
 بسمه تعالی
 قابل توجه شرکت کنندگان در نوزدهمین دوره فراخوان جذب هیات علمی در 

 وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

از آنجائیکه سامانه جذب هیات علمی بازبینی و بروزرسانی شده است ، مجموعه ای از 

لذا ضرورت دارد ، داوطلبین عزیز  ، جدید به سامانه جذب اضافه شده امکانات در این ویرایش

 با نهایت دقت به توضیحات ذیل دقت نمایند. 

بعد از ورود کدملی و شماره تلفن همراه )داشتن شماره ای که بنام شخص باشد و عدم  (1

لذا از وارد کردن شماره تلفن  (تغییر آن تا آخرین مراحل  فرایند جذب کامال ضروری است

غیر شخصی جداً احتراز فرمائید ، کلیه پیامها و کدهای تائیدی صرفاَ به شماره تلفنی که وارد 

بر ها تغییر شماره تلفن وارد شده و عدم دریافت پیام  سئولیتکرده اید ارسال خواهد شد لذا م

 عهده شخص می باشد.

ان در قالب خود اظهاری مورد به مورد از فرد و قوانین شرکت در فراخوکلیه ضوابط ( 2

سئوال و تائیدیه مربوطه به صورت الکترونیک اخذ خواهد شد، لذا تاکید می گردد در صحت 

، ورود اطالعات به سامانه نهایت دقت الزم اعمال گردد. در هر مرحله از فرایند ثبت نام 

د شده و اطالعات موجود مغایرتی در اطالعات وارچنانچه صدور حکم و ، جذب، بررسی

 لم یکن تلقی می گردد. ان، پذیرش فرد ک گرددهده مشا

کارگروه بررسی فرم بخشهای مربوطه  تقسیم بندی از این فراخوان به بعد بااز آنجائیکه  (3

 مربوطه بررسی بستهدر بصورت اختصاصی هر بخش مستندات  ،صالحیت هیات علمی

 .اطالعات و مستندات در بخش مربوطه انجام شود بارگزاری خواهد شد، لذا نهایت دقت در 

لذا مقتضی است جهت بارگزاری مستندات متقاضیان هیات علمی آموزشی براساس فرم  

 ( اقدام نمایند.2) پیوست ( و متقاضیان هیات علمی پژوهشی براساس فرم1)پیوست

است که در سامانه  مالک بررسی و ارزیابی کلیه مستندات داوطلبان صرفاً  اطالعاتی

به کلیه داوطلبان تاکید می گردد کلیه مستندات هر بند ، در محل مجدداً بارگزاری شده است لذا 

اشاره شده بارگزاری شود ، در مورد مقاالت صرفاً صفحه اول مقاالت  که شامل عنوان مقاله، 

لذا از  .بارگزاری گرددمشخصات مجله، سال نشر، ترتیب نویسندگان وخالصه مقاالت 



مقاالت خودداری شود، این موضوع در مورد کتب )صفحه اول کتاب شامل متن بارگزاری کل 

 .شناسنامه کتاب، جلدکتاب، و تصویر جلد کتاب( نیز صادق است

4 ) 

در فراخوان  امکان شرکت و الکترونیک مجازی ی غیر حضوری، هادوره دانش آموختگان  -

  .ندهیات علمی را ندارجذب 

واجد شرایط  سنوات خدمت در استخدام کشوری را دارند سال 11 بیش ازکه  داوطلبانی -

 شرکت در فراخوان نمی باشند.

سال برای مدارک  51ارشد و مورد متقاضیان کارشناسی سال در51شتر از نداشتن سن بی -

)مبنای محاسبه پایان مهلت  .، تخصص، دانشنامه تخصصی و باالتر الزامی استPh.Dتحصیلی

 ثبت نام الکترونیکی خواهد بود(

توضیح اینکه : موارد خارج از این سقف سنی با تائید هیات مرکزی جذب وزارت متبوع قابل 

  بررسی خواهد بود.

احوال انجام ثبتسازمان طریق  آزمایی این موضوع، از راستی ، سامانه جدیدتغییرات ر د -

 .خواهد شد

فرزندان و همسران شامل برنامه ششم توسعه  09مشمول بند پ ماده در مورد ایثارگران  -

فرزندان و همسران  ،، آزادگان، فرزندان و همسران آزادگانو باالتر %11شهدا ، جانبازان 

که دارای مدرک علمی ماه حضور در جبهه  6و باالتر ، رزمندگان با حداقل  %21جانبازان 

وزارتخانه های علوم و بهداشت می باشند و شرایط علمی مصوب شورای  دکترای مورد تائید

  می باشند. از شرایط سنی مذکور معاف عالی انقالب فرهنگی را داشته باشند 

حق ثبت نام از طریق دسترسی به بعنوان ریال  000/190/1 مبلغقبل از دریافت کد رهگیری  -

  .دیافت خواهد شدر ، مراحل معنای اتمام کاملدرگاه پرداخت انجام و نهایتاً کد رهگیری به 

در  امکان شرکت / بورد فوق تخصصی دانش آموختگان بالینی فاقد بورد تخصصی  -

 .فراخوان هیات علمی را ندارند

 .دانشجویان شاغل به تحصیل امکان شرکت در فراخوان هیات علمی را ندارند  -

  فراخوان در زمان شرکت در تازه فارغ التحصیل شده  داوطلباناطالعات مربوط به  کلیه  -

 .شده باشند در پرتال دانش آموختگان ثبت می بایست 


