
 20/05/1401مورخ  قرارداديآگهی استخدام 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان 

 
معاونت محترم توسعه مدیریت منابع و برنامه ریزي    3/1401/ 9مورخ  /د   209/ 1743شماره  استخدامی  مجوز  با توجه به  گان در نظر دارد  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان هرمز

مین  جهت تاآئین نامه اداري، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه   33، به استناد ماده کشورسازمان اداري استخدامی  6/1396/ 7مورخ  1368399وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مجوز 

جدول  به شرح از طریق برگزاري آزمون کتبی،مصاحبه و انجام مراحل گزینش  در واحدهاي تابعه خود از افراد واجدشرایط را در سال جاري به منظور انجام خدمت   نفر    77تعداد  به  نیروي انسانی 

ت  زیر به  رداديصور را  بکارگیري  نماید:  ق

 

 تعداد محل خدمت  شغل  ردیف
 % 25ایثارگر   آزاد

 شرایط احراز 
 تعداد جنسیت  تعداد جنسیت 

1 
کارشناس علوم  

آزمایشگاه تشخیص  
 طبی

   1 زن/مرد  1 بیمارستان شهداء   –بندرلنگه    –هرمزگان  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته علوم  
 آزمایشگاهی 

   1 زن/مرد  1 بیمارستان پیامبر اعظم (ص)   -قشم  –هرمزگان  
 1 زن/مرد  2 زن/مرد  3 بیمارستان امام علی (ع)  –رودان    –هرمزگان  
 1 زن/مرد  1 زن/مرد  2 بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)   –میناب    –هرمزگان  
   1 زن/مرد  1 مرکز آموزشی درمانی کودکان   –بندرعباس    –هرمزگان  
 1 زن/مرد  1 زن/مرد  2 بیمارستان امام سجاد (ع)   –سیریک    –هرمزگان  
   1 زن/مرد  1 بیمارستان فاطمه االزهراء   –حاجی آباد    –هرمزگان  

 کارشناس آزمایشگاه  2
 دانشکده داروسازي   –بندرعباس    –هرمزگان  

   1 زن/مرد  1
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته  

 شیمی تجزیه 

3 
کارشناس تجهیزات  

 پزشکی 

   1 زن/مرد  1 بیمارستان شهداء   –بندرلنگه    –هرمزگان  
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته مهندسی  

 پزشکی کلیه گرایش ها  
   1 زن/مرد  1 بیمارستان پیامبر اعظم (ص)   -قشم  –هرمزگان  
   1 زن/مرد  1 بیمارستان فارابی  –بستک    –هرمزگان  
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 تعداد محل خدمت  شغل  ردیف
 % 25ایثارگر   آزاد

 شرایط احراز 
 تعداد جنسیت  تعداد جنسیت 

 کارشناس پرتو شناسی  4
   1 زن/مرد  1 بیمارستان پیامبر اعظم (ص)   -قشم  –هرمزگان  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته 
 پرتوشناسی (رادیولوژي)  

 1 زن/مرد  1 زن/مرد  2 بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)   –میناب    –هرمزگان  
   1 زن/مرد  1 بیمارستان نیاپور   –بندرخمیر    –هرمزگان  

5 
کارشناس فناوري اطالعات  

 سالمت 

   1 زن/مرد  1 بیمارستان فارابی  –بستک    –هرمزگان  
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته فناوري  
اطالعات سالمت یا مدارك پزشکی، این شغل جهت  

 پست کارشناس پذیرش می باشد.  

   1 زن/مرد  1 بیمارستان امام علی (ع)  –رودان    –هرمزگان  
   1 زن/مرد  1 بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)   –میناب    –هرمزگان  
 1 زن/مرد  1 زن/مرد  2 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدي   –بندرعباس    –هرمزگان  

 
 
 

   2 زن/مرد  2 مرکز آموزشی درمانی کودکان   –بندرعباس    –هرمزگان  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته فناوري  
اطالعات سالمت یا مدارك پزشکی، یا مدرك تحصیلی 

اطالعات سالمت و یا  کارشناسی ارشد در رشته فناوري  
به دارا بودن کارشناسی در رشته    طمدارك پزشکی مشرو 

هاي فوق الذکر. این شغل جهت پست کارشناس پذیرش  
 می باشد.  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته فناوري     1 زن/مرد  1 بیمارستان رستمانی   –پارسیان    –هرمزگان  
اطالعات سالمت یا مدارك پزشکی، این شغل جهت  

 پست منشی بخش می باشد.  
   1 زن/مرد  1 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدي   –بندرعباس    –هرمزگان  
 1 زن/مرد  1 زن/مرد  2 مرکز آموزشی درمانی شریعتی  –بندرعباس    –هرمزگان  

 ماما  6

   1 زن 1 بیمارستان پیامبر اعظم (ص)   -قشم  –هرمزگان  

 دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته مامایی  
 1 زن 2 زن 3 بیمارستان امام علی (ع)  –رودان    –هرمزگان  
   1 زن 1 بیمارستان فاطمه االزهراء   –حاجی آباد    –هرمزگان  
 1 زن 2 زن 3 بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)   –میناب    –هرمزگان  
   1 زن 1 بیمارستان نیاپور   –بندرخمیر    –هرمزگان  

 



 20/05/1401مورخ  قرارداديآگهی استخدام 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان 

 

 تعداد محل خدمت  شغل  دیفر
 % 25ایثارگر   آزاد

 شرایط احراز 
 تعداد جنسیت  تعداد جنسیت 

7 
کارشناس امور  
 اجرایی سالمت 

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته     1 زن/مرد  1 بیمارستان فاطمه االزهراء   –حاجی آباد    –هرمزگان  
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی مشروط به دارا بودن مدرك  

 کارشناسی رشته فوق  
   1 زن/مرد  1 بیمارستان نیاپور   –بندرخمیر    –هرمزگان  

8 
کارشناس بهداشت  

 محیط

مرکز خدمات جامع سالمت شهري روستایی شماره    –قشم    –هرمزگان  
1 

   1 زن/مرد  1
 دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته بهداشت محیط  

   1 مرد  1  الفت    2پایگاه دریایی درجه    –قشم    –هرمزگان  
 معاونت دانشجویی  –بندرعباس    –هرمزگان  

   1 زن/مرد  1
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته  
 بهداشت محیط مشروط به دارا بودن مدرك کارشناسی رشته فوق  

 کتابدار  9
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته     1 زن/مرد  1 دانشکده دندانپزشکی   –بندرعباس    –هرمزگان  

کتابداري در شاخه پزشکی مشروط به دارا بودن مدرك  
 کارشناسی رشته فوق  

 دانشکده پرستاري مامائی   –بندرعباس    –هرمزگان  
   1 زن/مرد  1

10 
کارشناس بینائی  

 سنجی
 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدي   –بندرعباس    –هرمزگان  

 داشتن شرایط مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته بینایی سنجی    1 زن/مرد  1

11 
کارشناس منابع  

 انسانی 

   1 زن/مرد  1 بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)   –میناب    –هرمزگان  
   1 زن/مرد  1 مرکز آموزشی درمانی کودکان   –بندرعباس    –هرمزگان   دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت دولتی  

   1 زن/مرد  1 مدیریت منابع انسانی دانشگاه   –بندرعباس    –هرمزگان  

12 
کارشناس توسعه  

 مدیریت 

 
 

اداري    –بندرعباس    –هرمزگان   تحول  و  سازمان  توسعه  مدیریت 
 دانشگاه 

   1 زن/مرد  1

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته هاي  
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت آموزشی، مدیریت  

صنعتی (گرایش تحقیق در عملیات، مدیریت سیستم ها، مدیریت  
) ، مدیریت    بهره وريعملکرد، مدیریت پروژه، مدیریت کیفیت و  

 دولتی کلیه گرایش ها
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 تعداد محل خدمت  شغل  دیف
 % 25ایثارگر   آزاد

 شرایط احراز 
 تعداد جنسیت  تعداد جنسیت 

13 
کارشناس اسناد و  

 مدارك 
 مدیریت حقوقی  –بندرعباس    –هرمزگان  

   1 زن 1
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق  

 کلیه گرایش ها  

14 
کارشناس امور  

 آموزش 

 
 
 

 1 زن/مرد  2 زن/مرد  3 معاونت آموزشی  –بندرعباس    –هرمزگان  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته 
هاي علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزي و یا  

یکی از رشته هاي مدیریت آموزشی،  کارشناسی ارشد در  
مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، مدیریت و برنامه ریزي  

آموزش عالی، برنامه ریزي درسی، ارزشیابی درسی،  
برنامه ریزي یادگیري الکترونیکی در علوم پزشکی،  

 فناوري اطالعات سالمت، اخالق پزشکی

15 
کارشناس امور  

 فرهنگی

 
   1 زن/مرد  1 یمعاونت دانشجوی  –بندرعباس    –هرمزگان  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد  
در یکی از رشته هایی مدیریت امور فرهنگی،  علوم و  

 ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و علوم سیاسی 

16 
کارشناس امور  

 دانشجویان 

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد     1 زن/مرد  1 دانشکده پزشکی   –بندرعباس    –هرمزگان  
در یکی از رشته هاي مشاوره و راهنمایی، مدیریت  

آموزشی، علوم و ارتباطات اجتماعی، مدیریت خدمات  
 بهداشتی 

 
   1 زن/مرد  1 دانشکده پیراپزشکی   –بندرعباس    –هرمزگان  

 کارشناس خرید  17
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد   1 زن/مرد  1 زن/مرد  2 بیمارستان حضرت ابوالفضل (ع)    –میناب    –هرمزگان  

   1 زن/مرد  1 مرکز آموزشی درمانی شهید محمدي   –بندرعباس    –هرمزگان   در رشته حسابداري 

18 
  متصدي امور دفتري

   و بایگانی

 
   1 زن/مرد  1 بیمارستان امام علی (ع)  –رودان    –هرمزگان  

فقه و  «دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته 
» و رشته «الهیات و معارف اسالمی و  اسالمی حقوقمبانی 

 ارشاد» 
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 تعداد محل خدمت  شغل  دیف
 % 25ایثارگر   آزاد

 شرایط احراز 
 تعداد جنسیت  تعداد جنسیت 

19 
کارشناس طراحی و  

 تحلیل نرم افزار 

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته  1 زن/مرد    1 مدیریت اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث    –بندرعباس    –هرمزگان  
هاي نرم افزار کامپیوتر، علوم کامپیوتر، فناوري اطالعات  

 کلیه گرایش ها
 و فناوري   معاونت تحقیقات  -بندرعباس  –هرمزگان  

   1 زن/مرد  1

 
   1 زن/مرد  1 مدیریت آمار و فناوري اطالعات    –بندرعباس    –هرمزگان  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته 
فناوري شبکه هاي کامپیوتري،    هاي نرم افزار کامپیوتر،

 فناوري اطالعات کلیه گرایش ها

 نگهبان  20

   1 مرد  1 کاروان   –مرکز خدمات جامع سالمت کوشه    –قشم    –هرمزگان  

دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسط در یکی از  
رشته هاي علوم انسانی و یا علوم تجربی و یا علوم  

 کامپیوتر در کلیه گرایش

 1 مرد    1 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی جناح   –بستک    –هرمزگان  
 1 مرد    1 مرکز مشاوره و بیماري هاي رفتاري   –بندرعباس    –هرمزگان  
   1 مرد  1 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی خونسرخ   –بندرعباس    –هرمزگان  
   1 مرد  1 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی ایسین  –بندرعباس    –هرمزگان  
   1 مرد  1 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی سرگز احمدي   –حاجی آباد    –هرمزگان  
   1 مرد  1 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی فارغان   –حاجی آباد    –هرمزگان  
   1 مرد    1 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی سایه خوش   –بندرلنگه    –هرمزگان  
 1 مرد    1 مرکز خدمات جامع سالمت شهري روستایی مقام  –بندرلنگه    –هرمزگان  
   1 مرد  1 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی پل شرقی  –بندرخمیر    –هرمزگان  
   1 مرد  1 مرکز بهداشت شهرستان   –پارسیان    –هرمزگان  
   1 مرد  1 مرکز خدمات جامع سالمت شهري روستایی پل کوخرد   –بستک    –هرمزگان  

 


