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  گراش پزشکی  علوم کدهدانش                                        

 1401 سال  در خدمت متعهد علمی هیات جذب فراخوان اطالعیه                                    

 

  رشته   التحصیالن   فارغ   بین   از   متخصص   و  متعهد   انسانی   نیروی   تامین   راستای  در  گراش  پزشکی  علوم  دانشکده  ،منان   خداوند   از   استعانت   با

  خدمت   به علمی  هیات   (k ضریب  و   انسانی نیروی  طرح)  تعهد  مورد  و   قانونی  خدمات   نیروی   صورت  به  را نفر 4  ذیل   جدول  در  شده   ذکر  های 
 . نماید  همکاری به دعوت

 

 جنسیت  تعداد  نیاز  مورد   مقطع نیاز   مورد رشته ردیف 

 مرد/زن  2 ( PhD) تخصصی دکتری رادیولوژی  پایه  با  پزشکی فیزیک 1

 مرد/زن  1 ( PhD) تخصصی دکتری جراحی -  داخلی ارشد   پایه با  پرستاری  2

 مرد/زن  1 ( PhD) تخصصی دکتری با پایه علوم آزمایشگاهی  بیوشیمی بالینی 3

  

  گراش،   شهرستان   ،فارس  ستانا  آدرس به  را   خود  مدارک   30/01/1402 همورخ  اداری   وقت  پایان  تا  32/12/1401   مورخه   از   محترم  متقاضیان 

   نمایند. ارسال ۷441۷- ۵۸۶۶۶ کدپستی  آموزشی، معاونت  دفتر گراش، پزشکی علوم  دانشکده دانشجو، بلوار
  - فرهنگی  ، محضری(  تعهد  و  التحصیلی  )فارغ  تحصیلی  ،اجرایی  ،پژوهشی  ،آموزشی  شده  تفکیک  صورت  به   را  الزم   مدارک  گردد  می   تاکید  :توجه

  ارسال   و   تهیه  مدنظر   های   فرم  و  ....(  و   نامه  موافقت   کارگزینی،   حکم  ،وظیفه  نظام  شناسنامه،  و  ملی  کارت   کپی  عکس،  مانند )  عمومی  ،اجتماعی
 نمایند. 

 عمومی شرایط

 اساسی  قانون  و  اسالمی  جمهوری مقدس  نظام مبانی  به   اعتقاد الف(
 اساسی  قانون  در  مصرح رسمی ادیان  از   یکی به   متدین ب(
 ایران  اسالمی جمهوری  تابعیت  داشتن  ج(
  )ویژه نظام   ضرورت  دوره پایان  یا  و قانونی معافیت  داشتن یا  عمومی وظیفه خدمت پایان  کارت بودن   دارا عمومی، وظیفه خدمت  انجام  د(

 (آقایان 
 کتبی  موافقت ارایه  یا آن   به وابسته سات موس یا  و دانشگاهها سایر به خدمت تعهد عدم هـ(
 دولتی  نهادهای   سایر یا  و  عالی آموزشی موسسات  سازمانها, به استخدامی  وابستگی عدم و(
 دانشگاه  جذب  اجرایی هیأت  در  داوطلبان  عمومی و  علمی های  صالحیت  تأیید ز(
 .جزائی و  کیفری محکومیت سابقه  و  دولتی مراکز در فعالیت  از  محرومیت  به محکومیت  عدم ح(

 .روانگردان   و مخدر  مواد  دخانیات، به اعتیاد  عدم ط(

 محوله  امور  انجام برای  توانایی  و  روانی  و  جسمانی سالمت  داشتن  ی(
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 نیاز مورد مدارک

 .باشد تحصیل  محل  دانشگاه مهر به ممهور  که دفاع صورتجلسه  شده  اصل برابر کپی  یا  و تحصیلی مدرک آخرین تصویر  .1
 تعهدات داشتن  بر مبنی  پزشکی تخصص دکتری  مقطع  و  PhD مقطع  محضری تعهد  سند تصویر  .2
   عکس قطعه  یک  به  منضم قانونی، تعهدات  گذراندن  درخواست فرم ارسال   و تکمیل  .3
 استخدامی( رابطه داشتن  صورت  )در کارگزینی  حکم آخرین تصویر  .4
  انتقال درخواست  صورت   )در ها  دانشگاه سایر به   خدمت متعهدین و ها  بورسیه   مستخدمین، خدمت محل سازمان  کتبی  موافقت ارائه  .۵

 گراش  پزشکی علوم  کدهدانش در  تعهدات  گذراندن  جهت  ات(تعهد
 مستندات  همراه ( CV) پژوهشی و  آموزشی علمی رزومه   .۶
 شناسنامه  صفحات   تمام تصویر  .۷
 طرف( دو )هر ملی  کارت تصویر .۸
 )آقایان( وظیفه  نظام  برگه  یا  دائم معافیت یا خدمت پایان  کارت تصویر .۹

 قطعه  2 تعداد 4*3 عکس .10
 معتبر(  گواهی  )ارائه و...  علمی رتبه داشتن  بر  مبنی  گواهی .11
 معتبر( گواهی )ارائه نخبگان  بنیاد  در عضویت  بر  مبنی  گواهی .12
 

 مهم  بسیار تذکرات 

 . نمایند رسال ا باال   در شده ذکر درس آ به   نام،  ثبت مهلت  طبق تا  را نیاز   مورد مدارک  محترم، داوطلبان  است  الزم -
 . شد نخواهد  داده اثر ترتیب  مقرر، تاریخ  اتمام  از پس  شده دریافت  مدارک  به :توجه

  ممنوع مشابه  عناوین و  مدارک پذیرش و  باشد  داشته  مطابقت  دقیقاً فراخوان، در  شده  درج رشته   عنوان  با  بایست می  یمتقاض رشته عنوان  -
 .باشدمی
   .شد خواهد اعالم  متعاقبا منتخب  داوطلبان  جهت مصاحبه  زمان   ارسالی،  مدارک  بررسی  از  بعد -
 .باشدمی  ممنوع  فراخوان  در تحصیل به   مشغول افراد شرکت  -
  نمی  اند، رسانیده   پایان  به را  خود تحصیالت غیرحضوری های دوره  یا  و  مجازی(  های )دوره دور راه از  آموزش  طریق از  که   متقاضیانی -

 .نمایند شرکت  دانشگاه این خدمت  تعهدات فراخوان  در توانند
  یکن  لم  کأن  شده  طی مراحل گردد، محرز متقاضی  توسط شده  اعالم اطالعات  خالف آن،  از پس یا پذیرش  مراحل از یک  هر  در چنانچه  -

 .گردد می لغو فرد پذیرش و تلقی
  ایجاد علمی هیأت  غیر و  علمی هیأت  بصورت متقاضیان  استخدام برای   تعهدی  هیچگونه  ،کدهدانش این  در تعهدات  گذراندن  است بدیهی -

   . شد خواهد تمدید تعهدات عملکرد، از رضایت   صورت  در و  ارزیابی  سالیانه بصورت افراد عملکرد همچنین  کرد؛ نخواهد 
 . است  تمدید قابل فرد عملکرد از موسسه  رضایت  صورت  در و شد  خواهد صادر  یکساله صورت به   تعهدات ابالغ -

  تشخیص )به الزم حداقل از نخست نفر امتیاز  بودن   تر پایین  یا و  ها  رشته  از هریک  در الزم تعداد به  داوطلبان  شرکت عدم صورت   در :توجه
 .ندارد افراد  پذیرش   در الزامی  کدهدانش علمی(، هیات امور
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  نامه  آیین 14 ماده  مفاد با مطابق خود  آموزشی نیازهای   تأمین منظور  به   گراش پزشکی علوم  کدهدانش متعال،  خداوند درگاه  از   استعانت با
  های  رشته  از   آگاهی جهت  نماید.   می برگزار را قانونی  تعهدات  ن مشموال  علمی  هیأت جذب فراخوان  علمی، هیأت اعضای  استخدامی  اداری
 نمایید.  استفاده  زیر  های لینک  از  نیاز مورد  فرمهای و از   نظر مورد

 

 کنید. کلیک فراخوان آگهی دانلود جهت

 کنید.  کلیک فردی مشخصات  فرم دانلود جهت

 کنید.  کلیک قانونی تعهدات گذراندن درخواست  فرم دانلود جهت
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