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 «بسمه تعالی»

 

د نیاز برای تامین نیروهای مور درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد تابعه وزارت بهداشت گراش دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

امتحان افراد واجد شرايط را از طريق معاونت توسعه مديريت ومنابع وزارت بهداشت  14/12/96د مورخ/9874/209 خود از محل مجوز شماره

 استخدام نمايند. قراردادكارمعینهای عمومی و تخصصی( به شرح ذيل به صورت )در حیطه كتبي

 

 :استخدام عمومی شرایط

 ايران تابعیت داشتن .1

 اساسی قانون در مصرح كشور رسمی اديان از يکی يا اسالم مبین دين به تدين .2

 ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام .3

     آقايان( قانونی)ويژه معافیت يا ضرورت دوره خدمت انجام .4

  مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم .5

 موثر جزايی محکومیت سابقه نداشتن .6

بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء شوند ) می استخدام كه كاری انجام برای توانايی و روانی جسمانی، سالمت داشتن .7

 موسسه(

 ويا دانشکده علوم پزشکی عدم انفصال از خدمت و يا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی .8

 باشند            شده منع دولتی خدمات از صالح،ذی و قضائی مراجع آراء موجب به كه باشند افرادی جمله از نبايد داوطلبان .9

 و ، ويا قراردادكارمعین وقراردادبیمه روستايی دانشکده  علوم پزشکی گراش پیمانی و ثابت رسمی، مستخدمین از نبايد استخدام داوطلبان .10

 .باشند آنها خدمت بازخريد يا و اجرايی هایدستگاه

 

           

  :شرایط اختصاصی استخدام

سال  40سال تمام براي دارندگان مدارک تحصیلی كاردانی وكارشناسی، 35  سال  و 26ديپلم  براي  وحداكثر سنسال  18داشتن حداقل -1

 سال براي دارندگان مدارک تحصیلی دكتري و باالتر  45تمام براي دارندگان مدارک تحصیلی كارشناسی ارشد و 

 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به معتبر، های تأيیديه ارائه شرط به ذيل مواردتبصره: 

 ،و سال يك حداقل كه آزادگان همسر و فرزندان ،باال به درصد 25 جانبازان همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان 

 شرط از جهادگران( و پاسداران سپاه بسیج )فقط جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند اسارت سابقه باالتر

 باشند. می معاف سن حداكثر

  سال. 5 میزان تا برادر( و خواهر مادر، پدر، شهدا )شامل معظم خانوادهافراد                                                                     

 جبهه. در حضور مدت میزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از كمتر رزمندگان دارای 

  داوطلبانی كه به صورت تمام وقت در شركتهای پیمانکاری طرف قرارداد)در قالب خريد خدمات نیروی انسانی(به خدمت اشتغال دارند به

 سال سقف شرايط سنی اضافه می گردد.5سال وكسانی كه قطع همکاری نموده اند حداكثر تا  15میزان خدمت غیر رسمی آنها تا سقف 

. 
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 دمت فوقبه میزان انجام خ ،ح خدمت نیروی انسانی موظف را باستناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اندداوطلبانی كه طر.  

 مدت خدمت سربازی انجام شده 

،   وزارت متبوع، نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است 16/7/93مورخ  854/100در خصوص داوطلبانی كه به استناد بخشنامه شماره   -2

توانند با ارائه نمايد. ضمناً مشمولین مذكور میبرای اينگونه افراد كفايت می« اشتغال به طرح»نیست و گواهی « پايان طرح»نیازی به ارائه گواهی 

 .گواهی مربوطه در آزمون نیز شركت نمايند

-كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه وزارت متبوع می «اختیاری»مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح -3

دانشگاه/دانشکده محل گذراندن طرح را  «انصراف از طرح»موافقت توانند در آزمون استخدامی دانشکده شركت نمايند كه گذرانند در صورتی می

 ارائه نمايند.

 الزامی می باشد: نیز شرايط ذيل داشتنعالوه بر شرايط فوق الذكر، ، «نگهبان»در خصوص مشاغل -4        

 باشد. كمتر متر سانتی 175از نبايد داوطلب قد  

 شاخص توده بدنی (BMI كمتر از)باشد.  30 

 بترای  ستنجش آمتادگی جستمانی تستت تربیتت بتدنی  ازبتین سته ) بتدنی هتای مهتارت كستب و آمتادگی جستمانی داشتتن

 نموده اندجهت آزمون عملی معرفی می گردند.(افراد پذيرفته شده كه باالترين نمره كتبی اخذ  ازنفر

  باشد./7ديد بینايی نبايد كمتر از . 

 :نام ثبت مراحل

 ؛)تقاضانامه ثبت نام(اينترنتی نام ثبت فرم تکمیل .1

بر اساس  را آن فايل و نموده اسکن زير مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه يك بايست می داوطلب؛ شده اسکن عکس فايلارسال  .2

  :نمايدارسال از طريق سامانه آزمون  و آمادهشرايط ذيل 

 عکس تمام رخ( كه در سال جاری گرفته شده باشد 3×4 عکس(. 

 فرمت  با بايد فقط شده اسکن عکسJPG  باشد. 

 باشد.پیکسل  300×400و حداكثر  200×300 حداقل بايد شده اسکن عکس اندازه 

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

 باشد مشخص آنان كامل صورت و حجاب با بايد خواهران کسع. 

 باشد بیشتر كیلوبايت 70 از نبايد عکس شده ذخیره فايل حجم. 

 باشد شده حذف بايد شده اسکن عکس زايد هایهحاشی. 

 باشد سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکان حتی. 

 مطابق و عکس اصل از است الزم داوطلبان و باشدنمی قبول قابل .....(و شناسنامه ملی، كارت) شناسايی هایكارت روی از عکس اسکن: تذكر

 .نمايند اسکن به اقدام فوق، توضیحات با

 مشکالت به توجه ا. بگرددمی سلب وی از آزمون در شركت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت غیرمعتبر، عکس ارسال صورت در: مهمتذكر 

 نام ثبت نتكافی در كه داوطلبانی برای اكثراً موضوع اين كه داوطلبان، عکس ارسال در اشتباه درخصوص قبلی، های آزمون در آمده وجوده ب

 حتماً نامی،ثبت اطالعات كنترل بر عالوه دهید،می انجام هانت كافی توسط را خود نام ثبت چنانچه گرددمی تاكید است، داده رخ كنند می
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 ارسال صورت در كه است بديهی نگردد. ارسال شما عکس جای به ديگری داوطلب عکس اشتباهاً تا نمايید دقت ارسالی عکس كنترل به نسبت

 .شد خواهد رفتار وی با مقررات مطابق و تلقی متخلف عنوان به فرد ،داوطلب طرف از اشتباهی عکس

 :نام ثبت وجه پرداخت .3

 شرايط واجد متقاضیانت.  پذيرف خواهد انجام 12/09/1397شنبه مورخ  دولغايت 05/09/1397 مورخ شنبه  دو روز از اينترنتی صورته ب نام ثبت

 با و الکترونیکی صورت به ريال000/360 مبلغ پرداخت از پس و مراجعه  samaa.gerums.ac.irنشانیبه  دانشکده  سايت به بايستمی

 د.نماين اقدام نیاز مورد اطالعات ارائه و نام ثبت فرم تکمیل به نسبت شتاب ی شبکه به متصل بانکی هایكارت

 موكول از و نموده اقدام نام ثبت به نسبت فوق زمان مدت در بايد متقاضیان و گرددنمی تمديد شده تعیین زمان مدت است توضیح به الزم -

 .نمايند خودداری پايانی روزهای به آن نمودن

 نگهداری خود نزد استخدام مراحل پايان تا و نموده يادداشت را خود رهگیری كد نام ثبت پايان از پس بايد آزمون در شركت متقاضیان -

 .نمايند

 .گرددنمی مسترد وجههیچ به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص های نام ثبت به -

 ثبت نام:  هنگام مدارک مورد نياز در
 :باشد ذيل مدارك دارای نام ثبت زمان در كه نمايند نام ثبت آزمون اين در توانند می داوطلبانی صرفاً

 راهنما دفترچهشرايط احراز مشاغل ذكر شده در  در مندرج تحصیلیمقطع  -1

  ملی كارت -2

 شناسنامه -3

 (برادران ويژه) دائم معافیت يا و عمومی وظیفه نظام خدمت پايان كارت -4

 داوطلبان ايثارگر() ويژه ايثارگری بر دال مدارك -5

 (بهزيستی سازمان از معلولیت گواهی ارائه) عادی تمعلولی بر دال مدارك -6

 («قانونی های سهمیه و امتیازات» يك بند در شده ذكر گانه ده موارد از هريك براساس مورد حسب) بودن بومی بر دال مدارك -7

  «اجباری»های برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته «معافیت»و يا  «پايان طرح»گواهی  -8

 16/7/93مورخ  854/100به استناد بخشنامه شماره  مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان كه طرح خود رابرای  «اشتغال به طرح»گواهی -9

 تمديد نموده اند.

در ساير را  كه طرح خود« اختیاری»برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های « انصراف از طرح»با  موافقتگواهی مبنی بر   -10

 .گذرانندموسسات تابعه وزارت متبوع )غیر از محل جغرافیايی خدمت( می

 

تطبیق اولیه انجام شده در  و ذيربط استعالم خواهد شد پیراپزشکان يا معافیت از مراجع تبصره: مدرك تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و

 بند فوق مالك قطعی براصالت مدارك نخواهد بود.

كننتده  استتخدام دستتگاه توستط تخصصتی و عمتومی آزمتون در داوطلبان نمرات تعیین از پس متقاضیان، مدارك اينکه به توجه بام: مه 1تذكر

 شترايط بتا مغتاير )به ويژه مدارك ايثارگری، بومی، گواهی اشتغال به كتار و معلتولین عتادی( داوطلبان مدارك كه صورتی در لذا شد، خواهد بررسی

 از مرحلته هتر در و كترد، نخواهتد ايجاد متقاضی برای حقی گونههیچ باشد، نامیثبت تقاضانامه در مندرج اطالعات همچنین و آگهی اين در مندرج

 حتق و شتد خواهتد حتذفاز ساير فراينتد جتذب و استتخدام  داوطلب نهايی، پذيرش درصورت حتی و استخدامی مصاحبه اولیه، نتايج اعالم آزمون،

 .ندارد اعتراضی گونههیچ
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بعدازثبت نام هیچ گونه امکان ويرايش وجود ندارد وفقط در روز پرينت كارت ورود به جلسه  امکان ويراش مشخصات شناسنامه ای    مهم: 2تذكر 

 وجود نخواهد داشت. شغلی وجود دارد وامکان تغییر رشته 

 

 :نام ثبت تقاضانامه تكميل نحوه

وارد نمايد. )از بکار  خوانا و كامل بطور شناسنامه با مطابق را خود پدر نام و( فامیلی) خانوادگی نام نام، نظر مورد محل در بايد داوطلب .1

 بردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداری شود(

 خودداری تیره خط يا و ممیز درج از و نمايد درج مربوط درمحل راست به چپ از باشد می رقم ده كه را خود ملی كد بايد داوطلب .2

 .نمايند حاصل تماس 216داخلی 07152446632 تلفن شماره با جهت اطالع بیشتر  داوطلبان ضمناً .نمايد

 .نمايد عالمتگذاری را مربوط مربع منحصراً باشد می مرد يا زن اينکه برحسب بايد داوطلب .3

 در كه تیره خط يا و ممیز حروف، ازدرج و نمايد درج مربوطه محل در را خود شناسنامه شماره فقط راست به چپ ازسمت بايد داوطلب  .4

 .نمايد خودداری گرديده درج ها شناسنامه بعضی

 .نمايد درج مربوط درمحل روز و ماه سال، صورت به را خود تولد تاريخ بايد داوطلب .5

 .نمايد عالمتگذاری را مربوط مربع باشد می متاهل يا مجرد اينکه حسب بر بايد داوطلب .6

 .نمايد درج مربوطه محل در را خود تولد محل شهرستان و استان بايد داوطلب  .7

 .نمايد مشخص را خود دين ها، مربع از يکی در عالمتگذاری با بايد داوطلب .8

 معافیت يا خدمت پايان تاريخ محاسبه مالك) .نمايند مشخص مربوطه مربع در عالمتگذاری با را خود وظیفه نظام وضعیت بايد مرد داوطلبان .9

 .باشد می (12/09/1397)نام ثبت مهلت روز آخرين ،دائم

 .نمايند عالمتگذاری رامحل مربوطه  بايستمی دست چپ داوطلبان .10

 .نمايد عالمتگذاری بند اين در را خود ايثارگری وضعیت ايثارگری، بايد سهمیه از استفاده متقاضی داوطلب  .11

 .عالمتگذاری نمايدرا درمحل مربوطه نوع معلولیت خود می بايست معلول  داوطلب .12

 باشد بايد اين قسمت را عالمتگذاری نمايد.معلول چنانچه نیازمند منشی میداوطلب  .13

 راهنما( براساس ضوابط مندرج در دفترچه)نمايد. عالمتگذاری  محل مربوطدر آخرين مقطع تحصیلی خود را داوطلب می بايست  .14

 درج نمايد.مربوطه محل ودر مشخص  بايست عنوان رشته تحصیلی خود را داوطلب می .15

 درج نمايد. محل مربوطهب می بايست گرايش رشته تحصیلی خود را در داوطل .16

 خود را درج نمايد.  تحصیل داوطلب بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك .17

)مالك محاسبه اخذ مدرك تحصیلی درج نمايد.مربوطه  در قسمت به سال و ماه و روز داوطلب می بايست تاريخ فارغ التحصیلی خود را  .18

 می باشد( 12/09/97ثبت نام آخرين روز 

 درج نمايد.  در محل مربوطه داوطلب بايد معدل آخرين مدرك تحصیلی خود را .19

 درج نمايد. مربوطه مشخص و در محل  1توجه به جدول شماره  شغلی خود را با رشته داوطلب می بايست  .20

درج نمايد. )براساس  قسمت مربوطه داوطلب می بايست شغل محل انتخابی خود را كه شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضا است را در  .21

 ضوابط مندرج در دفترچه راهنما( 
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را انتخاب « دهانتخاب رشته های شغلی دارای شرايط احراز مدرك تحصیلی تکمیل ظرفیت نش»داوطلب می تواند در صورت تمايل، گزينه  .22

نمايد. در اين صورت، وضعیت داوطلب در صورت دارا بودن شرايط، بر اساس اولويت نمره فضلی و رعايت سهمیه بومی)به ترتیب بومی محل 

 .های مرتبط تکمیل ظرفیت نشده، بررسی خواهد شد« محل -رشته»مورد تقاضا، بومی استان و غیربومی( در 

درج نمايد.)در حال در محل مربوطه فعلی طرح قانون مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان خود را داوطلب متقاضی می بايست وضعیت  .23

 (می باشد 12/09/97مالك محاسبه پايان طرح آخرين روز ثبت نام – گذراندن طرح/تمديد طرح/پايان طرح/معافیت

 شرايط بومینوع بومی بودن خود را بر اساس بومی بودن يا غیر بومی بودن خود را مشخص نمايد. در صورت بومی بودن داوطلب می بايست  .24

 . دفترچه عالمتگذاری نمايد

 داوطلب می بايست نام استان و شهرستان محل اقامت خود درج نمايد.. .25

 خود را درج نمايد. آدرس كامل محل سکونت و كد پستی ده رقمی  بايدداوطلب  .26

 شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايد.و  داوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر .27

 درج نمايد.ادر محل مربوطه تواند آدرس پست الکترونیکی خود رداوطلب متقاضی می .28

 :آزمون در شركت كارت دریافت نحوه و آزمون برگزاري زمان
  نشانی به دانشکده  سايت روی بر پرينت و مشاهده برای 26/09/1397مورخ  دوشنبه روز از آزمون در شركت كارت -

samaa.gerums.ac.irشهرگراش )دانشکده علوم پزشکی  گراش( در  29/09/1397 مورخ شنبهپنج  روز در آزمونت. گرف خواهد قرار 

 هنگام به و درج درآزمون شركت كارت برروی آزمون برگزاری محل و شروع ساعت كه در تقاضانامه درج خواهند نمود. شد خواهد برگزار

 .رسید خواهد داوطلبان آگاهی به كارت پرينت

 اجرای از پس داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوی از ارسالی اطالعات تايید منزله به آزمون در شركت كارت صدور است ذكر به الزم 

 .شد خواهد بررسی آزمون توسط دستگاه اجرايی مربوط

 * در اين آزمون به هر يك از داوطلبان يك دفترچه سوال عمومی و يك دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد. 

 

 :كتبی موادآزمون

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

به ازای هر سه پاسخ غلط ضمنا  طراحی خواهد شد. ایچهارگزينه صورت به  2با ضريب  اختصاصی آزمونو 1با ضريب عمومی دروس آزمون كلیه

 صحیح حذف می گردد.يك پاسخ 

 :میشود تعیین زير شرح به عمومی آزمون مواد

 ICDL)  گانههفت های مهارت)اطالعات  فنّاوری -1

 مقدماتی آمار و رياضی -2

 فارسی ادبیات و زبان -3

 اسالمی معارف -4

 عمومی انگلیسی زبان -5

 اساسی حقوق و اجتماعی دانش عمومی، اطالعات -6

 عمومی های توانمندی و هوش -7
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 نمره صورت اين در و بوده معاف اسالمی معارف های سوال به پاسخگويی از ايران اسالمی جمهوری اساسی قانون در مصرح دينی اقلیتهایتبصره: 

 .شد خواهد محاسبه عمومی آزمون های سؤال ساير شده تراز مجموع براساس داوطلبان، اين مکتسبه

 تهیه خواهد شد.« مقاطع كاردانی و باالتر»مقطع ديپلم و »تبصره: سواالت عمومی در دو سطح 

 در جدول مندرج مواد آزمون بر اساس  ، شغلی رشته  با متناسب تخصصی های مهارت و دانش براساس آزمون تخصصی های حیطه های سؤال

 .بودخواهد (2)هشمار

 

 :قانونی هايسهميه و امتيازات

از محل سهمیه هاي درصد25 بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران جذب ایثارگران  -1

 قبل از آزمون تعیین تكلیف شده است.استخدامي مربوطه 

درصد ساير ايثارگران و يا بالعکس نمی باشند به عبارت ديگر هر داوطلب  5درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی  25الف( مشمولین سهمیه 

 می تواند در صورت مشمول بودن صرفاً از يکی از سهمیه های مشخص شده استفاده نمايند.

 و بیست جانبازان فرزندانو  همسر ،شهدا فرزندانو  همسر و آزادگان جانبازان، شامل ايثارگران (%25) صددر پنج و بیست استخدامی سهمیهب( 

  .باشند می هداش برادر و خواهرو  اسارت يکسال باالی و سال يك دارای آزادگان فرزندانو  و همسر باالتر و درصد پنج

 فرزندان و آنان فرزندان و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان به ( %5ج( سهمیه استخدامی پنج درصد )

  .يابد می اختصاص اسارت يکسال از كمتر آزادگان فرزندان و( %25صد )در پنج و بیست زير جانبازان

 

با توجه به تعیین تکلیف ايثارگران  مشمول بیت وپنج درصد قبل از آزمون در صورت شركت ايثارگر مشمول بیست وپنج درصد  همانند دادوطلب ( د

 آزاد محاسبه خواهد شد

 .می پذيرد صورت داوطلبان ساير با رقابت طريق از ايثارگران استخدامی سهمیه بر مازاد استخدام( و

 سهمیه (%3)درصد  سه از حداكثر مکتبسه نمره ترتیب به الزم نصاب حد كسب و آگهی در مندرج شرايط بودن دارا به شرط عادی معلولین -2

 . ) مشروط به داشتن سالمت جسمی و روانی الزم برای ايفای شغل مورد نظر( بود خواهند برخوردار قانونی

داوطلبان بومی به  بند دو(،)مندرج در  و معلولین عادی (بند يك ) مندرج درايثارگراناستخدامی كلیه سهمیه استخدامی پس از كسر سهمیه های  -3

اختصاص خواهد به ترتیب نمره فضلی،  ،حدنصاب نمرهكسب درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهي و  شهرستان و

تکمیل  ،شهرستاناستخدام بومی  داوطلبانهای شغلی مندرج در آگهی استخدام از بین كه ظرفیت مورد نیاز هر يك از رشتهدر صورتی يافت.

همان رشته شغلی به ترتیب نمره  «غیربومی» داوطلبانو سپس  «بومی استان»با اولويت  داوطلباننگردد، پذيرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین 

 پذيرد.فضلی صورت می
 

 
  

-می تلقی شهرستان يا استان بومی داوطلبحسب مورد  باشند، زيرگانه ده هایويژگی از يکی دارای حداقل كه افرادی: بودن بومي شرایط

 .گردند

 .باشد يکی استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان با وی همسر يا داوطلب تولد محل شهرستان -يك

 .باشد يکی استخدام برای تقاضا مورد محل استان با وی همسر يا داوطلب تولد محل استان -دو

 يا فعلی خدمت محل شهرستان كه (بازنشسته يا و شاغل از اعم) مسلح نیروهای يا و دولت پیمانی و رسمی كارمندان فرزندان و همسر -سه

 .باشد يکی آنان استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدين بازنشستگی
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 يا فعلی خدمت محل استان كه (بازنشسته يا و شاغل از اعم) مسلح نیروهای يا و دولت پیمانی و رسمی كارمندان فرزندان و همسر -چهار

 .باشد يکی آنان استخدام برای تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدين بازنشستگی

 در متناوب يا متوالی صورت به را( ،پیش دانشگاهی دبیرستان راهنمايی، ابتدايی،) تحصیلی سنوات از سال (4 ) چهار حداقل داوطلب -پنج

 .باشد كرده طی استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان

 استان در متناوب يا متوالی صورت به را (دانشگاهی،پیش دبیرستان راهنمايی، ابتدايی،) تحصیلی سنوات از سال (4 )چهار حداقل داوطلب -شش

 .باشد كرده طی استخدام برای تقاضا مورد محل

 داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان در بابت اشتغال خود فرد((بیمه حق پرداخت سابقه سال (4 )چهار حداقل داوطلب -هفت

 .باشد

 .باشد داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل استان در بابت اشتغال((بیمه حق پرداخت سابقه سال (4 )چهار حداقل داوطلب -هشت

 را استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان در )بابت اشتغال(بیمه حق پرداخت سابقه سال (4 )چهار حداقل داوطلب همسر يا و مادر پدر، -نه

 .باشند داشته

 داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل استان در بابت اشتغال((بیمه حق پرداخت سابقه سال (4 )چهار حداقل داوطلب همسر يا و مادر پدر، -ده

 .باشند

 .باشدمی نام ثبت زمان در كشوری تقسیمات بودن، بومی تعیین برای شهرستان و استان : مبنای1 تبصره

 .است احتساب قابل مذكور موارد از يکی توسط صرفاً 10 الی 6 بندهای در شده تعیین مدت به بیمه حق پرداخت: 2 تبصره

 به را بودن بومی مدارك و مستندات برابر، يك ونیم فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم مشمول شرايط بومی، داوطلبانكلیه  :3 تبصره

 دستگاه يا و دانشکده علوم پزشکی گراش  سوی از متعاقباً كه استخدامی مصاحبه از قبل و مدارك بررسی زمان در نیاز مورد مدارك ساير همراه

 .نمايند ارائه شد، خواهد اعالم كننده استخدام

استفاده نمايند كه  زمان تحقق موضوع  10-9-4-3:داوطلبان در صورتی می توانند از شرايط بومی  اعالم شده برای والدين خود موضوع بند 4تبصره

 .مربوط به تاريخ پس از تولد داوطلب باشدوپرداخت حق بیمه ( -بازنشستگی-)اشتغال

خصوص استفاده از شرايط بومی به تنبعبت از همسر ،تاريخ ازدواج  ثبت شده در دفاتر رسمی می بايست تا  قبل ازآخرين روز ثبت نام  :در5تبصره

 ( باشد .12/09/1397)

 

 نحوه اعالم نتایج :

  باالترين امتیاز آزمون در هر رشته شغلی مالك محاسبه تعیین حد نصاب می باشد.نفر دارای 3درصد میانگین امتیاز 50كسب حداقل 

 :حدنصاب تعیین

 :میباشد ذيل شرايط مطابق كتبی آزمون در الزم حدنصاب كسب ،استخدامی مصاحبه انجام جهت استخدام داوطلبان انتخاب اولیه شرط

-می قرار داوطلبان انتخاب مراحل ساير مبنای و محاسبه آزمون آن در مکتسبه نمره باالترين( %50) درصد پنجاه آزمون، در حدنصاب تعیین برای  -

 .گیرد

 امتحانات سامانه طريق از كتبی آزمون كارنامه صرفاً  و حذف استخدامی مراحل ساير از حدنصاب فاقد داوطلبان ، حدنصاب تعیین از پس : 1تبصره

 .بود خواهد مشاهده قابل آنها برای اطالع جهت
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بتومی و  ستهمیه: استخراج فهرستت افتراد دارای حدنصتاب صترفاً بتر استاس میتانگین نمتره عمتومی و اختصاصتی خواهتد بتود و در ايتن مرحلته 2تبصره

الزم  رای استخراج فهرست اسامی چند برابر برای داوطلبانی اعمال خواهد شد كه حدنصاببومی ب سهمیهل نخواهد شد. به عبارت ديگر اعماسايرامتیازات 

 را كسب كرده باشند.

 .كند نمی ايجاد استخدامی حق گونه هیچ آزمون در الزم نمره نصاب حد كسب: 3تبصره

 ی مورد نیاز در هر رشته شغلی كاهش حد نصاب توسط كمیته آزمون امکان پذير می باشد.:در صورت عدم تامین نیرو4 تبصره

 :زمون عملي رشته نگهبان آانتخاب داوطلبان براي انجام 

از بین كسانی كه در ازمون كتبی   برابر ظرفیت  سه  میزان به  شغلی نگهبانانتخاب افراد پس از كسب حد نصاب با اولويت  سهمیه های بومی در هر رشته 

 ون عملی معرفی می گردند.آزمرای انجام ط دارا بودن شرايط اختصاصی نگهبان برا كسب نمايند به شردارای حدنصاب وباالترين نمره 

. 

 

 :گزینش به معرفي

 می باشد دنزمون اختصاصی باالتری داراافرادی كه نمره  با ترتیب به گزينش به معرفی اولويت داوطلبان، مکتسبه نمرات بودن مساوی صورت درتوجه: 

نتواند انتخاب اصلح نمايد آزمون تخصصی كتبی  مجدد انتخاب اصلح می نمايد ودر صورتی كه گزينش ،واگر نمره اختصاصی برابر باشد  گزينش 

  برگزار خواهد شد.

 :كلی تذكرات

 احتراز شترايط در شتده اعتالم تحصتیلی مقتاطع ازباالتر  تحصیلی مدارك دارندگانهمچنین  و  ن مقاطع تحصیلی اعالم شدهدانشجويا .1

در صورت شركت در آزمتون  و حق شركت در آزمون استخدامی را ندارند معادلتحصیلی  مدارك همچنین و آگهی در مندرج مشاغل

استخدامی در هر يك از مراحل استخدامی كته ايتن موضتوع محترز گتردد از انجتام مراحتل بعتدی محتروم و در صتورت صتدور حکتم 

 استخدامی حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد.

جدول رشته « توضیحات»و در قسمت  حداكثر پس از يکسال  از تاريخ استخدام (،ICDLگانه )گواهی كسب مهارت های هفت ارائه .2

 .های شغلی مورد نیاز درج گرديده است

 مصاحبه زمان در ناقص صورت به مدارك ارائه يا و آگهی متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقیق رعايت عدم از ناشی مسئولیت .3

 عمد به يا اشتباه به داوطلب شود محرز جذب، و مسابقه آزمون، مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب برعهده وگزينش

 حکم صدور صورت در و گرديده محروم بعدی مراحل انجام از است، آگهی در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع خالف اطالعات

 .شود می بالاثر و لغو مزبور حکم استخدامی،

 صالح ذی مراجع تأيید از پس شدگان پذيرفته اسامی و میباشد میسر گزينش مراحل طی از پس آزمون شدگان پذيرفته نهايی انتخاب .4

 .رسید خواهد samaa.gerums.ac.irنشانی به استخدامی ثبت نام  سامانه ياو دانشکده درگاه طريق از داوطلبان اطالع به

بدون گرايش ذكر شده باشد صرفاً دارندگان مقطع چنانچه در شرايط احراز يك شغل مقاطع تحصیلی مختلف با يك رشته تحصیلی  .5

تحصیلی همان رشته تحصیلی بدون گرايش مالك می باشد و هر جا مقاطع تحصیلی مختلف با يك رشته تحصیلی و گرايش های مختلف 

های ذكر شده آن رشته ذكر شده باشد، فقط از بین مقاطع تحصیلی اعالم شده فقط مقطع تحصیلی موجود با رشته تحصیلی و گرايش 

مالك عمل خواهند بود. لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرايط اعالم شده دقت كافی بعمل آورده و از ثبت نام در 

 شغل محل هايی كه واجد شرايط نیستند، خودداری نمايند.
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در آگهی باشد ملزم به ارائه تعهد مبنی بر عدم اعمال چنانچه داوطلب دارای مدرك تحصیلی باالتر غیر مرتبط با مدرك تحصیلی مندرج  .6

  مدرك تحصیلی  می باشد.

7.      

 می  ثبت نام روز آخرين داوطلبان وظیفه نظام خدمت پايان و دائم معافیت تحصیل، از فراغت گواهی تاريخ محاسبه برای عمل مالك تذكر:

 .( می باشد05/09/1397 )ثبت نام روز اولین ها آن سن محاسبه و (12/09/1397باشد. )

 رشته هاي شغلي مورد نیاز به تفكیک محل جغرافیایي -1شماره  جدول
كد رشته  رديف

 شغلي

دانشگاه/دانشكده 

 علوم پزشكي

محل جغرافیایي  رشته شغلي

 خدمت

تعداد 

 مورد نیاز

شرایط احراز از نظر  جنسیت

 مدرک و رشته تحصیلي

 توضیحات

   مرد زن      

علوم دانشكده  101 1

 پزشكي گراش

كارشناس 

پیشگیري 

ومبارزه با 

 بیماریها

داشتن مدرک تحصیلي  *  1 گراش

كارشناسي در رشته 

 بهداشت عمومي

ملزم به ارائه 

گواهینامه 

مهارت هاي 

هفت گانه 

I CDL پس از

استخدام  مي 

 باشد

دانشكده علوم  102 2

 پزشكي گراش

داشتن مدرك تحصيلي   * 1 گراش ماما

رشته در كارشناسي 

 مامايي

ملزم به ارائه 

گواهینامه 

مهارت هاي 

هفت گانه 

I CDL پس از

استخدام  مي 

 باشد

دانشكده علوم  104 3

 پزشكي گراش

اپراتور 

 رايانه

 داشتن مدرك تحصيلي * * 1 گراش

دررشته  كارداني

كامپيوتر )نرم 

،كارداني  فنآوري افزار(

(IT)اطالعات 

ملزم به ارائه 

گواهینامه 

مهارت هاي 

هفت گانه 

I CDL پس از

استخدام  مي 

 باشد

دانشكده علوم  105 4

 پزشكي گراش

داشتن مدرك تحصيلي  *  1 گراش نگهبان

ديپلم دررشته علوم 

 تجربي

ملزم به ارائه 

گواهینامه 

مهارت هاي 

هفت گانه 

I CDL پس از

استخدام  مي 

 باشد

دانشكده علوم  106 5

 گراشپزشكي 

كارشناس 

آزمايشگاه 

تشخيص 

 طبي

داشتن مدرك تحصيلي  *  2 گراش

 در رشته  ناسيكارش

 علوم ازمايشگاهي

ملزم به ارائه 

گواهینامه 

مهارت هاي 

هفت گانه 

I CDL پس از

استخدام  مي 

 باشد

دانشكده علوم  107 6

 پزشكي گراش

كارشناس 

راه 

،ساختمان 

 وشهرسازي

داشتن مدرك تحصيلي  *  1 گراش

كارشناسي  در رشته 

 مهندسي عمران

ملزم به ارائه 

گواهینامه 

مهارت هاي 

هفت گانه 
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ICDL پس از

استخدام  مي 

 باشد

دانشكده علوم  109 7

 پزشكي گراش

داشتن مدرك تحصيلي  *  1 گراش حسابدار

دررشته  كارشناسي

 حسابداري

ملزم به ارائه 

گواهینامه 

مهارت هاي 

هفت گانه 

I CDL پس از

مي استخدام  

 باشد

دانشكده علوم  112 8

 پزشكي گراش

كارشناس 

امور 

 ورزشي

داشتن مدرك تحصيلي  *  1 گراش

كارشناسي ارشد در 

تربيت بدني  رشته

 وعلوم ورزشي گرايش

 فيزيولوژي ورزشي

ملزم به ارائه 

گواهینامه 

مهارت هاي 

هفت گانه 

I CDL پس از

استخدام  مي 

 باشد

دانشكده علوم  113 9

 پزشكي گراش

كارشناس 

آزمايشگاه 

تشخيص 

 طبي

داشتن مدرك تحصيلي   * 1 گراش

كارشناسي ارشد 

 دررشته انگل شناسي

مشروط به دارا  زشکي ÷

بودن مدرك كارشناسي 

در رشته علوم 

 آزمايشگاهي

ملزم به ارائه 

گواهینامه 

مهارت هاي 

هفت گانه 

I CDL پس از

استخدام  مي 

 باشد

      مواد آزمون -2دول شماره ج                                                          

تعداد کل 

 سواالت
 مواد آزمون عمومی                                                     

70 

Iهای هفتگانه فنّاوری اطالعات )مهارت -1 CDL) 

ریاضی و آمار مقدماتی-2  

ادبیات فارسیزبان و -3  

معارف اسالمی-4  

عمومی -زبان انگلیسی -5  

اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی-6  

هوش و استعداد شغلی-7  

تعداد کل 

 سواالت 
 ردیف عنوان شغل  مواد آزمون تخصصی
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 1 نگهبان فقط آزمون عمومی -

90 

-بهداشت حرفهسازی، بهداشت محیط، اصول و کلیات خدمات بهداشتی)ایمن-1

، بهداشت سالمندان، بهداشت روان، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، نظام عرضه ای

 خدمات(

 آموزش بهداشت، ارتباطات و تکنولوژی-2

 آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق-3

 ریزی بهداشتیاصول مدیریت و برنامه-4

 کلیات پزشکی-5

-اپیدمیولوژی بیماری-واگیر و غیر واگیراپیدمیولوژی و کنترل بیماری های -6

 های شایع در ایران

 2 بهداشت عمومی

90 

 4تا  1بارداری و زایمان-1

 های زنان و ناباروریبیماری-2

 بهداشت مادر و کودک-3

 نوزادان -4

 شناسیجنین -5

 3 ماما

90 

 مبانی رایانه و برنامه سازی-1

 های کامپیوتریشبکه-2

 های عاملسیستم-3

 افزارسخت-4

 هاپایگاه داده-5

 4 اپراتور رایانه

90 

 بیوشیمی و بیوشیمی بالینی-1

 خون شناسی و بانک خون-2

 میکروبیولوژی )ویروس، باکتری، قارچ و انگل(-3

 ایمونولوژی و سرولوژی-4

کارشناس آزمایشگاه 

 تشخیص طبی
5 
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 برداری و مدیریت آزمایشگاهنمونه-5 

 ایمنی در آزمایشگاه-6

80 

 (21و  19، 9، 8، 6، 4، 3، 2مقررات ملی ساختمان)مباحث -1

 ایستایی و مقاومت مصالح -2

 روسازی راه-3

 2800آیین نامه -4

کارشناس راه، ساختمان 

 و شهرسازی
6 

80 

 اصول حسابداری-1

 حسابداری دولتی-2

 حسابداری مالی-3

 بودجه -4

 حسابدار

 
7 

80 

 فیزیولوژی ورزشی-1

 گیری در تربیت بدنیسنجش و اندازه-2

 های ورزشیمدیریت برگزاری مسابقات و رویداد-3

 آناتومی -4

 8 کارشناس امور ورزشی


