
 بسمه تعالی

 راهنمای تشکیل پرونده داوطلبین شانزدهمین مرحله فراخوان جذب هیئت علمی پیمانی

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

روز افزون برای تمامی داوطلبین گرامی خواهشمند موارد ذیل را با دقت فراوان مطالعه نموده و به منظور  توفیقضمن آرزوی 

 نکات خواسته شده را رعایت نمایید: تسهیل بررسی مستندات، تمامی

تاریخ تربت حیدریه  امور هیات علمی دانشگاه علوم پزشکیبه دبیرخانه  و مستندات آخرین مهلت ارسال مدارک

می باشد. لذا داوطلبینی که ثبت نام اینترنتی خود را در سامانه مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت  15/11/98

خود را جهت  مستندات را دریافت نموده اند موظف هستند تا تاریخ فوق الذکر مدارک وانجام داده و کد رهگیری 

 بررسی تا تاریخ فوق الذکر به آدرس پستی که در پایان این اطالعیه درج خواهد شد ارسال نمایند.

 شد.بدیهی است به مدارک و مستنداتی که پس از تاریخ مذکور ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد  

و مستندات و شماره گذاری برگه های آن، مدارک  (Clear Bookکلیر بوک ) پس از تهیه داوطلبین باید  کلیه

قرار داده و سپس به این  کلیر بوک راست درسمت و از دقیقا بر اساس فرمت ذیل و کامل خود را با دقت 

 دانشگاه ارسال نمایند.

 ترتیب قرار دادن مستندات در کلیر بوک:

نوع  درج مشخصات متقاضی شامل نام و نام خانوادگی، رشته و مقطع تحصیلی و رشته مورد تقاضا، جلد:روی 

 .می باشدشماره تماس روی جلد کلیر بوک الزامی  اولویت و

پرینت صفحه ثبت نام اینترنتی فراخوان شانزدهم داوطلب که نشانگر دریافت در برگه اول کلیر بوک  برگه اول:

 .قرار داده شود اشدمی ب کد رهگیری

داوطلبین شرکت در تکمیل شده )فرم مشخصات پرسشنامه از  دو نسخهدر برگه دوم کلیر بوک  برگه دوم:

 قرار داده شود.  مدارک ذیلبه همراه  (پیمانی هیئت علمی فراخوان

 آدرس ذیل دریافت نمایند. ازداوطلبین می توانند فرم فوق الذکر را 

 دریافت فرم مشخصات

 صفحات شناسنامه تصویر تمام -1
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 پشت نویسی شدهو  3*4 تمام رخ و جدید قطعه عکسچهار  -2

  کارت ملیی پشت و روتصویر   -3

ویژه  ماه 24تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم و یا پایان دوره ضرورت -4

 آقایان

 در این برگه گذاشته شود. صویر مدارک ایثارگری در صورت واجد شرایط بودنت برگه سوم:

 مدارک تحصیلی به شرح ذیل در برگه چهارم کلیر بوک گذاشته شود: برگه چهارم:

صویر آخرین مدرک تحصیلی برای دارندگان دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا گواهی دوره ت -1

 های بالینی فلوشیپ در رشته

صصی، داوطلبین می توانند معرفی نامه در صورت عدم اخذ دانشنامه مقطع بورد تخصصی و یا فوق تخ  -2

 وزارت متبوع را جهت انجام تعهدات قانونی ارائه نمایند

  Ph.Dو  MD  تصویر آخرین مدرک تحصیلی برای دارندگان مدرک  -3

 (دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا)Ph.D  کجهت دارندگان مدر  ویر مدارک تحصیلی کلیه مقاطعاتص -4

قرار  (آموزشی_درمانی ) گواهی شروع یا پایان تعهدات برای مشمولین انجام تعهداتدر این برگه  برگه پنجم:

 داده شود.

موافقت  باید داوطلبینی که مشمول انجام تعهدات در سایر دانشگاه های علوم پزشکی می باشند برگه ششم:

 را اخذ و در این برگه قرار دهند. نامه دانشگاه مبداء

 خود را در این برگه قرار دهند. آخرین حکم کارگزینی باید خدمین رسمی و پیمانی کشوریمست برگه هفتم:

از سازمان محل  را موافقت نامه رسمی بایدبه منظور شرکت در فراخوان  مستخدمین دولتی  برگه هشتم:

 خود اخذ نموده و در این برگه قرار دهند. خدمت

می باشد که داوطلبین  مربوطه مستنداتگانه به انضمام 12مربوط به جداول کلیربوک  20تا  9 برگه های 

 محترم قادر خواهند بود تمامی این جداول را از آدرس ذیل دیافت نمایند.

 گانه 12دریافت جداول 

 

 در این برگه قرار داده شود. مستندات مربوط به آن  به همراه  1جدول شماره   برگه نهم:

 در این برگه قرار داده شود.  مربوط به آن  مستنداتبه همراه  2جدول شماره  برگه دهم:

 به همراه مستندات مربوط به آن در این برگه قرار داده شود. 3جدول شماره  برگه یازدهم:

 به همراه مستندات مربوط به آن در این برگه قرار داده شود. 4جدول شماره  برگه دوازدهم:
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 مربوط به آن در این برگه قرار داده شود. به همراه مستندات 5جدول شماره  برگه سیزدهم:

 به همراه مستندات مربوط به آن در این برگه قرار داده شود. 6: جدول شماره برگه چهاردهم

 به همراه مستندات مربوط به آن در این برگه قرار داده شود. 7جدول شماره  برگه پانزدهم:

 به آن در این برگه قرار داده شود.به همراه مستندات مربوط  8جدول شماره  برگه شانزدهم:

 به همراه مستندات مربوط به آن در این برگه قرار داده شود. 9جدول شماره  برگه هفدهم:

 به همراه مستندات مربوط به آن در این برگه قرار داده شود. 10: جدول شماره برگه هجدهم

 ین برگه قرار داده شود.به همراه مستندات مربوط به آن در ا 11جدول شماره  برگه نوزدهم:

 به همراه مستندات مربوط به آن در این برگه قرار داده شود. 12جدول شماره  برگه بیستم:

  :توضیحات

 .با امضای داوطلب باشد ( حتما بایدحتی جداول خالی) کلیه جداول -

  .کلیربوک گذاشته شود برگهدر یک فقط  به همان فرم مستندات مربوطتمام هر فرم به انضمام  -

ذکر آن را امضا نموده و به همان ترتیب  باز هم گانه شما فاقد مستندات می باشد 12جداول  هر کدام ازچناچه  -

 .در کلیربوک قرار دهید و از حذف کردن آن خودداری نمائیدشده 

 دبیرخانه به  cd به صورتو  PDF( با فرمت  6جدول شماره برگه چهاردهم کلیر بوک )ذکر شده در  فایل های -

 .شود ارسال

مربوط به تألیف و ترجمه کتاب، یک نسخه از کتاب به همراه  8جدول شماره برگه شانزدهم کلیر بوک  در -

 ارسال گردد. دبیرخانه بهمدارک 

بر ارسال یا تحویل کلیه مستندات فوق الذکر بصورت فیزیکی فایل الکترونیک  داوطلبین محترم حتما باید عالوه  -

 .نمایند به آدرس دبیرخانه ارسال (CD)کلیه مستندات ذکرشده را با فرمت پی دی اف روی لوح فشرده 

 )جهت اطالع داوطلبین( آموزشیفرم امتیاز دهی هیات علمی دریافت 

 داوطلبین()جهت اطالع  فرم امتیاز دهی هیات علمی پژوهشیدریافت 

، عاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکیرازی، دبیرخانه مخیابان خیابان فردوسی شمالی،   ، تربت حیدریهآدرس: 

 مدیریت امور هیات علمی

 33787_95196کد پستی: 

 05152223118تلفن: 
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