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 و با تبريك اعياد قربان و غدير خم به اطالع مي رساند ،هيات مركزي جذب اعضاي

هيات علمي مركز امور هيئت علمي معاونت آموزشي وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي يازدهمين
فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي پيماني در رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها /
دانشكدههاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را برگزار مي نمايد ثبت نام به صورت متمركز
و اينترنتي بوده و مالك ثبت نام در فراخوان متقاضيان گرفتن كد رهگيري و ارسال مدارك درخواستي در مهلت مقرر
بصورت حض وري يا پستي به دبيرخانه هيات اجرايي جذب هيات علمي دانشگاه مربوطه مي باشد.
مهلت ثبت نام از تاريخ  21مهر  2131تا پايان مهرماه مي باشد.
شرايط 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
د) عدم محكوميت به محروميت از استخدام دولتي و سابقه محكوميت كيفري و جزائي
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 يا پاياان دوره
ضرورت نظام (ويژه آقايان)
ز) تاييد صالحيت هاي علمي و عمومي داوطلبان در هيات هاي اجرايي جذب دانشگاهها و هيات مركزي جذب وزارت
متبوع طبق مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي
شرايط اختصاصي
 - 2دارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي (و يا گواهي دوره فلوشيپ) در رشته هاي باليني و دانشنامه دكتراي
تخصصي ) )Ph.Dو يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته هاي علوم پايه
 - 1حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كاه مادرك كارشناساي ارشاد داشاته باشاند  53ساال و باراي دارنادگان
دانشنامه دكتري تخصصي ( )Ph.Dو دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي ويا دوره فلوشيپ  53سال است .
تبصره  :1متقاضياني كه داراي سن بيشتر از  53سال براي كارشناساان ارشاد و  53ساال باراي دارنادگان دانشانامه

تخصصي ،فوق تخصصي(ويا فلوشيپ) و دكتراي تخصصاي ()Ph.Dهساتند در صاورت دارا باودن ساوابق آموزشاي ،
پژوهشي و مديريتي با تائيد هيات مميزه مركزي حداكثر تا  3سال به سقف سني آنان افزوده خواهد شاد  .بناابر ايان
دانشگاه ها مي توانند مدارك اين متقاضيان را بصورت مشروط بپذيرند .
تبصره  :2ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه  ،جانبازان باايي  23درصاد ،آزادگاان
بايي  5سال اسارت  ،فرزندان جانبازان بايي  35درصد  ،فرزندان شهدا و آزادگان با بيش از  5ساال اساارت مشامول
محدوديت سني نمي باشند .
تبصره :5كارشناسان ارشدي كه در استخدام دانشگاهها هستند تنها درصورت باقيمانادن حاداقل 13ساال از سانوات
خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي در مرتبه مربي شركت نمايند
 -1شركت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي باشد و اين دساته از افاراد ماي توانناد پاف از فراغات از
تحصيل و اخذ مدرك دانشگاهي بايتر و انجام يك سال از تعهدات در فراخوان هاي آتي شركت نمايند.
تبصره  :چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون  Ph.Dيا و فوق تخصص (فلوشيپ) پذيرفتاه شاوند
نيز مشمول اين بند بوده و پرونده آنها از دستور كار جذب خارج خواهد شد .
 - 4شركت متعهدين خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشي و پژوهشي ،پف از گذراندن يكسال از خدمات ،در آزماون
فراخوان همان دانشگاه بالمانع است  .شركت در فراخوان ساير دانشگاهها به غير از دانشگاه محل تعهد ياا خادمت باا
موافقت كتبي موسسه مبداء ممكن خواهد بود.
تبصره  )1-5كارشناس ان ارشدي كه بنا به نياز دانشگاه بصورت كتبي  ،تعهادات خاود را بصاورت غيار هيئات علماي
ميگذرانند نيز پف از يكسال از انجام خدمات ميتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند.
تبصره ) 2-5شركت در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي ،بعد از گذشت دوره ضرورت ميسر ماي
باشد.
تبصره  )5- 5متعهدين خدمت درماني پف ازيكسال از انجام تعهدات در قالب درماني تنها در صورت تائيد كميسيون
مشترك درمان و آموزش به صورت مكتوب مبني بر انجام مابقي تعهدات به صورت هيات علمي مي توانند در فراخوان
دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت كتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاهها شركت نمايند.
تبصره  )5-5متعهدين خدمتي كه از سهميه خانمها و مناطق محروم استفاده كردهاناد درصاورت موافقات كميسايون
مشترك درمان و آموزش ميتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند.
تبصره  )3- 5دارندگان مدرك قبولي دانشنامه فوق تخصصي كه تعهدات فوق تخصص را به صورت درمااني ياا هياات
علمي ميگذرانند تنها مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شاركت نمايناد .ايان متقاضايان پاف از شاروع
تعهدات مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شاركت نماوده و تنهاا در صاورت بااقي مانادن حاداكثر  6مااه از
تعهدات و با تاييد كتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها نيز شركت نمايند.
تبصره  ) 6-5دانش آموختگان دانشگاههاي وزارت علوم در صورت داشتن تعهد به كشور در صورت تمايل باه شاركت
در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشورنيز تابع اين بند مي باشند.
تبصره ) 7-5مستخدمين كشوري از انجام يكسال از تعهدات براي شركت در فراخوان همان دانشگاه مساتثني هساتند
ليكن جهت شركت در فراخوان جذب هيئت علمي مي بايست موافقت كميسيون مشترك آموزش و درماان مبناي بار
انجام تعهدات بصورت هيئت علمي را اخذ نمايناد تاا بتوانناد در فراخاوان دانشاگاه محال خادمت شاركت نمايناد و

درصورت درخواست شركت در فراخوان ساير دانشگاهها موافقت مكتوب دانشگاهي كه مساتخدم آن هساتند ضاروري
است.
 -5عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشاته درج شاده در فراخاوان دقيقاا متابقات داشاته باشاد و پاذيرش
مدارك مشابه ممنوع مي باشد .
 -6بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگي ،نخبگان مي توانند جهت شركت در فراخاوان 5
انتخاب داشته باشند كه مي بايست دوانتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد  .واجدين شرايط نخبگي باا امتيااز
ويژه در فرآيند پذيرش هيات علمي دانشگاهها داراي اولويت مي باشند مشروط بار آنكاه گاواهي نخبگاي را در زماان
شركت در فراخوان ارائه نمايند .
 -7در هر دانشگاه  /دانشكده در شرايط مساوي  ،اولويت استخدام با متقاضيان بومي مي باشد.
 -8دارندگان مدرك كارشناسي ارشديا ستح  5حوزوي در گروه معارف اسالمي تنها در صاورت دارا باودن حاداقل 5
سال سابقه تدريف مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند  -3متقاضياني كه از طرياق
آموزش از راه دور (دوره هاي مجازي) و يا دوره هاي غيرحضوري تحصيالت خود را به پايان رسانيده اناد نماي توانناد
در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند .
 -21اعضاي هيات علمي رسمي و پيماني دانشگاههاي وزارتاين علاوم و بهداشات و دانشاگاه آزاد اساالمي در صاورت
استعفاي پذيرفته شده مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند .
تبصره :اعضاي هيات علمي پيماني دانشگاههاي وزارتاين علاوم و بهداشات و دانشاگاه آزاد اساالمي تنهاا در صاورت
گذراندن حداقل  3سال از خدمت خود در صورت تمايل ماي توانناد در فراخاوان دانشاگاههاي علاوم پزشاكي كشاور
شركت نمايند .بديهي است استخدام جديد آنان نيز به صورت پيماني خواهد بود.
 -22متقاضياني كه بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي توانناد در
فراخوان آن دانشگاه شركت نمايند  ،در غير اين صورت تنها مي توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شركت
نمايند .
 -21متقاضيان دارنده مدرك تحصيلي بايتر از رشته و مقتع اعالم شده در فراخوان  ،حق شركت در فراخاوان اعاالم
شده در مقتع پايين تر را ندارند.

 چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش يا پس از آن خالف اطالعات اعالم شده توسط متقاضي محررز
شود ،مراحل طي شده كان لم يكن تلقي شده و در صورت صدور حكم استخدامي حكرم صرادره
لغو و بال اثر مي گردد .

شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود ،ليكن داوطلب فقط مي تواند يكي از دانشگاهها را دانشگاه مادر (
تهران– ايران -شهيد بهشتي – شيراز -اصفهان – تبريز -مشهد  -كرمان و اهواز ) انتخاب نمايد.

تبصره :درصورت انتخاب دو دانشگاه اولويت با انتخاب اول خواهد بود .

تذكر بسيار مهم

استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها:
-2

منوط به داشتن رديف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذيربط خواهد بود.

 -1استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استاديار و باالتر به صورت تمرام وقرت جغرافيرايي و در
مرتبه مربي به صورت تمام وقت مي باشد .
داوطلبان محترم مي توانند پس از پر كردن فرم اينترنتي مربوطه و اسكن مدارك خواسته شده ،فرمهاي
 26گانه را دريافت كرده و پس از تكميل آنها حداكثر  25روز پس از پايان مهلت ثبتنام اينترنتي به
دبيرخانه هيات اجرايي جذب دانشگاه يا دانشگاههاي مربوطه تحويل و يا از طريق پست ارسال نمايند .

