
 آگهي استخدام عضو هيات علمي پيماني

به اطالع مي رساند، هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي مركز امور هيئت علمي معاونت  با استعانت از درگاه خداوند متعال 

شانزدهمين فراخوان جذب و استخدام عضو هيات علمي  پزشكيآموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

هاي علوم پزشكي و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته را رشته هاي علوم پايه و باليني دانشگاهها / دانشكده در پيماني

 http://jazb.aac.behdasht.gov.irبا مراجعه به  سايت : نمايد ثبت نام به صورت متمركز و اينترنتي برگزار مي

 باشد.مي گرفتن كد رهگيريبوده و مالك ثبت نام در فراخوان متقاضيان 

 به مدت یکماه  42/8/88نام از تاریخ مهلت ثبت 

 شرايط عمومي 

 الف( اعتقاد به مباني نظام مقدس جمهوري اسالمي و قانون اساسي

 اساسيب( تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون 

                        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

داشتن معافيت قانوني و يا پايان دوره ضرورت ( انجام خدمت وظيفه عمومي ، دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا و

 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  

هاي باليني و دانشنامه دكتراي تخصصي )و يا گواهي دوره فلوشيپ( در رشتهدارا بودن دانشنامه تخصصي و فوق  - 1

 هاي علوم پايه( و يا مدرك كارشناسي ارشد در رشته (Ph.Dتخصصي

سال و براي دارندگان دانشنامه دكتري تخصصي  53حداكثر سن براي داوطلبين استخدام كه مدرك كارشناسي ارشد داشته باشند  - 4

(Ph.Dو دانشنا ) سال است. 53مه تخصصي و فوق تخصصي و يا دوره فلوشيپ 

ماندن : مستخدميني كه داراي مدرك دكتراي تخصصي پي اچ دي، بورد تخصصي و فوق تخصصي هستند تنها درصورت باقي1تبصره

تر از باقي مانده كمسال از سنوات خدمت مي توانند در فراخوان جذب هيات علمي شركت نمايند. در موارد استثنايي عليرغم 13حداقل 

ند در فرايند توانسال از سنوات خدمت چنانچه هيئت مميزه دانشگاه/مركزي ضرورت به كارگيري دركادر هيات علمي تاييد نمايند مي 13

 شرايط اختصاصي خواهد بود. 2. شرايط سني اين دسته متقاضيان مطابق بند جذب قرار گيرند

 اسي ارشد نمي توانند در فراخوان شركت نمايند.: مستخدمين كشوري با مدرك كارشن2تبصره



 .باشدشركت افراد مشغول به تحصيل در فراخوان ممنوع مي -3

يا فوق تخصص و يا فلوشيپ پذيرفته شوند نيز مشمول اين   Ph.Dتبصره : چنانچه متقاضيان در زمان انجام مراحل جذب در آزمون

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

شركت متعهدين خدمت به دانشگاهها و دانش آموختگان مقاطع مورد تاييد تحصيلي، در آزمون فراخوان دانشگاهها بالمانع است.  - 2

گذرانند در فراخوان ساير دانشگاهها به غير شركت در فراخوان )متعهدين خدمت كه تعهدات را در يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي مي

 محل تعهد يا خدمت با موافقت كتبي موسسه مبداء ممكن خواهد بود(. از دانشگاه

( متقاضيان كارشناس ارشد و پي اچ دي كه بنا به نياز دانشگاه بصورت كتبي، تعهدات خود را بصورت غير هيئت علمي 1-5تبصره 

 توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد شركت نمايند.گذرانند نيز ميمي

باشد. مي ماه( ميسر 25در فراخوان براي مشمولين قانون نحوه تامين هيات علمي، بعد از گذشت دوره ضرورت )( شركت 2-5تبصره

 بديهي است جذب نهايي و پيماني شدن افراد مذكور پس از اتمام تعهد و انجام فرايند صدور كارت پايان خدمت خواهد بود.

در  توانندت تائيد كميسيون مشترك درمان و آموزش وزارت متبوع مي( متخصصين متعهد خدمت درماني تنها در صور5- 5تبصره 

فراخوان دانشگاه محل تعهد و در صورت موافقت كتبي دانشگاه مبدا در فراخوان ساير دانشگاهها شركت نمايند. الزم به ذكر است 

در فراخوان علي رغم عدم دارابودن موافقت ماه به پايان تعهدات درماني متقاضيان باقي مانده باشد شركت ايشان  6چنانچه كمتر از 

 باشد.كميسيون مشترك آموزش و درمان وزارت متبوع در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بالمانع مي

توانند رانند ميگذ( متخصصين داراي دانشنامه تخصصي دندانپزشكي كه بصورت درماني يا هيات علمي در دانشگاه تعهد مي5- 5تبصره 

 راخوان دانشگاه محل انجام تعهدات شركت نمايند.در ف

( دارندگان مدرك قبولي دانشنامه فوق تخصصي كه تعهدات فوق تخصص را به صورت درماني يا هيات علمي ميگذرانند 3- 5تبصره 

شگاه در فراخوان دان توانندتوانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد خود شركت نمايند. اين متقاضيان پس از شروع تعهدات ميتنها مي

ماه از تعهدات و با تاييد كتبي دانشگاه مبداء در فراخوان ساير دانشگاهها  6محل تعهد شركت نموده و تنها در صورت باقي ماندن حداكثر 

 نيز شركت نمايند.

ممنوع  مدارك مشابه عنوان رشته متقاضي مي بايست با عنوان رشته درج شده در فراخوان دقيقا مطابقت داشته باشد و پذيرش -5

 باشد .مي

انتخاب داشته  5بر اساس مصوبات هيات عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگي، نخبگان مي توانند جهت شركت در فراخوان  -6

باشند كه مي بايست دو انتخاب آموزشي و دو انتخاب پژوهشي باشد. واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيات 

 باشند مشروط بر آنكه گواهي نخبگي را در زمان شركت در فراخوان ارائه نمايند.مي دانشگاهها داراي اولويت ميعل

سال اسارت ،  5درصد، آزادگان باالي  23ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، جانبازان باالي  6ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از   -7

سال اسارت كه داراي مدرك  5درصد ، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از  30همسران و فرزندان جانبازان باالي 

 باشند از اولويت جذب برخوردارند.دكتراي مورد تاييد وزارتين علوم و بهداشت مي



سال سابقه تدريس  5حوزوي در گروه معارف اسالمي تنها در صورت دارا بودن حداقل  5دارندگان مدرك كارشناسي ارشديا سطح  -8

 مي توانند در فراخوان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور شركت نمايند

تحصيالت خود را به پايان رسانيده اند  هاي غيرحضوري همتقاضياني كه از طريق آموزش از راه دور )دوره هاي مجازي( و يا دور -8

 ر شركت نمايند.نمي توانند در فراخوان جذب هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشو

ت توانند در فراخوان شركاعضاي هيات علمي شاغل به صورت رسمي و پيماني در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور نمي -11

 نمايند

فراخوان آن  توانند درمتقاضياني كه بورسيه دانشگاه خاصي هستند تنها در صورت انتقال تعهدات بورس به دانشگاه ديگر مي -11

 توانند در فراخوان دانشگاه محل تعهد بورسيه شركت نمايند.شركت نمايند، در غير اين صورت تنها مي دانشگاه

متقاضيان دارنده مدرك تحصيلي باالتر از رشته و مقطع اعالم شده در فراخوان ، حق شركت در فراخوان اعالم شده در مقطع  -14

 .پايين تر را ندارند

 تذكرات : 

هاي پرستاري تنها به صورت باليني جذب هاي مامایي، بهداشت باروري و كليه گرایشرشتهآموختگان دانش -

 دانشگاههاي علوم پزشکي خواهند شد.

پزشکي اجتماعي و طب سالمندي پس از فراغت  -طب كار  -طب ورزشي  -دانش آموختگان رشته هاي طب هوا فضا  -

 توانند در فراخوان شركت نمایند.از تحصيل مي

 شركت فراخوان در توانندمي قانوني پزشکي سازمان نياز عدم ارایه  آموختگان رشته پزشکي قانوني به شرطنش دا -

 ند.نمای

چنانچه در هر یك از مراحل پذیرش یا پس از آن خالف اطالعات اعالم شده توسط متقاضي محرز شود، مراحل طي  -

 صادره لغو و بال اثر مي گردد . شده كان لم یکن تلقي شده و در صورت صدور حکم استخدامي حکم

 –شركت در فراخوان دو دانشگاه مجاز خواهد بود، ليکن داوطلب فقط مي تواند یکي از دانشگاهها را دانشگاه مادر ) تهران -

 كرمان و اهواز ( انتخاب نماید. -مشهد  -تبریز –اصفهان  -شيراز –شهيد بهشتي  -ایران

متقاضي، اولویت با جذب در دانشگاهي است كه هيئت مركزي جذب تائيد كرده است و از بين اولویتهاي انتخابي  تبصره: 

 نماید به خدمت مشغول شود.متقاضي مکلف است در اولين محلي كه هيئت مركزي جذب تائيد مي

  

 تذكرات بسيار مهم

 استخدام اعضاي هيات علمي دردانشگاهها:  

 منوط به موافقت سازمان اداري استخدامي كشور با اعطاي مجوز جهت جذب خواهد بود  -1

 منوط به داشتن ردیف و مجوزهاي استخدامي توسط دانشگاههاي ذیربط خواهد بود.     -4

به صورت تمام وقت جغرافيایي و در مرتبه مربي به صورت تمام   استخدام اعضاي هيات علمي در مرتبه استادیار     -3

 وقت مي باشد .

 

 

 

 



 ليست رشته های تاييد شده اعالم نياز دانشگاه علوم پزشکي بوشهر
 

 مالحضات تعداد جنسيت مقطع رشته ردیف
 دانشكده پزشكي 1 مرد/زن دانشنامه تخصصي اورولوژي 1

 دانشكده پزشكي 1 مرد/زن دانشنامه تخصصي جراحي عمومي 2

 دانشكده پزشكي 1 مرد/زن دانشنامه فوق تخصصي جراحي عروق 5

 دانشكده پزشكي 1 زن دانشنامه تخصصي زنان و زايمان 5

 دانشكده پزشكي 1 مرد/زن دانشنامه تخصصي راديولوژي 3

6 
 طب مادر و جنين

 )پريناتولوژي(
 دانشكده پزشكي 1 زن فلوشيپ

 دانشكده پزشكي 1 زن دانشنامه تخصصي غددكودكان)اطفال( 7

 دانشكده پزشكي 1 مرد/زن دانشنامه تخصصي كودكان)اطفال( 8

 دانشكده دندانپزشكي 1 مرد/زن دانشنامه تخصصي اندودانتيكس 9

10 
 راديو لوژي دهان و فک

 و صورت
 دانشكده دندانپزشكي 1 مرد/زن دانشنامه تخصصي

 دانشكده دندانپزشكي 1 مرد/زن دانشنامه تخصصي ترميميدندانپزشكي   11

 دانشكده دندانپزشكي 1 مرد/زن دانشنامه تخصصي دندانپزشكي كودكان 12

 دانشكده دندانپزشكي 1 مرد/زن دانشنامه تخصصي پروتزهاي دنداني 15

 دانشكده پرستاري مامايي 1 مرد/زن پي اچ دي روان پرستاري 15

 دانشكده بهداشت 1 مرد/زن اچ ديپي  سالمند شناسي 13

 دانشكده بهداشت 1 مرد/زن پي اچ دي آمار زيستي 16

 مراكز پژوهشي دانشگاه 1 مرد/زن پي اچ دي فارماكولوژي 17

 مراكز پژوهشي دانشگاه 1 مرد/زن پي اچ دي پژوهشي سم شناسي 18

 گروه معارف اسالمي 1 مرد/زن پي اچ دي معارف اسالمي 19

 

 
 


