
 هیات علمي پژوهشي به عنوان عضودعوت به همکاری آگهي 

 دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 معاونت پژوهش و فناوری

  
دانشلکده   ژوهشلي خداوند متعال در نظر دارد برای تکمیل  الادر هیلات علملي پ    دانشگاه علوم پزشکي مشهد با استعانت از 

، بورسیه عام یا هر تعهد الزام آور دیگر به خدمت در وزارت بهداشلت، درملان و   اابین مشمولین خدمت ضریب از ، دندانپزشکي

 جذب نماید.   پژوهشي عضو هیات علمي آموزش پزشکي

  

 

 شرایط عمومي  

 ایران الف( اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوری اسالمي و قانون اساسي

 رهبری  فرامین به عملي التزام و فقیه والیت ب ( تدین به یکي از ادیان رسمي مصرح در قانون اساسي، اص 

  ج( داشتن تابعیت جمهوری اسالمي ایران

 و محلارب  تشلکلهای  و سازمانها به گرایش یا وابستگي سابقه نداشتن و اسالمي جمهوری نظام علیه مؤثر فعالیت سابقه عدم د(

                        اسالمي جمهوری نظام با معاند

 به محرومیت از استخدام دولتي و سابقه محکومیت ایفری و جزائي ( عدم محکومیته

 شغلي حیثیت خالف رفتار و عمومي عفت منافي اعمال و فجور و فسق به اشتهار عدم و(

 ( عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روانگردانز

 سیاسي و عقیدتي اخالقي، شهرت حسن از ح( برخورداری

 (سوگندنامه طبق) ایحرفه اخالق صنفي، رراتمق و قوانین به ط( التزام

 مؤثر عضو نقص نداشتن و الزم روحي و جسمي سالمت از ( برخورداریی

انجام خدمت وظیفه عمومي ، دارا بودن اارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا داشتن معافیت قانوني و یا پایان دوره ضلرورت   (ک

 )ویژه آقایان(در دانشگاه ه به عنوان سرباز هیات علمي یا امکان گذراندن دوره خدمت نظام وظیفو نظام 

 ( تایید صالحیت های علمي و عمومي داوطلبان در هیات اجرایي جذب دانشگاه طبق مصوبات شورای عالي انقالب فرهنگيل
 

  

 شرایط اختصاصي

 مواد دندانيدندانپزشکي گرایش (  .Ph.D)داترای تخصصي  داشتن مدرک -1

 ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکيوزار به، بورسیه عام یا هر تعهد الزام آور دیگر Kداشتن تعهد خدمت به عنوان ضریب 

ن تعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکي مشهد براساس قلوانین وزارت بهداشلت، درملان و آملوزش     اندداشتن امکان گذر -2

 پزشکي و در صورت دریافت اعالم نیاز از دانشگاه علوم پزشکي مشهد

 ده های پزشکياار و مدیریت داآشنا به تسلط اام  به روش تحقیق، آمار زیستي و  -3
 

شرط احراز: ارائه مدرک در زمینه آمار زیستي، پزشکي اجتماعي یا انفورماتیک پزشکي و/یا سابقه ای قاب  ارزیابي در انجام 

 پژوهش به عنوان مجری یا همکار

 تسلط به نگارش گزارش های علمي و مقاله -4
 

  در طول دو سال گذشته  ده اول یا مسوولبه عنوان نویسنسطح یک یا دو شرط احراز: داشتن حداق  دو مقاله 
 

در انتخلاب  ود قائ  است اه از ابزار مصاحبه یا امتحان این حق را برای خدانشگاه علوم پزشکي مشهد  و فناوری عاونت پژوهشم

 .استفاده نماید متقاضیان



 

  مورد نیاز مدارک

 ی ضمیمهتکمی  فرم تقاضا 

 Motivation Letter   حداق  یک و حدااثر دو صفحه( در قالب یک نامهA4) برای حضور در  فردانگیزه  در برگیرنده

   جایگاهاین 

 Research Statement  حد( اق  سه صفحهA4)  شام  سابقه، تحقیقلات در حلال اجلرا و    متقاضي برنامه تحقیقاتي

 به زبان فارسي و انگلیسي برنامه آینده تحقیقاتي 

 آخرین رزومه (CV ) 

 توصیه نامه ها  

  صفحات اول مقاله افایت مي اند( اپي مقاالت چاپ شده( 

 سایر مدارک موید احراز شروط اختصاصي 
 

 یر اطالعات ضروریسا

  بصورت ساالنه خواهد بود.  همکاریقرارداد 

 خواهد بود. به صورت تمام وقت پژوهشي هیات علمي محترم اعضای فعالیت 

    چنانچه در هر یک از مراح  پذیرش یا پس از آن خالف اطالعات اعالم شده توسط متقاضي محرز شود، مراح  طلي شلده

 صادره لغو و بال اثر مي گردد.م احکااان لم یکن تلقي شده و در 

  بلا سال مورد توافق  همانهر عضو هیات علمي پژوهشي پذیرفته شده در پایان سال براساس یک برنامه ساالنه اه در ابتدای 

 مي گیرد. قرار   (Year Evaluation) مورد ارزیابي ساالنهگرفته دانشگاه قرار  و فناوری معاونت پژوهش

 عضو محترم هیات علمي پژوهشي خواهلد  و دانشگاه  و فناوری پژوهشوقعات و تعهدات متقاب  معاونت توافق ساالنه شام  ت

 .بود

 رسیدن به اهداف توافق شده شرط تمدید قرارداد است.  موفقیت در 

 

 96اردیبهشت   10 اداری وقتتا پایان   مهلت ارسال مدارک:

 

 صورت حضوری یا ایمی  مي باشد. ارسال مدارک درخواستي در مهلت مقرر به  مدارک: ارسالنحوه 

مرازی دانشلگاه عللوم   ستاد  یکشماره ساختمان  -جنب سینما هویزه  -خیابان دانشگاه   -مشهد  تحوی  به آدرسحضوری: 

   304اتاق  -معاونت پژوهش و فناوری  -پزشکي مشهد 

  research@mums.ac.irvc از طریق ایمی   یا ارسال

 051 – 38430236ایمی  فوق یا شماره تلفن  پاسخگویي به سواالت احتمالي:

 

mailto:vcresearch@mums.ac.ir

