
 بکارگیری نیروی مشمول تعهدات آگهي 

 دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد

 معاونت آموزشي
  

متعال خداوند  درگاه  از  استعانت  رساند    ، با  مي  اطالع  شهرکردبه  پزشکي  علوم  ششمین  دانشگاه  متمم 

  Ph.Dقانوني در مقاطع کارشناسي ارشد و    جذب متقاضیان گذراندن تعهدات   فراخوان

 باشد. ثبت نام به صورت متمرکز و اينترنتي مي  .نمايد برگزار مي در رشته های مورد نیاز را 
  

 مي باشد.   1140 بهمن 15  مورخ 24تا پايان ساعت  1140 بهمن  8  مهلت ثبت نام از
  

 شرايط عمومي 
 جمهوری اسالمي و قانون اساسيالف( اعتقاد به مباني نظام مقدس 

 تدين به يکي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي مب( 

                        ج( داشتن تابعیت جمهوری اسالمي ايران

( انجام خدمت وظیفه عمومي، دارا بودن کارت پايان خدمت وظیفه عمومي يا داشتن معافیت قانوني و يا پايان د

 ( ويژه آقايان دوره ضرورت نظام )

 ت اجرايي جذب دانشگاهأهای علمي و عمومي داوطلبان در هیيید صالحیت أ( تهـ

 

 شرايط اختصاصي 
 مطابق با جدول اعالم نیاز رشته ها( و يا مدرک کارشناسي ارشد  (Ph.Dدکترای تخصصيمدرک دارا بودن   -  1

 باشد.ميشرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع  -2

مطابقت داشته باشـد و پـذير   دقیقاً ،عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان  -3

 باشد. مشابه ممنوع ميو عناوين مدارک 

های غیرحضوری تحصیالت خـود را   متقاضیاني که از طريق آموز  از راه دور )دوره های مجازی( و يا دوره  -4

 .دانشگاه شرکت نمايند  اين تعهدات خدمتنمي توانند در فراخوان  ،رسانیده اند به پايان 

 

 مدارک مورد نیاز: 
تصوير آخرين مدرک تحصیلي و يا کپي برابر اصل شده صورتجلسه دفاع که ممهور به مهر دانشگاه محل  .1

 تحصیل باشد.

 مبني بر داشتن تعهدات   Ph.D تصوير سند تعهد محضری مقطع .2

جهت دریافتت فت    ) فرم تکمیل شده درخواست گذراندن تعهدات قانوني، منضم به يک قطعه عکـ  .3

 ( .کلیک کنید

 تصوير آخرين حکم کارگزيني )در صورت داشتن رابطه استخدامي( .4

خدمت مستخدمین، بورسیه ها و متعهدين خدمت به ساير دانشگاه ها ارائه موافقت کتبي سازمان محل   .5

 گذراندن تعهدات در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد جهت) در صورت درخواست انتقال تعهدات ( 



 (CVرزومه علمي)  .6

 تصوير تمام صفحات شناسنامه .7

 ( هر دو طرف تصوير کارت ملي ) .8

 برگه نظام وظیفهتصوير کارت پايان خدمت يا معافیت دائم يا  .9

 قطعه 4تعداد  4*3عک   .10

 (  داشتن شرايط تصاوير مدارک ايثارگری ) در صورت   .11

 

 تذكرات بسیار مهم 
تا آخرين  مندرج در مدارک مورد نیاز را(   5  الي  1  ) الزم است داوطلبان محترم، ابتدا مدارک شماره -1

ارسال نمايند تـا ثبـت   jazb@skums.ac.irروز مهلت ثبت نام، از طريق ايمیل جذب به آدرس  

 عمل آيد.ه نام اولیه ب

 (شد. نخواهد  داده ترتیب اثر  ، مقررپس از اتمام تاريخ به مدارک دريافت شده توجه :  )

مندرج در مـدارک مـورد   11الي     6از شماره  درخواستي    ساير مدارکالزم است داوطلبان محترم،   -2

  بوطهم جهت دریافت ف   ) طبق فرم امتیازات توانايي علمـي به همراه مستندات علمي خودرا  نیاز

جهت بررسي در روز انجام مصاحبه ) طبـق تـاريه هـای منـدرج در   ،لوح فشرده در    (  کلیک کنید.

 نمايند.مربوطه پژوهشکده  /در دانشکده( تحويل کارگروه علمي مربوطه   2شماره  جدول

چنانچه در هر يک از مراحل پذير  يا پ  از آن، خالف اطالعات اعالم شده توسط متقاضي محرز  -3

 ذير  فرد لغو مي گردد.ن لم يکن تلقي و پاحل طي شده کأگردد، مر

بصـورت   تعهدات در اين دانشگاه، هیچگونه تعهدی برای استخدام متقاضـیان  بديهي است گذراندن -4

عملکـرد افـراد   همچنـین  ؛ايجاد نخواهد کـرد  پ  از اتمام تعهدات  هیأت علمي و غیر هیأت علمي

بـه و در صورت عدم رضايت، تعهدات تمديد    در صورت رضايت از عملکرد،  وانه ارزيابي  یبصورت سال

  فعالیت فرد خاتمه داده خواهد شد.  

جـذب  بیمارستان هاصرفاً جهت ارائه خدمات آموزشي در    ،متقاضیان رشته های پرستاری و مامايي -5

ئه واحـدهای نظـری، بـا دانشـکده مربوطـه ادر ار  ،خواهند شد و در صورت نیاز و به صورت محدود

   مشارکت خواهند نمود. 
 

 

 نیاز  رشته های مورد( :   1شماره  )  جدول  

 توضیحات  جنسیت  تعداد  مقطع و رشته تحصیلی مورد نیاز رديف 

1 

 

داخلی جراحی یا   کارشناسی ارشد پرستاری 

مراقبت های ویژه بزرگساالن  پرستاری   
 

 نفر   2

 
 زن / مرد 

 

کارشناسی هوشبری  پایه با  

 جهت گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی 

 

 

mailto:jazb@skums.ac.ir


2 
) ترجیحا ً دکترا (    یا کارشناسی ارشد  دکترا

 با گرایش روانپرستاری پرستاری 
 نفر   1

 
دانشکده پرستاری و  جهت گروه روانپرستاری   زن / مرد 

     مامایی شهرکرد

3 
 دکترای پرستاری داخلی جراحی یا  

 ویژه بزرگساالن مراقبت های پرستاری 
 نفر   1

 
 زن / مرد 

جهت گروه پرستاری بزرگساالن و سالمندان  

 دانشکده پرستاری و مامایی شهرکرد 

     

 کارشناسی ارشد آموزش مامایی  4
نفر  1  

دانشکده پرستاری و  جهت گروه مامایی   زن 

   دمامایی شهرکر 

5 

 

) ترجیحاً دکترا (   دکترا یا کارشناس ارشد   

 پرستاری اطفال 

 

نفر  1  

 

 زن/ مرد 
جهت گروه پرستاری اطفال دانشکده  

 پرستاری و مامایی شهرکرد 

    

 

6 

 

 دکترا یا کارشناس ارشد پرستاری

 ) کلیه گرایش ها ( 

نفر  2  

 

 زن/ مرد 
پرستاری دانشکده پرستاری  جهت گروه 

 بروجن

7 

   کترای سالمت در بالیا و فوریت ها د

 یا 

کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس یا  

  مراقبت های ویژه پرستاری کارشناسی ارشد 

   بزرگساالن

 

نفر  1  

 
 مرد 

 با پایه فوریت های پزشکی و 

 سابقه کار در اورژانس پیش بیمارستانی 

پیش  جهت گروه فوریت های پزشکی 

دانشکده پرستاری بروجن بیمارستانی   

 

8 

 

 

 

 

فارماسیوتیکس  تخصصی  دکترای  

 

نفر  1  

 

 با پایه داروسازی  زن / مرد 

 جهت مرکز تحقیقات گیاهان دارویی 



9 

 

دکترای علوم بهداشتی با گرایش فیزیولوژی  

 ورزشی 

 

نفر  1  

 
 زن / مرد 

جهت مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز  

هاجر ) س ( آموزشی درمانی   

 

 

انجام مصاحبه  و مکان  زمان بندی( :   2شماره ) جدول    

 رشته رديف 
زمان مراجعه 

 جهت مصاحبه
 محل مصاحبه

1 

 
داخلی جراحی   کارشناسی ارشد پرستاری 

 یا پرستاری مراقبت های ویژه بزرگساالن  
 

چهارشنبه  
26/11/1401 

 صبح   10ساعت 

 
دانشکده  شهرکرد، مجتمع آموزشی رحمتیه، 

 پیراپزشکی 

 

2 

 
با  پرستاری  یا کارشناسی ارشد  دکترا

 گرایش روانپرستاری 
 

 دوشنبه  
24/11/1401 

 صبح   8ساعت 

 
متیه، دانشکده  شهرکرد، مجتمع آموزشی رح

 پرستاری و مامایی 

 

3 

 
دکترای پرستاری داخلی جراحی یا  

   ویژه بزرگساالنمراقبت های پرستاری 
 

 دوشنبه  
24/11/1401 

 صبح  8ساعت 

متیه، دانشکده  شهرکرد، مجتمع آموزشی رح
 پرستاری و مامایی 

 

 کارشناسی ارشد آموزش مامایی  4
 دوشنبه  

24/11/1401 
 صبح  8ساعت 

شهرکرد، مجتمع آموزشی رحمتیه، دانشکده  
 پرستاری و مامایی 

 

5 
 دکترا یا کارشناس ارشد 

 پرستاری اطفال 

 دوشنبه  
24/11/1401 

 صبح  8ساعت 

شهرکرد، مجتمع آموزشی رحمتیه، دانشکده  
 پرستاری و مامایی 

 



6 
 دکترا یا کارشناس ارشد پرستاری

 ) کلیه گرایش ها ( 

چهارشنبه  
26/11/1401 

 صبح  8ساعت 

بروجن، میدان شهیدبهشتی، بلوار شهید بنایی،  
 کده پرستاری ) بیمارستان سابق ( دانش

7 

 
   کترای سالمت در بالیا و فوریت ها د

 یا 
کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس یا  

مراقبت های  پرستاری کارشناسی ارشد 
بزرگساالن ویژه   

 

چهارشنبه  
26/11/1401 

 صبح  8ساعت 

بروجن، میدان شهیدبهشتی، بلوار شهید بنایی،  
 ( دانشکده پرستاری ) بیمارستان سابق 

 

8 
فارماسیوتیکس تخصصی  دکترای  

 

چهارشنبه  
26/11/1401 

 صبح  10ساعت 

شهرکرد، مجتمع آموزشی رحمتیه، سالن منابع  
 رونیک پژوهشکده علوم پایه سالمتالکت

 

9 

 
دکترای علوم بهداشتی با گرایش  

 فیزیولوژی ورزشی 

 

متعاقباً اعالم خواهد  
 شد. 

  ،س (  شهرکرد، مرکز آموزشی درمانی هاجر) 
نی  مرکز توسعه تحقیقات بالی  

 


