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 تعداد مورد نیاز محل جغرافیایی خدمت عنوان شغل
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تعدا د سهمیه 
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 تحصیلی رشته و مدرک نظر از/ احراز شرایط

 مرد زن

 کارشناس پزشکی  هسته ای
 مرکز پزشک هسته ای مستقر در بیمارستان امام سجاد )ع( یاسوج

 

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای 1 1 1 3
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دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 

(phd)   پر تو پزشکی یا فیزیک پزشکی 

 دارای گواهینامه دوره حفاظت اشعه مورد تایید سازمان انرژی اتمی
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 .داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران 

  درقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده 

 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 خدمت )ویژه برادران(. از دائم معافیت یا عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن 

  شوند به تایید مراکز  و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می، اجتماعی داشتن سالمت جسمانی و روانی

 .یاسوجکار و مراکز مورد تایید دانشگاه علوم پزشکی  طب

 .نداشتن اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان  

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر 

 

   

 طهیدرح یکاربرد یعلم یدارک دانشگاههامدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده و هم چنین م 

ی درمان و آموزش پزشک وزارت بهداشت، دییمورد تأجهت رشته های شغلی بهداشتی و درمانی،  درمان بهداشت و

 نمی باشد.

  .دارندگان مدارک تحصیلی پائینتر و یا باالتر از مقطع تحصیلی اعالم شده در جدول حق شرکت در آزمون را ندارند

محرز گردد، از انجام مراحل بعدی محروم و در صورت شرکت در هر یک از مراحل آزمون و حتی قبولی، این موضوع 

 در صورت به کارگیری، قرارداد وی فسخ خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
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 شرایط سنی:

 سال تمام. 02و حداکثر   02کارشناسی ارشدحداقل  دارندگان مدرک تحصیلی کارشناس و 
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%( و باالتر، فرزندان 02جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان بیست وپنج درصد ) لف(ا

و همسر آزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور 

سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب  داوطلبانه در جبهه )دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی

اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی، و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح )در خصوص کارکنان 

 پایور نیروهای مسلح و نیرو های وظیفه ( از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

 سال. 2، خواهر، برادر( تا میزان افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر ب(

 به میزان مدت حضور در جبهه. رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، پ(

داوطلبانی که طرح نیروی انسانی )اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح( را به استناد قانون خدمت  ت(

 به میزان مدت انجام خدمت فوق . پزشکان پیراپزشکان انجام داده اند،

 مدت خدمت سربازی انجام شده آقایان. ث(

پزشک خانواده  سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت )اعم ازقرارداد کارمعین و( ت

نها به خدمت اشتغال وقرارداد مشاغل کارگری(دردانشگاه ویا سایر موسسات تابع وزارت ویا شرکت های طرف قرارداد آ

 .)طبق سابقه بیمه( سال 2اند حداکثر به میزان  داشته اند ودرتاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده
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قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران وبراساس هماهنگی های بعمل آمده بابنیاد شهید  01به استناد ماده   

 ایثارگران ازمحل سهمیه های مربوطه بارعایت سازو کار ذیل انجام می پذیرد.وامورایثارگران استان جذب 

%( ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و 02سهمیه استخدامی بیست و پنج درصد )ـ 1

االی یک سال اسارت و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و ب

که نوع سهمیه )آزاد/ ایثارگر( درج گردیده  محلیخواهر و برادر شهید می باشد، مشمولین این بند مکلفند در شغل  

است جهت بهره مندی از سهمیه مذکور در رشته محل مربوطه شرکت نمایند و در بین خود به رقابت بپردازند. و 

درصورت عدم تکمیل ظرفیت ایثارگران در سقف سهمیه تعریف شده ، سهمیه باقیمانده جهت تکمیل ظرفیت به 

 شرایط مندرج درمفاد آگهی اختصاص خواهد یافت .سهمیه آزاد درصورت داشتن 

 

. 

 

 



 شود می انجام  www.yums.ac.irاز طریق سایت دانشگاه به ادرس  الکترونیکی و بصورت آزمون صرفاً ثبت نامـ 
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  ند.یاقدام نما یکیالکترون نسبت به ثبت نام 11/11/1441لغایت 44/11/1441توانند از تاریخ  می ،طیان واجد شرایمتقاض

. 
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 فهرست مدارک الزم برای ثبت نام

 دارای مدارک ذیل باشند.زمان ثبت نام  این آزمون ثبت نام نمایند که در صرفا داوطلبانی می توانند در

o گهی آ مقطع تحصیلی مندرج درشرایط احراز مندرج در مدرک و 

o شناسنـامه عکسدار و کارت ملی 

o روز ثبت نام  آخرینتا تاریخ  یا معافیت دائم )ویژه آقایان( کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و 

o جهت ایثارگران مدارک دال بر ایثارگری 

o پیرا پزشکان  یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و روز ثبت نام و آخرینخ گواهی پایان طرح تا تاری 
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 سایت دنشگاه اعالم می بوده و توزیع آن از طریق  12/11/1441 لغایت 14/11/1441 کارت ورود به جلسهتوزیع  تاریخ

 .گردد

  کارت ورود به جلسه قید  آن درباشد. زمان و مکان  می .11/11/1441 مورخ بهمن  هفدهم زبرگزاری آزمون روتاریخ

 خواهد شد.
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مصاحبه/آزمون عملی % نمره کل را به خود اختصاص خواهند داد و 02الذکر سواالت کتبی  های فوق ـ در مورد رشته1

 % نمره کل را.02
 

 .یاسوجمعرفی افراد اصلی و ذخیره به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ـ  2

 : داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به مدیریت هسته  توجه

پرونده گزینشی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان رای تکمیل یاسوج بدانشگاه علوم پزشکی  گزینش

 لم یکن تلقی شده و موسسه افراد ذخیره را بجای وی به گزینش معرفی خواهد کرد.

جه شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند و جابجایی و انتقال داوطلبان به هیچ و پذیرفته شدگان نهایی متعهد می ـ3

 امکان پذیر نخواهد بود.در غیر اینصورت قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می شود.

 

 


