
  علوم پزشكي بوشهر 

در ماههاي شهريور و بهمن بر اساس  ،استخدام اعضاء هيات علمي به صورت عمومي و متمركز دويار در سال

مجوز استخدامي دانشگاهها انجام مي شود استخدام هيات علمي بر مبناي نياز دانشگاه و از طريق فراخوان 

پزشكي هيئت علمي وزارت بهداشت،درمان و آموزش 

روز نسبت  15داوطلبين فرصت دارند به مدت 

فرمها به همراه مستندات مربوطه توسط فرد متقاضي به دبير 

 . بير هيات اجرايي جذب، افراد متقاضي را از نظر صالحيت عمومي و علمي بررسي مي نمايد

گانه تكميل شده توسط متقاضي و به صورت مصاحبه حضور ي 

عمومي توسط كميته صالحيت عمومي هيئت اجرايي جذب 

خالصه اي از پرونده متقاضيان از  ،پس از برسي پرونده در هيئت اجرايي جذب دانشگاه و تاييد صالحيت

 . به دبير خانه هيات مركزي جذب وزارت متبوع ارسال مي گردد

وسط هيات مركزي جذب وزارت متبوع اتخاذ و نتايج پذيرفته شده به دانشگاه محل تقاضا 

 شكده پزشكي آموزش پزشكي دا ندفتر توسعه 

  بسمه تعالي
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 .مي گردد معمومي و ابتدا به صورت پيماني انجا

هيئت علمي وزارت بهداشت،درمان و آموزش هيئت مركزي جذب  كه در سايت پس از درج فراخوان 
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فرمها به همراه مستندات مربوطه توسط فرد متقاضي به دبير . به ثبت نام و تكميل فرمهاي مربوطه اقدام نمايند

 .خانه هيات اجرايي جذب دانشگاه ارسال يا تحويل داده مي شود
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