
 مراحل برگزاری آزمون استخدام پیمانی و بکارگیری افراد

ثبت نام افراد در آزمونهای استخدامی متمرکز دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در سایت سازمان  مرحله اول:

 سنجش آموزش کشور

 برگزاری آزمون کتبی سراسر کشور توسط سازمان سنجش آموزش کشورمرحله دوم:

 کارنامه داوطلبین از طریق سازمان سنجش کشور و بارگذاری بر روی سایت سازمان سنجشصدور  مرحله سوم:

 ن فایل مربوطه به دانشگاههای سراسر کشورددر اختیار قراردامرحله چهارم: 

 : اطالع رسانی به افراد توسط دانشگاهها از طریق وب سایت مربوطه.جهت مراجعه و تحویل مدارک : مرحله پنجم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،  در شغل محل های انتخابی دارای کارنامه سنجشفرادی که مرحله ادر این 

می باشند، می بایست جهت اطالع  "معرفی شده برای طی مرحله بررسی مدارک"  :با وضعیت درمانی خراسان رضوی

نسککبت  از طریق سککامانه جذب دانشککگاه  مدارکاز زمان، مکان و مدارک مورد نیاز جهت تشکککیل پرونده، بررسککی 

 .اقدام نمایند دریافت کارت ورود به مرحله تشکیل پرونده و بررسی مدارک و بارگذاری تصویر مدارک مورد نیاز به

متیاز کرونا ، امتیاز بومی و سهمیه ا بررسی مدارک وصحت سنجی خوداظهاری افراد در زمان ثبت نام  و مرحله ششم: 

 خوداظهاری شده، طبق مفاد آگهی منتشره و دستورالعملهای وزارتی توسط واحد استخدام دانشگاههای ایثارگری و ... 

 اطالعات بررسی شده داوطلبین، در پورتال سازمان سنجش کشور توسط دانشگاه ثبتمرحله هفتم: 

شتم:  سنجش مرحله ه سازمان  سایت  شکیل پرونده آزمون، از طریق  شده به مراحل ت اعالم نتیجه نهائی افراد دعوت 

 آموزش 

شده به مدیریت گزینش : نهممرحله  صادره از معرفی افراد پذیرفته  ساس مجوزهای  صورت نیاز و برا شگاه )در  دان

 روزه به گزینش معرفی نماید( 89موقت  مراجع ذیصالح دانشگاه می تواند افراد را در ابتدا به صورت قرارداد

 تعیین محل خدمت افراد براساس شغل محل های انتخابی توسط کارگروه تخصصی دانشگاه : دهممرحله 

 روزه 89روزه گزینش دانشگاه و صدور ابالغ موقت  89اخذ جوابیه موقت  :یازدهممرحله 

شماره نامه معرفی، به اداره کارگزینی واحد محل خدمت افراد می بایست به محض اطالع از تاریخ و هم: دوازمرحله 

نسبت به دریافت نامه ها و فایل های مربوطه  موارد ذیل پس از مطالعه و  دنتعیین شده، حداکثر ظرف مدت ده روز مراجعه نمای

  .از طریق همین سایت اقدام فرمائید

سالمتیست جهت انجام معایبا یافراد م   -1 شده مراجعه   خینامه و در تار یمندرج در معرفصرفا به مرکز  نات  شخص  و زمان م

د نبوده و عدم مراجعه یر و تمدییچ وجه قابل تغیخ به هین تاریبعمل آمده ا یها یالزم به ذکر اسککت با توجه به هماهنگ ند.ینما

 . ل مدارک بدو استخدام خواهد بودیشما به منزله انصراف و عدم تکم

http://emp.mums.ac.ir/Employee/Follow-up.aspx


ساست فرم یبا یافراد م -2 سم یکیت دانلود و به یتعهد نامه را از  سناد ر ضر( مراجعه و پس از ثبت یاز دفاتر ا در فرمت  ) مح

  .ندیخود را اخذ نما یضراسناد دفترخانه، تعهد مح

ستعالم تائیست پریبا یافراد م -3 صیدینت نامه ا صویرا در یلیه تح ستیافت و به همراه ت شگاه  یر مدارک درخوا به آدرس دان

ص ست( نمایمحل تح سال)پ ست جواب یهیالزم انجام گردد. بد یریگیه آن پیند و جهت جوابیل خود ار صورت محرمانه، یا ه آن به 

شک شگاه علوم پز سط دان شهد اخذ و افراد م یتو سامانه جذب نیم شماره و تاریتوانند در  صیدیخ تائیرو  شده را  یلیه تح اخذ 

    .ندیمشاهده نما

فرم سوگند نامه و تکمیل آن  همراه با درج امضا و اثر انگشت و تاریخ از طریق سامانه جذب  نتیپرنسبت به  ست یبا یافراد م -4

  دانشگاه اقدام نمایند.

فرم سجل کیفری)گواهی عدم سوء پیشینه(اقدام و پس از اخذ معرفی نامه از سایت به اداره تشخیص  نسبت به ست یبا یافراد م -5

 هویت شهرستان محل سکونت مراجعه نمایند.

متذکر می گردد افراد می توانند نامه های استخدامی خود را در قسمت پیگیری مراحل بکارگیری و ثبت نام 

 نمایند. با ورود شماره ملی و کدرهگیری مشاهده

 

:نکات مهم   

افرادی که به صورت شرکتی، طرحی، قراردادی مشغول به کار می باشند می بایست  به اداره کارگزینی محل خدمت   -1

اشتغال فعلی خود مراجعه و با همکاری و هماهنگی واحد محل خدمت جدید، نسبت به تسویه حساب و شروع به کار در 

 محل جدید اقدام نماید.

که تحت هر عنوان ) شرکتی، قراردادی و ...( در دانشگاه شاغل بوده و به عنوان فرد اصلی آزمون استخدام  افرادی -2

    .پیمانی پذیرفته شده اند می بایست همانند سایر افراد نسبت به دریافت کلیه فرم ها و انجام آن اقدام نمایند

به مدیریت حراست سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  تائیدیه تحصیلی به صورت محرمانه از دانشگاه محل تحصیل -3

همچنین جوابیه آزمایشات به صورت محرمانه از مرکز تخصصی طب کار دانشگاه به واحد استخدام مشهد ارسال می گردد.

 ارسال می گردد و در سامانه جذب بارگذاری می شود.

سوء پیشینه و تعهد محضری حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به بارگذاری آن اقدام و  افراد می بایست پس از دریافت جوابیه  -4

شهد صل آن را به آدرس : م شهید فکوری-ا شهید ج -انتهای بلوار  شهیدی بین میدان  سید علی آل  شهید   –وان و میدان 

سالمت(  شهرک دانش و  شهد)  شکی م شگاه علوم پز ستی :  -214اتاق  –ساختمان مرکزی دان ستخدام، کد پ  - 99191واحد ا

  .تا اتمام مراحل استخدام کپی آنها را نزد خود نگه داری نمایند" پست پیشتاز نموده و 91778



 

شما منوط  -5 سوی مدیریت محترم صدور ابالغ پیمانی  سال جوابیه گزینش از  به تکمیل و بارگذاری مدارک فوق الذکر و نیز ار

  .گزینش دانشگاه خواهد بود. لذا خواهشمند است از تماس های غیرضروری خودداری گردد

ودن در خصوص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان فارغ التحصیالن دانشگاههای آزاد اسالمی، ضمیمه نم -6

 تصویر گواهینامه موقت تحصیلی الزامی می باشد.

) که فاقد مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حال گذراندن طرح اختیار و یا تمدید طرح می باشند -7

فعلی و  اشتغالروزه پیمانی با هماهنگی محل  89می بایست پس از صدور ابالغ موقت گواهینامه موقت تحصیلی هستند(

سبت به دریافت گواهی پایان طرح خود و واحد طرح و الیحه دانشگاه ن محل اشتغال جدید)در صورت تغییر محل خدمت(

ز دانشگاه محل تحصیل اقدام نماید و تصویری از گواهینامه اقدام نموده و بالفاصله نسبت به دریافت گواهینامه موقت خود ا

 د استخدام ارائه نماید.موقت/دانشنامه تحصیلی خود را به واح

ست پس از پایان مدت یبا می می باشند یاجبارمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حال گذراندن طرح  -8

طرح خود، نسبت به دریافت گواهی پایان طرح خود اقدام نموده و با ارائه به دانشگاه محل تحصیل نسبت به اخذ گواهینامه 

فوق  اقدام نماید. سپس نامه درخواست تائیدیه تحصیلی را از روی سامانه اخذ و براساس توضیحاتموقت تحصیلی خود 

  الذکر اقدام نماید.

 

 لیست آزمایشات مورد نیاز معاینات طب کار کارکنان دانشگاه

پرستاری، مامایی، اتاق عمل، آزمایشگاه، منشی بخش، کارشناسان بهداشت، مهندسی  مشاغل بالینی شامل:

 پزشکی، روانشناس بالینی، خدمات، نگهبان و ...

CBC, FBS, CHOI, TG, BUN, Cr, AST, ALT, U/A, PPD, HBSAb, HCVAb, HBSAg 

 و ... HISاداری، دفتری،  مشاغل غیر بالینی شامل:

CBC, FBS, CHOI, TG, Cr, BUN, U/A 

* پذیرفته شدگان می توانند آزمایشات را در یکی از آزمایشگاه های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی 

 مشهد انجام داده و سپس درتاریخ تعیین شده به مراکز طب کار مراجعه نمایند.

 صبح انجام می شود. 9لغایت  7:30* پذیرش افراد در مراکز طب کار مشخص شده، فقط درتاریخ مقرر از ساعت 

 مدارک مورد نیاز:



 3*4یک قطعه عکس  -

 دفترچه بیمه درمانی شخصی )در صورت دارا بودن( -

 اصل مدرک شناسایی معتبر )کارت ملی یا شناسنامه( -

 اصل کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت از خدمت )ویژه آقایان( -

 ارائه مدارک پزشکی در صورت وجود سابقه بیماری -

 

 دانشگاهی مجاز معاینات:مراکز 

 

تلفن تماس:  - 75معلم  –بلوار معلم  –مشهد   مرکز بهداشتی درمانی اباعبداهلل الحسین: -1

35092773 - 09358276373 

تلفن  – 2خیابان امین شرقی  –انتهای بلوار سجاد  –مشهد   مرکز تخصصی طب کار سجاد نوین: -2

 36044976تماس: 

بیمارستان طالقانی  –سه راه فردوسی  –بزرگراه آسیایی  –د مشه مرکز تخصصی طب کار طالقانی: -3

 35423895تلفن تماس:  –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


