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کوهورت قمتحقیقاتی آگهی جذب نیزو بزای طزح   

 

 یزٍیً يیتاه یتزا )ٍالع در عاختواى هعاًٍت غذا ٍ دارٍی داًؾگاُ علَم پشؽىی لن( طزح وََّرت لن هجزی

 طیًفز اس افزاد ٍاجذالؾزا 16 تعذاددر طزح تحمیماتی وََّرت لن،  افزاد یزیتىارگ جْت خَد اسیهَرد ً یاًغاً

تِ تِ ؽزح  سیز  )یا ًیزٍی ؽزوتی( لزارداد تا هجزیتِ صَرت  ٌؼیٍ گش یتخصص ،ارسیاتی عوَهی كیرا اس طز

 وار هی گیزد.

 عٌَاى ردیف
 جٌغیت

 ؽزایط تعذاد هَرد ًیاس
 سى هزد

 دیپلن 1   ًیزٍی خذهات 1

 علَم پشؽىیوارداًی یا وارؽٌاعی هزتثط تا  1   تي عٌجی 2

 وارداًی یا وارؽٌاعی هزتثط تا علَم پشؽىی 2   پزعؾگز عوَهی 3

 وارؽٌاعی تغذیِ 4   پزعؾگز تغذیِ 4

 وارؽٌاعی علَم آسهایؾگاّی 3   پزعٌل آسهایؾگاّی 5

 یَلَصیذهیاپ ایآهار  غاًظیفَق ل 1   وٌتزل ویفی فیلذ 6

 عوَهی یا تالیٌیؽٌاعی رٍاًؾٌاعی روا 3   یپزعؾگز رٍاًؾٌاع 7

 پشؽه عوَهی یا وارؽٌاط پزعتاری یا وارؽٌاط هاهایی 1   هعایٌات 8

 

 

 اعتخذام یعوَه طیؽزا-1

 .یوؾَر هصزح در لاًَى اعاع یرعو اىیاس اد یىی ایاعالم  يیهث يیتِ د يیتذ – 1/1

 .زاىیا یاعاله یًظام جوَْر تیتاتع – 2/1

 تزادراى( ضُی)ٍ دائن اس خذهت تیهعاف ای یعوَه فِیخذهت ٍظ اىیداؽتي وارت پا -3/1

 .ٍ هَاد هخذر اتیتِ دخاً ادیعذم اعت -4/1

 .هَثز یجشائ تیعذم عاتمِ هحىَه -5/1

 .ؽَد یوِ اعتخذام ه یاًجام وار یتزا ییٍ تَاًا یٍ رٍاً یداؽتي عالهت جغواً -6/1

 .زاىیا یاعاله یجوَْر یالتشام تِ لاًَى اعاع -7/1

 



 اعتخذام یاختصاص طیؽزا -2

ٍ  یوارداً پلن،ید یلیدارًذگاى هذارن تحص یعال تزا 35عال عي توام ٍ حذاوثز  20داؽتي حذالل  :1/2 

 .یاًتؾار آگْ خیتا تارعال  40 یحزفِ ا یارؽذ ٍ دوتز یوارؽٌاع یلیدارًذگاى هذارن تحص یٍ تزا یوارؽٌاع

 

 :اسیًحَُ ثثت ًام ٍ هذارن هَرد ً -3

 (گزدد لیدلت ٍ خط خَاًا تىو تزي درخَاعت ؽغل) تا لی( تىوالف

 .یلیهذرن تحص يیآخز زیتصَ -

 .یوارت هل زیتصَ  -

 .توام صفحات ؽٌاعٌاهِ زیتصَ -

 تزادراى( ضُی) ٍ دائن تیهعاف ای یعوَه فِیخذهت ًظام ٍظ اىیوارت پا زیتصَ  -

 تیهعاف ایوا(  ةیضز يیهؾوَل ای یطزح یزٍّای)ً زاپشؽىاىیخذهت پشؽىاى ٍ پ يیطزح هؾوَل اىیپا زیتصَ -

 .اس آى

 عَاتك واری هزتثط تا پضٍّؼ -

 

 :هذارن ثثت ًام تحَیلًحَُ  -4

تِ   25/10/97   خیحذاوثز تا تار 15/10/97اس تاریخ  خَد راهلشم ّغتٌذ هذارن  طیٍاجذ ؽزا اىیهتماض -1/4

، عاختواى هعاًٍت غذا ٍ دارٍ، طثمِ دٍم، خیاتاى دوتز چوزاى، تلَار ؽْیذ تْؾتی، لن یتِ ًؾاً صَرت حضَری

 تحَیل دٌّذ. وََّرت لنی  هجوَعِ

 .اثز دادُ ًخَاّذ ؽذ ةیتزت تحَیل دادُ ؽَدوِ تعذ اس هْلت ثثت ًام  یهذارو ایهذارن ًالص ٍ  تِ

 12تا  9عاعت هزاجعِ 

 

 تذوزات: -5

 الشاهی اعت. َتزیواهپ آؽٌایی تا ٍ یاهَر پضٍّؾآؽٌایی تا  8تا  2تزای ردیف ّای 

 هی تاؽذ. تعذ اس ظْز 4تا صثح  7.5اس  یعاعت وارتِ وار گیزی هی ؽًَذ ٍ  توام ٍلتًیزٍّا تِ صَرت 

 لن، جٌة تیوارعتاى ؽْیذ تْؾتی هی تاؽذ. وار هحل

 هحل سًذگی ٍ رفت ٍ آهذ ٍجَد ًذارد.تعْذی تزای تاهیي 

 عال 5تا حذالل  ذی( ٍ لاتل توذیا تِ صَرت ؽزوتی طزح ی)تا هجز د یه عالِتِ صَرت لزاردا زٍیً جذب

 هی تاؽذ. طثك لاًَى وار وِیٍ ت ایٍ هشا حمَق

 ؽَد. یهَسػ ٍ آسهَى اًجام هآهذارن، هصاحثِ،  ِیاٍل یتعذ اس تزرع لزار داد



 


