شرایط فراخوان جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
 .1شرايط عمومي جذب اعضاي هيأت علمي مطابق مصوبه  608مورخ  1386/4/19شوراي عالي انقالب فرهنگي
ميباشد.
 . 2مدرک تحصيلي مورد نياز براي شرکت در فراخوان جذب در تمامي رشتهها اعالم نياز شده دکتري تخصصي
مي باشد.

تبصره : 1ثبت نام دارندگان مدرک کارشناسي ارشد در گروه هنر در رشتههاي فاقد سرفصل مصوب دوره دکتري
در کشور که در سامانه جذب به آن رشتهها اعالم نياز شده است ،بالمانع مي باشد .
تبصره : 2ثبت نام دارندگان مدرک کارشناسي ارشد يا دانشجويان دکتري در رشتههاي پرستاري ،مامايي،
هماتولوژي و اتاق عمل ،مشروط به نداشتن تعهد خدمت متقاضيان به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي
بالمانع ميباشد.
.3شرط سني براي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد حداکثر  30سال و براي دارندگان مدرک دکتري تخصصي
حداکثر  40سال ميباشد.
تبصره  :براي متقاضيان زيرگروه پزشکي شرط سني براي دارندگان مدرک کارشناسي ارشد و دانشجويان دوره
دکتري تخصصي حداکثر  35سال و براي دارندگان مدرک دکتري تخصصي حداکثر  45سال ميباشد.
 . 4تبديل وضعيت کارکنان دانشگاه به هيات علمي مطابق بخشنامه شماره  35/351146مورخ 92/10/21
امکانپذير ميباشد.
 .5رشته تحصيلي متقاضي در دو مقطع آخر تحصيل همخواني داشته باشد.
تبصره  :برابر مصوبه جلسه شصت و پنجم مورخ  89/9/1هيات عالي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاهها و
مراکز آموزش عالي ،متقاضيان جذب در گروههاي پرستاري ،معارف اسالمي و هنر درصورت داشتن ساير شرايط،
همگوني رشته در مقاطع کارشناسي و کارشناسيارشد مالک عمل در جذب نمي باشد.
 .6فارغالتحصيل دوره تمام وقت حضوري با حداقل معدل مورد تائيد براي مقاطع کارشناسي  ،14کارشناسي
ارشد و دکتري حرفهاي  16و دکتري تخصصي  17ميباشد.
تبصره :متقاضياني که فارغ التحصيل دانشگاههاي خارج از کشور ميباشند درصورت اينکه رتبه دانشگاههاي
آنان براساس سايت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري گروه الف (ممتاز) قرار مي گيرد مجاز به شرکت در فراخوان
دانشگاه ميباشند.
 . 7رشته و گرايش تخصصي متقاضي با رشته مورد نياز مندرج در سامانه جذب دانشگاه همخواني داشته باشد.

 .8متقاضيان گروه علوم پزشکي بايد فاقد هرگونه تعهد به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به جهت
استفاده از مزاياي آموزش رايگان ،خدمات قانوني و مورد تعهد (طرح نيروي انساني و ضريب  )kباشند و در زمان
ثبت نام ملزم به بارگذاري دانشنامه يا تاييديه مدرک تحصيلي خود در سامانه جذب مي باشند.
 .9ثبت نام در سامانه جذب هيچگونه حقي را براي متقاضيان ايجاد نميکند و جذب افراد واجد شرايط صرفاً
پس از تائيد توانايي علمي ،عمومي و طي شدن فرايند جذب هيات علمي در هيات اجرايي جذب استان و هيات
مرکزي جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه امکانپذير خواهد بود.
 .10مسئوليت صحت و کامل بودن اطالعات وارد شده بر عهده متقاضي بوده و در صورت مشاهده هر گونه
مغايرت يا نقص در اطالعات ثبت شده ،درخواست وي منتفي ميگردد.
 .11متقاضيان مجاز به انتخاب سه استان بعنوان اولويت هاي محل خدمت مي باشند.
تبصره :در صورتيکه پس از طي شدن فرآيند جذب در هيات اجرايي جذب استانها ،بيش از يک استان با جذب
متقاضي موافقت داشته باشد ،هيات مرکزي جذب ،استان محل خدمت را انتخاب مي نمايد.
 . 12جذب هيات علمي از خانواده معزز شهدا و ايثارگران بر اساس بند "پ" ماده  90قانون برنامه ششم توسعه
کشور صورت مي گيرد و متقاضيان واجد شرايط هنگام ثبتنام در فراخوان ملزم به بارگذاري مدارک و مستندات
ايثارگري در سامانه جذب مي باشند.
.13جذب اعضاي هيات علمي صرفاً از طريق شرکت در فراخوان و طي شدن فرآيند آن امکانپذير ميباشد.
 .14در طي فرآيند جذب ،در صورت داشتن شرايط مساوي (توانايي علمي و صالحيت عمومي)  ،اولويت با فارغ
التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي ميباشد.

