
 59 سال ماه آبان تبریز پزشکی علوم دانشگاه در خدمت متعهد علمی هیات جذب فراخوان
 

 تامین به کمک راستای در تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده آموزشی نیاز اعالم به توجه با دارد نظر در تبریز پزشکی علوم دانشگاه       

 کارشناسی یا h.DPتخصص، تخصص، فوق مقاطع التحصیالن فارغ از آموزشی گروههای نیاز مورد متخصص و متعهد انسانی نیروی

 به 03/8/95 مورخ اداری وقت پایان تا الزم های هماهنگی جهت محترم متقاضیان .نماید می همکاری به دعوت ذیل های رشته ارشد

  .بود خواهد تمدید قابل غیر شده تعیین مهلت .مایندن مراجعه مربوطه تحقیقات مرکز یتمدیر یا دانشکده آموزشی معاونت
 

 :عمومی شرایط

 کشور رسمی ادیان از یکی با اسالم مبین دین به تدین-        

 ایران اسالمی جمهوری نظام تابعیت-        

 آن به وابسته موسسات یا و دانشگاهها سایر به خدمت تعهد عدم-        

 دولتی نهادهای سایر یا و عالی آموزشی موسسات ،سازمانها به استخدامی وابستگی دمع-        

   
  
 

 برای فراخوان جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت دانشکده هالیست رشته های مورد نیاز 
 

 مرد/ زن تعداد مقطع/ رشته  گروه آموزشی دانشکده

 - 1 پردازش تصاویر پزشکی PhD فیزیک پزشکی پزشکی

 - 1 قارچ شناسی PhD انگل شناسی

 فارماکولوژی PhD فارماکولوژی داروسازی

PhD  (با پایه دکتری داروسازی)سم شناسی مولکولی سلولی 
1 - 

 ترجیحاً مرد 2 یا کارشناسی ارشد شنوایی شناسی PhD  توانبخشی

PhD 1 یا کارشناسی ارشد کاردرمانی - 

 - 1 فیزیک پزشکی با گرایش تصویربرداری پزشکی Ph.D رادیولوژی  پیراپزشکی

  بهداشت
 - 1 دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای با گرایش عوامل فیزیکی

 - 1 دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای با گرایش ایمنی صنعتی

 - 1 دکتری تخصصی آمار زیستی

 پرستاری

 - 3 یا کارشناسی ارشد Ph.D داخلی جراحی

 - 1 یا کارشناسی ارشد Ph.D روان پرستاری

 - 2 یا کارشناسی ارشد Ph.D جامعهبهداشت 

 - 1 یا کارشناسی ارشد Ph.D کودکان

 - 1 دکترای بهداشت باروری مامایی

 - 1  مهندسی بافت علوم نوین

 - 1 کتابداری و اطالع رسانی پزشکی (Ph.D)دکتری تخصصی  کتابداری و اطالع رسانی مدیریت

 - 1 رسانه و سالمت (Ph.D)دکتری تخصصی  

 



 برای فراخوان جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت دانشکده هامورد نیاز  بالینی لیست رشته های

 

 مرد/ زن تعداد مقطع/ رشته  گروه آموزشی دانشکده
 زن 1 متخصص جراحی عمومی جراحی عمومی 

 پزشکی

 زن 1 متخصص جراحی اعصاب جراحی مغز و اعصاب

 بیماریهای کودکان
 - 1 فوق تخصص گوارش کودکان

 - 1 فوق تخصص ریه کودکان

 - 1 فوق تخصص اعصاب کودکان

 - 1 فلوشیپ پیوند کلیه ارولوژی

 - 1 فلوشیپ اروانکولوژی

 - 1 متخصص پاتولوژی پاتولوژی

 - 1 فوق تخصص استرابیسم و اکولوپالستی بیماریهای چشم

 - 1 فوق تخصص گلوکوم

 - 1 فوق تخصص خون بیماریهای داخلی

 - 1 فوق تخصص ریه

 - 1 متخصص طب فیزیکی و توانبخشی طب فیزیکی توانبخشی

 - 1 متخصص مغز و اعصاب بیماریهای مغز و اعصاب

 پزشکی خانواده
-  1 متخصص داخلی جنرال

-  1 متخصص کودکان جنرال

-  1 متخصص زنان

 

 برای فراخوان  جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت مراکز تحقیقاتیلیست رشته های مورد نیاز 

کننده مرکز تحقیقات درخواست رشته مورد نیاز مرکز نیاز مرکز  ردیف 

نفر 1  
 اپیدمیولوژی سرطان -1

2- DND Cell Banking 
 آزمایشات ژنتیکی مولکولی -3

 1 هماتولوژی و انکولوژی

نفر 2  

 متخصص قلب و عروق -1

 متخصص اپیدمیولوژی یا پزشکی اجتماعی -2

3- Ph.D تغذیه 

4- Ph.D  داروسازی 

5- Ph.D  بیوشیمی 

 2 قلب و عروق

نفر 1  
1- Ph.D نانوتکنولوژی دارویی 

 پزشکی فناوری علوم -2
 3 سلولهای بنیادی

نفر 1  1- Ph.D   4 غدد درون ریز تغذیه 

نفر 1  1- Ph.D  شواهد بر مبتنی اپیدمیولوژی  (EBM) 5 



 

 

 

 کزامر در خدمت متعهد پژوهشی علمی هیات بعنوان فعالیت متقاضی افراد اختصاصی شرایط

  تبریز پزشکی علوم دانشگاه پژوهشکده/تحقیقاتی

 

2- Ph.D  آمار حیاتی 

نفر 1  
 فیزیولوژی  با گرایش علوم اعصاب و رفتاری -1

 متخصص روانپزشکی -2
 6 روانپزشکی و علوم رفتاری

نفر 1  
1- Ph.D  تغذیه 

 (نوروساینس)اعصابمتخصص علوم  -2

3- Ph.D  اپیدمیولوژی بالینی 

 7 سالمت کودکان

 نفر 1
1- Ph.D تغذیه 

2- Ph.D اپیدمیولوژی 
 8 آموزش علوم پزشکی

 9 گوارش و کبد آنومالیهای ژنتیک موثر در بیماری کودکان Ph.D -1 نفر 1

 11 لثه و دندان رشته های دندانپزشکی -1 نفر 1

 11 کلیه بیوتکنولوژی Ph.D -1 نفر1





 


