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 بسمه تعالی

 

 دکتشای تخصصی  ٍخَاى جزب هتقاضیاى گزساًذى تؼْذات قاًًَی هقطغ اسشذ شافّشتویي آگْی 

 

لؼول ًحَُ گزساًذى داًشگاُ ػلَم پضشکی خشاساى شوالی ، بِ هٌظَس تاهیي ًیاصّای آهَصشی ٍ پژٍّشی خَد بشاساس دستَسا

 اػضای ّیات ػلوی ، فشاخَاى جزب ّیات ػلوی تؼْذات قاًًَی سا دسًاهِ اداسی آییي  14هطابق با هفاد هادُ  تؼْذات قاًًَی

 ًیاص بششح جذٍل پیَست بشگضاس هی ًوایذ.  سشتِ ّای هَسد 

  25/10/1400لغایت سٍص شٌبِ هَسخ  15/10/1400چْاسشٌبِ هَسخ هتقاضیاى سشتِ ّای هزکَس هی تَاًٌذ هذاسک خَد سا اص سٍص 

دبیشخاًِ  –ساختواى هؼاًٍت آهَصشی داًشگاُ  –ستاد داًشگاُ ػلَم پضشکی  –بلَاس دٍلت  –بجٌَسد  –خشاساى شوالی  :بِ آدسس

ًسخِ تْیِ ٍ اصطشیق پست یک دس  DVD/CDبصَست  9414974877کذپستی  –ّیات اجشایی جزب اػضای ّیات ػلوی 

 سفاسشی اسسال ًوایٌذ.

 ششایط ػوَهی :

 قاًَى اساسی ٍ  ایشاى الف( اػتقاد بِ هباًی ًظام هقذس جوَْسی اسالهی

 ب( داشتي تابؼیت جوَْسی اسالهی ایشاى

 ًظام ٍظیفِ ًذاشتي هٌغ قاًًَی اص ًظش ج(

 ششایط اختصاصی:

 ًیاص فشاخَاى تؼْذات قاًًَی  ( بشاساس جذٍل سشتِ ّای هَسد PHDداسا بَدى داًشٌاهِ اسشذ ، دکتشای تخصصی ) -1

َع بَدُ ٍ ایي دستِ اص افشاد هی تَاًٌذ پس اص فشاغت اص تحصیل ٍ اخز ششکت افشاد هشغَل بِ تحصیل دس ایي فشاخَاى هوٌ -2

 هذسک داًشگاّی دس فشاخَاى ّای آتی  ششکت ًوایٌذ.

، دس صَست اسائِ ًاهِ هَافقت اص  ىدسهاذهت بِ سایش داًشگاّْا ٍ هؼاًٍت ششکت هستخذهیي ، بَسسیِ ّا ٍ هتؼْذیي خ -3

 دستگاُ ریشبط بالهاًغ است .

هتقاضی بایستی با ػٌَاى سشتِ دسج شذُ دس فشاخَاى دقیقا هطابقت داشتِ ٍ پزیشش هذاسک هشابِ اهکاى پزیش ػٌَاى سشتِ  -4

                                                                                                                                                              ًوی باشذ.
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سٍی آى ، دس  ّوشاُ   با دسج ًام ، ًام خاًَادگی ، سشتِ ٍ شواسُ DVD/CD) الصم است کلیِ هذاسک بصَست   : هذاسک الصم

 ًسخِ اسسال گشدد( یک

 قطؼِ ػکس یک .فشم تکویل شذُ دسخَاست گزساًذى تؼْذات قاًًَی ، هٌضن ب1ِ

 .تصَیش تواهی صفحات شٌاسٌاه2ِ

 .تصَیشدٍطشف کاست هلی 3

 3*4.ػکس جذیذ4

 تصَیشآخشیي هذسک تحصیلی.5

 .تصَیش آخشیي حکن کاسگضیٌی ) دسصَست داشتي سابطِ استخذاهی(6

 تصَیش کاست پایاى خذهت یا هؼافیت دائن یا هَقت دٍسُ ًظام ٍظیفِ .7

 CV بِ ّوشاُ هستٌذات آهَصشی ، پژٍّشی ٍ اجشایی رکششذُ دس (CV.شٌاسٌاهِ ػلوی )8

 .گَاّی هبٌی بش داشتي ستبِ ) اسائِ گَاّی هؼتبش(9

 .گَاّی هبٌی بشػضَیت دس بٌیاد ًخبگاى ) اسائِ گَاّی هؼتبش(10

  PHD.تصَیش سٌذ تؼْذ هحضشی هقطغ اسشذ ، 11

 .ًاهِ اسائِ هَافقت هحل خذهت هستخذهیي ، بَسسیِ ّا ٍ هتؼْذیي خذهت بِ سایش داًشگاّْا ٍ یا هؼاًٍت دسهاى12

 ِ:ـًکت

 هتقاضی هحزسشود ، هزاحل  طس آن خالف اطالعات اعالم شذه توسچنانچه درهزیک اس هزاحل پذیزش یا پس ا

 طی شذه کان لن یکن تلقی و پذیزش فزد لغو هی گزدد.

  هیچگونه هذرکی پس اس ارسالDVD/CD .بصورت حضوری دریافت نخواهذشذ ، 

  دقت فزهاییذ هذارک صزفا بصورتDVD/CD ی هذارک خودداری گزدد.کس پست فیشیارسال و ا 

 


