
 کانون پتنت ایران جهت توسعه تیم جستجوی نوآوری خود، از فارغ التحصیالن کارشناسی
      ارشد یا دکتری از دانشگاه های برتر کشور با شرایط زیر دعوت به همکاری به  عمل می آورد:

رشته  تحصیلی: 
 مهندسی شیمی، مهندسی

 مکانیک، مهندسی برق و
کامپیوتر

۱
ارزیابی کار  به   عالقه مند 

اختراعات: 
 به دلیل سختی و حساسیت
 فراوان کار و نیاز به تسلط بر
امور فنی  و  حقوقی   مباحث 
با همزمان  پتنت  به   مربوط 
 نیاز به تخصص فنی در حیطه

موضوع اختراع

۲
 واجد ویژگی های

شخصیتی: 
به رعایت  تعهد کامل نسبت 
با انجام  و   زمان بندی ها 
کنجکاو، وظایف؛   کیفیت 
پشتکار؛ دارای  و   دقیق 
میان تعادل  ایجاد   توانایی 
کلی نگری؛ و   جزئی نگری 
و تیمی  کار  روحیه   داشتن 
سایر با  کاری  موثر   ارتباط 
برای اشتیاق   همکاران؛ 
مستمر؛ پیشرفت  و   آموزش 
در انعطاف پذیری   دارای 
اشتباهات، پذیرش   زمینٔه 
آنها؛ اصالح  و  کار   نواقص 
 داشتن حوصله و سعه صدر؛
تصمیم گیری؛ مهارت   دارای 
 توانایی در مدیریت استرس و

اضطراب

۳

 تخصص علمی همراه با
 توانایی استدالل کردن و

مباحثه فنی: 
موضوعات به  کافی   اشراف 
 مختلف علمی و گرایش های

 متنوع حوزه تخصصی خویش به صورت کلی و توانایی عمیق تر شدن
و درک کامل جزئیات یک موضوع خاص بر حسب نیاز؛

زمینه های در  کلی  اطالعات  داشتن  شیمی:  مهندسی  رشته   همکار 
پلیمر، و سیاالت،  حرارت  فرایند، جداسازی،  از جمله   علمی مختلف 
 محیط زیست، نانوفناوری، زیست فناوری، کاتالیست، سنتز، شیمی،

خواص مواد و ... 

 همکار رشته مهندسی مکانیک: داشتن اطالعات کلی در زمینه های
علمی مختلف از جمله حرارت و سیاالت، کنترل و رباتیک، سیستم
  های انتقال قدرت، تولید انرژی و نیروگاه، تجهیزات پزشکی، ساخت و
تولید، هوا و فضا، ساخت، تولید و طراحی ماشین آالت، سازه ها و ... 

 همکار رشته های مهندسی برق و کامیپوتر: داشتن اطالعات کلی در
مخابرات، نوری،  و  الکترواپتیک  جمله  از  مختلف  علمی   زمینه های 
و مصنوعی  (هوش  کامپیوتر  تصویر،  پردازش  پزشکی،   تجهیزات 
برق دقیق،  ابزار  و  کنترل  پساکوانتومی)،  و  کوانتومی   الگوریتم های 

قدرت، سیستم های فازی و ...  

۴

دانش جستجوی   مهارت 
پیشین: 

 دارای قدرت جستجوی باال در
 حوزٔه فنی و علمی مورد نظر
 و قابلیت استفاده از ابزارها و
اینترنت در  موجود   امکانات 
 (از جمله استفاده از امکانات
موتورهای در  موجود   متنوع 
 جستجوگر قوی مانند گوگل و

 .(...

۵

آشنایی با نرم افزارهای برنامه
و سه بعدی  طراحی    نویسی، 
تجسم قدرت   شبیه سازی، 
جزئیات درک  و   سه بعدی 
سه نقشه های  و  طرح ها 
مهندسی (مختص    بعدی 

مکانیک) 

۶
Reading تسلط کامل به زبان انگلیسی به ویژه مهارت 

۷

 مهارت گزارش نویسی به زبان فارسی و انتقال دقیق، درست و علمی
مطالب با رعایت اصول نگارش

۸

حداقل ۵ سال تعهد همکاری با مجموعه به صورت تمام وقت
۹

متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل
patentoffice.rec@gmail.com 

ارسال نمایند. 


