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هماهنگي وزارت بهداشت    درمتاو و   دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز در نظر دارد با 

تتامن  ننترو  اننتاني مت هتد و      بترا   رشته آموزش پزشکی و اخالق پزشککی آموزش پزشتکي در دو  

پذيرفتت  شتده در آزمتوو وزارت       .Ph.Dدوره دکتر  تخصصي از دانشجوياو  دانشگاهمتخصص مورد نناز 

بت  تحصتنا اشتت اا دارنتد و     کت     متبوع تح  عنواو بورس عام وزارت   درماو و آموزش پزشکي بهداش 

تا  متقاضناو حداکثرنمايد. مي متقاضي استفاده از بورس تحصنلي اي  دانشگاه مي باشند دعوت ب  همکار  

دانشگاه تحويا و يا ارساا فرمايند.  اداره بورس م اون  تحقنقات و فناور مدارک خود را ب   20/6/97 تاريخ

 واهد بود.در ضم  مهل  ت نن  شده غنر قابا تمديد خ

 :شرایط استفاده از بورس تحصیلی داخل

 شرايط عمومي:

 اعتقاد ب  مباني نظام مقدس جمهور  اسالمي و قانوو اساسي -

 تدي  ب  يکي از ادياو رسمي مصرح در قانوو اساسي -

 داشت  تاب ن  جمهور  اسالمي -

 عدم محکومن  ب  محرومن  از استخدام دولتي و سابق  محکومن  کنفر  و جزائي -

 عدم اعتناد ب  دخاننات  مواد مخدر و روانگرداو -

 تائند صالحن  علمي و عمومي داوطلباو در شورا  بورس دانشگاه و هنات اجرايي جذب دانشگاه -

 شرايط اختصاصي :

رشت  ها  مورد نناز پس از  .Ph.Dي صپذيرش دانشجو ب نواو بورسن  در مقطع دوره دکتر  تخص -

  وزارت متبوع امکتاو پتذير   ققبولي در آزموو مذکور و شرک  در فرخواو  بورسن  تحصنلي و مواف

 خواهد بود.

 ساا مي باشد. 35حداکثر س  برا  داوطلبن  جه  استفاده از بورس داخا  -

ورس مننر متي  شرک  کلن  دانشجوياو پس از گذراندو حداقا يک ننمناا تحصنلي  درفراخواو ب -

 باشد و تا پاياو ننم ساا ششم امکاو شرک  در فراخواو بورس برا  متقاضناو وجود دارد.

ا رابطت   نت برقرار  تنهنالت بورس منوط ب  قطتع هتر گونت  رابطت  استتخدامي و قترارداد  از قب       -

شتهردار   استخدامي و يا قرارداد  با بخش دولتي اعم از کشور  و لشگر    دستگاهها  اجرايي   

 و دستگاهها  وابنت  ب  آنها .

 مدارک مورد نناز:

 ي شناسنام  از تمام صفحات و کپي کارت مليپک -

 ارائ  بنوگرافي )زندگي نام ( آموزشي و پژوهشي  -

و در صورت داشت  رتب  ها  کشور  )اوا تا سوم در امتحانات دکتر  عمومي, کارشناستي ارشتد    -

دانشتگاه محتا     با ارائ  گواهي از سازماو ستنجش  راز  و ... المپنادها  علمي جشنواره خوارزمي  

 تحصنا و يا م اون  آموزشي دانشگاه 



 در صورت داشت  طرح ها  تحقنقاتي ارائ  گواهي با اعالم ساع  همکار   -

و يا ارائ  شده در همتايش  در مجالت بن  المللي  مجالت علمي پژوهشي داخلي مقاالت چاپ شده  -

 (امتیاز از مقاالت ضروری است 10) کسب حداقل  اخلي  بن  المللي و دها

 تالنف  ترجم  ويراستار  کتاب -

 ارائ  گواهي الزامي اس .   MCHEيا IELTSدر صورت داشت  گواهننام  تافا,  -

ارائ  گواهي ثب  و اختراع يا ابتکتار  در سطح بن  المللي يا ملي با در صورت داشت  اختراع و ابتکار  -

 از مراجع قانوني. 

دانشگاه تربن  مدرس ک  متقاضي استفاده از بورس وزارت بهداشت    Ph.Dبرا  دانشجوياو مقطع  -

 هنتند داشت  گواهي سهنم  آزاد آو دانشگاه الزامي اس .

 عنواو  خالص  و نمره پاياننام  -

 با ارائ  گواهي م تبر سابق  تدريس در دانشگاه -

 ياران توانايي کار با  -

 امتیاز از مصاحبه ضروری است( 12کسب حداقل ) انگلنني ب  زباو انجام مصاحب  علمي -

..................................................................................................................................................................................................... 

درخواس  بورسن  داخا ) هنات علمي مت هد خدم  ( دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي , فرم 

 درماني تبريز
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