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 ندارد

 ،معاونت تحقيقات و فناوري ، بلوک ستاد مرکزی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی،  -بين فالمک و زرافشان  -رک قدس (غرب) شهنشانی پستی: تهرانA  ١۵، طبقه .        

 http://www.hbi.irنشانی صفحه اینترنتی:                                                                                                ٨٨٣٦٣٥٦٠-٨٠هاي تماس:  تلفن

  بسمه تعالي 
 

                   كليه معاونين محترم پژوهشي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني(...)
 

  با سالم و احترام     

ن رساند معاونت تحقيقات و فناوري در راستاي راهبردهاي كالن و اقدامات ملي سند راهبـردي كشـور در امـور نخبگـابه استحضار مي

با مصوبه شوراي معـاونين وزارت بهداشـت و همـاهنگي معاونـت  1393ماه سال ز آذر) ا1391سال  -عالي انقالب فرهنگي (مصوب شوراي

 )مشمول طرح نيروي انساني جذب دستيار پژوهش (پزشك/داروساز/دندانپزشك عموميتوسعه مديريت و منابع وزارت، برنامـه 

  را در دستور كار خود قرار داده است. موزش پزشكيدرمان و آ ،در مراكز تحقيقاتي مصوب وزارت بهداشت

جذب دستيار پژوهش سـرباز برنامـه  1394بوع، در تيرماه آوران بهداشت وزارت متنام و توزيع پيامهمچنين با هماهنگي دفتر ثبت

  آمده است. http://rap.research.ac.irرا آغاز نموده است كه اطالعات كامل آن در سامانه برنامه به نشاني  در مراكز تحقيقاتي

اسـتان  اسـتان تهـران، يقـاتيدر مراكز تحق پژوهش سرباز اريبا جذب دستستاد نيروهاي مسلح ر حال حاضر الزم به ذكر است د

ر شه ز،يبرتصفهان، شهر ااستان زنجان، استان البرز، استان  ،ياستان سمنان، استان مركز ن،ياستان مازندران، استان قم، استان قزو الن،يگ

راكز ساير مبايست با هدف جذب متقاضيان در هاي شهرهاي مذكور ميرساني در دانشگاهو اطالع ه استكردو شهر مشهد موافقت ن رازيش

   .انجام گيردها دانشگاه

  آوران بهداشت است انجام نخواهد شد.تا اطالع ثانوي در اين برنامه كه زيرمجموعه برنامه پيام سرباز پزشكدرضمن، جذب 

به نحو مقتضي بـه  )http://rap.research.ac.ir(نام ثبتجديد خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد تا مشخصات برنامه و سامانه 

ب اقدامات الزم براي تشـويق واجـدين شـرايط بـراي و مراكز تحقيقاتي مصو رساني شوداطالعالتحصيالن آن دانشگاه دانشجويان و فارغ

بر روي وبگاه دانشگاه و ارسال نامـه تني محاوي محتواي ، تهيه خبر 1399(طبق برنامه عملياتي سال را انجام دهند  نام در اين برنامهثبت

  ).شودتوصيه مي ها/مراكز تحقيقاتيبه كليه دانشكده

  

 
 
 
 
 
 
 


