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 کطَسی دس غشب کطَس تِ 3تا استؼاًت اص دسگاُ خذاًٍذ هتؼال، داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ هستقشدس کالى هٌطقِ 

 آییي ًاهِ اداسی استخذاهی اػضای ّیات ػلوی، فشاخَاى جزب 14هٌظَس تاهیي ًیاصّای آهَصضی خَد هطاتق تا هفاد هادُ 

 . ّیات ػلوی هطوَل تؼْذات قاًًَی سا دس سضتِ ّای هَسد ًیاص تِ ضشح ریل تشگضاس هی ًوایذ

 . هی تاضذ22/5/98 تا 12/5/98هْلت ثثت ًام اص تاسیخ 

  :شزایط عووهی (الف

 داضتي تاتؼیت جوَْسی  اسالهی ایشاى (1

 اػتقاد تِ هثاًی ًظام هقذس جوَْسی اسالهی ٍ قاًَى اساسی(2

 ًذاضتي هٌغ قاًًَی اص ًظش ًظام ٍظیفِ (3

تأییذ صالحیت ّای ػلوی ٍ ػوَهی داٍطلثاى دس ّیات اجشایی جزب داًطگاُ ٍ تصَیة ّیات هشکضی جزب ٍصاست  (4

 هتثَع

  Ph.D سال تشای هذاسک 45 سال جْت هقطغ کاسضٌاسی اسضذ ٍ 35ًذاضتي سي تیص اص (5

 : شزایط اختصاصی  (ب 

ٍ یا هذسک کاسضٌاسی اسضذ دس سضتِ ّای ػلَم پایِ تش اساس جذٍل سضتِ  ( Ph.D)داسا تَدى هذسک دکتشای تخصصی (1

 ّای هَسد ًیاص فشاخَاى تؼْذات قاًًَی

 .ضشکت افشاد هطغَل تِ تحصیل دس ایي فشاخَاى هوٌَع هی تاضذ(2

ػٌَاى سضتِ هتقاضی هی تایست تا ػٌَاى سضتِ دسج ضذُ دس فشاخَاى دقیقاً هطاتقت تا داضتِ تاضذ ٍ پزیشش هذاسک (3

 . هطاتِ هوٌَع هی تاضذ

 . دس ّش سضتِ دس ضشایط هساٍی، اٍلَیت تا هتقاضیاى تَهی هی تاضذ(4

ٍ یا دٍسُ ّای غیش حضَسی تحصیالت خَد سا تِ پایاى ( دٍسُ ّای هجاصی)هتقاضیاًی کِ اص طشیق آهَصش اص ساُ دٍس  (5

 . سساًیذُ اًذ ًوی تَاًٌذ دس فشاخَاى جزب داًطگاُ ضشکت ًوایٌذ



 : هذارک هورد نیاس  (ج

 تصَیش تواهی صفحات ضٌاسٌاهِ (1

 تصَیش دٍ طشف کاست هلی(2

 ( قطؼ6ِ )3 × 4ػکس جذیذ  (3

 تصَیش آخشیي هذسک تحصیلی (4

 (دس صَست داضتي ساتطِ استخذاهی)تصَیشآخشیي حکن کاسگضیٌی (5

 (هخصَظ تشادساى)تصَیش کاست پایاى خذهت یا هؼافیت دائن یا هَقت دٍسُ ًظام ٍظیفِ (6

  cvتِ ّوشاُ هستٌذات آهَصضی، پژٍّطی ٍ اجشایی رکش ضذُ دس  (CV)ضٌاسٌاهِ ػلوی (7

 ( اسائِ گَاّی هؼتثش... )گَاّی هثٌی تش داضتي ستثِ ػلوی ٍ (8

 ( اسائِ گَاّی هؼتثش)گَاّی هثٌی تش ػضَیت دس تٌیاد ًخثگاى  (9

  ٍ یا کاسضٌاسی اسضذPh.Dتصَیش سٌذ تؼْذ هحضشی دسهقطغ   (10

دس )ًاهِ اسائِ هَافقت هحل خذهت هستخذهیي، تَسسیِ ّا ٍ هتؼْذیي جزب تِ سایش داًطگاّْا ٍ یا هؼاًٍت دسهاى (11

 (صَست دسخَاست اًتقال تؼْذات

 : تذکزات بسیار ههن

الصم است داٍطلثاى هحتشم اتتذا تا هطالؼِ آگْی هزکَس هذاسک تِ ّوشاُ هستٌذات ػلوی خَد تِ صَست هٌظن دس یک (1

 داًطگاُ ػلَم 2 ساختواى ضواسُ –تلَاس ضْیذ تْطتی - پَضِ آتی سًگ قشاس دادُ ٍ جْت تشسسی تِ آدسس ،کشهاًطاُ

 .  اص طشیق پست سفاسضی اسسال ًوایٌذ67146-73159کذپستی– هؼاًٍت آهَصضی دتیشخاًِ اهَس ّیات ػلوی –پضضکی 

چٌاًچِ دس ّشیک اص هشاحل پزیشش یا پس اص آى خالف اطالػات اػالم ضذُ تَسط هتقاضی هحشص ضَد، هشاحل طی ضذُ  (2

 .  کاى لن یکي تلقی ٍ یا پزیشش فشد لغَ هی گشدد

 

 

  

  



 جذول رشته های  هورد نیاس

 هحل خذهت جنسیت تعذاد هورد نیاس هقطع  رشته آهوسشی هورد نیاس ردیف

 سى هزد
 دانطکده بهداضت - - Ph.D 1 سالمند ضناسی 1

 دانطکده بهداضت - - Ph.D 1 بهداضت محیط با گرایص پسماند 2

 دانطکده پسضکی - - Ph.D 1 فیسیولوشی انسانی 3

 دانطکده پسضکی - - Ph.D 1 علوم تطریحی 4

 دانطکده پیراپسضکی - - 1 کارضناسی ارضد تکنولوشی گردش خون با پایه کارضناسی هوضبری  5

 دانطکده پرستاری و مامایی - - Ph.D 1 سالمت در بالیا و فوریت ها  6

 دانطکده پرستاری و مامایی - - Ph.D 1 (جراحی–گرایص داخلی )آموزش پرستاری  7

 

 


