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 72/11/69رشته محل های آزمون شرکتی  1شماره جدول  

 

 عنوان شغل

 

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

 72تعداد سهمیه 

درصد 

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

کبرضٌبط بزًبهِ ٍ 

 بَدجِ

هدیزیت بَدجِ 

 داًطگبُ

* * 1 0  

 استبًی
 یب کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا

 حسببداریرضتِ  در ارضد کبرضٌبسی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

 

 حسببدار
هدیزیت هبلی 

 داًطگبُ

* * 1 0  

 استبًی
 یب کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا

 حسببداری رضتِ در ارضد کبرضٌبسی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

 

 هسئَل

خدهبت هبلی 

 )پذیزش ٍ تزخیع (

بیوبرستبى بی بی 

 حکیوِ گچسبراى

* * 4 1  

 ضْزستبًی
 اس یکی در کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا

 یب حسببداری تحػیلی ّبی رضتِ

 دٍلتی هدیزیت

 25سْویِ ًفز بِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

ضْید بیوبرستبى 

 یبسَججلیل 

* *  
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 ضْزستبًی

 اس یکی در کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا

 یب حسببداری تحػیلی ّبی رضتِ

 دٍلتی هدیزیت

 

 25ًفز بِ سْویِ  2اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

 

 

 

 اهَراداریکبرضٌبط 

بیوبرستبى بی بی 

 حکیوِ گچسبراى

* * 1 0  

 ضْزستبًی
دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی یب 

هدیزیت کبرضٌبسی ارضد در رضتِ تحػیلی 

 دٍلتی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

هدیزیت هٌببع 

 اًسبًی داًطگبُ

* * 1 0  

 استبًی
دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی یب 

کبرضٌبسی ارضد در رضتِ تحػیلی هدیزیت 

 دٍلتی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

 ضْید بیوبرستبى

 یبسَج جلیل

* * 1 0  

 ضْزستبًی
دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی یب 

کبرضٌبسی ارضد در رضتِ تحػیلی هدیزیت 

 دٍلتی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد
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 عنوان شغل

 

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 

 

هتػدی اهَر دفتزی 

 ٍ ببیگبًی

بیوبرستبى بی بی 

 حکیوِ گچسبراى

دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی در رضتِ  ضْزستبًی 0 1 * *

 تحػیلی هدیزیت دٍلتی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

داًطکدُ 

 دًداًپشضکی یبسَج

دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی در رضتِ  ضْزستبًی 0 1 * *

 تحػیلی هدیزیت دٍلتی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

 ضْید بیوبرستبى

 یبسَج جلیل

در رضتِ  دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی ضْزستبًی 0 1 * *

 تحػیلی هدیزیت دٍلتی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

 

 

 

کبرضٌبط اهَر 

 حقَقی

ضبکِ بْداضت ٍ 

 درهبى کْگیلَیِ

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی یب  ضْزستبًی 0 1 - *

کبرضٌبسی ارضد در رضتِ تحػیلی حقَق کلیِ 

 گزایص ّب

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

ضبکِ بْداضت ٍ 

 درهبى بْوئی

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی یب  ضْزستبًی 0 1 - *

کبرضٌبسی ارضد در رضتِ تحػیلی حقَق کلیِ 

 گزایص ّب

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

هدیزیت اهَر 

 حقَقی داًطگبُ

دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبط یب  استبًی 0 1 - *

در رضتِ حقَق کلیِ گزایص ّب کبرضٌبط ارضد 

ٍ ببالتز ٍ فبرغ  11بِ ضزط داضتي هعدل 

 التحػیل اس داًطگبُ ّبی دٍلتی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد
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 عنوان شغل

 

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 
 

 هٌْدط تبسیسبت

بیمارستان بی بی 

 حکیمٍ گچساران

 در ارضد کبرضٌبسی یب کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 0 1 - *

 هٌْدسی یب هکبًیک هٌْدسی  تحػیلی ّبی رضتِ اس یکی

 ّب گزایص کلیِ بب تبسیسبت

 ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ ًدارًد

مدیریت دفتر فىی 

 داوشگاٌ

 در ارضد کبرضٌبسی یب کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا استبًی 0 1 - *

 هٌْدسی یب هکبًیک هٌْدسی تحػیلی ّبی رضتِ اس یکی

 ّب گزایص کلیِ بب تبسیسبت

 ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ ًدارًد

 

 

 

 هٌْدط بزق

مدیریت دفتر فىی 

 داوشگاٌ

تحػیلی کبرضٌبسی یب کبرضٌبسی ارضد در دارا بَدى هدرک  استبًی 0 1 - *

 یکی اس رضتِ ّبی تحػیلی هٌْدسی بزق  کلیِ گزایص ّب
 ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ ًدارًد

 جلیل شهید بیمارستان

 یاسًج

دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی یب کبرضٌبسی ارضد در  ضْزستبًی 1 2 - *

 کلیِ گزایص ّبیکی اس رضتِ ّبی تحػیلی هٌْدسی بزق  
درغد  25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

بیمارستان بی بی 

 حکیمٍ گچساران

دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی یب کبرضٌبسی ارضد در  ضْزستبًی 0 1 - *

 یکی اس رضتِ ّبی تحػیلی هٌْدسی بزق  کلیِ گزایص ّب
 ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ ًدارًد

کبرضٌبط 

 1 آسهبیطگبُ

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی ارضد در رضتِ  ضْزستبًی 0 1 * * داوشکدٌ پزشکی یاسًج

 هیکزٍبیَلَصی
 ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ ًدارًد

کبرضٌبط 

 2آسهبیطگبُ 

 دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی ارضد در رضتِ ضْزستبًی 0 1 * * داوشکدٌ پزشکی یاسًج

 تحػیلی علَم تطزیح ٍببفت
 ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ ًدارًد

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی ارضد در رضتِ  ضْزستبًی 0 1 * * داوشکدٌ بهداشت یاسًج کبرضٌبط بْداضت

 تحػیلی آهَسش بْداضت
 ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ ًدارًد

کبرضٌبط 

 3آسهبیطگبُ 

پیراپزشکی داوشکدٌ 

 یاسًج

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی ارضد در رضتِ  ضْزستبًی 0 1 * *

 تحػیلی فیشیک پشضکی بب پبیِ کبرضٌبسی  فیشیک
 ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ ًدارًد

کبرضٌبط تحلیلگز 

 سیستن

مدیریت فه آيری 

 اطالعات داوشگاٌ

کبرضٌبسی یب کبرضٌبسی ارضد در دارا بَدى هدرک تحػیلی  استبًی 1 2 * *

 در کلیِ گزایص ّب یکی اس رضتِ ّبی تحػیلی کبهپیَتز ٍ
درغد  25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد
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 عنوان شغل

 

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

کبرضٌبط تزبیت 

 بدًی خَاّزاى

هدیزیت خدهبت 

 پطتیببًی داًطگبُ

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی یب  استبًی 0 1 * -

 کبرضٌبسی ارضد در رضتِ تحػیلی تزبیت بدًی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

 هعبًٍت داًطجَیی ٍ رٍاًطٌبط

 فزٌّگی

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی ارضد در  استبًی 0 1 * *

 رضتِ تحػیلی رٍاًطٌبسی ببلیٌی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

کبرضٌبط رٍابط 

 عووَهی

هعبًٍت تَسعِ 

 هدیزیت ٍ هٌببع

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی یب  استبًی 0 1 - *

کبرضٌبسی ارضد در رضتِ تحػیلی ادبیبت 

،علَم اجتوبعی گزایص رٍسًبهِ ًگبری فبرسی 

 ٍرٍابط عوَهی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

 

 ًبظوِ
خَابگبُ داًطجَیی 

 یبسَج

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی  ضْزستبًی 1 2 * -

یبکبرضٌبسی ارضد در رضتِ تحػیلی هدیزیت 

سببى ٍ ادبیبت -علَم قزآًی-اهَر فزٌّگی

 تزبیت بدًیفبرسی ٍ کبرضٌبط 

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

 

هعبًٍت دارٍ ٍ غذا  حسببدار

 داًطگبُ

کبرضٌبسی یب  تحػیلی هدرک بَدى دارا استبًی 0 1 - *

 اس یکی کبرضٌبسی ارضد در

 حسببداری  تحػیلی ّبی رضتِ

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

 

 

 کوک پزستبر

 ضْید بیوبرستبى

 یبسَج جلیل

 دیپلن حداقل تحػیلی  هدرک دارابَدى ضْزستبًی 5 16 * *

 پزستبری کوک هدرک ٍ

ًفز بِ سْویِ  5اس تعداد هَرد ًیبس 

 ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد.

بیوبرستبى بی بی 

 حکیوِ گچسبراى

- * 5 2 
 

 ضْزستبًی
 دیپلن حداقل تحػیلی  هدرک دارابَدى

 پزستبری کوک هدرک ٍ

ًفز بِ سْویِ  2اس تعداد هَرد ًیبس 

 ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد.
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 عنوان شغل

 

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 ضْید بیوبرستبى کبرگشیي

 یبسَج جلیل

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبط یب  ضْزستبًی 0 1 * *

 کبرضٌبط ارضد هدیزیت دٍلتی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

کبرضٌبط بزًبهِ 

 ریشی

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبط یب  استبًی 0 1 * * هعبًٍت درهبى

کبرضٌبط ارضد هدیزیت خدهبت بْداضتی 

 ٍ درهبًی

سْویِ ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل 

 ًدارًد

کبرضٌبط 

 پضٍّطی

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبط  استبًی 0 1 * * هعبًٍت اجتوبعی

 پضٍّطگزی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

کبرضٌبط 

 4آسهبیطگبُ 

هعبًٍت تحقیقبت ٍ 

 في آٍری

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی ارضد  استبًی 0 1 * *

 تکَیٌی در رضتِ سیست ضٌبسی سلَلی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد
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 عنوان شغل

 

 محل جغرافیایی خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 
 

هتػدی تبسیسبت 

 هکبًیکی

 ضْید بیوبرستبى

 یبسَج جلیل

 ضْزستبًی 1 4 - *

 

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرداًی تبسیسبت 

 هکبًیکی کلیِ گزایص ّب
ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی  25

 یببد

بیوبرستبى بی بی 

 حکیوِ گچسبراى

 تبسیسبت کبرداًی تحػیلی هدرک دارابَدى ضْزستبًی 1 2 - *

 ّب گزایص کلیِ هکبًیکی
ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی  25

 یببد

 
 

هتػدی تبسیسبت 

 بزقی

 ضْید بیوبرستبى

 یبسَج جلیل

 ضْزستبًی 1 4 - *

 

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرداًی بزق کلیِ 

 الکتزٍتکٌیک–گزایص ّب ٍ الکتزًٍیک 
ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی  25

 یببد

بیوبرستبى بی بی 

 حکیوِ گچسبراى

دارابَدى هدرک تحػیلی کبرداًی بزق کلیِ  ضْزستبًی 1 2 - *

 الکتزٍتکٌیک–گزایص ّب ٍ الکتزًٍیک 
ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی  25

 یببد

کبرضٌبط 

 تجْیشات پشضکی

 ضْید بیوبرستبى

 یبسَج جلیل

بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی هٌْدسی  دارا ضْزستبًی 0 1 * *

پشضکی ببلیٌی، هٌْدسی پشضکی گزایص بیَ 

 الکتزیک، هٌْدسی پشضکی گزایص بیَ هکبًیک

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

بیوبرستبى بی بی 

 حکیوِ گچسبراى

دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی هٌْدسی  ضْزستبًی 0 1 * *

پشضکی گزایص بیَ  پشضکی ببلیٌی، هٌْدسی

 الکتزیک، هٌْدسی پشضکی گزایص بیَ هکبًیک

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد
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 نوان شغلع

 
 

 محل جغرافیایی خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 

 

 هزاقب سالهت

 )هبهب(

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز یبسَج
دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی در رضتِ  ضْزستبًی 1 4 * -

 هبهبیی

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز گچسبراى
دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی در رضتِ  ضْزستبًی 1 4 * -

 هبهبیی

 25ًفز بِ سْویِ  1تعداد هَرد ًیبس اس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز دّدضت
دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی در رضتِ  ضْزستبًی 1 2 * -

 هبهبیی

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

 

 

 هزاقب سالهت سى

حبضیِ پبیگبُ ّبی 

 ضْز یبسَج
دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی در رضتِ  ضْزستبًی 2 7 * -

 بْداضت عوَهی )بْداضت خبًَادُ(

 25ًفز بِ سْویِ  2اس تعداد هَرد ًیبس 

 .درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز گچسبراى
 دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی در رضتِ ضْزستبًی 1 6 * -

 بْداضت عوَهی )بْداضت خبًَادُ(

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز دّدضت
 رضتِ در کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 2 5 * -

 (خبًَادُ بْداضت) عوَهی بْداضت

 25ًفز بِ سْویِ 2اس تعداد هَرد ًیبس 

 ایثبرگزاى اختػبظ هی یببددرغد 

 

 

 

 هزاقب سالهت هزد

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز یبسَج
دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی در رضتِ  ضْزستبًی 1 5 - *

 بْداضت عوَهی )هببرسُ بب بیوبریْب(

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 گچسبراىضْز 
دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی در رضتِ  ضْزستبًی 1 6 - *

 بْداضت عوَهی )هببرسُ بب بیوبریْب(

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز دّدضت
دارا بَدى هدرک تحػیلی کبرضٌبسی در رضتِ  ضْزستبًی 1 4 - *

 عوَهی )هببرسُ بب بیوبریْب( بْداضت

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد
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 نوان شغلع

 

 محل جغرافیایی خدمت

  جنسیت

تعداد 

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 

 

کبرضٌبط بْداضت 

 هحیط

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 یبسَج
 در کبرضٌبسی  تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 5 * *

 هحیط بْداضت  هٌْدسی رضتِ

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 گچسبراى
 در کبرضٌبسی  تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 3 * *

 هحیط بْداضت  هٌْدسی رضتِ

 هی اختػبظ ًفز بِ سْویِ ایثبرگزاى 1

 .یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 دّدضت
 در کبرضٌبسی  تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 4 * *

 هحیط بْداضت  هٌْدسی رضتِ

 هی اختػبظ ایثبرگزاى سْویِ بِ ًفز 1

 .یببد

 

 

کبرضٌبط بْداضت 

 حزفِ ای

ضْز پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 یبسَج
 در کبرضٌبسی  تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 0 2 * *

 ای حزفِ بْداضت  هٌْدسی رضتِ

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 گچسبراى
 در کبرضٌبسی  تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 2 * *

 ای حزفِ بْداضت  هٌْدسی رضتِ

 25ًفز بِ سْویِ  1ًیبس اس تعداد هَرد 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 دّدضت
 در کبرضٌبسی  تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 0 1 * *

 ای حزفِ بْداضت  هٌْدسی رضتِ

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

 
 

 

 پشضک عوَهی

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 یبسَج
 دررضتِ دکتزی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 5 * *

 عوَهی پشضکی

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 گچسبراى
 دررضتِ دکتزی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 3 * *

 عوَهی پشضکی

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 دّدضت
 دررضتِ دکتزی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 0 3 * *

 عوَهی پشضکی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد
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 عنوان شغل

 

 محل جغرافیایی خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 بومینوع 

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 

 

 

 

 رٍاًطٌبط

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز یبسَج
 یب کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 2 5 * *

 کبرضٌبسی

 ببلیٌی رٍاًطٌبسی رضتِ در ارضد

 سْویِ بِ ًفز 2 ًیبس هَرد تعداد اس

 هی اختػبظ ایثبرگزاى درغد 25

 یببد

حبضیِ پبیگبُ ّبی 

 ضْز گچسبراى
 یب کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 4 * *

 کبرضٌبسی

 ببلیٌی رٍاًطٌبسی رضتِ در ارضد

 سْویِ بِ ًفز 1 ًیبس هَرد تعداد اس

 هی اختػبظ ایثبرگزاى درغد 25

 یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز دّدضت
 یب کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 3 * *

 کبرضٌبسی

 ببلیٌی رٍاًطٌبسی رضتِ در ارضد

 سْویِ بِ ًفز 1 ًیبس هَرد تعداد اس

 هی اختػبظ ایثبرگزاى درغد 25

 یببد

 

 

 

 

 

 کبرضٌبط تغذیِ

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز یبسَج
 یب کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 5 * *

 کبرضٌبسی

 ٍعلَم تغذیِ ،علَم تغذیِ رضتِ در ارضد

 تغذیِ در بْداضتی

 سْویِ بِ ًفز 1 ًیبس هَرد تعداد اس

 هی اختػبظ ایثبرگزاى درغد 25

 یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز گچسبراى
 یب کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 4 * *

 کبرضٌبسی

 ٍعلَم تغذیِ ،علَم تغذیِ رضتِ در ارضد

 تغذیِ در بْداضتی

سْویِ  ًفز بِ 1اس تعداد هَرد ًیبس 

درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی  25

 یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ 

 ضْز دّدضت
 یب کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 0 3 * *

 کبرضٌبسی

 ٍعلَم تغذیِ ،علَم تغذیِ رضتِ در ارضد

 تغذیِ در بْداضتی

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد
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 عنوان شغل

 

 محل جغرافیایی خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات

 زن مرد

 

 

 

 

 

 

کبرضٌبط پذیزش 

 هدارک پشضکی ٍ

 

 

 

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 یبسَج
  رضتِ در کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 2 * *

 ضبخِ در کتببداری ، پشضکی هدارک آهبرٍ

  یب سالهت اطالعبت آٍری في ،کبرضٌبط پشضکی

 ّب گزایص توبم در کبهپیَتز هٌْدسی

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

 

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 گچسبراى
  رضتِ در کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 2 * *

 ضبخِ در کتببداری ، پشضکی هدارک آهبرٍ

  یب سالهت اطالعبت آٍری في ،کبرضٌبط پشضکی

 ّب گزایص توبم در کبهپیَتز هٌْدسی

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 دّدضت
  رضتِ در کبرضٌبسی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 2 * *

کتببداری در ضبخِ  ، پشضکی هدارک آهبرٍ

  یب سالهت اطالعبت آٍری في پشضکی ،کبرضٌبط

 ّب گزایص توبم در کبهپیَتز هٌْدسی

 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

 

 

 

 دًداًپشضک

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 یبسَج
 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس  دًداًپشضکیدارا بَدى هدرک تحػیلی دکتزی  ضْزستبًی 1 3 * *

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 گچسبراى
 25ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس  دًداًپشضکی دکتزی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 2 * *

 درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 دّدضت
ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ  دًداًپشضکی دکتزی تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 0 1 * *

 ًدارًد
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 عنوان شغل

 

 محل جغرافیایی خدمت

  جنسیت

تعداد 

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 

 

 

دستیبر 

 دًداًپشضک

 

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 یبسَج
 تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 3 * *

 ٍ دّبى بْداضت کبرداى تحػیلی هدرک

 دًداًپشضک کوک ٍ دًداى

ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی  25

 یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 گچسبراى
 تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 1 2 * *

 ٍ دّبى بْداضت کبرداى تحػیلی هدرک

 دًداًپشضک کوک ٍ دًداى

ًفز بِ سْویِ  1اس تعداد هَرد ًیبس 

درغد ایثبرگزاى اختػبظ هی  25

 یببد

پبیگبُ ّبی حبضیِ ضْز 

 دّدضت
 تحػیلی هدرک بَدى دارا ضْزستبًی 0 1 * *

 ٍ دّبى بْداضت کبرداى تحػیلی هدرک

 دًداًپشضک کوک ٍ دًداى

ایثبرگزاى در ایي رضتِ هحل سْویِ 

 ًدارًد

 


