
 

 

 پژوهشگاه بينالمللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

بسمه تعالي 

 بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزلهشگاه پژوهفراخوان جذب هيأت علمي 

 به منظور تحقق اهداف برنامه توسعه خود در رشتههاي مختلف از واجدان بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزلهشگاه پژوه
 شرايط براي همكاري علمي دعوت به عمل ميآورد، متقاضيان محترم ميتوانند با مراجعه به آدرس

www.msrt.ir/sites/jazb ،  و ارسال مدارك اقدام كنندفرم نسبت به تكميل. 
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 توجه
 مدارك ارسالي پس از زمان تعيين شده پذيرفته نخواهد شد. •

ارسال مدارك هيچگونه تعهدي براي پژوهشگاه در قبال جذب متقاضي ايجاد نخواهد كرد و تصميم نهايي منوط به  •
 نظر هيأت اجرايي جذب پژوهشگاه است.

 مدارك ارسالي متقاضيان عودت داده نميشود. •

  مدارك ارسالي ناقص مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. •
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