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 تعالی بسمه 

 مقدمه : 

  هاي مورد نیاز خود از محل مجوز براي تامین نیرو  در نظر دارندعلوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان    انشگاهد
معاونت محترم توسعه مدیریت منابع    1401/ 15/4/د مورخ  209/ 3151و شماره  9/3/1401مورخ    /د  209/ 1742شماره  استخدامی  

مورخ    136658و مانده مجوز    3/10/1399مورخ    381249و برنامه ریزي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مانده مجوز  
1تعداد    کشور، اري استخدامی  ازمان ادس  1399  / 26/3 5 ز   9 ا ر  ف اداري،    33  به استناد ماده افراد واجد شرایط را    ن نامه  آئین 

کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه/دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت،  استخدامی  
از طریق    1397ي استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال  درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاري آزمون ها

ت   ) مصاحبه استخدامیحسب مورد  و  (  هاي عمومی و تخصصیدر حیطه بی  کت  آزمون  ی    به صور ذیل  با شرایط و ضوابط  پیمان
   .استخدام نمایند 

   : تعاریف بخش اول 
 مفاهیم برخی از اصطالحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است: 

به دانشگاه ها یا دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان    موسسه: .۱
اطالق پزشکی  آموزش  مراکز   رفع به نسبت خود آتی هايبرنامه و اهداف به توجه با که شودمی و  انسانی  نیروي  نیازهاي 
 (مطابق جدول شماره .... تا..) نمایند. می، اقدام به استخدام ها و سایر واحدهاي تابعهبیمارستانبهداشتی، مراکز درمانی و 

وزارتخانهاجرایی:   دستگاه .۲ شرکتکلیه  غیردولتی،  عمومی  نهادهاي  یا  مؤسسات  دولتی،  مؤسسات  کلیه  ها،  و  دولتی  هاي 
تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و  ها مستلزم ذکر و یا  هایی که شمول قانون بر آن دستگاه 

ایران،  قانون مدیریت خدمات    ) 5(موضوع ماده  کلیه دستگاههاي  هاي دولتی، (ها و بیمه بانک مرکزي، بانک   نوسازي صنایع 
 شوند. نامیده میدستگاه اجرایی کشوري)  

دامی کارکنان غیر هیات علمی مصوب هیات امناء دانشگاه هاي  منظور، آیین نامه اداري استخ آیین نامه اداري استخدامی:   .۳
تدوین گردیده   علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور می باشد که به استناد ماده یک قانون احکام دائمی توسعه کشور 

 است.
هاي علوم پزشکی کشور یا  دانشگاهدر یکی از  به صورت قانونی  شود که  اطالق می شخصی به  قراردادي کار معین:  داوطلب .٤

آیین    31ماده    5سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در قالب قرارداد انجام کار معین (موضوع تبصره  
 نامه اداري استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور) اشتغال داشته باشد.  

آیین نامه و از طریق قرارداد طرح پزشک خانواده    31ماده    6واده: فردي که براساس مفاد تبصره  داوطلب قراردادي پزشک خان  .٥
 در حال انجام وظیفه در مراکز بهداشت تابعه دانشگاه/دانشکده می باشد. 

هاي علوم پزشکی  در یکی از دانشگاه به صورت قانونی  شود که  اطالق می شخصی به  قرارداد مشاغل کارگري: داوطلب .٦
آیین   32کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب قرارداد مشاغل کارگري (موضوع ماده  

 نامه مذکور) اشتغال داشته باشد.  
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قانونی  شود که  اطالق می شخصی به  شرکتی: داوطلب .۷ از شرکتبه صورت  نیرو طرف  از طریق یکی  تامین  قرارداد  هاي 
هاي علوم پزشکی کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خرید خدمت از  دانشگاه

 آیین نامه مذکور) اشتغال داشته باشد.   22بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده 
 ایثارگران شامل موارد زیر هستند:  :داوطلب ایثارگر .۸

 شامل: ) درصد25( پنج و  بیست) ایثارگران سهمیه الف

 جانبازان 
 آزادگان 
 شهدا  فرزندان  و همسر 

   باالتر و  پنج درصد و بیست جانبازان  فرزندان و  همسر 
 اسارت سال یک باالي  و  سال یک  داراي  آزادگان  فرزندان  و همسر 

 د ی شه برادر و خواهر پدر، مادر، 
 :) درصد شامل5ایثارگران سهمیه پنج ( )ب

 ها جبهه  در  داوطلبانه  حضور  ماه  شش  حداقل   سابقه با رزمندگان 
 هاجبهه  در داوطلبانه حضور  ماه  شش حداقل سابقه با همسر و فرزندان رزمندگان 

   درصد  پنج  و بیست زیر   جانبازان فرزندان 
 اسارت  سال یک  از کمتر  آزادگان  فرزندان 

 
   : ها عبارتند ازمدت حضور داوطلبانه در جبهه  دیی مراجع تأ تذکر:

 هاي نیروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود . معاونت نیروي انسانی هر یک از رده 1
بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهاي مردمی  . معاونت نیروي انسانی سازمان  2

 دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل مستخدمین از اعم 
 . معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزي در مورد جهادگران 3

قانون  درصد سهمیه استخدامی  3اطالق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از  یبه معلول داوطلب معلول: .۹
 می باشد. حمایت از حقوق معلوالن 

 نباشد.   سهمیه معلولیننام، مشمول سهمیه ایثارگران و  ثبت زمان در که شودمی اطالق شخصی به آزاد: داوطلب . ۱۰

 اختصاصی استخدام شرایط عمومی و بخش دوم : 

 شرایط عمومی داوطلبان . 1

 ایران  تابعیت داشتن  .1-1
 اساسی جمهوري اسالمی ایران  قانون  شده در  شناخته  ادیان از یکی یا  اسالم  مبین  . اعتقاد به دین1-2
 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران  .1-3
 مردان قانونی براي  معافیت یا ضرورت  دوره  خدمت . انجام 1-4
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تحقیقاتی   پروژه  که  نخبگان  ملی  بنیاد  تخصصی  وظیفه  نظام  تسهیالت خدمت  مشمول  برتر  آموختگان  دانش  تبصره: 
جایگزین خدمت مورد تایید مرکز نخبگان و استعدادهاي برتر نیروهاي مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی خود را طی  

در آزمون ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در صورت پذیرفته شدن در    کرده باشند، می توانند قبل از صدور کارت پایان خدمت
آزمون حداکثر تا یکسال پس از برگزاري آزمون موظف به ارائه گواهی پایان خدمت خود می باشند. درصورت عدم ارائه گواهی  

استخدام و به کارگیري آنها  ی نهایی  مربوطه در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی در صورت قبول 
 کان لم یکن تلقی می شود. 

(به تشخیص شوراي طب کار یا  شوندمی   استخدام  که  کاري  انجام  براي  توانایی  و  روانی  و   جسمانی  سالمت  داشتن  .1-5
 . )دانشگاهکمیسیون پزشکی 

 مخدر  مواد و دخانیات  به اعتیاد  عدم .1-6
 موثر  جزایی   محکومیت سابقه نداشتن .1-7
 صالح. هاي اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذي. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه 1-8
 هاي اجرایی باشند. دستگاه   و همچنین بازنشستهنیروهاي بازخرید خدمت  ء. داوطلبان استخدام نباید جز1-9

 

 شرایط اختصاصی استخدام:  . 2

 شرایط سنی داوطلبان:الف) 
از    سال تمام  40و حداکثر  سال    20حداقل    داشتن براي دارندگان مدرك تحصیلی    ) 5/1381/ 7  تا   1361/ 8/5(متولد شدگان 

(متولد  براي دارندگان مدارك تحصیلی دکتري و باالتر  سال تمام    45حداکثر    داشتن  وکاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد  
 م تا اولین روز ثبت نا) به بعد 1356/ 8/5 از شدگان 
 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به معتبر، هاي تأییدیه ارائه شرط به ذیل موارد تبصره:

 :مهم در خصوص شرایط عمومی تذکرات
 در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از: افرادي که مجاز به شرکت 

 دستگاههاي اجرایی خدمت بازخرید و افراد بازنشسته-۱
 توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشتاز خدمت و یا اخراج شدگان  دائم انفصال شدگان-۲
  باشند. شده منع دولتی خدمات از صالح،ذي و قضائی مراجع آراء موجب به که افرادي-۳

  دارند. موسسات و یا دستگاههاي اجراییافرادي که تعهد انجام کار به سایر -٤

 در رشته تحصیلی آگهی شده. معادلتحصیلی  مداركدارندگان -٥
شرایط احراز طرح طبقه بندي  غیرمرتبط بامرتبط یا که داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصیلی باالتر در صورتی نکته:

 تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصیلی مدركمشاغل و 
 صدور حکم استخدامی خواهد بود. مربوطه پس از

استخدام(صفحه بند ب شرایط اختصاصی  1ضوابط شرکت داوطلبان شاغل در رشته هاي داراي طرح اجباري مطابق با تبصره  -6
 .خواهد بود
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جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر، از شرط حداکثر سن معاف   -۱
 می باشند  

  در   شده   اعالم  هايسن   حداکثر رعایت به  مکلف  آزمون،  در نام  ثبت صورت در درصد 5  و  درصد  25  سهمیه  مشمولین  سایر  -۲
    .شد  خواهند  حذف  استخدام فرایند ادامه از صورت  غیراین  در باشند، می  ذیل 

 پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال  -
داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستري    -

 استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها شدن و یا 
 سال   5سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان  -۳

(اعم از قراردادکار    درمان و آموزش پزشکی  ،بهداشتتابعه وزارت    موسسات شاغل در  قراردادي    داوطلبان   قرارداديسنوات   -٤
 ).  قابل قبول (طبق سابقه بیمهسال  15حداکثر به میزان معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگري) 

موسسات  هاي پیمانکاري طرف قرارداد با  مستقیم و از طریق شرکتشرکتی شاغل که به صورت غیر  داوطلبان شرکتی    سنوات -٥
 ) قابل قبول (طبق سابقه بیمه سال 15حداکثر به میزان  ، دارند به خدمت اشتغال   ،تابعه وزارت بهداشت 

به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادکار معین و پزشک  در سالهاي گذشته سنوات قراردادي یا شرکتی داوطلبانی که   -٦
هاي پیمانکاري طرف قرارداد آنها به خدمت  و یا شرکت  موسسات تابعه وزارت بهداشتخانواده و قرارداد مشاغل کارگري) در  

 ) قابل قبول سال (طبق سابقه بیمه 5اند حداکثر به میزان  قطع همکاري نموده دانشگاهبا اند و اشتغال داشته
اشتغال   دادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت ر در صورتیکه افراد در یکی از حاالت شرکتی یا قرا نکته:

 د. نسال ارفاق سن بهرمند گرد 15ند حداکثر از نمی توادیگري تبدیل وضع شده اند(اشتغال بصورت مستمر)، 

استناد قانون خدمت  ه  را ب  در قالب تمدید طرح) یا  اختیاري و    یا   (اجباري داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف -۷
 اند، به میزان انجام خدمت فوق.  پزشکان و پیراپزشکان انجام داده

 .مدت خدمت سربازي انجام شده  -۸
مجلس شوراي اسالمی به ازاء    19/8/1400قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب    15به استناد بند الف ماده   -۹

 سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.  5تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 
   .بیشتر نخواهد بود سال  15  از در هر حال  داوطلبان  به سن  اضافه شده مجموع سنوات  :نکته

 ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:  ب) 

هاي داراي طرح «اجباري» می بایست داراي معافیت یا گواهی پایان  قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته  مشمولین  -۱
 انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهاي    اجباري  هايمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته   -1تبصره  
بدیهی است در صورت    شرکت نمایند.  دانشگاه هاي استخدامی همان  توانند صرفاً در آزمونباشند، میمی  دانشگاه   این تابعه  

 قبولی صدور ابالغ استخدامی وحکم حقوقی بصورت پیمانی حین طرح امکان پذیر خواهد بود. 
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و    نیستنیازي به ارائه گواهی «پایان طرح»  ،  طرح آنان اقدام شده است  نسبت به تمدید  داوطلبانی که    در خصوص   -2تبصره  
 نماید.  گواهی «اشتغال به طرح» براي اینگونه افراد کفایت می

و پزشکان متخصص مشمولین تعهدات    عدالت آموزشیقانون برقراري  خاص،  تعهد  (  دانشگاه  این  متعهد خدمت   داوطلبان نکته :  
می   تحت پوشش این دانشگاه  یا منطقه مورد تعهد   این دانشگاهو ...) صرفا مجاز به شرکت در آزمون استخدامی   »  k«ضریب 

با توجه به مفاد سند تعهد    این داوطلبان در مدت تعهد  تعیین محل خدمت  ،باشند. الزم به ذکر است در صورت پذیرش نهایی
   خواهد بود.دانشگاه   برعهدهاخذ شده 

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته هاي داراي طرح «اختیاري» که طرح خود را در سایر موسسات تابعه    مشمولین  -۲
در    انصراف از طرح   موافقت با  در صورت قبولی ملزم به ارائه گواهیگذرانند  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می 

 می باشند.   در هنگام بررسی مدارك   از دانشگاه محل انجام طرح خود  صورت پذیرش نهایی 

 هاي پزشکی:حیطه فوریت  مشاغل مربوط بهو ضوابط پذیرش اختصاصی شرایط پ) 

فوریت    و کارشناس تریاژ تلفنی فوریتهاي پزشکی    بالینی  کاردان هاي پزشکی، فوریت  بالینی  کارشناس  درخصوص مشاغل 
وزارت بهداشت،  مورد تائید  داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی با تایید طب کار  عالوه بر شرایط فوق الذکر،    هاي پزشکی 

 درمان و آموزش پزشکی نیز الزامی می باشد. 
ط مندرج  شرای فوریتهاي پزشکی» عالوه بربالینی «کاردان هاي پزشکی» و  فوریت  بالینی   کارشناس « مشاغلدر خصوص 

 باشد: برخورداري از شرایط ذیل نیز الزامی می ، قبلی هايدر بند

 و باالتر.  متر سانتی 165 داراي قد -۱

 .  19و بیشتر از  30کمتر از  )BMI)Body Mass Index (داراي شاخص توده بدنی -۲
آنها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایی    BMI""تبصره: افرادي که  
براساس نتایج    معرفی می شوند و تصمیم گیري نهایی در خصوص آنها    "تست بیو الکتریک امپدانس"مربوطه براي انجام

 گیرد.   صورت می  تست مربوطه
در زمان بررسی مدارك انجام خواهد گرفت و در صورتی که داوطلب هر یک از این    "BMI"و    "قد"تذکر: اندازه گیري  

 . از سایر مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشتشرایط را احراز ننماید، 

 ) یا پایه دوم 2گواهینامه رانندگی با آمبوالنس ( ب دارا بودن  -۳
  ی تعهد محضري مبنی بر ارائه اصل گواهینامه تسدر صورت قبولی در آزمون، بای  )1(بنامه  تبصره: داوطلبان داراي گواهی

ارائه نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارائه    پس از تاریخ برگزاري آزمون استخدامیتا پایان یک سال  را    پایه دومیا    )2(ب
سال چنانچه فاقد    24(الزم به ذکر است افراد زیر  اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخدام فرد کان لم یکن خواهد شد.  

سالگی    24تا پایان    2گواهینامه مربوطه باشند، در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضري مبنی بر اخذ گواهینامه ب  
 . قبولی آنها کان لم یکن خواهد شد) در زمان مقرر   ینامهارائه گواه عدم  ارائه نمایند و در صورت 

(بدین منظور از داوطلبان واجد شرایط، آزمون    صحیح  و سریع امدادرسانی  براي دنیب هايمهارت و آمادگی جسمانی داشتن-4
   . آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد)

 درج گردیده است.  دانشگاه بنا به ضرورت در جداول رشته هاي شغلی  مشاغل مختلف  کته: سایر شرایط اختصاصین
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 مواد آزمون  بخش سوم: 
   .شد خواهد داده اختصاصی سوال دفترچه یک و عمومی سوال دفترچه یک داوطلبان، از یک هر به

عمومی و ضریب دو  براي سواالت حیطه    ) 1ضریب یک ( اي باچهارگزینه صورت به اختصاصی و عمومی دروس آزمون کلیه
 . به ازاي هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد طراحی خواهد شد. ضمنا براي سواالت حیطه تخصصی  )2(

 عمومی  آزمون مواد الف) 
 شود: می تعیین زیر شرح به 

 ICDL) گانه هفت هاي اطالعات (مهارت فنّاوري
 مقدماتی  آمار و ریاضی

 فارسی  ادبیات و زبان
 اسالمی  معارف

 عمومی  انگلیسی زبان
 هوش و توانمندي هاي ذهنی 

 اطالعات عمومی, دانش اجتماعی و قانون اساسی 
 به پاسخگویی از(شامل مسیحی، کلیمی، زرتشتی و...) ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در مصرح دینی اقلیتهاي - تبصره
 عمومی آزمون هايل سوا سایر شده تراز مجموع براساس داوطلبان، این مکتسبه نمره و بوده معاف  اسالمی معارف هايسوال

   .شد  خواهد محاسبه

 تخصصی:  آزمون مواد  ب)
شغلی، بر اساس مواد   هايرشته با متناسب تخصصی  هاي مهارت  و  دانش با توجه به آزمون تخصصی  هايحیطه هاي  سوال

 .شده استمشخص  18تا  15صفحات  1  آزمون مندرج در جدول شماره
 

 هاي قانونی : امتیازات و سهمیه چهارمبخش 

 استخراج نتایج آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود: 
 : الف) سهمیه ایثارگران

  طریق   استخدامی از   هاي سهمیه  محل   از   ایثارگران   ایثارگران، جذب  امور   و   شهید   بنیاد   با   آمدهعمل به  هاي هماهنگی   اساس   بر
درصد (در هر    5درصد و   25هاي  ، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه دانشگاه  آزمون استخدامی  در    شرکت

  دانشگاه آزمون استخدامی  یک از مجوزهاي کلی سازمان اداري و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه در  
و یک برابر ظرفیت  جهت معرفی به مصاحبه استخدامی  در شغل محل هاي داراي مصاحبه  برابر ظرفیت    حداکثر سهبه میزان  

 پذیرد: می  صورت   ذیل  و کارهاي ساز  رعایت با در شغل محل هاي بدون مصاحبه

فر  -۱ سهمیه  آدر  مشمولین  استخدام  و  جذب  آنا ،  ایثارگران  درصد   25یند  و    ناستخدام  جاري  مقررات  و  ضوابط    با مطابق 
   می پذیرد. بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت  هماهنگی 

  درصد   25  سهمیه  مشمولین  به   مربوط  استخدامی   سهمیه  ایثارگران،   امور   و   شهید  بنیاد   با   آمده عمل به  هاي هماهنگی   با -۲
  ایثارگر  داوطلبان   و است گردیده  مجزا  داوطلبان  سایر  سهمیه  از  و  مشخص دانشگاه  آزمون استخدامی   دفترچه   در ایثارگران 
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ایثارگران    سهمیه  در   شده  مشخص  هايشغل محل   باید   صرفاً  مذکور  سهمیه  اعمال  براي  سهمیه،   این  مشمول  شده  تأیید 
 .  نمایند  انتخاب را  درصد  25

بهره  -۳ متقاضی  استخدامی حداقل  ایثارگران  از سهمیه  (   25مندي  ماده  به  21درصد موضوع  رسانی  قانون جامع خدمات   (
(سیستم جامع    ا یسجا مندي از سهمیه مزبور، الزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم  ایثارگران براي ثبت نام و بهره 

اطالعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد و در صورت عدم تایید بنیاد مذکور  
 باشند. هاي مشخص شده براي سهمیه یاد شده نمی محل مجاز به انتخاب شغل 

عبارت    به  باشند. نمی   ایثارگران   سایر  درصد   5  تخدامی اس  سهمیه  از   منديبهره   به   درصد ایثارگران، مجاز   25  سهمیه   مشمولین  -٤
شده بر اساس ضوابط    مشخص  هايسهمیه   از  یکی   از  صرفاً  بودن،  مشمول  صورت  در   تواندایثارگر می   داوطلب  هر  دیگر 

درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید    25بنابراین مشمولین سهمیه    .نماید   استفاده  مربوطه،
 مشاغل مشخص شده براي آنان را در دفترچه انتخاب نمایند. 

و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از شرط حداقل معدل و  ن شهدا، فرزندان جانبازان  جانبازان، آزادگان، فرزندا  -٥
 باشند. حداکثر سن معاف می 

درصد)    25درصد ایثارگران تا سقف سهمیه (  25براي مشمولین سهمیه    دانشگاهآزمون استخدامی  کسب حد نصاب نمره   -٦
باشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل هاي سهمیه آزاد شرکت نمایند  الزامی نمی 

 غل مربوط الزامی است. کسب حد نصاب نمره امتحان در ش

آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب حد نصاب   -۷
توانند همانند سایر فرزندان  شوند، می قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته می 

 و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند.   شاهد، جانبازان 

در زمان انتخاب شغل    یدبه خود، با  یافته اختصاص    یهدرصد جهت استفاده از سهم5  یاستخدام  یه مشمول سهم  یثارگران ا -۸
  یش آن شغل محل ها ب  یازمورد ن  یتکه ظرف  یندرا انتخاب نما  ییآزاد)، شغل محل ها  یهسهم  ي شغل محل ها  ینمحل (از ب

باشد و همچن  یک از   بر  ین نفر  ا25  یهسهم  اي جزء مشاغل مشخص شده  بد  یثارگران درصد  از    یهی نباشد.  استفاده  است 
نفر باشد (در مشاغل با    یکاز    بیش   ها آن   یرش پذ  یتگردد که ظرف  یاعمال م   ی درصد صرفا در مشاغل 5  یثارگران ا  یهسهم
 ). یرفتر لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذ مذکو یهسهم یت،نفر ظرف یک

درصد ایثارگران تا سقف سهمیه (پنج درصد)    5براي مشمولین سهمیه    دانشگاهآزمون استخدامی  کسب حد نصاب نمره   -۹
 باشد.  الزامی نمی 

  ر ی سا  با  رقابت  قیطر  از در صورت کسب حد نصاب آزمون  ثارگران  یا  درصد  5  یاستخدام  هیسهم  بر  مازاد   استخدام -۱۰
 . ردیپذی م صورت در همان شغل محل  آزاد   داوطلبان 

 
 ب) سهمیه معلولین:

درصد قانون جامع حمایت از    3استخدامی (  سهمیه   محل   از   استان   بهزیستیاداره کل  نامه از  معلولین با ارائه معرفی   جذب 
، کسب حد نصاب نمره الزم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول    دانشگاهآزمون استخدامی    در   شرکت  طریق  از   ن) صرفًا ی معلول
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  (به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی) و   گاهدانشآزمون استخدامی  بر اساس نمره مکتسبه در 
 پذیرد: می  صورت  ذیل  ساز و کارهاي رعایت با

  یندر زمان انتخاب شغل محل (از ب یدبه خود، با  یافتهاختصاص   یهدرصد جهت استفاده از سهم 3  یه مشمول سهم  ینمعلول -۱
نفر    یکاز    یش آن شغل محل ها ب  یازمورد ن  یتکه ظرف  یندرا انتخاب نما  یی آزاد)، شغل محل ها   یه سهم  ي شغل محل ها

نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد    اظ مذکور لح  یهسهم  یت،نفر ظرف  یکباشد. در مشاغل با  
صورت خواهد    ین جامعه معلول  ین رقابت ب  یق از طر شده    یاد   یه است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهم  یهی . بدیرفتپذ
 .  یرفتپذ
 شوند را داشته باشند. می  که جهت آن استخدام کاري  معلولین باید توانایی الزم براي انجام -۲
ماده( -۳ اساس  شماره  5بر  نامه  آیین  دولت  1389/ 22/04مورخ    88384/44178)  و  اجتماعی  امور  کمیسیون  عضو  وزیران 

ها  والن به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از مأموریت کاري آن الکترونیک، استخدام معل 
 باشد. نباشد، بالمانع می 

 ها سهمیه سایر پ) 

هاي استخدامی ایثارگران( مندرج در بند الف) و معلولین عادي (مندرج  پس از کسر سهمیه  دانشگاهکلیه سهمیه استخدامی  
داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از مفاد مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی،  سایر  در بند ب)، به  

 اختصاص خواهد یافت:بشرح ذیل 
به استناد قانون اصالح ماده  داري و استخدامی کشور و سازمان ا  99/ 27/7مورخ  369488با توجه به بخشنامه شماره  -۱

مصوب    44 کشوري  خدمات  مدیریت  اسالمی  16/6/99قانون  شوراي  بومی  مجلس  داوطلبان  مکتسبه  بجز    نمره 
 ) محاسبه و مالك عمل قرار می گیرد.  4/1با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم ( بندرعباس شهرستان 

 . شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد  -الف
مدت    - ب به  داوطلب  پیوست)سکونت  فرم  (براساس  محلی  استشهاد  ارائه  با  سال  ده  نیروي    حداقل  مهر  به  ممهور 

 (پاسگاه یا کالنتري محل) احراز گردد. انتظامی
داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش    -ج

تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن  می تواند به عنوان  شهرستان مربوطه  
 بودن مالك عمل قرار گیرد. 

 وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان مالك عمل خواهد بود. در صورت  - د
در اولین روز ثبت نام مالك عمل    شهر، بخش یا روستاي ذکر شده در شناسنامه داوطلب)(اعم از    تقسیمات کشوري  -و

   براي تعیین بومی بودن خواهد بود. 
که در راستاي وظایف و ماموریتهاي محوله  به نمره مکتسبه کارکنان قرارداد کار معین، کارگري، شرکتی و متعهدین   -۲

درمانی و بهداشتی  در مراکز    1/12/98) از تاریخ  19و درمان بیماري کرونا(کووید   کروناویروس  مقابله با    مستقیما در
  در  صرفاً، انستیتو پاستور و فوریتهاي پزشکی خدمت نموده اند  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  زیر مجموعه 

 )20بیست ( تا حداکثر و ) درصد2( دو خدمت، سابقه ماه هر ازاء به برخورداري از شرایط مندرج در آگهی،  صورت 
 شد.  خواهد اضافه فرد آزمون به نمره مکتسبه نمره کل  درصد

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاي تاهل و نیز هر فرزند دو درصد تا حداکثر   15ماده  به استناد بند (ب)  -۳
 درصد به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.   10
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ت تعیین  نهایت دقت را بعمل آوردند زیرا تغییر محل خدم. داوطلبان می بایست در انتخاب شغل محل مورد تقاضاي خود  نکته
پایان مدت تعهدات بدو استخدام (ذکر شده در شرایط اختصاصی هر دانشگاه) به هیچ عنوان امکان پذیر  شده در زمان ثبت نام تا  

 نمی باشد. 
 

 

 بخش پنجم : مراحل ثبت نام 

دفترچه را  داوطلب متقاضی استخدام در آزمون استخدامی باید در زمان استخدام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این  
 داشته باشد. 

 الف) تهیه فایل عکس اسکن شده:

داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، اسکن نموده و فایل آن را براي ارسال از طریق برنامه ثبت نام  
 اینترنتی آماده نماید. 

باشد. اندازه عکس اسکن شده باید    JPGکه در سال جاري گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) فقط باید با فرمت    3* 4علکس  
و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه  تصویر داوطلب باید واضح، مشخص  باشد.    300*400پیکسل و حداکثر    200*300حداقل  

  و بایت بیشتر باشد. حاشیه هاي زائد عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. کیل 70باشد. حجم فایل ذخیره شده اسکن نباید از 
 حتی االمکان عکس رنگی و داراي زمینه سفید باشد. 

 مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی: تذکر بسیار
ــاس اطالعات ثبتبا توجه به اینکه اعالم نتیجه او ــی مدارك) بر اس ــهمیهلیه (معرفی افراد براي بررس هاي نامی(خوداظهاري) داوطلبان و س

شده به نحوي  صورت می گیرد، به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارك، هرگونه تغییر در اطالعات وارد  شده توسط آنان  قانونی انتخاب 

سازد، لذا که منجر به بهره مندي داوطلب از اولویت یا امتی ست ورود ا الزماز مربوطه گردد، کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می 

) با دقت و صداقت صورت گیرد چراکه با به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرداطالعات مذکور در فرم تقاضانامه ثبت نام (

 اطالعات مذکور در هنگام بررسی مدارك به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشدتوجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلی، اصالح 

و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. الزم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد (به جز شغل محل 

ه مدارك و مســتندات الزم در زمان بررســی انتخابی) در زمان پرینت کارت ورود به جلســه خواهد بود. بدیهی اســت در صــورت عدم ارائ

 مدارك، امتیازات و سهمیه هاي انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان سلب خواهد گردید.
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): اسکن عکس از روي کارت شناسایی (کارت ملی، شناسنامه...) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان الزم است از اصل  1تذکر (
 یند. عکس و مطابق با توضیحات فوق اسکن نما

 ): عکس خواهران با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. 2تذکر(

): با توجه به مشکالت بوجود آمده در آزمون هاي قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع  3تذکر ( 
تاکید می گردد که عالوه بر کنترل اطالعات    اکثراً براي داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است. 

حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایند تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگري به جاي عکس شما الصاق نگردد.  ثبت نامی،  
بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار  

 واهد شد. خ

 ب) پرداخت وجه: 

انجام خواهد پذیرفت مدت ثبت    7/5/1401لغایت روز جمعه مورخ    4/1401/ 28ثبت نام بصورت اینترنتی از روز سه شنبه مورخ   
 نام به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود. 

سایت به  باید  شرایط  واجد  الکترونیکی     متقاضیان  آدرس  به  هرمزگان  پزشکی  علوم  دانشگاه 
WWW.Azmoon.hums.ac.ir    ریال (یک میلیون و دویست و پنجاه    0002501مراجعه نمایند و پس از پرداخت مبلغ

 از طریق کارتهاي بانکی متصل به شبکه شتاب اقدام نمایند. ) هزار ریال 

ی گردد مدت زمان تعیین شده براي ثبت نام در امتحان تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت  تاکید م
. متقاضیان  زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پایانی خودداري نمایند

ان مراحل استخدام نزد خود نگهداري  باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیري  خود را یادداشت نموده و تا پایدر آزمون  شرکت  
 نمایند به ثبت نام هاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد. 

 

 زمان برگزاري آزمون استخدامی: ج) 

براي مشاهده و پرینت بر    18/5/1401سه شنبه مورخ  لغایت روز    1401/ 15/5مورخ     کارت شرکت در آزمون مذکور از روز شنبه 
مورخ    جمعه  قرار خواهد گرفت آزمون مذکور در روز      WWW.Azmoon.hums.ac.irروي سایت دانشگاه به نشانی  

صدور کارت شرکت    در ساعت و محل آزمون مندرج در کارت ورود به جلسه برگزار می گردد. الزم به ذکر است    21/5/1401
اه مورد  در آزمون به منزله تایید اطالعات ارسال از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي آزمون توسط دانشگ 

 بررسی قرار خواهد گرفت. 

http://www.azmoon.hums.ac.ir/
http://www.azmoon.hums.ac.ir/


12 
 

 : نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجهششم بخش  

   :می پذیردصورت به ترتیب زیر  دانشگاه هاي آزمون استخدامی محل  شغلدر هر یک از کد   ، تعیین حد نصاب و انتخاب افراداعالم نتیجه

   اختصاصی.  دروس عمومی ویب  اولیه داوطلبان براساس ضرانمره کل محاسبه  .۱
 . کل مالك تعیین حدنصاب خواهد بوداین نمره .۲
به  دانشگاه  معرفی به    جهت آزاد  داوطلبان  و    ینمعلول  براي   : شرط الزم (و نه کافی)نمره علمی الزمحدنصاب    تعیین .۳

   امتیاز(مجموع نمره عمومی و تخصصی آزمون کتبی  میانگین درصد  50بررسی مدارك، بر مبناي کسب حداقل    منظور
می باشد که به    دانشگاه  در هر یک از مشاغل    کتبی  آزمون امتیاز باالترین داراياول  نفر   ) سهاعمال ضرایب مربوطهبا  

 گردد: روش زیر تعیین می 
 
 

 د بود. کمیته آزمون خواه کاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین نیروهاي مورد نیاز در هر رشته شغلی به عهده  -تبصره 

بر  مرحله اول    معرفی شدگان اعالم فهرست    محاسبه نمره کل نهایی و  و    دانشگاهتوسط  ي قانونی  هااعمال سهمیه .٤
   دانشگاه از طریق وب سایتاساس نمره فضلی 

 اعالم نتیجه با توجه به ظرفیت پذیرش در کد شغل محل انتخابی با رعایت موارد ذیل:   .٥

دانشگاه  همین صفحه جهت بررسی مدارك و مستندات استخدامی در زمان مقرر توسط    4الف) دعوت از مشمولین بند           
 به شیوه ذیل: 

هاي شغلی که پذیرش آنها «بدون انجام مصاحبه» است صرفا بر اساس نمره کل نهایی به میزان  براي رشته  .۱
 ) جهت بررسی مدارك صرفًا ( برابر ظرفیتدو 

ت (صرفا جهت  برابر ظرفیچهار  هاي شغلی که شیوه پذیرش آنها «با انجام مصاحبه» است به میزان  براي رشته .۲
 بررسی مدارك) 

(امضا و اثر    تندات ارائه شده با خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید انطباق سوابق و مدارك و مس ) ب
   دانشگاهانگشت) داوطلب رسیده باشد و تایید آن از سوي  

 و اعالم نتیجه    دانشگاه. اعمال تغییرات و سهمیه هاي تایید شده (بر اساس مدارك و مستندات  مثبته) توسط  6

درصد    70. معرفی افراد به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش، به ترتیب نمره کل نهایی(در مشاغل داراي مصاحبه بر اساس وزن  7
   دانشگاهحبه) به هسته گزینش درصد نمره کل به مصا 30نمره کل به آزمون کتبی و  

 
 شغلی مصاحبه
از داوطلبان    و کارشناس طراحی و تحلیل سیستم  تغذیه  ،فوریت هاي پزشکی پیش بیمارستانیمربوط به حیطه    شغلدر   -۱

 . پذیرفته شده مرحله اول مصاحبه بعمل خواهد آمد

  دانشگاه میانگین نمره کل اولیه سه نفر داراي باالترین امتیاز در هر شغل × %50=حدنصاب 
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برابر ظرفیت هر شغل    چهار محل هاي داراي مصاحبه پس از اعالم نتایج اولیه آزمون کتبی، به میزان  از داوطلبان شغل -۲
هاي قانونی) براي بررسی مدارك دعوت به عمل خواهد آمد و در  محل، به ترتیب نمره فضلی (پس از اعمال سهمیه 

 د. ، براي انجام مصاحبه اقدام خواهد ش از سه برابر ظرفیت صورت تایید مدارك 
 حیطه فوریت هاي پزشکی به شرح زیر خواهد بود:   مشاغل مربوط بهمصاحبه براي  -۳

 فوریت هاي پزشکی  بالینی رشته هاي شغلی کاردان و کارشناسالف)   
زمان بررسی  در  (شاخص توده بدنی): ارزیابی شرایط فیزیکی افراد از لحاظ قد و تناسب قد و وزن (   BMIسنجش قد و   -۱

 مدارك) 
 آمادگی جسمانی: ارزیابی قدرت بدنی و چابکی و توانایی، مدیریت زمان داوطلبان)    سنجش وضعیت  -۲

 :کلی هايو توصیه تذکرات             
که مدرك تحصیلی (مقطع، رشته و گرایش    نمایند  نام  ثبت   دانشگاهدر امتحانات    توانندمی   صورتی   در  صرفًا   داوطلبان  -۱

مقطع، رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز مشاغل قید  (  تحصیلی) آنان مطابق با عناوین مدرك تحصیلی
  شته و گرایش تحصیلی) مقطع، ر(ثبت نامی    شده در آگهی استخدامی یکسان بوده و همچنین عنوان مدرك تحصیلی

 در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وي درج گردیده باشد.    ،داوطلب
از رشته هاي تحصیلی در آگهی استخدامی منتشره، گرایش خاصی ذکر شده باشد،   -۲ صرفاً  در صورتی که براي برخی 

هاي  . اما در صورتی که هر یک از رشته التحصیالن همان رشته و گرایش تحصیلی می توانند در آزمون ثبت نام نمایندفارغ 
لتحصیالن کلیه گرایش هاي آن رشته تحصیلی در مقطع  تحصیلی بدون ذکر گرایش در آگهی درج شده باشد، فارغ ا 

 مورد نظر، می توانند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند.   
هاي تحصیلی  هاي تحصیلی با رشته یا گرایش  ها و یا گرایش مبنی بر تطابق رشته   گونه گواهی از مراجع مختلفارائه هر -۳

هاي  ها و یا گرایش عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته 
حله بررسی مدارك، از لحاظ شرایط  باشد. از اینرو داوطلبانی که در مرتحصیلی مندرج در آگهی استخدامی مالك عمل می 

احراز اعالم شده در آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند استخدام حذف و معرفی  
ایجاد نکرده و متقاضی حق   امتیازي براي داوطلب  آنان در این مرحله، کان لم یکن تلقی گردیده و هیچگونه حق و 

 ندارد.  گونه اعتراضی هیچ 
شوند را داشته باشند.  بایست سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام میداوطلبان استخدام می  -٤

در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و معاینه پزشکی،  
 باشد. پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه می  مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شوراي 

 در ناقص صورت به مدارك ارائه یا و آگهی متن شده در اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -٥
 اعالم دانشگاه  به تکمیل تقاضانامه ثبت نام زمان در داوطلب  که اطالعاتی بین و یا هرگونه مغایرت   تعیین شده زمان
در صورتی   بود و خواهد داوطلب برعهده شد خواهد ارائه اعالم نتیجه اولیه و بررسی مدارك که در مستنداتی با نمایدمی

معلولیت    امتیاز ویژه کرونا،    تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگري، که مدارك داوطلبان از جمله مدارك  
براي محاسبه حداکثر سن) و همچنین اطالعات خود اظهاري داوطلب  (  هاي اجرایی دستگاهو سابقه اشتغال غیررسمی در  

گونه حقی و امتیازي براي متقاضی ایجاد نخواهد  در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، هیچ 
  و حتی در صورت پذیرش نهایی  ، گزینش استخدامیاعالم نتایج اولیه، مصاحبه (آزمون استخدامی ر مرحله از کرد و در ه 

 گونه اعتراضی ندارد. و حق هیچ  امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب )حکم استخدامی صدور  یا  و
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  www.hums.ac.ir  سایت دانشگاه به آدرس الکترونیکی    طریق   از   مراجع ذیصالح   تأیید  از   پس  شدگان پذیرفته   اسامی -٦
 رسید.   خواهد داوطلبان  اطالعبه 

خ -۷ ری ا ت مبناي  ه  ب ی  ست ای ب ن  م  داوطلبا الز د.  شن با ه  شت دا ی  کاف توجه  آگهی  در  ده  ش ره  شا ا ر  هاي  ذک ه  ب
مالك ت  س راي عمل  ا خ ب ری ا ت  گواهی  ت غ را ز ف صیل، ا ح ت  ت عافی م م ئ ایان و  دا ت پ دم م  خ وظیفه،   نظا

ه ع ب شرو خ  ری ا ه    ت ر ب تکا جباري می   صور ح ا ن طر دي که در دورا را ف ت ا جه ح ( د)،  طر شن خ  با ری ا ن  ت یا ا پ
سا م در  دا خ ست ن ا ضیا ت متقا ح (جه شگاهطر ر دان )و  ی ..  ها . ن روز. خری م  آ ا ت ن ن،   ثب س سبه  حا و مالك م

شد. ا م می ب ا ت ن ثب روز  ن  ولی  ا
 ستخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفاً بر اساس نمره کل اولیه خواهد بود.  ا -۸
، نسبت به ارائه مدارك و مستندات الزم اقدام ننمایند از انجام  دانشگاهداوطلبانی که در زمان هاي مشخص شده توسط   -۹

اع هیچگونه  و حق  محروم  بعدي  است  مراحل  بدیهی  داشت.  نخواهند  موارد  دانشگاهتراضی  اینگونه  سایر شرکت    در 
 کنندگان به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهند نمود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hums.ac.ir/
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 1401ـ مواد امتحانی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1دول شماره ج
 

 

 مواد آزمون  عنوان شغل  ردیف 

  کارشناس طراحی و  تحلیل سیستم 1

 ++C. برنامه نویسی پیشرفته    1
 . مهندسی نرم افزار2

 . شبکه هاي کامپیوتري و امنیت شبکه3
 . پایگاه داده ها 4

 کارشناس فناوري اطالعات سالمت 2

 . مدیریت و فناوري اطالعات سالمت  1
 . کدگذاري داده هاي سالمت   2

 اصطالحات پزشکی.  3
 . آمار بیمارستانی و شاخص هاي بهداشتی 4

 . بیماري شناسی   5

  پرستار  3

 . مادران و نوزادان ـ کودکان  1
 . روان پرستاري 2
 . بهداشت جامعه 3
 . بخش هاي ویژه4

 . مدیریت  5
 . داخلی جراحی  6

  ماما  4

 2و    1. بارداري و زایمان    1
 4و    3بارداري و زایمان  .    2

 . بیماري هاي زنان و ناباروري  3
 . بهداشت مادر و کودك  4

 . نوزادان  5
 . جنین شناسی   6

 کارشناس اتاق عمل  5

 . تکنیک و اصول کار در اتاق عمل  1
 . تکنولوزي جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی   2

 . بیماري هاي داخلی و جراحی 3
 بیهوشی و احیاي قلبی ریوي .  4

 . مدیریت در اتاق عمل (قبل، حین عمل و بعد از عمل)   5

 کارشناس بهداشت محیط 6
 . آب و فاضالب (شیمی، میکروبیولوژي و تصفیه)   1

 . آلودگی هوا  2
 . مواد زائد جامد   3

 کارشناس بهداشت حرفه اي 7

 کار . شناسایی عوامل فیزیکی زیان آور محیط    1
. شناسایی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار و نمونه برداري از آالینده هاي 2

 محیطی و تجزیه نمونه ها
 . مهندسی فاکتورهاي انسانی   3

 . سم شناسی شغلی و بیماري هاي ناشی از کار  4
 . ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسک  5
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 1401آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سالـ مواد امتحانی   1جدول شماره 

 
 

 مواد آزمون   عنوان شغل  ردیف  

8 
 کارشناس پیشگیري و مبارزه با

 بیماري ها   

. اصول و کلیات خدمات بهداشتی (ایمن سازي، بهداشت محیط، بهداشت حرفه اي،   1
 تغذیه و بهداشت مواد غذایی، نظام عرضه خدمات)بهداشت سالمندان، بهداشت روان،  

 . آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژي 2
 . آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژي و روش تحقیق   3

 . اصول مدیریت و برنامه ریزي بهداشتی و کلیات پزشکی  4
 . اپیدمیولوژي و کنترل بیماري هاي واگیر و غیرواگیر   5

  کارشناس بهداشت خانواده  9

. اصول و کلیات خدمات بهداشتی (ایمن سازي، بهداشت محیط، بهداشت حرفه اي،   1
 بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان، بهداشت مدارس، نظام عرضه خدمات) 

 . بهداشت مادر و کودك و باروري   2
 . اصول مدیریت و برنامه ریزي بهداشتی   3
 آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژي .    4

 . آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژي و روش تحقیق   5

  کارشناس پرتوشناسی (رادیولوژي)  10

 . فیزیک رادیولوژي تشخیصی   1
 . فیزیک پرتوها   2

 . رادیوبیولوژي و حفاظت   3
 . تکنیک هاي رادیوگرافی 4

 تصویر . مواد حاجی و ثبت و نمایش    5

 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 11

 . بیوشیمی و بیوشیمی بالینی   1
 . خون شناسی و بانک خون2

 . میکروبیولوژي (باکتري، انگل، قارچ و ویروس) 3
 . ایمونولوژي و سرولوژي   4

 . کنترل کیفی، نمونه برداري و ایمنی در آزمایشگاه   5

 پزشک عمومی  12

 داخلی، عفونی، روانپزشکی . بیماري هاي    1
 . جراحی عمومی و زنان و زایمان  2

 . بیماري هاي کودکان   3
 . آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژي   4

 . اپیدمیولوژي و کنترل بیماري هاي واگیر و غیرواگیر   5

 داروساز  13

 . داروشناسی و سم شناسی   1
 . فارماسیوتیکس  2
 فارماکوگنوزي .    3

 . دارودرمانی بیماري ها   4
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 1401ـ مواد امتحانی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1جدول شماره 

 
 

 مواد آزمون  عنوان شغل  ردیف 

  کارشناس تغذیه  14

 . تغذیه اساسی   1
درمانی در بخش مراقبت هاي ویژه، بیماري هاي کلیوي،  . رژیم درمانی (با تأکید بر رژیم    2

 دیالیز، پیوند، سوختگی و بیماري هاي متابولیک)
 . تغذیه در دوران هاي مختلف زندگی و بیماري هاي ناشی از سوء تغذیه  3

 . بررسی وضعیت تغذیه   4
 . فرایندهاي مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان ها   5

  کارشناس امور دفتري  15

 آئین نگارش و اصول مکاتبات اداري.    1
تئوري هاي مدیریت (اصول، رفتار و منابع انسانی) .    2  

 آمار و روش تحقیق .    3
 مبانی جامعه شناسی .    4
 . مبانی روان شناسی   5

 علم اقتصاد . مبانی    6

 کارشناس بالینی فوریت هاي پزشکی 16

فارماکولوژي و داروهاي موجود در اورژانس، آمبوالنس و داروهاي تجویزي از راه  .    1
 ورید 

 . اورژانس هاي ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آن   2
 . اورژانس هاي داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آن   3
 . موارد ویژه (اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی)4

احیاي مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوك و سایر دستگاه  .    5
 هاي مورد لزوم 

 کاردان فوریت هاي پزشکی  17

 . آناتومی و فیزیولوژي   1
 . فارماکولوژي   2

. فرایند عملیات، ارزیابی بیمار، تروما و آشنایی با حرارت ترومایی، تصادفات، حوادث   3
 مترقبه و اورژانس محیطیغیر  

. اورژانس هاي پزشکی شامل بیماري قلبی، مغزي و ریوي، کاهش هوشیاري و دیابت    4
 سایر اورژانس ها 

 کارشناس سالمت روان  18

 . روان شناسی عمومی   1
 . روان شناسی بالینی   2
 . ارزیابی و تشخیص  3
 . آسیب شنناسی روانی  4

 شخصیت و روان درمانی. نظریه هاي    5

 کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی 19

 . کنترل کیفیت مواد خوراکی و آشامیدنی   1
 . میکروب شناسی مواد غذایی   2

 . شیمی مواد غذایی   3
 . تغذیه اساسی   4

 . سم شناسی   5
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 1401خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سالـ مواد امتحانی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی و   1جدول شماره 

 
 

 مواد آزمون   عنوان شغل  ردیف  

  کارشناس هوشبري 20

 . اصول و روش هاي بیهوشی    1
 . بیماري شناسی   2

 . فارماکولوژي    3
 . مراقبت هاي ویژه    4
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