا پایان دی ماه  0011و بهصورت تمام وقت و برای افراد غیرشاغل میباشد.



جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس  189 -90240610داخلی  05تماس حاصل نمایید.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه رازی

اساتید و عناوین تحقیقاتی جهت پذیرش پژوهشگر پسادکتری دانشگاه رازی
نیمسال دوم 0911-0011
نام استاد مسئول

گروه آموزشی

دکتر عباسعلی زمانی

مهندسی گیاهپزشکی

دکتر غالمرضا برون

فیزیک

دکتر وحید تادیبی

علوم زیستی

دکتر محسن حیاتی

دکتر یاسر شهبازی

مهندسی برق و
الکترونیک
علوم پایه و
پاتوبیولوژی

دانشکده

علوم و مهندسی
کشاورزی

عنوان تحقیق

ارزیابی خسارت سنک کلزا در استان کرمانشاه

علوم پایه

بررسی تغییرات توابع ساختار در محیطهای هستهای

تربیت بدنی و علوم

هیپوکسی ،فعالیت ورزشی ،شاخصهای وابسته به سالمت و عملکرد

ورزشی

ورزشی

فنی -مهندسی

طراحی حسگرهای نوری پالسمونیک مبتنی بر ساختارهای موجبر فلز-
عایق  -فلز
بررسی تاثیر استفاده از بسته بندیهای فعال حاوی ترکیبات ضد

دامپزشکی

میکروبی و آنتیاکسیدان طبیعی به منظور افزایش مدت زمان ماندگاری
مواد غذایی فساد پذیر نظیر ماهی ،گوشت ،مرغ و میوهجات
اندازه گیری ریسک بازار نفت و مدلسازی تاثیر تحریم های اقتصادی و

دکتر شهرام فتاحی

اقتصاد

علوم اجتماعی و
تربیتی

شوک های نفتی برسرایت و تالطم بازارهای مالی ایران با استفاده از
رویکردهای
 Time Varying Waveletو MODWT

