
شرایط عمومی متقاضیان
اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوري اسالمی و قانون اساسی ایران)1
تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی، اصل والیت فقیه و التزام عملی به فرامین رهبري)2
داشتن تابعیت جمهوري اسالمی ایران)3
هاي ها و تشکلعدم سابقه فعالیت مؤثر علیه نظام جمهوري اسالمی و نداشتن سابقه وابستگی یا گرایش به سازمان)4

محارب و معاند با نظام جمهوري اسالمی
عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و عدم سابقه محکومیت کیفري و جزائی)5
ی عفت عمومی و رفتار خالف حیثیت شغلیعدم اشتهار به فسق و فجور و اعمال مناف)6
عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان)7

شرایط اختصاصی
)1(آموزشی یا پژوهشی مندرج در جدول) PhD(دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري تخصصی- 1

راهنما و معاونت آموزشی اي از استادتوانند بجاي مدرك تخصصی، نامهدانشجویان در شرف فارغ التحصیلی می:تبصره
.ارائه نمایند1397دانشگاه مبنی بر تعهد فراغت از تحصیل حداکثر تا پایان شهریورماه 

، بورسیه عام یا هر تعهد الزام آور دیگر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش Kداشتن تعهد خدمت بعنوان ضریب- 2
پزشکی

اي در انجام تحقیق، آمار زیستی و آشنا به کار و مدیریت داده هاي پزشکی که با ارائه مدرك یا سابقهتسلط به روش- 3
.پژوهش بعنوان مجري یا همکار محرز باشد

توانایی طراحی، اجرا و مدیریت یک پروژه تحقیقاتی بصورت مستقل - 4
ایشگاهی و تشخیصی جدید، برگزاري کارگاهها آموزشی و انتقال توانایی راه اندازي و ست آپ کردن تکنیک هاي آزم- 5

دانش و تجربیات به دیگران و خصوصا دانشجویان 
تسلط به نگارش گزارش هاي علمی و مقاله- 6
توانایی در زبان انگلیسی آکادمیک مورد تایید شوراي مراکز تحقیقاتی مربوطه- 7
مراکز تحقیقاتی مربوطهدر شورايکسب حدنصاب الزم در مصاحبه علمی - 8
آشنایی و پایبندي به اصول وقواعد اخالق در پژوهشهاي علمی - 9

:مدارك مورد نیاز
تکمیل فرم تقاضاي ضمیمه-
برنامه تحقیقاتی متقاضی شامل سابقه، تحقیقات در حال اجرا و برنامه آینده تحقیقاتی به زبان فارسی و انگلیسی-
(CV)آخرین رزومه-
هاتوصیه نامه-
)کندصفحات اول مقاله کفایت می(کپی مقاالت چاپ شده -
سایر مدارك موید احراز شروط اختصاصی-



سایر اطالعات ضروري
.قرارداد همکاري بصورت ساالنه خواهد بود-
.فعالیت اعضاي محترم هیئت علمی پژوهشی بصورت تمام وقت خواهد بود-
پذیرش یا پس از آن خالف اطالعات اعالم شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی چنانچه در هر یک از مراحل -

.یکن تلقی شده و احکام صادره لغو و بالاثر می گرددلم شده کان 
هر عضو هیئت علمی پژوهشی پذیرفته شده در پایان سال براساس یک برنامه ساالنه که در ابتداي همان سال مورد -

.شی دانشگاه قرار گرفته ارزیابی خواهد شدتوافق با معاونت پژوه


