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 آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی

 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
 معاونت آموزشی

 مرکز امور هیئت علمی

 هیات مرکزي جذب اعضاي هیات علمی
 

به اطالع می رساند، هیات مرکزي جذب اعضاي هیات علمی مرکز امور و در آستانه سال نو و با تبریک اعیاد شعبانیه با استعانت از درگاه خداوند متعال 
 فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی جدهمینههیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 

و پژوهشی وابسته را برگزار مینماید ثبت نام به صورت دانشکدههاي علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی / رشته هاي علوم پایه و بالینی دانشگاهها  در
 .متمرکز و اینترنتی بوده و مالك ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیري میباشد

 می باشد 1400فروردین  31مورخ  24تا ساعت  1399ماه اسفند 27مهلت ثبت نام از 

 ،ده به صورت الکترونیکی در سامانهعلمی ، صرفاً به مستندات بارگذاري شداوطلبان محترم، در احتساب امتیازات  :توصیه مهم
 گیرد امتیاز تعلق می

 شرایط عمومی 
  اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوري اسالمی و قانون ساسی )الف
 تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی  )ب
 داشتن تابعیت جمهوري اسالمی ایران )ج
  یت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت کیفري و جزائیعدم محکوم )د
 گردان عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روان )ه
 )ویژه آقایان(انجام خدمت وظیفه عمومی ، دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام  )و
تایید صالحیت هاي علمی و عمومی داوطلبان در هیات هاي اجرایی جذب دانشگاهها و هیات مرکزي جذب وزارت متبوع طبق مصوبات شوراي عالی  )ز

 انقالب فرهنگی
 

 شرایط اختصاصی
 و یا مدرك ) (Ph.Dتخصصیالینی و دانشنامه دکتراي هاي ب در رشته )و یا گواهی دوره فلوشیپ(دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی   -1

 هاي علوم پایه کارشناسی ارشد در رشته
و دانشنامه  )Ph.D (سال و براي دارندگان دانشنامه دکتري تخصصی 35حداکثر سن براي داوطلبین استخدام که مدرك کارشناسی ارشد داشته باشند  -2

 .سال است  45تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ 
سال سنوات  15، بورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها درصورت دارا بودن حداکثر  ) (Ph.Dکه داراي مدرك دکتراي تخصصیمستخدمینی : 1تبصره

 .شرایط اختصاصی خواهد بود 2بند   قشرایط سنی این دسته متقاضیان مطاب. خدمت می توانند در فراخوان جذب هیات علمی شرکت نمایند
در  توانند ینم )1با رعایت شرایط تبصره (مستخدمین کشوري با مدرك کارشناسی ارشد به استثناي کارشناسی ارشد رشته تکنولوژي اتاق عمل  :2تبصره

 . فراخوان شرکت نمایند
 .میباشد ممنوعشرکت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان  -3

از  یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند بوده و پرونده آنها Ph.D چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون: تبصره 
 .دستور کار جذب خارج خواهد شد

 شرکت در فراخوان . شرکت متعهدین خدمت به دانشگاهها و دانش آموختگان مقاطع مورد تایید تحصیلی، در آزمون فراخوان دانشگاهها بالمانع است -4



 

 

 خدمت که تعهدات را در یکی از دانشگاههاي علوم پزشکی میگذرانند در فراخوان سایر دانشگاهها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت بامتعهدین (
 ).موافقت کتبی موسسه مبداء ممکن خواهد بود

نیاز به شروع تعهدات در  جهت شرکت در فراخوان و کارشناس ارشد )Ph.D (صرفاً دکتراي تخصصیدانش آموختگان مقاطع  )1- 4تبصره 
 .دانشگاهها ندارند

 تعهدات خود را بصورت غیر هیئت علمی میگذرانند نیز می توانند در که بنا به نیاز دانشگاه بصورت کتبی، Ph.Dمتقاضیان کارشناس ارشد و  )2-4تبصره 
 .هد میتوانند در فراخوان سایر دانشگاهها شرکت نمایندمحل تع/صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و در. فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند

 بدیهی است. باشد می میسر )ماه 24 (بعد از گذشت دوره ضرورتشرکت در فراخوان براي مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی،  )3-4تبصره
 .خدمت خواهد بود جذب نهایی و پیمانی شدن افراد مذکور پس از اتمام تعهد و انجام فرایند صدور کارت پایان

 متخصصین متعهد خدمت درمانی صرفاً در صورت داشتن موافقت کمیسیون مشترك درمان و آموزش وزارت متبوع  )4-  4تبصره 
. نمایند و در صورت موافقت کتبی دانشگاه محل تعهد در فراخوان سایر دانشگاهها نیز میتوانند شرکت. میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند

کمیسیون  تن موافقتنداش مماه به پایان تعهدات درمانی متقاضیان باقی مانده باشد شرکت آنان در فراخوان علیرغ 6الزم به ذکر است چنانچه کمتر از 
 .باشد مشترك آموزش و درمان وزارت متبوع در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشکی کشور بالمانع می

 جهت پذیرش در دوره سهمیه استخدامی و یا از سهمیه مناطق محروم و سهمیه خانمهاخدمت درمانی که از متخصصین متعهد  )5-  4تبصره 
 .تخصصی استفاده کرده باشند، صرفاً درصورت داشتن موافقت کمیسیون مشترك درمان و آموزش وزارت متبوع میتوانند در فراخوان شرکت نمایند

 که بصورت درمانی یا هیات علمی در دانشگاه تعهد می گذرانند میتوانند در فراخوان دندانپزشکیی متخصصین داراي دانشنامه تخصص )6-  4تبصره 
 .محل تعهد میتوانند در فراخوان سایر دانشگاهها شرکت نمایند/و درصورت موافقت دانشگاه محل خدمت. دانشگاه محل انجام تعهدات شرکت نمایند

 که تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیات علمی میگذرانند صرفاً می توانند در فوق تخصصیه دارندگان مدرك قبولی دانشنام )7-  4تبصره 
 .فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شرکت نمایند 

 ماه به پایان 6و همچنین تنها در صورت باقی ماندن حداکثر . این متقاضیان پس از شروع تعهدات میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شرکت نمایند
 .محل تعهد میتوانند در فراخوان سایر دانشگاهها نیز شرکت نمایند /و با موافقت کتبی دانشگاه محل خدمت )فوق تخصص(تعهدات 

 . پذیرش مدارك مشابه ممنوع میباشد عنوان رشته متقاضی می بایست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و  -5
انتخاب داشته باشند که می بایست  5می توانند جهت شرکت در فراخوان  نخبگاناساس مصوبات هیات عالی جذب شوراي عالی انقالب فرهنگی ، بر -6

 باشند واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش هیات علمی دانشگاهها داراي اولویت می. باشد پژوهشیو دو انتخاب  آموزشیدو انتخاب 
 .مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شرکت در فراخوان ارائه نمایند

 درصد و 25درصد و باالتر، آزادگان و همسران و فرزندان آنان، همسران و فرزندان جانبازان  15ایثارگران شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان  -7
شرایط علمی مصوب باشند و  اراي مدرك علمی دکتراي مورد تایید وزارتین علوم و بهداشت میسابقه حضور در جبهه که د 6باالتر، رزمندگان با حداقل 

 .در اولویت استخدام قرار دارند شوراي عالی انقالب فرهنگی را داشته باشند
 توانند در فراخوان اند نمی ن رسانیدهو یا دوره هاي غیرحضوري تحصیالت خود را به پایا )دوره هاي مجازي(آموزش از راه دور   قمتقاضیانی که از طری -8

 .جذب هیات علمی دانشگاههاي علوم پزشکی کشور شرکت نمایند
 در فراخوان شرکت نمایند نمیتوانندشاغل به صورت رسمی و پیمانی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور  اعضاي هیات علمی -9

ایند، در متقاضیانی که بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه دیگر میتوانند در فراخوان آن دانشگاه شرکت نم - 10
 .غیر این صورت تنها میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شرکت نمایند 

 .مقطع پایینتر را ندارندشرکت در فراخوان اعالم شده در  قه و مقطع اعالم شده در فراخوان، حمتقاضیان دارنده مدرك تحصیلی باالتر از رشت - 11
درصورت عدم مراجعه متقاضی با (ها با مدرك تخصصی  گیري در مورد بررسی پرونده مدر مواردي که اعالم نیاز دوره فلوشیپ قید شده، تصمی: تبصره

 .ت مرکزي جذب خواهد بودبر عهده هیئ )مدرك دوره فلوشیپ اعالم شده
 

هاي مامایی، بهداشت باروري و کلیه گرایشهاي پرستاري تنها به صورت بالینی جذب دانشگاههاي  آموختگان رشته دانش - 
 .علوم پزشکی خواهند شد

تحصیل  ت ازغاز فرا پسب سالمندي پزشکی اجتماعی و ط -طب کار -شیطب ورز - دانش آموختگان رشته هاي طب هوا فضا - 
 .نند در فراخوان شرکت نمایندمیتوا

 .دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط ارایه عدم نیاز سازمان پزشکی قانونی میتوانند در فراخوان شرکت نمایند - 



 

 

 انمتقاضی محرز شود، مراحل طی شده کاز آن خالف اطالعات اعالم شده توسط  سچنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پ - 
 . لم یکن تلقی شده و در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بال اثر می گردد

 شرکت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود - 
از بین اولویتهاي انتخابی متقاضی، اولویت با جذب در دانشگاهی است که هیئت مرکزي جذب تائید کرده است و متقاضی : تبصره

 .که هیئت مرکزي جذب تائید مینماید به خدمت مشغول شود مکلف است در اولین محلی
 
 

 تذکرات بسیار مهم
 :دانشگاهها استخدام اعضاي هیات علمی در 
 منوط به موافقت سازمان اداري استخدامی کشور با اعطاي مجوز جهت جذب خواهد بود -١
 .منوط به داشتن ردیف و مجوزهاي استخدامی توسط دانشگاههاي ذیربط خواهد بود  -٢
استخدام اعضاي هیات علمی در مرتبه استادیار به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت  -٣

 . مییباشد
متقاضیانی که در مقطع کارشناسی ارشد جهت مرتبه مربی در رشته پرستاري به صورت پرستاري مستقر در بالین جذب  -٤

 سال حق ادامه تحصیل در مقطع باالتر را ندارند 5ر بالین تا شوند به استناد آیین نامه پرستاري مستقر د می
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