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 گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیماریهای عفونی و

و  با توجه به جايگاه پژوهش و به استناد مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي كشور وبر اساس مجوزمعاونت تحقیقات
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مدرک كارشناسي ارشد میكروب  باباكتري شناسي پزشكي  نفر دانشجو در زمینه تخصصي  2اقدام به پذيرش تعداد 

 .نمايد مي شناسي پزشكي يا دكتراي عمومي پزشكي

داوطلبان آئین نامه دوره دكتراي تخصصي پژوهشي را از سايت معاونت تحقیقات وفناوري وزارت بهداشت ، ضروري است 

وآموزش پزشكي و يا از پرتال مركز تحقیقات بیماري هاي عفوني وگرمسیري دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز  درمان

دانلود نموده و كلیه فرم هاي الزم را به دقت تكمیل و از قسمت دكتراي پژوهشي  http://rcitd.ajums.ac.irآدرس  به

 دانشگاه – گلستان بلوار –اهواز از طريق پست پیشتاز به آدرس  .22/6/59تاريخ تا حداكثر نیاز مورد مدارک ساير بهمراه

 - گرمسیري و عفوني بیماريهاي تحقیقات مركز – اول طبقه –دانشكده بهداشت  -جندي شاپور    پزشكي علوم

ارسال نمايند. همچنین الزم است با مراجعه به پرتال اطالعات پژوهشي  19صندوق پستي 74397 -49751 پستي كد

  نسبت به ثبت نام اينترنتي نیز اقدام شود. http://research.ac.ir كشور به آدرس

 (. C.V )تذكر : ارسال مدارک زير به همراه يک نسخه از رزومه 

در زمینه تخصصي داوطلب يا در گرايشي كه  Pubmed يا ISIمقاله تحقیقاتي ايندكس شده  2حداقل شامل تصوير  

نیز  و در يكي از آنها نويسنده مسئول مي باشد عنوان نويسنده اول ياداوطلب تحصیل در آن مي باشد كه در آنها به 

 ضروري است. ارائه ساير گواهي ها و مستندات فعالیت هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي
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