
  فراخوان جذب متقاضيان تعهدات قانونيآگهي 

  Ph.Dدكتراي تخصصي 

  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 

  معاونت آموزشي

  

كشوري در غرب كشور به  3كالن منطقه مستقردر انت از درگاه خداوند متعال، دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه عبا است

فراخوان جذب  ،آيين نامه اداري استخدامي اعضاي هيات علمي 14 منظور تامين نيازهاي آموزشي خود مطابق با مفاد ماده

  . هيات علمي مشمول تعهدات قانوني را در رشته هاي مورد نياز به شرح ذيل برگزار مي نمايد

  .مي باشد 1400/8/1 تا1400/7/20تاريخمهلت ثبت نام از 

  

  :شرايط عمومي ) الف

  عيت جمهوري اسالمي ايرانداشتن تاب) 1

  اساسي نظام مقدس جمهوري اسالمي و قانوناعتقاد به مباني )2

  قانوني از نظر نظام وظيفه منع نداشتن )3

صالحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات اجرايي جذب دانشگاه و تصويب هيات مركزي جذب وزارت  تأييد) 4

  متبوع

   Ph.Dسال براي مدارك  45 نداشتن سن بيش از)5

  

  : شرايط اختصاصي ) ب 

ورد نياز فراخوان در رشته هاي علوم پايه بر اساس جدول رشته هاي م)  Ph.D(دارا بودن مدرك دكتراي تخصصي )1

  تعهدات قانوني

  .شركت افراد مشغول به تحصيل در اين فراخوان ممنوع مي باشد)2

شته باشد و پذيرش مدارك دا باعنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقاً مطابقت )3

  . مشابه ممنوع مي باشد



  . ي، اولويت با متقاضيان بومي مي باشدواسمدر هر رشته در شرايط )4

و يا دوره هاي غير حضوري تحصيالت خود را به پايان ) مجازيدوره هاي (متقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور ) 5

  . نمي توانند در فراخوان جذب دانشگاه شركت نمايندرسانيده اند 

  

  :  مدارك مورد نياز) ج

  تصوير تمامي صفحات شناسنامه )1

  تصوير دو طرف كارت ملي)2

  )قطعه 6( 3 × 4عكس جديد ) 3

  تصوير آخرين مدرك تحصيلي )4

  )استخداميدر صورت داشتن رابطه (كارگزيني  حكم تصويرآخرين)5

  )ادرانمخصوص بر(تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت دوره نظام وظيفه )6

   cvذكر شده در به همراه مستندات آموزشي، پژوهشي و اجرايي ) CV(شناسنامه علمي )7

  ) ارائه گواهي معتبر(... علمي و گواهي مبني بر داشتن رتبه )8

  ) ارائه گواهي معتبر(در بنياد نخبگان گواهي مبني بر عضويت ) 9

   Ph.D مقطع ري درضتصوير سند تعهد مح) 10

در (درمان ساير دانشگاهها و يا معاونت  هنامه ارائه موافقت محل خدمت مستخدمين، بورسيه ها و متعهدين جذب ب)11

  )صورت درخواست انتقال تعهدات

  

  : تذكرات بسيار مهم

مدارك به همراه مستندات علمي خود به صورت منظم در يك با مطالعه آگهي مذكور الزم است داوطلبان محترم ابتدا )1

دانشگاه علوم  2ساختمان شماره  –بلوار شهيد بهشتي  -،كرمانشاهپوشه آبي رنگ قرار داده و جهت بررسي به آدرس 

  . از طريق پست سفارشي ارسال نمايند 67146- 73159كدپستي–معاونت آموزشي دبيرخانه امور هيات علمي  –پزشكي 

پس از آن خالف اطالعات اعالم شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي شده ا يچنانچه در هريك از مراحل پذيرش ) 2

   . فرد لغو مي گرددكان لم يكن تلقي و يا پذيرش 


