تعهدات آموزشي

متقاضياني كه خواستار گذراندن تعهدات در قالب هيات علمي آموزشي مي باشند.
مي بايست درخواست شخصي خود را به مدير گروه مربوطه تحويل داده كه درخواست فوق پس از
طرح در شوراي آموزشي گروه به امضاي مدير گروه به رياست دانشكده يا مركز مكاتبه مي گردد.
دانشكده مربوطه پس از بررسي درخواست مذكور با اداره هيات علمي دانشگاه و دبيرخانه هيات
اجرايي جذب مكاتبه مي نمايد كه پس از دريافت درخواست  ،فايلهاي خاص تشكيل پرونده به متقاضي
تحويل داده كه نسبت به تكميل آنها اقدام خواهد كرد .پس از تحويل مدارك مورد نياز به دبيرخانه
جذب كارشناسان امور دبيرخانه كليه سوابق محل تحصيل و اشتغال متقاضي را از سازمانهاي محل
اشتغال يا تحصيل فرددريافت ميكنند و پرونده را جهت طرح در كارگروه بررسي صالحيت عمومي و
هيات اجرايي جذب ارائه خواهند نمود .پس از موافقت كميته هاي مذكور پرونده جهت تاييد نهايي به
مركز امور هيات علمي وزارت متبوع ارسال ميگردد  .كه پس از دريافت پاسخ از مركز امور هيات
علمي با نظر موافق ،جهت استحضار رياست محترم دانشگاه و اعالم شروع به كاربه دانشكده مربوطه
اقدام ميگردد

تعهدات پژوهشي

متقاضياني كه خواستار گذراندن تعهدات در قالب هيات علمي پژوهشي مي باشند .مي بايست درخواست
شخصي خود را به مدير گروه مربوطه تحويل داده كه درخواست فوق پس از طرح در شوراي آموزشي گروه
به امضاي مدير گروه به رياست دانشكده يا مركز مكاتبه مي گردد .دانشكده يا مركز مربوطه پس از بررسي
درخواست مذكور با معاون پژوهشي دانشگاه مكاتبه و سپس آن معاونت با اداره هيات علمي و دبيرخانه
هيات اجرايي جذب مكاتبه مي نمايدو دبيرخانه پس از دريافت درخواست  ،فايلهاي خاص تشكيل پرونده را
به متقاضي تحويل داده كه نسبت به تكميل آنها اقدام خواهد كرد .پس از تحويل مدارك مورد نياز به دبيرخانه
جذب كارشناسان امور دبيرخانه كليه سوابق محل تحصيل و اشتغال متقاضي را از سازمانهاي محل اشتغال يا
تحصيل فرد دريافت ميكنند و پرونده را جهت طرح در كارگروه بررسي صالحيت عمومي و هيات اجرايي جذب
ارائه خواهند نمود .پس از موافقت كميته هاي مذكور پرونده جهت تاييد نهايي به مركز امور هيات علمي
وزارت متبوع ارسال ميگردد  .كه پس از دريافت پاسخ از مركز امور هيات علمي با نظر موافق ،جهت استحضار
رياست محترم دانشگاه و اعالم شروع به كار متقاضي اقدام ميگردد

پيماني

متقاضيان عضويت در كادر هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور صرفا بايد از
طريق فراخوان هاي جذب هيات علمي كه از طريق سايت معاونت آموزشي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي قابل پيگيري ميباشد ثبت نام نمايند وپس از ثبت نام
در سايت مربوطه  ،پيگيري با ارئه كد رهگيري در دبيرخانه هيات اجرايي جذب قابل
بررسي است .جهت اطالعات بيشتر به سايت معاونت آموزشي وزارت متبوع مراجعه
نماييد

تمديد قرارداد

اعضاي هيات علمي دانشگاه پس از شركت در فراخوان و طرح در هيات اجرايي جذب دانشگاه و هيات
مركزي جذب وزارت به صورت (پيماني يكساله) يا (پيماني )مورد تاييد قرار ميگيرند .دانشگاه ها
موظف هستند افرادي كه به صورت پيماني جذب ميكنند به صورت ساالنه نسبت به تمديد قرارداد آنها
اقدام نمايد و افرادي كه به صورت پيماني صرفاً يكساله به واحدهاي تابعه دانشگاه معرفي ميگردند .
دانشكده ها و واحدهاي تابعه موظف هستند پس از گذشت ده ماه از قرارداد يكساله آنها نسبت به
شرايط كاري و اخالقي فرد با نظر مدير گروه و رياست دانشكده به دبيرخانه هيات اجرايي جذب
مكاتبه گردد تا در ظرف دو ماه باقيمانده هيات اجرايي جذب دانشگاه و هيات مركزي جذب وزارت
متبوع نسبت به ادامه يا عدم ادامه همكاري آنها اعالم نظر نمايند در غير اين صورت ادامه همكاري
اين افراد كه به صورت صرفاً پيماني يكساله به سيستمهاي تابعه دانشگاه معرفي گرديده اندغير قانوني
ميباشد.

تبديل وضعيت

متقاضيان تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي
همچنين متقاضيان ارتقاء مرتبه هيات علمي مي بايست بر اساس آيين نامه و موافقت هيات مميزه
دانشگاه درخواست متقاضيان به دبيرخانه هيات اجرايي جذب ارسال گردد و سپس بررسي و به
تاييد هيات اجرايي جذب دانشگاه برسد .الزم به ذكر است كه اين گونه متقاضيان مي بايست
اطالعات جديد خود را بر اساس فرم هاي ثبت ناميي كه در اين سايت گذاشته شده تكميل نموده
و به دبيرخانه جذب هيات علمي دانشگاه تحويل نمايد

