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محدودیت در اختصاص ردیف استخدامی جذب هیات علمی/ شرایط اعلام نیاز  
  

مرکز  جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم از دانشگاهها خواست در اعلام نیاز هیات  علمی در فراخوان جذب شهریور
۹۹ مطابق با نقشه جامع علمی کشور عمل کنند.

  

 علمی (پیمانی و طرحهیأتبه گزارش خبرنگار مهر، برنامه زمانبندی بیست و چهارمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای 
سربازی) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور  مربوط به فراخوان شهریور ۹۹ اعلام شده و از ۱۵ شهریور ماه

۹۹ با اعلام  نیاز دانشگاهها فرایند فراخوان جذب اعضای هیات علمی آغاز میشود.

  

مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم نکاتی را قابل توجه متقاضیان جذب و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و
پژوهشی کشور اعلام کرد.

  

 اعلام مرکز جذب؛ دانشگاهها در صورت نیاز به  مشاوره و راهنمایی از سوی کارشناسان مرکز جذب، میتوانند پس ازبر اساس
ورود به  سامانه جامع جذب و از طریق مرکز پیام پرسش خود را مطرح و پاسخ آن را ظرف  مدت یک روز کاری،

دریافت کنند.

  

دقت در اجرای اعلام نیاز در بازه مذکور و مطابق با تقویم اعلام شده،  الزامی است. پس از اتمام هر بازه، امکان تمدید آن
 همکاران دانشگاهی در این مورد، تقاضا یا توقعی را مطرحانتظار میرودیا ورود اطلاعات خارج از  سیستم فراهم نیست و 

نکنند.

  

؛  برای اعلام نیاز در این فراخوان صرفاً بهانتظار میرودبا توجه به محدودیتهای مربوط به اختصاص ردیف استخدامی 
ثبت حداقلها در تطابق با نقشه  جامع علمی کشور و مجوزهای مربوطه اکتفا کرده و از هرگونه ثبت نیاز تخمینی 

خودداری شود.

  

 تقاضاهای ثبت شده از وظایف مرکز نظارت وکردنمعتبرمرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم یادآور شده است: 
هارزیابی است که معمولاً در تطابق با مصوبات 

یأت
امنا و نقشه جامع و طرح راهبردی دانشگاه صورت میگیرد.
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در صورت رعایت این موارد در ثبت نیاز اولیه و درج ضمائم و مستندات آن در  سامانه، انجام کار با سهولت و سرعت
بیشتری صورت خواهد پذیرفت و از هرگونه  رفت و برگشت جلوگیری میشود.

  

ضروری است همراه با اعلام نیاز، شرایط اختصاصی هر دانشگاه و شرایط ویژه  پذیرش رشتهها قید شود. در صورت امکان
 امکان فنی آن فراهم نباشد شرایطدر صورتی کههوشمندسازی سامانه برای آن شرایط،  پیش بینی لازم صورت میگیرد و 

 به اطلاعبه وضوحاختصاصی 
داوطلبان میرسد تا در مراحل 

غربالگری مواجه
با حذف 
گروهی

داوطلبان نباشیم.

  

 انتخاب افراد از پیش تعیین شده تنظیم شود و بایدبر اساس ناقض قوانین و مقررات جذب و یا نبایدشرایط اختصاصی 
ظرفیت مشارکت عموم افراد واجد شرایط را محدود نسازد.

  

 برخوردار است و باید شرایط سالم و عادلانه شرکتِ وی در رقابتثبت نام از حقوق مکتسبه ثبت ناممحضهر داوطلب به 
فراهم شود و  از هرگونه تضییع حق و تعیین و یا محدود کردن دایره انتخاب شوندگان، قبل از  بررسی علمی و سایر

صلاحیتها خودداری شود.

  

 در خسارت و وزر شرایط موجب حائزینهرگونه تضییع حق آحاد داوطلبان و برهم زدن شرایط رقابت عادلانه و مهندسی 
دنیا

و آخرت خواهد شد.

  

 و تمامی مراجعذینفعان علمی صورت میگیرد و شایسته است هیأتفرایندهای جذب از طریق سامانه جامع جذب اعضای 
ذیربط، امور مربوط به جذب اعضای 

هیأت
علمی و مراحل مختلف آن را صرفاً از طریق این سامانه پیگیری کنند.
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