آگِی استخذام عضْ ُیات علوی پیواًی
ّصاست تِذاشت  ،دسهاى ّ آهْصش پضشکی
هعاًّت آهْصشی
ُیات هشکضی جزب اعضای ُیات علوی
ثب اطتؼبوت اس درگبي خذاَوذ متؼبل ثً اعالع می رطبوذ ٌ ،یبت مزکشی جذة اػضبی ٌیبت ػلمی مؼبَوت آمُسػی َسارت
ثٍذاػت  ،درمبن َ آمُسع پشػکی دُویي فشاخْاى جزب ّ استخذام عضْ ُیات علوی پیواًی در رػتً ٌبی ػلُم
پبیً َ ثبلیىی داوؼگبٌٍب  /داوؼکذي ٌبی ػلُم پشػکی َ مُطظبت آمُسع ػبلی َ پژٌَؼی َاثظتً را ثزگشار می ومبیذ
ثجت وبم ثً صُرت متمزکش َ ایىتزوتی ثُدي َ مالک ثجت وبم در فزاخُان متقبضیبن گزفته کذ رٌگیزی َ ارطبل مذارک
درخُاطتی در مٍلت مقزر ثصُرت دضُری یب پظتی ثً دثیزخبوً ٌیبت اجزایی جذة ٌیبت ػلمی داوؼگبي مزثُعً می ثبػذ.
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ششایظ عوْهی
الف) اػتقبد ثً مجبوی وظبم مقذص جمٍُری اطالمی َ قبوُن اطبطی
ة ) تذیه ثً یکی اس ادیبن رطمی مصزح در قبوُن اطبطی
ج) داػته تبثؼیت جمٍُری اطالمی ایزان
د) ػذم مذکُمیت ثً مذزَمیت اس اطتخذام دَلتی َ طبثقً مذکُمیت کیفزی َ جشائی
ي) ػذم اػتیبد ثً دخبویبت  ،مُاد مخذر َ رَاوگزدان
َ)اوجبم خذمت َظیفً ػمُمی  ،دارا ثُدن کبرت پبیبن خذمت َظیفً ػمُمی یب داػته مؼبفیت قبوُوی َ یاب پبیابن دَري ضازَرت
وظبم (َیژي آقبیبن)
س) تبییذ صالدیت ٌبی ػلمی َ ػمُمی داَعلجبن در ٌیبت ٌبی اجزایی جذة داوؼاگبٌٍب َ ٌیابت مزکاشی جاذة َسارت متجاُع
عجق مصُثبت ػُرای ػبلی اوقالة فزٌىگی
ششایظ اختصاصی
 - 1دارا ثُدن داوؼىبمً تخصصی َ فاُ تخصصای (َ یاب گاُاٌی دَري فلُػاید) در رػاتً ٌابی ثابلیىی َ داوؼاىبمً دکتازای
تخصصی ) َ )Ph.Dیب مذرک کبرػىبطی ارػذ در رػتً ٌبی ػلُم پبیً
 - 2دذاکثز طه ثزای داَعلجیه اطتخذام کً ماذرک کبرػىبطای ارػاذ داػاتً ثبػاىذ  33طابل َ ثازای دارواذگبن داوؼاىبمً
دکتزی تخصصی ( َ )Ph.Dداوؼىبمً تخصصی َ فُ تخصصی َیب دَري فلُػید  53طبل اطت .
تجصزي  :1متقبضیبوی کً دارای طه ثیؼتز اس  33طبل ثزای کبرػىبطبن ارػذ َ  53طبل ثزای دارواذگبن داوؼاىبمً تخصصای،
فُ تخصصی(َیب فلُػید) َ دکتزای تخصصی (ٌ)Ph.Dظتىذ در صُرت دارا ثُدن طُاثق آمُسػی  ،پژٌَؼی َ ماذیزیتی ثاب
تبئیذ ٌیبت ممیشي مزکشی دذاکثز تب  3طبل ثً طقف طىی آوبن افشَدي خُاٌذ ػذ  .ثىبثز ایه داوؼاگبي ٌاب مای تُاوىاذ ماذارک
ایه متقبضیبن را ثصُرت مؼزَط ثپذیزوذ .
تجصزي  :2ایثبرگزان ػبمل رسمىذگبن ثب ثیغ اس  6مبي دضُر داَعلجبوً در ججًٍ  ،جبوجبسان ثبالی  23درصذ ،آسادگبن ثابالی  3طابل
اطبرت  ،فزسوذان جبوجبسان ثبالی  35درصذ  ،فزسوذان ػٍذا َ آسادگبن ثب ثیغ اس  3طبل اطبرت مؼمُل مذاذَدیت طاىی ومای
ثبػىذ .
 -3ػزکت افزاد مؼغُل ثً تذصیل در فزاخُان ممىُع می ثبػذ َ ایه دطتً اس افزاد می تُاوىذ پض اس فزاغت اس تذصیل َ اخاذ
مذرک داوؼگبٌی ثبالتز َ اوجبم یک طبل اس تؼٍذات در فزاخُان ٌبی آتی ػزکت ومبیىذ.
تجصزي  :چىبوچً متقبضیبن در سمبن اوجبم مزادل جذة در آسمُن  Ph.Dیب َ فُ تخصص (فلُػید) پذیزفتاً ػاُوذ ویاش مؼامُل
ایه ثىذ ثُدي َ پزَوذي آوٍب اس دطتُر کبر جذة خبرج خُاٌذ ػذ .
 - 5ػزکت متؼٍذیه خذمت ثً داوؼگبٌٍب ثصُرت آمُسػی َ پژٌَؼی ،پض اس گذراوذن یکظبل اس خذمبت ،در آسمُن فزاخاُان
ٌمبن داوؼگبي ثالمبوغ اطت  .ػزکت در فزاخُان طبیز داوؼگبٌٍب ثً غیز اس داوؼگبي مذل تؼٍذ یاب خاذمت ثاب مُافقات کتجای
مُطظً مجذاء ممکه خُاٌذ ثُد.
تجصزي  ) 1-5کبرػىبطبن ارػذی کً ثىب ثً ویبس داوؼگبي ثصُرت کتجی  ،تؼٍذات خُد را ثصُرت غیز ٌیئت ػلمی میگذراوىذ ویش
پض اس یکظبل اس اوجبم خذمبت میتُاوىذ در فزاخُان داوؼگبي مذل تؼٍذ ػزکت ومبیىذ.
تجصزي ) 2-5ػزکت در فزاخُان ثزای مؼمُلیه قبوُن وذُي تبمیه ٌیبت ػلمی ،ثؼذ اس گذػت دَري ضزَرت میظز می ثبػذ.
تجصزي  )3- 5متؼٍذیه خذمت درمبوی پض اسیکظبل اس اوجبم تؼٍذات در قبلت درمبوی تىٍب در صُرت تبئیاذ کمیظایُن مؼاتزک
درمبن َ آمُسع ثً صُرت مکتُة مجىی ثز اوجبم مبثقی تؼٍذات ثً صُرت ٌیبت ػلمای مای تُاوىاذ در فزاخاُان داوؼاگبي مذال
تؼٍذ َ در صُرت مُافقت کتجی داوؼگبي مجذا در فزاخُان طبیز داوؼگبٌٍب ػزکت ومبیىذ.
تجصزي  )5-5متؼٍذیه خذمتی کً اس طٍمیً خبومٍب َ مىبعق مذزَم اطتفبدي کزدياواذ درصاُرت مُافقات مؼبَوات درمابن َسارت
متجُع میتُاوىذ در فزاخُان داوؼگبي مذل تؼٍذ ػزکت ومبیىذ.

تجصزي  ) 3- 5داروذگبن مذرک قجُلی داوؼىبمً فُ تخصصی کً تؼٍاذات فاُ تخصاص را ثاً صاُرت درمابوی یاب ٌیابت ػلمای
میگذراوىذ تىٍب می تُاوىذ در فزاخُان داوؼگبي مذل تؼٍذ خُد ػزکت ومبیىذ .ایه متقبضیبن پاض اس ػازَع تؼٍاذات مای تُاوىاذ
در فزاخُان داوؼگبي مذل تؼٍذ ػزکت ومُدي َ تىٍب در صُرت ثبقی مبوذن دذاکثز  6مابي اس تؼٍاذات َ ثاب تبییاذ کتجای داوؼاگبي
مجذاء در فزاخُان طبیز داوؼگبٌٍب ویش ػزکت ومبیىذ.
تجصزي  ) 6-5داوغ آمُختگبن داوؼگبٌٍبی َسارت ػلُم در صُرت داػته تؼٍذ ثً کؼُر در صُرت تمبیل ثً ػزکت در فزاخاُان
جذة ٌیبت ػلمی داوؼگبٌٍبی ػلُم پشػکی کؼُرویش تبثغ ایه ثىذ می ثبػىذ.
تجصزي ) 7-5مظتخذمیه کؼُری اس اوجبم یکظبل اس تؼٍذات ثزای ػزکت در فزاخُان ٌمابن داوؼاگبي مظاتثىی ٌظاتىذ لایکه
جٍت ػزکت در فزاخُان جذة ٌیئت ػلمی میجبیظت مُافقت کمیظیُن مؼتزک آمُسع َ درمبن مجىای ثاز اوجابم تؼٍاذات
ثصُرت ٌیئت ػلمی را اخذ ومبیىذ تب ثتُاوىذ در فزاخُان داوؼگبي مذل خذمت ػزکت ومبیىاذ َ درصاُرت درخُاطات ػازکت در
فزاخُان طبیز داوؼگبٌٍب مُافقت مکتُة داوؼگبٌی کً مظتخذم آن ٌظتىذ ضزَری اطت.
 -3ػىُان رػتً متقبضی می ثبیظت ثاب ػىاُا ن رػاتً درج ػاذي در فزاخاُان دقیقاب مغبثقات داػاتً ثبػاذ َ پاذیزع ماذارک
مؼبثً ممىُع می ثبػذ .
 -6ثز اطبص مصُثبت ٌیبت ػبلی جذة ػُرای ػبلی اوقالة فزٌىگی ،وخجگبن می تُاوىذ جٍت ػزکت در فزاخاُان  5اوتخابة
داػتً ثبػىذ کً می ثبیظت دَاوتخبة آمُسػی َ دَ اوتخبة پژٌَؼی ثبػذ َ .اجذیه ػزایظ وخجگی ثب امتیبس َیاژي در فزآیىاذ
پذیزع ٌیبت ػلمی داوؼگبٌٍب دارای اَلُیت می ثبػىذ مؼزَط ثز آوکً گُاٌی وخجگی را در سمابن ػازکت در فزاخاُان ارائاً
ومبیىذ .
 -7در ٌز داوؼگبي  /داوؼکذي در ػزایظ مظبَی  ،اَلُیت اطتخذام ثب متقبضیبن ثُمی می ثبػذ.
 -8داروذگبن مذرک کبرػىبطی ارػذیب طغخ  3دُسَی در گزَي مؼبرف اطالمی تىٍب در صُرت دارا ثُدن دذاقل  3طبل طبثقً
تذریض می تُاوىذ در فزاخُان داوؼگبٌٍبی ػلُم پشػکی کؼُر ػزکت ومبیىذ .
 -9متقبضیبوی کً اس عزیق آمُسع اس راي دَر ( دَري ٌبی مجبسی) تذصیالت خُد را ثً پبیبن رطبویذي اوذ ومی تُاوىاذ در فزاخاُان
جذة ٌیبت ػلمی داوؼگبٌٍبی ػلُم پشػکی کؼُر ػزکت ومبیىذ .
 -15اػضبی ٌیبت ػلمی رطمی َ پیمبوی داوؼگبٌٍبی َسارتیه ػلُم َ ثٍذاػت َ داوؼگبي آساد اطالمی در صُرت اطتؼفبی
پذیزفتً ػذي می تُاوىذ در فزاخُان داوؼگبٌٍبی ػلُم پشػکی کؼُر ػزکت ومبیىذ .
تجصزي :اػضبی ٌیبت ػلمی پیمبوی داوؼگبٌٍبی َسارتیه ػلاُم َ ثٍذاػات َ داوؼاگبي آساد اطاالمی تىٍاب در صاُرت گذراواذن
دذاقل  3طبل اس خذمت خُد در صُرت تمبیل می تُاوىذ در فزاخُان داوؼگبٌٍبی ػلُم پشػکی کؼُر ػزکت ومبیىاذ .ثاذیٍی
اطت اطتخذام جذیذ آوبن ویش ثً صُرت پیمبوی خُاٌذ ثُد.
 -11متقبضیبوی کً ثُرطیً داوؼگبي خبصای ٌظاتىذ تىٍاب در صاُرت اوتقابل تؼٍاذات ثاُرص ثاً داوؼاگبي دیگاز مای تُاوىاذ در
فزاخُان آن داوؼگبي ػزکت ومبیىذ  ،در غیز ایه صُرت تىٍب می تُاوىذ در فزاخُان داوؼگبي مذل تؼٍذ ثُرطیً ػزکت ومبیىذ .
 -12متقبضیبن داروذي مذرک تذصیلی ثبالتز اس رػتً َ مقغغ اػالم ػذي در فزاخُان  ،داق ػازکت در فزاخاُان اػاالم ػاذي در
مقغغ پبییه تز را وذاروذ.
چٌاًچَ دس ُش یک اص هشاحل پزیشش یا پس اص آى خالف اعالعات اعالم شذٍ تْسظ هتقاضی هحشص شْد ،هشاحل
عی شذٍ کاى لن یکي تلقی شذٍ ّ دس صْست صذّس حکن استخذاهی حکن صادسٍ لغْ ّ تال اثش هی گشدد .
ششکت دس فشاخْاى دّ داًشگاٍ هجاص خْاُذ تْد ،لیکي داّعلة فقظ هی تْاًذ یکی اص داًشگاٍ ُا سا داًشگاٍ
هادس (تِشاى– شِیذ تِشتی – شیشاص -اصفِاى – تثشیض -هشِذ  -کشهاى ّ اُْاص ) اًتخاب ًوایذ.
تجصزي :درصُرت اوتخبة دَ داوؼگبي اَلُیت ثب اوتخبة اَل خُاٌذ ثُد .

تزکش تسیاس هِن
استخذام اعضای ُیات علوی دسداًشگاُِا:
 -1هٌْط تَ داشتي سدیف ّ هجْصُای استخذاهی تْسظ داًشگاُِای ریشتظ خْاُذ .
 -1استخذام اعضای ُیات علوی دس هشتثَ استادیاس ّ تاالتش تَ صْست توام ّقت جغشافیایی ّ دس هشتثَ هشتی تَ
صْست توام ّقت هی تاشذ .

داّعلثاى هحتشم هی تْاًٌذ پس اص پش کشدى فشم ایٌتشًتی هشتْعَ ّ اسکي هذاسک
خْاستَ شذٍ ،فشهِای  11گاًَ سا دسیافت کشدٍ ّ پس اص تکویل آًِا حذاکثش  11سّص
پس اص پایاى هِلت ثثتًام ایٌتشًتی تَ دتیشخاًَ ُیات اجشایی جزب داًشگاٍ یا
داًشگاُِای هشتْعَ تحْیل ّ یا اص عشیق پست اسسال ًوایٌذ .

