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معاونت تحقیقات و فناوری

بسمه تعالي
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 راهبرردی کور ر در امر ر ناب ران
(مص ب ش رای عالی انقالب فرهن ی -سال  )۱۳۹۱از آذرماه سال  ۱۳۹۳با مص به ش رای معراونی وزارت بدداشرت و ههراهن ی معاونرت
ت سعه مدیریت و منابع وزارت ،برنامره جذب دستیار پژوهش (پزشک/داروساز/دندانپزشک عمومی مشمول طرح نیروی انسانی)
در مراکز تحقیقاتی مص ب وزارت بدداشت ،درمان و آم زش پزشكی را در دست ر کار خ د قرار داده است.
ههچنی با ههاهن ی دفتر ثبتنام و ت زیع پیامآوران بدداشت وزارت متب ع ،در تیرماه  ۱۳۹۴برنامره جذب دستیار پژوهش سرررباز
در مراکز تحقیقاتی را آغاز نه ده است که اطالعات کامل آن در سامانه برنامه به نوانی  http://rap.hbi.irآمده است.
خ اهوهند است ترتیبی اتااذ فرمایید تا مواصات برنامه و سامانه ثبتنام آن به نحر مقتضری بره دانورن یان و فار التحصریالن آن
دانو اه اطالعرسانی شود و مراکز تحقیقاتی مص ب اقدامات الزم برای تو یق واجدی شرایط برای ثبتنام در ای برنامه را اننام دهنرد
(طبق برنامه عهلیاتی سال  ،۱۳۹۹تدیه خبر حاوی محت ای متنی بر روی وب اه دانو اه و ارسال نامه به کلیه دانوكدهها/مراکز تحقیقراتی
ت صیه میش د).
الزم به ذکر است در حال حاضر ستاد نیروهای مسلح با جذب دستیار پژوهش سرباز در مراکز تحقیقراتی اسرتان تدرران ،اسرتان
گیالن ،استان مازندران ،استان قم ،استان قزوی  ،استان سهنان ،استان مرکزی ،استان زننان ،استان البرز ،استان اصفدان ،شدر تبریز ،شدر
شیراز و شدر مودد م افقت نكرده است و اطالعرسانی در دانو اههای شدرهای مذک ر میبایست با هدف جذب متقاضیان در مراکز سایر
دانشگاهها اننام گیرد .هرگ نه تغییر در پذیرش شدرها در خبرهای صفحه نخست سامانه برنامه درج و به روزرسانی خ اهد شد.
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