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 آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني

  

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت آموزشي

 مركز امور هيئت علمي

 هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي

  

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

 ن فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيمانييهفدهمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي آموزش

هاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار  دانشكده/ رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها  در
 .باشد بت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن كد رهگيري مينمايد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي بوده و مالك ث مي
  

 از اول آبان ماه به مدت یكماه باز خواهد بودمهلت ثبت نام 

  

 شرایط عمومي 

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

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

                         داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران( ج
 عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محكوميت كيفري و جزائي( د

 عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روانگردان( ه

انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضررورت نظرام   ( و
 (ويژه آقايان)
تاييد صالحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات مركزي جرذب وزارت متبروع طبر     ( ز

 مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي

  

 شرایط اختصاصي 

و دانشررنامه دكتررراي هرراي برراليني  در رشررته( و يررا گررواهي دوره فلوشرري )دارا بررودن دانشررنامه تخصصرري و فررو  تخصصرري  - 1

 هاي علوم پايه و يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته(  (Ph.Dتخصصي

سرال و برراي دارنردگان دانشرنامه دكترري       53حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كه مدرك كارشناسي ارشرد داشرته باشرند     - 2

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

، بورد تخصصي و فو  تخصصي هستند تنها درصورت دارا بودن (  (Ph.Dمستخدميني كه داراي مدرك دكتراي تخصصي: 1تبصره
 2ان مطاب  بند ين دسته متقاضيا يط سنيشرا. سال سنوات خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي شركت نمايند13حداكثر 

 .خواهد بود يط اختصاصيشرا
ط يت شررا ير برا رعا )اترا  عمر     يارشد رشته تكنولرو   يكارشناس يارشد به استثنا يبا مدرك كارشناس ين كشوريمستخدم:2تبصره

 . نديدر فراخوان شركت نماتوانند  ينم( 1تبصره 

 .باشد مي ممنوعشركت افراد مشغول به تحصي  در فراخوان  -3

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

شركت متعهدين خدمت به دانشگاهها و دانش آموختگان مقاطع مورد تاييد تحصريلي، در آزمرون فراخروان دانشرگاهها بالمرانع       - 4



 

 

گذراننرد در فراخروان سراير     تعهردات را در يكري از دانشرگاههاي علروم پزشركي مري      متعهدين خدمت كه )شركت در فراخوان . است
 (.دانشگاهها به غير از دانشگاه مح  تعهد يا خدمت با موافقت كتبي موسسه مبداء ممكن خواهد بود

ه از بين جهت شركت در فراخوان و كارشناس ارشد( Ph.D) يتخصص يصرفاً دكترادانش آموختگان مقاطع ( 1-5تبصره 

 .شروع تعهدات در دانشگاهها ندارند

كه بنا به نياز دانشگاه بصورت كتبي، تعهدات خرود را بصرورت غيرر هيئرت علمري       Ph.Dمتقاضيان كارشناس ارشد و ( 2-5تبصره 
وانند ت يمح  تعهد م/و درصورت موافقت دانشگاه مح  خدمت. توانند در فراخوان دانشگاه مح  تعهد شركت نمايند گذرانند نيز مي مي

 .ندير دانشگاهها شركت نمايدر فراخوان سا

 (مداه  24)بعدد از گذشدت دوره ودرورت    شركت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيرات علمري،   ( 5-5تبصره
خواهد بديهي است جذب نهايي و پيماني شدن افراد مذكور پس از اتمام تعهد و انجام فرايند صدور كارت پايان خدمت . باشد مي ميسر
 .بود

متخصصين متعهد خدمت درماني صرفاً در صورت داشتن موافقدت كمييديون مشدترر درمدان و     ( 5- 5تبصره 

و در صورت موافقت كتبي دانشگاه مح  تعهرد در  . نديتوانند در فراخوان دانشگاه مح  تعهد شركت نما مي آموزش وزارت متبوع

ماه به پايان تعهدات درماني متقاضيان باقي  6الزم به ذكر است چنانچه كمتر از . دتوانند شركت نماين يز ميفراخوان ساير دانشگاهها ن
مانده باشد شركت آنران در فراخروان عليررغد نداشرتن موافقرت كميسريون مشرترك آمروزش و درمران وزارت متبروع در فراخروان            

 .باشد دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بالمانع مي

 ه خانمهايه مناطق محروم و سهميا از سهمیو  يه استخداميسهمكه از  يدرمانن متعهد خدمت يمتخصص( 3- 5تبصره 

ون مشترك درمان و آموزش وزارت متبوع يسياستفاده كرده باشند، صرفاً درصورت داشتن موافقت كم يرش در دوره تخصصيجهت پذ
 .نديتوانند در فراخوان شركت نما يم

گذراننرد   كه بصورت درماني يا هيات علمي در دانشگاه تعهرد مري   دانپزشكيدنمتخصصين داراي دانشنامه تخصصي ( 6- 5تبصره 

تواننرد در   يمح  تعهد مر /و درصورت موافقت دانشگاه مح  خدمت. توانند در فراخوان دانشگاه مح  انجام تعهدات شركت نمايند مي
 .ندير دانشگاهها شركت نمايفراخوان سا

كه تعهدات فو  تخصرص را بره صرورت درمراني يرا هيرات علمري         فوق تخصصيدارندگان مدرك قبولي دانشنامه ( 7- 5تبصره 

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

ن تنها در صورت براقي مانردن   يو همچن. نديتوانند در فراخوان دانشگاه مح  تعهد شركت نما اين متقاضيان پس از شروع تعهدات مي
تواننرد در فراخروان سراير     يمحر  تعهرد مر   /و با موافقت كتبي دانشگاه مح  خردمت ( فو  تخصص)ان تعهدات يماه به پا 6حداكثر 

 . دانشگاهها نيز شركت نمايند

پذیرش مددارر مشدابه   عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشرد و   -5

 . باشد  ممنوع مي

انتخراب   5مي تواننرد جهرت شرركت در فراخروان      نخبگانر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگي، ب -6

واجدين شررايط نخبگري برا امتيراز ويرژه در فرآينرد       . باشد پژوهشيو دو انتخاب  آموزشيداشته باشند كه مي بايست دو انتخاب 

 .د مشروط بر آنكه گواهي نخبگي را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمايندباشن پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي

درصد و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسرران و فرزنردان    13ثارگران شام  فرزندان و همسران شهدا، جانبازان يا  -7

ن علروم و  يد وزارتر ييمورد تا يدكترا يمدرك علم يدارا سابقه حضور در جبهه كه 6درصد و باالتر، رزمندگان با حداق   23جانبازان 

 .ت استخدام قرار دارنديدر اولو را داشته باشند يانقالب فرهنگ يعال يمصوب شورا يط علمیشرا باشند و يبهداشت م

يان رسانيده اند تحصيالت خود را به پاهاي غيرحضوري   هو يا دور( دوره هاي مجازي)متقاضياني كه از طري  آموزش از راه دور  -8

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

در فراخوان  توانند ينمكشور  يشاغ  به صورت رسمي و پيماني در دانشگاهها و موسسات آموزش عال اعضاي هيات علمي -9

 نديشركت نما



 

 

تواننرد در فراخروان آن    ا در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر ميمتقاضياني كه بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنه -11

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

مقطع فراخوان اعالم شرده در   متقاضيان دارنده مدرك تحصيلي باالتر از رشته و مقطع اعالم شده در فراخوان، ح  شركت در -11

 . تر را ندارند پایين

درصرورت عردم   ) يها با مدرك تخصصر  پرونده يدر مورد بررس يريگ ديد شده، تصمي  قياز دوره فلوشيكه اعالم ن يدر موارد: تبصره
 .جذب خواهد بود يئت مركزيبر عهده ه(   اعالم شدهيبا مدرك دوره فلوش يمراجعه متقاض

  

هاي پرستاري تنهدا بده صدورت بداليني      هاي مامایي، بهداشت باروري و كليه گرایش ان رشتهآموختگ دانش  -

 .جذب دانشگاههاي علوم پزشكي خواهند شد
  

پزشكي اجتمداعي و طدب سدالمندي     -طب كار  -طب ورزشي  -دانش آموختگان رشته هاي طب هوا فضا   -

 .دتوانند در فراخوان شركت نماین پس از فراغت از تحصيل مي
  

توانندد در   ارایه عددم نيداز سدازمان پزشدكي قدانوني مدي        دانش آموختگان رشته پزشكي قانوني به شرط -

 .فراخوان شركت نمایند
  

چنانچه در هر یك از مراحل پذیرش یا پس از آن خالف اطالعات اعالم شده توسط متقاوي محدرز شدود،    -

 حكم استخدامي حكم صادره لغو و بال اثر مي گردد مراحل طي شده كان لم یكن تلقي شده و در صورت صدور 

  

) شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليكن داوطلب فقط مي تواند یكدي از دانشدگاهها را دانشدگاه مدادر     

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

د يد جدذب تا   يئت مركزياست كه ه يت با جذب در دانشگاهی، اولويمتقاو يانتخاب يتهایلون اوياز ب: تبصره

د بده خددمت مشدغول    ید نما يد ميجذب تا  يئت مركزيكه ه ين محليمكلف است در اول يكرده است و متقاو

 .شود
  

  

 تذكرات بييار مهم

 :استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها  

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

 . منوط به داشتن ردیف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذیربط خواهد بود -2

به صورت تمام وقت جغرافيدایي و در مرتبده مربدي بده       استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استادیار   -3

 .صورت تمام وقت مي باشد 
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