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 رد دااگشنه علوم زپشكي تهرانو غیر هيات علمي  هيأت علمي  عضو جذب شیوه انهم  

 19/5/1401 "بازنگری شده رد اترخی 

 

 
وزارت و هیات مرکزي جذب  هیأت عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگي هاينامهآئینها، مصوبات و سیاستدر اجراي 

فرآيند  ،غیر هیات علميمتخصصین و  جذب اعضاي هیأت علميز تسريع در امر و نیو به منظور تبیین روشي هماهنگ  متبوع

 مي باشد. به شرح ذيل  در دانشگاه علوم پزشكي تهران و غیر هیات علمي جذب عضو هیأت علمي

 

 تعاریف

 
  :هیأت اجرایی جذب دانشگاه 

و اعالم نتیجه  جذبشود مسئول فرآيند یل ميدانشگاه تشكها و مصوبات مربوطه در سطح اين هیأت که بر اساس آيین نامه

 شود.که به اختصار هیات جذب نامیده مي است در سطح دانشگاه نهايي

 

  :کارگروه موارد خاص هیات اجرایی جذب دانشگاه 

موارد عدم توافق در خصوص جذب در دانشكده ها و مراکز تحت پوشش معاونت  مقدماتيبررسي اين کارگروه جهت 

 غیر از گروه منطبق با رشته تخصصي آموزشيگروه همچنین تعیین تكلیف جذب اعضاي هیات علمي در ، اوريو فن تحقیقات

کارگروه و به عنوان  پیش از طرح در هیات اجرايي جذب دانشگاه متقاضي جذب در مراکز پژوهشي بالینيو فارغ التحصیالن 

 فعالیت مي کند.  در سطح دانشگاه زير مجموعه هیات اجرايي جذب

، معاون توسعه و سرمايه انساني اعضاي اين کارگروه شامل معاون آموزشي دانشگاه، معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه

ه و پژوهشگاه مرتبط )به ريیس دانشكدو دبیر هیات اجرايي جذب به عنوان اعضاي ثابت و  ، معاون درمان دانشگاهدانشگاه

  است. مدعو بدون حق راي( عضو عنوان 

 

 دانشگاه  کارگروه بررسی صالحیت عمومی : 

پس از  و آموزش پزشكي و درمان ؛به پیشنهاد رئیس دانشگاه و با ابالغ معاون آموزشي وزارت بهداشتاين کارگروه  اعضاي

  ن کارگروه به اختصار کارگروه عمومي نامیده مي شود.تايید در شوراي عالي انقالب فرهنگي منصوب مي شوند. اي
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  :کارگروه بررسی صالحیت علمی 

گردد که از اين پس به اختصار کارگروه تشكیل مي تحقیقات و فناوري دانشگاهها و معاونت دانشكدهوه در سطح راين کارگ

 شود. علمي نامیده مي

  کارگروه بررسی صالحیت علمی دانشکده: اعضای 

 ها به شرح زير است: ترکیب کارگروه بررسي صالحیت علمي دانشكده      

  رئیس دانشكده به عنوان رئیس کارگروه علمي 

  معاون )معاونین( آموزشي دانشكده 

  معاون پژوهشي دانشكده 

  حداقل يک نفر از اعضاي کارگروه صالحیت عمومي هیات اجرايي جذب 

  با انتخاب رئیس  و باالتربا رتبه علمي دانشیار  دانشكده مربوطهدو نفر از اعضاي هیات علمي

 دانشكده 

  )به  و باالتربا رتبه علمي دانشیار يكي از اعضاي هیات علمي دانشگاه )از ساير دانشكده ها

 موزشي دانشگاه انتخاب معاون آ

 ( به عنوان عضو متغیر مدير گروه آموزشي مربوطه )با توجه به رشته تخصصي داوطلب 

 

 خصوص دانشكده پزشكي، معاون امور هیات علمي دانشكده به ترکیب فوق اضافه خواهد شد.در  :1تبصره

های آموزش پزشکی، تکنولوژی آموزشی و یادگیری الکترونیک حضور مدیر مرکز ه : در خصوص گرو2تبصره

 ضروری است.  مربوطه کارگروه علمی دانشکدهمطالعات و توسعه آموزش نیز در جلسه 

 

 

  تحقیقات و فناوری دانشگاهونت بررسی صالحیت علمی در سطح معا کارگروهاعضای: 

 همان ترکیب شوراي هماهنگي مراکز تحقیقاتيتحقیقات و فناوري معاونت کارگروه بررسي صالحیت علمي ترکیب 

حضور حداقل يک نفر شود صالحیت علمي داوطلبان تشكیل ميجلساتي که به منظور بررسي  ولي درخواهد بود. 

 اي کارگروه صالحیت عمومي در جلسات شوراي هماهنگي مراکز تحقیقاتي الزامي است. از اعض
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 فرآیند جذب

 جذب عضو هیات علمي و غیر هیات علمي در دانشگاه علوم پزشكي تهران در زير گروه هاي زير انجام مي شود:

 :جذب عضو هیات علمی -الف

 پیماني(جذب از طريق فراخوان عمومي )جذب   -1-الف 

 قانوني تعهدات گذراندن متقاضیان جذب -2 -الف : 

 متقاضیان داراي مدرک بورد رشته هاي بالیني پزشكي و دندانپزشكي جهت شروع -1-2-الف

 تعهدات

 و غیر  غیر از پزشكي و دندانپزشكيبالیني ) متقاضیان شروع تعهدات ساير رشته ها-2-2-الف

و انتقال  )کلیه رشته ها( تعهدات هیات علميات درماني به ضیان تبديل وضعیت از تعهدتقا، م(بالیني

 )کلیه رشته ها(تعهدات از ساير دانشگاه ها 

 

 و جذب از  جذب عضو هیات علمي به صورت قراردادي يا انتقال و ماموريت از ساير دانشگاه ها -3-الف

 بنیاد نخبگان

 

 منطبق با رشته جذب عضو هیات علمي در گروه غیر از گروه اصلي  تبصره -4-الف 

 

 : غیر هیات علمی متخصصینجذب  ب(

 درماني( بالینيجذب متخصصین غیر هیات علمي   -1-ب( : 

 متقاضیان گذراندن تعهدات به صورت درماني)جهت شروع و يا انتقال تعهدات از ساير  -1-1-ب

 دانشگاه ها( 

 يت به دانشگاه علوم نیروهاي درماني استخدامي ساير مراکز متقاضي انتقال يا مامور -2-1-ب

 پزشكي تهران

 متقاضیان فعالیت در قالب قرارداد کار معین -3-1-ب 

 

 غیر بالیني و آموزشي يدر مراکز پژوهش تعهداتجهت گذراندن  يعلم اتیرهیغ متخصصینجذب : 2-ب 
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جذب عضو هیات علمی  -الف  

 فرآیند جذب از طریق فراخوان عمومی -1-الف

 

 گیرد:صورت می زیرطریق فراخوان عمومی به ترتیب  جذب عضو هیأت علمی از 

 هاي توسط معاونتبا توجه به نقشه علمي دانشگاه ها بررسي نیاز به عضو هیأت علمي از لحاظ تعداد و نوع رشته -1

اعالم آن از طريق سايت دانشگاه و وزارت متبوع پس از اخذ مجوزهاي مربوط به  و تحقیقات و فناوري آموزشي و

 .علمي جديدجذب هیأت 

 شرکت داوطلب در فراخوان جذب هیأت علمي:  -2

 هاي مورد نیاز و شرايط داوطلبان عضويت مراجعه داوطلب به اطالعیه فراخوان جهت اطالع از رشته

  .هیأت علمي

  ها و بارگذاري مدارک درخواستي در از طريق سامانه الكترونیكي اعالم شده و پر کردن پرسشنامهثبت نام

 .اعالم شدهمدت قانوني 

)در مورد متقاضیان هاي مربوطه دانشكدهکنندگان در فراخوان توسط معاونت آموزشي به لیست شرکت ارسال -3

)در مورد معاونت تحقیقات و فناوري و يا ( در حوزه آموزش بالیني و غیربالیني هیأت علميفعالیت به عنوان 

به دبیرخانه  زمانو ارسال هم  مدت يک هفته ظرف (در حوزه پژوهشهیأت علمي فعالیت به عنوان متقاضیان 

  .انجام مكاتبات و استعالمات ضروريجذب براي هیأت 

 جهت مراکز تحقیقاتي به و يا معاونت تحقیقات و فناوري هاي آموزشيبه گروه ارسال لیست داوطلبان از دانشكده -4

و مراکز ب گروه هاي آموزشي( )توسط کمیته هاي جذ هاداوطلبان توسط گروه و عمومي صالحیت علميبررسي 

  اساس فرم پیوستبر با داوطلبان  و مصاحبه و شرايط متقاضي طبق آيین نامه بررسي مستنداتاز طريق  تحقیقاتي

 ظرف مدت حداکثرمعاونت تحقیقات و فناوري يا دانشكده  بهنتايج با نمرات کسب شده  اعالمو ( 1)پیوست 

 .يک ماه حداکثر

هاي علمي و جهت بررسي صالحیتمعاونت تحقیقات و فناوري و  هادر دانشكده ميعلتشكیل جلسات کمیته  -5

 .يک ماه حدکثر در مدتعمومي آنها 

هاي کلي و اجمالي داوطلبان به لحاظ عامل بودن به احكام منظور از بررسي صالحیت عمومي، بررسي :1تبصره 

 .باشدنات هیات علمي مياي و دارا بودن شئواسالم، دارا بودن تعهدات اخالقي و حرفه

بندي کلیه داوطلبان بر اساس نمرات علمي کسب شده و ارزيابي کمیته ها ملزم به انجام رتبهکارگروه :2تبصره 

 گردد.خواهند بود و در اين مرحله لیست تمامي داوطلبان بر اساس امتیاز مكتسبه نهايي اعالم مي

 

هاي هاي عمومي و يا ويژگيبا توجه به صالحیتقات و فناوري معاونت تحقیو  هاهاي علمي دانشكدهکارگروه  -6

 ظرف ها بايددانشكده  ينهاي نظر نمايند.اعمال  هادر نمره گروه ییرتغ % 10مي توانند حداکثر تا خاص متقاضیان، 

 دانشكده .گرددارسال معاونت آموزشي به ها يک ماه جهت بررسي تطابق با نقشه علمي و اولويت حداکثر مدت
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دارد، نظرات خود را عالوه بر امتیاز  در خصوص داوطلبین چنانچه نقطه نظر خاصيامتیاز تعیین تواند عالوه بر مي

 نهايي ارسال کند. 

با ذکر اولويت نیاز براساس نقشه هیأت علمي توسط  کلیه افراد شرکت کننده در فراخوانشامل  اعالم لیست نهايي -7

از اعالم نظر  دو هفته حداکثر ظرفاجرايي جذب  دبیرخانه هیأتبه  تحقیقات و فناوري ومعاونت آموزشي 

  . هاي علميکارگروه

و تكمیل  فرهنگي انقالب عالي شوراي جذب عالي هیأت مصوبات مطابق الزم هايبررسي و میداني تحقیقات انجام -8

 دو ماهارزيابي صالحیت عمومي توسط دبیرخانه هیأت اجرايي جذب ظرف مدت 

 در و) هفتگي صورت به عمومي کارگروه جلسات تشكیلاست ضمن  موظف جذب اجرايي أتهی دبیرخانه

 نیز و داوطلبان خودارزيابي فرم و میداني استعالمات و تحقیقات به توجه با و( العادهفوق جلسات نیاز صورت

 و تحقیقات نانچهچبپردازد.  داوطلبان عمومي صالحیت بررسيبه  هاي علميکارگروه در شده انجام هايارزيابي

 از يكي با حضوري مصاحبه براي داوطلب از نباشد، کافي کارگروه اعضاي نظر اعالم براي شده انجام هايبررسي

 صالحیت بررسي کارگروه نظر نهايتا. آمد خواهد عمل به دعوت عمومي هايصالحیت بررسي کارگروه اعضاي

 . گردد اعالم جذب اجرايي هیأت به مكتوب صورت به يدبا عمومي

 يعموم یتدر مورد صالح يينها یماست و لذا تصم يبه عنوان نظر مشورت يعموم یتنظر کارگروه صالح :تبصره

 .باشديجذب م يياجرا یأتبه عهده ه

 به دبیرخانه از ارسالي هايپرونده بررسي منظور به ماهیانه و منظم طور بهتشكیل جلسات هیأت اجرايي جذب  -9

شش ماه از پايان زمان ثبت  حداکثر گیري نهايي ظرف مدتتصمیمداوطلبان و  عمومي و علمي هايصالحیت لحاظ

 . نام در فراخوان

گیري نهايي در مورد جذب و يا مطابق مصوبات هیأت عالي جذب شوراي عالي انقالب فرهنگي، تصمیم :1 تبصره

گاه است و طي مراحل عدم جذب داوطلبان عضويت هیأت علمي تنها در صالحیت هیأت اجرايي جذب دانش

گونه تعهدي براي جذب عضو هیأت علمي جديد ايجاد مقدماتي جذب و اعالم موافقت گروه يا دانشكده هیچ

  کند.نمي

واجد حداقل شرايط الزم به تشخیص هیات جذب چنانچه هر يک از متقاضیان عضويت در هیأت علمي  :2تبصره 

يک از در صورتي که هیچ .اعالم خواهد شدبه ايشان  دبیرخانه اين موضوع توسط ،نباشند و عمومي از نظر علمي

  گیرد. صورت نمي در آن رشته جذب هیأت علمي جديد ،داوطلبان مورد تأيید هیأت اجرايي نباشند

: هیات اجرايي جذب بر پرونده کلیه متقاضیان شرکت کننده در فراخوان نظارت داشته و در صورت 3تبصره 

مجدد پرونده متقاضیان اولويت هاي پايین تر يا مردود اعالم شده در کارگروه هاي علمي  تشخیص نیاز به بررسي

  مجددا پرونده را به طور کامل بررسي خواهد نمود.

 

 مرکزي هیأت به نهايي تأيید براي دبیرخانه سرپرست توسط موارددر صورت موافقت و تصويب هیات جذب،   -10

 خواهدارسال )حسب مورد( رونوشت  تحقیقات و فناوريآموزشي يا  و براي معاونت اعالم متبوع وزارت جذب

 داوطلب شخص اطالع به هیأت جذب دبیرخانه توسط مراتب است منفي جذب هیأت نظر که مواردي در. شد

 خواهداعالم  نیز )حسب مورد( يا تحقیقات و فناوري به صورت محرمانه به معاونت آموزشي و شودمي رسانده

 .شد
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از مراحل اداري و صدور ابالغ با دستور رئیس دانشگاه،  متبوع، وزارت جذب مرکزي هیأتقت و تايید موافپس از  -11

 و توسعه دانشگاه انجام خواهدشد.  تحقیقات و فناوري آموزشي،معاونت طريق 

سپس بر مبنای ارزیابی هیات اجرایی و  صادر خواهد شد ابالغ یک ساله ابتدا به صورت حکم استخدام پیمانی -12

تمدید یک تا سه سال  برای دوره های ابالغ برای عضو هیات علمی، ذب از صالحیت های علمی و عمومیج

فرآیند درخواست تمدید قرارداد استخدام پیمانی از طریق سامانه ساجد و مستلزم تایید درخواست  خواهد شد.

 از طرف مراجع ذیربط قبل از طرح در جلسه هیات اجرایی جذب است. 

 

 به عنوان عضو هیات علمی  آیند جذب متقاضیان گذراندن تعهدات قانونیفر -2-الف
 

متقاضیانی که تمایل دارند تعهدات قانونی خود را به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران بگذرانند، 

 ت:های زیر دسته بندی شده اس جذب این افراد در گروه باید به ترتیب مراحل زیر را طی نمایند.

 متقاضیان داراي مدرک بورد رشته هاي بالیني پزشكي و دندانپزشكي جهت شروع تعهدات-1-2-الف

متقاضیان  (،و غیر بالیني غیر از پزشكي و دندانپزشكيبالیني رشته ها )متقاضیان شروع تعهدات ساير  -2-2-الف 

نتقال تعهدات از ساير دانشگاه ها )کلیه رشته ها( و ا تعهدات هیات علميتبديل وضعیت از تعهدات درماني به 

 )کلیه رشته ها(

 

 :تعهدات شروع جهت دندانپزشکی و پزشکی بالینی های رشته بورد مدرک دارای متقاضیان -1-2-الف

و در به بخش  در دانشگاه راداوطلب بايد درخواست کتبي خود مبني بر تمايل به گذراندن تعهدات قانوني  -1

 آموزشي مربوطه ارائه دهد.  گروه صورت اخذ موافقت بخش به 

با  و مصاحبه ، بررسي وجود شرايط الزم طبق ضوابطاخذ رزومه از داوطلبگروه آموزشي موظف است پس از  -2

و ضمن اعالم مورد بررسي قرار داده  علمي و عموميوي را به لحاظ صالحیت حداکثر ظرف يک هفته ، وي 

به رئیس دانشكده مربوطه  جذب اين امر را به صورت کتبي در صورت موافقت بابه متقاضي،  با ذکر دلیل نتیجه

 اعالم نمايد.

از طريق يک هفته در مورد اعالم نیازهاي ارسالي از گروه، رئیس دانشكده موظف است حداکثر ظرف مدت  -3

داوطلب انجام دهد  هاي علمي و عمومي ازبررسي جامعي به لحاظ صالحیت /آموزشيمعاونت امور هیات علمي

 گیري نمايد. و تصمیم

هاي کلي و اجمالي به لحاظ عامل بودن به احكام منظور از بررسي صالحیت عمومي، بررسيتبصره: 

 اي و دارا بودن شئونات هیأت علمي است.اسالم، دارا بودن تعهدات اخالقي و حرفه

وزشي دانشكده با درخواست داوطلب، موضوع به اطالع شخص داوطلب و گروه آم در صورت عدم موافقت -4

 مربوطه رسانده خواهد شد.

در صورت موافقت دانشكده با درخواست داوطلب، مراتب موافقت کتباً توسط رئیس دانشكده به معاونت  -5

 آموزشي دانشگاه اعالم خواهد شد.
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عنوان  جهت شروع تعهداتمتقاضی را درخواست  بر مبنای نتیجه بررسی ها تبصره: دانشکده می تواند

 با جذب نیروهای درمانی درتا سایر مراحل مطابق  نمایدونت درمان دانشگاه ارجاع نیروی درمانی به معا

 این شیوه نامه طی شود.

هاي الزم از جمله مطابقت درخواست حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از بررسيدانشگاه معاونت آموزشي  -6

چنانچه نظر موافق داشت، اين  مصاحبه با داوطلب در صورت نیازو  ارسالي با نقشه علمي و نیازهاي دانشگاه

درخواست را به دبیرخانه هیأت اجرايي جذب و همزمان جهت شروع فرآيند تقسیم فارغ التحصیالن به مرکز 

 امور هیات علمي وزارت مطبوع ارسال خواهد نمود.

یس در صورت موافقت مراجع ذيربط با طي دوره تعهدات داوطلب در دانشگاه و معرفي ايشان پس از تايید رئ -7

دانشگاه، معاون آموزشي دانشگاه نامه معرفي را جهت صدور ابالغ به مديريت توسعه سازمان و سرمايه انساني 

 نمايد.    ارجاع مي

ز خواهد نمود تا افعالیت خود در دانشگاه را آغ ابالغ موقت سه ماههداوطلب شروع تعهدات ابتدا با یک  -8

هیات اجرایی جذب کامل شود و در صورت تایید در  هیات اجراییدبیرخانه روند بررسی صالحیت در 

 تمدید خواهد شد. یک سال ابالغ برای  جذب دانشگاه،

 علمی و عمومیصالحیت های از شروع کار،  گذشت یک سالگروه آموزشی مربوطه موظف است پس از  -9

نموده و در کمیته جذب گروه ارزیابی  بر مبنای ضوابط موجود راهیات علمی جذب شده از این طریق 

 نماید.  اعالمرا به دانشکده  موافقت یا مخالفت با ادامه تعهدات ایشانضمن اعالم نتیجه به متقاضی، 

 هیات علمي هاي علمي و عمومي به بررسي صالحیتماه  1در مرحله بعد کارگروه علمي دانشكده ظرف مدت  -10

دانشگاه اعالم خواهد  آموزشيبه معاونت ت با ادامه تعهدات يا مخالف تاعم از موافق ،پرداخته و نتیجه بررسي

 شد. 

بررسي مستندات به دبیرخانه هیأت اجرايي جذب ظرف حداکثر دو هفته از  پس از نظر نهايي معاونت آموزشي -11

 اعالم خواهد شد.ها هاي علمي دانشكدهاعالم نظر کارگروه

ابالغ ادامه يا توقف  ماه تصمیم گیري نهايي در خصوص صدور 2ظرف مدت حداکثر  هیات اجرايي جذب -12

در صورت عدم تايید صالحیت فرد براي ادامه تعهدات در دانشگاه علوم  .را خواهد گرفت تعهدات هیات علمي

پزشكي تهران مراتب عدم نیاز به تداوم تعهدات عضو هیات علمي به معاونت آموزشي وزارت متبوع منعكس و 

 اتمه خواهد شد.در دانشگاه علوم پزشكي تهران خ فعالیت هیات علمي

شروع تعهدات  هیتوقف تعهدات، ابالغ اول ايدر خصوص ادامه  يریگ میو تصم يمراحل بررس انيتا پا تبصره:

 است. يبه قوت خود باق

 

ضیان تبدیل متقا(، و غیر بالینی غیر از پزشکی و دندانپزشکیبالینی متقاضیان شروع تعهدات سایر رشته ها ) -2-2-الف

)کلیه رشته ها( و انتقال تعهدات از سایر دانشگاه ها )کلیه رشته  تعهدات هیات علمیرمانی به وضعیت از تعهدات د

 ها(:

در قالب هیات علمي درخواست کتبي خود مبني بر تمايل به گذراندن تعهدات در دانشگاه  ديداوطلب با -1

 .مربوطه ارائه دهد حقیقات/ پژوهشگاه/ پژوهشكده/ مرکز تگروه آموزشي/)در مورد رشته هاي بالیني(بخشرا به 
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 متقاضی باقیمانده باشد. سال از  تعهدات کیحداقل  بایدتعهدات،  انتقالدرصورت درخواست تبصره:

، بررسي وجود شرايط الزم طبق از اخذ رزومه از داوطلبموظف است پس  مرکز دريافت کننده درخواست -2

مدت مورد بررسي قرار داده و حداکثر ظرف  علمي و عموميوي را به لحاظ صالحیت  ،و مصاحبه ضوابط

نظر کتبي خود مبني بر موافقت يا مخالفت را به رئیس ي ، به متقاض با ذکر دلیل جهیضمن اعالم نت يک ماه

 اعالم نمايد./ معاونت تحقیقات و فناوري دانشكده مربوطه 

ت تحقیقات و شرایط و مدارک اختصاصی جذب هیات علمی در مراکز تحت پوشش معاون تبصره:

 فناوری به شرح زیر است: 

 

 شرایط مرکز تحقیقات برای جذب هیات علمی:   -الف

 مراکز تحقیقاتي مي توانند درخواست جذب نیروي هیات علمي تعهداتي را نمايند که داراي حداقل شرايط ذيل باشند:

 داشتن رديف استخدامي بال تصدي-

 داشتن بودجه کافي-

 موافقت قطعي  داشتن-

 داشتن عملكرد مطلوب -

 

 شرایط فرد متقاضی هیات علمی جهت طرح در جلسه شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی:  -ب

امتیاز از مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر يا ثبت اختراع بر اساس آيین نامه ارتقاي اعضاي هیات علمي  5حداقل  .1

 دانشگاه

 خواست گذراندان تعهدات، باقي ماندن حداقل يک سال از  تعهدات درصورت در .2

 آشنايي کافي به زبان انگلیسي )احراز در مصاحبه( .3

 دارا بودن مدرک تحصیلي حداقل دکتري تخصصي   .4

 

فرد متقاضي جذب را قبل  2و  1در معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه، الزم است کارشناس جذب هیات علمي شرايط بند 

طرح در جلسه شوراي هماهنگي مراکز تحقیقاتي دانشگاه مورد بررسي قرار داده و در صورت دارا بودن حداقل معیارها در از 

 دستورکار جلسه شوراي هماهنگي مراکز تحقیقاتي قرار دهد. در غیر اينصورت از دستور خارج خواهد شد.

 مدارک الزم جهت طرح در  جلسه شورای هماهنگی مراکز تحقیقاتی:

نامه اعالم نیاز پژوهشگاه/ پژوهشكده/ مرکز تحقیقات و داليل توجیهي براي جذب فرد با توجه به رشته فرد، برنامه  .1

تايید رئیس مرکز مبني بر نیاز به با )  2مرکز و توانايي فرد معرفي شده مطابق با فرم جذب نیرو در پیوست شماره 

 (فرد متقاضي

، حیت علميالمرکز تحقیقات با تايید اکثريت اعضاي شورا مبني بر ص/ پژوهشگاه/ پژوهشكدهصورتجلسه شوراي  .2

 متقاضي همراه با تعیین محل خدمت  اخالقي فردعملي و 

 ( به همراه مستندات مربوطه3فايل ورد و پرينت رزومه فرد متقاضي )مطابق فورمت استاندارد در پیوست شماره  .3

 دارا بودن حداقل شرايط الزم در بند ب .4
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موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه با تشكیل کارگروه علمي با / معاونت تحقیقات و فناوري دانشكده  -3

 هاي علمي و عمومي از داوطلب انجامترکیبي که در بخش تعاريف ذکر شد، بررسي جامعي به لحاظ صالحیت

در اين مرحله، مصاحبه گیري نمايد. با درخواست داوطلب تصمیمدهد و در مورد موافقت و يا عدم موافقت 

 حضوري با داوطلب الزامي است.

هاي کلي و اجمالي به لحاظ عامل بودن به احكام منظور از بررسي صالحیت عمومي، بررسيتبصره: 

 اي و دارا بودن شئونات هیأت علمي است.اسالم، دارا بودن تعهدات اخالقي و حرفه

با درخواست داوطلب، موضوع / معاونت تحقیقات و فناوري دانشكده م موافقت کارگروه علمي در صورت عد -4

 مربوطه رسانده خواهد شد. / مرکزبه اطالع شخص داوطلب و گروه آموزشي

با درخواست داوطلب، مراتب موافقت کتباً توسط رئیس دانشكده دانشكده در صورت موافقت کارگروه علمي  -5

لب از جمله رزومه به معاونت آموزشي دانشگاه ارسال خواهد شد و معاونت آموزشي به همراه سوابق داوط

هاي الزم از جمله مطابقت درخواست ارسالي با نقشه دانشگاه حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از بررسي

نظر موافق داشت، اين درخواست را به دبیرخانه هیأت  چنانچهو مصاحبه حضوري علمي و نیازهاي دانشگاه 

 اجرايي جذب ارسال خواهد نمود. 

ي، مراتب به صورت و فناور قاتیتحقدر صورت موافقت با درخواست داوطلب در کارگروه علمي معاون  -6

 به دبیرخانه هیات جذب اعالم مي گردد.مكتوب 

هاي الزم حداکثر ظرف دو ماه موضوع را در جلسه هیات جذب مطرح  دبیرخانه هیأت جذب با انجام بررسي -7

 به نیاز اعالم قانوني تعهدات گذراندن داوطلبان مورد در باشد مثبت جذب هیأت نظر ايد. چنانچهنممي

 شود. اعالم مي (علمي هیأت امور مرکز) متبوع وزارت به دانشگاه رئیس توسط داوطلب خدمات

يید رئیس در صورت موافقت مراجع ذيربط با طي دوره تعهدات داوطلب در دانشگاه و معرفي ايشان پس از تا -8

دانشگاه نامه معرفي را جهت صدور ابالغ به مديريت توسعه  /تحقیقات و فناوريمعاون آموزشيدانشگاه، 

 نمايد.    سازمان و سرمايه انساني ارجاع مي

فعالیت خود در دانشگاه را آغاز خواهد نمود و  ابالغ یک سالهداوطلب شروع تعهدات ابتدا با یک   -9

وی مجددا در  کمیته جذب گروه/  علمی و عمومیوع کار، صالحیت های پس از گذشت یک سال از شر

مرکز محل خدمت ارزیابی شده و ضمن اعالم نتیجه به متقاضی، موافقت یا مخالفت با ادامه تعهدات ایشان به 

 دانشکده/ معاونت تحقیقات و فناوری اعالم می شود. 

ماه به بررسي صالحیت  1فناوري ظرف مدت  در مرحله بعد کارگروه علمي دانشكده/معاونت تحقیقات و -10

هاي علمي و عمومي هیات علمي پرداخته و نتیجه بررسي، اعم از موافقت يا مخالفت با ادامه تعهدات را اعالم 

خواهد نمود. در خصوص اعضاي هیات علمي شاغل در مراکز آموزشي نتیجه از طريق دانشكده به معاونت 

  آموزشي دانشگاه اعالم خواهد شد.

هاي ظرف حداکثر دو هفته از اعالم نظر کارگروهو پس از بررسي مستندات )نظر نهايي معاونت آموزشي  -11

 اعالم خواهد شد.( و معاونت تحقیقات و فناوري به دبیرخانه هیأت اجرايي جذب هاعلمي دانشكده

مه يا ماه تصمیم گیري نهايي در خصوص صدور ابالغ ادا 2هیات اجرايي جذب ظرف مدت حداکثر  -12

توقف تعهدات هیات علمي را خواهد گرفت. در صورت عدم تايید صالحیت فرد براي ادامه تعهدات در 
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دانشگاه علوم پزشكي تهران مراتب عدم نیاز به تداوم تعهدات عضو هیات علمي به معاونت آموزشي وزارت 

 شد. متبوع منعكس و فعالیت هیات علمي در دانشگاه علوم پزشكي تهران خاتمه خواهد

: تا پايان مراحل بررسي و تصمیم گیري در خصوص ادامه يا توقف تعهدات، ابالغ اولیه شروع تعهدات تبصره

 به قوت خود باقي است.

 

 

جذب عضو هیات علمی به صورت قراردادی یا انتقال و ماموریت از سایر  فرآیند-3-فال

 و جذب از بنیاد نخبگان دانشگاه ها

 

شاخص و اعضای  هیات علمی برجسته  دانش آموختگان آموزشی و پژوهشی از خدماتبه جهت امکان برخورداری 

سایر دانشگاه ها جذب عضو هیات علمی قراردادی و یا انتقال و ماموریت اعضای هیات علمی از سایر دانشگاه ها طبق 

 مراحل ذیل انجام می شود.

و يا پژوهشگاه/ لیني(/گروه آموزشي بخش)در مورد رشته هاي بابه  راداوطلب بايد درخواست کتبي خود  -1

 پژوهشكده/ مرکز تحقیقات مربوطه ارائه دهد.  

و  الزم طبق ضوابط طيوجود شرا يبررس، اخذ رزومه از داوطلبگروه آموزشي/مرکز پژوهشي موظف است پس از  -2

ده و ضمن مورد بررسي قرار دا علمي و عموميهفته وي را به لحاظ صالحیت  دوبا وي ، حداکثر ظرف  مصاحبه

اين امر را به صورت کتبي به رئیس  درخواست وياعالم نتیجه با ذکر دلیل به متقاضي، در صورت موافقت با 

 دانشكده مربوطه و يا معاونت تحقیقات و فناوري اعالم نمايد.

ظرف مدت يک ماه با تشكیل  دانشكده موظف است ارسالي از گروه هاي آموزشي، درخواست هايدر مورد  -3

از  علمي و عموميهاي سي جامعي به لحاظ صالحیته علمي با ترکیبي که در بخش تعاريف ذکر شد بررکارگرو

گیري نمايد. در صورت موافقت مراتب کتباً توسط رئیس دانشكده به معاونت آموزشي داوطلب انجام دهد و تصمیم

 دانشگاه اعالم خواهد شد. 

ي کلي و اجمالي به لحاظ عامل بودن به احكام اسالم، دارا هامنظور از بررسي صالحیت عمومي، بررسي تبصره:

 اي و دارا بودن شئونات هیأت علمي است.بودن تعهدات اخالقي و حرفه

پس از وصول درخواست ها توسط معاونت آموزشي و تحقیقات و فناوري حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از  -4

ظر نهايي معاونت در خصوص درخواست متقاضي نمتقاضي هاي الزم و بررسي صالحیت علمي و عمومي بررسي

به دانشكده يا مرکز تحقیقات اعالم خواهد شد و در صورت نظر موافق مراتب به صورت مكتوب به دبیرخانه 

 هیات اجرايي جذب اعالم خواهد شد.

-مي هاي الزم حداکثر ظرف دو ماه موضوع را در جلسه هیات جذب مطرح دبیرخانه هیأت جذب با انجام بررسي -5

متقاضي به  / انتقال و يا ماموريتقرارداد یکسالهنمايد. چنانچه نظر هیأت جذب مثبت باشد مراتب جهت اخذ 

 معاونت توسعه اعالم خواهد شد. 
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 دهیرس انیکه دوره تعهدات آن ها به پای است شاخص النیفارغ التحصمحدود به  قراردادیجذب هیات علمی تبصره : 

. در خصوص این افراد در خصوص وجود ظرفیت و معرفی شده اند نخبگان  ادیطرف بناز  ایتعهد خدمت ندارند و  ،

در  یعلم اتیامکان عقد قرارداد به عنوان عضو ه ،یفراخوان عموم قیزمان جذب از طر موافقت مراجع ذیربط، تا

بر اساس نظر هیات  یلمع اتیه یدسته از اعضا نیقرارداد با ا دیدفعات تمدوجود دارد.  یپژوهش ای یمراکز آموزش

 .خواهد بود اجرایی جذب

 

 

 

 

 

 

 

 

 جذب عضو هیات علمی در گروه غیر از گروه اصلی منطبق با رشتهفرآیند تبصره  -4-الف

 

مستقر در دانشگاه از طريق ظرفیت آموزشي پژوهشي موجود  گروه های آموزشیبا تاکید بر ضرورت تامین نیاز هاي  :1تبصره

شروع  جهت ه محل درخواستيک گروه های آموزشین فعالیت در متقاضیادر خصوص در ساير گروه ها در سطح دانشگاه، 

خارج از گروه اصلي منطبق با رشته است، ضروري است ابتدا درخواست خود را به گروه آموزشي  ،خدمت آن ها در دانشگاه

مراحل جذب ايشان در گروه آموزشي مربوطه طي شده و سپس در قالب ماموريت در  ي منطبق با رشته خود تحويل داده واصل

بین گروه درخواست کننده خدمت و گروه منطبق  اختالف نظردر صورت  به فعالیت مشغول شوند. ساير بخش هاي دانشگاه

کارگروه موارد خاص  مورد در،  مستندات بر مبنايعدم امكان تامین نیاز گروه درخواست کننده توسط گروه اصلي با رشته و 

 انجام مي شود. رايي جذب دانشگاهدر هیات اج نهايي بررسي و سپس تصمیم گیري دانشگاه هیات اجرايي جذب

نیز ضروري است درخواست ها  یدر مراکز پژوهش تیفعال یمتقاض ینیبال یرشته ها النیفارغ التحصهمچنین در خصوص 

 مطرح و بررسي شوند.  جذب دانشگاه يياجرا اتهی خاص موارد در کارگروه

 

 

یري الكترونیک و تكنولوژي آموزشي جهت جذب به متقاضیان فارغ التحصیل رشته هاي آموزش پزشكي، يادگ: 2تبصره 

صورت وابستگي اولیه در اين سه گروه جذب شده و با تصمیم معاون آموزشي دانشگاه بر حسب نیاز مرکز مطالعات و 

آموزش دانشگاه، جهت خدمت در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه مامور مي شوند. در صورت عدم نیاز مرکز 

عه آموزش اين دسته از اعضاي هیات علمي مي توانند به صورت مامور در ساير واحدهاي آموزشي و پژوهشي مطالعات و توس

 زير مجموعه دانشگاه نیز به کار گرفته شوند.
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  علمی هیات غیر متخصصین جذب( ب

 

 )درمانی( ینیبال یعلم اتیه ریغ نیجذب متخصصفرآیند -1-ب
 

در دانشگاه علوم پزشکی جذب شوند، باید به ترتیب  بالینی متقاضیانی که تمایل دارند به عنوان عضو غیر هیأت علمی

 ی نمایند. این متقاضیان در سه گروه دسته بندی می شوند:مراحل زیر را ط

متقاضیان گذراندن تعهدات به صورت درماني)جهت شروع و يا انتقال تعهدات از ساير دانشگاه  -1-1-ب

 ها( 

نیروهاي درماني استخدامي ساير مراکز متقاضي انتقال يا ماموريت به دانشگاه علوم پزشكي  -2-1-ب

 تهران

 ان فعالیت در قالب قرارداد کار معینمتقاضی -3-1-ب

ضمیمه شده  4در قالب پیوست  88در قالب قرارداد ماده  تیفعال انینامه جذب متقاض وهیشتبصره: 

 است. 

 

 متقاضیان گذراندن تعهدات به صورت درمانی)جهت شروع و یا انتقال تعهدات از سایر دانشگاه ها( -1-1-ب

 : سایر مراکز متقاضی انتقال یا ماموریت به دانشگاه علوم پزشکی تهراننیروهای درمانی استخدامی  -2-1-و ب

 

 تحويل دهد.  يا مديرگروه رياست بیمارستانبه  راداوطلب بايد درخواست کتبي خود  -1

موظف است پس از اخذ رزومه از داوطلب،  رياست بیمارستان در سطح بیمارستاندر خصوص نیاز به جذب نیرو  -2

گروه آموزشي/بخش مشورتي پس از کسب نظر وي را به لحاظ صالحیت علمي و عمومي مورد بررسي قرار داده و 

با ت نظر کتبي خود مبني بر موافقت يا مخالف ضمن اعالم نتیجه به متقاضي حداکثر ظرف مدت دو هفتهمربوطه، 

در اين مرحله مصاحبه حضوري با متقاضي الزامي شروع تعهدات متقاضي را به معاونت درمان دانشگاه اعالم نمايد. 

 است.

موظف است پس از اخذ  مدير گروهرئیس بخش / در سطح گروه هاي آموزشي بالیني  در صورت نیاز به جذب -3

مي و عمومي مورد بررسي قرار داده و پس از وي را به لحاظ صالحیت عل و مصاحبه حضوري رزومه از داوطلب

، حداکثر ظرف مدت دو هفته ضمن اعالم نتیجه به متقاضي نظر مشورتي معاونت درمان بیمارستان کسب نظر 

رئیس دانشكده اعالم نمايد. درخواست مورد کتبي خود مبني بر موافقت يا مخالفت با شروع تعهدات متقاضي را به 

معاونت درمان دانشگاه دانشكده حداکثر ظرف مدت دو هفته در صورت نظر موافق به  نظر پس از بررسي در سطح

 . ارسال خواهد شد

هاي کلي و اجمالي به لحاظ عامل بودن به احكام اسالم، دارا منظور از بررسي صالحیت عمومي، بررسيتبصره: 

 آموزشي است.-ياي و دارا بودن شئونات حضور در مراکز درمانبودن تعهدات اخالقي و حرفه
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و رئیس دانشكده  اخذ نظر مشورتيو هاي الزم پس از بررسييک ماه حداکثر ظرف مدت دانشگاه  درمانمعاونت  -4

چنانچه ضمن اعالم نظر موافق يا مخالف خود،  جهت گذراندن تعهداتافراد معرفي شده بیمارستان در خصوص 

 ارسال خواهد نمود. دانشگاه ايي جذبنظر موافق داشت، اين درخواست را به دبیرخانه هیأت اجر

ماه  مدت دوحداکثر ظرف  در خصوص متقاضیان گذراندن تعهداتالزم  ي هايجذب با انجام بررس أتیه رخانهیدب -5

جذب مثبت باشد در مورد داوطلبان  أتی. چنانچه نظر هدينماي جذب مطرح  م اتیموضوع را در جلسه ه

 . ي شودم مدانشگاه به وزارت متبوع اعال سیدمات داوطلب توسط رئبه خ ازیاعالم ن يگذراندن تعهدات قانون

 سیرئ ديیپس از تا شانيا يدوره تعهدات داوطلب در دانشگاه و معرف يبا ط ربطيصورت موافقت مراجع ذ در -6

را جهت صدور  يدانشگاه نامه معرف درمان، معاون و همچنین در خصوص ساير گروه هاي ذکر شده  دانشگاه

 .    دي نمايارجاع م يانسان هيتوسعه سازمان و سرما تيريدابالغ به م

با  بیمارستان ریاستماهه فعالیت خود در دانشگاه را آغاز خواهد نمود.  6 داوطلب ابتدا با یک ابالغ موقت -7

ماه نتایج ارزیابی صالحیت های علمی و عمومی  6گروه آموزشی مربوطه موظف است پس از  هماهنگی

موافقت نت درمان دانشگاه با بررسی مستندات اومعنماید و سپس  اعالماون درمان دانشگاه معداوطلبین را به 

 نماید.هیات اجرایی جذب اعالم  متقاضی را به دبیرخانهبا ادامه گذراندن تعهدات خود یا مخالفت 

 

 :متقاضیان فعالیت در قالب قرارداد کار معین -3-1-ب

 

يا در پايان دوره تعهدات خود به صورت غیر  در دانشگاه فعالیت دارند 88رارداد ماده ماه در قالب ق 3متقاضیاني که بیش از 

 بیمارستان موافقت رياستدر صورت  ومي توانند درخواست عقد قرار داد کار معین نمايند  هیات علمي در دانشگاه هستند،

دانشكده مشورتي از کسب نظر پس از  هاين درخواست به معاونت درمان دانشگاه ارسال مي شود. معاونت درمان دانشگا

معاونت توسعه و با مكاتبات الزم در اين زمینه را ،  هفته نظر خود را اعالم نمايد( 2)دانشكده بايد حداکثر ظرف  مربوطه

 تبديل وضعیت صورت پذيرد . اين تا در صورت تأيید  دانشگاه انجام خواهد داد  سرمايه انساني

 

 

و  یجهت گذراندن تعهدات در مراکز پژوهش یعلم اتیرهیغ نیجذب متخصصفرآیند : 2-ب

 ینیبال ریغ یآموزشگروه های 
   ن:متقاضیادر خصوص اين دسته از 

 الزم است غیر بالیني  غیر هیأت علميرت پژوهشگر تعهدات قانوني به صو در صورت تمايل به گذراندن

امتیاز از  5داشتن حداقل شرط  اما  ي کنندط مراحل را مشابه با متقاضیان جذب نیروي هیات علمي تعهداتي

 افراد نمي شود. شامل حال اين طبق ضوابط آيین نامه ارتقاچاپ شده در مجالت معتبر يا ثبت اختراع مقاالت 

  در مراکز و گروه هاي غیر  عضو غیر هیات علميدر صورت تمايل به گذراندن تعهدات قانوني به صورت

 ضیان جذب نیروي هیات علمي تعهداتي طي خواهد شد. بالیني مراحل را مشابه با متقا
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 تبصره: در خصوص جذب نیروهاي غیر هیات علمي نیازي به تكمیل سامانه ساجد توسط متقاضي نمي باشد.

 

 

االجرا در هیأت اجرایی جذب دانشگاه تصویب و از تاریخ تصویب الزم 19/5/1401در تاریخ  شیوه نامهاین 

 باشد.می

 

 

 ضمائم 

 

 آموزشی در فراخوان جذب عضو هیات علمی  -فرم امتیازات علمی: 1ست پیو

ان : فرم توجیهی درخواست نیروی پرسنلی در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهر2پیوست   

 فرم رزومه متقاضیان جذب جهت گذراندن تعهدات در مراکز پژوهشی : 3پیوست 

 88قالب قرارداد ماده  در تیفعال انینامه جذب متقاض وهیش: 4پیوست 

 

 

 

 

 

 

 

 


