
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات و مذارک السم تزای ثثت وام

 اطالعات شخصی

ًام ٍ ًام خااًَدگی،  اااخ ت اَ،اش  راواخُ رٌاهاٌاهِ       

هحل صشٍخ  کش هل،  ٍضعیت اأّل  خرتِ  احصایل،   

هعشل آخر ي هقطع احصیل،  یَدّ،/هشخک هبٌ، بار  

اأ یش هعشل  آگخس هحل هکًَت  پست د،کترًٍیکا،   

 (،یٌک )دختیاخیالفي ثابت  الفي ّوردُ  

 ساتقه علمی داوطلة 

 هشخک  هال دخذ  گدًشگاُ :مذارک داوشگاهی-

هال دخاذ  نٌاَدى    :جوایش و افتخارات کسة شذه-

 جا سُ  ا دفتخاخ

 های علمیها و ارگانعضویت در ساسمان-

ًام هشخک  هحل دخاذ   :های خارجی تسلط ته ستان-

هشخک  ًورُ دخذ رشُ  هال دخذ هشخک  فا ل هاشخک  

 ()جْت باخیذدخی

نٌاَدى هقا،اِ  فْرهات     :فْرهت هقاالت چاپ راشُ -

ًَ سٌشیاى )بِ ارایب(  نٌَدى هجلِ  باًاک دالعنااا،   

  PubMed) ًوا ااااااااااِ کٌٌااااااااااشُ 

ISI،Webof Science, Scopus)، ُرااواخ 

ISSN   هجلِ  ،یٌک هقا،ِ  هال دًتشااخ  فا ال pdf  

 (هقا،ِ )جْت باخیذدخی

 

یپژوهش انتزوامه جذب دستیار  

Research assistant 

 Project 

(R.A.P) 

 اوتخاب مزکش
اَدًااش هااِ هرکااس هتقاضاا، هاا،گخ د ااي مسااوت 

احقیقاا، خد دز هیاى ،یست هردکس )کِ بِ صاَخت  

،یست کشاَ ، مابال هشااّشُ دهات( دًتخاا  ٍ      

گ،یاال دًتخااا  خااَگ خد اَضاایم گّااش  ّو ٌاایي 

دی هبٌ، بر ًیاز آى هرکاس احقیقااا،    چٌاً ِ ًاهِ

بِ خاشهات ٍی گدخگ  گخ د اي مساوت باخیاذدخی     

 .کٌش

    ِ  هاااا ت **جْااات کساااب دالعناااات بیشاااتر بااا

http://rap.hbi.ir/  هردجعِ ًوا یش  

 

 دااگشنه علوم زپشکی گیالن

 معاونت تحقیقات و فناوری 
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برًاهاِ ٍ اوُ     «جذ  گهتیاخ پاوٍّ  »ًاهِ بر  

د،تحصایعى براار    پوٍّش، باردی پاذ رف فااخ    

نلَم پسرک، گخ هردکس احقیقاا، هصَ  ٍزدخت 

بْشدرت جْت یذخدًشى الرح ًیرٍی دًساً، ٍ  ا 

گٍخُ هربازی دهت  دّاشد  دصال، د اي برًاهاِ     

 :نباخاٌش دز

 اَهعِ نلن ٍ فٌاٍخی گخ حَزُ هعهت-

 پسرک،اأهیي هٌابع دًساً، هردکس احقیقاا، نلَم -

 د،تحصیعى برار نلَم پسرک،اشَ ق فاخ -

 کاّ  خًٍش هْاجرت ًخبگاى حَزُ هعهت-

 :رَگد ي برًاهِ بِ گٍ رکل ز ر دجرد ه،

جففذب دسففتیاران پففژوه    -الفف 

مخصوص مشموالن خذمات موضفو   

قاوون خذمت پششكان و پیزاپششكان 

  ()طزح ویزوی اوساوی

جااذ  گهااتیاخدى  »هااْویِ هاااالًِ برًاهااِ   

پسراک نواَه، )خااًن     30حشدکثر « پوٍّش،

گًشدًپسرااک نوااَه،  70هجاارگ  ااا هتأّاال( ٍ 

)خاًن/ آما(  ا گدخٍهاز نوَه، )خاًن/ آما( دهت  

 :ررد ط جذ  بِ ررح ز ر دهت

 

  ا باالار 17هعشل  -1

 حشدمل  ک هقا،ِ هٌتشار راشُ ٍ ًوا اِ راشُ گخ    -2

ISI:Web of Science  ااا  PubMed: 

MEDLINE  ِنٌَدى ًَ سٌشُ دٍل  ا هساوٍل  اا   ب

حشدمل گٍ هقا،ِ هٌتشر رشُ ٍ ًوا اِ راشُ گخ ًوا اِ    

ًاهااِ ّااای فَو)بااشٍى راارل ًفاار دٍل  ااا ًَ سااٌشُ  

 (هسئٍَل

پرًٍشُ دفردگ فاخ  د،تحصیل دز گدًشگاُ ّای :1تثصزه 

اْردى  رْیش بْشات،  د اردى  هشاْش  ابر اس      )1ایپ 

  ٍدجاش  16باا هعاشل    (دصفْاى  ریردز  کرهاى  دّاَدز 

ٍ باا هاَدبق احقیقااا، برجساتِ ًیاس هاَخگ        2ررل 

 .برخه، مردخ ه، ییرگ

ِ  :2تثصزه   بٌاشی هردکاس   ًحَُ اَز ع بر دهااس خابا

احقیقاا، گخ دخزرایاب، هاا،یاًِ کاِ اَهاط هعاًٍات      

 .ییرگرَگ  صَخت ه،احقیقات ٍ فٌاٍخی دًجام ه،

 

 

سفزتاس    جذب دستیاران پژوه  -ب

مخصوص مشفمولیه خفذمت ومفام    

 وظیفه

ٍدجش ّر هاِ رارل    هشوَالى خشهت هربازی

گهااتیاخ پااوٍّ  »اَدًٌااش گخ برًاهااِ هاا، ز اار

 :ًام کٌٌشثبت« هرباز

فاااخ  د،تحصاایعى پسرااک،  گدخٍهااازی ٍ    -1

ّای نلَم گخ خرتِ PhDگًشدًپسرک، نوَه،  

 پسرک، ٍ کاخرٌاه، دخرش نلَم پا ِ

 ر ا باالا 16هعشل -2

3- ِ  چاپ حشدمل  ک هقا،ِ ًوا ِ رشُ گخ ًوا ا

 ِ   اا  ISI: Web of science ّاای ًاها

PubMed: MEDLINE ا  ٍ Scopus 

دهاتاى اْاردى     گخ هردکاس احقیقااا،  : تثصزه 

دهتاى ییعى  دهتاى هازًشخدى  راْر دصافْاى    

موافقفت وشفذه    رْر ابر اس  راْر رایردز   

 است
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