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 1401بهمن 

و بکارگیری دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون فراخوان جذب  

به صورت شرکتینیرو    
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شتيقرارداد  طرفهای  شرکت شکي و خدمات بهدا شگاه علوم پز شته در نظر دارند  تربت حیدریهدرماني  دان شرایط در ر افراد واجد 

شغلي  صدی خدمات عموميهای  صدی و ، نگهبان مت ساتمت سی ضای رقابتي فراخوانرا از طریق  تا نظر گرفتن اولویتهای  و با در در ف

صي( عمومي)کتبي از برگزاری آزمون  پسمربوطه و  ص صاحبه و و  و تخ صالحیت های عمومي م و همچنین با در نظر گرفتن احراز 

دعوت به همکاری نماید. خواهشمند است مفاد فراخوان را بصورت دقیق مطالعه و سپس نسبت به  بصورت شرکتي ،ذیل سایر شرایط

 . ثبت نام اقدام نمایید

 تذکرات :

 قابلو در صورت رضایت از نحوه خدمتي و نیاز،  طرف قرارداد بصورت موقتهای با شرکت پذیرفته شدگان نهایي  انعقاد قرارداد -1

 . بودتمدید خواهد 

به آدرس اینترنتي  ، نحوه صدور کارت و ... از طریق سایتر خصوص زمان و محل برگزاری آزموناطالع رساني دهرگونه  -2

http://www.thums.ac.ir  24انجام خواهد شد. لذا داوطلبین موظف هستند جهت آگاهي از اطالعیه ها حداقل هر 

 .ساعت یکبار به سایت مراجعه نمایند 

 در خصوص زمان شرکت در آزمون، مصاحبه یا مراجعه جهت تشکیل پرونده بر عهده متقاضي خواهد بود .عواقب ناشي از عدم اطالع  -3

 وجه پرداختي به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد . -4

با توجه به محدودیت زماني جهت آماده نمودن مدارک مورد نیاز، لطفاً از هم اکنون، نسبت به تهیه مدارک الزم اقدام فرمایید. بدیهي  -5

در مهلت مقرر، هیچ امکاني جهت تمدید زمان مراجعه داوطلبین ت در صورت عدم ارائه اصل و تصویر مدارک و یا عدم مراجعه اس

 شد . مقرر، از این فراخوان حذف خواهند و تحویل مدارک وجود نداشته و به دلیل نقص مدارک، یا عدم مراجعه در مهلت

  

 " و بکارگیری نیرو به صورت شرکتی جذبآگهی " 
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 شغلعنوان 
محل مورد 

 درخواست

 سهمیه آزاد جنسیت/تعداد

 اختصاصیشرایط 
 زن مرد

مرد/

 زن
 زن مرد

مرد/

 زن

1 

متصدی 

خدمات 

 عمومی

واحدهای 

 دانشگاهتابعه 
0 0 4 0 0 4 

م   -1 مل مدرک تحصییی د دلم ک  دارا بودن 

 متوسطه

جهت سییلیتد مت  150دارا بودن قد حداق   -2

 آقلللن و خلیک هل 

شلخص توده بدید ) -3 ( ممت  از BMIدارا بودن 

 18و بیشت  از  27

تلبعه دایشگله   هلیص فلً اف اد بومد شه ستلی -4

)ت بت حیدرله ،زاوه و مه والت (مجلز به ثبت یلم 

 در الن عنوان شغ د مد بلشند 
 

داریدگلن ملرت معلفیت پزشیی د سیی بلزی،  -5

 .مد بلشندمجلز به ش مت در الن عنوان شغ د ی

 

 نگهبان 2
 واحدهای

 تابعه دانشگاه
6 0 0 6 0 0 

م   -1 مل مدرک تحصییی د دلم ک  دارا بودن 

 متوسطه

 سلیتد مت  175دارا بودن قد حداق   -2

شلخص توده بدید ) -3 ( ممت  از BMIدارا بودن 

 18.5و بیشت  از  27

صیی فلً اف اد بومد شییه سییتلیهلی  تلبعه  - -4

دایشگله )ت بت حیدرله ،زاوه و مه والت (مجلز به 

بلشییند  یلم در الن عنوان شییغ د مد  بت  -5ث

س بلزی، مجلز  ش د  داریدگلن ملرت معلفیت پز

 یمد بلشند.به ش مت در الن عنوان شغ د 

 

3 
متصدی 

 تاسیسات

واحدهای 

 تابعه دانشگاه
3 0 0 3 0 0 

لي  -1 ی تحصییی مدرک  بودن  لم دارا  پ ی فوق د

رشته های تحصیلي برق ) گرایش در )کارداني(  

صنعتي -برق قدرت الکتروتکنیک ( مجاز  -برق 

 به ثبت نام در این عنوان شغلي مي باشند. 

تلبعه   هلیصیی فلً اف اد بومد شییه سییتلی - -2 

دایشگله )ت بت حیدرله ،زاوه و مه والت (مجلز به 

 لن عنوان شغ د مد بلشندثبت یلم در ا

 

 

 

 



4 
 

 
 

  عمومیشرایط  -1

 داشتن تابعیت ایران -1/1

 جمهوری اسالمي ایران در قانون اساسيشناخته شده به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان  اعتقاد -1/2

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران -1/3

 برای مردان  دائموره ضرورت یا معافیت قانوني انجام خدمت د -1/4

و در  نمي باشند و نگهبان متصدی خدمات عموميت در عناوین شغلي کدارندگان کارت معافیت پزشکي سربازی، مجاز به شر تبصره:

 صورت عدم رعایت این موضوع، از سیر مراحل آزمون حذف مي گردند .

 گردانو روان مواد مخدر ،عدم اعتیاد به دخانیات -1/5

 ؤثرسابقه محکومیت جزایي م نداشتن -1/6

 . به خدمت گرفته مي شوندبرای آن رواني و توانایي برای انجام کاری که ، داشتن سالمت جسماني -1/7

 دارا بودن مدرک تحصیلي از مؤسسات آموزشي معتبر -1/8

 ذیصالحعدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایي توسط آراء مراجع قضایي و  -1/9

 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

 افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از  :

 .آنها خدمت بازخرید و بازنشسته یا و اجرایي دانشگاه یا دستگاههای و قراردادی پیماني و ثابت رسمي، مستخدمین  -1

مي بایست قبل از شروع بکار در شغل محل مورد نیاز این دانشگاه، انصراف تبصره: در صورت اشتغال داوطلبین در هر یک از دستگاه ها، 

 خود را از دستگاه های فوق الذکر ارائه نمایند .

 .دولتي مؤسسات و دستگاهها سایر و دانشگاه تابعه واحدهای توسط شدگان اخراج یا و خدمت از شدگان انفصال -2

 و یا دستگاه های اجرایي دارند .انجام کار به سایر مؤسسات  تعهد که افرادی -3
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 .شده آگهي تحصیلي رشته های در معادل تحصیلي مدارک دارندگان -4

  .شرایط احراز مندرج در آگهي درمقاطع تحصیلي اعالم شده  از )مرتبط و غیرمرتبط( باالتر تحصیلي مدارک دارندگان -5

 بکارگیری، این موضوع مراحل از یک هر در ،در این آزمون مذکور بندهای مشمولین از یک هر شرکت صورت در تسا ذکر به الزم

 گردد . مي بالاثر لغو و مزبور قرارداد ،قراردادصدور  صورت در حتي و محروم بعدی مراحل انجام داوطلب ازگرد،  محرز

 شرایط اختصاصی  -2

 متصدی خدمات عمومیشغلی  عنوانالف( شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش 

نوان در ع (1378/ 11/ 11تا تاریخ 1373 /11 /11)متولد شدگان از تاریخ سال تمام 28 حداکثر و تمامسال  23 سن حداقل داشتن -1

  متصدی خدمات عموميشغلي 

 (11/1401 / 11تاریخ ثبت نام مي باشد. )روز  اولینمالک محاسبه سن، : 1 تبصره

 وجود ندارد . متصدی خدمات عموميشغلي  عنواندر این آزمون هیچگونه ارفاق سني در : 2تبصره 

 سانتي متر جهت آقایان و خانم ها 150دارا بودن قد حداقل  -2

 18و بیشتر از  27( کمتر از BMIدارا بودن شاخص توده بدني ) -3

صورت عدم نمي باشند و در  متصدی خدمات عموميشغلي  عنواندر  ثبت نامشکي سربازی، مجاز به دارندگان کارت معافیت پز -4

 رعایت این موضوع، از سیر مراحل آزمون حذف مي گردند .

 ب( شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش عنوان شغلی نگهبان

در عنوان شغلي (1378/ 11/ 11تا تاریخ 1371 /11 /11م )متولد شدگان از تاریخسال تما 30سال تمام و حداکثر 23سن حداقل داشتن -1

 نگهبان 

 (11/1401 /11.)تاریخ روز ثبت نام مي باشد اولین: مالک محاسبه سن، 1تبصره 

 : در این آزمون هیچگونه ارفاق سني در عنوان شغلي نگهبان وجود ندارد .2تبصره 

 سانتي متر 175دارا بودن قد حداقل  -2

 18.5و بیشتر از  27( کمتر از BMIدارا بودن شاخص توده بدني ) -3
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دانشگاه علوم پزشکي تربت  از BMIمقرر گردید مالک شرکت در آزمون کتبي جهت رشته شغلي نگهبان اخذ تاییدیه قد و  تذکر:

 باشد و در صورتي که داوطلب هر یک از شرایط را احراز ننماید حق شرکت در آزمون را ندارد .مي  حیدریه قبل از آزمون کتبي

 به بیماری های مزمن، واگیر و صعب العالجداشتن سالمت کامل جسماني و عدم ابتال  -4

 نداشتن صرع و هرگونه بیماری اعصاب و روان -5

نداشتن تغییر شکل مادرزادی یا اکتسابي اسکلتي بخصوص اندام ها )که مغایر با توان فیزیکي پرسنل در ارائه خدمت طبق شرح  -6

 وظایف سازماني شغل نگهبان باشد(

 ن )نداشتن لکنت زبان(داشتن قدرت تکلم طبیعي زبا -7

𝟗 حداقل داشتن قدرت بینایي کامل ) -8

𝟏𝟎
 در هر چشم .چارت( Eبراساس   

 داشتن قدرت شنوایي کامل -9

نمي باشند و در صورت عدم رعایت این موضوع، عنوان شغلي نگهبان در  ثبت نامدارندگان کارت معافیت پزشکي سربازی، مجاز به  -10

 مي گردند .از سیر مراحل آزمون حذف 

ن کتبي، از حداکثر داشتن آمادگي جسماني و مهارت های بدني برای حفاظت و نگهباني )بدین منظور پس از اعالم نتایج اولیه آزمو -11

، ورت تأییدو در ص فراخوان، به ترتیب نمره فضلي و پس از اعمال امتیازات و سهمیه های قانوني، برای بررسي مدارک برابر ظرفیت 3

 دعوت به عمل خواهد آمد(مصاحبه عمومي  و آزمون آمادگي جسمانيبرای انجام 

صرفاً افراد بومي شهرستانهای  واحدهای تابعه دانشگاه )تربت حیدریه ،زاوه و مه والت (مجاز به ثبت نام در این عنوان شغلي  - -12

 مي باشند

ملزم به سپردن تعهد رسمي )محضری( مبني بر عدم استعمال دخانیات پذیرفته شدگان نهایي آزمون جذب نیروی نگهبان شرکتي،  -13

 مي باشند .

 تاسیساتمتصدی شغلی  وانعن( شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش پ

 عنواندر  (1378/ 11/ 11تا تاریخ 1370 /11 /11)متولد شدگان از تاریخسال تمام  31سال تمام و حداکثر  23 سن حداقل داشتن -1

 تاسیساتمتصدی  شغلي
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 (11/1401/  11.)تاریخ روز مهلت ثبت نام مي باشد.  اولین: مالک محاسبه سن، 1تبصره 

 وجود ندارد . تاسیسات متصدی شغلي نواندر ع: در این آزمون هیچگونه ارفاق سني 2تبصره 

(مجاز به ثبت نام در این عنوان شغلي مي صرفاً افراد بومي شهرستانهای  واحدهای تابعه دانشگاه )تربت حیدریه ،زاوه و مه والت  - -2

 .باشند

 نحوه ثبت نام  -3
 )تقاضانامه ثبت نام( : اینترنتي نام ثبت فرم الف( تکمیل

صورت مي   http://www.thums.ac.irبه آدرس طریق سایت اینترنتي از  بصورت الکترونیکي و صرفاًمتقاضیان ثبت نام 

پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان، راهنمای ثبت نام و سایر موارد مرتبط با فراخوان که در همان پذیرد. لذا متقاضیان محترم مي بایستي 

 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . ،صفحه قابل مشاهده مي باشد

و ثبت نام : الزم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان یک بار ثبت نام را دارد. لذا امکان ثبت نام بعدی وجود نخواهد داشت  1تذکر 

 اولیه مالک عمل مي باشد .

 شده : اسکن عکس فایل ارسالب( 

 از و آماده ذیل شرایط اساس بر را آن فایل و نموده اسکن زیر مشخصات با را خود پرسنلي عکس قطعه یک بایست مي داوطلب

 : نماید ارسال آزمون سامانه طریق

 باشد . jpg یا png یا jpegفرمت  با باید فقط شده اسکن عکس -

 . پیکسل باشد 300×400و حداکثر  200×300حداقل  باید شده اسکن عکس اندازه -

 .باشد  لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر -

 .کیلوبایت کمتر باشد 100باید از بایستي  عکس شده ذخیره فایل حجم -

 . باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زاید حاشیه های -

 . باشد سفید زمینه دارای و رنگي عکس االمکان حتي -

 اصل عکس از است الزم داوطلبان و باشد نمي قبول قابل ...( و شناسنامه ملي، شناسایي )کارت کارتهای روی از عکس اسکن: 1تذکر 

 . نمایند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با مطابق و

 با توجه. میگردد سلب وی از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت غیرمعتبر، عکس ارسال صورت در: )مهم( 2تذکر 

 برای داوطلباني اکثراً موضوع این که داوطلبان، عکس ارسال در اشتباه درخصوص قبلي، های آزمون در آمده وجود به مشکالت به

 بر عالوه مي دهید، انجام ها نت کافي توسط را خود نام ثبت چنانچه میگردد کیدأت است، داده رخ کنند مي نام ثبت نت کافي در که

 ارسال شما عکس به جای دیگری داوطلب عکس اشتباهاً تا نمایید دقت ارسالي عکس کنترل به نسبت حتماً نامي، ثبت اطالعات کنترل

 رفتار وی با مقررات و مطابق تلقي متخلف عنوان به فرد داوطلب، طرف از اشتباهي عکس ارسال صورت در که است بدیهي .نگردد

 . شد خواهد

 کیلو بایت( . 200شده )با حجم کمتر از  اسکن فیش بانکي فایل ارسالپ( 
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صورت مي پذیرد. لذا از ارسال مدارک به صورت دستي و یا مراجعه حضوری جهت درخواست شغل  ثبت نام فقط از طریق سایتت ( 

خودداری نمایید. بدیهي است به درخواست های دستي و حضوری هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد. ضمناً در صورت لزوم 

 دریافت اصل مدارک، متعاقباً اعالم خواهد شد .

نزد  استخدام مراحل پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگیری کد ،نام ثبت پایان از پس باید آزمون در شرکت متقاضیان: 1تذکر 

 . نمایند نگهداری خود

به عنوان ریال معادل یکصدوبیست و پنج هزار تومان  1.250.000مبلغ جهت ثبت نام، داوطلبین مي بایست نسبت به پرداخت : 2تذکر 

نتي مشخص و اسکن فیش پرداختي را در محلي که در سامانه ثبت نام اینترکتبي براساس جدول ذیل اقدام نموده در آزمون حق شرکت 

  ضمناً فیش پرداختي در روز آزمون بهمراه کارت شرکت در جلسه آزمون اخذ خواهد گردید .. دشده است، بارگذاری نماین

 اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هیچ وجه مسترد نمي شود .تبصره: به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب 

 

 

 

 نام شعبه نام بانک شماره حساب عنوان شغل عنوان شرکت

 متصدی خدمات عمومي  شفایاب کردستان
 

 تربت حیدریه  رفاه کارگران    343144025                   

 تربت حیدریه  رفاه کارگران  337848348 نگهبان جهان نظم توس نوین

 احمد آباد مشهد رفاه کارگران  1603590 متصدی تاسیسات پارس پیمان مشعل

 

 
 

 آزمون :شرکت در کارت برگزاری آزمون و نحوه دریافت زمان  نام،مهلت ثبت  -4

نام نسبت به ثبت   1401 /11 /17 مورخ  دوشنبهوقت  لغایت پایان  11/1401 /11مورخ  شنبه سه متقاضیان محترم میتوانند از روز 

ه اینترنتي اقدام نمایند. با عنایت به محدودیت زماني تا برگزاری زمان آزمون، مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. لذا با توج

وقت و قبل از پایان  به احتمال ایجاد مشکل در پهنای باند در روزهای پایاني به علت حجم باالی ثبت نام، خواهشمند است در اسرع

 .  دنسبت به ثبت نام اقدام نمائی ،مهلت اعالم شده

                                 به آدرسسایت اینترنتي جهت مشاهده و پرینت بر روی  24/11/1401مورخ دوشنبه  از روزکتبي کارت شرکت در آزمون 

http://www.thums.ac.ir   .قرار خواهد گرفت 
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 ورود به جلسه آزمونبر روی کارت  کتبي ساعت برگزاری آزمون مکان و برگزار خواهد شد.  11/1401 /28مورخ  جمعه آزمون در روز

 . درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسید 

مدارک داوطلبان، پس از الزم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون، به منزله تأیید اطالعات ارسالي از سوی داوطلبان نبوده و 

 اجرای آزمون مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

 ذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی:* ت

با توجه به اینکه اعالم نتیجه اولیه )معرفي افراد برای بررسي مدارک( براساس اطالعات ثبت نامي )خود اظهاری( داوطلبان و امتیازات و 

آنان صورت مي گیرد و به دلیل اینکه در هنگام بررسي مدارک، هرگونه تغییر در اطالعات وارد تخاب شده توسط همیه های قانوني انس

، شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطیه گردد، کیل فراینید اعالم نتیجیه را با اختالل مواجه مي سازد

و ...( در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتي )بخصوص اگر در کافي نت صورت مي  بومير )وضعیت لذا الزم است ورود اطالعات مذکو

گیرد( با دقت و صداقت صورت گیرد، چرا که با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلي، امکان اصیالح اطالعیات 

 مذکیور در هنگیام بررسیي میدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمي باشد .

 در صورت درخواست ارسال یا ارائه اصل مدارک :ورد نیاز مدارک م -5

با توجه به اینکه در زمان آزمون هیچگونه مدرک و مستنداتي جهت بررسي صحت اطالعات ثبت شده در فرم ثبت نام از افراد اخذ    

ظفند مدارک ذیل را جهت بررسي ارائه نمي گردد، لذا داوطلبان گرامي که اسامي آنها به عنوان پذیرفته شده اولیه اعالم خواهد شد، مو

 نمایند. نحوه، زمان و آدرس محل تحویل مدارک متعاقباً اعالم خواهد شد .

  ثبت نام در فراخوانتأییدیه پرینت برگ 

 3  با پشت زمینه سفید و پشت نویسي شده 3*4قطعه عکس 

 ( 1اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه)سری  

 سری(1)در صورت تأهل( )و فرزندان  امه همسراصل و تصویر تمام صفحات شناسن 

 ( 1اصل و تصویر کارت ملي پشت و رو)سری 

  اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومي و یا معافیت دائم پشت و رو یا گواهي که حداکثر تا آخرین روز مهلت ثبت

 سری(1نام آزمون، پایان خدمت نظام وظیفه را تأیید نماید . )

  سری(1تصویر آخرین مدرک تحصیلي )اصل و 

 حسب مورد از مراجع ذیربط بومي بودن اصل مدارک دال بر 

 . در صورت نیاز به مدارک دیگر متعاقباً نوع مدارک و نحوه ارسال از طریق سایت اعالم خواهد شد 
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 ذکر مهم در خصوص مدارک مورد نیاز: * ت

با توجه به اینکه مدارک متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون کتبي و اعالم نتایج اولیه آزمون، بررسي خواهد شد، لذا در 

و ...( مغایر با شرایط مندرج در این آگهي باشد، هیچ گونه حقي برای متقاضي ایجاد  بوميصورتي که مدارک داوطلبان )به ویژه مدارک 

و در هر مرحله از آزمون، اعالم نتایج اولیه و حتي در صورت پذیرش نهایي، امتیاز، اولویت، یا سهمیه مربوطه از داوطلب نخواهد کرد 

سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضي ندارد. ضمناً  مدرک تحصیلي پذیرفته شدگان از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید 

 ک قطعي بر اصالت مدارک نخواهد بود .و تطبیق اولیه انجام شده، مال

 عبارتند از : آزمون مواد -6

 و نگهبان: متصدی خدمات عمومیعناوین شغلی الف( 

هوش  -5زبان انگلیسي عمومي  -4ریاضي و آمار مقدماتي  -3معارف اسالمي  -2زبان و ادبیات فارسي  -1شامل:  عمومي آزمون کتبي

در ، (ICDL)مهارت های هفت گانه  فن آوری اطالعات -7 يسیاسي و اجتماعي و مباني قانوناطالعات  -6و توانمندی های ذهني 

، یک پاسخ پاسخ غلطسه به ازای هر با اعمال ضریب یک طراحي مي گردد. ضمناً  سؤال به صورت چهار گزینه ای 105 مجموع به تعداد

 . شد صحیح حذف خواهد

از پاسخگویي به سؤاالت )شامل مسیحي، کلیمي، زرتشتي و ...(  مصرح در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران تبصره : اقلیت های دیني

 آزمون عمومي سبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سئواالتدر این صورت نمره مکت معارف اسالمي معاف مي باشند و

 .ت تعداد سئواالت، کمتر خواهد بودمحاسبه خواهد شد. بدیهي است زمان پاسخگویي به سئواالت عمومي این گروه از داوطلبان به نسب

 :تاسیساتمتصدی شغلی  وانعن( ب

هوش  -5زبان انگلیسي عمومي  -4ریاضي و آمار مقدماتي  -3معارف اسالمي  -2زبان و ادبیات فارسي  -1شامل:  آزمون کتبي عمومي

در (، ICDL)مهارت های هفت گانه  فن آوری اطالعات -7 ياطالعات سیاسي و اجتماعي و مباني قانون -6و توانمندی های ذهني 

، یک پاسخ پاسخ غلطسه به ازای هر با اعمال ضریب یک طراحي مي گردد. ضمناً  سؤال به صورت چهار گزینه ای 105 مجموع به تعداد

 . شد صحیح حذف خواهد

از پاسخگویي به سؤاالت مصرح در قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران )شامل مسیحي، کلیمي، زرتشتي و ...(  تبصره : اقلیت های دیني

کتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سئواالت آزمون عمومي در این صورت نمره م معارف اسالمي معاف مي باشند و

 محاسبه خواهد شد. بدیهي است زمان پاسخگویي به سئواالت عمومي این گروه از داوطلبان به نسبت تعداد سئواالت، کمتر خواهد بود.

شغلي مورد درخواست داوطلب به  عنوان دانش و مهارت های تخصصي متناسب باسئواالت مرتبط با  :شامل آزمون کتبي تخصصي

، یک پاسخ پاسخ غلط سهبه ازای هر گزینه ای با اعمال ضریب دو طراحي مي گردد. ضمناً به صورت چهار  سئوال 90تا  60تعداد 

 . شد صحیح حذف خواهد
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اطالع   http://www.thums.ac.irبه آدرس اینترنتي  در صورت تغییر مواد و منابع آزمون، موضوع از طریق سایت( 1تبصره 

 . رساني خواهد شد 

 امتیازات و اولویت های قانونی و نحوه اعمال آنها :  -7 

در صورت برخورداری و  "های تربت حیدریه، زاوه و مه والت بومي شهرستان"صرفاً با متقاضیان در این آزمون اولویت جذب  -1

 و کسب حدنصاب نمره به ترتیب مجموع نمره فضلي آزمون کتبي مي باشد . از شرایط مندرج در یکي از بندهای ذیل

 با شهرستان محل مورد تقاضا یکي باشد .مندرج در شناسنامه داوطلب شهرستان محل تولد الف( 

سگاه یا ب( سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلي )براساس فرم پیوست( ممهور به مهر نیروی انتظامي )پا

 کالنتری محل( احراز گردد .

ج( داشتن سوابق تحصیلي در مقاطع ابتدایي، راهنمایي یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان 

دن مالک عمل قرار مربوطه مي تواند به عنوان تمام یا قسمتي از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلي مبني بر تأیید ساکن بو

 گیرد .

 تبصره: آخرین تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام، مالک عمل برای تعیین بومي شهرستان بودن خواهد بود .

 گردد.مي نمره آزمون کتبي به متقاضیان بومي شهرستان مورد تقاضا اضافه  20% -2

 نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه : -8

 هر یک از کد شغل محل های آزمون به ترتیب زیر صورت مي پذیرد : نصاب و انتخاب افراد دراعالم نتیجه، تعیین حد 

 محاسبه نمره کل اولیه داوطلبان براساس ضرایب دروس عمومي و اختصاصي -1

 این نمره کل مالک تعیین حد نصاب خواهد بود . -2

الزم: شرط الزم )و نه کافي( برای داوطلبان آزاد جهت معرفي به منظور بررسي مدارک، بر مبنای  علميتعیین حد نصاب نمره  -3

ل ضرایب مربوطه( سه نفر اول درصد میانگین امتیاز )مجموع نمره عمومي و تخصصي آزمون کتبي با اعما 50کسب حداقل 

 دارای باالترین امتیاز آزمون کتبي مي باشد که به روش زیر تعیین مي گردد :

 

 

تبصره: کاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تأمین نیروهای مورد نیاز در هر رشته شغلي به عهده مؤسسه طرف قرارداد 

 خواهد بود .)دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه( 

اعمال سهمیه های قانوني و محاسبه نمره کل نهایي و اعالم فهرست معرفي شدگان مرحله اول براساس نمره فضلي از طریق وب  -4

 http://www.thums.ac.irسایت 

شغلعنوان میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز در هر  × %50حد نصاب =   
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 . انجام مي گرددمصاحبه آزمون آمادگي جسماني و ، اولیه و تأیید خوداظهاری افراد در زمان ثبت نام پس از بررسي مدارک -5

نتیجه نهائي پس از بررسي مدارک و احتساب سهمیه ها، براساس نمره فضلي، جمع امتیازات کسب شده در آزمون کتبي اعالم  -6

 و مصاحبه شغلي و آزمون آمادگي جسماني اعالم خواهد شد .

 و توصیه های کلی تذکرات -9

 .یدگردخواهند قبول شدگان نهایي بر اساس نیاز دانشگاه جهت شروع بکار فراخوان  -1/9

)مقطع، رشته و گرایش تحصیلي( آنان با  داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلي-2/9

یکسان بوده و همچنین  جذبهي شرایط احراز مشاغل قید شده در آگ )مقطع، رشته و گرایش تحصیلي( مندرج در عناوین مدرک تحصیلي

 نامي )مقطع، رشته و گرایش تحصیلي( داوطلب، در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وی درج گردیده باشد . عنوان مدرک تحصیلي ثبت

در صورتي که برای برخي از رشته های تحصیلي در آگهي جذب منتشره، گرایش خاصي ذکر شده باشد، صرفاً فارغ التحصیالن  -3/9

نام نمایند. اما در صورتي که هر یک از رشته های تحصیلي بدون ذکر گرایش در  همان رشته و گرایش تحصیلي مي توانند در آزمون ثبت

 هي درج شده باشد، فارغ التحصیالن کلیه گرایش های آن رشته تحصیلي در مقطع مورد نظر، مي توانند در آزمون ثبت نام نمایند .گآ

گرایش های تحصیلي با رشته یا گرایش های تحصیلي عنوان  ارائه هر گونه گواهي از مراجع مختلف مبني بر تطابق رشته ها و یا -4/9

های تحصیلي موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته ها و یا گرایش  جذب و بکارگیریجهت ادامه فرایند  جذبهي گشده در آ

احراز اعالم شده در آگهي  مالک عمل مي باشد. از اینرو داوطلباني که در مرحله بررسي مدارک، از لحاظ شرایطجذب مندرج در آگهي 

حذف و معرفي آنان در این مرحله، کن لم یکن تلقي گردیده  جذبمنتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند  جذب

 و هیچگونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضي حق هیچ گونه اعتراضي ندارد .

 .  مي شوند را داشته باشند بکارگیریمي بایست سالمت جسماني و رواني و توانایي برای انجام کاری که  جذبداوطلبان  -5/9

مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین  -6/9

ب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعالم مي نماید با مستنداتي که در اعالم نتیجه شده و یا هر گونه مغایرت بین اطالعاتي که داوطل

 بر عهده داوطلب خواهد بود . اولیه و بررسي مدارک ارائه خواهد شد

ممنوع و در  اعالم شده در هر عنوان شغليرک تحصیلي ااز مد باالتر و غیرمرتبط مدرک تحصیلي مرتبطشرکت داوطلبان دارای  -7/9

الاثر و از نفرات ذخیره دارای شرایط، جایگزین خواهد و بصورت پذیرش و حتي پس از شروع بکار این افراد، قرارداد فرد در شرکت لغو 

 شد .

دارندگان مدرک تحصیلي معادل، حق ثبت نام در این آزمون را ندارند و در صورت شرکت در آزمون، درخصوص پذیرش این  -8/9

 یب اثر داده نمي شود .افراد ترت
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 ایت ظرفیت پیش بیني شده مي باشد .انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل مأخوذه در آزمون و با رع -9/9

آزمون، جهت بررسي در هر عنوان شغلي برابر پذیرفته شدگان  3و استخراج نتایج، فهرست اسامي  کتبيپس از برگزاری آزمون   -10/9

اعالم   http://www.thums.ac.irصحت و سقم مدارک خود اظهاری در هنگام ثبت نام، از طریق سایت اینترنتي به آدرس 

خواهد گردید. بدیهي است به میزان افرادی که به دلیل عدم ارائه مدارک مثبته از فهرست مربوطه حذف گردند، از سایر شرکت کنندگان 

 در آزمون به ترتیب مندرجات آگهي دعوت بعمل خواهد آمد .

و خواهد بود  http://www.thums.ac.irبه آدرس از طریق سایت اینترنتي  آزمونهرگونه اطالع رساني در خصوص  -11/9

سایت مذکور اعالم خواهد طریق دریافت خواهند کرد از اینداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را  شدگان نیز از طریق  سامي پذیرفته  . ا

ده نماینجهت تکمیل مدارک و طي مراحل جذب و بکارگیری به  مي بایسییتشیید و پذیرفته شییدگان اصییلي پس از اعالم نهایي نتایج، 

ستقر شکي تربت حیدریه شرکت م شگاه علوم پز شدگان جهت ارائه و تکمیل  در دان صورت عدم مراجعه پذیرفته  مراجعه نمایند و در 

شروع بکار دعوت به عمل خواهد آمد . شدگان ذخیره جهت  صراف آنان، از پذیرفته  )داوطلبان موظفند  مدارک در مهلت مقرر و یا ان

 مراجعه نمایند( سایت مذکوربه  ساعت یکبار 24جهت اطالع از آخرین اطالعیه های مربوط به آزمون تا زمان برگزاری آزمون، هر 

شجذب و بکارگیریچنانچه در هر یک از مراحل  -12/9 شود، مراحل طي  سط داوطلب محرز  شده تو کان ده ، خالف اطالعات اعالم 

 لغو و بالاثر مي گردد . با شرکت قرارداد فردحکم و ، قراردادلم یکن تلقي خواهد شد و در صورت صدور 

الزم است در تکمیل آن نهایت دقت  ،ثبت نام از متقاضیان تکمیل فرم درخواست شغل اینترنتي مي باشد باتوجه به این که مالک  -13/9

  را به عمل آورده و هیچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود .

بکارگیری پذیرفته شدگان نهایي در آزمون که مراحل قانوني را طي نموده باشند، منوط به تأییدیه توانمندی های جسمي، رواني،   -14/9

 . خواهد بودذهني و حرکتي افراد 

پایان خدمت تاریخ ، ( و مالک عمل برای تاریخ گواهي فراغت از تحصیل1401 /11/11 اولین روز ثبت نام ) مالک محاسبه سن، -15/9

 مي باشد .  (1401 / 11/ 17) نام ثبتحداکثر آخرین روز  )آقایان( داوطلبانیا تاریخ صدور کارت معافیت دائم  نظام وظیفه


