
 بسمه تعالی 

 1401 پاییز -آگهی فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان

های آموزشی و مراکز تحقیقاتی، اقدام به برگزاری فراخوان   دانشگاه علوم پزشکی کرمان به منظور تأمین نیازهای خود در گروه

آیین نامه استخدامی اعضای    14مطابق با ماده    یا پژوهشی   هیات علمی آموزشیبرای جذب نیروهای متعهد خدمت به عنوان  

  CD/DVDصورت  ه  ب ایمیل و    طریق   از هیات علمی نموده است. متقاضیان رشته های اعالم شده می توانند مدارک خود را  

روز   از  و  و /مربوطهی  هادانشکده    های   به دبیرخانه   80/1401/ 28لغایت    14/80/1401در دو نسخه تهیه  تحقیقات    معاونت 

 ارسال نمایند.فناوری دانشگاه 

 شرایط عمومی

 اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون اساسی -  1

 داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -  2

 نظام وظیفه حوزه نداشتن منع قانونی از نظر  -  3

 اختصاصی شرایط 

 نیاز  مورد های رشته  جدول اساس  بر مربوط  دانشنامه   بودن دارا  -1

  و  تحصیل  از   فراغت  از  پس  میتوانند   افراد  از  دسته  این  و  بوده  ممنوع  فراخوان  این  در  تحصیل  به  مشغول   افراد  شرکت:    تبصره

 نمایند. شرکت دانشگاه  آینده  فراخوان های  در مدرک دانشگاهی اخذ 

  دانشگاهها  سایر به خدمت  متعهدین  و  ها بورسیه برای  ذیربط  دانشگاه  از موافقت  -2

 فراخوان  در شده درج   رشته عنوان با متقاضی رشته  داشتن  مطابقت -3

 باشد  نمی امکانپذیر مشابه  مدارک  پذیرش : تبصره 

 نظر  مورد  رشته به بستهجدول اعالم رشته ها  مندرج اختصاصی شرایط  سایر -  4

 جهت ثبت نام  الزم  مدارک

 ( 3×4 عکس قطعه  یک به منضم قانونی تعهدات  گذراندن درخواست  )فرم  نام ثبت  فرم   تکمیل. 1

 شناسنامه صفحات تمامی  تصویر. 2

 ملی  کارت  دوطرف  تصویر. 3

   پزشکی آموزش  و  بهداشت، درمان وزارت از دانشگاههای تحصیلی  مدرک آخرین  تصویر. 4

 استخدامی( رابطه داشتن  )درصورت کارگزینی حکم  آخرین  تصویر. 5



 برادران(.  )مخصوص  یا موقت  دائم  معافیت یا  خدمت پایان کارت  . تصویر6

 شده(  اعالم  فرمت  )طبق  شده ذکر   اجرایی  و  پژوهشی آموزشی،  مستندات همه  تصویر   همراه به  (CV)علمی   شناسنامه .7

 بودن(  دارا نخبگان )درصورت  بنیاد  در عضویت  بر  مبنی گواهی. 9

   Ph.Dمقطع  محضری تعهد  سند  تصویر . 11

 تعهدات(.   درخواست انتقال صورت  )در دانشگاهها سایر به  خدمت متعهدین و  ها بورسیه  خدمت  محل  موافقت ارائه  نامه . 12 

 :  مهم نکات

  مراحل کلیه   شود، محرز   متقاضی توسط  شده  اعالم  اطالعات خالف  آن، از  پس  یا پذیرش  ثبت نام،   مراحل  از  یک  هر  در   چنانچه

 گردد.   می لغو فرد  پذیرش  تلقی و   یکن لم کان  شده طی

  تایید   به  منوط  موضوع  این  و   نکرده  ایجاد  علمی(  نمره  نظر  از  برتر  نفرات  افراد )حتی  پذیرش   برای  حقی   هیچ  فراخوان  در  شرکت

 .باشد  میمرکز امور هیئت علمی وزارت متبوع    و  دانشگاه جذب اجرایی هیات در  پرونده متقاضی

 . شد  نخواهد  دریافت حضوری بصورت  ،CD/DVD  ارسال و  شده  اعالم تاریخ اتمام از پس مدرکی   هیچگونه

 . گردد ارسال CD/DVD از طریق ایمیل و به صورت  صرفاً مدارک  است الزم

 : ها دانشکده  دبیرخانه اطالعات

مراکز  /ها  دانشکده

 تحقیقاتی

  خانوادگی  نام و نام

 کارشناس مسوول
 ایمیل آدرس تماس شماره

 medicalschool@kmu.ac.ir 33257321-034 مهدیه رجایی  پزشکی

 f.zarin@kmu.ac.ir 31325207-034 فاطمه زرین نعل  مامایی-پرستاری

 healthschool@kmu.ac.ir 31325135-034 نجمه امین زاده گوهری  بهداشت 

 Info_pira@kmu.ac.ir 76-31325364-034 خاکستانی معصومه  پیراپزشکی

 Kmu_research@yahoo.com 33226318-034 مریم مکی  معاونت تحقیقات

 

 

 

 

 



 آدرس ارسال مدارک  

 آدرس دانشکده/مرکزتحقیقات

 پیراپزشکی  دانشکده،  پردیس دانشگاه علوم پزشکی ،ابتدای اتوبان هفت باغ علوی ،کرمان پیراپزشکی   دانشکده

 دانشکده بهداشت   ، یدانشگاه علوم پزشک س یپرد ،یاتوبان هفت باغ علو  یکرمان، ابتدا بهداشت   دانشکده

 یی ماما -یپرستاردانشکده   ، یدانشگاه علوم پزشک س یپرد ،یاتوبان هفت باغ علو  یکرمان، ابتدا مامایی -پرستاری دانشکده

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان  و فناوری معاونت تحقیقات، چهارراه سمیه )طهماسب آباد( ،شریعتی یابانخ و فناوری معاونت تحقیقات

 دانشکده پزشکی افضلی پور  ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، میدان پژوهش ، بهمن 22انتهای  بلوار  ،کرمان دانشکده پزشکی 

 

 : نیاز مورد های رشته

دانشکده/مرکز 

 تحقیقات 
 تحصیلی  رشته  و  مقطع

تعداد 

 ظرفیت
 شرایط اختصاصی 

 پزشکی

 2 دکتری آموزش زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد  ارک کاشناسی،  دارا بودن مد  -

با   انگلیسی  زبان  آموزش  تخصصی  دکتری  یا 

 در هر  مقطع  18معدل حداقل 

)از    مقاله  5حداقل  چاپ    - معتبر  مچالت  در 

   ISI  جمله مجالت ایندکس شده در

سابقه تدریس دروس زبان انگلیسی  دارا بودن    -

 در حیطه علوم پزشکیتخصصی 

 1 بیوشیمی بالینی  Ph.Dدکتری 

 

-پرستاری

 مامایی 

  1 مامایی   Ph.Dبهداشت باروری یا دکتری    Ph.Dدکتری  

 پرستاری  Ph.Dدکتری 
نفرترجیحا   2

 مرد

 

پرستاری )گرایش کودکان یا مراقبتهای    Ph.Dدکتری  

 ( نوزادان ویژه
1 

 



 1 اپیدمیولوژی  Ph.Dدکتری  بهداشت 

آفزارهای- نرم  با  و    JIS  ،STATA  آشنایی 

SPSS  

 آشنایی با زبان انگلیسی  -

 برخورداری از سابقه پژوهشی ملی و بین المللی -

 پیراپزشکی 

 1 خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون Ph.Dدکتری 
بانک  - و  آزمایشگاهی  رشته هماتولوژی  دکتری 

 خون با گرایش هماتولوژی آزمایشگاهی 

 1 کارشناسی ارشد اتاق عمل
 

مرکزتحقیقات 

 فیزیولوژی
 1 فیزیولوژی با گرایش کلیه Ph.Dدکتری 

 

تحقیقات  مرکز 

پاتولوژیو  

 سلولهای بنیادی 

 1 علوم زیست پزشکی Ph.Dدکتری 

 

تحقیقات  مرکز 

 کیست هیداتید
 1 ژنتیک ملکولی-زیست شناسی Ph.Dدکتری 

 

تحقیقات  مرکز 

 غدد و متابولیسم 
 1 فیزیولوژی  Ph.Dدکتری 

 

تحقیقات  مرکز 

و  مغز  سلولهای 

 اعصاب 

 1 ایرانی طب سنتی Ph.Dدکتری 

و  - مغز  بیماریهای  با  مرتبط  نامه  پایان  موضوع 

 اعصاب

 ISIیک مقاله    لچاپ حداق-

پژوهشکده 

 آینده پژوهی
 1 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی  Ph.Dدکتری 

 آشنایی با زبان انگلیسی -

آشنایی با روشهای تحقیق و روش های آینده  -

با    پژوهی  مرتبط  مطالعاتی  و  پژوهشی  سابقه  و 

 ماموریتهای پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت 

نرم  - با  ، SPSS  آفزارهایآشنایی 

STATA،Endnote    تحلیل شبکه و 

 علمی قویCV برخورداری از -



 

 

 رزومه

 )جهت طرح در هیئت اجرایی جذب دانشگاه علوم پزشکی کرمان( 

 
 : H-Index    نام و نام خانوادگی:

 شماره ملی: 

 تولد:  و محلسال  

 وضعیت تأهل:

 محل سکونت:

 ثابت و همراه:  تلفن

 پست الکترونیک: 

 

 

 سوابق تحصیلی: 

 سال اخذ مدرک  دانشگاه محل اخذ مدرک گرایش رشته تحصیلی مقطع تحصیلی
معدل  

 التحصیلیفارغ

      

      

      

      

 نامه آخرین مقطع تحصیلی:عنوان پایان

 

 

 سوابق فعالیت آموزشی)دانشگاهی(

دانشگاه محل  

 تدریس 

 تاریخ ومقطع تدریسرشته 

   

   

   

   

 

 

 های پژوهشی: طرح

 وضعیت طرح  سال انجام طرح سمت در طرح  عنوان  ردیف

     

     

 

محل الصاق  

 عکس 



 

 

 

 شده: مقاالت چاپ

 مسئول/ نفرچندم مقاله تعداد نویسندگان   سال چاپ (IFضریب تأثیر) نام نشریه نمایه عنوان  ردیف

        

        

 

 

 های علمی به تفکیک ملی وبین المللی :شده در همایشخالصه مقاالت/پوستر پذیرفته  /مقاالت  

 نوع ارائه  سال برگزاری  محل برگزاری  نام همایش  عنوان  ردیف

      

      

 

 تالیف/ ترجمه کامل یا بخشی از کتاب:

 سال انتشار عنوان کتاب 
تالیف / ترجمه 

 کتاب   کامل

تالیف / ترجمه 

 از کتاب  بخشی

سمت در تالیف/ 

 ترجمه کتاب 

     

 

 

 پژوهشی و...:ها و مجامع علمی/ مجالت علمیعضویت در انجمن

 

 جوایز و افتخارات:

 

 سوابق اجرایی و شغلی:

 

 ها: سایر مهارت

 

 شرکت در دوره ها یا کارگاههای تخصصی: 

 

 تسلط به زبان یا داشتن مدرک زبان خارجی:

 

 برای متقاضیان علوم پایه:   Ph.Dنمره پایان نامه کارشناسی ارشد یا  

 ا

 خذ جایزه از جشنواره یا المپیاد معتبر علمی: 

 

 سابقه کار در رشته تخصصی:

 

 عضویت در بنیاد ملی نخبگان یا استعدادهای درخشان: 



 

 

 بسمه تعالی                            
   فرم درخواست گذراندن تعهدات قانونی

 به عنوان عضو هیات علمی آموزشی یا پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان  
 
 

 نام                               نام خانوادگی:                            نام پدر:                      کد ملی:

 شماره شناسنامه:               محل تولد:                                تاریخ تولد:

 مذهب:                     تابعیت:              

 متأهل   وضعیت تأهل:  مجرد 

  ، تاریخ پایان خدمت ...............       معافیت دائم وضعیت نظام وظیفه: خدمت کرده

 مدرک تحصیلی )مقطع، رشته و محل اخذ مدرک(:

 تاریخ فراغت از تحصیل:            معدل آخرین مقطع: 

 نشانی و تلفن محل سکونت:

 نشانی و تلفن محل کار:

 پست الکترونیک:

 تلفن همراه:

 تلفن همراه اضطراری: 

 

دانم. ضحمناً ت و دقت، به سحااالت این پرسحشحنامه پاسحخ گفته و نسحبت به آن خود را مسحئول و متعهد میاینجانب با صحح

نمایم.  اصحل تمامی مدارک خواسحته شحده را بصحورت حضحوری و در روز مصحاحبه علمی به کارگروه علمی مربوطه ارائه می

ت آن بر عهده اینجانب می باشححد و کمیته ارزیاب چنانچه به دلیل نقص مدارک، پرونده اینجانب بالاقدام بماند، مسححئولی

 دانشگاه، در این باره هیچگونه مسئولیتی ندارد.

 

 تذکر: نوشتن تاریخ تقاضا ضروریست، لطفاً فراموش نفرمایید.

 

   امضاء و تاریخ تقاضا :                                                                                       

 

 

 

 محل الصاق عكس 


