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معاونت تحقیقات و فناوری

بسمهتعالي
کلیه معاونین محترم پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی()...
با سالم و احترام
به استحضار می رساند معاونت تحقیقات و فناوری در راستای راهبردهای کالن و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان
(مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی  -سال  )۱۳۹۱از آذرماه سال  ۱۳۹۳با مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت و هماهنگی معاونت
توسعه مدیریت و منابع وزارت ،برنامه جذب دستیار پژوهش (پزشک/داروساز/دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)
در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی را در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین با هماهنگی دفتر ثبتنام و توزیع پیام آوران بهداشت وزارت متبوع ،در تیرماه  ۱۳۹۴برنامه جذب دستیار پژوهش سرباز
در مراکز تحقیقاتی را آغاز نموده است که اطالعات کامل آن در سامانه برنامه به نشانی  http://rap.hbi.irآمده است.
خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا مشخصات برنامه و سامانه ثبتنام آن به نحو مقتضی به دانشجویان و فارغالتحصیالن آن
دانشگاه اطالعرسانی شود و مراکز تحقیقاتی مصوب اقدامات الزم برای تشویق واجدین شرایط برای ثبتنام در این برنامه را انجام دهند
(طبق برنامه عملیاتی سال  ،۱۳۹7تهیه خبر حاوی محتوای متنی بر روی وبگاه دانشگاه و ارسال نامه به کلیه دانشكدهها/مراکز تحقیقاتی
توصیه میشود).
الزم به ذکر است در حال حاضر ستاد نیروهای مسلح با جذب دستیار پژوهش سرباز در مراکز تحقیقاتی استان تهران ،استان
گی الن ،استان مازندران ،استان قم ،استان قزوین ،استان سمنان ،استان مرکزی ،استان زنجان ،استان البرز ،استان اصفهان ،شهر تبریز ،شهر
شیراز و شهر مشهد موافقت نكرده است و اطالع رسانی در دانشگاههای شهرهای مذکور میبایست با هدف جذب متقاضیان در مراکز سایر
دانشگاه ها انجام گیرد .هرگونه تغییر در پذیرش شهرها در خبرهای صفحه نخست سامانه برنامه درج و به روزرسانی خواهد شد.
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