
 
  

 

 

 پیمانی اعضای هیأت علمی جذبفرآیند 
 

متمرکز و دو بار به صورت نیمه 1388ها و مراکز آموزشی و پژوهشی از سال استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه    

مرکز جذب اعضای هیأت علمی وزارت علوم و بررسی نام متقاضیان در سایت )شهریورماه و بهمن ماه( با ثبت در سال

و مراکز آموزشی و پژوهشی و طی مراحل زیر   هاهای پذیرفته شده توسط دانشگاهها و تعیین اولویتاین درخواست

 گیرد: صورت می
 

 اعالم نیازهای دانشگاه به مرکز جذب وزارت علوم ی اول:مرحله 

o گیری درخصوص این نیازها در هیأت اجرایی جذب دانشگاه ا و تصمیمهها و گروهجمع آوری نیازهای دانشکده

هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی –های دانشگاه )دبیرخانه جذب ای و اولویتبراساس اسناد توسعه

 دانشگاه(

o جذبهای در اولویت قرار گرفته )دبیرخانه اخذ مجوز از هیأت امناء جهت استخدام اعضای هیأت علمی در رشته-

 (دانشگاه معاونت آموزشی

 

 ی دوم: شرکت در فراخوان مرکز جذب وزارت علوممرحله 

o (دانشگاه ارسال و بارگذاری نیازهای دانشگاه در سایت مرکز جذب )دبیرخانه جذب 

o  بررسی نیازهای دانشگاه توسط مرکز جذب و مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم و اختصاص یا عدم اختصاص

 سهمیه جذب 

o های جذب تعیین شده بوسیله مرکز جذب و تایید نهایی برای شرکت در فراخوان )هیأت اجرایی تطبیق سهمیه

 دبیرخانه جذب(-جذب دانشگاه

o نام داوطلبان استخدام عضویت هیأت علمی در سامانه مرکز جذب وزارت علوم در مهلت مقرر از سوی مرکز ثبت

 جذب  )متقاضیان(

 

 ی علمی متقاضیانرسی پروندهتشکیل و بر ی سوم:مرحله 

o های متقاضیان از سایت مرکز جذب در زمان اعالمی از سوی مرکز جذب )دبیرخانه جذب دریافت درخواست

 دانشگاه(

o های متقاضیان و تعیین تطبیق یا عدم تطبیق با اعالم نیازهای اعالمی دانشگاه )کارگروه بررسی اولیه درخواست

 هیأت اجرایی جذب(-علمی جذب

o های ارزیابی علمی )دبیرخانه جذب(های در اولویت قرار گرفته به کارگروهاع درخواستارج 

o ها و ارسال پروندهتکمیل پرونده، دعوت از متقاضیان و برگزاری مصاحبه ارزیابی علمی و اعالم نتایج مصاحبه 

 های ارزیابی علمی(متقاضیان به هیأت اجرایی جذب دانشگاه )کارگروه

o  مصاحبه و ارزیابی علمی متقاضیان و تعیین افراد دارای اولویت استخدام و ارجاع پرونده این افراد بررسی نتایج

 به کارگروه صالحیت عمومی )هیأت اجرایی جذب(



 ی صالحیت عمومیتشکیل و بررسی پرونده ی چهارم:مرحله 

o گانه برای های سهت استعالمهای ارزیابی علمی در سایت مرکز جذب وزارت علوم و درخواسثبت نتایج کارگروه

 افراد در اولویت قرار گرفته )دبیرخانه جذب(

o )انجام استعالم از مراکز مربوطه و ارسال نتایج به دانشگاه )مرکز جذب وزارت علوم 

o )برگزاری کارگروه ارزیابی صالحیت عمومی و ارسال نتایج به هیأت اجرایی جذب دانشگاه )دبیرخانه جذب 

 

  دور رأی نهایی هیأت اجرایی جذب دانشگاهی پنجم: صمرحله 

o های ارزیابی صالحیت علمی و صالحیت عمومی و صدور رأی نهایی بررسی نتایج ارزیابی ارسالی از سوی کارگروه

 درخصوص در اولویت بودن یا نبودن متقاضیان )هیأت اجرایی جذب دانشگاه(

o  دبیرخانه جذب( وزارت علوم جهت بررسی نهاییثبت نتایج در سامانه مرکز جذب و ارسال آن به مرکز جذب( 

 

 مرحله ششم: صدور گواهی صالحیت عمومی پیمانی 

o )بررسی اولیه پرونده متقاضیان )کارشناسان مرکز جذب وزارت علوم 

o های فاقد نقص به جلسه هیأت مرکزی جذب وزارت علوم )کارشناسان مرکز جذب(ارجاع پرونده 

o  به دانشگاه )کارشناسان مرکز جذب( "پرونده متقاضیارسال فیزیکی "ارسال نامه 

o )ارسال فیزیکی پرونده متقاضی به مرکز جذب )دبیرخانه جذب دانشگاه 

o ز جذب )مرک ت مرکزی جذب وزارت علوم و صدور رأی نهایی درخصوص درخواست متقاضیانیابرگزاری جلسه ه

 وزارت علوم(

o ز جذب وزارت علوم(مرکصالحیت عمومی پیمانی متقاضی ) صدور گواهی تأیید 

o  دریافت گواهی تأیید صالحیت عمومی پیمانی متقاضی و ارسال به رئیس هیأت اجرایی جذب دانشگاه جهت

 اقدامات بعدی )دبیرخانه جذب دانشگاه(

 

 ی مستخدمی و صدور حکم پیمانیی هفتم: دریافت شمارهمرحله 

o شی دانشگاه )ریاست دانشگاه(ارجاع تایید صالحیت عمومی پیمانی متقاضی به معاونت آموز 

o  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیتدرخواست سهمیه از 

o  معاونت  از ریاست امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشوردرخواست تأمین اعتبار(

 ( دانشگاه آموزشی

o  به شرح زیر به واحد بودجه و تشکیالت دانشگاههمراه با مدارک فوق به ارسال درخواست: 

 اطالعات اعضای هیأت علمی دانشگاه -1

 صورت جلسه هیأت امنا -2

o  مشخصات مجوز های تامین اعتبار در هیأت امناء در سالهای مختلف 

o پاسخ از مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ریاست امور  دریافت

 آموزش عالی، تحقیقات و فناوری سارمان برنامه و بودجه کشور

o سامانه استخدام و بکار گیری نیروی  ،ورود اطالعات عضو هیأت علمی جدید در سازمان اداری و استخدامی کشور

 انه کارمند ایران(انسانی)سام

o اعالم شماره مستخدمی در سامانه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی به دانشگاه 

o (تنظیم نامه صدور حکم  پیمانی به مدیر امور اداری دانشگاه )معاونت آموزشی دانشگاه 

o )صدور حکم پیمانی )مدیر امور اداری دانشگاه 

o تخدام پیمانی در سامانه الکترونیکی آموزش عالی )ساعا( ورود اطالعات شناسنامه، مدارک تحصیلی و حکم اس

 )معاونت آموزشی دانشگاه(

 


