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  مقدمه:

زیر نظر دانشکده علوم پزشکی تربت جام،  در نظر دارد، شرکت عمران ضامن بلند آشیان  ، منان ایزد درگاه به وسپاس حمد با

 شرایط نمودن وفراهم نیاز مورد ومتعهد متخصص انسانی نیروی شناسایی راستای تامین نیروهای مورد نیاز خود )درجهت 

افراد واجد شرایط را به  ،24/11/1401مورخ  41203/1401، به استناد صورتجلسه شماره (داوطلبان برای مناسب ومتناسب

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آیین نامه اداری، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه / دانشکده  33 استناده ماده

/  کتبی آزمون طریقاز  1397درمانی و دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال

شناسایی با شرایط و ضوابط  شرکتی رد مصاحبه استخدامی( به صورتو)و حسب م و عمومی تخصصیهای  حیطه در عملی

 نماید.

 بخش اول: تعاریف
 : مفاهیم برخی از اصطالح هایی که در این دفترچه به کار رفته است به شرح زیر می باشد

های عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی وکلیه کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهاد : دستگاه اجرایی -1

دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر ویا تصریح نام است از قبیل  شرکت ملی نفت ایران سازمان تامین اجتماعی، 

 . سازمان گسترش ونو سازی صنایع ایران ، بانک مرکزی، بانک ها وبیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند

منظور ، آیین نامه اداری  استخدامی کارکنان غیر هیات علمی مصوب هیات امنا دانشگاه :  یین نامه اداری واستخدامیآ -2

 .های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کشور می باشد  

از طریق  یکی از شرکت های طرف قرارداد دانشگاه های به شکل قانونی : به شخصی اطالق می شود که داوطلب شرکتی  -3

 اشتغال داشته باشد .خرید خدمت از بخش خصوصی علوم پزشکی کشوریا سایر واحد های تابعه وزارت بهداشت به صورت 

 : ایثارگران شامل موارد زیر هستند:داوطلب ایثارگر -4

 (درصد شامل:25الف(ایثارگران سهمیه بیست و پنج درصد)

 

 بازانجان

 آزادگان

 همسر و فرزندان شهدا

 همسر و فرزندان جانبازان بیست وپنج درصد و باالتر

 همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت

 اهر و برادر شهیدوپدر، مادر، خ

 (درصد شامل:5ب(ایثارگران سهمیه پنج)

 در جبههرزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه 

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

 فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

 فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت

 



 شرایط عمومی و اختصاصی استخدام :بخش دوم

 شرایط عمومی داوطلبان-1

 .داشتن تابعیت ایران 1

 دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.اعتقاد به  2

 . التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 3

 .انجام خدمت در ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان4

 ای یص شورای طب کاربه تشخشوند) یآن جذب م یکه برا یانجام کار یبرا ییوتوانا یروان ،یداشتن سالمت جسمان .5

 (علوم پزشکی تربت جامدانشکده  کمیسیون پزشکی

 )به تایید مراکز بهداشت( روانگردان مواد مخدر ودخانیات و به  ادیعدم اعت.6

 رموث ییجزا تینداشتن سابقه محکوم .7

 .حالعدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیص .8

 .داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند .9

 . تعیین صالحیت اخالقی و عمومی و احراز آن توسط کارفرما و تعیین صالحیت فنی توسط دستگاه نظارت10

 .اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قضائی11

 وظایف محوله.دارا بودن توانایی انجام 12

 . دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم برای آقایان)معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد(13

 

 :تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

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

 خدمت دستگاههای اجرایی مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید -1

 انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت -2

 .ح، از خدمات دولتی منع شده باشندالافرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیص -3

 .افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند -4

 .تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده ارندگان مدارکد -5

مرتبط بودن  )مالکشده در شرایط احراز مندرج در آگهیالم از مقاطع اع التردارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با -6

  )یا نبودن مقطع و رشته تحصیلی، طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل دانشگاه می باشد

غیرمرتبط با شرایط احراز طرح طبقه بندی  باالتررای مقطع تحصیلی تبصره: در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام دا

مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک 

شده می  عالمااز مقاطع  االترداوطلبان دارای مقاطع تحصیلی ب .تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود

حاصل  طالعبایست قبل از ثبت نام، از مرتبط یا غیر مرتبط بودن مقطع تحصیلی خود با شرایط احراز مندرج در آگهی ا

 .کرده و سپس نسبت به انتخاب شغل محل خود اقدام نمایند



تصاصی شرایط اخ (ب)بند  1ضوابط شرکت داوطلبان شاغل در رشته های دارای طرح اجباری مطابق با تبصره  -7

 .خواهد بود استخدام

 

 :شرایط اختصاصی استخدام -1

 :شرایط سنی داوطلبان (الف

برای دارندگان  ( 2/12/6136تا  2/12/1381 متولد شدگان از)سال تمام  35 سال و حداکثر 20داشتن حداقل 

  .تا اولین روز ثبت نام ،، فوق دیپلم و دیپلمکارشناسیمدرک تحصیلی 

 .ارائه تأییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد تبصره: موارد ذیل به شرط

تر و فرزندان آزادگان یک سال الجانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و با -1

 تر، از شرط حداکثر سن معاف می باشندالاسارت و با

های  ام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سندرصد در صورت ثبت ن 5درصد و  25سایر مشمولین سهمیه  -2

پدر و مادر و  - .باشند، در غیراین صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد م شده در ذیل میالاع

داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده  -همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال 

داوطلب بهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان اند به میزان حضور در ج

 ادر اثر مجروحیت در جبهه ه

 لسا 5وقت دولتی حداکثر به میزان  سابقه خدمت کارمندان تمام -3

اعم )سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  -4

طبق سابقه بیمه ) سال 15حداکثر به میزان  (معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری از قراردادکار

 )قابل قبول

های پیمانکاری طرف  سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکت -5

طبق سابقه )سال 15میزان قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت ، به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به 

  )بیمه قابل قبول

اعم از قراردادکار )سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت  -6

در موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شرکتهای پیمانکاری  (معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری

سال  5اند حداکثر به میزان  اند و با موسسه قطع همکاری نموده ت اشتغال داشتهطرف قرارداد آنها به خدم

 (طبق سابقه بیمه قابل قبول)

شرکتی یا قرادادی شاغل بوده و براساس دستورالعمل های مربوطه به  های نکته: در صورتیکه افراد در یکی از حالت

مند ه سال ارفاق سن بهر 15، می توانند حداکثر از (راشتغال بصورت مستم)حالت اشتغال دیگری تبدیل وضع شده اند

  .گردند

 مدت خدمت سربازی انجام شده -7

  .سال بیشتر نخواهد بود 15نکته: مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از 

 

 



 بخش سوم: 
کلیه  .داده خواهد شد سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصیمواد آزمون به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه 

حیطه عمومی و ضریب دو  واالت(برای س 1)ای با ضریب یک دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه

ت حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد اال(برای سو 2)

 .شد

ریاضی و آمار  )ICDL مهارت های هفتگانه) اطالعاتفناوری  :میشودبه شرح زیر تعیین  عمومیمواد آزمون  (الف

عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی  طالعاتعمومی ا -زبان انگلیسی  سالمیمقدماتی زبان و ادبیات فارسی معارف ا

 هوش و توانمندیهای عمومی

می معاف الت معارف اساالسخگویی به سؤمی ایران، از پاالهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اس تبصره: اقلیت 

بوده و در اینصورت، نمره مکتسبه این داوطلبان، براساس مجموع ترازشده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد 

 .شد

های تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارتهای تخصصی متناسب با رشته  سوالهای حیطه :مواد آزمون تخصصی (ب

 .که به شرح ذیل می باشد استشغلی، مشخص شده 

 اصول اندازه گیری الکتریکی -الکترونیک – DC و  ACماشین های الکتریکی  –تکنسین برق: مدارهای الکتریکی -1

 –تاسیسات بهداشتی ساختمان) هنرستان(  -تاسیسات حرارتی) هنرستان( -تکنسین تاسیسات: تاسیسات برودتی-2

 تعمیر و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی -(تاسیسات الکتریکی ساختمان) هنرستان

 

 بخش چهارم : 
  :های قانونی استخراج نتایج آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود امتیازات و سهمیه

آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، جذب ایثارگران از  عمل های به بر اساس هماهنگی :سهمیه ایثارگران (الف

استخدامی از طریق شرکت در آزمون استخدامی موسسات، رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر های  محل سهمیه

در هر یک از مجوزهای کلی سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه )درصد  5درصد و  25های  یک از سهمیه

رابر ظرفیت در شغل محل های بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی موسسات به میزان حداکثر سه ب (اجرایی

دارای مصاحبه جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و یک برابر ظرفیت در شغل محل های بدون مصاحبه با رعایت ساز 

 .و کارهای ذیل صورت میپذیرد

درصد ایثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات  25در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه  -1

 .هنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می پذیردجاری و با هما

آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران، سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه  عمل با هماهنگیهای به -2

درصد ایثارگران در دفترچه آزمون استخدامی موسسات مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده  25

گر تأیید شده مشمول این سهمیه، برای اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید شغل محلهای است و داوطلبان ایثار

 .درصد را انتخاب نمایند 25مشخص شده در سهمیه ایثارگران 



درصد سایر ایثارگران  5مندی از سهمیه استخدامی  درصد ایثارگران، مجاز به بهره 25مشمولین سهمیه  -3

های  ثارگر میتواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیهنمیباشند. به عبارت دیگر هر داوطلب ای

درصد ایثارگران، جهت  25بنابراین مشمولین سهمیه  .مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه، استفاده نماید

 .استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای آنان را در دفترچه انتخاب نمایند

و فرزندان آزادگان یک سال االتر آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بجانبازان،  -4

 .دتر از شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف میباشناالاسارت و ب

درصد ایثارگران تا سقف  25کسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه - -5

باشد. بدیهی است در صورتی که ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل  الزامی نمی (درصد 25) سهمیه

 .های سهمیه آزاد شرکت نمایند کسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است

 آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که با کسب -6

 شوند، می حد نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته می

توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند 

 .گردند

تصاص یافته به خود، باید در زمان درصد جهت استفاده از سهمیه اخ5ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی  -7

، شغل محل هایی را انتخاب نمایند که ظرفیت مورد (از بین شغل محل های سهمیه آزاد)انتخاب شغل محل 

درصد 25نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد و همچنین جزء مشاغل مشخص شده برای سهمیه 

درصد صرفا در مشاغلی اعمال می گردد که 5رگران ایثارگران نباشد. بدیهی است استفاده از سهمیه ایثا

ظرفیت پذیرش آنها بیش از یک نفر باشد (در مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب 

 .افراد صرفا بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت

ثارگران تا سقف سهمیه درصد ای 5کسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه  -8

 .باشد الزامی نمی (پنج درصد)

 

درصد ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون از طریق رقابت با  5استخدام مازاد بر سهمیه استخدامی  -9

 .پذیرد سایر داوطلبان آزاد در همان شغل محل صورت می

درصد قانون  3)جذب معلولین با ارائه معرفینامه از اداره کل بهزیستی استان از محل سهمیه استخدامی  :معلولینب( سهمیه 

زم و رقابت بین کلیه الصرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی موسسات ، کسب حد نصاب نمره  )نالجامع حمایت از معلو

به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به )سسات داوطلبان معلول بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی مو

  د.پذیر و با رعایت ساز و کارهای ذیل صورت می (مصاحبه استخدامی

از بین شغل محل )درصد جهت استفاده از سهمیه اختصاص یافته به خود، باید در زمان انتخاب شغل محل  3مشمول سهمیه 

نمایند که ظرفیت مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یک نفر باشد. در مشاغل با ، شغل محل هایی را انتخاب (های سهمیه آزاد

یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است 

 .صورت خواهد پذیرفت انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین

 .برای انجام کاری که جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند الزممعلولین باید توانایی - 1



وزیران عضو کمیسیون امور  هیات 22/04/1389مورخ  88384/44178(آیین نامه شماره  5)بر اساس ماده - 2

ص سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع ن به شرط آنکه به تشخیالاجتماعی و دولت الکترونیک، استخدام معلو

 .مانع میباشدالاز مأموریت کاری آنها نباشد، ب

در بکارگیری، جذب و استخدام نیروی جدید به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر  قانون جوانی جمعیت: (ب

 می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه 42سال به سقف سنی موضوع ماده  5

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در بکارگیری، جذب، استخدام و تبدیل وضعیت استخدامی به ازای  15به استناد ماده 

  .%( به امتیاز هر فرد اضافه می شود10%( مجموعا حداکثر تا ده درصد )2تاهل و نیز هر فرزند دو درصد)

به  (مندرج در بند الف)های استخدامی ایثارگران هر موسسه پس از کسر سهمیهکلیه سهمیه استخدامی  :ها سایر سهمیه (پ

سایر داوطلبان آزاد درصورت برخورداری از مفاد مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ترتیب نمره فضلی، بشرح ذیل 

 :اختصاص خواهد یافت

 44ح ماده الاستخدامی کشور و به استناد قانون اص سازمان اداری و 27/7/99مورخ  369488با توجه به بخشنامه شماره  -1

می نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و المجلس شورای اس 16/6/99قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

 .عمل قرار می گیرد الک(محاسبه و م 4/1)مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و چهاردهم 

 .د مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشدشهرستان محل تول -الف

ممهور به مهر نیروی انتظامی براساس فرم پیوست()سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی  -ب .

 .احراز گردد(محل کالنتریپاسگاه یا )

تان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش داشتن سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرس -ج

شهرستان مربوطه می تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن 

  .عمل قرار گیرد مالکبودن 

  .عمل خواهد بود مالکل استان در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوا -د

 .ک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بودالتقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام م -و

به نمره مکتسبه کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی و متعهدین که در راستای وظایف و ماموریتهای محوله مستقیما -2

در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت  1/12/98از تاریخ  (19کووید)بیماری کرونادر مقابله با ویروس کرونا و درمان 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریتهای پزشکی خدمت نموده اند صرفاً در صورت برخورداری از شرایط 

  .(درصد نمره کل اولیه فرد اضافه خواهد شد 20)ست (درصد و حداکثر تا بی2)مندرج در آگهی، به ازاء هر ماه سابقه خدمت، دو

نکته. داوطلبان می بایست در انتخاب شغل محل مورد تقاضای خود نهایت دقت را بعمل آوردند زیرا تغییر محل خدمت تعیین 

وان امکان پذیر به هیچ عن (ذکر شده در شرایط اختصاصی هر دانشگاه)شده در زمان ثبت نام تا پایان مدت تعهدات بدو استخدام 

 شد.نمی با

 (معرفی افراد برای بررسی مدارک)م نتیجه اولیه البا توجه به اینکه اع :عات ثبت نامیالتذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اط

های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد، به دلیل  داوطلبان و سهمیه (خوداظهاری)نامی عات ثبتالبر اساس اط

عات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز الهنگام بررسی مدارک، هرگونه تغییر در اطاینکه در 



عات مذکور در فرم تقاضانامه ثبت نام الست ورود اطیمال مواجه می سازد، لذا الزالم نتیجه را با اختالمربوطه گردد، کل فرایند اع

عات مذکور در هنگام الح اطالت به وجود آمده در آزمون های قبلی، اصالکه با توجه به مشکبا دقت و صداقت صورت گیرد چرا

زم به ذکر است آخرین فرصت البررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمیباشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. 

در زمان پرینت کارت ورود به جلسه خواهد بود. بدیهی است در  (به جز شغل محل انتخابی)ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد 

زم در زمان بررسی مدارک، امتیازات و سهمیه های انتخاب شده توسط داوطلبیان از آنان الصورت عدم ارائه مدارک و مستندات 

 .سلب خواهد گردید

  بخش پنجم:

در زمان ثبت نام، شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در مراحل ثبت نام داوطلب متقاضی استخدام در آزمون استخدامی باید 

  .این دفترچه را داشته باشد

مکان عکس ال. حتی اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشدتصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد ا باشد. خعکس تمام ر (الف

 .رنگی و دارای زمینه سفید باشد

  .کامل آنان مشخص باشدعکس خواهران باید با حجاب و صورت : تذکر 

توسط شخص فقط    1401/ 08/12 لغایت روز   1401/  12/ 02از روز حضوری ثبت نام به صورت  :پرداخت وجه (ب

 متقاضیان واجد شرایط پس از پرداخت مبلغد. وجه قابل تمدید نخواهد بو نام به هیچ انجام خواهد پذیرفت. مدت ثبت متقاضی

نزد بانک ملت به   550120000000005950833482 با شماره شبا 5950833482 به شماره حساب ریال  1200000

 اقدام نمایند. ارائه فیش واریزی  نسبت به نام شرکت عمران ضامن بلند آشیان ،

 اصل شناسنامه )فرد وهمسر و فرزندان( به همراه یکسری کپی از تمام صفحات، اصل کارت ملی بهپ(مدارک و مستندات:

اصل و کپی گواهینامه پایان ، همراه کپی پشت و رو، اصل مدرک تحصیلی به همراه کپی، عکس دو قطعه پشت نویسی شده

فیش واریزی و ارائه مدارک فوق، تا حداکثر پایان وقت اداری  طرح، اصل و کپی کارت پایان خدمت، فرم تکمیل شده ثبت نام و

 : اینده شرکت واقع دربه نم(  1401/ 0812/  اخرین روز ثبت نام )

 09372493587اسیسات جناب آقای مرتضی قنبری به شماره تماس تربت جام بیمارستان سجادیه، واحد ت  -1

 09158289549آقای حجت قمری به شماره تماس صالح آباد بیمارستان شهدای صالح آباد، -2

مشترک فراگیر تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در موکداً تاکید میگردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام در امتحان  

مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند. به ثبت نام های ناقص 

  .گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی

  :بخش ششم 

م نتیجه، تعیین حد نصاب و انتخاب افراد در هر یک از کد شغل محلهای آزمون الم نتیجه اعالبان و اعنحوه پذیرش داوطل

 .استخدامی موسسه به ترتیب زیر صورت می پذیرد

  محاسبه نمره کل اولیه داوطلبان براساس ضرایب دروس عمومی و اختصاصی. 1



 .ک تعیین حدنصاب خواهد بودالکل م این نمره.2

برای معلولین و داوطلبان آزاد جهت معرفی به موسسه به منظور  (و نه کافی)زم الزم: شرط التعیین حدنصاب نمره علمی . 3

مجموع نمره عمومی و تخصصی آزمون کتبی با اعمال ضرایب )درصد میانگین امتیاز 50بررسی مدارک، بر مبنای کسب حداقل 

 .مون کتبی در هر یک از مشاغل هر موسسه می باشد که به روش زیر تعیین میگرددترین امتیاز آزالسه نفر اول دارای با )مربوطه

کاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در هر رشته شغلی به عهده معاونت توسعه خواهد  -تبصره

 .بود

  .خواهد شد م نتیجهالاع دانشکده توسط )بر اساس مدارک و مستندات مثبته(اعمال تغییرات و سهمیه های تایید شده . 7

از نتایج این آزمون از تاریخ برگزاری، فقط به مدت یکسال جهت تامین نیروی مورد نیاز ** نکته: 

شبکه بهداشت صالح آباد استفاده خواهد شد و در صورت نیاز به نیرو در شهرستان تربت جام، 

 آزمون مجدد برگزار می گردد.

  :کلیهای  تذکرات و توصیه

داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در امتحانات موسسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت نام نمایند که مدرک -1

آنان مطابق با عناوین مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی استخدامی  (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی)تحصیلی 

داوطلب، در متن گواهینامه موقت  (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی)تحصیلی ثبت نامی یکسان بوده و همچنین عنوان مدرک 

  .یا دانشنامه وی درج گردیده باشد

 در صورتی که برای برخی از رشته های تحصیلی در آگهی استخدامی منتشره، گرایش خاصی ذکر شده باشد، صرفًا فارغ-2

های تحصیلی  در آزمون ثبت نام نمایند. اما در صورتی که هر یک از رشتهن همان رشته و گرایش تحصیلی می توانند الالتحصی

ن کلیه گرایش های آن رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر، می توانند البدون ذکر گرایش در آگهی درج شده باشد، فارغ التحصی

 .در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند

های تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی  ها و یا گرایش ابق رشتهارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تط-3

ها و یا گرایشهای  عنوان شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته

ارک، از لحاظ شرایط احراز رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مد عمل میباشد. از این مالکتحصیلی مندرج در آگهی استخدامی 

شده در آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند استخدام حذف و معرفی آنان در  اعالم

این مرحله، کان لم یکن تلقی گردیده و هیچگونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی 

 .ندارد

مت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند را داشته باشند. در البایست س طلبان استخدام میداو-4

صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و معاینه پزشکی، مرجع 

  .باشد دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه میرسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی 

شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان  اعالممسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط -5

مینماید با م الاعبه دانشکده عاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام التعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اط

م نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که مدارک داوطلبان المستنداتی که در اع



از جمله مدارک تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگری، امتیاز ویژه کرونا، معلولیت و سابقه اشتغال غیررسمی در 

خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با  اطالعاتو همچنین  (برای محاسبه حداکثر سن)یی دستگاههای اجرا

و در هر مرحله از آزمون استخدامی  .شرایط مندرج در این آگهی باشد، هیچگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد

امتیاز یا  (ش و حتی در صورت پذیرش نهایی و یا صدور حکم استخدامیم نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینالاع(موسسات 

  .اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچگونه اعتراضی ندارد

  .ع داوطلبان خواهد رسیدالبه اط سایت دانشکده از طریق  صالحشدگان پس از تأیید مراجع ذی اسامی پذیرفته-6

عمل برای تاریخ مالک به ذکر است  الزماشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.های  داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ-7

جهت افرادی که در دوران طرح اجباری ، گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه تاریخ شروع به طرح

محاسبه سن، اولین روز  مالکآخرین روز ثبت نام و جهت متقاضیان استخدام در سایر دانشگاهها و...  ،تاریخ پایان طرح میباشند

  .نام میباشد ثبت

زم اقدام ننمایند از انجام الداوطلبانی که در زمان های مشخص شده توسط موسسات، نسبت به ارائه مدارک و مستندات -9

 دانشکده مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است موسسات در اینگونه موارد با هماهنگی با 

 .از سایر شرکت کنندگان به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهند نمود

 

 شبکه بهداشت و درمان صالح آباد–فهرست شغل محل های 

 شبکه بهداشت و درمان صالح آباداستخدام شرایط عمومی 

کد شغل 

 محل

 درصد 25ایثارگر  آزاد تعداد محل خدمت شغل

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت

شبکه بهداشت و واحدهای تحت پوشش  تکنسین برق 1

 درمان صالح آباد

 1 مرد 2 مرد 3

تکنسین  2

 تاسیسات

شبکه بهداشت و واحدهای تحت پوشش 

 آباددرمان صالح 

 --- --- 1 مرد 1

 می باشد:  به شرح ذیلاحراز تحصیلی شغل محل  شرایط
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ي سال 
 
ي درمان

 1401فرم پيش نويس تقاضانامه ثبت نام آزمون استخدامي دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشت 

 

 
 
 
 
 
 

 

 :فردياطالعات 
 1 -                                                                                      : ي

 
 :امن -2نام خانوادگ

 :كدملي   -4   نام پدر:                                                                                            3- 
  :شماره شناسنامه -6مرد                                                                              جنسیت:زن    -5   

 سال ماه روز

   

تاری    خ                                                                   -7   متاهل       مجرد  وضعیت تاهل: -8                    :     تولد
 
 
 :استان و شهرستان محل تولد-9

 كليیم            مسيح           زرتشت       اسالمدين:  -10
  كارت معافيت دائم                وضعيت نظام وظيفه: كارت پايان خدمت 11-

 )ماه، سال تاري    خ صدور كارت پايان خدمت ويا معافيت)روز،                           :مدت خدمت نظام وظيفه )ماه(
  داوطلب چپ دست هستم 12- 
ي استفاده از سهميه ايثارگران   13-

 داوطلب متقاض 
 )نوع ايثارگري شما با توجه به اطالعات موجود در سيستم سجايا بنياد شهيد و امور ايثارگران در تقاضانامه ثبت نام  درج خواهد شد.(درصد ايثارگران  25سهميه  13

  :ايثارگران درصد  5سهميه    -2-13 
ايط حداكتر ست  -3    فرزند آزاده كمت  از يكسال اسارت-2    درصد 25فرزند جانباز زير -1 فرزند رزمنده -4     رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه)معاف از شر

 داوطلبانههمرس رزمنده با سابقه شش ماه حضور -5    با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه
 جمعیت:    -3-13

 
  فرزند تعداد           تاهلسهمیه قانون جوان

  :  شاغل قراردادي )به منظور اضافه شدن به حداكثر سن(-14
 

  و داراي تعهد خاص( در ساير دستگاه هاي اجران   هستم 1-
  )به جز رسیم  و پيمان 

  كارمند تمام وقت دولت 

  در ساير دستگاه هاي اجران   بوده ام و در حال حاض  مشغول به كار نیم  باشمقبال كارمند تمام وقت  2-
 دولت 

   )قرارداد كار معي   يا پزشك خانواده يا قرارداد مشاغل كارگري( هستم كارمند قراردادي شاغل در دانشگاه/دانشكده/علوم پزشك  يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت 3-

  شاغل در  4-
كت  كت هاي پيمانكاري طرف كارمند شر مستقيم و از طريق شر دانشگاه/دانشكده/علوم پزشك  يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت هستم كه به صورت غت 

      قرارداد با موسسه به خدمت اشتغال دارم

-5   
كت  كت هاي پيمانكاري طرف قرارداد آن ها در قبال به صورت قراردادي )قرارداد كار معي   يا پزشك خانواده يا قرارداد مشاغل كارگري( يا شر از طريق شر

   مدانشگاه/دانشكده/علوم پزشك  يا سايرموسسات تابعه وزارت بهداشت به خدمت اشتغال داشته ام و در حال حاض  با موسسه قطع همكاري نموده ا
  موظف )اجباري يا اختياري و يا در  6-

وي انسان  اپزشكان در در حال حاض  به صورت طرح خدمت نت  قالب تمديد طرح( به استناد قانون خدمت پزشكان و پت 
  دانشگاه/دانشكده/علوم پزشك  يا سايرموسسات تابعه وزارت بهداشت مشغول به كار هستم

  :نام سازمان 1-14-
                      

 ماه                 سال                                        
  :سابقه مدت 2-14-

 
 درصدي معلوليت:  3سهميه  -15
 

       كم شنوا       ناشنوا      كم بينا     نوع معلوليت : نابينا 
       ساير      معلول جسیم  حركت 

 
  دارم:  15با توجه به نوع معلوليت در بند  15-1

  ندارم     نياز به منشر
    نياز به منشر

 



 :مشخصات تحصيلي داوطلب -16
 

  :   آخرين مقطع تحصيلي
ي     فوق ليسانس     سليسان     كاردان  ي تخصص       دكت    دكت 

   
 عنوان رشته تحصيل:  -17
 
   :دانشگاه يا موسسه محل تحصيل -18
 
 تاري    خ فراغت از تحصيل)روز، ماه، سال (:                  -19
 

معدل آخرين مدرك  -20 تحصیل: 
 

 

  

 :وضعيت بومي 
 
 شهرستان بوم:  -1-21استان بوم  :                                                      -21
 

 ضا يكسان بودن شهرستان محل تولد داوطلب با شهرستان مورد تقا 1-
ي محل( 2- وي انتظام  )پاسگاه يا كالنت    سكونت داوطلب به مدت ده سال با ارايه استشهاد محل  ممهور به مهر نت 
ستان( در شهرستان مورد تقاضا با تاييد اداره آموزش و  3- ، راهنمان   و دبت   سوابق تحصيل  در مقاطع )ابتدان  

داشي  
  از سابقه ده سال سكونت باش

  دپرورش شهرستان مربوطه كه م  تواند قسمت 
 

 :اطالعات تكميلي 
 

-22               :)  
                              كد و عنوان استان و شهرستان محل اقامت )جهت تعيي   حوزه امتحان 

  ده رقیم   - 23 
 :كد پست 

 :شماره تلفن همراه - 25                              شماره ثابت:                                  24-
ونيك   26-

 (Email):آدرس پست الكت 
 :آدرس محل سكونت 27-

 

  : درخواست شغل
 
 نام دستگاه:                                                      عنوان شغل:                                    -28
 : محل مورد تقاضا                                                      :شغل مورد درخواست 

 

ي زيرمجموعه وزارت بهداشت از تاري    خ  در مراكز 
ي و بهداشت 

 
در مقابله با ویروس کرونا  01/12/1398درمان

  مشغول به خدمت م باشم. 
ي       متعهدين خدمت    از كاركنان: قرارداد كار معی   

كت   .....سال ت: ..... روز ..... ماهمد           كارگري    شر
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسمه تعایل                                                                    
کت در آزمون استخدام دانشکده علوم پزشك تربت جام سال   1401فرم استشهاد محل سکونت جهت شر

 
............... از مطلعي   و معتمدين اينجانب ..................................... فرزند ....................... كد مل  ....... 

 .محل تقاضا دارم كه شهرستان محل سكونت فعل  و مدت سكونت اينجانب را گواه  نمايند
 با تشكر                                                                                                                                               

 امضاء و اثرانگشت                                                                                                                                      
 

ده باال در حال حاض  در بخش ............. شهرستان  اينجانبان امضاءكنندگان ذيل گواه  مينماييم كه نامتر
 ................ ساكن بوده ومدت ....... سال ..... ماه نت   در اين شهرستان سكونت داشته است

 
 .............. به كد مل  ...................... صحت مراتب فوق را گواه  مينمايم. امضاء و اثرانگشتاينجانب ........... 

 
 اينجانب ......................... به كد مل  ...................... صحت مراتب فوق را گواه  مينمايم. امضاء و اثرانگشت

 
ل  ...................... صحت مراتب فوق را گواه  مينمايم. امضاء و اثرانگشتاينجانب ......................... به كد م  

ي محل( تكميل گردد وي انتظامي )پاسگاه يا كالنث   .اين قسمت توسط نث 
 .موارد فوق مورد تاييد اين ........................................................................ ميباشد
 امضاء –محل مهر                                                                                                                                       

ي                                                                                                                                      پاسگاه يا كالنث 
 محل   

 

 :تذكرات مهم
  استفاده از اولويت استخدام به لحاظ ساكن  1-

تكميل اين فرم براي تمام  داوطلبان بوم  شهرستان كه متقاض 
 .بودن با سابقه حداقل ده سال سكونت م  باشند،الزام  است

 
  كه داراي سو  2-

ستان در شهرستان مورد داوطلبان بوم  شهرستان  ، راهنمان   و يا دبت  ابق تحصيل  در مقاطع ابتدان  
  از 

 ميتوانند از آن براي احراز تمام و يا قسمت 
ً
تقاضا باشند، با تاييد اداره آموزش وپرورش شهرستان مربوطه ضفا

ز سكونت فعل  آنان در سوابق ده سال سكونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تكميل اين فرم براي احرا
 .باشد شهرستان مورد نظر، الزام  م  

 
  براي تاييد سابقه حداقل ده سال سكونت خود در شهرستان م 3-

د تقاضا، در بيش از يك بخش ور چنانچه متقاض 
 .از شهرستان مربوطه سكونت داشته باشد، ميتواند از يك نسخه ديگر از اين فرم نت   براي اين منظور استفاده كند

 
 جهت بهره 4-

ً
   اين فرم ضفا

  استفاده از اولويت بوم  شهرستان 
در آزمون استخدام مندي داوطلبان متقاض 

 .باشد م  علوم پزشك تربت جام دانشکده 
 

 

 

 

 


