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 72/11/69رشته محل های آزمون شرکتی  1شماره جدول  

 

 عنوان شغل

 

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

 72تعداد سهمیه 

درصد 

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

کارشناس برنامه و 

 بودجه

مدیریت بودجه 

 دانشگاه

* * 1 0  

 استانی
 یا کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا

 حسابداریرشته  در ارشد کارشناسی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

 

 حسابدار
مدیریت مالی 

 دانشگاه

* * 1 0  

 استانی
 یا کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا

 حسابداری رشته در ارشد کارشناسی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

 

 مسئول

خدمات مالی 

 )پذیرش و ترخیص (

بیمارستان بی بی 

 حکیمه گچساران

* * 4 1  

 شهرستانی
 از یکی در کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا

 یا حسابداری تحصیلی های رشته

 دولتی مدیریت

 52سهمیه نفر به  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

شهید بیمارستان 

 یاسوججلیل 

* *  
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 شهرستانی

 از یکی در کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا

 یا حسابداری تحصیلی های رشته

 دولتی مدیریت

 

 52نفر به سهمیه  5از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

 

 

 

 اموراداریکارشناس 

بیمارستان بی بی 

 حکیمه گچساران

* * 1 0  

 شهرستانی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا 

مدیریت کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی 

 دولتی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

مدیریت منابع 

 انسانی دانشگاه

* * 1 0  

 استانی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا 

کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مدیریت 

 دولتی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

 شهید بیمارستان

 یاسوج جلیل

* * 1 0  

 شهرستانی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا 

کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مدیریت 

 دولتی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند
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 عنوان شغل

 

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 

 

متصدی امور دفتری 

 و بایگانی

بیمارستان بی بی 

 حکیمه گچساران

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  شهرستانی 0 1 * *

 تحصیلی مدیریت دولتی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

دانشکده 

 دندانپزشکی یاسوج

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  شهرستانی 0 1 * *

 تحصیلی مدیریت دولتی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

 شهید بیمارستان

 یاسوج جلیل

در رشته  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی شهرستانی 0 1 * *

 تحصیلی مدیریت دولتی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

 

 

 

کارشناس امور 

 حقوقی

شبکه بهداشت و 

 درمان کهگیلویه

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا  شهرستانی 0 1 - *

کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی حقوق کلیه 

 گرایش ها

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

شبکه بهداشت و 

 درمان بهمئی

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا  شهرستانی 0 1 - *

کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی حقوق کلیه 

 گرایش ها

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

مدیریت امور 

 حقوقی دانشگاه

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناس یا  استانی 0 1 - *

در رشته حقوق کلیه گرایش ها کارشناس ارشد 

و باالتر و فارغ  11به شرط داشتن معدل 

 التحصیل از دانشگاه های دولتی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند
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 عنوان شغل

 

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 
 

 مهندس تاسیسات

بیمارستان بی بی 

 حکیمه گچساران

 در ارشد کارشناسی یا کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 0 1 - *

 مهندسی یا مکانیک مهندسی  تحصیلی های رشته از یکی

 ها گرایش کلیه با تاسیسات

 ایثارگران در این رشته محل سهمیه ندارند

مدیریت دفتر فنی 

 دانشگاه

 در ارشد کارشناسی یا کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا استانی 0 1 - *

 مهندسی یا مکانیک مهندسی تحصیلی های رشته از یکی

 ها گرایش کلیه با تاسیسات

 ایثارگران در این رشته محل سهمیه ندارند

 

 

 

 مهندس برق

مدیریت دفتر فنی 

 دانشگاه

تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در دارا بودن مدرک  استانی 0 1 - *

 یکی از رشته های تحصیلی مهندسی برق  کلیه گرایش ها
 ایثارگران در این رشته محل سهمیه ندارند

 جلیل شهید بیمارستان

 یاسوج

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در  شهرستانی 1 2 - *

 کلیه گرایش هایکی از رشته های تحصیلی مهندسی برق  
درصد  52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 ایثارگران اختصاص می یابد

بیمارستان بی بی 

 حکیمه گچساران

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در  شهرستانی 0 1 - *

 یکی از رشته های تحصیلی مهندسی برق  کلیه گرایش ها
 سهمیه ندارندایثارگران در این رشته محل 

کارشناس 

 1 آزمایشگاه

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته  شهرستانی 0 1 * * دانشکده پزشکی یاسوج

 میکروبیولوژی
 ایثارگران در این رشته محل سهمیه ندارند

کارشناس 

 5آزمایشگاه 

 ارشد در رشتهدارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی  شهرستانی 0 1 * * دانشکده پزشکی یاسوج

 تحصیلی علوم تشریح وبافت
 ایثارگران در این رشته محل سهمیه ندارند

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته  شهرستانی 0 1 * * دانشکده بهداشت یاسوج کارشناس بهداشت

 تحصیلی آموزش بهداشت
 ایثارگران در این رشته محل سهمیه ندارند

کارشناس 

 3آزمایشگاه 

دانشکده پیراپزشکی 

 یاسوج

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته  شهرستانی 0 1 * *

 تحصیلی فیزیک پزشکی با پایه کارشناسی  فیزیک
 ایثارگران در این رشته محل سهمیه ندارند

کارشناس تحلیلگر 

 سیستم

مدیریت فن آوری 

 اطالعات دانشگاه

کارشناسی یا کارشناسی ارشد در  دارا بودن مدرک تحصیلی استانی 1 2 * *

 در کلیه گرایش ها یکی از رشته های تحصیلی کامپیوتر و
درصد  52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 ایثارگران اختصاص می یابد
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 عنوان شغل

 

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

کارشناس تربیت 

 بدنی خواهران

مدیریت خدمات 

 پشتیبانی دانشگاه

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا  استانی 0 1 * -

 کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی تربیت بدنی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

 معاونت دانشجویی و روانشناس

 فرهنگی

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در  استانی 0 1 * *

 رشته تحصیلی روانشناسی بالینی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

کارشناس روابط 

 عممومی

معاونت توسعه 

 مدیریت و منابع

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا  استانی 0 1 - *

کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی ادبیات 

،علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاری فارسی 

 وروابط عمومی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

 

 ناظمه
خوابگاه دانشجویی 

 یاسوج

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی  شهرستانی 1 2 * -

یاکارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مدیریت 

زبان و ادبیات -علوم قرآنی-امور فرهنگی

 تربیت بدنیفارسی و کارشناس 

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

 

معاونت دارو و غذا  حسابدار

 دانشگاه

کارشناسی یا  تحصیلی مدرک بودن دارا استانی 0 1 - *

 از یکی کارشناسی ارشد در

 حسابداری  تحصیلی های رشته

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

 

 

 کمک پرستار

 شهید بیمارستان

 یاسوج جلیل

 دیپلم حداقل تحصیلی  مدرک دارابودن شهرستانی 5 11 * *

 پرستاری کمک مدرک و

نفر به سهمیه  2از تعداد مورد نیاز 

 ایثارگران اختصاص می یابد.

بیمارستان بی بی 

 حکیمه گچساران

- * 2 5 
 

 شهرستانی
 دیپلم حداقل تحصیلی  مدرک دارابودن

 پرستاری کمک مدرک و

نفر به سهمیه  5از تعداد مورد نیاز 

 ایثارگران اختصاص می یابد.
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 عنوان شغل

 

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 شهید بیمارستان کارگزین

 یاسوج جلیل

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناس یا  شهرستانی 0 1 * *

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

کارشناس برنامه 

 ریزی

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناس یا  استانی 0 1 * * معاونت درمان

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی 

 و درمانی

سهمیه ایثارگران در این رشته محل 

 ندارند

کارشناس 

 پژوهشی

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناس  استانی 0 1 * * معاونت اجتماعی

 پژوهشگری

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

کارشناس 

 4آزمایشگاه 

معاونت تحقیقات و 

 فن آوری

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  استانی 0 1 * *

 تکوینی در رشته زیست شناسی سلولی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند
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 عنوان شغل

 

 محل جغرافیایی خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 
 

متصدی تاسیسات 

 مکانیکی

 شهید بیمارستان

 یاسوج جلیل

 شهرستانی 1 4 - *

 

دارابودن مدرک تحصیلی کاردانی تاسیسات 

 مکانیکی کلیه گرایش ها
نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

درصد ایثارگران اختصاص می  52

 یابد

بیمارستان بی بی 

 حکیمه گچساران

 تاسیسات کاردانی تحصیلی مدرک دارابودن شهرستانی 1 2 - *

 ها گرایش کلیه مکانیکی
نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

درصد ایثارگران اختصاص می  52

 یابد

 
 

متصدی تاسیسات 

 برقی

 شهید بیمارستان

 یاسوج جلیل

 شهرستانی 1 4 - *

 

دارابودن مدرک تحصیلی کاردانی برق کلیه 

 الکتروتکنیک–گرایش ها و الکترونیک 
نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

درصد ایثارگران اختصاص می  52

 یابد

بیمارستان بی بی 

 حکیمه گچساران

دارابودن مدرک تحصیلی کاردانی برق کلیه  شهرستانی 1 2 - *

 الکتروتکنیک–گرایش ها و الکترونیک 
نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

درصد ایثارگران اختصاص می  52

 یابد

کارشناس 

 تجهیزات پزشکی

 شهید بیمارستان

 یاسوج جلیل

بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی  دارا شهرستانی 0 1 * *

پزشکی بالینی، مهندسی پزشکی گرایش بیو 

 الکتریک، مهندسی پزشکی گرایش بیو مکانیک

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

بیمارستان بی بی 

 حکیمه گچساران

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی  شهرستانی 0 1 * *

پزشکی گرایش بیو  پزشکی بالینی، مهندسی

 الکتریک، مهندسی پزشکی گرایش بیو مکانیک

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند
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 نوان شغلع

 
 

 محل جغرافیایی خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 

 

 مراقب سالمت

 )ماما(

پایگاه های حاشیه 

 شهر یاسوج
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  شهرستانی 1 4 * -

 مامایی

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه 

 شهر گچساران
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  شهرستانی 1 4 * -

 مامایی

 52نفر به سهمیه  1تعداد مورد نیاز از 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه 

 شهر دهدشت
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  شهرستانی 1 2 * -

 مامایی

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

 

 

 مراقب سالمت زن

حاشیه پایگاه های 

 شهر یاسوج
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  شهرستانی 2 7 * -

 بهداشت عمومی )بهداشت خانواده(

 52نفر به سهمیه  5از تعداد مورد نیاز 

 .درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه 

 شهر گچساران
 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته شهرستانی 1 1 * -

 بهداشت عمومی )بهداشت خانواده(

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه 

 شهر دهدشت
 رشته در کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 2 5 * -

 (خانواده بهداشت) عمومی بهداشت

 52نفر به سهمیه 5از تعداد مورد نیاز 

 ایثارگران اختصاص می یابددرصد 

 

 

 

 مراقب سالمت مرد

پایگاه های حاشیه 

 شهر یاسوج
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  شهرستانی 1 5 - *

 بهداشت عمومی )مبارزه با بیماریها(

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه 

 گچسارانشهر 
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  شهرستانی 1 1 - *

 بهداشت عمومی )مبارزه با بیماریها(

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه 

 شهر دهدشت
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  شهرستانی 1 4 - *

 عمومی )مبارزه با بیماریها( بهداشت

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد
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 نوان شغلع

 

 محل جغرافیایی خدمت

  جنسیت

تعداد 

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 

 

کارشناس بهداشت 

 محیط

پایگاه های حاشیه شهر 

 یاسوج
 در کارشناسی  تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 5 * *

 محیط بهداشت  مهندسی رشته

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه شهر 

 گچساران
 در کارشناسی  تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 3 * *

 محیط بهداشت  مهندسی رشته

 می اختصاص نفر به سهمیه ایثارگران 1

 .یابد

پایگاه های حاشیه شهر 

 دهدشت
 در کارشناسی  تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 4 * *

 محیط بهداشت  مهندسی رشته

 می اختصاص ایثارگران سهمیه به نفر 1

 .یابد

 

 

کارشناس بهداشت 

 حرفه ای

شهر پایگاه های حاشیه 

 یاسوج
 در کارشناسی  تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 0 2 * *

 ای حرفه بهداشت  مهندسی رشته

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

پایگاه های حاشیه شهر 

 گچساران
 در کارشناسی  تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 2 * *

 ای حرفه بهداشت  مهندسی رشته

 52نفر به سهمیه  1نیاز از تعداد مورد 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه شهر 

 دهدشت
 در کارشناسی  تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 0 1 * *

 ای حرفه بهداشت  مهندسی رشته

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند

 
 

 

 پزشک عمومی

پایگاه های حاشیه شهر 

 یاسوج
 دررشته دکتری تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 5 * *

 عمومی پزشکی

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه شهر 

 گچساران
 دررشته دکتری تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 3 * *

 عمومی پزشکی

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه شهر 

 دهدشت
 دررشته دکتری تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 0 3 * *

 عمومی پزشکی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند
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 عنوان شغل

 

 محل جغرافیایی خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 بومینوع 

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 

 

 

 

 روانشناس

پایگاه های حاشیه 

 شهر یاسوج
 یا کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 2 5 * *

 کارشناسی

 بالینی روانشناسی رشته در ارشد

 سهمیه به نفر 5 نیاز مورد تعداد از

 می اختصاص ایثارگران درصد 52

 یابد

حاشیه پایگاه های 

 شهر گچساران
 یا کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 4 * *

 کارشناسی

 بالینی روانشناسی رشته در ارشد

 سهمیه به نفر 1 نیاز مورد تعداد از

 می اختصاص ایثارگران درصد 52

 یابد

پایگاه های حاشیه 

 شهر دهدشت
 یا کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 3 * *

 کارشناسی

 بالینی روانشناسی رشته در ارشد

 سهمیه به نفر 1 نیاز مورد تعداد از

 می اختصاص ایثارگران درصد 52

 یابد

 

 

 

 

 

 کارشناس تغذیه

پایگاه های حاشیه 

 شهر یاسوج
 یا کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 5 * *

 کارشناسی

 وعلوم تغذیه ،علوم تغذیه رشته در ارشد

 تغذیه در بهداشتی

 سهمیه به نفر 1 نیاز مورد تعداد از

 می اختصاص ایثارگران درصد 52

 یابد

پایگاه های حاشیه 

 شهر گچساران
 یا کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 4 * *

 کارشناسی

 وعلوم تغذیه ،علوم تغذیه رشته در ارشد

 تغذیه در بهداشتی

سهمیه  نفر به 1از تعداد مورد نیاز 

درصد ایثارگران اختصاص می  52

 یابد

پایگاه های حاشیه 

 شهر دهدشت
 یا کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 0 3 * *

 کارشناسی

 وعلوم تغذیه ،علوم تغذیه رشته در ارشد

 تغذیه در بهداشتی

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند
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 عنوان شغل

 

 محل جغرافیایی خدمت

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات

 زن مرد

 

 

 

 

 

 

کارشناس پذیرش 

 مدارک پزشکی و

 

 

 

پایگاه های حاشیه شهر 

 یاسوج
  رشته در کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 2 * *

 شاخه در کتابداری ، پزشکی مدارک آمارو

  یا سالمت اطالعات آوری فن ،کارشناس پزشکی

 ها گرایش تمام در کامپیوتر مهندسی

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

 

پایگاه های حاشیه شهر 

 گچساران
  رشته در کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 2 * *

 شاخه در کتابداری ، پزشکی مدارک آمارو

  یا سالمت اطالعات آوری فن ،کارشناس پزشکی

 ها گرایش تمام در کامپیوتر مهندسی

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه شهر 

 دهدشت
  رشته در کارشناسی تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 2 * *

کتابداری در شاخه  ، پزشکی مدارک آمارو

  یا سالمت اطالعات آوری فن پزشکی ،کارشناس

 ها گرایش تمام در کامپیوتر مهندسی

 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

 

 

 

 دندانپزشک

پایگاه های حاشیه شهر 

 یاسوج
 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز  دندانپزشکیدارا بودن مدرک تحصیلی دکتری  شهرستانی 1 3 * *

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه شهر 

 گچساران
 52نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز  دندانپزشکی دکتری تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 2 * *

 درصد ایثارگران اختصاص می یابد

پایگاه های حاشیه شهر 

 دهدشت
ایثارگران در این رشته محل سهمیه  دندانپزشکی دکتری تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 0 1 * *

 ندارند
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 عنوان شغل

 

 محل جغرافیایی خدمت

  جنسیت

تعداد 

مورد 

 نیاز

تعداد سهمیه 

درصد  72

 ایثارگران

 

 نوع بومی

 

 شرایط احراز

 

 توضیحات
 زن مرد

 

 

 

دستیار 

 دندانپزشک

 

پایگاه های حاشیه شهر 

 یاسوج
 تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 3 * *

 و دهان بهداشت کاردان تحصیلی مدرک

 دندانپزشک کمک و دندان

نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

درصد ایثارگران اختصاص می  52

 یابد

پایگاه های حاشیه شهر 

 گچساران
 تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 1 2 * *

 و دهان بهداشت کاردان تحصیلی مدرک

 دندانپزشک کمک و دندان

نفر به سهمیه  1از تعداد مورد نیاز 

درصد ایثارگران اختصاص می  52

 یابد

پایگاه های حاشیه شهر 

 دهدشت
 تحصیلی مدرک بودن دارا شهرستانی 0 1 * *

 و دهان بهداشت کاردان تحصیلی مدرک

 دندانپزشک کمک و دندان

ایثارگران در این رشته محل سهمیه 

 ندارند
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به اطالع داوطلبان شرکت در آزمون شرکتی می رساند پیرو آگهی درج شده در سایت این دانشگاه موارد ذیل به آگهی : دفترچه  اصالحیه

 .مذکور اضافه می گردد

 

آزمون تخصصی کلیه رشته های شغلی از بعضی از دروس اختصاصی مقطع دانشگاهی رشته شغلی مندرج در آگهی طرح می  توضیح: منبع سواالت

 .گردد

 .مرد( اضافه می گردد )مراقب سالمت  -مراقب سالمت )زن(  -به شرایط احراز رشته های شغلی مراقب سالمت ) ماما( « کاردانی » مدرک تحصیلی   -1

 .و کارشناسی بهداشت حرفه ای اضافه می گردد -به شرایط احراز رشته های شغلی کارشناسی بهداشت محیط « کارشناسی ارشد» مدرک تحصیلی  -2

اونت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از رشته های تحصیلی پژوهشگری علوم اجتماعی به شرایط احراز رشته شغلی کارشناس پژوهشی )مع -3

 .می گردداجتماعی( اضافه 

 :شرایط احراز دستیار دندانپزشک به شرح ذیل می باشد-4

  دارا بودن مدرک تحصیلی کاردان بهداشت دهان و دندان 

  دارا بودن دستیاری دندانپزشک به شرط داشتن حداقل مدرک دیپلمیا 

 :شرایط احراز کمک پرستاری به شرح ذیل می باشد -5

 داشتن حداقل مدرک دیپلم دارا بودن گواهینامه کمک پرستاری به شرط 

 .تغییر یافت سانتیمتر 561 سانتیمتر به حداقل 571به اطالع داوطلبان متقاضی شرکت در رشته ی ناظمه می رساند حداقل قد از  :جدید
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