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 بسمه تعالي 
 

                  )...(های وابسته ی/ سازماندرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یهادانشگاه یمحترم پژوهش نیمعاون هیکل
 

 با سالم و احترام     

رساند معاونت تحقیقات و فناوری در راستای راهبردهای کالن و اقدامات ملی سند راهبردی کشور در امور نخبگان به استحضار می

با مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت و هماهنگی معاونت  ۱۳۹۳ماه سال ( از آذر۱۳۹۱سال  -)مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی

 مشمول طرح نیروی انسانی( جذب دستیار پژوهش )پزشک/داروساز/دندانپزشک عمومی، برنامه توسعه مدیریت و منابع وزارت

 را در دستور کار خود قرار داده است. درمان و آموزش پزشكی ،در مراکز تحقیقاتی مصوب وزارت بهداشت

جذب دستیار پژوهش سرباز برنامه  ۱۳۹۴آوران بهداشت وزارت متبوع، در تیرماه نام و توزیع پیامهمچنین با هماهنگی دفتر ثبت

 آمده است. http://rap.hbi.irرا آغاز نموده است که اطالعات کامل آن در سامانه برنامه به نشانی  در مراکز تحقیقاتی

التحصیالن آن نام آن به نحو مقتضی به دانشجویان و فارغد تا مشخصات برنامه و سامانه ثبتخواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایی

نام در این برنامه را انجام دهند و مراکز تحقیقاتی مصوب اقدامات الزم برای تشویق واجدین شرایط برای ثبترسانی شود دانشگاه اطالع

 (. شودتوصیه می ها/مراکز تحقیقاتیبگاه دانشگاه و ارسال نامه به کلیه دانشكده، تهیه خبر بر روی و۱۳۹۶)طبق برنامه عملیاتی سال 

استان تهران، استان  یقاتیدر مراکز تحق پژوهش سرباز اریبا جذب دستستاد نیروهای مسلح ر حال حاضر الزم به ذکر است د

شهر  ز،یاستان زنجان، استان البرز، استان اصفهان، شهر تبر ،یاستان سمنان، استان مرکز ن،یاستان مازندران، استان قم، استان قزو الن،یگ

مراکز سایر بایست با هدف جذب متقاضیان در های شهرهای مذکور میرسانی در دانشگاهو اطالع ه استكردو شهر مشهد موافقت ن رازیش

 درج و به روزرسانی خواهد شد. رنامهخبرهای صفحه نخست سامانه بهرگونه تغییر در پذیرش شهرها در  .انجام گیردها دانشگاه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


