
 فراخوان جذب هیات علمی متعهد خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

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

 می همکاری به دعوت فیزیک پزشکی Ph.Dطع فارغ التحصیالن مقهای آموزشی از انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز گروه

 تا الزم های هماهنگی جهت محترم متقاضیان. سایررشته هابه سایت معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمائید( مشاهده )برای نماید

مراجعه نمایند. مهلت تعیین شده یا گروه فیزیک پزشکی تبریز به معاونت آموزشی دانشکده  30/07/1400مورخ  اداری وقت پایان

 .غیر قابل تمدید خواهد بود

 :عمومی شرایط 

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

 ایران اسالمی جمهوری نظام تابعیت        -

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

 دولتی نهادهای سایر ویا عالی آموزشی موسسات سازمانها، به استخدامی وابستگی عدم        -

   

 خدمت متعهد - آموزشی  ی فعالیت به عنوان هیات علمیحداقل شرایط افراد متقاض

 )دارای مدرک معتبر زبان انگلیسی )براساس آئین نامه وزارتی 

 داشتن حداقل یک مقاله چاپ شده ISI رابط نویسنده یا اول نفر عنوان به 

  نمره آزمون مصاحبه %70کسب حداقل 

 ذیل های شاخص اساس بر امتیاز 30 سالیانه حداقل امتیاز کسب تعهد : 

 امتیاز( 24امتیاز ، حداکثر  12( فعالیت آموزشی: ) حداقل الف 



  با انتظار مورد بالینی  درصد فعالیت 80واحد درسی ساالنه یا حداقل  12ارائه فعالیت تدریس به عنوان مدرس حداقل 

 (امتیاز 5/1 درسی هرواحد) مربوطه دانشکده و گروه ،مدیر بخش تایید

 امتیاز ( 5)حداقل :  تحقیقاتی فعالیت( ب           

 ( چاپ مقاله1

  مقاله  یک  حداقل چاپ  ISI  (امتیاز 5 مقاله هر) رابط نویسنده عنوان به 

 نفراول یا نویسنده رابط مقاالت PubMed یا Scopus:  امتیاز( 3) هرمقاله 

 امتیاز  -5( نوپا  سامانه)  سیاه  لیست  مجالت در رابط  نویسنده یا اول نفر  هرمقاله  به ازاء چاپ 

 نفر غیر از اول یا نویسنده غیر رابط مقاالتISI  امتیاز 1: هر مقاله IF +5/0         

  مقاالت  رابط غیر نویسنده نفر غیر از اول یا  PubMed یا Scopus:  زامتیا 5/0هرمقاله 

  امتیاز   -5( نوپا سامانه) سیاه لیست مجالت در غیررابط نویسنده یا غیراول نفر مقاله هر به ازاء چاپ 

 .باشد جذب فراخوان در نیاز اعالم زمینه در تحقیقاتی های فعالیت %75 حداقل رود می انتظار 

 امتیاز( 5( استنادات علمی )حداکثر 2

  امتیاز 25/0دو سال اخیر: هر ارجاع،  در منتشره  مقاالت به میزان ارجاعات 

 ج( فناوری

  امتیاز برای همکار  5امتیاز به عنوان مجری اصلی و  15ارائه و اجرای طرح های فناورانه با ثبت اختراع )حداکثر هر طرح

 اصلی(



  امتیاز برای  3امتیاز برای عنوان مجری اصلی و  5ارائه و اجرای طرح های فناورانه بدون ثبت اختراع )حداکثر هرطرح

 همکار اصلی(

 .شود ثبت معتبر مراجع در اختراع عنوان به  یا و بوده  فناوری شورای  تائیدیه دارای است الزم فناورانه طرح گونه هر توضیح:

 گرنت جذب( د 

 امتیاز( 10امتیاز )حداکثر  1میلیون ریال،  40ملی خارج دانشگاهی: به ازای هر  گرنت 

 امتیاز( 15امتیاز )حداکثر  2المللی: به ازای هر معادل ریالی گرنت ملّی، گرنت بین 

 .شد خواهد اعمال اخذ سال در فقط گرنت هر برای: توضیح

 فیزیک پزشکی لیست رشته های مورد نیاز دانشکده ها برای فراخوان جهت جذب هیئت علمی متعهد خدمت 

  

 

 جنسیت تعداد مقطع تحصیلی رشته تحصیلی گروه آموزشی دانشکده

 طب هسته ای پزشکی
 زن /مرد نفرPhD 1  فیزیک پزشکی

 زن /مرد نفر1 تخصص پزشکی هسته ای

 زن /مرد نفرPhD 1 فیزیک پزشکی با گرایش رادیوتراپی پزشکی  فیزیک  

 رادیولوژی پیراپزشکی

 زن /مرد نفر PhD 1 فیزیک پزشکی با گرایش پزشکی هسته ای

فیزیک پزشکی با گرایش تصویربرداری 

 غیریونیزان
PhD 1 زن /مرد نفر 


