
  Ph.Dفراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در مقاطع کارشناسی ارشد و اولین آگهی 

 (1399 )– دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 معاونت آموزشی 
 

بااا تعاات از  تا ندتمزااد دت اااه عتزماازاک  کااست ن باامن ورععااتاه باای دنیااس  وساای باای  اااد   ز اارم  تز ااازن دت  ااد م             

فرتنااسته باایا ا ااام  کساان  ت ع     Ph.Dفااا ا تحتیصاا قه د اااد  ت بااد م    دتخصااه ا ااام  کساان دااس ع ز اااا نااسع تا   

  بتی اا  دس ع ز اا بی برح ذیل برگ ت  دن زساید.

 شرایط عمومی: (الف

  دی  بی عی  دب   تعقت یا یمن تا تعیاه  عسن ومس  -1

  اب    بس س   تعقدن تیرته -2

 ت ت اع بی دبازن زیات د دس بس س   تعقدن م قازسه تعاعن -3

 زدتبت  دن  قازسزن تا زیر زیات مظ فی -4

 ای دیاای حااقع    کساان م  سااسدن عتمدکباااه ع  ا ااام تبرتیاان باایا عتزماازاک م  صااسی  ا ااام درواا   باایا    -5

 مات م دتبسع

 شرایط اختصاصیب( 

یااا دااد ت وا بناعاان ت بااد ع   بااتی اااا   کااست نایاای باار      (Ph.D)عت ت بااسعه دااد ت عوتاارت   خصصاان   -1

  ع ز اا فرتنستهمه  بتی اا  دسدتعاس ب

 .برو  تفرتع دمغسه بی  یص ل ع  فرتنسته دسنسع دن بابد -2

بای اا  بااا  نااسته  بااتی ع   باادک ع  فرتنااسته عق  ااا  د اب اا  عتبااتی       نااسته  بااتی م گاارتیض دت ا اان داان   -3

 بابدم نییرش ددت ت دمابی دسنسع دن بابد

 مدارک مورد نیاز:ج( 

 نرعمنادی( ع یاف  فرت) نرعمنادی  مس ل بدک  سعط دت ا ن -1

  صسیر  سادن حفیام بناعنادی -2

  صسیر عم درف وا م دکن  -3

  صسیر وا م نایاه ندد  یا د اف عتئم یا دسق  عم ک زیات مظ فی -4

 ق  ی( 4بدید ) 3*4 مس  -5

  صسیر آنری  دد ت  یص کن -6

 ی تعتخدتدن(مم وا گ ینن )ع  حس م عتبت   تب  صسیر آنری  ع -7

 عاا ی ااااب دت  اادی  عااایر عتزماازاا ا م یااا د امزاا  ع  داااه )ع     د ااتخدد  ب بس ت تئاای دستف اا  دیاال ناادد   -8

 حس م ع نستع  تزت اه    دتم(

 CVبی اسرتک د تندتم آدسابن م نژمامن م تبرتین ذور بدک ع   (CV)بناعنادی  کسن  -9



 تذکرات مهم:  

باار تعاااس  نااسع  ت  ع نستعااتنات تعاا  عتمدکباااه دیتاارت تبتاادت بااا د اح اای آگ اان داایوس  وک اای دااد تت م د ااتندتم   ال -1

  29/10/99  یاای نسباای قاارت  عتعک م  ااا  ااا ی   ع (تدت ااااعان ع یافاا  فاارت)ان فرتنااسته دت  اادی  ناادد   عفاارت تدت اااا

دب اای عااست -ناارعیس عتزماازاک  کااست ن باامن - مباارم  اتاال باااع  -ب اا  بر عاان باای آع سج عاانند  بکااست  ناعاادت ته

 کفاا   ت عاااه زساینااد.  66177-13446وااد ن ااتن   -عفتاار تدااس  ا ااام  کساان   -د امزاا  آدساباان  -عتزماامدک ن باامن 

 8233عتنکن  087-33664643 - ساس

 ییرفتی زخستاد بدب د تا  ا ی  ت قت بدک ا چزسزی دد ون ن -2

چنازچاای ع  ااار یاای تا درتعاال نااییرش یااا نااس تا آه نااقف تدق ااام ت ااقت باادک  سعااط دت ا اان دیاارا بااسع           -3

 نییرش فرع حغس نستاد بد.

 آموزشی مورد نیازهای  رشتهجدول 

 ردیف
رشته آموزشی مورد 

 نیاز
 توضیحات محل خدمت جنسیت تعداد مقطع تحصیلی

 پرستاری 1
 یا ارشد دکترا

 ترجیحا دکترا
 پیراپزشکیدانشکده  مرد نفر 1

با پایه داخلی جراحی یا مراقبتهای یژه  

سابقه کار در بخش اورژانس یا دارای  -

 مراقبت های ویژه

 پرستاری اورژانس 2
 یا ارشد دکترا

 ترجیحا دکترا
 پیراپزشکیدانشکده  مرد نفر 1

 -با پایه کارشناسی فوریتهای پزشکی

پایگاه فوریتهای  دارای سابقه کار در

 پزشکی یا بخش اورژانس

 پرستاری ویژه 3
 یا ارشد دکترا

 ترجیحا دکترا
 با پایه کارشناسی هوشبری پیراپزشکیدانشکده  مرد -زن نفر 3

4 
تصویر برداری 

 پزشکی

 یا ارشد دکترا

 ترجیحا دکترا
 با پایه کارشناسی رادیولوژی پیراپزشکیدانشکده  مرد -زن نفر 1

 شکیفیزیک پز 5
 یا ارشد دکترا

 ترجیحا دکترا
 با پایه کارشناسی رادیوتراپی پیراپزشکیدانشکده  مرد -زن نفر 1

 با پایه روان پرستاری پرستاری و ماماییدانشکده  مرد -زن نفر 1 دکترا روانپرستاری 6

 با پایه پرستاری بهداشت جامعه پرستاری و ماماییدانشکده  مرد -زن نفر 1 دکترا پرستاری 7

 پرستاری 8
 دکترا یا ارشد

 ترجیحا دکترا
 با پایه مدیریت خدمات پرستاری پرستاری و ماماییدانشکده  مرد -زن نفر 1

 پرستاری 9
 دکترا یا ارشد

 ترجیحا دکترا
 نفر 2

 نفر زن 1

 مرد نفر 1
 با پایه پرستاری کودکان پرستاری و ماماییدانشکده 

 پرستاری 10
 نفر دکترا 2

 نفر ارشد 2
 فرن 4

 مرد( 1 -زن 1دکترا )

 مرد( 1 -زن 1ارشد )
 با پایه پرستاری داخلی جراحی یا ویژه پرستاری و ماماییدانشکده 

  پزشکیدانشکده  مرد -زن نفر 1 دکترا اپیدمیولوژی 11



  پزشکیدانشکده  مرد -زن نفر 1 دکترا میکروب شناسی 12

  پزشکیدانشکده  مرد -زن نفر 1 دکترا اخالق پزشکی 13

  پزشکیدانشکده  مرد -زن نفر 1 دکترا ایمنی شناسی 14

  بهداشتدانشکده  مرد -زن نفر 1 دکترا اپیدمیولوژی 15

  بهداشتدانشکده  مرد -زن نفر 1 دکترا سالمندی 16

17 
دندانپزشکی  

 اجتماعی
  دانشکده دندانپزشکی مرد -زن نفر 1 دکترا

  کده دندانپزشکیدانش مرد -زن نفر 1 دکترا مواد دندانی 18

19 
جراحی فک و 

 صورت
  دانشکده دندانپزشکی مرد -زن نفر 2 تخصص

  دانشکده دندانپزشکی مرد -زن نفر 2 تخصص ترمیمی 20

  دانشکده دندانپزشکی مرد -زن نفر 1 تخصص اندودانتیکس 21

 


