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راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون فهرست   



  

در واحد هاي تابعه و نگهبان سرايدار ، ناظمه خوابگاه  نگهبانتامين نيروي انساني  جهت  طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشكي بيرجند در نظر داردشركت 

آزمون و  مصاحبه تخصصي ، كتبي انجام  آزمون ازاز طريق فراخوان و طي مراحل قانوني پس ،از افراد واجد شرايط را   نفر 14تعداد دانشگاه ، 

  )شركتياز بخش غير دولتي ( (تامين نيرو)خريد خدماتبصورت بيرجند با هماهنگي و نظارت دانشگاه علوم پزشكي   آمادگي جسماني

  د . بكارگيري نماي

 اين نيروها طرف قرارداد شركت غير دولتي بوده و هيچ گونه رابطه استخدامي با دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ندارند و تعهد استخدامي و يا تذكر مهم :

  تداوم انجام كار براي دانشگاه به هيچ عنوان ايجاد نمي نمايند.
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 . تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران •

 . تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران      •

 . التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران •

  (ويژه آقايان )  داشتن كارت پايان خدمت دوره ضرورت نظام وظيفه •

كه گواهي نامه پايان دوره تكميلي بسيج و كارت عضويت بسيج پذيرفته مي شود در صورتي  صرفا جهت ايثارگرانمعافيت غير پزشكي  تبصره :

 .فعال را ارائه نمايند 

 . عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و روان گردان •

 . نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر •

مي ، پيماني،  يا قراردادي  دانشگاه و يا ساير دستگاههاي دولتي يا نهاد هاي عمومي داوطلبين تا قبل از پايان مهلت ثبت نام نبايد مستخدم رس •

 . غير دولتي باشند

در صورت استخدام در هر يك از دستگاه هاي مذكور پس از اتمام مهلت ثبت نام ، بايستي قبل از شروع به كار انصراف خود را از  تبصره :

 دستگاه مربوطه ارائه نمايند.

 .داشتن سالمت جسماني، رواني و توانايي انجام كاري كه براي آن بكارگيري مي شوند  •

 نداشتن منع بكارگيري در دستگاههايي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني. •

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: اختصاصي)  شرايط  2    

  (يك) مي باشد. 1جدول رشته هاي شغلي جدول شماره شرايط احراز و مدارك تحصيلي مطابق با  الف )

  (در تمامي مقاطع)باشد . 14كل مدرك تحصيلي داوطلب بايستي حداقل معدل ب) 

  

 

و مقررات شركت در آزمون بخش اول : شرايط  
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  شرايط سني داوطلبان :  ) پ

 روز)   29ماه و  11سال و  29( سال تمام 30 حداكثر و روز ) 29ماه  و  11سال و  19(سال سن تمام  20حداقل دارندگان مدرك ديپلم :   •

 روز) 29ماه و  11سال و  31سال تمام ( 32دارندگان مدرك فوق ديپلم: حداكثر  •

  روز) 29ماه و  11سال و  34سال تمام ( 35: حداكثر ليسانس دارندگان مدرك  •

  موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره :        

 .سربازيانجام شده مدت خدمت  •

بهداشت  ، نگهباني) دانشگاههاي علوم پزشكي و يا موسسات وابسته به وزارت انتظامات هاي حفاظت فيزيكي(واحدسابقه خدمت در  مدت •

(حداكثر به پرداخت حق بيمه محل خدمت بهمراه سوابق حراست (حفاظت فيزيكي) ، با ارائه تاييديه از واحد  درمان و آموزش پزشكي

 . سال ) 5ميزان 

و  ، فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل يكسال و باالتردرصد  25جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهداء ، فرزندان و همسر جانبازان  •

 مي باشند . از شرط حداكثر سن معافشش ماه حضور داوطلبانه در جبهه  لسابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقباالتر 

 سال. 5افراد خانواده معظم شهدا شامل پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا ميزان حداكثر  •

 رزمندگان داراي كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ميزان مدت حضور در جبهه. •

داوطلبيني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف  را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت  •

 مذكور . 

  سانتي متر . 170قدحداقل ج ) 

 )BMI< 30 >18( باشد.  18و باالتر از  30) كمتر از BMIشاخص توده بدني ( د)

آزمون آمادگي جسماني ،  ( از داوطلباني كه حد نصاب نمره آزمون كتبي را كسب نمايند مهارت هاي بدني داشتن آمادگي جسماني و كسب ذ)

  .بعمل خواهد آمد) نيز و مصاحبه تخصصي

  )نگهبان سرايدار(ويژه متقاضيان  2دارا بودن گواهي نامه رانندگي پايه  )ك

 بايستي متاهل باشند  رشته شغلي نگهبان سرايدارمتقاضيان  )گ

  تمامي داوطلبين بايستي بومي محل مورد تقاضا يا بومي شهرستان محل مورد تقاضا باشند . و)

  داوطلبين بومي استان و غير بومي حق شركت در آزمون را ندارند. تبصره :

  . داشتن گواهي پايان طرح يا معافيت از طرح ويژه رشته هاي تحصيلي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان ي)

برسد ، در تا پايان مهلت ثبت نام به اتمام  حداكثر بايستي خدمت طرح ايشان  داوطلبيني كه در حين خدمت طرح اجباري خود مي باشند صره :تب

  غير اينصورت حق شركت در آزمون را نخواهند داشت .
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 انجام خواهد گرفت . بومي شهرستان سپس محل مورد تقاضا و از بين داوطلبين بوميپذيرش صرفا 

 درصد پنج و بيست استخدامي سهميه :(بومي محل مورد تقاضا يا بومي شهرستان) درصد ايثارگران بومي 25سهميه  •

 فرزندان و همسر و باالتر و درصد پنج و بيست جانبازان فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر و آزادگان جانبازان، شامل ايثارگران

ندي مكه در اين صورت ايثارگران مكلفند جهت بهره . باشند مي شاهد برادر و خواهر و اسارت يكسال باالي و سال يك داراي آزادگان

(عالوه بر نمره  و در بين خود به رقابت بپردازند ثبت نام ، قيد گرديده )درصد 25ايثارگران (از سهميه مذكور در رشته محل هايي كه صرفا 

.توصيه مي شود جهت اطمينان از برخورداري از سهميه  )مكتسبه ، اولويت هاي مندرج در قانون جامع ايثارگران نيز مالك عمل خواهد بود

 مذكور قبل از ثبت نام به بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مراجعه نمايند.

  درصد قرار خواهند گرفت. 25خواهر و برادر شهيد پس از كسب حد نصاب نمره آزمون كتبي در سهميه  :1تبصره 

درصد) شركت  25درصد در صورتي كه در كد محل هاي مشخص شده (صرفا ايثارگران  25داوطلبين ايثارگر داراي سهميه  :2تبصره 

و  (طبق تبصره بند پ  شرايط اختصاصي اين آگهي)سقف سنياز  شهيد) ، شرط كسب حد نصاب نمره (به استثناي خواهر و برادر نمايند از

  مفاد اين آگهي الزامي مي باشد. شرايط داشتن ساير بديهي است . معاف خواهند بوداعالمي در اين آگهي ،  شرط حداقل معدل 

 به (%5 ) درصد پنج استخدامي سهميه :(بومي محل مورد تقاضا يا بومي شهرستان) بوميدرصد ايثارگران  5سهميه   •

 ) درصد پنج و بيست زير جانبازان فرزندان و آنان فرزندان و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

ندي از سهميه مو در اين صورت ايثارگران مكلفند جهت بهره  يابد مي اختصاص اسارت يكسال از كمتر آزادگان فرزندان و (% 25

 نمايند.  ، ثبت نامقيد گرديده   )/آزاددرصد5ايثارگر(مذكور در رشته محل هايي كه 

 الزامي مي باشد.درصد ايثارگران)  5(سهميه رعايت كليه شرايط مندرج در اين آگهي براي مشمولين اين سهميه  :1تبصره        

داشتن ساير شرايط مندرج در آگهي از شرط حد نصاب در آزمون معاف  رزمندگان در صورت ثبت نام و شركت در آزمون و :2تبصره 

  درصد) 5مي باشند. (در حد سهميه 

) به داوطلبان شركت طبق بند هاي فوق  كليه سهميه هاي باقيمانده (پس از كسر سهميه هاي ايثارگران بومي سهميه داوطلبين بومي : •

  در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي اختصاص خواهد يافت .  بومي شهرستانسپس محل مورد تقاضا و  كننده بومي
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  به افرادي اطالق  مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد :   محل مورد تقاضا بومي •

 .باشد يكي تقاضا مورد محل با وي همسر يا داوطلب تولد محل  الف)

 بازنشستگي يا فعلي محل خدمت كه )بازنشسته يا و شاغل از اعم(مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر ب)

 .باشد يكي آنان تقاضاي مورد محل با آنان

 

 طي تقاضا مورد محل متناوب در يا متوالي صورت به را ) دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،(تحصيلي سنوات از سال (4 )چهار حداقل داوطلب ج)

  .باشد كرده

تقاضا  مورد محل در زمان ثبت نام اولين روز بيمه منتهي به حق پرداخت سابقه سال (4 )چهار حداقل وي، همسر ويا مادر پدر، يا داوطلب د)

  . است احتساب قابل مذكور موارد از يكي توسط صرفاً شده تعيين مدت به بيمه حق پرداخت .باشند داشته را

استشهاد معتمدين محل با تاييد شوراي اسالمي (. مراجع ذيربطمورد تقاضا با تاييد  محلسال سكونت در  10سابقه حداقل  ه )

در صورتي كه محل مورد تقاضا روستا باشد گواهي شوراي اسالمي با تاييد دهيار و خانه بهداشت و شبكه بهداشت و  ) /فرمانداري/كالنتري محل

 3    درمان شهرستان مربوطه خواهد بود.



  .باشد مي نام ثبت زمان در كشوري تقسيمات بودن، بومي تعيين براي محل مبناي تذكر :

  به افرادي اطالق  مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد :   شهرستان بومي •

 .باشد يكي تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر يا داوطلب تولد محل شهرستان  الف)

 يا فعلي محل خدمت شهرستان كه )بازنشسته يا و شاغل از اعم(مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسرب)

 .باشد يكي آنان تقاضاي مورد محل شهرستان با آنان بازنشستگي

 مورد محل شهرستان متناوب در يا متوالي صورت به را ) دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،(تحصيلي سنوات از سال (4 )چهار حداقل داوطلب  ج)

  .باشد كرده طي تقاضا

تقاضا  مورد محل شهرستان در بيمه منتهي به زمان ثبت نام حق پرداخت سابقه سال (4 )چهار حداقل وي، همسر ويا مادر پدر، يا داوطلب د)

  است احتساب قابل مذكور موارد از يكي توسط صرفاً شده تعيين مدت به بيمه حق پرداخت .باشند داشته را

(استشهاد معتمدين محل با تاييد شوراي اسالمي مراجع ذيربطسال سكونت در شهرستان مورد تقاضا با تاييد  10سابقه حداقل  ه )

و /فرمانداري/كالنتري محل ) در صورتي كه محل مورد تقاضا روستا باشد گواهي شوراي اسالمي با تاييد دهيار و خانه بهداشت و شبكه بهداشت 

  درمان شهرستان مربوطه خواهد بود.  

  .باشد مي نام ثبت زمان در شوريك تقسيمات بودن، بومي تعيين براي شهرستان مبناي تذكر :

والدين يا همسر خود استفاده نمايد كه ، داوطلب در صورتي مي تواند از بندهاي مربوط به اشتغال ، بازنشستگي يا پرداخت حق بيمه  : 1تبصره 

  باشد.زمان تحقق موضوع پس از تاريخ تولد يا ازدواج داوطلبين 

خت حق بيمه ، صرفا  پرداخت هايي كه در قبال اشتغال فرد صورت گرفته لحاظ خواهد شد و در خصوص بندهاي مربوط به پردا  : 2تبصره 

  محل يا شهرستاني كه بيمه بابت آن پرداخت شده است مالك عمل مي باشد .(نه شهرستان صادر كننده گواهي پرداخت حق بيمه)
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 خواهد بود.   www.bums.ac.ir به آدرس دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  ثبت نام صرفا به صورت الكترونيكي و از طريق سايت •

به آدرس  17/10/1397دوشنبه مورخ لغايت پايان روز  1397/10/11 مورخ روز سه شنبه متقاضيان واجدالشرايط مي بايست از •

  . مراجعه و اقدام به ثبت نام و كد رهگيري دريافت نمايند  www.bums.ac.irاينترنتي 

  : مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتي •

  (هر گونه تبعات ناشي از ورود ناقص يا اشتباه اطالعات بعهده داوطلب مي باشد.) ( با دقت تكميل گردد ) ثبت نام الكترونيكيتقاضانامه تكميل  الف )

به نام  IR890130100000000192846176حساب شماره به ) ريال  سيصد و شصت هزار( ريال 360000رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ    ب)

  و ارائه آن در روز آزمون ، الزامي خواهد بود) نماييد(فيش واريزي را نزد خود نگهداري . بيرجند سالمت فجرخدمات ، بهداشتي و درماني شركت 

 شرايط اساس بر را آن و فايل اسكن نموده زير مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايست مي داوطلب : شده اسكن عكس فايل ارسال ج )

  :نمايد ارسال آزمون سامانه طريق از و آماده ذيل

  

زمان و نحوه ثبت نام ، منابع آزمون:  دومبخش   
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  كه در سال جاري گرفته شده باشد (تمام رخ) . 3*4عكس  -

 پيكسل باشد . 300*400و حداكثر 200*300عكس اسكن شده بايد حداقل  -

  .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -

  .باشد مشخصآنان ،  كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس -

  .باشد بيشتر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخيره فايل حجم -

  .باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد هاي حاشيه -

   .باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكان حتي -

 

 با مطابق و عكس اصل از است الزم داوطلبان و نميباشد قبول قابل .....و شناسنامه ملي، كارتي ، شناساي كارتهاي روي از عكس اسكن:  1تذكر 

  .نمايند اسكن به اقدام فوق، توضيحات

بديهي است اطالعات ارسالي در ثبت نام اينترنتي صرفا مالك عمل جهت شركت در آزمون خواهد بود و اعالم نتايج اوليه پس از برگزاري  : 2تذكر

و سقم مدارك ارسالي و تحويلي افراد با اطالعات ثبت شده اوليه در سيستم (از نظر مدرك تحصيلي ، و كنترل مدارك و صحت  يا مصاحبه آزمون

  اعالم خواهد شد.  دانشگاه شرط سني ، بومي ، ............) و با رعايت سهميه هاي در نظر گرفته شده و به ترتيب نمره فضلي آزمون از طريق سايت

  ارسال و تحويل مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود .ه ثبت نام ناقص و يا : ب 3تذكر

   ▬▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: شيوه برگزاري آزمون  )  6

برگزار خواهد گرديد . لذا داوطلبان  مي بايستي نسبت به   آزمون آمادگي جسمانيهمچنين و ، مصاحبه آزمون به صورت كتبي  •

   اقدام نمايند . ثبت نامسايت اطالعيه هاي منتشره در كنترل مداوم روزانه 

  ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: زمان و محل توزيع كارت  )  7

علوم پزشكي  دانشگاهاز طريق سايت  20/10/1397و  19/10/1397 مورخو پنج شنبه  چهارشنبهكارت ورود به جلسه آزمون  در روز  •

قابل چاپ خواهد بود. همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به   www.bums.ac.irبه آدرس  بيرجند

  اطالع داوطلبين خواهد رسيد. 

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬:    زمونآو منابع مواد )  8

معارف اسالمي    – 4فن آوري اطالعات  – 3زبان انگليسي عمومي   -2زبان و ادبيات فارسي   -1توانمنديهاي عمومي شامل :  آزمون •

به صورت چهار گزينه اي    ) سوال60در مجموع به تعداد ( رياضي و آمار مقدماتي  -6اطالعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني  -5

  با ضريب يك  طراحي خواهد شد .

  اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع  مي شود .  تبصره  :

  . )به ازاي هر سه پاسخ غلط  دارد(يك نمره منفي آزمون نمره منفي : 1تذكر
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به  )يسانسفوق ديپلم و لدانشگاهي (جهت داوطلبين مدرك تحصيلي ديپلم و داوطلبين مدرك تحصيلي در دو سطح سواالت عمومي  : 2تذكر 

  صورت جداگانه خواهد بود . 

بديهي است پس از تعيين نمرات ، انتخاب افراد از بين تمامي داوطلبين ديپلم ، فوق ديپلم و ليسانس به ترتيب نمره فضلي صورت  : 3تذكر 

  خواهد پذيرفت . 

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: مدارك مورد نياز   )  9

آدرسي كه متعاقبا اعالم خواهد به مدارك ذيل را  ،  قرارداد دانشگاهطرف شركت  نتايج توسط پس از اعالمداوطلبان موظف هستند  •

  د :ارائه و رسيد دريافت نماين "حضورا گرديد

  : مدارك مورد نياز

   تصوير  شناسنامه تمام صفحات اصل به همراه  -1

 تصوير كارت ملي (پشت و رو ) اصل به همراه  -2

 قطعه ) 4(    4*3عكس  -3

  يليتصوير مدرك تحصاصل به همراه  -4

، اصل بهمراه تصوير كارت معافيت ايثارگران و گواهي هاي مورد نظر  ويژه آقايان (پشت و رو) ،تصوير كارت پايان خدمت  اصل به همراه  -5

 مطابق تبصره بند شرايط عمومي آگهي

 شرايط بومي بودن) 4(مطابق بند  مدارك دال بر بومي بودن (حسب مورد بر اساس موارد ذكر شده ) -6

  ) صرفا گواهي صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مالك عمل خواهد بوددال بر ايثارگري (ويژه داوطلبين ايثارگرمدارك  -7

 ثبت نام . حق پرداخت بر مبني بانكي رسيد -8

 پرينت فرم ثبت نام الكترونيكي . -9

 اصل بهمراه تصوير گواهي نامه رانندگي (ويژه عنوان شغلي نگهبان سرايدار) -10

شاغل در  محل خدمتي بهمراه پرينت سوابق بيمه ( ويژه داوطلبين شركتي حراست(حفاظت فيزيكي) هي اشتغال به كار صادره از سوي واحدگوا -11

 ) واحد هاي حفاظت فيزيكي دانشگاه هاي علوم پزشكي يا موسسات وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

شركتي شاغل در واحد هاي حفاظت فيزيكي دانشگاه هاي علوم پزشكي يا موسسات وابسته به گواهي پرداخت حق بيمه (ويژه داوطلبين  -12

 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي)

 اصل بهمراه تصوير گواهي پايان طرح يا معافيت از طرح ويژه داوطلبين رشته هاي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان  -13
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   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: نحوه پذيرش داوطلبان و اعالم نتيجه   )  10

درصد ميانگين نمره سه نفر داراي باالترين نمره آزمون در هر رشته محل  50حد نصاب نمره آزمون كتبي بر مبناي كسب حداقل  •

  بود. اهدخو

 در همان رشته محل ، حسب نظر دانشگاه حد نصاب نمره تا تكميل ظرفيت در يك محل نيروهاي مورد نيازدر صورت عدم تامين  :1تبصره        

  كاهش داده خواهد شد.

  معاف مي باشند.كتبي درصد ايثارگران (به استثناي خواهر و برادر شهيد ) از كسب حد نصاب نمره  25داوطلبين مشمول سهميه  : 2تبصره        

  

 برگزاري آزمون آمادگي جسماني صحت و راستي آزمايي مدارك و معرفي جهت  جهت رفته شدگان مرحله اولاعالم فهرست پذي •

درصد قيد شده  25، در كد رشته هايي كه صرفا ايثارگران (ازمون كتبي) بر اساس اولويت هاي تعيين شده و بر اساس نمرات فضلي 

مذكور بر اساس نمره مكتسبه و اولويت هاي قانوني مندرج در قانون جامع ايثارگران و با نظر بنياد شهيد و از بين متقاضيان ايثارگران ،

قيد شده ابتدا از بين ايثارگران بومي داراي  )آزاد /درصد  5ايثارگر (در كد رشته هايي كه  و استان خراسان جنوبيامور ايثارگران 

و  شهرستانو سپس از بين متقاضيان بومي  محل مورد تقاضابومي داوطلبين  د از آن از بينبع درصد (در سقف تعيين شده) و  5سهميه 

برابر  3 حداقل به ميزان شهرستانو سپس از بين متقاضيان بومي  محل مورد تقاضابومي داوطلبين  در كد رشته هاي آزاد ابتدا از بين

  . خواهد بودظرفيت مورد نياز 

درصد  30بر اساس صرفا بر اساس مجموع نمرات اكتسابي ( زاري  مصاحبه و آزمون آمادگي جسماني اعالم فهرست نهايي پس از برگ •

  خواهد بود . )آزمون آمادگي جسماني درصد 40 مصاحبه ونمره   درصد30نمره آزمون كتبي و 

داوطلبين موظفند پس از اعالم ،  از طرف شركت به دانشگاه جهت اخذ تاييديه هسته گزينش معرفي داوطلبين پذيرفته شده نهايي •

اسامي پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي و در مهلت مقرر به مديريت هسته گزينش دانشگاه براي تكميل پرونده مراجعه نمايند در 

  صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر ، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده و افراد ذخيره جايگزين خواهند شد.

  تاييد هسته گزينش دانشگاه و مراجع ذيصالح ، خواهد بود .اخذ ،  پس از از طرف شركت يرفته شده نهايي داوطلبان پذ معرفي •

  ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: آزمون آمادگي جسماني   )  11

، آزمون آمادگي جسماني به  برابر ظرفيت مورد نياز 3از پذيرفته شدگان مرحله اول پس از بررسي و تاييد مدارك به ميزان حداقل  •

  عمل خواهد آمد .

  و با نظارت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند به عمل خواهد آمد . طرف قراردادآزمون مذكور توسط شركت  تذكر :

  

  

  

  

كلي تذكرات نحوه پذيرش و:  سومبخش   
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  ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: تذكرات كلي   )  12

با توجه به اينكه مدارك متقاضيان پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون كتبي و به ترتيب اولويت هاي قانوني مندرج در اين آگهي  •

بررسي خواهد شد لذا در صورتي كه مدارك داوطلبين مغاير با شرايط مندرج در آگهي باشد هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد 

 بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر  فراخواني از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن مسئوليت ناشنخواهد نمود و 

است  فراخوانو جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در ، مصاحبه مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان  •

، و در صورت معرفي از سوي شركت جهت بكار گيري ، شركت مكلف خواهد داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد 

از بين داوطلبين ذخيره و يا شركت كنندگان در آزمون و بر اساس اولويت هاي مندرج در بود جانشين وي را با هماهنگي دانشگاه 

  معرفي و نسبت به خروج وي از مجموعه دانشگاه اقدام نمايد . آگهي 

اعالم اسامي پذيرفته شدگان اوليه (معرفي افراد براي بررسي مدارك ) بر اساس اطالعات خود اظهاري داوطلبان و با توجه به اينكه  •

امتيازات و سهميه هاي قانوني انتخاب شده توسط آنان صورت مي گيرد و به دليل اينكه در هنگام بررسي مدارك هر گونه تغيير در 

كل فرايند اعالم نتيجه را با اختالل  اولويت يا امتياز مربوطه گرددره مندي داوطلب از اطالعات وارد شده به نحوي كه منجر به به

مواجه مي سازد لذا الزمست در ورود اطالعات مذكور ( وضعيت بومي و .... ) در فرم تقاضانامه ثبت نام با دقت و صداقت صورت 

عي امكان پذير نخواهد بود و داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي ثبت نام قط گيرد چراكه به هيچ عنوان امكان اصالح اطالعات پس از

    نخواهد داشت .

حق شركت در آزمون را  (اعم از مدارك مرتبط و غير مرتبط) پايين تر از ديپلم و باالتر از ليسانس دارندگان مدارك تحصيلي  •

،  خواهد شد  داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم گردد محرزو در هر مرحله از مراحل بكارگيري كه خالف آن  نخواهند داشت .

معرفي از سوي شركت و شروع به كار ، پايان كار وي اعالم و شركت مكلف به معرفي نيرو با هماهنگي دانشگاه از حتي در صورت 

  بود .خواهد  رعايت اولويت هاي قانوني با بين متقاضيان آزمون و

صيل ، پايان خدمت نظام وظيفه عمومي ، معافيت غير پزشكي ايثارگران ، محاسبه سن مالك عمل براي تاريخ گواهي فراغت از تح •

  اولين روز ثبت نام خواهد بود.و محاسبه سنوات پرداخت حق بيمه ،  داوطلب ، ازدواج (جهت استفاده از سهميه بومي همسر)

    ترتيب اثر داده نخواهد شد .الم شده و يا تحويل مدارك در خارج از زمان اعبه ثبت نام ناقص يا تحويل مدارك ناقص  •
ه اعالمي و يا از طريق ا، ارسال پيامك به شماره همر ثبت ناماز طريق سايت اينترنتي  فراخوانهر گونه اطالع رساني در خصوص  •

   طريق دريافت خواهند كرد . از اين، خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نياز خود را  طرف قراردادشركت 

توسط در دوره هاي مشخص  ، خواهند شد بكارگيري  قراردادبراي مدت كه از طريق شركت طرف قرارداد افراد انتخاب شده نهايي   •

(در شركت هاي طرف  تمديد مدت بكارگيري نيرو هابديهي است   ارزيابي قرار مي گيرندمورد دانشگاه  حفاظت فيزيكيواحد 

الزم و يا عدم رضايت مسئولين واحد  از نحوه  منوط به كسب امتياز الزم مي باشد و در صورت عدم كسب امتياز  قرارداد دانشگاه) 

  . نمايدجايگزين  نيرو از افراد ذخيره آزمون ، شركت موظف خواهد بود  با هماهنگي دانشگاه  ، ، خدمات افراد 

ن نگردند ، حسب نظر دانشگاه از ذخيره هاي ساير رشته محل هاي در صورتيكه در هر رشته محل شغلي نيروهاي مورد نياز تامي •

  جغرافيايي با تقاضاي ذينفعان استفاده خواهد شد.
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از پذيرفته شدگان نهايي تعهد محضري مبني بر اشتغال در شغل محل انتخابي و عدم ارائه درخواست انتقال يا جابجايي ، تغيير شغل و  •

  . طول مدت قرارداد اخذ خواهد گرديد يا درج مدرك تحصيلي جديد در

انتخاب اصلح از سوي مديريت هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي بيرجند ، دو داوطلب يكسان باشد  آزمون كل در مواردي كه نمره •

خواهد بود و در صورتي كه انتخاب اصلح از سوي مديريت مذكور مقدور نباشد آزمون كتبي مجددا برگزار و مالك عمل قرار 

  . خواهد گرفت 

ميه ايثارگري خود بايستي در كد رشته محل هايي كه درصد ايثارگران به منظور بهره مندي از سه 25داراي سهميه  ن ايثارگربيداوطل •

سهميه ،  ساير رشته محل هاقيد شده ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت ثبت نام اين متقاضيان در  )درصد 25ايثارگران (صرفا 

  تفاده خواهند نمود. اس (طبق تبصره بند پ شرايط اختصاصي اين آگهي) خواهد شد. و صرفا از شرط حداكثر سنآنان آزاد تلقي 

درصد ايثارگران به منظور بهره مندي از سهميه ايثارگري خود بايستي در كد رشته محل هايي كه  5داراي سهميه  ن ايثارگربيداوطل •

سهميه آنان ،   ساير رشته محل ها ثبت نام نمايند . بديهي است در صورت ثبت نام اين متقاضيان در ،قيد شده /آزاد)درصد 5 (ايثارگر

 خواهد شد.آزاد تلقي 

 در آزمون را ندارند .دارندگان مدارك تحصيلي معادل حق شركت  •

در صورت تغيير آدرس و تلفن متقاضيان ، افراد مذكور موظفند درخواست كتبي خود را مبني بر تغيير آدرس و تلفن ارائه نمايند در  •

   . گونه تعهدي نسبت به اطالع رساني وجود نخواهد داشتهيچ و در صورت عدم پاسخگويي تلفن ،  غير اين صورت 

روز پس از اعالم نتيجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمايند. به اعتراضات بعد از اين  15متقاضيان حداكثر به مدت        •

  . تاريخ رسيدگي نخواهد گرديد
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  : رشته هاي مورد نياز جدول 

  

 نوع پذيرش شرايط  احراز مدرك و رشته  تحصيلي
تعداد  

 نفرمورد نياز
 محل خدمت جنسيت

عنوان شغلي 

 مورد نياز
 رديف

           دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم ،

 فوق ديپلم ، ليسانس در كليه رشته ها

درصد 25 سهميه صرفا ايثارگران  بيرجند مرد 2 

 نگهبان
1 

 

درصد/آزاد  5سهميه  ايثارگر   بيرجند مرد 3 

درصد 25صرفا ايثارگران سهميه   قاين مرد 1 

خضري- قاين  مرد 1 آزاد  

آرين شهر- قاين مرد 1 آزاد  

درصد 25صرفا ايثارگران سهميه   فردوس مرد 1 

 فردوس مرد 1 آزاد

           دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم ، 

 فوق ديپلم ، ليسانس در كليه رشته ها
 بيرجند زن 1 آزاد

 ناظمه خوابگاه

 (نگهبان زن)
2 

          دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم ، 

 فوق ديپلم ، ليسانس در كليه رشته ها

 بيرجند مرد 1 آزاد

اسفدن- قاين  مرد 1 آزاد 3 نگهبان سرايدار  

چاهداشي- نهبندان مرد 1 آزاد  

  

  

داوطلبين در هنگام ثبت نام در نوع پذيرش رشته محل هاي جدول فوق  دقت الزم به عمل آورند . الزم به  تذكر :

         درصد مجاز به ثبت نام 25،  ايثارگران داراي سهميه  درصد 25نوع پذيرش صرفا ايثارگران توضيح مي باشد در 

 درصد/آزاد5نوع پذيرش آنان ايثارگردرصد ايثارگران صرفا در رشته محل هايي كه  5مي باشند و داوطلبين داراي سهميه 

يا  پذيرش آن آزادقيد شده ، مجاز به ثبت نام مي باشند و داوطلبين داراي سهميه آزاد در رشته محل هايي كه نوع 

   م به ثبت نام نمايند.قيد شده مي توانند اقدا ، درصد/آزاد 5ايثارگر 

  

جدول رشته هاي مورد نياز :  چهارمبخش   
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