
 بسمه تعالی

 «فراخوان »»

مراکز تحقيقاتی و درنظر دارد جهت تأمين نيروي انسانی مورد نياز ، گانی ونوشه بهار مازندران رخدماتی بازشرکت   

علوم پزشکی پژوهشکده هاي حوزه معاونت تحقيقاتی وفن آوري و دانشکده هاي تابعه معاونت آموزشی دانشگاه 

به صورت شرکتی )خرید برابر مفاد آگهی مذکور افراد واجد شرایط را  ازنفر 52 تعداددر مشاغل ذیل به  مازندران،

 شرح به شغلی مشخص شده عنوانبراي  مصاحبه تخصصی( و و )عمومیکتبی امتحان ق برگزاريطریاز  خدمات (

 .بکارگيري نمایدذیل شرایط و ضوابط 

 جدول مشاغل مورد نیاز

 ردیف
 

 شغل عنوان

رستان محل شه محل جغرافيایي خدمت

 خدمت

تعداد مورد 

 نياز

 تحصيلي احراز شرایط جنسيت

 رشته تحصيلي مقطع تحصيلي مرد زن

1 

ي
هش

ژو
ر پ

مو
س ا

شنا
ار

ک
 

اه
شگ

دان
ی 

ور
فنا

 و
ت

قا
حقي

ت ت
ون

عا
م

 

 پژوهشکده  اعتياد

 ساری

1 * * 

فــوق 

 ليســــانس

 روانشناس باليني یا روانشناسي سالمت

 ميکروب شناسي  یا اپيدميولوژی * * 1 رک (گوارش و کبد ارتوپدی )مشت 2

 * * 2 علوم دارویي 3

بيو تکنولوژی پزشکي  یا نانو فناوری  پزشکي  یا  علوم 

گياهان  دارویي یا مهندسي شيمي با گرایش  

 بيوتکنولوژی

4 
واحد توسعه تحقيقات باليني مرکز آموزشي 

 درماني بوعلي ساری

1 
* * 

 ی آمار زیستياپيدميولوژ گرایش

 رجيستری  سرطان وسایر ثبتها 5
1 

* * 
 انفور ماتيک پزشکي

 پژوهشکده بيماریهای خوني 7
1 

* * 
 هما تولوژی سلولي مولکولي یا ایمونولوژی

 مرکز تحقيقات کوهورت 8
1 

* * 
 آمار زیستي

 موسسه حيوانات آزمایشگاه 9
1 

* * 
 علوم دامي

 زیستوکسو پالسمو مرکز تحقيقات 11
1 

* * 
 انگل شناسي پزشکي یا قارچ شناسي پزشکي

 دفتر مجله مرکز تحقيقات 11
1 

* * 
 روانشناسي باليني

 مرکز تحقيقات سرطان گوارش 12
1 

 ایمونولوژی * *

13 
واحد توسعه  تحقيقات باليني مرکز آموزشي 

 درماني امام خميني )ره ( ساری

1 
* * 

      – ليسانس

 فوق ليسانس

 ارشد کارشناسعلوم آزمایشگاهي یا کارشناس 

 بيوشيمي

14 
 پرستار
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 بهشهر یپرستار دانشکده
 1 بهشهر

* * 

فــوق 

 ليســــانس

 پرستاری با کليه گرایشها

 یسار یيماما و یپرستار دانشکده 15
 1 ساری

 پرستاری با کليه گرایشها * *

11 

س
شنا

ار
ک

 
ور

ام
 

ش
وز

آم
 

 یسار يکپزش دانشکده

 ساری

2 
* * 

   يآموزش تیریمدیا   يآموزش یزیر برنامه و تیریمد

 یسار یداروساز دانشکده 17
1 

* * 

 یسار نايس يبوعل يدرمان يآموزش مرکز 18
1 

* * 

19 
)ره (  ينيخم امام يدرمان يآموزش مرکز

 یسار

3 
* * 

21 
کارآزمای آزمایشگاه 

 تحقيقات سالمت

 یها رشته یها گروه)  يپزشک دانشکده

 ي(پزشک یفناور

1 
* * 

، مهندسي شيمي با گرایش  بيوتکنولوژی پزشکي

 بيوتکنولوژی

21 
کارشناس حشره شناسي 

 و مبارزه با ناقلين
 دانشکده بهداشت ساری

1 
 و مبارزه با ناقلين حشره شناسي پزشکي * *

 کارشناس سالمت روان 22
 مرکزرار دانشکده پزشکي )محل استق

 (یسار زارع روانپزشکي و سوختگي

1 
 روانشناس باليني * *

 



  :توجه 

   و  ساری، نکا ، میاندرود ، قائمشهر، جویبار و سیمرغکليه متقاضيان بومی شهرستان هاي  شهرستان ساریبراي محل خدمت هاي

 حق شرکت در آزمون را دارند. و گلوگاهبهشهر، نکا کليه متقاضيان بومی شهرستان هاي  شهرستان بهشهربراي محل خدمت 

 درصورت «نظر مورد خدمت محل شهرستان» يبوم داوطلبان به ، يعاد نيمعلول و ثارگرانیا هاي هيسهم کسر از پس هيسهم هيکل 

 ظرفيت که صورتی در. افتی خواهد اختصاص فضلی، نمره ترتيب به و نمره حدنصاب کسب و آگهی در مندرج شرایط از برخورداري

 تا افراد بقيه پذیرش نگردد، تکميل خدمت محل شهرستان بومی داوطلبان بين از آگهی در مندرج شغلی هاي رشته از یك هر نياز مورد

 می صورت فضلی نمره ترتيب به شغلی رشته همان اولویت با « استان بومي» تانها به عنوانسسایر شهر داوطلبان بين از ظرفيت تکميل

 .پذیرد

 داوطلبان شپذیر شرایط -1

 :استخدام عمومي شرایط -1-1

 ایران تابعيت داشتن .1

  اساسی جمهوري اسالمی ایرانتصریح شده در قانون  ادیان از یکی یا اسالم مبين دین به تدین .2

 ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به التزام .3

 آقایان( قانونی)ویژه معافيت یا ضرورت دوره خدمت انجام .4

 مخدر و روانگردان مواد و دخانيات به اعتياد عدم .5

 موثر جزایی محکوميت سابقه نداشتن .6

طبق نظر کميسيون پزشکی یا گروه طب کار دانشگاه شوند )که براي آن می کاري انجام براي توانایی و روانی جسمانی، سالمت داشتن .7

 و شرکت هاي طب کار داراي مجوز قانونی  (

  :يعموم طیشرا خصوص در مهم تذكرات

 : از عبارتند ستندين آزمون نیا در شرکت به مجاز که يافراد

 . آنهاقراردادي  نيروهاي شرکتی و و خدمت بازخرید و بازنشسته یا و اجرایی هاي دستگاه پيمانی و ثابت رسمی، مستخدمين

 . یولتد موسسات و ها دستگاه ریسا و دانشکده/دانشگاه تابعه يواحدها توسط شدگان اخراج ای و خدمت از شدگان انفصال

 . باشند شده منع دولتی خدمات از صالح، ذي و قضائی مراجع آراء موجب به که افرادي

 ذکر مستلزم ها آن بر قانون شمول که یموسسات و دولت به وابسته هاي سازمان و یدولت هاي شرکت ها، سازمان ریسا به خدمت تعهد که يافراد

 .دارند است، نام

 .شده یآگه یليتحص رشته در معادل یليتحص مدارک دارندگان

 مدرک با مرتبط ريغ ای مرتبط از اعم شده یآگه یليتحص مقطع از باالتر یليتحص مقاطع در چه و شده اعالم یليتحص مقاطع در چه) انیدانشجو

 (.یآگه احراز طیشرا در شده درج یليتحص

 (شده یآگه شغل با مرتبط مدارک) یآگه در مندرج مشاغل احراز طیشرا در شده اعالم یليتحص مقاطع از باالتر یليتحص مدارک دارندگان

 از گردد محرز فوق موارد از یکی کهفراخوان  مراحل از كی هر در مذکور، يبندها نيمشمول از كی هر شرکت صورت در است ذکر به الزم

 .دنردگ یماخراج  ،بکارگيري  صورت در یحت  و محروم يبعد مراحل انجام

 

 

 



  شرایط اختصاصي: -2-1

 شرایط سنی داوطلبان: -2-1-1

 سال تمام براي دارندگان مدارک تحصيلی کارشناسی ارشد  44سال و حداکثر  11داشتن حداقل 

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

 کده  آزادگدان  همسدر  و فرزنددان  %( و باالتر،25 بيست و پنج درصد)جانبازان  همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، الف( جانبازان،

)دارندگان گواهی از معاونت نيروي  جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند اسارت سابقه باالتر و سال یك حداقل

توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزي؛ و یدا سدتاد مشدترک نيروهداي     یا معاونت  انقالب اسالمی پاسداران سپاه بسيج مستضعفين یا انسانی سازمان 

 باشند. می معاف سن حداکثر شرط مسلح)در خصوص کارکنان پایور نيروهاي مسلح و نيروهاي وظيفه( از

 سال. 5 ميزان تا برادر( و خواهر مادر، پدر، شهدا )شامل معظم ب( افراد خانواده

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

ن ح( داوطلبانی که طرح خدمت نيروي انسانی موظف)اجباري یا اختياري و یا در قالب تمدید طرح( را باستناد قانون خددمت پزشدکان و پيراپزشدکا   

 اند، به ميزان انجام خدمت فوق. انجام داده

 خ( مدت خدمت سربازي انجام شده.

 ضوابط و مقررات پذیرش مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان:  -2-1-2

 طدرح  انجدام  انید پا یگدواه  اید  تيد معاف يدارا سدت یبا یمد  «ياجبدار » طرح يدارا هاي رشته در راپزشکانيپ و پزشکان خدمت قانون نيمشمول( الف

 .باشند مربوطه خدمت

شدرکت نمایندد کده    ایدن فراخدوان   توانندد در  در صورتی می« اختياري»ي داراي طرح ( مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در رشته هاب

 ارائه نمایند.در صورت پذیرفته شدن دانشگاه محل گذراندن طرح را « انصراف از طرح» موافقت

 

 مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام: 

 باشند: ذیل مدارک داراي نام ثبت انزم در که نمایند نام ثبت فراخوان  این در توانندمی داوطلبانی صرفاً

 شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی در مندرج مدرک و مقطع تحصيلی -1

 ملی کارت -2

 شناسنامه عکسدار -3

 آقایان( )ویژه دائم معافيت یا و عمومی وظيفه نظام خدمت پایان کارت -4

 ایثارگري) ویژه داوطلبان ایثارگر( بر دال مدارک -5

 بهزیستی( سازمان از معلوليت گواهی )ارائه عادي معلوليت بر دال مدارک -6

 «(قانونی هايو سهميه امتيازات» «پ» بند شده در ذکر گانهچهار موارد از بر اساس هر یك مورد بودن )حسب بومی مدارک دال بر -7

 « يارياخت»هاي براي مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در رشته« انصراف از طرح»با  موافقتگواهی مبنی بر  -1

 

 مهم در خصوص مدارک مورد نیاز: تذكرات
شد،  خواهد بررسیرف قرارداد طشرکت   تخصصی توسط و آزمون عمومی در داوطلبان نمرات تعيين از پس متقاضيان، مدارک اینکه به توجه با

 این در مندرج شرایط با مغایر (علوليت عاديمو  گواهی اشتغال به کار، بومی بودن، مدارک ایثارگريداوطلبان )به ویژه  صورتی که مدارک لذا در

 درصورت حتی و مصاحبه استخدامی اوليه، نتایج اعالم ، فراخواناز مرحله هر در و کرد، نخواهد ایجاد متقاضی براي حقی گونه آگهی باشد هيچ



در صدورت   ضدمناً  .ندارد اعتراضی گونه هيچ حق و داوطلب شد خواهد سلب اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلبنهایی، امتياز،  پذیرش

 تطبيق اوليه انجام شده، مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود. و نياز، مدارک از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید

 

 ثبت نام :و مدارک مورد نیاز مهلت  ،نحوه -3

 بده سدایت اینترنتدی بده نشدانی      16/45/1337 مدورخ  نبهشد سده  لغایدت روز   47/45/1337مدورخ   شنبهیک موظفند از روزواجد شرایط متقاضيان  -3-1

vanoshemazandaran.ir    مراجعه و پس از مطالعه دقيق مفاد فراخوان و سایر موارد مرتبط با فراخوان که در همان صفحه قابل مشداهده اسدت

 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.در صورت واجد شرایط بودن 

 انكنزد ب 217143512644417و با شناسه واریز   2171435126444ریال به حساب شماره  444/354بت نام مبلغ : داوطلبان موظفند قبل از ث 1تذکر 

  .نمایند اسکن 4در زمان ثبت نام موضوع بند سایر مدارک با همراه نموده و فيش پرداختی را  واریزحساب متفرقه دانشگاه بنام  شعبه مرکزي ملی

داوطلبدان  بندابراین   امکان ثبت نام بعدي وجود ندارد و ثبت نام اوليه مالک عمل می باشدو یکبار ثبت نام را دارد ن : هر داوطلب تنها امکا 2تذکر  

 .در تکميل فرم ثبت نام نهایت دقت را بعمل آورند

 اینترنتی:ثبت نام  جهتمدارک مورد نياز -4

 تکميل برگ درخواست شغل   4/ 1

  () فيش پرداختیرسيد بانکی اسکن  2/4 

 . باشدکه بایستی متناسب با توضيحات سایت اینترنتی دانشگاه  3×4یك قطعه عکس اسکن  3/4

 : برنده  به شرکتتحویل  بررسی اوليه پس از اعالم نتایج جهتبه منظور  مدارک مورد نياز -5

 ینترنتیبرگ ثبت نام ا ینتپر

 (  یحجاب اسالم یتبا رعا) شده  یسیو پشت نو يدسف ينهبا زم  3 4 یك قطعه عکس

 تمام صفحات شناسنامه یراصل و تصو

  يلیمدرک تحص یراصل و تصو

 یپشت و رو کارت مل یراصل و تصو

 آقایان( یژهو)دائم  يتمعاف یا یعموم يفهخدمت نظام وظ یانکارت پا یراصل و تصو

 بر پرداخت حق ثبت نام آزمون . یمبن یبانک يداصل رس

 ودن ب یمدارک دال بر بوم یراصل و تصو

 یا بازنشستگی پدر یا مادر ( ینیحکم کارگز)مازندران  یمدارک مربوط به فرزند کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشک یراصل و تصو

 (استان انیثارگرو امور ا يدشه )بنياد یصالحخود را از مراجع ذ یگواهیا  یکارت شناسائذینفان  یستضرور یثارگران(ای)قانون یتهاياعمال اولوبراي 

 .یندنما یلمدارک تحو یرحسب مورد اخذ و همراه با سا

 تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

 به ثبت نام ناقص و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارک و وجوه پرداختی به هيچ وجه مسترد نمی شود.  

 :  مصاحبه زمان و محل توزیع كارت و برگزاری -6

سدایت  از طریدق  پدس از بررسدی مددارک     ،فراخدوان هر گونه اطالع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاري ، نحوه صددور کدارت شدرکت در     

از جمله دریافت و پرینت کارت ورود به جلسه که تداری،، زمدان و   داوطلبين موظفند جهت آگاهی از اطالعيه ها  بنابراینانجام خواهد شد. شرکت 

  به سایت مراجعه نمایند.، شد خواهدانجام در آن قيد محل 



 موادآزمون كتبي

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

اي بر (2( براي سواالت حيطه عمومی و ضریب دو )1ضریب یك ) اي باچهارگزینه صورت به اختصاصی و عمومی دروس آزمون کليه

 به ازاي هر سه پاس، غلط، یك پاس، صحيح حذف خواهد شد. سواالت حيطه تخصصی طراحی خواهد شد. ضمناً

 شود:می تعيين زیر شرح به عمومي آزمون موادالف : 

 ICDL) گانه هفت هاي اطالعات )مهارت فنّاوري -1

 مقدماتی آمار و ریاضی -2

 فارسی ادبيات و زبان -3

 اسالمی معارف -4

 عمومی انگليسی انزب -5

 اساسی حقوق و اجتماعی دانش عمومی، اطالعات -6

 عمومی هاي توانمندي و هوش -7

 این در و بوده معاف اسالمی معارف هاي سوال به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در مصرح دینی اقليتهاي -تبصره

 .شد خواهد محاسبه عمومی آزمون هايلسوا سایر دهش تراز مجموع براساس داوطلبان، این مکتسبه صورت نمره

 :پرستاری و كارشناس آموزشي تخصصي آزمون موادب : 
 مدیریت آموزشي -مدیریت وبرنامه ریزی آموزشي ارشد

 دکترعلی عالقه بند)آخرین چاپ( -مبانی نظري واصول مدیریت آموزشی-1

 مبانی برنامه ریزي آموزشی دکترفيوضات )آخرین چاپ(-2

 دکترعلی اکبرسيف)آخرین چاپ( -اندازه گيري ، سنجش وارزشيابی-3

 ارشد بيوتکنولوژی پزشکي     

 .سيروس زینلی  . انتشارات اشراقيه 2416براوون  DNAمنبع :  کلونينگ ژن و آناليز     -مهندسی ژنتيك -1

 لی  . انتشارات اشراقيه .سيروس زین2416براوون  DNAمنبع :  کلونينگ ژن و آناليز     -بيوتکنولوژي   -2

 منبع: داده پردازي زیستی. نقوي   .ملبویی   .انتشارات دانشگاه تهران     -بيوانفورماتيك   -3

 دکترعلی اکبرسيف)آخرین چاپ( -اندازه گيري ، سنجش وارزشيابی-4

 ارشد حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين    

منبع : کليدات حشدره شناسدی  پزشدکی     دکتدر مرتضدی زعديم .دکتدر سديدمحمدعلی سديدي رشدتی. دکتدر                 -کليات حشره شناسی  پزشکی   -1

 محمدابراهيم صائبی .   انتشارات دانشگاه تهران

 دکترعلی اکبرسيف)آخرین چاپ( -اندازه گيري ، سنجش وارزشيابی-2

 ارشد پرستاری     

 منبع :   داخلی جراحی        برونر      , منبع :  داخلی جراحی         تالن     -داخلی جراحی  -1

 دکترعلی اکبرسيف)آخرین چاپ( -اندازه گيري ، سنجش وارزشيابی-2



 ارشد روانشناسي باليني   

 نظریه هاي شخصيت وروان درمانی     -1

 ترجمه سيدمحمدي(–نظریه هاي کاربست مشاوره و روان درمانی )جرالد کوري   ,  2412منبع :  نظریه هاي شخصيت شولتز . سولتز ویراست دهم 

 ارزیابی وتشخيص وآماري اختالالت روانی-2

 – 5DSMراهنماي تشخيصی و آماري اختالل هاي روانی   , 2416مارنات –منبع :     راهنماي دوجلدي سنجش روان گري گرات 

 برسيف)آخرین چاپ(دکترعلی اک -اندازه گيري ، سنجش وارزشيابی-3

 کارشناس امور پژوهشي  سواالت آزمون تخصصي

 الف( آمار و اپیدمیولوژی  

 ب( روش تحقیق میباشد  

 نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه -1

 به ترتيب زیر صورت خواهد گرفت: هر یك از عناوین شغلی در  انتخاب افرادو  تعيين حد نصاب، اعالم نتيجه

  .)مجموع نمرات کل عمومی و اختصاصی( این نمره مالک تعيين حدنصاب خواهد بودداوطلبان اوليهنمره کل محاسبه  -1

به منظور بررسی , : شرط الزم )و نه کافی( براي اعمال امتيازات و سهميه هاي قانونی و انتخاب داوطلبان تعيين حدنصاب نمره علمی الزم -2

آزمون در هر یك از مشاغل می باشد که به روش زیر  نمره باالترین نفر داراي امتياز سه ميانگين درصد 54مدارک، بر مبناي کسب حداقل 

 گردد:تعيين می

 

 

 در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز در یك رشته شغلی، ممکن است حد نصاب نمره آزمون تا تکميل ظرفيت کاهش داده شود. -تبصره

و اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول بر اساس نمره فضلی  حاسبه نمره کل نهاییمهاي قانونی و ها و سهميهامتيازات، اولویت اعمال -3

 شرکت حداکثر تا سه برابر در مشاغل داراي مصاحبه از طریق وب سایت 

 در زمان مقرر بررسی مدارک  و مستنداتجهت  4دعوت از مشمولين بند  -4

داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایيد) امضا و اثر انگشت( داوطلب رسيده سوابق و مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاري  انطباق -5

 باشد و تایيد آن از سوي دانشگاه.

 )بر اساس مدارک و مستندات  مثبته(  تایيد شدهاعمال امتيازات و سهميه هاي  -6

 محل انتخابی با رعایت موارد ذیل: رشته با توجه به ظرفيت پذیرش در  اعالم نتيجه -7

ها و ضرایب %( نمره کل آزمون کتبی )پس از احتساب سهميه74) درصد بر اساس هفتاد,  «با انجام مصاحبه»شيوه پذیرش  (الف 

  .%( نمره مصاحبه34) درصد سی مربوطه(  و

 کل نهایی. معرفی افراد به گزینش، )در صورت داشتن مصاحبه پس از انجام مصاحبه( به تعداد یك برابر ظرفيت پذیرش، به ترتيب نمره-3

  های قانوني و نحوه اعمال آنهاامتیازات و سهمیه 

 الف سهمیه ایثارگران 
 احراز شرایط)  یآگه در مندرج شرایط هيکل از داوطلبان برخورداري به ومشروطفراخوان  در شرکت طریق از صرفاً ایثارگران سهميه از استفاده -1

 .بود خواهد لیذ موارد تیرعا با و(  یآگه در مندرج یاصاختص و یعموم طیشرا و بومی طیشرا,  تحصيلی مدرک

  ميانگين نمره کل اوليه سه نفر داراي باالترین امتياز در هر شغل ×% 54=حدنصاب 

 



 پنج و بيست جانبازان فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر و آزادگان جانبازان، شامل ایثارگران به سهميه%( 25) درصد پنج و بيست(  الف

 .ابدی یم اختصاص شاهد برادر و اهرخو و اسارت یکسال باالي و سال یك داراي آزادگان فرزندان و همسر و باالتر و درصد

 زیر جانبازان فرزندان و آنان فرزندان و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان به سهميه%( 5)  درصد پنج(  ب

 . یابد می اختصاص اسارت یکسال از کمتر آزادگان فرزندان و%( 25) درصد پنج و بيست

 . شد خواهد انجام گر،یکدی با سهیمقا در طیشرا واجد ثارگرانیا نيب از یفضل نمره بيترت به مربوطه هيسهم درحد گرانثاریا انتخاب)  ج

 داشتن وفراخوان  در شرکت و نام ثبت صورت در رزمندگان) باشد می رزمندگان با استخدامی، سهميه درصد پنج مشمولين در انتخاب اولویت(  د

 خود بين در و داشته قرار بعدي اولویت در مذکور سهميه مشمولين سایر و( شد خواهند انتخاب مکتسبه فضلی نمرات اساس بر و الزم احراز شرایط

 .پرداخت خواهند رقابت به

 . گرفت خواهد صورت طیشرا واجد داوطلبان ریسا با رقابت قیطر از ثارگرانیا هيسهم درصد 34 بر مازاد رشیپذ(  ذ

 از یگواه وارائه اخذ به يازين آن ریتصو ارائه با ثارگرانیوامورا ديشه اديازبن ییشناسا کارت داشتن درصورت شهدا محترم وخانواده جانبازان(  ر

 . ندارند مذکور اديبن

 همربوط یقانون هيسهم درصد(  3) سه از یفضل نمره بيترت به نمره نصاب حد وکسب یدرآگه مندرج طیشرا بودن دارا شرط به يعاد نيمعلول -2

 .بود خواهند برخوردار

 .یابد می اختصاص آگهی در مندرج شرایط از برخورداري درصورت بومی داوطلبان ریسا به مجوز سهميه باقيمانده تمامی -3
 

 مهم در خصوص ایثارگران: تذكرات بسیار

 کسب و همچنين معدل شرط حداقل سن، شرط شهيد( صرفاً رعایت برادر و خواهر استثناء )به ایثارگران درصد 25 براي مشمولين سهميه 

 باشد. بدیهی است سایر شرایط اختصاصی درج شده در آگهی الزم الرعایه خواهد بود.نمی الزامی آزمون نمره نصاب حد

  ر تواند دباشند. به عبارت دیگر هر داوطلب میدرصد و یا بالعکس نمی 5مندي از سهميه استخدامی درصد مجاز به بهره 25مشمولين سهميه

هاي مشخص شده را انتخاب نماید که قابل تغيير در هنگام بررسی مدارک نيز هنگام ثبت نام در صورت مشمول بودن، صرفاً یکی از سهميه

 نخواهد بود.

  درصد )اعم از جانبازان و خانواده محترم شهدا( حتی در صورت داشتن کارت شناسایی از بنياد شهيد و امور  25کليه مشمولين سهميه

 . ارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنياد استان می باشندایث

 پ( سهمیه آزاد

درصورت برخورداری از « شهرستان»بومی به داوطلبان  و معلولين عادي، هاي استخدامی ایثارگرانسهميه پس از کسر سهميهکليه 

 نياز مورد ظرفيت که صورتی درهد یافت. اختصاص خوابه ترتيب نمره فضلی، ، كسب حدنصاب نمرهشرایط مندرج در آگهي و 

 تکميل تا افراد بقيه پذیرش نگردد، تکميل خدمت محل شهرستان بومی داوطلبان بين از آگهی در مندرج شغلی هاي رشته از یك هر

 .پذیرد می ورتص فضلی نمره ترتيب به شغلی رشته همان اولویت با«  استان بومی» سایر شهرستانها به عنوان داوطلبان بين از ظرفيت

 تلقی «استان» یا بومی «شهرستان» بومی حسب مورد داوطلب باشند، زیر هايویژگی از یکی داراي حداقل که : افراديشرایط بومي بودن

 .گردندمی

 : ن واستا بومي شهرستان

 .رشته محل یکی باشد و استان شهرستان با وي همسر یا داوطلب تولد محل واستان  شهرستان -1

خدمت  محل واستان شهرستان که بازنشسته( یا و شاغل از )اعم مسلح نيروهاي یا و دولت پيمانی و رسمی کارمندان ر و فرزندانهمس -2

 .باشد یکی رشته محل واستان شهرستان با آنان بازنشستگی یا فعلی



 واستان شهرستان متناوب در یا متوالی تصور به دبيرستان( را راهنمایی، تحصيلی)ابتدایی، سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -3

 .باشد کرده طی رشته محل

  

 تذکرات :

        یخددمات  شدرکت انجام کليه فرآیندهاي بکارگيري و اشتغال نيروها و پاسخگویی به آندان در خصدوص نحدوه فراخدوان و بکدارگيري بعهدده 

 خواهد بود. مازندران بهار ونوشه یبازگان

  در صدورت رضدایتمندي از نحدوه خددمتی ،      بدوده و  بصدورت موقدت    برندده توسط شدرکت  ته شده در فراخوان با نيروهاي پذیرفانعقاد قرارداد

 برحسب نياز قرارداد آنان تمدید خواهد شد .

  نخواهند داشت و تعهدي براي دانشگاه براي تداوم اشتغال را نيروهاي جذب شده هيچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 ستخدام آنان ایجاد نخواهد کرد .و ا

 اهد بود و در هر مرحله از مراحدل ثبدت   وبر عهده داوطلب خ ابط و شرایط اعالم شده در متن فراخوان مسئوليت ناشی از عدم رعایت دقيق ضو

ام مراحل بعددي محدروم   است از انج فراخوانداده یا فاقد شرایط مندرج در واقع نام ، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف 

 اخراج خواهد شد.  از شرکت خواهد شد و یا پس از انعقاد قرارداد کار

      داوطلبان باید به شرکت طرف قرارداد متعهد شوند که کليه مدارک و مستندات ارائه شده صحيح بدوده و در صدورت دادن اطالعدات خدالف

 وارده به شرکت و دانشگاه را بپردازد. واقع، شرکت مجاز به اخراج آنها بوده و داوطلب باید خسارت 

  در صورت پذیرفته شدن داوطلب به شرکت الزامی خواهد بود.  ارسالیمدارک کليه تائيدیه اصل و یا ارائه 

  ادامه اشتغال آندان  و  شدد نه هسته گزینش دانشگاه معرفی خواهباز طریق شرکت براي بررسی و تایيد صالحيت عمومی  نهاییپذیرفته شدگان 

 . بالمانع خواهد بود و در صورت عدم تائيد از ادامه اشتغال منع خواهند شد و تائيد صالحيت عمومی  یپس از طی مراحل گزینش

  بده  براي تکميل پرونده گزینشدی  ، طبق برنامه تنظيمی در مهلت مقرر به هسته گزینش ،  آنانموظفند پس از اعالم اسامی نهایی پذیرفته شدگان

بجداي وي بده    نفرات بعديکان لم یکن تلقی شده و  آناندر صورت عدم مراجعه، در مهلت مقرر قبولی  گاه مراجعه نمایند.هسته گزینش دانش

 گزینش معرفی خواهند شد.

  روز فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و شروع بکدار بده شدرکت مراجعده      15پذیرفته شدگان اصلی پس از دعوت به کار، حداکثر

 جهت شروع بکار دعوت بعمل می آید. ت عدم مراجعه در مهلت مقرر از  نفرات بعدي به ترتيب نمرهرنمایند. در صو

 

 با آرزوي موفقيت
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