
 آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني

  

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت آموزشي

 مركز امور هيئت علمي

 هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي

  

به اطالع مي رساند، هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي مركز امور هيئت علمي معاونت  با استعانت از درگاه خداوند متعال

فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي  نوزدهمينزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي آموزشي و

هاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشكده در پيماني

تي بوده و مالك ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن ثبت نام به صورت متمركز و اينترنخاطر نشان مي سازد نمايد برگزار مي
 باشد.كد رهگيري مي

  

 مي باشد. 1081 /80/80مورخ  30تا ساعت  1081 /80/ 32ز تاریخ ا دو هفتهالكترونيكي به مدت  مهلت ثبت نام

 

 اري شرد  بره  زات علمي، صررفا  بره مسرتتدات بارگرذ    داوطلبان محترم، در احتساب امتيا توصيه مهم:***

 صورت الكترونيكي در سامانه امتياز تعلق مي گيرد.
  

 شرایط عمومي 

 الف( اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسالمي و قانون اساسي

 ب( تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي 

                         ج( داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران
 ت از استخدام دولتي و سابقه محكوميت كيفري و جزائيد( عدم محكوميت به محرومي

 ه( عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روانگردان

و( انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و ياا پاياان دوره ضارورت    
 نظام )ويژه آقايان(

مومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هياات مركازي جاذب وزارت متباوع     ز( تاييد صالحيت هاي علمي و ع
 طبق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

  

 شرایط اختصاصي 

هااي بااليني و دانشانامه دكتاراي     دارا بودن دانشنامه تخصصي و فاو  تخصصاي )و ياا گاواهي دوره فلوشاي ( در رشاته       - 1

 هاي علوم پايهارشناسي ارشد در رشته( و يا مدرك ك (Ph.Dتخصصي
 

سال و باراي دارنادگان دانشانامه دكتاري      53حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند  - 3

 سال است.  53( و دانشنامه تخصصي و فو  تخصصي و يا دوره فلوشي  Ph.Dتخصصي )



و تكنولاوژي   به استثناي كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي اتا  عما   سي ارشدمستخدمين كشوري با مدرك كارشنا( 1-2 تبصره

  در فراخوان شركت نمايند.توانتد نميگردش خون و هوشبري 

و  %13برنامه ششم توسعه شام  فرزنادان و همساران شاهدا ، جانباازان      09در مورد ايثارگران مشمول بند پ ماده  (2-2تبصره 
مااه حضاور در    6و باالتر ، رزمنادگان باا حاداق      %23و همسران آزادگان، فرزندان و همسران جانبازان باالتر، آزادگان، فرزندان 

لي جبهه كه داراي مدرك علمي دكتراي مورد تائيد وزارتخانه هاي علوم و بهداشت مي باشند و شرايط علمي مصوب شاوراي عاا  
 اشند.از شرايط سني مذكور معاف مي ب انقالب فرهنگي را داشته باشند

 سن ساير متقاضيان و موارد خاص با تاييد هيات اجرايي جذب در هيات مركزي جذب قاب  بررسي خواهد بود. (5-2تبصره 

 سال سنوات خدمت در استخدام كشوري را دارند واجد شرايط شركت در فراخوان نمي باشند. 13داوطلباني كه بيش از  -2

خدمت دارند با تاييد هيات اجرايي جذب در هيات مركزي جاذب قابا  بررساي     سال سنوات 13تبصره : موارد خاص كه بيش از 
 خواهد بود.

 .باشدمي ممتوعشركت افراد مشغول به تحصي  در فراخوان  -0

يا فو  تخصص و يا فلوشي  پذيرفته شوند نيز مشمول   Ph.Dتبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراح  جذب در آزمون
 پرونده آنها از دستور كار جذب خارج خواهد شد.اين بند بوده و 

شركت متعهدين خدمت به دانشگاهها و دانش آموختگان مقاطع مورد تاييد تحصيلي، در آزمون فراخوان دانشگاهها بالماانع   - 5

سااير   گذرانناد در فراخاوان  است. شركت در فراخوان )متعهدين خدمت كه تعهدات را در يكي از دانشگاههاي علوم پزشاكي ماي  
 دانشگاهها به غير از دانشگاه مح  تعهد يا خدمت با موافقت كتبي موسسه مبداء ممكن خواهد بود(.

 جهات شاركت در فراخاوان    ( و كارشتاس ارشرد Ph.Dصرفا  دكتراي تخصصي )( دانش آموختگان مقاطع 1-3تبصره 

 .نياز به شروع تعهدات در دانشگاهها ندارند

كه بنا به نياز دانشگاه بصورت كتبي، تعهدات خود را بصورت غير هيئات علماي    Ph.Dارشد و ( متقاضيان كارشناس 2-3تبصره 
توانند در فراخوان دانشگاه مح  تعهد شركت نمايند. و درصورت موافقات دانشاگاه محا  خادمت/مح  تعهاد      گذرانند نيز ميمي
 توانند در فراخوان ساير دانشگاهها شركت نمايند.مي

 مرا (  30بعد از گذشت دور  ضررورت ) فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علماي،   ( شركت در5-3 تبصره

باشد. بديهي است جذب نهايي و پيماني شدن افراد مذكور پس از اتمام تعهد و انجام فرايند صدور كاارت پاياان خادمت    مي ميسر
 خواهد بود.

داشتن موافقت كميسيون مشرتر  درمران و    متخصصين متعهد خدمت درماني صرفا  در صورت( 5- 3تبصره 

توانند در فراخوان دانشگاه مح  تعهد شركت نمايند. و در صورت موافقت كتبي دانشگاه مح  تعهاد  مي آموزش وزارت متبوع

 مااه باه پاياان تعهادات درمااني      6توانند شركت نمايند. الزم به ذكر اسات چنانچاه كمتار از    در فراخوان ساير دانشگاهها نيز مي
متقاضيان باقي مانده باشد شركت آنان در فراخوان عليرغم نداشتن موافقت كميسيون مشترك آموزش و درمان وزارت متباوع در  

 باشد.فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بالمانع مي

یا از سرهميه متراطق محرروم و سرهميه      سهميه استخدامي و( متخصصين متعهد خدمت درماني كه از 3- 3تبصره 

قت كميسيون مشترك درمان و آموزش  جهت پذيرش در دوره تخصصي استفاده كرده باشند، صرفاً درصورت داشتن مواف خانمها

 توانند در فراخوان شركت نمايند.زارت متبوع ميوو يا معاونت آموزشي 

كاه بصاورت درمااني ياا هياات علماي در دانشاگاه تعهاد          دندانپزشركي ( متخصصين داراي دانشنامه تخصصي 6- 3تبصره 

و درصورت موافقت دانشگاه مح  خدمت/مح  تعهد  اه مح  انجام تعهدات شركت نمايند،توانند در فراخوان دانشگگذرانند ميمي



 توانند در فراخوان ساير دانشگاهها شركت نمايند.مي

كه تعهدات فو  تخصص را به صورت درماني ياا هياات علماي     فوق تخصصي( دارندگان مدرك قبولي دانشنامه 7- 3تبصره 

 توانند در فراخوان دانشگاه مح  تعهد خود شركت نمايند. ميگذرانند صرفاً مي

توانند در فراخوان دانشگاه مح  تعهد شركت نمايناد. و همچناين تنهاا در صاورت بااقي      اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي
توانناد در فراخاوان   يان تعهدات )فو  تخصص( و با موافقت كتبي دانشگاه مح  خدمت/مح  تعهد ماي ماه به پا 6ماندن حداكثر 

 ساير دانشگاهها نيز شركت نمايند. 

پذیرش مدار  مشابه عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و  -6

 . باشد ممتوع مي

انتخااب   5مي توانند جهت شركت در فراخوان  نخبگانوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگي، بر اساس مص -0

باشد. واجدين شرايط نخبگي با امتيااز وياژه در فرآيناد     پژوهشيو دو انتخاب  آموزشيداشته باشند كه مي بايست دو انتخاب 

 ر آنكه گواهي نخبگي را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمايند.باشند مشروط بپذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي

درصد و بااالتر، آزادگاان و همساران و فرزنادان آناان، همساران و        13ايثارگران شام  فرزندان و همسران شهدا، جانبازان   -0

اي مدرك علمي دكتراي مورد تايياد  سابقه حضور در جبهه كه دارماه   6درصد و باالتر، رزمندگان با حداق   23فرزندان جانبازان 

در اولويات   شرایط علمي مصوب شوراي عالي انقالب فرهتگي را داشته باشرتد  باشند ووزارتين علوم و بهداشت مي

 استخدام قرار دارند.

رسانيده تحصيالت خود را به پايان هاي غيرحضوري  همتقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور )دوره هاي مجازي( و يا دور -0

 اند نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند.

در  توانترد نمري شاغ  به صورت رسمي و پيماني در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور  اعضاي هيات علمي -18

 فراخوان شركت نمايند

توانناد در فراخاوان   ر صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر ميمتقاضياني كه بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها د -11

 توانند در فراخوان دانشگاه مح  تعهد بورسيه شركت نمايند. آن دانشگاه شركت نمايند، در غير اين صورت تنها مي

اخاوان اعاالم شاده در    متقاضيان دارنده مدرك تحصيلي باالتر از رشته و مقطع اعالم شده در فراخوان، حق شاركت در فر  -13

 . تر را ندارندمقطع پایين

هاا باا مادرك تخصصاي     گيري در ماورد بررساي پروناده   در مواردي كه اعالم نياز دوره فلوشي  قيد شده، تصميم (1-12 تبصره
 )درصورت عدم مراجعه متقاضي با مدرك دوره فلوشي  اعالم شده( بر عهده هيئت مركزي جذب خواهد بود.

نچه اعالم نياز تخصص باليني )دانشنامه تخصصي( قيد شده باشد تصاميم گياري در خصاوص بررساي پروناده      چنا(2-12تبصره 
 متقاضيان با مدرك دوره فلوشي  بر عهده هيات مركزي خواهد بود.

  

هاي پرستاري تتها به صرورت براليتي   هاي مامایي، بهداشت باروري و كليه گرایشآموختگان رشتهدانش  -

 ي علوم پزشكي خواهتد شد.جذب دانشگاهها

  

پزشكي اجتماعي و طب سالمتدي  -طب كار  -طب ورزشي  -دانش آموختگان رشته هاي طب هوا فضا   -

 توانتد در فراخوان شركت نمایتد.پس از فراغت از تحصيل ميبالفاصله 

  



توانترد در  يارایه عدم نياز سازمان پزشركي قرانوني مر     دانش آموختگان رشته پزشكي قانوني به شرط -

 یتد.فراخوان شركت نما

  

چتانچه در هر یك از مراحل پذیرش یا پس از آن خالف اطالعات اعالم شد  توسط متقاضي محرز شود،  -

     مراحل طي شد  كان لم یكن تلقي شد  و در صورت صدور حكم استخدامي حكرم صرادر  ل رو و برال اثرر      

 مي گردد .

  

      از خواهد بود، ليكن داوطلب فقط مي تواند یكي از دانشگاهها را دانشرگا  مرادر  شركت در فراخوان دو دانشگا  مج

 كرمان و اهواز ( انتخاب نماید. -مشهد  -تبریز –اصفهان  -شيراز –شهيد بهشتي  -ایران –) تهران

  

تبصر : از بين اولویتهاي انتخابي متقاضي، اولویت با جذب در دانشگاهي است كره هيئرت مركرزي جرذب     

نمایرد بره خردمت    تائيد كرد  است و متقاضي مكلف است در اولين محلي كه هيئت مركزي جذب تائيد مي

 مش ول شود.

  

  

 ذكرات بسيار مهم***ت

 استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها:  

 متوط به موافقت سازمان اداري استخدامي كشور با اعطاي مجوز جهت جذب خواهد بود -1

 ردیف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذیربط خواهد بود. متوط به داشتن  -3

به صورت تمام وقت ج رافيایي و در مرتبه مربري بره    استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استادیار   -2

 صورت تمام وقت مي باشد .

تاري متقاضياني كه در مقطع كارشتاسي ارشد جهت مرتبه مربي در رشته پرستاري بره صرورت پرسر    – 0

سال بعد از پيماني شدن  5مستقر در بالين جذب مي شوند به استتاد آیين نامه پرستاري مستقر در بالين تا 

 حق ادامه تحصيل در مقطع باالتر را ندارند.

  

  

  

 


