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معاونت تحقیقات و فناوری

بسمه تعالي
کلیه معاونین محتزم پژوهشی دانشگاه های علوم پششکی و خذمات بهذاشتی درمانی()...
با سالم ٍ احتسام
بِ استحضاز هی زساًد هعاًٍت تحقیقات ٍ فٌاٍزی دز زاستای زاّبسدّای کالى ٍ اقداهات هلی سٌد زاّبسدی کشوَز دز اهوَز ًگبنواى
(هصَب شَزای عالی اًقالب فسٌّنی -سال  )۱۹۳۱اش آذزهاُ سال  ۱۹۳۹با هصَبِ شَزای هعاًٍیي ٍشازت بْداشوت ٍ ّوواٌّنی هعاًٍوت
تَسعِ هدیسیت ٍ هٌابع ٍشازت ،بسًاهِ جذب دستیار پژوهش (پششک/داروساس/دنذانپششک عمومی مشمول طزح نیزوی انسانی)
دز هساکص تحقیقاتی هصَب ٍشازت بْداشت ،دزهاى ٍ آهَشش پصشكی زا دز دستَز کاز خَد قساز دادُ است.
ّوچٌیي با ّواٌّنی دفتس ثبتًام ٍ تَشیع پیام آٍزاى بْداشت ٍشازت هتبَع ،دز تیسهاُ  ۱۹۳۱بسًاهِ جذب دستیار پژوهش سرزباس
دز هساکص تحقیقاتی زا آغاش ًوَدُ است کِ اطالعات کاهل آى دز ساهاًِ بسًاهِ بِ ًشاًی  http://rap.hbi.irآهدُ است.
خَاّشوٌد است تستیبی اتگاذ فسهایید تا هشگصات بسًاهِ ٍ ساهاًِ ثبتًام آى بِ ًحَ هقتضوی بوِ داًشواَیاى ٍ فواز التحصویالى آى
داًشناُ اطالع زساًی شَد ٍ هساکص تحقیقاتی هصَب اقداهات الشم بسای تشَیق ٍاجدیي شسایط بسای ثبتًام دز ایي بسًاهوِ زا اًاوام دٌّود
(طبق بسًاهِ عولیاتی سال  ،۱۹۳7تْیِ خبس حاٍی هحتَای هتٌی بس زٍی ٍبناُ داًشناُ ٍ ازسال ًاهِ بِ کلیِ داًشكدُّا/هساکص تحقیقواتی
تَصیِ هیشَد).
الشم بِ ذکس است دز حال حاضس ستاد نیزوهای مسلح با جذب دستیار پژوهش سزباس دز هساکص تحقیقاتی اسوتاى تْوساى ،اسوتاى
گیالى ،استاى هاشًدزاى ،استاى قن ،استاى قصٍیي ،استاى سوٌاى ،استاى هسکصی ،استاى شًااى ،استاى البسش ،استاى اصفْاى ،شْس تبسیص ،شْس
شیساش ٍ شْس هشْد هَافقت ًكسدُ است ٍ اطالعزساًی دز داًشناُّای شْسّای هرکَز هیبایست با ّدف جرب هتقاضیاى دز مزاکش سایز
دانشگاهها اًاام گیسدّ .سگًَِ تغییس دز پریسش شْسّا دز خبزهای صفحه نخست سامانه بزنامه دزج ٍ بِ زٍشزساًی خَاّد شد.
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