بسمه تعالی

آگهی فراخوان جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونی مقطع ارشد،دکترای تخصصی
(مرداد ماه )8931
دانشکده علوم پزشکی تربت جام ،به منظور تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی خود بر اساس دستورالعمل نحوه گذراندن تعهدات قانونی
مطابق با مفاد ماده  41آیین نامه اداری اعضای هیات علمی ،فراخوان جذب هیات علمی تعهدات قانونی را در رشته های مورد نیاز بشرح
جدول پیوست برگزار می نماید.
متقاضیان رشته های مذکور می توانند مدارک خود را از روز چهارشنبه  89/6/02لغایت روز پنجشنبه  89/6/09به آدرس:خراسان
رضوی_تربت جام_خیابان میرقوام الدین_میرقوام الدین  _40معاونت آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی فرهنگی_ ساختمان اداری _دبیرخانه
هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی_کد پستی به شماره  8194996849به صورت  CD/DVDتهیه و از طریق پست سفارشی ارسال نمایند.
شماره های تماس جهت هرگونه سوال )214( 10114282– )214 ( 10102001 :دبیرخانه امور هیات علمی
شرایط عمومی:
الف) اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی
ب) داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران
ج) نداشتن منع قانونی از نظر نظام وظیفه
شرایط اختصاصی:
 -4دارا بودن دانشنامه ارشد ،دکترای تخصصی( )PHDوبورد تخصصی براساس جدول رشته های مورد نیاز فرخوان تعهدات قانونی
 -0شرکت افراد مشغول به تحصیل در این فراخوان ممنوع بوده و این دسته از افراد می توانند پس از فراغت از تحصیل و اخذ مدرک
دانشگاهی در فراخوان های آتی شرکت نمایند.
 -2شرکت مستخدمین ،بورسیه ها و متعهدین خدمت به سایر دانشگاهها و معاونت درمان ،در صورت ارائه نامه موافقت از دستگاه ذیربط
بالمانع است.

 -1عنوان رشته متقاضی بایستی با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته و پذیرش مدارک مشابه امکان پذیر نمی باشد.
 -1شرکت افرادی که دوره تعهدات کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی خود را به صورت طرح هیات علمی یا به صورت غیر هیات علمی در
هر دانشگاه یا معاونت درمان گذرانده اند ،امکان پذیر نمی باشد.
مدارک الزم( :الزم است کلیه مدارک بصورت  CD/DVDبا درج نام و نام خانوادگی ،رشته و شماره همراه روی آن در یک نسخه ارسال گردد)
-4فرم تکمیل شده درخواست گذراندن تعهدات قانونی ،منضم به یک قطعه عکس
-0تصویر تمامی صفحات شناسنامه
-2تصویر دو طرف کارت ملی
-1عکس جدید 2*1
-1تصویر آخرین مدرک تحصیلی
-6تصویر آخرین حکم کارگزینی (درصورت داشتن رابطه استخدامی)
 -9تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا موقت دوره نظام وظیفه (مخصوص برادران)
 -9شناسنامه علمی ( (CVبه همراه مستندات آموزشی ،پژوهشی و اجرایی ذکر شده در CV
 -8گواهی مبنی بر داشتن رتبه (ارائه گواهی معتبر)
 -42گواهی مبنی برعضویت در بنیاد نخبگان (ارائه گواهی معتبر)
-44تصویر سند تعهد محضری مقطع ارشد PHD ،و تخصص
 -40نامه ارائه موافقت محل خدمت مستخدمین ،بورسیه و متعهدین خدمت به سایر دانشگاهها و یا معاونت درمان (درصورت درخواست انتقال
تعهدات)

نکته:
 چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خالف اطالعات اعالم شده توسط متقلضی محرز شود،مراحل طی شده کان لم یکن تلقی
و یا پذیرش فرد لغو می گردد.
 هیچگونه مدرکی پس از ارسال  ،CD/DVDبصورت حضوری دریافت دریافت نخواهد شد.
 دقت فرمائید مدارک صرفا بصورت  CD/DVDارسال و از پست فیزیکی مدارک خودداری گردد.

