اطالعیه فراخوان مربوط به اعطای تعهد خاص
دانشگاه علوم پسشکی اصفهاى به دانشجویاى هقطع دکترای تخصصی Ph.Dبورس هی دهذ
داًطگبُ ػلَم پسضکی اصفْبى ثر اسبض ًیبز خَد در رضتِ ّبی ریل الذام ثِ
اػطبی تؼْذ خبظ ثِ داًطجَیبى همطغ دکترای تخصصی Ph.Dثِ صَرت غیر ّیئت ػلوی هی ًوبیذ.
ههلت ثبت نام از تاریخ پانسدهن تیر هاه  9316تا پایاى وقت اداری  39هرداد هاه  9316هی باشذ.
آدرض  :اصفْبى -درٍازُ ضیراز -خیبثبى ّسار جریت -داًطگبُ ػلَم پسضکی اصفْبى  ،هؼبًٍت آهَزضی
شرایط عووهی
الف) اػتمبد ثِ هجبًی ًظبم همذض جوَْری اسالهی ٍ لبًَى اسبسی
ة) تذیي ثِ یکی از ادیبى رسوی هصرح در لبًَى اسبسی
ج) داضتي تبثؼیت جوَْری اسالهی ایراى
د) ػذم هحکَهیت ثِ هحرٍهیت از استخذام دٍلتی ٍ سبثمِ هحکَهیت کیفری ٍ جسائی
ُ) ػذم اػتیبد ثِ دخبًیبت  ،هَاد هخذر ٍ رٍاًگرداى
ٍ) اًجبم خذهت ٍظیفِ ػوَهی  ،دارا ثَدى کبرت پبیبى خذهت ٍظیفِ ػوَهی یب داضتي هؼبفیت لبًًَی ٍ یب پبیبى دٍرُ ضرٍرت ًظبم
(ٍیصُ آلبیبى)
ز) تبییذ صالحیت ّبی ػلوی ٍ ػوَهی داٍطلجبى در ّستِ تحمیك
شرایط اختصاصی
 -1ثیص از یکسبل از هذت تحصیل لبًًَی( 4/5سبل) هتمبضی ثبلی هبًذُ ثبضذ.
 -2رضتِ تحصیلی هتمبضی دلیمب ّن ػٌَاى ثب رضتِ تحصیلی هَرد ًیبز ثبضذ.

جدول اعالم نیاز تعهدات خاص دانشکده های دانشگاه علوم پسشکی اصفهان

ردیف

رشته مورد نیاز

دانشکده

تعداد مورد

توضیحات

نیاز

-1
-2

1

پرستبری

-3
-4
-5
-6
-7

پرستبری داخلی ٍجراحی
پرستبری هرالجتْبی ٍیصُ ًَزاداى-
کَدکبى
پرستبری اتبق ػول
هبهبیی ٍثْذاضت ثبرٍری
پرستبری هرالجتْبی ٍیسُ
رٍاى پرستبری
سالهت جبهؼِ ٍ سبلوٌذی

1
1
1
1
1
1
1

2

هرکس هطبلؼبت
ٍتَسؼِ آهَزش
پسضکی

آهَزش پسضکی

1

3

هذیریت ٍاطالع
رسبًی پسضکی

 -1اًفَرهبتیک پسضکی
 -2سالهت درحَادث ٍثالیب

1

4

ثْذاضت

6

فٌبٍریْبی ًَیي

 -1هٌْذسی ثْذاضت حرفِ ای
 -2هٌْذسی ثْذاضت هحیط
 -3آهبرزیستی
 -4اپیذهیَلَشی

1

1
1
1
1

ثیَاًفَرهبتیک
1

7

پسضکی

ٍ -1یرٍض ضٌبسی
 -2اًگل ضٌبسی
 -3لبرچ ضٌبسی

9

تَاًجخطی

 -1فیسیَتراپی
-2کبردرهبًی
 -3گفتبردرهبًی
 -4ضٌَایی ضٌبسی

11

دًذاًپسضکی

سالهت دّبى ٍ دًذاًپسضکی اجتوبػی

اپیذهیَلَشی صرفب ثب پبیِ ثبلیٌی

1
1
1
1
1
1
1
1

رضتِ هرتجط ّوراُ ثب پبیبى ًبهِ در
حَزُ ثیَاًفَرهبتیک

