
 
دستورالعمل وحوي بررسي صالحيت عمومي و علمي داوطلبان عضويت در هيات علمي داوشگاي هاي علوم 

 پزشكي 

 : مته قاوون  :عىوان قاوون

اظ ) ٍص٘تٔ زاذيي
 (دستورالعمل ها

تطاؼاغ ٍص٘تات ـ٘ضاي ػاىي اّقالب فطْٕگي زؼت٘ضاىؼَو ّح٘ٓ تطضؼي صالحيت 
اً تٔ ػْ٘اُ ػض٘ ٕيأت ػيَي زض زاّفگآ ػيَي، ػٍَ٘ي ٗ اذالقي زاٗعيثيِ اؼترس

ٕاي ػيً٘ پعـني مف٘ض تٔ ص٘ضت ظيط زض جيؽٔ ٕيأت ٍطك ظي گعيْؿ اؼتاز ٗظاضت 
مَيتٔ  1/12/68ٗ جيؽٔ ٍ٘ضخ  15/11/68تٖساـت، زضٍاُ ٗ آٍ٘ظؾ پعـني ٍ٘ضخ 

 :ػيَي گعيْؿ ٗظاضت تٖساـت، زضٍاُ ٗ آٍ٘ظؾ پعـني تٔ تص٘ية ضؼيس
ٓ ػْ٘اُ ػض٘ ٕيأت ػيَي زض زاّفگآ ٕا تطاي اؼترساً تايس زاٗعيثيِ اؼترساً ب -1

ضَِ ٍطاجؼٔ تٔ زاّفگآ ػيً٘ پعـني ٍطت٘ط فطٍٖاي ٍرص٘ق ضا تنَيو ٗ تقاضاي 
 .ذ٘ز ضا تؽييٌ َّايْس

زض زاّفگآ ٕايي مٔ زاضاي ٕيأت ٍَيعٓ ٕؽتْس، صالحيت ػيَي زاٗعيثيِ تا  -2
مسٓ ٗ زاّفگآ ٍ٘ضز تطضؼي قطاض ّظطذ٘إي اظ گطٗٓ آٍ٘ظـي ٍطت٘ط، ـ٘ضاي زاّؿ

ٍي گيطز ٗ زض ص٘ضت تائيس صالحيت ػيَي زاٗعيثاُ تطاي ٍطتة ٓ ٍطتي ٗ يا اؼتازياض، 
پطّٗسٓ ٍتقاضي اظ عطيق ٍؼاُٗ آٍ٘ظـي زاّفگآ تٔ ٕؽتٔ گعيْؿ اؼتاز زاّفگآ 

 . جٖت تطضؼي صالحيت اذالقي ٗ ػٍَ٘ي اضجاع ٍي ـ٘ز
زض زاّفگآ ٕايي مٔ فاقس ٕيأت ٍَيعٓ  صالحيت ػيَي زاٗعيثيِ اؼترساً -3

ٕؽتْس تايس ت٘ؼظ مَيتٔ ٕاي ػيَي شيطتظ زض گطٗٓ پعـني ـ٘ضاي ػاىي تطّأٍ 
ٍؼاّٗت . ضيعي ٍؽتقط زض ح٘ظٓ ٍؼاّٗت آٍ٘ظـي ٗظاضت تٖساـت تٔ تص٘ية تطؼس 

آٍ٘ظـي ٗظاضت تٖساـت ٍي ت٘اّس ػْساىيعًٗ ضاًؼا پطّٗسٓ ٍتقاضياُ ضا تٔ ايِ مَيتٔ 
 . َّايس اضجاع

زضص٘ضتي مٔ زاّفگآ اؼترساً ٍتقاضي ضا تا ٍطتثٔ تاالتط اظ اؼتازياضي پيفْٖاز  -4
َّايس تطاي تؼييِ ٗضؼيت ٍطتثٔ ػيَي، پطّٗسٓ تٔ ٕيأت ٍَيعٓ زاّفگآ اضجاع ٍي 

ـ٘ز ٗ پػ اظ تؼييِ ٍطتثٔ ػيَي پطّٗسٓ تٔ ٕؽتٔ گعيْؿ اؼتاز زاّفگآ اضجاع ٍي 
 . گطزز

از زاّفگآ صالحيت اذالقي ٗ ػٍَ٘ي ضا تطضؼي ٗ زض ص٘ضت ٕؽتٔ گعيْؿ اؼت -5
تائيس صالحيت اذالقي پطّٗسٓ ٍتقاضي ضا تطاي تطضؼي ّٖائي تٔ ٕيأت ٍطمعي گعيْؿ 

پػ اظ زضيافت . اؼتاز ٗظاضت تٖساـت، زضٍاُ ٗ آٍ٘ظؾ پعـني اضؼاه ٍي َّايس
تاز، ٍؼاّٗت تائيسئ ّٖايي صالحيت اذالقي زاٗعية اظ عطف ٕيأت ٍطمعي گعيْؿ اغ

آٍ٘ظـي زاّفگآ حنٌ اؼترساٍي ٍتقاضي ضا تٔ ػْ٘اُ ػض٘ ٕيأت ػيَي صازض ٍي 
 . َّايس، زض ايِ حاه ـطٗع تٔ ماض ٗي تالٍاّغ اؼت

پطّٗسٓ ٍتقاضياّي مٔ اظ ّظط صالحيت ػٍَ٘ي ٗ اذالقي زض ٕؽتٔ گعيْؿ  -تصمط
ز تطاي تطضؼي ّٖايي تٔ ٕيأت ٍطمعي اؼتاز زاّفگآ ٍطزٗز ـْاذتٔ ٍي ـّ٘س تاي

 . گعيْؿ اؼتاز ٗظاضت تٖساـت، زضٍاُ ٗ آٍ٘ظؾ پعـني اضؼاه گطزز
ٕيأت ٍطمعي گعيْؿ اؼتاز ٍيعً اؼت ظطف ٍست حسامثط زٗ ٍآ تٔ پيفْٖاز  -6

زض ص٘ضتي مٔ ٕيأت ٍطمعي ّت٘اّس . زاّفگآ ضؼيسگي ٗ پاؼد ّٖائي ضا اػالً َّايس 
اش تصَيٌ مْس زاّفگآ ٍي ت٘اّس تا زاٗعيثاّي مٔ قثال زض ظطف ٍست زٗ ٍآ اتد

ًصالحيت ػيَي آّٖا ت٘ؼظ زاّفگآ ٗ صالحيت اذالقي آّٖا ت٘ؼظ ٕؽتٔ گعيْؿ 
اؼتاز زاّفگآ ٍطت٘عٔ احطاظ گطزيسٓ اؼت قطاضزاز اؼترساٍي پيَاّي ٍْؼقس َّايس ٗ 

يِ حاه ـطٗع تٔ ماض زض ا. تالفاصئ ّؽرٔ اي اظ قطاضزاز ضا تٔ ٕيأت ٍطمعي اضؼاه زاضز
 . زاٗعية تالٍاّغ اؼت

زاٗعية تٔ ػض٘يت ٕيأت ػيَي پيَاّي زضآيس ( 6)زض ص٘ضتي مٔ تطاؼاغ تْس  -7
ٕيأت ٍطمعي گعيْؿ اؼتاز ٗظاضت تٖساـت، زضٍاُ ٗ آٍ٘ظؾ پعـني ٍ٘ظف اؼت 
ظطف ٍست يل ؼاه ّظط قغؼي ذ٘ز ضا تطاي تثسيو ٗضؼيت زاٗعية اظ قطاضزازي تٔ 

ي اػالً َّايس، زض ص٘ضتي مٔ ٕيأت ٍطمعي پػ اظ يل ؼاه تٔ تقاضاي ضؼَي آظٍايؿ
اؼترساٍي زاٗعيثاُ ضؼيسگي ّنطز، مَيتٔ گعيْؿ اؼتاز زاّفگآ ٍحق اؼت مٔ 

ضاًؼا زض ٍ٘ضز صالحيت اذالقي زاٗعيثاُ ػض٘يت زض ٕيأت ػيَي تطاي تثسيو ٗضؼيت 
ص٘ضت تائيس ٍتقاضي اظ ّظط اظ قطاضزاز پيَاّي تٔ ضؼَي آظٍايفي اظٖاضّظط َّايس ٗ زض 

 .ػيَي ت٘ؼظ ـ٘ضاي آٍ٘ظـي زاّفگآ حنٌ ضؼَي آظٍايفي صازض َّايس
تٔ ص٘ضت  24/2/64زض ٍ٘ضز مو ئ مؽاّي مٔ تا قثو اظ تاضيد  6ٍفاز تْس  -تصمط 

قطاضزازي زض زاّفگآ ٕا اؼترساً ـسٓ ٗ تامُْ٘ تٔ ضؼَي آظٍايفي تغييط ٗضؼيت 
 . إس ت٘زپيسا ّنطزٓ اّس ّيع ٍجطي ذ٘

مٔ قثو اظ صسٗض ايِ ترفْأٍ تٔ ص٘ضت ضؼَي آظٍايفي  7ٗ  6ٍفَ٘الُ تْسٕاي  -8
اؼترساً ـسٓ اّس پػ اظ عي زٗضٓ آظٍايفي تٔ ٍست ؼٔ ؼاه ٗ تا ّظط ٕيأتٖاي 
ٍَيعٓ زاّفگآ ٕا ٗ يا زض ص٘ضتي مٔ زاّفگآ فاقس ٕيأت ٍَيعٓ تاـس تا ّظط ٕيأت 

 . ػي زضٍي آيْسٍَيعٓ ٍطمعي تٔ اؼترساً ضؼَي قظ
صسٗض حنٌ اؼترساً ضؼَي آظٍايفي تطاي اػضاي ٕيأت ػيَي مٔ تطاؼاغ  -9

ٍجيػ ـ٘ضاي اؼالٍي ٗ تا  1/3/65قاُّ٘ ّح٘ٓ تأٍيِ اػضاي ٕيأت ػيَي ٍص٘ب 
تص٘ية مَيؽيُ٘ ٍفتطك ٍ٘ض٘ع قاُّ٘، ذسٍت ؼطتاظي ضا زض زاّفگآ عي ٍي مْْس 

صسٗض حنٌ ضؼَي قغؼي تطاي ايِ تطاؼاغ ايِ زؼت٘ضاىؼَو تالٍاّغ اؼت، ٗىي 
افطاز ٍْ٘ط تٔ اّجاً ميئ تؼٖسات ٍ٘ض٘ع قاُّ٘ ٍعت٘ض ٗ آئيِ ّأٍ اجطائي آُ ذ٘إس 
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