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 بسمه تعالی

 « رفسنجانه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گادانشدر قرارداد کار معین  نیرو به صورت آگهی پذیرش»
وزارت بهداشعت  درمعان و آمعوزش   معاونت محترم توسععه معدیریت و منعاب  91/89/8021/د مورخ  83001/932مجوز شماره    به استتناد در نظر داردرفسنجان ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گادانش

کتبعی ازطریق امتحان از افراد واجد شرایط را   نفر08تعدادطبق مفاد دستورالعمل نحوه جذب و بکارگیری نیروی انسانی مصوب هیات امناء    ختوددر راستای تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز  پزشکی
بعا در نرعر  ) به صورت قعرارداد یعس سعاله (قرارداد کار معینبه صورت   کشور گزینشپس از احراز صالحیتهای عمومی براساس قانون شغلی مشخص شده های برای رشته تخصصی  و مصاحبه (ومی تخصصیعم)

 درج در جدول ذیل بکارگیری نماید:گرفتن شرایط من
 

 جدول مشاغل مورد نیاز
 

 ردیف 

 عنوان شغل 

محل 

جغرافیایی 

 خدمت 

 تعداد مورد نیاز  جنسیت

 نوع

 شرایط احراز ) براساس طرح طبقه بندی مشاغل (
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 زن/مرد رفسنجان پرستار
3 
 

 آزاد/ایثارگر
 لیسانس پرستاری  مدرک تحصیلي دارا بودن

 رشته تحصیلي پرستاری مشروط به دارا بودن کارشناسي رشته تحصیلي پرستاری های  فوق لیسانس درگرایش یا

 نفر)مرد/زن( سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مي باشد. 2نفر پرستار تعداد  3تعداد *** از 

2 

کارشناس تحلیل گر 
 سیستم

 زن/مرد رفسنجان 
1 
 

دارا بودن مدرک تحصیلي لیسانس یا فوق لیسانس در یكي از رشته های مهندسي کامپیوتر گرایش نرم افزار،  آزاد
 های شبكه های کامپیوتری، مخابرات امنمهندسي فن آوری اطالعات گرایش 

لیسانس  تحصیلي انفورماتیک پزشكي مشروط به دارا بودن مدرک ر رشته د مدرک تحصیلي فوق لیسانسدارا بودن 
 مرتبط

کارشناس آزمایشگاه  3
 تشخیص طبي

 زن /مرد رفسنجان 
3 
 

 آزاد
 در رشته علوم آزمایشگاهي لیسانسدارا بودن مدرک تحصیلي 

4 
کارشناس فوریتهای 

 پزشكي
 مرد رفسنجان

2 
 

 آزاد
 ،پرستاری ، هوشبریدر رشته  فوریتهای پزشكيلیسانس دارا بودن مدرک 

 یا پایه دوم 2ب همچنین داشتن گواهینامه رانندگي

 
  5 

کاردان فوریتهای 
 پزشكي

 5 مرد رفسنجان

 آزاد/ایثارگر
 پزشكي ، هوشبریدارا بودن مدرک تحصیلي کارداني در رشته  فوریت های 

 یا پایه دوم 2ب همچنین داشتن گواهینامه رانندگي

 نفر سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مي باشد. 1نفر کاردان فوریتهای پزشكي تعداد  5*** از تعداد  
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1 
و کارشناس ارتباطات 

 عملیات
 3 زن رفسنجان

 پرستاری.رشته در  لیسانسدارا بودن مدرک  آزاد/ایثارگر
 در یكي از رشته های پرستاری اورژانس ،پرستاری مراقبت های ویژه فوق لیسانسدارا بودن مدرک تحصیلي 

 نفر سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مي باشد. 1نفر  کارشناس ارتباطات و عملیات تعداد  3*** از تعداد  

7 
کارشناس امور 

 آموزشي
 2 زن / مرد رفسنجان

دارا بودن فوق لیسانس در یكي از رشته های مدیریت وبرنامه ریزی آموزشي، مدیریت آموزشي، علوم تربیتي ،برنامه  آزاد/ایثارگر
 اموزش پزشكيریزی آموزشي، 

 نفر سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مي باشد. 1مور آموزشي  تعداد انفر  کارشناس  2*** از تعداد  

1 
کارشناس تجهیزات 

 پزشكي
 1 زن / مرد رفسنجان 

 در رشته تحصیلي مهندسي پزشكي )کلیه گرایشها(فوق لیسانس دارا بودن مدرک تحصیلي  ازاد

2 

 1  مرد رفسنجان  کارشناس برق
 الكترونیک برق، در  یكي از رشته های  فوق لیسانسیا  دارا بودن لیسانس  ازاد

83 

 1  مرد رفسنجان کارشناس عمران
در یكي از رشته های تحصیلي مهندسي عمران )کلیه گرایش ها( راه و ساختمان  فوق لیسانس یالیسانس دارا بودن  آزاد

 )کلیه گرایشها(  

88 

 1 زن / مرد رفسنجان کارشناس معماری

 رشته معماری فوق لیسانس در  یالیسانس دارا بودن  آزاد

89 
 

 کارشناس تحول اداری
 رفسنجان

 
 1 زن / مرد

 فوق لیسانس در رشته مدیریت دولتي )کلیه گرایش ها( دارا بودن  آزاد

80 

 داروساز
 رفسنجان

 
 3 زن / مرد

 دارا بودن مدرک تحصیلي دکترای حرفه ای یا دانشنامه تخصصي در رشته داروسازی آزاد/ایثارگر

 نفر سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مي باشد. 1نفر  داروساز  تعداد  3*** از تعداد  
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متخصص زنان  81
 رفسنجان وزایمان

 
 1 زن

 دارا بودن دانشنامه تخصصي در رشته زنان وزایمان ازاد

کارشناس امور  81
 رفسنجان دانشجوئي

 
 2 زن / مرد

 دارا بودن فوق لیسانس در رشته تحصیلي علوم تربیتي با کلیه گرایش ها آزاد/ایثارگر

 نفر سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران مي باشد. 1تعداد نفر  کارشناس امور دانشجوئي  2*** از تعداد  

  يکارشناس بهداشت 81
 رفسنجان

 
 1 مرد

 بهداشت عمومي سانس در رشتهبودن لی ادار ایثارگر

 *** این سهمیه مختص ایثارگران مي باشد و داوطلبان آزاد حق انتخاب رشته شغلي کارشناس بهداشت عمومي را ندارند.
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 شرایط عمومی پذیرش قرارداد کار معین *
 داشتن تابعیت ایران 1
 جمهوری اسالمي ایران تدین به دین مبین اسالم یا یكي از ادیان تصریح شده  در قانون اساسي -2
 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران-3
 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانوني )ویژه آقایان(-4
 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروان گردان  -5
 نداشتن سابقه محكومیت جزائي موثر -6
 ه وشرکت های طب کاردارای مجوز قانوني(.گاه برای آن استخدام مي شوند )طبق نظر کمیسیون پزشكي یا گروه طب کار دانشداشتن سالمت جسماني رواني وتوانایي برای انجام کار ک -7
 

 :تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی 

 افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از :
 اجرایي ویا کارکنان بازنشسته وبازخرید خدمت آنهاه و سایر دستگاه های گامستخدمین رسمي،ثابت و پیماني دانش -1

 و سایر دستگاهها وموسسات دولتي هگادانشانفصال شدگان از خدمت ویا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه -2
 افرادی که به موجب آرای مراجع قضائي وذی صالح ،از خدمت دولتي منع شده باشند-3
 ها ،شرکت های دولتي وسازمان های وابسته به دولت و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم  ذکر نام است دارند .به سایر سازمان  افرادی که تعهد خدمت-4
 دارندگان مدرک تحصیلي معادل در رشته های تحصیل آگهي شده -5
 دارندگان مدرک تحصیلي باالتر از مقاطع  تحصیلي اعالم شده در شرایط احراز مشاغل مندرج درآگهي  -6

،ملزم به ارائه تعهد  نامه محضری مبني بر عدم درخواست اعمال  هگادانشدر صورتي که داوطلب دارای مقطع تحصیلي باالتر غیر مرتبط با مدرک تحصیلي مندرج درآگهي باشد،حسب نظر :8تبصره 

 خواهد بود.قرارداد انجام کار معین مدرک تحصیلي مربوطه پس از صدور

ه بوده و ضروری است داوطلبان در صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام، مراتب را از گادانش مهندسی مشاغلیرمرتبط بودن مدرک تحصیلي صرفاً بر عهده واحد : تشخیص مرتبط یا غ2تبصره

 ه استعالم نمایند.گاواحد مذکور مستقر در ستاد دانش

دبیر شورای عالي برنامه  3/4/1336/د مورخ 71/523براساس نامه شماره ه علوم پزشكي و سالمت و بهداشت )کاربردی در حیط جامع علمي هگادانشدارندگان مدرک تحصیلي در رشته های  -7

 ریزی علوم پزشكي ( 

 .بودمجاز به شرکت در آزمون نخواهند مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان در رشته های اجباری که در حال گذراندن طرح خود مي باشند  -۸

صورت صدور  *الزم به ذکر است در صورت شرکت هر یس از مشمولین بند های مذکور  داوطلب در هر یس از مراحل جذب  از انجام مرحله بعدی محروم وحتی در

 قرارداد   قرارداد مزبور لغو وبال اثر می گردد.
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 (08ماده  1)تبصره شرایط اختصاصی پذیرش قرارداد کارمعین * 

 شرایط سنی داوطلبان
سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلي  42و  به بعد( 1/3/1362 )متولدینکارشناسيکارداني ،سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلي 35حداکثر و( 1/3/1377تا   )متولدینسال 22داشتن حداقل 

 به بعد( 1/3/1352   سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلي دکتری )متولدین  45و (به بعد  1357/ 1/3  نکارشناسي ارشد )متولدی

 د شد :ناکثر سن مقرراضافه خواهبه حدموارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر،تبصره :

باالتر،فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه (و %25، فرزندان و همسر جانبازان بیست وپنج درصد )شهدا، فرزندان و همسر آزادگان ،الف ( جانبازان
کشاورزی،و یا ستاد ي یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه )دارندگان گواهي از معاونت نیروی انساني سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسالم

 (از شرط حداکثر سن معاف مي باشند.و نیرو های وظیفه مشترک نیروهای مسلح )در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح
 سال. 5ر ،خواهر ،برادر (تا میزان ب(افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر ،ماد

 ،به میزان مدت حضور در جبهه.پ(رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 
 .سال 5ت(سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتي حداکثر به میزان 

 استناد قانون خدمت پزشكان وپیراپزشكان انجام داده اند ،به میزان انجام خدمت فوق .ه )اجباری یا اختیاری ویا در قالب تمدید طرح (راب(داوطلباني که طرح نیروی انساني ح
 آقایان. سربازی انجام شده خ(مدت خدمت

 سال( 5حداکثر(ج( سابقه خدمت کارکنان قراردادی مشاغل کارگری و همچنین کارکنان شرکت های پیمانكاری طرف قرارداد دانشگاه بر اساس لیست بیمه

 

 ضوابط ومقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان*

 مي بایست دارای معافیت یا گواهي پایان انجام  طرح خدمت مربوطه  باشند طرح اجباریالف (مشمولین قانون خدمت پزشكان وپیرا پزشكان در رشته های دارای 

بخشنامه  1م شده است ،همچنین داوطلباني که به استناد بند وزارت متبوع،نسبت به تمدید طرح آن ها اقدا16/27/1333مورخ ۸54/122در خصوص داوطلباني که به استناد بخش نامه شماره -8تبصره 

(ندارند وگواهي ))اشتغال متقاضي انجام خدمت قانوني بدون احتساب ضریب منطقه خدمتي باشند، در مدت باقیمانده تا سقف قانوني،نیازی به ارائه گواهي ))پایان طرح( 23/25/1332/دمورخ 1531/223شماره
 افراد کفایت مي نماید . به طرح((برای این گونه

 2/2/8027از طرح: تاریخ اتمام طرح یا معاف 
وآمتوزش پزشتكي متي گذراننتد موظفنتد در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمتان دانشگاه یا که طرح خود را در  طرح اختیاریب( مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان در رشته های دارای 

 موافقت کتبي با انصراف از طرح  ازواحد محل خدمت اخذ و ارائه نمایند.در آزمون صورت قبولي 
 

 :**شرایط اختصاصي و ضوابط پذیرش رشته های شغلي حیطه فوریت های پزشكي 
 عالوه بر شرایط فوق الذکر ، داشتن شرایط ذیل نیز الزامي مي باشد : « کارشناس ارتباطات و عملیات »  «کاردان فوریتهای پزشكي « » کارشناسي فوریت های پزشكي » در خصوص مشاغل 

 اریهای پیشرفته قلبي و مانند اینها . داشتن سالمت کامل جسماني و عدم ابتال به بیماری های مزمن ، واگیر و صعب العالج مانند دیابت ، فشار خون ، آسم ، نارسایي کلیه ، بیم-1

 ری اعصاب و روان . نداشتن صرع و هر گونه بیما-2

 ني باشد ( نداشتن تغییر شكل مادر زادی یا اکتسابي اسكلتي بخصوص اندام ها ) که مغایر با توان فیزیكي پرسنل در ارائه خدمت طبق شرح وظایف سازما-3

 داشتن قدرت تكلم طبیعي زبان ) نداشتن لكنت زبان ( -4

 داشتن قدرت بینایي و شنوایي کامل . -5

 عالوه بر شرایط مندرج در بند قبلي برخورداری از شرایط ذیل نیز الزامي مي باشد : « کاردان فوریتهای پزشكي » و « کارشناس فوریت های پزشكي »ه های شغلي در خصوص رشت
 سانتي متر و باالتر .  165دارای قد -1

  13و بیشتر از   32کمتر از   BMI ( Body   Mass Index)دارای شاخص توده بدني -2
في مي شوند و تصمیم گیری آنها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایي مربوطه برای انجام تست بیوالكتریک امپدانس معر BMIتبصره : افرادی که 

 نهایي در خصوص آنها طبق جداول دستور العمل صورت مي گیرد . 
گي جسماني ، آزمایشات اولین مرحله از مصاحبه مي باشد و در صورتي که داوطلب هر یک از این شرایط را احراز ننماید ، از انجام سایر مراحل مصاحبه ) تست آماد " BMI "و  "قد  "تذکر : اندازه گیری  

 پاراکلینیكي و ............. ( باز مي ماند . 

 ( یا پایه دوم  2ا آمبوالنس )بدارای گواهینامه رانندگي ب -3
( یا پایه دوم را تا پایان یک سال از  2( چنانچه فاقد گواهینامه مذکور باشند ، در صورت قبول در آزمون ، بایستي تعهد  محضری مبني بر ارائه اصل گواهینامه )ب  1تبصره : داوطلبان دارای گواهینامه )ب 

 فرد کان لم یكن خواهد شد .  قراردادر صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده زمان مصاحبه ارائه نمایند . بدیهي است د
ون کتبي ( سه برابر داوطلبان واجد شرایط  پس از اعمال  اولویت ها و امتیازات کسب شده در آزم3داشتن آمادگي جسماني و مهارت های بدني برای امداد رساني سریع و صحیح ) بدین منظور از حداکثر )-4

 ، آزمون آمادگي جسماني به عمل خوا هد آمد ( 
 فوریت های پزشكي است .        در شرایط برابر با فارغ التحصیالن رشته « کاردان فوریتهای پزشكي » و « کارشناس فوریت های پزشكي »  نكته : اولویت پذیرش در خصوص رشته های شغلي 
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 *نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

 : را در دست داشته و در زمان بررسی مدارک ارائه نمایندحسب مورد مدارک ذیل  داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام صرفا
 مدرک ومقطع تحصیلي مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده درآگهي-1
 کارت ملي-2
 شناسنامه عكس دار -3
  وظیفه عمومي ویا معافیت دائم)ویژه آقایان(کارت پایان خدمت نظام -4
 مدرک دال بر ایثارگری )ویژه داوطلبان ایثارگر( -5
 مدارک دال بر معلولیت عادی)ارائه گواهي معلولیت از سازمان بهزیستي( -6
 «(های قانونيامتیازات وسهمیه »مورد براساس هر یک از موارد هشت گانه ذکر شده در بند  مدارک دال بر بومي بودن )حسب-7
 گواهي پایان طرح ویا معافیت برای  مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان رشته های اجباری -۸
 تمدید نموده اند .16/27/1333مورخ ۸54/122برای مشمولین قانون خدمت پزشكان وپیراپزشكان که طرح خودرا به استناد بخش نامه شماره « اشتغال به طرح»گواهي -3

افیایي برای مشمولین قانون خدمت پزشكان وپیرا پزشكان در رشته های اختیاری که طرح خودرا در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع )غیر از محل جغر«انصراف از طرح»گواهي مبني بر موافقت با -12
 مي گذرانند. (مورد نظر خدمت

کارکنان مشاغل کارگری و یا شاغلین شرکت های طرف راه گواهي مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع وپایان از واحد محل خدمت ویژه لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعي به هم-11

 (برای کاهش شرایط سنیصرفا  )قرارداد با دانشگاه 

 تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز :
ه بررسي خواهد شد ،لذا در صورتي که مدارک داوطلبان )به ویژه مدارک گادر آزمون عمومي وتخصصي  توسط دانش با توجه به این که مدارک متقاضیان ،پس از تعیین نمرات داوطلب

،اعالم نخواهد شد ودر هر مرحله از آزمون ایثارگری ، بومي بودن ،گواهي اشتغال به کار ومعلولیت عادی(مغایر با شرایط مندرج در این آزمون باشد هیچگونه حقي برای متقاضي ایجاد 

وداوطلب حق هیچ گونه اعتراضي ندارد.ضمنا در صورت اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد  ،نتایج اولیه ،مصاحبه وحتي درصورت پذیرش نهایي ،امتیاز

 ود.تطبیق اولیه انجام شده  مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بنیاز مدارک از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید و

 

 :*اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی

 ه به شرح ذیل انجام مي گیرد:گاثبت نام به  صورت الكترونیكي ازطریق سایت اینترنتي دانش

 صورت اینترنتيبتكمیل برگ درخواست شغل  الف(

 شرایط ذیل آماده واز طریق سامانه آزمون ارسال نمایند : اساس داوطلب مي بایست یک قطعه عكس پرسنلي خودرا با مشخصات زیر اسكن نموده وفایل آن را بر( ب
 ته شده باشد)عكس تمام رخ(فکه در سال جاری گر 3*4عكس -
 باشد   Jpgبا فرمتعكس اسكن شده فقط باید  -
 پیكسل باشد .322*422وحداکثر222*322اندازه عكس اسكن شده باید حداقل  -
 منگنه وهرگونه لكه  باشد.، تصویر داوطلب باید واضح مشخص وفاقد اثر مهر -
 عكس خواهران باید با حجاب وصورت کامل آنان مشخص باشد .-
 کیلو بایت بیشتر باشد. 72حجم فایل ذخیره شده عكس نباید از -
 حاشیه های زاید عكس اسكن شده باید حذف شده باشد .  -

 ودارای زمینه سفید باشدحتي االمكان عكس رنگي 
 ق  ،اقدام به اسكن نمایند .اسكن عكس از روی کارت های شناسایي )کارت ملي،شناسنامه و...(قابل قبول نمي باشد وداوطلب الزم است از اصل عكس و مطابق با توضیحات فو*

د؛ رخ داده ام آنان توسط دیگران انجام مي شول عكس داوطلبان که این موضوع اکثراً برای داوطلباني که ثبت نقبلي در خصوص اشتباه در ارساهای تذکر مهم :با توجه به مشكالت به وجودآمده در آزمون 
است در صورت  .بدیهيیگری به جای عكس شما ارسال نگرددتاکید مي گردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامي، حتما نسبت به کنترل عكس ارسالي دقت نمایید تا اشتباها عكس داوطلب د است؛

 .ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي،فرد به عنوان متخلف تلقي ومطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد

 به صورت الكترونیكي و با کارتهای بانكي متصل به شبكه شتاب از رطیق درگاه الكترونیكي( ریال سیصدوسي هزار) 332222پرداخت مبلغ  (ج

 را مي پردازند وفرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف مي باشند(  درصد مبلغ مذکور52)ایثارگران 
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 تذکر بسیارمهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی :
سي مدارک(براساس اطالعات ثبت نامي )خود اظهاری(داوطلبان وامتیازات وسهمیه های قانوني  انتخاب شده توسط آنها صورت مي گیرد وبه رباتوجه به این که اعالم نتیجه اولیه )معرفي افراد برای بر

ل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه مي سازد  وطه گردد کدلیل این که درهنگام بررسي مدارک، هرگونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مرب

(در فرم تقاضانامه ثبت نام )به خصوص اگر در کافي نت صورت مي گیرد( با دقت وصداقت صورت گیرد الزم است ورود اطالعات مذکور )انتخاب اولویت بومی وضعیت ایثارگری و ...لذا 

 .اشتهای قبلي ، امكان اصالح اطالعات مذکور در هنگام بررسي مدارک به هیچ وجه امكانپذیر نمي باشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضي نخواهد دچرا که با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون 

 

 نحوه ثبت نام مقدماتی ومهلت ثبت نام  *
 نمایند.و کد رهگیری دریافت  اقدام www. rums.ac.ir ثبت نام الكترونیكي به آدرس اینترنتينسبت به  3/3/1337    لغایت     1/3/1337ریخ   از تارمتقاضیان واجد شرایط ملزم هستند  -
 به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد ووجوه پرداختي به هیچ وجه مسترد نمیشود. -
   :زمان ومحل توزیع کارت -
با استفاده از کد رهگیری از طریق ستایت اینترنتتي آزمتون قابتل    22/3/1337لغایت     13/3/1337تاریخ  از  شنبهسه شنبه و دو  ي وتخصصي درروزهایکارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عموم -

ورود به جلسه مغایرتي در اطالعات ثبتت شتده رویتت شتد ، در  در زمان پرینت کارت. چنانچه اطالع داوطلبان خواهد رسید ه همچنین زمان ومحل برگزاری امتحان درهنگام توزیع کارت ب .چاپ خواهد بود
 اجعه فرمایید.به واحد استخدام دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان واقع در بلوار امام علي )ع( سازمان مرکزی دانشگاه، ساختمان شماره یک  واحد استخدام مر 14الي  ۸از ساعت  21/3/1337تاریخ 

 :مواد آزمون کتبی -8-

 از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومي ویک دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شدبه هر یک 
(برای سواالت حیطه تخصصي طراحي خواهد شد.ضمنا به ازای هر سه پاسخ 2(برای سواالت حیطه عمومي وضریب )1کلیه دروس آزمون دروس عمومي واختصاصي به صورت چهار گزینه ای با ضریب )

 واهد شد.غلط،یک پاسخ صحیح حذف خ
 

 : مواد آزمون عمومی  به شرح ذیل می باشدالف:

 (فناوری اطالعات )مهارت های هفتگانه-1
 ریاضي وآمار مقدماتي-2
 زبان وادبیات فارسي-3
 معارف اسالمي-4
 عمومي–زبان انگلیسي -5
 اطالعات عمومي،دانش اجتماعي وحقوق اساسي-6
  

مي از پاسخ گویي به سواالت معارف اسالمي معاف بوده  ودراین صورت نمره مكتسبه این داوطلبان،براساس مجموع تراز شده جمهوری اسالاقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی –تبصره 

 سایر سوال های آزمون عمومي محاسبه خواهد شد.

 مواد آزمون تخصصی :ب:
 د.خواهد شطراحي شغلي  نعناویسواالت حیطه تخصصي آزمون با توجه به دانش ومهارت های تخصصي متناسب با 

 مصاحبه تخصصي: -2
داوطلبان بر اساس سهمیه ها و اولویت های قانوني به ترتیب نمره فضلي و پس از تایید مدارک و خود اظهاری برای انجام مصاحبه  انتخابيپس از برگزاری آزمون کتبي ، به تعداد سه برابر ظرفیت هر شغل 

 تخصصي دعوت به عمل خواهد آمد.
 نمره کل داوطلبان را شامل خواهد شد. (%32)نمره کل و مصاحبه که به صورت کامال تخصصي در ارتباط با شغل مورد نظر انجام مي گردد سي درصد (%72)درصد هفتادتذکر: آزمون کتبي 

 م نتیجهحوه پذیرش داوطلب واعالن-
 های علوم پزشكي به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت : هدانشگاآزمون براساس دستور العمل  مصوب هیئت امنای  يهای انتخاباعالم نتیجه وانتخاب افراد در هر یک از رشته -1

 (این نمره مالک تعیین حد نصاب خواهد بود 2با ضریب  اختصاصيبا ضریب یک و نمره  کل عموميه داوطلبان )مجموع نمرآزمون کتبي محاسبه نمره کل 

به منظور بررسي مدارک،برمبنای کسب   هگادانشالزم :شرط الزم )و نه کافي( برای اعمال امتیازات وسهمیه های قانوني وانتخاب داوطلبان جهت معرفي به کتبي ي لمعتعیین حد نصاب نمره  :1تذکر**
 زیر تعیین مي گردد.ه مي باشد که به روش گادر هر یک  از مشاغل دانشون درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای باالترین نمره آزم 52حداقل 

  شغلي رشتهمیانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز در    %52حدنصاب=
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 حد نصاب نمره آزمون تاتكمیل ظرفیت کاهش داده شود . هگاشدر صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در یک رشته شغلي ممكن است حسب نظر دان –تبصره 
 مي باشدصرفا جهت اطالع از وضعیت نمره ها دانشگاه ارائه کارنامه اولیه به داوطلبان توسط -2
از طریق سه برابر برای بررسي مدارک واعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول براساس نمره فضلي حداکثر تا  اولیه ه ومحاسبه نمره کلگااعمال امتیازات واولویت هاوسهمیه های قانوني توسط دانش-3

 اطالع رساني خواهد شد. وب سایت دانشگاه
 تذکرمهم:-
برای  به ترتیب نمره فضلي، سهمیه های قانونياولویت ها و پس از اعمال  شغل انتخابيسه برابر ظرفیت هر  پس از اعالم نتایج اولیه آزمون کتبي  به میزاندانشگاه  های انتخابيشغل  کلیه  از داوطلبان-

 (دعوت جهت بررسي اولیه مدارک ، به هیچ عنوان به منزله پذیرش نهایي فرد نخواهد بود. ضمنا). در صورت تایید مدارک برای انجام مصاحبه اقدام خواهد شد بررسي مدارک دعوت به عمل خواهد آمد و
 مقرردر زمان جهت بررسي مدارک ومستندات   3دعوت از مشمولین بند-4
 ه گاتایید آن از سوی دانش و سوابق ومدارک ومستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید )امضاءواثر انگشت(داوطلب رسیده باشدانطباق  -5
  (ارائه شده از سوی داوطلبان دعوت شده اعمال امتیازات وسهمیه های تایید شده  )براساس مدارک ومستندات مثبته-6
 استخراج لیست نهایي سه برابر ظرفیت هر رشته شغلي برای انجام مصاحبه -7
و سي  احتساب سهمیه ها و ضرایب مربوطه (پس از  )( نمره آزمون کتبي%72شغلي دانشگاه با انجام مصاحبه صورت مي گیرد پس از محاسبه هفتاد درصد) عناوینبا توجه به اینكه پذیرش در کلیه  -۸

 صورت خواهد گرفت. با رعایت اولویت های قانوني احبه تخصصي ، معرفي افراد به هسته گزینش به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره کل نهایي( نمره مص%32درصد )

 
 مصاحبه برای عناوین شغلي حیطه فوریتهای پزشكي به شرح ذیل خواهد بود: **

 عنوان کاردان و کارشناس فوریت های پزشكي :

  سنجش قد وBMI وزن )شاخص توده بدني(:ارزیابي شرایط فیزیكي افراد از لحاظ قد و تناسب قد و 

 سنجش وضعیت و آمادگي جسماني: ارزیابي قدرت بدني و چابكي و توانایي مدیریت زمان داوطلبان 

 عنوان شغلي کارشناس ارتباطات عملیات )پرستار(

 مصاحبه تخصصي :ارزیابي دانش تخصصي ، اطالعات شهرشناسي و سرعت عمل و مهارت در تایپ 

 تسلط به زبان و لهجه رایج منطقه 
 
 

 .* ا متیازات وسهمیه های قانونی ونحوه اعمال آن ها  

 

 

 

 

 

قانون جام  خدمات رسانی به ایثارگران ( صرفا از طریق شرکت در آزمون قراردادی انجام می  98) موضوع ماده  %1و  %91ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی  جذب

 پذیرد .
ه عبارت دیگر هر داوطلب مي تواند در صورت مشمول بودن صرفا از یكي از د بندرصد سایر ایثارگران ویا بالعكس نمي باش5درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامي  25مشمولین سهمیه الف : 

 سهمیه های مشخص شده استفاده نماید.
دارای یک سال و باالی وباالتر وهمسر وفرزندان آزادگان ،آزادگان وهمسر وفرزندان شهدا،همسر وفرزندان جانبازان بیست وپنج درصد (ایثارگران شامل جانبازان %25ب(سهمیه استخدامي بیست وپنج درصد )

 مي باشد .  یكسال اسارت و خواهر و برادر شهید
به رقابت شرکت نمایند و در بین خود  سهمیه ایثارگران در جدول مشاغل مورد نیاز مشخص شده است که ایثارگران مكلفند جهت بهره مندی از سهمیه ایثارگری در رشته های مشخص شده:1تذکر** 

 بپردازند.
یكسال اسارت کمتر از  گانبه رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزاد( %5سهمیه استخدامي پنج درصد )-ج 

 . اختصاص مي یابد
ر پنج درصد ثکبودن از شرایط مندرج در آگهي و کسب حدنصاب الزم از طریق رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه در دانشگاه)به ترتیب نمره مكتسبه( از حدامشمولین این سهمیه به شرط دارا  :1تذکر**

 .کل مجوز دانشگاه برخوردار خواهند بود
احراز الزم در حد سهیمه تعیین شده از شرط حد اولویت انتخاب در مشمولین پنج درصد سهیه استخدامي با رزمندگان مي باشد ) رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون و داشتن شرایط : 2تذکر**

 سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت . براساس نمرات فضلي مكتسبه انتخاب خواهند شد( و در رقابت بین خود نصاب در آزمون معاف بوده و 
 

، رعایت شرط حداقل معدل و حداکثر سن برای لذا کسب حد نصاب نمرات آزمون فنجام مي پذیرد او ایثارگران  از طریق رقابت بین فرزندان شاهد %25سهمیه های استخدامي ایثارگران مشمول  -د 
 نمي باشد .  در حد سهمیه تعیین شده الزاميداوطلبان مذکور 

هماهنگي بنیاد شهید و مطابق ضوابط و مقررات جاری و با  ها گری آنرنج درصد اولویت ایثایر دانشجو ( مشمول سهمیه بیست و پدر فرایند جذب و استخدام فرزندان شاهد و سایر ایثارگران )بیكار و غ-ح 
 امور ایثارگران اقدام خواهد شد . 

مشخص شده در جدول مشاغل مورد نیاز جذب ایثارگران از محل سهیمه های بکارگیری با بنیاد شهید و امور ایثارگران  براساس هماهنگی های بعمل آمده

 کار ذیل انجام می پذیرد . وبا رعایت ساز 3-1مندرج در صفحه 

 

 _شماره_شماره: 

 _تاريخ_تاريخ: 

 _پيوست_پيوست: 
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، در صورت تمایل مي و یا دانشجو باشند قرار نمي گیرند و احیاناً به صورت غیر رسمي شاغل  % 25در شمول سهیمه شهید و امورایثارگران  ری بنیادافرزندان شاهد و ایثارگراني که حسب ضوابط ج -چ
 نمایند و صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند مي گردند و ملزم به رعایت سایر آگهي استخدامي مي باشند . نام توانند در آزمون ثبت 

ام با بنیاد محل پرونده خود تماس و نسبت توصیه مي شود برای حصول اطمینان از امكان بهره مندی خود از سهیمه استخدامي مذکور ، قبل از ثبت ن %25به تمامي ایثارگران مشمول سهمیه استخدامي -ر 
 به مشخص شدن وضعیت شغلي و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمایند . 

 صورت مي پذیرد .  )غیر ایثارگر( استخدام مازاد بر سهیمه استخدامي ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان-ه

 در خصوص ایثارگران در مواردی که نیاز به تخصص وجود دارد رعایت شرایط علمی الزامی می باشد . 
 

 ب( سهمیه معلولین:
و دارا بودن توانایي انجام کار در شغل مورد نظر با تائید کمسیون پزشكي و یا مراکز طب و کسب حدنصاب نمره سه درصد از سهمیه اختصاص داده شده آزمون در صورت برخورداری از شرایط اعالم شده 

 ن تعلق خواهد گرفت.استاکار به معلولین و با معرفي سازمان بهزیستي 

 ج( سهمیه بومی: 
پس از کسر سهمیه های ایثارگران و معلولین تمامي باقیمانده سهمیه  براساس ضوابط و شرایط مندرج در آگهي به داوطلبان بومي شهرستان دارای حد نصاب به ترتیب نمره فضلي و در صورت عدم تكمیل 

 ظرفیت به داوطلبان بومي استان یا غیر بومي تعلق خواهد گرفت. 

 بومی شهرستان :
 یكي باشد يانتخابشغل شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان  -1

 یكي باشد. يانتخاب شغلبا شهرستان  همسر وفرزندان کارمندان رسمي وپیماني دولت یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل یا بازنشسته (که شهرستان محل خدمت فعلي یابازنشستگي آنها  -2

 طي کرده باشد يانتخاب شغلمتوالي یا متناوب در شهرستان  (سال از سنوات تحصیلي )ابتدایي،راهنمایي،دبیرستان وپیش دانشگاهي(را به صورت4اقل چهار )داوطلب حد-3

 راداشته باشد. يانتخاب شغل(سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان 4داوطلب پدر یا مادر یا همسر داوطلب حداقل چهار)-4

 بومی استان :

 یكي باشد يانتخابشغل محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان  استان -8

 مربوطه یكي باشد. يانتخاب شغلمحل خدمت فعلي یابازنشستگي آنها  با استان  استان ندان کارمندان رسمي وپیماني دولت یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل یا بازنشسته (کههمسر وفرز -2

 طي کرده باشدي انتخاب شغل یا متناوب در استان (سال از سنوات تحصیلي )ابتدایي،راهنمایي،دبیرستان وپیش دانشگاهي (را به صورت متوالي4داوطلب حد اقل چهار )-3

 راداشته باشد. يانتخاب(سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان شغل 4داوطلب پدر یا مادر یا همسر داوطلب حداقل )-4
 

 *تذکرات وتوصیه های کلی :

 

داوطلب بایستي به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهي توجه کافي داشته باشند.الزم به ذکر است مالک عمل برای تاریخ گواهي فراغت از  -
و محاسبه سن اولین روز ثبت  (3/3/1337)آخرین روز ثبت نام  پایان خدمت نظام وظیفه ،معافیت دائم گواهي پایان طرح ،معاف از طرح،  تحصیل ،

 .باشدمي( 1/3/1337م )نا
 
غایرت بین اطالعاتي که داوطلب در زمان تكمیل تقاضتانامه مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده در متن آگهي یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه م-

،اعالم نتتایج اولیه،مصتاحبه وحتتي در صتورت ه اعالم مي نماید با مستنداتي که در اعالم نتیجه اولیه وبررسي مدارک ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بتود ودر هتر مرحلته ازآزمتونگاثبت نام به دانش

 تذکرا ت مهم در خصوص اولویت بومی :

موارد بومی شهرستان و بومی استان( استفاده نمایند که زمان تحقق  1و9)موضوع بند  ایط بومی اعالم شده برای والدین و همسرداوطلبان در صورتی می توانند از شر-

و شرایط بومی به تبعیت از همسر:تاریخ ازدواج ثبت شده موضوع )اشتغال  بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه( به صورت کامل پس از تاریخ تولد داوطلبان باشد.

 (2/2/8027ریخ آخرین روز ثبت نامداوطلبان در دفاتر رسمی می باشد )قبل از تا

 پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بند های مورد اشاره صرفا توسط یکی از موارد یا پدر یا مادر یا همسر قابل احتساب است-

اشتغال فرد صورت گرفته باشد لحاظ احتساب سنوات پراخت بیمه صرفا به پرداخت هایی که در قبال « بومی استان»و« بومی شهرستان »شرایط  1در خصوص بند -

 خواهد شد)پرداخت بیمه روستایی  بیمه در قبال خدمات درمانی   بیمه دوران سربازی و... مورد قبول نمی باشد.

صادر کننده  شهرستان محل خدمت )کارگاه(که بیمه بابت آن پرداخت شده است مالک عمل می باشد )نه شهرستان«بومی شهرستان»شرایط 1ضمنا در خصوص بند -

 گواهی حق بیمه(

 محلی را که فرد درآن بازنشسته شده است مالک عمل  می باشد. )نه محل انتقال مستمری بازنشستگی(«بومی استان»و«بومی شهرستان »(موارد 9در خصوص بند )-

 مبنای شهرستان واستان برای تعیین بومی بودن  تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد .

ر مدارک وطلبان مشمول شرایط بومی الزم است در صورت قرارگرفتن در فهرست دعوت شدگان به بررسی مدارک مستندات ومدارک بومی بودن رابه همراه سایکلیه دا

 .ارائه نماید ؛اعالم خواهد شد هگادانشمورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقبا از سوی 
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از امتیاز مربوطه محروم وچنانچه فاقد شترایط منتدرج در آگهتي استت،از ابتدا  نموده است،به این ترتیب پذیرش نهایي محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتي را کتمان
 داشت.انجام مراحل بعدی محروم گردیده ودر صورت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو وبال اثر گردیده وداوطلب حق هیچ گونه اعتراضي را نخواهد 

آنان به طور کامل و مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد  ند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلي،رشته تحصیلي و یا گرایش رشته تحصیليداوطلبان صرفا در صورتي مي توان -
 ( .سومتا صفحه  مندرج در صفحه اول مشاغل مورد نیاز)مطابق با جداول شغل 

رایش آگهي از ثبت نام جدا خودداری نمایند.بدیهي است در هر مرحله از فرایند جذب و بكارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلي،رشته تحصیلي و یا گلذا داوطلبان فاقد شرایط تحصیلي درج شده در 
 تحصیلي آن ها با شرایط ذکر شده در آگهي منطبق نیست،از سایر مراحل عقد قرارداد حذف خواهند شد.

 بر اساس میانگین نمره کل عمومي و اختصاصي خواهد بود و در این مرحله،سهمیه ها و یا امتیازات اعمال نخواهد شد. "رفااستخراج فهرست افراد دارای حد نصاب ص-
 زش قانوني دیگری مي باشد .جهت اطالع داوطلبان شرکت کننده در آزمون از وضعیت علمي )نمرات مكتسبه (آنان مي باشد و فاقد هر گونه ار "ه،صرفاگاکارنامه اولیه صادر شده از سوی این دانش

 ه افراد با امتیازات و سهمیه های قانوني اعالم خواهد گردید.امتیازات و سهمیه های اعمال شده داوطلبان صرفا بر اساس اطالعات خود اظهاری آنهاست و نتیجه نهایي پس از انطباق و اعمال مستندات کلی-
  ه تحویل  و پیگیری نمایند.گادانش کمیته  آزمون شده از طریق درخواست کتبي بهت احتمالي خود را در خصوص نمرات علمي کسب روز فرصت خواهند داشت اعتراضا 12داوطلبان پس از 

گرفت.انتخاب نهایي پذیرفته شدگان آزمون ه صورت خواهد گااعمال سهمیه ها و امتیازات و بررسي و تایید مدارک از طریق وب سایت دانش انجام آزمون کتبي و مصاحبه تخصصي ، اعالم نتایج  پس از -
 پس از طي مراحل گزینش میسر  مي باشد که اسامي آنها به اطالع داوطلبان خواهد رسید .

کمیته آزمون کتبا به  ،و مصاحبه تخصصي قانوني روز مهلت دارند اعتراضات احتمالي خود را در خصوص نحوه بررسي مدارک و اعمال سهمیه ها و امتیازات12داوطلبان پس از اعالم نتیجه حداکثر تا -
 ه تسلیم نموده و پیگیری نمایند .گادانش

 مي باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت .جذب فرآیند برای بررسي مدارک  و یا مصاحبه و غیره،به منزله انصراف از ادامه  ه(گاعدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر )تعیین شده از سوی دانش-
 .انجام میگردد هگادانشماه پس از اعالم نتیجه( ازسوی  2اخذ تائیدیه مدارک تحصیلي متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان )حداکثر  -

پرونده گزینشي مراجعه نمایند. درصورت عتدم مراجعته  برای تكمیل هگادانشدرمهلت مقرر به هسته گزینش  پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیم شده تبصره : داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول
 قبولي فرد کان لم یكن تلقي شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفي خواهد شد .

اطالعات مورد نیاز ختود را بتدین  العیه های مربوطه ،مي بایست با مراجعه و بررسي مطالب و اط ز طریق سایت اینترنتي به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبانا آزمونهرگونه اطالع رساني درخصوص  -
 نمایند.طریق دریافت 

 ویترایشثبت نام قابل پایان مهلت مي باشد الزم است در تكمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصالحاتي پس از مالک ثبت نام از متقاضیان، اطالعات وارد شده در سایت  توجه به اینكهبا  -
 نخواهد بود.

 شغل خواهند بود. عنوان داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک -
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 دراین قسمت چیزی ننویسید

 رفسنجانعلوم پزشکی وخدماتی بهداشتی درمانی   هگادانشبرگ درخواست شغل از نمونه 

 نام  -2 نام خانوادگي  -1

 زن -               2مرد -1جنس : -4 نام پدر:-3

 محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :  - 6 تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال  -5

 محل صدورشناسنامه : -3 کد ملي  -۸ شماره شناسنامه : -7

 مجرد -           2وضعیت تاهل: متاهل  -11 دین :                            مذهب :       -12

 دارای معافیت قانوني دائم  -            2دارای کارت پایان خدمت  -1وضعیت نظام وظیفه :        -12

 وضعیت ایثارگری : -13
1-              درصد             :جانباز                          درصد جانبازی 
2-              ماه حضور داوطلبانه درجبهه(      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          سال  6رزمنده        )برای حداقل 
3-               آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال 
 همسر         فرزند وهمسر شهداء:      فرزند     -4
 همسر         وباالتر:           فرزند    %25فرزند وهمسر جانبازان  -5
 همسر         فرزند وهمسر آزادگان باالی یكسال اسارت:    فرزند     -6
 همسر         فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:      فرزند     -7
 فرزندآزاده         وآزادگان زیریكسال اسارت :      فرزند جانباز    %25ن زیرفرزند جانبازا -۸
 برادر         خواهروبرادر شهدا: خواهر     -3

 غیر بومي -   5بومي استان    -   4شهرستانبومي  -3معلولین عادی  -    2سهمیه آزاد     -1سایر موارد :  -14
 

 کارشناسي ارشد     آخرین مدرک تحصیلي : کارشناسي    -15

 گرایش تحصیلی :                           معدل : رشته تحصیلي :  -16

 استان محل تحصیل : محل تحصیل : دانشكده -17

  13تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلي :    /    /        -1۸
 (:شغل مورد درخواست)فقط یک شغل  -22

 محل جغرافیایي مورد تقاضا )فقط یک محل(: -21

 ن ...................................................نشاني کامل : محل سكونت :استان ......................................شهرستان ............................................خیابا -23
 ...............................................................پالک ...............................کدپستي .........................................شماره تلفن ثابت .............کوچه ....................

 .............کد شهر ...............................شماره تلفن همراه ........................

 شماره تلفن برای تماس ضروری : -24

متن آگهي مربوطه را بتا دقتت وبته   ، رفسنجانعلوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني  هگادانشپذیرش قرارداد کار معین  اینجانب ..............................................متقاضي شرکت درآزمون 
اینجانتب در هرمقطتع زمتاني )قبتل طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تكمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده مي گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات 

 ب مي نمایم از خود سل هگادانشل ( هر گونه حقي را برای عقد قرارداد درآن وبعد ازاشتغا
 

 متقاضي تاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء واثرانگشت -25

 

محل الصاق 
 عکس


