
                  

شتی و ردمانی شارهود  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 هیات اجرائی جذب                                                       

  استخدام هیأت علمی پیمانیشیوه نامه اجرایی آئین نامه 

 شاهروددر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی    

 مقدمه

شر ن از طریق به منظور انتخاب اعضای هیأت علمی اصلح از بین متقاضیان جذب و ایجاد وحدت رویه در امور استخدام اعضای هیأت علمی

 آگهی و ثبت نام از طریق سایت وزارت متبوع كه به صورت متمركزانجام می شود

 

 استخدام پیمانی -1 ماده

طور موقت برای مدت معین و كار مشخص استخدام شود در همین رابطه دستگاه های  مستخدم پیمانی كسی است كه به موجب قرارداد به

مشمول قانون استخدام كشوری می توانند به استناد مجوز های قانونی جهت واگذاری پست های موقت سازمانی، نیازهای استخدام پیمانی 

ی دولتی از یک طرف و داوطلبین خدمت پیمانی از طرف دیگر خود را به موجب قراردادی كه طبق مقررات این آیین نامه بین دستگاه ها

 . منعقد می شود تأمین نمایند

 استخدام اعضاي هیات علمی دردانشگاهها  

 استخدام هیأت علمی بر مبنای نیاز دانشگاه و از طریق فراخوان عمومی و ابتدا به صورت پیمانی انجام میگیرد. -1

در مواردی كه جذب عضو هیأت علمی از طریق غیرفراخوان عمومی ضروری باشد، این موضوع باید به تصویب هیأت مركزی  تبصره:

 جذب برسد.

 منوط به داشتن ردیف و مجوزهای استخدامی توسط دانشگاههای ذیربط خواهد بود. استخدام اعضای هیات علمی دردانشگاهها   -2

 استادیار و باالتر به صورت تمام وقت جغرافیایی و در مرتبه مربی به صورت تمام وقت می باشد .استخدام اعضای هیات علمی در مرتبه  -3

 نیازسنجی -2ماده 

 ها توسطنیازمورد نیاز را از دانشکده ها اخذ نموده و پس از جمع بندی و نهایی شدن  و تعداد افراد رشته هاهیأت اجرایی جذب دانشگاه 

 مراحل جذب را انجام خواهد داد. ریزطبق فرآیند مراجع ذیصالح 

 شرایط پذیرش -3ماده 

و با معیارها و شاخص های مشخص كیفی و از پیش تعیین شده، به صورت هیأت علمی متمركز در قالب فراخوان  استخدام پیمانیمشمولین 

 پذیرفته می شوند.)افرادی كه باالترین میزان امتیاز را كسب نموده اند( 

 

 

 



 به شرح زیر می باشد: استخدام پیمانیاجراي  الزامات -4ماده 

 آگهی فراخوان جذب  4-1

 سایت وازرت متبوع و دانشگاهبرای جذب اعضای هیأت علمی دوبار در سال و در ماه های شهریور و بهمن از طریق فراخوان عمومی 

 صورت می گیرد.

 داوطلبین شرایط عمومی 4-2

 اسالمی و قانون اساسیالف( اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری 

 ب( تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی

                        ج( داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران

 د( عدم محکومیت به محرومیت از استخدام دولتی و سابقه محکومیت كیفری و جزائی

 ه( عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و روانگردان

جام خدمت وظیفه عمومی ، دارا بودن كارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی و یا پایان دوره ضرورت نظام )ویژه و( ان

 آقایان(

ز( تایید صالحیت های علمی و عمومی داوطلبان در هیات های اجرایی جذب دانشگاهها و هیات مركزی جذب وزارت متبوع طبق 

 انقالب فرهنگیمصوبات شورای عالی 

 شرایط اختصاصی 4-3

های بالینی و دانشنامه دكترای دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی )و یا گواهی دوره فلوشیپ( در رشته  4-3-1

 های علوم پایه( و یا مدرك كارشناسی ارشد در رشته (Ph.Dتخصصی

سال و برای دارندگان دانشنامه دكتری  33ارشد داشته باشند حداكثر سن برای داوطلبین استخدام كه مدرك كارشناسی   4-3-2

 سال است. 53( و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ Ph.Dتخصصی )

سال برای دارندگان دانشنامه تخصصی، فوق تخصصی)ویا  53سال برای كارشناسان ارشد و  33: متقاضیانی كه دارای سن بیشتر از 1تبصره 

هستند در صورت دارا بودن سوابق آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی با تائید هیات ممیزه مركزی حداكثر  (Ph.Dدكترای تخصصی )فلوشیپ( و 

 سال به سقف سنی آنان افزوده خواهد شد . بنابر این دانشگاه ها می توانند مدارك این متقاضیان را بصورت مشروط بپذیرند. 3تا 

 سال 3درصد، آزادگان باالی  23ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان باالی  6ان با بیش از : ایثارگران شامل رزمندگ2تبصره 

 سال اسارت مشمول 3فرزندان شهدا و آزادگان با بیش از  همسران و درصد ، 35اسارت ، همسران و فرزندان جانبازان باالی 

 باشند.محدودیت سنی نمی

 توانند پس از فراغت از تحصیل و اخذ مدركباشد و این دسته از افراد میشركت افراد مشغول به تحصیل در فراخوان ممنوع می 4-3-3

 های آتی شركت نمایند.باالتر و انجام یک سال از تعهدات در فراخوان یدانشگاه

یا فوق تخصص و یا فلوشیپ پذیرفته شوند نیز مشمول این بند   Ph.Dتبصره : چنانچه متقاضیان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون

 بوده و پرونده آنها از دستور كار جذب خارج خواهد شد.

خدمت به دانشگاهها بصورت آموزشی و پژوهشی، پس از گذراندن یکسال از خدمات از آخرین مقطع شركت متعهدین   4-3-4

 تتحصیلی، در آزمون فراخوان همان دانشگاه بالمانع است. شركت در فراخوان سایر دانشگاهها به غیر از دانشگاه محل تعهد یا خدمت با موافق

 بود.  كتبی موسسه مبداء ممکن خواهد



یز پس از گذرانند نرشناسان ارشدی كه بنا به نیاز دانشگاه بصورت كتبی، تعهدات خود را بصورت غیر هیئت علمی میكا -1تبصره 

 توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمایند.یکسال از انجام خدمات می

 د.باشمی ه ضرورت و تعهدات میسرشركت در فراخوان برای مشمولین قانون نحوه تامین هیات علمی، بعد از گذشت دور -2تبصره

انجام تعهدات در قالب درمانی تنها در صورت تائید كمیسیون مشترك درمان و  متعهدین خدمت درمانی پس از یکسال از  -3تبصره 

هد و در عتوانند در فراخوان دانشگاه محل تآموزش وزارت متبوع به صورت مکتوب مبنی بر انجام مابقی تعهدات به صورت هیات علمی می

 صورت موافقت كتبی دانشگاه مبدا در فراخوان سایر دانشگاهها شركت نمایند.

دارندگان مدرك قبولی دانشنامه فوق تخصصی كه تعهدات فوق تخصص را به صورت درمانی یا هیات علمی میگذرانند تنها  -5تبصره 

عهد توانند در فراخوان دانشگاه محل تان پس از شروع تعهدات میتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شركت نمایند. این متقاضیمی

ماه از تعهدات و با تایید كتبی دانشگاه مبداء در فراخوان سایر دانشگاهها نیز شركت  6شركت نموده و تنها در صورت باقی ماندن حداكثر 

 نمایند.

به كشور در صورت تمایل به شركت در فراخوان جذب دانش آموختگان دانشگاههای وزارت علوم در صورت داشتن تعهد  -3تبصره 

 باشند.می دانشگاههای علوم پزشکی كشور نیز تابع این بند هیات علمی

های مستخدمین كشوری از انجام یکسال از تعهدات برای شركت در فراخوان همان دانشگاه مستثنی هستند، مستخدمین رشته -6تبصره

بایست موافقت كمیسیون مشترك آموزش و درمان وزارت متبوع مبنی بر انجام ئت علمی میبالینی جهت شركت در فراخوان جذب هی

تعهدات بصورت هیئت علمی را اخذ نمایند تا بتوانند در فراخوان دانشگاه محل خدمت شركت نمایند و درصورت درخواست شركت در 

 روری است.فراخوان سایر دانشگاهها موافقت مکتوب دانشگاهی كه مستخدم آن هستند ض

عنوان رشته متقاضی می بایست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقیقا مطابقت داشته باشد و پذیرش مدارك مشابه ممنوع   4-3-5

 باشد .می

انتخاب  5بر اساس مصوبات هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی، نخبگان می توانند جهت شركت در فراخوان   4-3-6

كه می بایست دو انتخاب آموزشی و دو انتخاب پژوهشی باشد. واجدین شرایط نخبگی با امتیاز ویژه در فرآیند پذیرش هیات  داشته باشند

 باشند مشروط بر آنکه گواهی نخبگی را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمایند.علمی دانشگاهها دارای اولویت می

 امه پنجم توسعه از اولویت جذب برخوردارند.برن 55ایثارگران موضوع بند )ز( ماده   4-3-7

 باشد.در هر دانشگاه / دانشکده در شرایط مساوی ، اولویت استخدام با متقاضیان بومی می 4-3-8

سال سابقه  3حوزوی در گروه معارف اسالمی تنها در صورت دارا بودن حداقل  3دارندگان مدرك كارشناسی ارشدیا سطح   4-3-9

  در فراخوان دانشگاههای علوم پزشکی كشور شركت نمایندتدریس می توانند 

تحصیالت خود را به پایان رسانیده  های غیرحضوری متقاضیانی كه از طریق آموزش از راه دور )دوره های مجازی( و یا دوره  4-3-11

 اند نمی توانند در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی كشور شركت نمایند.

اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی دانشگاههای وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسالمی در صورت استعفای پذیرفته  4-3-11

 شده می توانند در فراخوان دانشگاههای علوم پزشکی كشور شركت نمایند.



سال  3می تنها در صورت گذراندن حداقل اعضای هیات علمی پیمانی دانشگاههای وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسال تبصره:

از خدمت خود در صورت تمایل می توانند در فراخوان دانشگاههای علوم پزشکی كشور شركت نمایند. بدیهی است استخدام جدید آنان 

 صورت پیمانی خواهد بود.  نیز به

د در فراخوان آن تواننبورس به دانشگاه دیگر میمتقاضیانی كه بورسیه دانشگاه خاصی هستند تنها در صورت انتقال تعهدات  4-3-12

 توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسیه شركت نمایند.دانشگاه شركت نمایند، در غیر این صورت تنها می

قطع م متقاضیان دارنده مدرك تحصیلی باالتر از رشته و مقطع اعالم شده در فراخوان ، حق شركت در فراخوان اعالم شده در 4-3-13

 پایین تر را ندارند.

 های پرستاری تنها به صورت بالینی جذب دانشگاههای علوم های مامایی، بهداشت باروری و كلیه گرایشآموختگان رشتهدانش

 پزشکی خواهند شد.

  د درتواننطب كار و پزشکی اجتماعی پس از فراغت از تحصیل می -طب ورزشی  -دانش آموختگان رشته های طب هوا فضا 

 فراخوان شركت نمایند.

 توانند در فراخوان شركت نمایند.ارایه عدم نیاز سازمان پزشکی قانونی می  دانش آموختگان رشته پزشکی قانونی به شرط 

   چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش یا پس از آن خالف اطالعات اعالم شده توسط متقاضی محرز شود، مراحل طی شده كان

 در صورت صدور حکم استخدامی حکم صادره لغو و بال اثر می گردد .لم یکن تلقی شده و 

 شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، لیکن داوطلب فقط می تواند یکی از دانشگاهها را دانشگاه مادر ) تهران– 

 كرمان و اهواز ( انتخاب نماید. -مشهد  -تبریز –اصفهان  -شیراز –شهید بهشتی  -ایران

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

 

 مدارك الزم جهت شرکت در فراخوان:  -5ماده   

 تصوير آخرين مدرك تحصيلي -1 .1

ارزشيابي دائم يا موقت مدارك تحصيلي اخذ شده از كشورهاي خارجي كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان -2 .2

 آموزش پزشکي ارزشيابي شده باشد.و 

 (CVشناسنامه علمي )-3 .3

 تصوير كارت ملي)هردوطرف( -4 .4

 يك نسخه تصوير از تمامي صفحات شناسنامه-5 .5

 يك نسخه تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم يا موقت يا دوره نظام وظيفه-6 .6

 عکس(قطعه  6)در صورت تحصيل در كشورهاي خارج  3*4چهارقطعه عکس جديد -7 .7

 شرح حال مختصري از دوران زندگي خود با تکيه بر جنبه هاي عقيدتي و علمي-8 .8

 تصاوير مدارك ايثارگري )در صورت وجود( .9

 )درصورت وجود( گواهي مبني بر داشتن رتبه .11

 )درصورت وجود( عضويت در بنياد نخبگانگواهي مبني بر  .11

)در صورت درخواست انتقال  معاونت درمانیا دانشگاهها و سایر متعهدین خدمت به مستخدمین، بورسیه ها و موافقت محل خدمت  .12

 تعهدات(



 حکم كارگزيني )در صورت وجود( .13

 فرآیند استخدام پیمانی -6ماده 

 بررسی صالحیت علمی متقاضی  -

 .دكنال می ارس هان نامه ها و آگهی فراخوان به دانشکده پس از تطبیق با آئیبررسی و كلیه مدارك واصله را  هیأت اجرایی جذبدبیرخانه 

ساس فرم بر ابررسی توانایی علمی  های كارگروهدبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه برای داوطلب واجد شرایط پرونده تشکیل داده و

فرم مربوط به امتیازات توانایی علمی داوطلب عضویت در هیأت علمی دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی  وبررسی صالحیت علمی داوطلبین 

و پس از تشکیل جلسه و دعوت از افراد تعیین شده نسبت به بررسی پرونده متقاضیان اقدام نموده و نتیجه  هنمودرا ارزیابی متقاضیان  ،كشور

 دانشگاه اجرایی جذب دبیرخانه هیأتبه  توانایی علمی نتیجه ارزشیابی به همراه  از فرم مربوطه بررسی صالحیت را با توجه به امتیازات مکتسبه

 .نمایدارسال می 

 صالحیت عمومی متقاضیبررسی  -

زارت اطالعات و  و با آخرین مقطع تحصیلی متقاضی  و دادهپرونده تشکیل واجد شرایط داوطلب  برایدانشگاه هیأت اجرایی جذب  دبیرخانه

تقاضیان م داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه هافرم تحقیق درباره  با ارسال و كندمی مکاتبه در رابطه با صالحیت های عمومی ایشان 

را ارزیابی نموده و پس از تشکیل جلسه و دعوت از افراد تعیین شده نسبت به بررسی پرونده متقاضیان اقدام نموده و نتیجه بررسی صالحیت 

ال می به دبیرخانه هیأت اجرایی جذب دانشگاه ارسرا با توجه به امتیازات مکتسبه از فرم مربوطه به همراه  نتیجه ارزشیابی توانایی عمومی 

 نماید.

تبصره: در رابطه با استخدام و تبدیل وضعیت اعضای گروه معارف اسالمی دبیرخانه هیأت اجرایی مؤسسه موظف است توانایی علمی و 

 ت اجرایی جذب مؤسسه ارسال نمایند.امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری استعالم نموده و به هیأ صالحیت عمومی را از دفتر

 هیأت اجرایی جذب -

دبیرخانه پس از دریافت نتیجه بررسی توانایی علمی و صالحیت عمومی، پرونده ها را برای اتخاذ تصمیم به هیأت اجرایی جذب ارسال خواهد 

 كرد.

 هیأت اجرایی جذب پس از بررسی پرونده متقاضیان نتیجه خود را اعالم خواهد كرد.

رخانه رایی جذب قرار گرفته است )دوبرابر ظرفیت( مطابق فرم مربوطه به دبیجخانه خالصه پرونده متقاضیانی كه مورد تائید اولیه هیأت ادبیر

 هیأت مركزی جذب ارسال می نماید.

 اعالم خواهد كرد. هیأت اجرایی جذب دانشگاهنیز پس از بررسی پرونده تصمیم نهایی را به  وزارت متبوع هیأت مركزی جذب

 هیأت علمی ارسال خواهد كرد.مركز امور دبیرخانه هیأت اجرایی جذب پاسخ وزارت متبوع را به همراه رأی هیأت اجرایی جذب به 

 

 

 

 

 الزم االجرا می باشد. تهیه گردیده و  ماده 6در    1555/ 50/ 50 مصوبه مورخ این شیوه نامه در اجرای 

 
 



 فرآیند جذب اعضای هیأت علمی پیمانی)فراخوان متمرکز( 

 

 بررسی مدارک براساس دستورالعمل ثبت نام توسط 

 کارشناس هیأت اجرایی جذب

 خیر آیا متقاضی واجد شرایط )اولیه( می باشد.

 بله

 تشکیل پرونده  و  تحویل مدارک به کارگروه های علمی و عمومی 

 اعالم به متقاضی

 توانایی علمی بررسی کارگروه

 اعالم نتایج به دبیرخانه جذب 

 ارسال پرونده افراد پذیرفته شده تنظیم صورتجلسه و

 برابر ظرفیت ( به هیآت مرکزی جذب  2) 

آیا مورد تأیید  

 است؟
 خیر

 بله

 کارگروه بررسی صالحیت عمومی

 تشکیل جلسه هیأت اجرایی جذب و تعیین اولویت ها 

 به متقاضیو اعاده مدارک اعالم 

 اعالم نتیجه نهایی هیأت مرکزی جذب به دانشگاه

 اعالم نتیجه به متقاضی 

انعکاس موافقت هیأت مرکزی جذب و هیأت اجرایی جذب 

 هیأت علمیبه مرکز امور دانشگاه 

 گارگروه ها و ارسال به هیأت اجرایی جذب  نظرات جمع آوری

 

 دبیرخانه جذب توسط متقاضی ارائه مدارک به

رهگیری توسط ثبت نام اینترنتی و دریافت کد 

 متقاضی

 بایگانی سوابق

 دریافت وضعیت نهایی متقاضی از کارگزینی هیأت علمی


