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 تعالی  بسمه

  مقدمه:

راي تامین نیروهاي مورد نیاز خود از محل مجوز بفساادر نرر در دن ردانشگگهاه علوم پزشگگکی و خدمات بهداشگگتی درمانی   
آئین  33سازمان اداري استخدامی کشور، افراد واجد شرایط را به استناد ماده       3/10/1399مورخ  381249استخدامی شماره   

نامه اداري، استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشهاه/دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به        
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستورالعمل اجرایی برگزاري آزمون هاي استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا       

ستخدام           هاي از طریق آزمون کتبی در حیطه 1397سال   ضوابط ذیل ا شرایط و  صورت پیمانی با  صی به  ص عمومی و تخ
 نمایند.  

 

 بخش اول: تعاریف  

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

به دانشهاه ها یا دانشکده هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت  موسسه: .1

نیازهاي نیروي انسانی  رفع به نسبت خود آتی هاي برنامه و اهداف به توجه با که میشود درمان و آموزش پزشکی اطالق

 نمایند.  هاي تابعه، اقدام به استخدام میمراکز بهداشتی ،مراکز درمانی و بیمارستانها و سایر واحد

ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، شرکتهاي دولتی و  کلیه وزارتخانهاجرایی:  دستگاه .2

کلیه دستهاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان 

( قانون 5هاي دولتی، )کلیه دستهاههاي موضوع ماده ) صنایع ایران، بانک مرکزي، بانکها و بیمهگسترش و نوسازي 

  مدیریت خدمات کشوري( دستهاه اجرایی نامیده میشوند.

منظور، آیین نامه اداري استخدامی کارکنان غیر هیات علمی مصوب هیات امناء آیین نامه اداري استخدامی:  .3

و خدمات بهداشتی درمانی کشور می باشد که به استناد ماده یک قانون احکام دائمی توسعه دانشهاه هاي علوم پزشکی 

  کشور تدوین گردیده است.

اطالق میشود که به صورت قانونی در یکی از دانشهاههاي علوم  شخصی به قراردادي کار معین: داوطلب .4

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

  باشد .

آیین نامه و از طریق قرارداد  31ماده  6فردي که براساس مفاد تبصره  داوطلب قراردادي پزشک خانواده: .5

  ک خانواده در حال انجام وظیفه در مراکز بهداشت تابعه دانشهاه/دانشکده می باشد.طرح پزش

اطالق میشود که به صورت قانونی در یکی از دانشهاههاي علوم  شخصی به قرارداد مشاغل کارگري: داوطلب .6

ل کارگري )موضوع پزشکی کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب قرارداد مشاغ

  آیین نامه مذکور( اشتغال داشته باشد . 32ماده 

اطالق میشود که به صورت قانونی از طریق یکی از شرکتهاي تامین نیرو طرف قرارداد  شخصی به شرکتی: داوطلب .7

دانشهاههاي علوم پزشکی کشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خرید خدمت 

  آیین نامه مذکور( اشتغال داشته باشد . 22از بخش خصوصی )موضوع تبصره ماده 

ر:هستند زید مودن  شدمل دیثدنگددن : ایثارگر داوطلب.8

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

 جانبازان

 آزادگان

 همسر و فرزندان شهدا

 همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر

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

 برادر شهیدپدر،مادر،خواهر و 
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 ( درصد شامل:5(ایثارگران سهمیه پنج )ب

رنزمندگدنربدرسدبقهرحددقلرششرمدهرحضونر دوطلبدرهر نرجبههرهد

رهمسدرورفدزرددنرنزمندگدنربدرسدبقهرحددقلرششرمدهرحضونر دوطلبدرهر نرجبههرهد

رفدزرددنرجدربدزدنرزیدربیسترورپنجر نصد

ردسدنتفدزرددنرآزد گدنرکمتدردزریکرسدلر

 

 تذکر:

 مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:

 معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود-1

معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای -2

مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل معاونت توسعه و منابع انسانی  مردمی اعم از

 وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران

 3که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از  شودبه معلولی اطالق می  داوطلب معلول:-9

 می باشد.  معلوالندرصد سهمیه استخدامی قانون حمایت از حقوق 

 نام، مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین ثبت زمان در که میشود اطالق شخصی بهآزاد:  داوطلب-10

  نباشد.
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  بخش دوم: شرایط عمومی و اختصاصی استخدام

 شرایط عمومی داوطلبان  .1

 . داشتن تابعیت ایران 1-1

 المی ایران . اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اس2-1

 . التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 3-1

)مالک محاسبه تاریخ پایان خدمت سربازي/معافیت . انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردان 4-1

 می باشد .( آخرین روز ثبت نام

دانش آموختهان برتر مشمول تسهیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبهان که پروژه تحقیقاتی  تبصره:

جایهزین خدمت مورد تایید مرکز نخبهان و استعدادهاي برتر نیروهاي مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامی 

ت پایان خدمت در آزمون ثبت نام نمایند. این دسته از افراد در خود را طی کرده باشند، می توانند قبل از صدور کار

صورت پذیرفته شدن در آزمون حداکثر تا یکسال پس از برگزاري آزمون موظف به ارائه گواهی پایان خدمت خود می 

در صورت باشند. درصورت عدم ارائه گواهی مربوطه در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف گردیده و حتی 

 قبولی نهایی استخدام و به کارگیري آنها کان لم یکن تلقی می شود. 

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

 کمیسیون پزشکی دانشهاه(. 

 . عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر 6-1

  حکومیت جزایی موثر. نداشتن سابقه م7-1

  . عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستهاههاي اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصالح.8-1

 . داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهاي بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستهاههاي اجرایی باشند. 9-1
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تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی:

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

1- افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستهاههاي اجرایی

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

3- افرادي که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصالح، از خدمات دولتی منع شده باشند.

4- افرادي که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستهاههاي اجرایی دارند .

5- دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده.

نکته: در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام داراي مقطع تحصیلی باالتر مرتبط یا غیرمرتبط با شرایط احراز طرح

طبقه بندي مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به  ارائه  تعهد نامه محضري مبنی بر عدم

درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.

2. شرایط اختصاصی استخدام:

الف( شرایط سنی داوطلبان:

داشتن حداقل 20سال و حداکثر 40 سال تمام )متولد شدگان از 20 /1361/12 تا 20 /1381/12( براي دارندگان مدرک

تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و داشتن حداکثر 45 سال تمام براي دارندگان مدارک تحصیلی دکتري و باالتر متولد

شدگان از )1356/12/20 (به بعد تا اولین روز ثبت نام

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

 1- جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر، از شرط حداکثر سن معاف

می باشند

2- سایر مشمولین سهمیه 25 درصد و 5 درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن هاي اعالم شده

در ذیل می باشند، در غیراین صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.

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

  پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه هابستري شدن و یا استراحت 

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

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

 سال )طبق سابقه بیمه قابل قبول(.   15ي( حداکثر به میزان معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگر

سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهاي پیمانکاري طرف قرارداد با موسسات  -5

 سال)طبق سابقه بیمه قابل قبول(  15تابعه وزارت بهداشت ، به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به میزان 

ت قراردادي یا شرکتی داوطلبانی که در سالهاي گذشته به صورت قرارداد تمام وقت )اعم از قراردادکار معین و پزشک سنوا -6

خانواده و قرارداد مشاغل کارگري( در موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شرکتهاي پیمانکاري طرف قرارداد آنها به خدمت 

 سال )طبق سابقه بیمه قابل قبول(  5اند حداکثر به میزان  دهاند و با موسسه قطع همکاري نمو اشتغال داشته

در صورتیکه افراد در یکی از حاالت شرکتی یا قراردادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت  نکته:

 سال ارفاق سن بهرمند گردند.  15اشتغال دیهري تبدیل وضع شده اند)اشتغال بصورت مستمر(، می توانند حداکثر از 

داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف)اجباري یا اختیاري و یا در قالب تمدید طرح( را به استناد قانون خدمت  -7

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

مجلس شوراي اسالمی به ازاء  19/8/1400معیت مصوب قانون حمایت از خانواده و جوانی ج 15به استناد بند الف ماده  -8

 سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.  5تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر 

نباشد.  5/2تبصره:امتیازات فوق الذکر،مشروط به آن که نرخ باروري شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وي باالي  -9
 ،آخرین اعالم رسمی وزارت کشور درزمان برگزاري آزمون می باشد . مبناي تعیین نرخ باروري

 

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

  ب( ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان: 
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می بایست داراي معافیت یا گواهی (اجباري)هاي داراي طرح  رشتهمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در  -1

 پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند. 

هاي اجباري که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهاي  مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته -1تبصره 

ت نمایند. بدیهی است در صورت قبولی صدور ابالغ شرک این آزمونتوانند صرفاً در  دانشهاه میباشند، میاین تابعه 

 استخدامی وحکم حقوقی بصورت پیمانی حین طرح امکان پذیر خواهد بود. 

نیست (پایان طرح)در خصوص داوطلبانی که  نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازي به ارائه گواهی  -2تبصره 

  نماید. براي اینهونه افراد کفایت می (اشتغال به طرح)و گواهی 

که طرح خود را در سایر موسسات ( اختیاري)مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته هاي داراي طرح  -2

انصراف از  یاگذرانند در صورت قبولی ملزم به ارائه گواهی موافقت  تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می

 طرح در صورت پذیرش نهایی از دانشهاه محل انجام طرح خود در هنهام بررسی مدارک  می باشند . 

 بخش سوم: مواد آزمون 

   .شد خواهد داده اختصاصی سوال دفترچه یک و عمومی سوال دفترچه یک داوطلبان، از یک هر به

( براي سواالت حیطه عمومی و ضریب 1ضریب یک)  با ،اي چهارگزینه صورت به اختصاصی و عمومی دروس آزمون کلیه

پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح حذف خواهد  چهاربراي سواالت حیطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمنا به ازاي هر  (2دو) 

 شد. 

  عمومی: آزمون الف( مواد

 ، (ICDLهفتهانه  هاي اطالعات )مهارت وريفن آ -

  مقدماتی، آمار و ریاضی -

  فارسی، ادبیات و زبان -

  اسالمی، معارف -

  عمومی، انهلیسی زبان -

  هوش و توانمندي هاي ذهنی، -
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 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی.  -

 پاسخهویی ایران)شامل مسیحی، کلیمی، زرتشتی و(... از اسالمی جمهوري اساسی قانون در مصرح دینی اقلیتهاي -تبصره

 آزمون سوالهاي سایر شده تراز مجموع براساس داوطلبان، این مکتسبه نمره و بوده معاف اسالمی معارف سوالهاي به

  شد. خواهد محاسبه عمومی

 تخصصی:  آزمون ب( مواد

می شغلی، مشخص  هاي رشته با متناسب و مهارتهاي تخصصی دانش با توجه به آزمون تخصصی هاي سوالهاي حیطه

  .گردد

 هاي قانونی  بخش چهارم: امتیازات و سهمیه

 استخراج نتایج آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود:

 :ثارگرانیا هیالف( سهم

 قیاز طر یاستخدام هاي هیاز محل سهم ثارگرانیجذب ا ثارگران،یو امور ا دیشه ادیآمده با بن عمل به هاي یاساس هماهنگ بر

درصد )در  5درصد و  25 هاي هیاز سهم کیدر هر  ثارگریداوطلبان ا هیکل نیموسسات، رقابت ب یآزمون استخدام در شرکت

 ی( بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامییکشور به دستگاه اجرا یسازمان اداري و استخدام یکل مجوزهاي از کیهر 

 یک برابر ظرفیت با رعایت سازو کارهاي ذیل صورت می پذیرد:به میزان 

 یاستخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگ ثارگران،یدرصد ا 25 هیسهم نیجذب و استخدام مشمول ندیدر فرآ -1

 .ردیپذ یصورت م ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن

درصد  25 هیسهم نیمربوط به مشمول یاستخدام هیسهم ثارگران،یو امور ا دیشه ادیآمده با بن عمل به هاي یبا هماهنگ -2

 ثارگریاست و داوطلبان ا دهیداوطلبان مجزا گرد ریسا هیموسسات مشخص و از سهم یآزمون استخدام دفترچه در ثارگرانیا

 25 ثارگرانیا هیشغل محلهاي مشخص شده در سهم دیمذکور صرفا با هیبراي اعمال سهم ه،یسهم نیا شده مشمول دییتأ

 .ندیدرصد را انتخاب نما

 

به  ی( قانون جامع خدمات رسان 21درصد موضوع ماده )  25حداقل  یاستخدام هیمندي از سهم بهره یمتقاض ثارگرانیا -3

جامع  ستمی)س ایسجا ستمیمزبور، الزم است ابتدا اطالعات خود را در س هیمندي از سهم نام و بهره ثبت براي ثارگرانیا
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مذکور  ادیبن دییورت عدم تاگردد و در ص دییتا ثارگرانیو امور ا دیشه ادینموده و توسط بن ثبت (ثارگرانیا کپارچهیاطالعات 

 .باشند یشده نم ادی هیشده براي سهم مشخص هاي محل مجاز به انتخاب شغل

. به باشند ینم ثارگرانیا ریدرصد سا 5 یاستخدام هیمندي از سهم مجاز به بهره ثارگران،یدرصد ا 25 هیسهم نیمشمول -4

مشخص شده بر اساس  هاي هیاز سهم یکیدر صورت مشمول بودن، صرفاً از  تواندیم ثارگریداوطلب ا هر گریعبارت د

خود،  یاختصاص هیجهت استفاده از سهم ثارگران،یدرصد ا 25 هیسهم نیمشمول نی. بنابرادینما ضوابط مربوطه، استفاده

 .ندیرا در دفترچه انتخاب نما آنان براي مشاغل مشخص شده دیصرفاً با

سال اسارت و باالتر از شرط حداقل معدل و  کیجانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان  -5

 .باشند یم معاف حداکثر سن

درصد(  25)  هیتا سقف سهم ثارگرانیدرصد ا 25 هیسهم نیموسسات براي مشمول یکسب حد نصاب نمره آزمون استخدام -6

 ندیآزاد شرکت نما هیدر شغل محل هاي سهم هیسهم نیموضوع ا ثارگرانیکه ا یاست در صورت یهیبد. باشد ینم یالزام

 است. یامتحان در شغل مربوط الزام نمره نصاب کسب حد

 یو فرزندان آنان که با کسب حد نصاب قبول یآزادگان از کار افتاده کل ،یآن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کل -7

فرزندان شاهد،  ریهمانند سا توانند یم شوند، یم رفتهیپذ یآزاد آزمون استخدام هینمرات مکتسبه در سهم بیترت تیرعا و

 حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند. تیاز شرط معاف آزادگان و جانبازان

 هیموسسات مشخص و از سهم یدرصد در دفترچه آزمون استخدام 5 یاستخدام هیمشمول سهم ثارگرانیمربوط به ا هیسهم -8

 شغل محل دیمذکور صرفا با هیبراي اعمال سهم ه،یسهم نیمشمول ا ثارگریاست و داوطلبان ا دهیمجزا گرد داوطلبان ریسا

 هیسهم مدارك یاست چنانچه در زمان بررس یهی. بدندیدرصد را انتخاب نما 5 ثارگرانیا هیدر سهم شده هاي مشخص

 حذف خواهد شد. یاستخدام ندیمذکور از ادامه فرا داوطلب نگردد، دییمورد اشاره تا

)پنج درصد(  هیتا سقف سهم ثارگرانیدرصد ا 5 هیسهم نیموسسات براي مشمول یکسب حد نصاب نمره آزمون استخدام -9

 .باشد ینم یالزام

 ب( سهمیه معلولین: 

درصد قانون جامع حمایت  3نامه از اداره کل بهزیستی استان از محل سهمیه استخدامی)  جذب معلولین با ارائه معرفی

از معلوالن( صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی موسسات ، کسب حد نصاب نمره الزم و رقابت بین کلیه داوطلبان 

 پذیرد:  اي ذیل صورت میمعلول بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی موسسات و با رعایت ساز و کاره

ستخدامی        -1 سهمیه ا شمول  شخص و از         3سهمیه مربوط به معلولین م سات م س ستخدامی مو صد در دفترچه آزمون ا در

سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان معلول مشمول این سهمیه، براي اعمال سهمیه مذکور صرفاً باید         
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سهمیه           سی مدارک  ست چنانچه در زمان برر سهمیه مذکور را انتخاب نمایند. بدیهی ا شده در  شخص  شغل محلهاي م

مورد اشاره تایید نهردد، داوطلب مذکور از ادامه فرایند استخدامی حذف خواهد شد. بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت     

 ولین صورت خواهد پذیرفت. استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معل

 شوند را داشته باشند.  معلولین باید توانایی الزم براي انجام کاري که جهت آن استخدام می -2

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت 22/04/1389مورخ  88384/44178( آیین نامه شماره 5بر اساس ماده) -3

سازمان بهزیستی کشور، معلولیت آنان مانع از مأموریت کاري الکترونیک، استخدام معلوالن به شرط آنکه به تشخیص 

 باشد.  آنها نباشد، بالمانع می

 ها:  پ( سایر سهمیه

وسهمیه هاي استخدامی  معلولین عادي )مندرج در بند ب( کلیه سهمیه استخدامی هر  دانشهاه پس از کسر سهمیه

صورت برخورداري از مفاد مندرج در آگهی و کسب حدنصاب نمره، به ، به سایر داوطلبان آزاد درایثارگران)مندرج در بند الف( 

سازمان اداري  27/7/99مورخ  369488با توجه به بخشنامه شماره  -1ترتیب نمره فضلی ،بشرح ذیل اختصاص خواهد یافت: 

شوراي اسالمی مجلس  16/6/99قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  44و استخدامی کشور و به استناد قانون اصالح ماده 

  نمره مکتسبه داوطلبان بومی با تعاریف ذیل محاسبه و مالک عمل قرار می گیرد .

 شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.  -الف

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

 انتظامی)پاسهاه یا کالنتري محل( احراز گردد. 

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

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

 بودن مالک عمل قرار گیرد. 

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

تقسیمات کشوري )اعم از شهر، بخش یا روستاي ذکر شده در شناسنامه داوطلب( در اولین روز ثبت نام مالک عمل  -و

  براي تعیین بومی بودن خواهد بود. 

داد کار معین، کارگري، شرکتی و متعهدین که در راستاي وظایف و ماموریتهاي محوله به نمره مکتسبه کارکنان قرار -2

در مراکز درمانی و بهداشتی زیر  1/12/98( از تاریخ 19مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماري کرونا)کووید

در صورت  کی خدمت نموده اند صرفاًمجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریتهاي پزش
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نمره کل  درصد (20بیست)  تا حداکثر و ( درصد2) دو خدمت، سابقه ماه هر ازاء به برخورداري از شرایط مندرج در آگهی،

 شد.  خواهد اضافه آزمون به نمره مکتسبه فرد

( تا حداکثر 2ل و نیز هر فرزند دو درصد)قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاه 15ماده  "ب"به استناد بند  -3
 ( به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد. 10ده درصد)

 

نباشد.  5/2تبصره:امتیازات فوق الذکر،مشروط به آن که نرخ باروري شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وي باالي 
 برگزاري آزمون می باشد .مبناي تعیین نرخ باروري ،آخرین اعالم رسمی وزارت کشور درزمان 

 
 
 
 

 مهم تذکر بسیار  

 در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی: 

نامی)خوداظهاري(  با توجه به اینکه اعالم نتیجه اولیه )معرفی افراد براي بررسگگگگگگی مدارک( بر اسگگگگگگاس اطالعات ثبت 

گهمیه    گ گورت می گیرد،           داوطلبان و س گ گط آنان ص گ گده توس گ گی    هاي قانونی انتخاب ش گ به دلیل اینکه در هنهام بررس

مدارک، هرگونه تغییر دراطالعات و ارد شگگگده به نحوي که منجر به بهره مندي داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد، 

گازد، لذا    کل فرایند اعالم نتیجه را با گانامه ثبت نام)      اختالل مواجه می سگ الزمسگگت ورود اطالعات مذکور در فرم تقاضگ

صوص اگر در کافی نت ب ( با دقت و صگداقت صگورت گیرد چراکه با توجه به مشگکالت به    صورت می گیرد   ه خ

و  اطالعات مذکور در هنهام بررسگگی مدارک به هیو وجه امکانیذیر نمی باشگگد   وجود آمده در آزمون هاي قبلی، اصگگالح 

 داوطلب حق هیو گونه اعتراضی نخواهد داشت.

 

انتخاب  عدم ارائه مدارک و مستندات الزم در زمان بررسی مدارک، امتیازات و سهمیه هايدر صورت الزم به ذکر است 

 شده توسط داوطلبان از آنان سلب خواهد گردید. 

  بخش پنجم: مراحل ثبت نام

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

 داشته باشد. 

  شده: اسکن عکس الف( تهیه فایل
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برنامه  طریق از ارسال براي را آن فایل و نموده زیر، اسکن مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک باید داوطلب

 نماید:   آماده اینترنتی ثبت نام

 باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با باید تمام رخ( فقط باشد )عکس شده گرفته جاري سال در که 3*4 عکس
  حداقل

 لکه هرگونه و مهر، منهنه اثر فاقد و واضح، مشخص باید داوطلب تصویر باشد. 300*400 حداکثر و پیکسل 200*300
 شده حذف باید شده اسکن عکس زاید باشد. حاشیه هاي بیشتر کیلوبایت 70 از نباید عکس شده ذخیره فایل باشد. حجم

 باشد.  سفید زمینه داراي و رنهی عکس حتی االمکان باشد.

 الزم داوطلبان و نمی باشد قبول ملی، شناسنامه و ...( قابل شناسایی )کارت کارت هاي روي از عکس اسکن (:1تذکر) 

 . نمایند اسکن به فوق، اقدام توضیحات با مطابق و اصل عکس از است

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

با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمونهاي قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این  (:3تذکر) 

گردد که عالوه بر کنترل  شود رخ داده است. تاکید می موضوع اکثرًاً براي داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیهران انجام می
بت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیهري به جاي عکس شما نامی، حتما نس اطالعات ثبت

الصاق نهردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات 
  با وي رفتار خواهد شد.

 وجه:  پرداخت (ب

 مدت ثبت .پذیرفت خواهد انجام 28/12/1401یکشنبه روز لغایت 20/12/1401شنبه روز  از اینترنتی صورت به نام ثبت

  وجه قابل تمدید نخواهد بود. نام به هیو

و بگا   یکگ یصورت الکترونریال به  1،250،000مبلغ  پرداخت از پس و مراجعهدانشهاه  سایت به باید شرایط واجد تقاضیانم

 .  ندیاقدام نما ازیفرم ثبت نام و ارائه اطالعات مورد ن لیمتصل به شبکه ي شتاب نسبت به تکم یکارتهاي بانک

در مدت زمگان فگوق    دیبا انیگردد و متقاض ینم دیشده براي ثبت نام در آزمون تمد نییمدت زمان تع هرددیم دیتاک موکداً

شرکت در امتحگان   انی. متقاضندیخودداري نما یانینسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهاي پا

. بگه  ندیمراحل استخدام نزد خود نههداري نما انیادداشت نموده و تا پایخود را  ريیثبت نام کد رهه انیپس از پا دیبا

 .هرددیوجه مسترد نم ویبه ه یداده نخواهد شد و وجوه پرداخت اثر بیثبت نام هاي ناقص ترت
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برگزاري آزمون استخدامی دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  ( زمانج

 کشور: 

بر روي  نتیبراي مشاهده و پر 6/02/1402چهارشنبه لغایت  4/2/1402دوشنبه ز از رو در امتحان مذکور شرکت کارت
برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل  7/2/1402پنج شنبه   قرار خواهد گرفت. آزمون مذکور در روزدانشهاه  تیسا

. الزم به دیداوطلبان خواهد رس یکارت به آگاه نتیدر آزمون درج و به هنهام پر رکتبرگزاري امتحان بر روي کارت ش
از سوي داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از  یارسال اطالعات دییذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تا

 قرار خواهد گرفت. یاجراي آزمون توسط مؤسسه مربوط مورد بررس

 بخش ششم: نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه 

هاي آزمون استخدامی  اعالم نتیجه، تعیین حد نصاب و انتخاب افراد در هر یک از کد شغل محل

 دانشگاه به ترتیب زیر صورت میپذیرد:  

  ولیه داوطلبان براساس ضرایب دروس عمومی و اختصاصی. امحاسبه نمره کل  .1

 کل مالک تعیین حدنصاب خواهد بود   این نمره .2

دانشهاه به  تعیین حدنصاب نمره علمی الزم: شرط الزم )و نه کافی( براي معلولین و داوطلبان آزاد جهت معرفی به .3

امتیاز)مجموع نمره عمومی و تخصصی آزمون  میانهین درصد 50منظور بررسی مدارک، بر مبناي کسب حداقل 

دانشهاه  اینآزمون کتبی در هر یک از مشاغل  امتیاز باالترین نفر اول داراي کتبی  با اعمال ضرایب مربوطه( سه

 می باشد که به روش زیر تعیین میهردد: 

  
 میانگین نمره کل اولیه سه نفر داراي باالترین امتیاز در هر شغل % × 50=حدنصاب 

  

کاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین نیروهاي مورد نیاز در هر رشته شغلی به عهده کارگروه آزمون  -تبصره

 خواهد بود.  دانشهاه

هاي قانونی توسط دانشهاه و محاسبه نمره کل نهایی و اعالم فهرست معرفی  بررسی مدارک و اعمال سهمیه .4

   دانشهاه طریق وب سایت شدگان مرحله اول بر اساس نمره فضلی از 
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  اعالم نتیجه اولیه با توجه به ظرفیت پذیرش در کد شغل محل انتخابی با رعایت موارد ذیل:  .5

حه جهت بررسی مدارک و مستندات استخدامی در زمان مقرر توسط دانشهاه همین صف 5الف( دعوت از مشمولین بند          

 مربوطه به شیوه ذیل: 

   برابر ظرفیت )صرفا جهت بررسی مدارک( 3به میزان  صرفا بر اساس نمره کل نهایی کلیه مشاغلبراي  .1

ت نام که به تایید) امضا و اثر ب( انطباق سوابق و مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثب

  انهشت( داوطلب رسیده باشد و تایید آن از سوي دانشهاه 

 اعمال تغییرات و سهمیه هاي تایید شده )بر اساس مدارک و مستندات  مثبته( توسط دانشهاه و اعالم نتیجه   .7

برابر ظرفیت پذیرش، به ترتیب نمره کل نهایی به تفکیک اصلی و ذخیره به هسته  دومعرفی افراد به تعداد  .8

  گزینش دانشهاه 

  

 : کلی هاي تذکرات و توصیه -1

داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی )مقطع، رشته و گرایش تحصیلی( ارائه شده  -1

)مقطع، رشته و گرایش تحصیلی( مندرج در شرایط احراز مشاغل قید توسط آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی 

شده در آگهی استخدامی یکسان بوده و همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت نامی )مقطع، رشته و گرایش تحصیلی( 

  داوطلب، در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وي درج گردیده باشد .

 صرفاًیلی در آگهی استخدامی منتشره، گرایش خاصی ذکر شده باشد ،در صورتی که براي برخی از رشته هاي تحص -2

. اما در صورتی که هر یک از التحصیالن همان رشته و گرایش تحصیلی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند فارغ

ی هاي تحصیلی بدون ذکر گرایش در آگهی درج شده باشد، فارغ التحصیالن کلیه گرایش هاي آن رشته تحصیل رشته

  در مقطع مورد نظر ،می توانند در آزمون استخدامی ثبت نام نمایند  .

ها و یا گرایشهاي تحصیلی با رشته یا گرایش هاي  ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته -3

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

رو داوطلبانی که در مرحله بررسی  باشد. از این و یا گرایشهاي تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی مالک عمل می
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مدارک، از لحاظ شرایط احراز اعالم شده در آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه 

کان لم یکن تلقی گردیده و هیچهونه حق و امتیازي براي داوطلب  فرایند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله،

  ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچهونه اعتراضی ندارد.

پذیرش مدارک کارشناسی ارشد اعالم شده در مشاغل، منوط به رعایت طرح طبقه بندي مشاغل عمومی و اختصاصی  -4

  .پایین تر( می باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)شرط مرتبط بودن مقطع

شوند را داشته  بایست سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می داوطلبان استخدام می -5

باشند. در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستهاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و معاینه 

  وطلبان، شوراي پزشکی دانشهاه علوم پزشکی استان مربوطه میباشد.پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض دا

 ناقص صورت به مدارک ارائه یا و آگهی متن شده در اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -6

 مانساز به تکمیل تقاضانامه ثبت نام زمان در داوطلب که اطالعاتی و یا هرگونه مغایرت بین تعیین شده زمان در

 داوطلب شد برعهده خواهد ارائه اعالم نتیجه اولیه و بررسی مدارک که در مستنداتی با نماید می اعالم سنجش

در صورتی که مدارک داوطلبان از جمله مدارک تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم، سن، ایثارگري،  بود و خواهد

امتیاز ویژه کرونا ، معلولیت و سابقه اشتغال غیررسمی در دستهاههاي اجرایی )براي محاسبه حداکثر سن( و همچنین 

ط مندرج در این آگهی باشد، هیچهونه حقی و اطالعات خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی ،مغایر با شرای

امتیازي براي متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون استخدامی موسسات )اعالم نتایج اولیه، مصاحبه 

استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و یا صدور حکم استخدامی( امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب 

 ونه اعتراضی ندارد. سلب و حق هیچه

 ه اطالع داوطلبان خواهد رسید. سایت دانشهاه بشدگان پس از تأیید مراجع ذیصالح از طریق  اسامی پذیرفته -7

 عمل هاي اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. الزم به ذکر است مالک داوطلبان بایستی به مبناي تاریخ -8

وظیفه، تاریخ شروع به طرح )جهت افرادي  نظام خدمت پایان و دائم تمعافی تحصیل، از فراغت گواهی تاریخ براي

 آخرین روزمحاسبه امتیاز ویژه کرونا ،تولد فرزند، ازدواج و.... ،که در دوران طرح اجباري میباشند( ،تاریخ پایان طرح 

  و مالک محاسبه سن، اولین روز ثبت نام می باشد. ثبت نام



 

18 

 

حدنصاب صرفاً بر اساس نمره کل اولیه خواهد بود. اعالم نتیجه اولیه، صرفا براي اطالع استخراج فهرست افراد داراي  -9

باشد و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیهري  داوطلبان شرکت کننده در آزمون از وضعیت علمی )نمرات مکتسبه( آنان می

 از جمله استخدام میباشد. 

براي براي بررسی مدارک، نسبت به ارائه مدارک و مستندات داوطلبانی که در زمان هاي مشخص شده توسط دانشهاه  -10

 الزم اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدي محروم و حق هیچهونه اعتراضی نخواهند داشت. 

نوزرمهلتر دنردردعتددضدترر10 دوطلبدنرپسردزردعالمررتیجه)قبلردزرمعدفیررهدییرپذیدفتهرشدگدن(رحددکثدرتدر-11

رکتبیربهرمدیدیترمندبعردرسدریر درشگدهرتسلیمرورپیگیدیررمدیندر.ردحتمدلیرخو ندربهرصونت

نوزرکدنیرفدصترخودهندر دشترر15دفدد رمندنجر نرلیسترپذیدفتهرشدگدنردصلیرپسردزردعالمررهدییرحددکثدر-12

رجهترتکمیلرمددنکرورطیرمددحلرجذبربهرودحدرمدیدیترمندبعردرسدریرمددجعهررمدیندر.
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 1401تشهاد محل سکونت جهت شرکت در ازمون استخدامی دانشهاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسافرم اس

 

 

 



سال ماهروز  مدت خدمت سربازی-به ماه تاریخ پایان خدمت یا معافیت :

 

 

 

 

 

شھرستان : محل صدور شناسنامه استان :

مذھب :  دين :

تعداد فرزند :  وضعیت تاھل :

وضعیت نظام وظیفه : 

 

جانباز

آزاده

فرزند جانباز (زير 25درصد)ھمسر شھید

فرزند آزاده (زير يك سال سابقه اسارت)فرزند شھید

رزمنده (حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبھه)ھمسر آزاده (باالي يك سال سابقه اسارت)

ھمسر رزمنده (حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبھه)فرزند آزاده (باالي يك سال سابقه اسارت)

فرزند رزمنده (حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبھه)ھمسر جانباز (25درصد و باالتر)

فرزند جانباز (25درصد و باالتر)

پدر/مادر شھیدخواھر شھید

برادر شھید

 معلولین عادی
نوع سھمیه بومی :وضعیت بومی :

به نمره مکتسبه کارکنان قرارداد کار معین، کارگری، شرکتی و متعھدین که در راستای وظایف و ماموریتھای محوله
مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا(کووید19) از تاریخ 1/12/1398 در مراکز درمانی و بھداشتی
زیر مجموعه وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریتھای پزشکی خدمت نموده اند صرفاً در

صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگھي، به ازاء ھر ماه سابقه خدمت، دو (2) درصد و حداكثر تا بیست (20) درصد
نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواھد شد

مدت سابقه کار
ماه :روز :در دوران کرونا

 

سایر موارد

 

ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني فسا سال 1401

مشخصات فردی

 وضعیت ایثارگری

 

نام : نام خانوادگي : نام پدر :

روز : ماه : سال : جنسیت : تاريخ تولد :

محل تولد استان : شھرستان : بخش :

  کد ملي :       شماره شناسنامه :        چپست :
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0سال :0ماه :0روز :

0سال :0ماه :0روز :

0سال :0ماه :0روز :

0سال :0ماه :0روز :

مدت سابقه کار: سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان 5 سال

مدت سابقه کار:
سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بھداشت،

درمان و آموزش پزشکی (اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل
کارگری) حداکثر به میزان 15 سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول)

مدت سابقه کار:
سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیرمستقیم و از طریق

شرکت ھای پیمانکاری طرف قرارداد با موسسات تابعه وزارت بھداشت ، به خدمت
اشتغال دارند، حداکثر به میزان 15 سال(طبق سابقه بیمه قابل قبول)

مدت سابقه کار:

سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که در سالھای گذشته به صورت قرارداد تمام
وقت (اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری) در

موسسات تابعه وزارت بھداشت و یا شرکت¬ھای پیمانکاری طرف قرارداد آنھا به
خدمت اشتغال داشته اند و با موسسه قطع ھمکاری نموده اند حداکثر به میزان 5

سال (طبق سابقه بیمه قابل قبول)

0سال :0ماه :0روز : مدت خدمت : وضعیت : مشمولین خدمت پزشکان و پیرا پزشکان

سال ماهروز  تاریخ شروع طرح :

صحیحاعشار

 /  

سال :ماه :روز :

شماره بازیابی :
  

داوطلب گرامی شماره بازیابی یک عدد 5 رقمی به دلخواه شما می باشد.در صورت فراموشی کد پیگیری ثبت نام
از این شماره +کد ملی+شماره شناسنامه برای بازیابی کد پیگیری میتوانید استفاده نمایید .لذا الزم است این

شماره را تا پایان مراحل آزمون نگھداری نمایید.

نشانی کامل محل سکونت

بخش : شھرستان : استان :

کد پستي : آدرس :

شماره تلفن تماس : کد تلفن بین شھري :

شماره تلفن برای تماس ضروری : شماره تلفن ھمراه :

 

محل و رشته شغلی مورد تقاضا

عنوان شغل مورد تقاضا : 

محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا :  

مشخصات تحصیلی

آخرين مقطع تحصیلي داوطلب :

رشته تحصیلي مورد نیاز :

دانشگاه محل تحصیل :

نام محل تحصیل:

استان محل تحصیل :

معدل فارغ التحصیلي :

      
 

تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :
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 5سهمیه ایثارگر شرایط احراز

 درصد

درصد 25یثارگر ا  ردیف رشته شغلی محل خدمت تعداد سهمیه آزاد 

 زن مرد زن مرد زن مرد

کارشناس مدیریت -کارشناس حسابداري
 مالی

نفر 1  *      1 کارشناس خرید بیمارستان امام حسین(ع) 

دارابودن مدرك کاشناسی علوم تغذیه یا 
 کارشناسی ارشد علوم تغذیه

نفر 1 * *      2  کارشناس تغذیه بیمارستان امام حسین(ع) 

دارابودن مدرك کارشناسی یا کارشناسی 
ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و 

  درمانی
 

 

نفر 1 * *     امور اجرایی  کارشناس بیمارستان امام حسین(ع) 
 سالمت

3 

دارابودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا 
  کارشناسی ارشد فیزیوتراپی

  
 

نفر 1 * *      4 کارشناس فیزیوتراپی بیمارستان امام حسین(ع) 

کارشناس -کارشناس ارشد زیست شناسی
ارشد شیمی،کارشناس ارشد نظارت بر امور 

دارویی،کارشناسی ارشد سم 
 شناسی،کارشناسی ارشد تغذیه

 

نفر 1 * *      آزمایشگاهکارشناس  معاونت غذادارو 
 غذاودارو و بهداشتی

5 

کارشناس ارشد -کارشناسی ارشد ارگونومی
کارشناسی ارشد ایمنی -بهداشت حرفه اي

و محیط زیست(مشروط به دارا بودن مدرك 
 کارشناسی بهداشت حرفه اي)

نفر 1 * *     کارشناس بهداشت حرفه  دانشکده بهداشت 
 اي

6 

گرایشهاکارشناسی حقوق کلیه  نفر 1  *      پشتیبانیکارشناس امور  ستاد   7 
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درصد  5سهمیه  شرایط احراز    

 ایثارگري

درصد  25همیه س

 ایثارگري

 ردیف رشته شغلی محل خدمت تعداد سهمیه آزاد 

 زن مرد زن مرد مرد زن

دارا بودن مدرك دکتري حرفه اي در رشته 
 پزشکی عمومی

نفر2 * *     یمارستان امام ب 
 حسین(ع)

 8 پزشک عمومی

ارشد کارشناسی پرستاري یا کارشناسی 
گرایش هاي پرستاري(مشروط به کارشناسی 

 پرستاري)

نفر 20(نفر 24 * * * *  
نفر 4سهمیه آزاد و 

درصد) 25سهمیه   

یمارستان امام ب
 حسین(ع)

 9 پرستار

دارا بودن مدرك کارشناسی علوم 
 آزمایشگاهی

نفر سهمیه 4(نفر6 * * * *  
نفر سهمیه 2-آزاد

درصد)25  

یمارستان امام ب
 حسین(ع)

 کارشناس آزمایشگاه
 تشخیص طبی

10 

دارابودن مدرك کارشناسی در رشته 
پرتوشناسی(رادیولوژي)تکنولوژي   

نفر 1 * *     یمارستان امام ب 
 حسین(ع)

پرتوشناسیکارشناس   11 

دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري حرفه اي 
ا دانشنامه تخصصی در رشتته داروسازيی  

نفر 2 * *     یمارستان امام ب 
 حسین(ع)

 12 داروساز

مدیریت کارشناسی -کارشناسی حسابداري
 مالی

نفر سهمیه 1(نفر2 * * * *  
نفر سهمیه  1آزاد و 

درصد)25  

یمارستان امام ب
 حسین(ع)

 13 کارشناس امورمالی 

کارشناسی -کارشناسی مدارك پزشکی
کارشناسی -فناوري اطالعات سالمت

 کتابداري در رشته پزشکی

نفر 2 * *     یمارستان امام ب 
 حسین(ع)

کارشناس فناوري 
 اطالعات سالمت

14 

 

23


