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  فراخوان شناسائی و پذیرش نیرو

مندان آیین نامه اداری و استخدامی کار 13ماده  5انجام کار معین )تبصره  به صورت قرارداد

 (و خدمات بهداشتی درمانی کشور علوم پزشکی غیرهیات علمی دانشگاههای

 (3131)بهمن ماه 

بهداشت، درمان و وزارت  91/9/19/د مورخ 199/901د به استناد نامه شماره دار نظر دانشگاه علوم پزشکي مشهد در

 :  ينواتحت عنشرايط  افراد واجد ،ی تابعهدر بیمارستانها جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني ،آموزش پزشکي

آزمون، برگزاری و در صورت نیاز با  شناسائي، را از طريق فراخوان متخصص طب اورژانسو  پزشک عمومی

 به دعوت قراردادی و پس از احراز صالحیت عمومي بر اساس قانون گزينش، بصورت رتبه بندی ،مصاحبه يا هر دو

 . نمايد همکاری

 

 : تذكرات

 و رضايتكسب حد نصاب نمره ارزشیابي سالیانه و نیاز واحد  صورت در و باشد مي موقت بصورت قرارداد انعقاد  -9

 . شد خواهد تمديد قرارداد ، خدمتي نحوه از

 همین طريق از...  و كارت صدور نحوهمصاحبه ،  آزمون، برگزاری محل و زمان خصوص در رساني اطالع هرگونه -9

 سايت به يکبار ساعت 92 هر حداقل ها اطالعیه از آگاهي جهت هستند موظف داوطلبین لذا. شد خواهد انجام سايت

 . نمايند مراجعه

و يا مراجعه جهت تشکیل پرونده بر عهده  ، مصاحبهخصوص زمان شركت در آزمونعواقب ناشي از عدم اطالع در  -3

 متقاضي خواهد بود.

 وجه پرداختي به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.  -2

  الزم مدارک تهیه به نسبت اكنون، هم از لطفاً نیاز، مورد مدارک نمودن آماده جهت زماني محدوديت به باتوجه  -5

 تمديد جهت امکاني هیچ مقرر، مهلت در تصوير مدارک و اصل ارائه عدم درصورت است بديهي فرمايید، اقدام

 . شد خواهید حذف فراخوان اين از مدرک، نقص دلیل به و نداشته وجود مدارک تحويل مهلت
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 مورد نیاز و تعداد شغلیهای جدول رشته 

 

 

 . شرایط پذیرش داوطلبان :3

  :عمومی  شرايط .1

 و عدم دارا بودن تابعیت مضاعف از ساير كشورها  ايران اسالمي جمهوری نظام تابعیت( 9/9

 ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون در شده شناخته اديان از يکي يا اسالم مبین دين به اعتقاد( 9/9

 ايران اسالمي جمهوری اساسي قانون به التزام( 3/9

 ((90/99/9319) :نام ثبت مهلت تاريخ پايان لغايت)آقايان برای دائم قانوني معافیت يا ضرورت دوره خدمت انجام( 2/9

  گردان روان و دخانیات مخدر، مواد به اعتیاد عدم( 5/9

  مؤثر جزائي محکومیت سابقه نداشتن( 6/9

) با تشخیص كمیسیون طب . شوند ميبکارگیری  آن برای كه كاری انجام توانايي و رواني جسماني، سالمت داشتن( 9/9

 كار(

 عنوان شغل رديف
شهرستان محل 

 خدمت

 

تعداد 

 مورد نیاز

 جنسیت

 توضیحات مدرک و رشته تحصیليشرايط احراز از نظر 

 شناور زن مرد

9 
متخصص طب 

 اورژانس
 1 0 0 1 فريمان

دارا بودن مدرک تحصیلي دكتری 

 تخصصي طب اورژانس
 

 پزشک عمومي 9

 1 1 1 3 باخرز

دارا بودن مدرک تحصیلي دكتری 

 حرفه ای پزشکي
 

 1 0 1 2 تايباد

 1 0 1 2 خلیل آباد

 1 0 1 2 درگز

 1 0 1 2 رشتخوار

 1 0 1 2 سرخس

 1 0 0 1 فريمان

 1 1 1 3 كاشمر

 1 0 1 2 كالت

  02 0 8 02 جمع كل
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 :مهم در خصوص شرايط عمومی تذكرات

 

 نیستند شامل موارد زير مي باشند:  فراخوانالف( افرادی كه مجاز به شركت در اين 

شده واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده  خدمت بازخريد ، بازنشسته ياپیماني، قراردادی و ثابت رسمي، مستخدمین -9

  .ها ی اجرائيو ساير دستگاه

میبايست قبل از شروع به كار در  ،در صورت استخدام در هريک از دستگاهها پس از پايان مهلت ثبت نام،تبصره: 

 شغل محل مورد نیاز اين دانشگاه، انصراف خود را از دستگاههای فوق الذكر ارائه نمايد.

 های اجرائيانفصال شدگان از خدمت يا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه/دانشکده و ساير دستگاه -9

 باشند.  شده منع دولتي خدمات از صالح،ذی و قضائي مراجع آراء موجب به كه افرادی -3

های وابسته به دولت و موسساتي كه های دولتي و سازمانها، شركتافرادی كه تعهد انجام كار به ساير سازمان -2

 ها مستلزم ذكر نام است، دارند.شمول قانون بر آن

 در شرايط احراز مندرج در آگهي  معادلتحصیلي  مدارکدارندگان  -5

 دانشجويان مقاطع تحصیلي باالتر از شرايط احراز مندرج در آگهيفارغ التحصیالن يا  -6

 می باشد. (90/99/9319)ب(مالک محاسبه تاريخ موارد فوق، تاريخ پايان مهلت ثبت نام 

ج(الزم به ذكر است در صورت شركت هر يک از مشمولین بندهای مذكور، در هر يک از مراحل 

حتی در صورت صدور قرارداد، دد از انجام مراحل بعدی محروم و بکارگیری، اين موضوع محرز گر

 گردد.قرارداد مزبور لغو و بالاثر می

  :اختصاصی شرایط .2

دارا بودن مدرک تحصیلي دكتری حرفه ای پزشکي )تاريخ فراغت از تحصیل حداكثر تا پايان مهلت ثبت نام  -1-2

)تاريخ فراغت تخصصي طب اورژانس مدرک تحصیلي دكتریدارا بودن جهت شغل: پزشک عمومي و (90/99/9319)

 جهت شغل: متخصص طب اورژانس ((90/99/9319)از تحصیل حداكثر تا پايان مهلت ثبت نام 

 حداكثر تا پايان مهلت ثبت نام جهت پزشکان عمومي دارا بودن گواهي پايان طرح و يا معافیت از طرح – 2-2

(90/99/9319) 

حداكثر تا پايان مهلت  و نیز گواهي پايان تعهدات ضريب )كا(  دارا بودن گواهي پايان طرح و يا معافیت از طرح – 3-2

 جهت متخصصین طب اورژانس (90/99/9319) ثبت نام

وزارت متبوع، نسبت به  96/09/9313مورخ  152/900در خصوص داوطلباني كه به استناد بخشنامه شماره   -9تبصره 

/د مورخ 9519/901بخشنامه شماره  9طرح آنان اقدام شده است، همچنین داوطلباني كه به استناد بند  تمديد
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میبايست قبل از شروع به متقاضي انجام خدمات قانوني بدون احتساب ضريب منطقه خدمتي باشند،  93/05/9319

 كار، نسبت به دريافت پايان طرح خود اقدام نمايند.

    .ست سال تمام و حداكثر چهل و پنج سالداشتن حداقل سن بی-2-3

 جبهه های جنگ حق علیه باطل در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با آزادگان، رزمندگان جانبازان،:1تبصره

 ( و باالتر،%95 جانبازان بیست و پنج درصد) همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان ،( 91/5/69 لغايت 39/6/51)

 باشند. مي معاف سن حداكثر شرط از ،دارند اسارت سابقه باالتر و سال يک حداقل كه آزادگان همسر و فرزندان

 خواهد اضافه داوطلبان مقرر سن حداكثر به معتبر های تايیديه مشروط به ارائه ذيل :  موارد2تبصره

 : شد

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

 مدت میزان به جبهه های جنگ حق علیه باطل، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از كمتر ( رزمندگان دارایب

 جبهه. در حضور

مهم در  سال.)با در نظر گرفتن بندالف تذكرات 5( سابقه خدمت كارمندان تمام وقت دولتي حداكثر به میزان ج

 )خصوص شرايط عمومي

های كه به صورت غیرمستقیم و از طريق شركت شاغلداوطلبان شركتي مرتبط با رشته شغلي ( سنوات شركتي د

پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه و يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، به خدمت 

 شعب تامین اجتماعي(( سال)طبق سابقه پرداخت حق بیمه)مهر و امضاء شده از 5اشتغال دارند، حداكثر به میزان 

داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت )اعم از قراردادكار معین و پزشک  سنوات قراردادی و يا شركتی( هـ

خانواده و قرارداد مشاغل كارگری( در دانشگاه و يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و يا 

با موسسه قطع  ثبت نامپايان مهلت تاريخ تا شركتهای پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و 

 ((سال )طبق سابقه پرداخت حق بیمه)مهر و امضاء شده از شعب تامین اجتماعي 5همکاری نموده اند حداكثر به میزان 

( داوطلباني كه طرح خدمت نیروی انساني موظف)اجباری يا اختیاری و يا در قالب تمديد طرح( را باستناد قانون و

 م داده اند، به میزان انجام خدمت فوق. خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجا

 ( مدت خدمت سربازی انجام شده.ز

 می باشد. (90/99/9319): مالک محاسبه تاريخ موارد ذكر شده، تاريخ پايان مهلت ثبت نام 1تذكر

 می باشد. مورد تائید سال 7ندهای فوق الذكر حداكثر ارفاقی ب : مجموع سنوات2تذكر
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 : نام ثبت .نحوه3

صورت مي پذيرد. لذا متقاضیان  http://emp.mums.ac.irثبت نام متقاضیان فقط ازطريق سايت اينترنتي به آدرس: 

محترم بايستي پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان، راهنمای ثبت نام و ساير موارد مرتبط با فراخوان كه در همان صفحه 

 . قابل مشاهده مي باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمايند

 

 .شرايط و نکات مهم در زمان ثبت نام :4

 بانک رفاه كارگران  9931929992006به شماره حساب:  به عنوان حق ثبت نام  ريالسیصد هزار مبلغ  . 1

 پرداخت گردد.لکترونیکي ا ، به صورتسامانه ثبت نام از طريق درگاه صرفا  درآمدهای اختصاصي دانشگاه،   به نام:

هر داوطلب تنها حق يکبار ثبت نام را دارد لذا امکان ثبت نام بعدی وجود نخواهد داشت و ثبت نام اولیه پس از اخذ  .2

 كد رهگیری مالک عمل مي باشد. 

نامي)خوداظهاری( با توجه به اينکه اعالم نتیجه اولیه )معرفي افراد برای بررسي مدارک( بر اساس اطالعات ثبت .3

های قانوني انتخاب شده توسط آنان  صورت مي گیرد، و به دلیل اينکه در هنگام بررسي امتیازات و سهمیهداوطلبان و 

مدارک، هرگونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحوی كه منجربه بهره مندی داوطلب از اولويت يا امتیاز مربوطه گردد، 

الزمست ورود اطالعات مذكور)انتخاب اولويت بومي، وضعیت  كل فرايند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه مي سازد، لذا

( در فرم تقاضانامه ثبت نام با دقت و صداقت صورت گیرد چراكه با و ... شركتي، ايثارگری، سنوات خدمت قراردادی 

چ توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلي، امکان اصالح اطالعات مذكور در هنگام بررسي مدارک به هی

، رايشالزم به ذكر است آخرين فرصت ويوجه امکانپذير نمي باشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضي نخواهد داشت. 

  در زمان پرينت كارت ورود به جلسه خواهد بود.صرفاً سهمیه های انتخابي ثبت نامي) ايثارگری، بومي، معلولیت(

نام مي باشد، چنانچه موفق به اخذ كد رهگیری نشويد ثبت نام با توجه به اينکه دريافت كد رهگیری مالک پايان ثبت . 4

 شما كامل نشده است و جزو ثبت نام كنندگان محسوب نمي شويد. 

 900كیلو بايت و حداكثر  50)با حداقل حجم  JPGبا فرمت  3×2قبل از شروع ثبت نام حتمًا اسکن يک قطعه عکس   .5

 كیلو بايت( آماده نمايید. 

 ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هیچ وجه مسترد نمي شود.به ثبت نام . 6

ثبت نام فقط از طريق سايت صورت مي پذيرد لذا از ارسال مدارک به صورت دستي و يا مراجعه حضوری جهت  .7

ه نخواهد درخواست شغل خودداری نمايید. بديهي است به درخواست های دستي و حضوری هیچ گونه ترتیب اثری داد

 شد. ضمناً در صورت لزوم دريافت اصل مدارک متعاقباً اعالم خواهد شد. 
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 : نام ثبت مهلت.5

 مورخ شنبهچهارروز  92 ساعت لغايت 02/99/9319شنبه مورخ پنج  صبح روز 1 ساعت از توانند مي محترم متقاضیان

 به نام ثبت مهلت آزمون، برگزاری تا زماني محدوديت به عنايت با. نمايند اقدام اينترنتي نام ثبت به نسبت 90/99/9319

 باالی حجم علت به پاياني روزهای در باند پهنای در مشکل ايجاد احتمال به توجه با لذا. شد نخواهد تمديد عنوان هیچ

 . نمايند اقدام نام ثبت به نسبت شده اعالم مهلت پايان از قبل و وقت اسرع در است خواهشمند نام، ثبت

 :آزمون يا مصاحبه جلسه به ورود كارت دريافت نحوه و زمان.6

 به 99/99/9319مورخ  پنج شنبه روزظهر  99 ساعت از ،هگیری ارائه شده در زمان ثبت نامبا كد ر مي بايست متقاضیان

 عواقب ناشي از نسبت به اطالع از نحوه و زمان برگزاری آزمون يا مصاحبه اقدام نمايند. بديهي است و مراجعه سايت

 داوطلب خواهد بود. عهده اجعه به سايت در مهلت تعیین شده و عدم حضور در آزمون يا مصاحبه بر عدم مر

در زمان پرينت آخرين فرصت ويرايش، صرفاً سهمیه های انتخابي ثبت نامي) ايثارگری، بومي، معلولیت( تذكر مهم :  

 بعداً قابل ويرايش و اصالح نمي باشد. و به هیچ عنوان كارت ورود به جلسه خواهد بود.

 

آزمون  ،در شغل محل مربوطه ثبت نامی تذكر: در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین

 برگزار نمی گردد و  در صورت نیاز مصاحبه تخصصی انجام خواهد شد.

 

 آزمون : مواد . 1

  .شد خواهد داده اختصاصي سوال دفترچه يک داوطلبان، از يک هر به -9-9

-چهارگزينه صورت به ،شغلي رشته با متناسب تخصصي های مهارت و دانش با توجه به سواالت حیطه تخصصي -9-9

طراحي خواهد شد. ضمناً به ازای هر سه پاسخ غلط، يک پاسخ صحیح حذف سوال  60به تعداد ( 9ضريب يک ) ای با

 خواهد شد.

 

 :مدارک اصل ارائه يا ارسال درخواست صورت در نیاز مورد مدارک. 8

 و زمان نحوه،. نمايند آماده را ذيل مدارک موظفند شود مي اعالم شده پذيرفته عنوان به آنها اسامي كه گرامي داوطلبان

 :شد خواهد اعالم متعاقباً مدارک، ارسال محل آدرس

 فراخوان در نام ثبت تايیديه برگ پرينت -9

 شده نويسي پشت و سفید زمینه باپشت 3×2 عکس قطعه 9 -9

 شرايط احراز ذكر شده در آگهي در مندرج مدرک و مقطع تحصیلي -3
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  ملي كارت -2

 شناسنامه عکسدار -5

گواهي معتبر به تاريخ روز از مراجع  يا آقايان( )ويژه دائم معافیت يا و عمومي وظیفه نظام خدمت پايان كارت -6

 نمايد. تأيید نام ثبت مهلت پايان تاريخ تا را حداكثر وظیفه نظام خدمت ذيصالح كه پايان

 ايثارگری) ويژه داوطلبان ايثارگر( بر دال مدارک -9

 بهزيستي( سازمان از معلولیت گواهي عادی )ارائه معلولیت بر دال مدارک -1

  بودن بومي بر دال مدارک -1

گواهي مدت كاركرد مرتبط با شغل مورد تقاضا  همراه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعي به سیاهه ريز بیمه -90

خصوص بند د( و      جهت استفاده از سنوات قراردادی يا شركتي دربا ذكر تاريخ شروع و پايان از واحد محل خدمت 

 موارد ارفاقي به سنهـ ( 

 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان « معافیت»و يا « پايان طرح»گواهي  -99

برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان كه طرح خود را به استناد بخشنامه « اشتغال به طرح»گواهي -99

 تمديد نموده اند. 96/9/13مورخ  152/900شماره 

 جهت متخصصین «تعهدات قانوني ضريب )كا(پايان »گواهي  -93

 .شد خواهد اعالم سايت طريق از ارسال نحوه و مدارک نوع متعاقباً ديگر مدارک به نیاز صورت در -

 موارد از يکی صرفاً مدارک )ارائه: تقاضا مورد محل استان يا شهرستان بودن بومی بر دال مدارک

 باشد( می كافی د ، ج ، ب الف،

 همسر يا داوطلب تولد محل استان يا شهرستان( الف 

 داوطلب شناسنامه صفحات تمام تصوير و اصل 

 همسر شناسنامه صفحات تمام تصوير و اصل 

 يا و دولت پیماني و رسمي كارمند يا والدين داوطلب) همسر بازنشستگي يا فعلي خدمت محل استان يا شهرستان (ب

 (.(بازنشسته يا شاغل از اعم)  مسلح نیروهای

 بازنشسته )محل خدمت  افراد جهت همسر مادر، پدر،( مسلح نیروهای يا رسمي يا پیماني دولت)  حکم بازنشستگي

 يا گواهي ارائه شده  قید گردد( در زمان بازنشستگي در حکم و

 پدر،: ( مسلح نیروهای يا رسمي دولت يا )پیماني كارگزيني حکم آخرين انضمام به خدمت محل از اشتغال گواهي 

 (روز تاريخ به) شاغل با درج محل خدمت  افراد جهت همسر مادر،

 بازنشسته يا شاغل فرد شناسنامه صفحات تمام تصوير و اصل  

 شهرستان در متناوب يا متوالي صورت به( دبیرستان داوطلب راهنمائي، ابتدائي،)  تحصیلي سنوات سال چهار حداقل( ج

 تقاضا مورد محل استان يا
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 پرورش و آموزش ناحیه امضا و مهر با شده تائید تحصیل، از فراغت و شروع تاريخ قید با سنوات تحصیلي  گواهي 

 (روز تاريخ به) مربوطه منطقه

 تحصیلي سال هر ازای به مجزا صورت به تحصیلي های كارنامه تصوير و اصل   

 .باشد سال 2 حداقل بايست مي تحصیلي سنوات مجموع :تذكر

 در( همسر مادر، پدر، داوطلب،)  افراد از يکي سال2 تامین اجتماعي )در قبال اشتغال( حداقل بیمه حق پرداخت سابقه (د

 تقاضا مورد محل استان يا شهرستان

  با مهر و امضاء ( همسر مادر، پدر، داوطلب،) افراد از يکي سال،  2 حداقل تامین اجتماعي خالصه سوابق بیمهارائه

 تصوير و به همراه اصل (تقاضا مورد شهرستان در بیمه حق پرداخت روز9260 حداقل) بیمه حق پرداخت سازمان و شعب

 مي باشد.(  90/99/9319 )نام ثبت مهلت پايان تا شده. مالک محاسبه سوابق بیمه فرد شناسنامه صفحات تمام

     (است احتساب قابل مذكور افراد از يکي توسط صرفاً شده تعیین مدت به بیمه حق پرداخت) 

جهت استفاده از سنوات بیمه پرداخت شده توسط همسر به منظور بهره مندی از سهمیه بومي، تاريخ ازدواج ثبت  تذكر:

 حداكثر تا پايان مهلت ثبت نام باشد.شده در شناسنامه مي بايست 

 اكنون، هم از لطفاً نیاز، مورد مدارک نمودن آماده جهت زمانی محدوديت به باتوجه: مهم تذكر 

 تصوير مدارک و اصل ارائه عدم در صورت است بديهی فرمايید، اقدام فوق مدارک تهیه به نسبت

 مدرک، نقص دلیل به و نداشته وجود مدارک تحويل مهلت تمديد جهت امکانی هیچ مقرر مهلت در

 . شد خواهید حذف فراخوان اين از
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 . نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه3

آزمون استخدامي مصوب هیات  برگزاری اجرايي دستورالعمل های آزمون براساساعالم نتیجه در هر يک از رشته محل

 امناء دانشگاه های علوم پزشکي به ترتیب زير صورت خواهد گرفت: 

 داوطلبان آزمون نمره كل محاسبه  -9

های قانوني و اعالم فهرست پذيرفته شدگان مرحله اول بر اساس نمره فضلي حداكثر تا ها و سهمیهاعمال اولويت -9

 انشگاه يک و نیم برابر ظرفیت از طريق وب سايت د

 توجه: انتخاب افراد برای انجام مصاحبه در هر رشته محل بر اساس نمره نهايي داوطلبان )پس از اعمال سهمیه های قانوني

 با اولويت  سهمیه بومي( به میزان سه برابر ظرفیت صورت مي پذيرد. و

 در زمان مقرر دو جهت بررسي مدارک  و مستندات مربوطهدعوت از مشمولین بند  -3

انطباق سوابق و مدارک و مستندات ارائه داده شده با خود اظهاری داوطلب و تايیديه آن از سوی دانشگاه و تطبیق با  -2

 فرم تقاضا نامه ثبت نام كه به تايید) امضا و اثر انگشت( داوطلب رسیده باشد.

 اعمال سهمیه های تايید شده )بر اساس مدارک و مستندات  مثبته(  -5

در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبین ثبت نامي در شغل محل مربوطه، آزمون برگزار نمي گردد و  در  -6

 انجام مي گردد.مصاحبه تخصصي پس از بررسي مدارک صورت نیاز 

 اعالم نتیجه با توجه به انجام يا عدم انجام مصاحبه با رعايت موارد ذيل:  -7

 (ها بر اساس نمره كل آزمون كتبي)با احتساب سهمیه صرفاً :« نجام مصاحبهبدون ا»و الف( برگزاری آزمون كتبي 

آزمون كتبي)پس از احتساب  ( نمره كل%90درصد) اساس هفتادبر: «با انجام مصاحبه»و ب( برگزاری آزمون كتبي 

  .( نمره مصاحبه%30) درصد سي وسهمیه ها( 

پس از بررسي مدارک و  نهائي اعالم نتیجه :« مصاحبهانجام » و صرفاًج( در صورت عدم برگزاری آزمون كتبي 

 امتیازات كسب شده در مصاحبه اعالم خواهد شد. نمره فضلي جمع براساس ، احتساب سهمیه ها 

 

 :قانونی و نحوه اعمال آنها هایسهمیه و امتیازات. 31

 الف( سهمیه ايثارگران:

، ابتدا از كل مجوز تخصیص يافته به بکارگیریقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران، در هر آزمون  99بر اساس ماده 

شامل: درصد  95الذكر، درصد فوق 30يابد. از ( درصد برای پذيرش ايثارگران اختصاص مي30هر دانشگاه سي )

( درصد و باالتر و فرزندان 95وپنج ) ستیهمسران جانبازان بو ن فرزندا ،فرزندان و همسران شهداء  ،آزادگان ، جانبازان 

 .دیاسارت و خواهر و برادر شه کسالي یو باال سال کيو همسران آزادگان 

ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و  6رزمندگان با سابقه حداقل درصد سهمیه باقیمانده شامل:  5و 

 مي باشد. ( سال اسارت9) کي ري( درصد وآزادگان ز95پنج ) و ستیب ريجانبازان ز ندانفرزهمچنین همسر و 
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 ايثارگری:  %95( سهمیه 9-الف

  درصد ايثارگران )به استثناء خواهر و برادر شهید( از شركت در  95سهمیه استخدامي با توجه به معاف بودن مشمولین

، مشمولین سهمیه مذكور استانهای بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ايثارگران بر اساس هماهنگيگیری، رهای بکاآزمون

تا  كننده شركت افراد بین از مذكور سهمیه مي بايست در فراخوان ثبت نام و درآزمون مربوطه شركت نمايند و

 . شدد نانتخاب خواهو با هماهنگی بنیاد شهید و امور ايثارگران استان در آزمون  مزبور سهمیه سقف

 ايثارگری:  %5( سهمیه 9-الف

  انجام مي پذيرد.  بکارگیریدرصد صرفاً از طريق شركت در آزمون  5استخدام كل سهمیه 

 رعايت شرط سني،  .خواهند پرداخت رقابت به خود بین در و داشته قرار بعدی اولويت در مذكور سهمیه مشمولین

جنسیت، مقطع و مدرک تحصیلي، شرايط احراز و ساير شرايط مندرج در آگهي برای مشمولین اين سهمیه جهت ثبت 

 ست. ا نام و شركت در آزمون الزامي
 

 مهم در خصوص ايثارگران: تذكرات بسیار

 باشدنمي الزاميسن  شرط رعايتشهید(  برادر و خواهر استثناء )به ايثارگران درصد 95 برای مشمولین سهمیه .

 بديهي است ساير شرايط اختصاصي درج شده در آگهي الزم الرعايه خواهد بود.

  درصد و يا بالعکس نمي باشند. به عبارت ديگر  5درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامي  95مشمولین سهمیه

صرفاً يکي از سهمیه های مشخص شده را انتخاب  هر داوطلب مي تواند در هنگام ثبت نام در صورت مشمول بودن،

 نمايد كه قابل تغییر در هنگام بررسي مدارک نیز نخواهد بود.

  درصد )اعم از جانبازان و خانواده محترم شهدا( حتي در صورت داشتن كارت شناسايي از  95كلیه مشمولین سهمیه

 ز بنیاد استان مي باشند. بنیاد شهید و امور ايثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهي ا

 امکان از اطمینان حصول برای شودمي توصیه ايثارگران درصد 95 استخدامي سهمیه مشمول ايثارگران تمامي به 

 خود پرونده تشکیل محل ايثارگران امور و بنیادشهید با ثبت نام از قبل مذكور، سهمیه استخدامي از خود مندیبهره

 .نمايند اقدام آن اصالح لزوم صورت و در شغلي وضعیت شدن مشخص به نسبت و تماس

 (بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه( و باالتر، آزاده، اسیر و مفقوداالث%95فرزندان )شهید، جانباز بیست و پنج درصد )نیز  ر

 مشمول بند فوق هستند.

 ب( سهمیه معلولین عادی:

 كلیه با رقابت از طريق آگهي ، در مندرج شرايط بودن دارا شرطارايه معرفي نامه از بهزيستي( به  با عادی) معلولین 

بود )  خواهند برخوردار ( كل مجوزهای هر دانشگاه%3درصد ) سه حداكثر از مکتسبه، نمره ترتیب معلول به داوطلبان

  مشروط به داشتن سالمت جسمي و رواني الزم برای ايفای شغل مورد نظر(
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 پ( سهمیه بومی:

« شهرستان»بومي به داوطلبان سهمیه استخدامي پس از كسر سهمیه های استخدامي ايثارگران و معلولین عادی كلیه  -9

-در صورتياختصاص خواهد يافت. به ترتیب نمره فضلي، ، رخورداری از شرايط مندرج در آگهیدرصورت ب

تکمیل نگردد، شهرستان ، از بین داوطلبان بومي  شغل محل های مندرج در آگهي،كه ظرفیت مورد نیاز هر يک از 

 محل شغل همان «غیربومي» داوطلبانو سپس « بومي استان»پذيرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت از بین داوطلبان با اولويت 

 پذيرد.ترتیب نمره فضلي صورت مي به

 «شهرستان» بومي حسب مورد داوطلب باشند، زير هایويژگي از يکي دارای حداقل كه : افرادیشرايط بومی بودن

 .گردندمي تلقي «استان» يا بومي

 : بومی شهرستان

 .باشد يکي ،انتخاب شده شغل محل شهرستان با وی همسر يا داوطلب تولد محل شهرستان -9

 شهرستان كه بازنشسته( يا و شاغل از مسلح )اعم نیروهای يا و دولت پیماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر -9

 .باشد يکي ،انتخاب شده شغل محل شهرستان با داوطلب والدين بازنشستگي يا خدمت فعلي محل

 صورت به ( راپیش دانشگاهيدبیرستان و  راهنمايي، تحصیلي )ابتدايي، سنوات از سال (2) رچها حداقل داوطلب -3

 .باشد كرده طي،  انتخاب شده شغل محل شهرستان متناوب در يا متوالي

 شغل محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال (2 چهار) حداقل داوطلب همسر يا و مادر پدر، داوطلب، -2

 .باشند را داشته ، انتخاب شده

 بومی استان: 

 .باشد يکي، انتخاب شده شغل محل استان با وی همسر يا داوطلب تولد محل استان -9

 استان بازنشسته( كه يا و شاغل از مسلح )اعم نیروهای يا و دولت پیماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر -9

 .باشد يکي آنان برای انتخاب شده شغل محل استان داوطلب با والدين بازنشستگي يا خدمت فعلي محل

 صورت به را دبیرستان و پیش دانشگاهي( راهنمايي، تحصیلي )ابتدايي، سنوات از سال (2 چهار) حداقل داوطلب -3

 .باشد كرده طي برای انتخاب شده شغل محل استان متناوب در يا متوالي

 شغل محل استان در بیمه حق پرداخت سابقه سال (2 چهار) حداقل داوطلب همسر يا و مادر پدر، داوطلب، -2

 .باشند را داشته ، انتخاب شده

 تذكرات مهم در خصوص سهمیه بومی:

  موارد بومي  2و  9داوطلبان در صورتي مي توانند از شرايط بومي اعالم شده برای والدين خود )موضوع بندهای

شهرستان و بومي استان( استفاده نمايند كه زمان تحقق موضوع )اشتغال، بازنشستگي يا پرداخت حق بیمه( مربوط به 

 پس از تاريخ تولد داوطلبان باشد. 

 احتساب قابل مذكور موارد از يکي توسط صرفاً بندهای مورد اشاره در شده تعیین مدت به بیمه حق پرداخت 

 .است
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  احتساب سنوات پرداخت بیمه صرفا به پرداختهايي «استان»و بومي «  بومي شهرستان»شرايط   2در خصوص بندهای ،

مه در قبال خدمات درماني، كه در قبال اشتغال فرد صورت گرفته باشد لحاظ خواهد شد. )پرداخت بیمه روستايي، بی

 مورد قبول نمي باشد.(... بیمه دوران سربازی و 

  شهرستان محل  خدمت )كارگاه( كه بیمه بابت آن پرداخت شده « بومي شهرستان»شرايط   2ضمنا در خصوص بند

 است مالک عمل مي باشد)نه شهرستان محل صدور گواهي پرداخت حق بیمه(.

  محلي كه  فرد در آن بازنشسته شده است مالک عمل «بومي استان»و « شهرستانبومي »موارد   9در خصوص بند ،

 مي باشد)نه محل انتقال مستمری بازنشستگي(.

 باشدمي نام ثبت زمان در كشوری تقسیمات بودن، بومي تعیین برای شهرستان و استان مبنای. 

 دعوت شدگان به بررسي مدارک، فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم مشمول شرايط بومي، كلیه داوطلبان

سوی  از متعاقباً  كه مدارک بررسي زمان در نیاز مورد ساير مدارک همراه به را بودن بومي مدارک و مستندات

 اعالم مي گردد، تحويل نمايد.دانشگاه 

تاريخ ازدواج مالک محاسبه تاريخ فراغت از تحصیل ، محاسبه سن ،پايان دوره خدمت نظام وظیفه، معافیت و   -

 ، مادر يا همسر(رداخت حق بیمه )توسط داوطلب، پدرسال پ 2داوطلبین جهت استفاده از سهمیه بومي همسر و مجموع 

 مي باشد. (90/99/9319)حداكثر لغايت پايان مهلت ثبت نام

 

 :کلی . تذکرات و توصیه های33
شد  خواهد بررسي دانشگاه آزمون توسط در داوطلبان نمرات تعیین از پس متقاضیان، مدارک اينکه به توجه با -9-99

تطبیق اولیه انجام شده مالک قطعي براصالت مدارک نخواهد  و )و در صورت نیاز از مراجع ذيربط استعالم خواهد شد

 در مندرج شرايط با مغاير داوطلبان )به ويژه مدارک ايثارگری، بومي، معلولین عادی( صورتي كه مدارک بود( لذا در

 و كرد، نخواهد ايجاد متقاضي برای حقي گونههیچ باشد، ناميثبت تقاضانامه در مندرج اطالعات همچنین و آگهي اين

از ساير فرايند  داوطلب نهايي، پذيرش درصورت حتي و تخصصيمصاحبه  اولیه، نتايج اعالم آزمون، از مرحله هر در

 . ندارد اعتراضي گونههیچ حق و شد خواهد جذب حذف

 مالک است ذكر به الزم. باشند داشته كافي توجه آگهي در شده اشاره های تاريخ مبنای به بايستي اوطلباند -9-99

، وظیفه، تاريخ پايان طرح  نظام خدمت پايان و دائم معافیت تحصیل، از فراغت گواهي تاريخ محاسبه سن، عمل

  .باشد مي ثبت نام  روزآخرين  پیماني در ساير دستگاهها و ... انصراف از استخدام

 صورت به مدارک ارائه يا و آگهي متن شده در اعالم شرايط و ضوابط دقیق رعايت عدم از ناشي مسئولیت -3-99

 مي اعالم تکمیل تقاضانامه ثبت نام زمان در داوطلب كه اطالعاتي بینو يا هرگونه مغايرت  تعیین شده زمان در ناقص

 هر در و بود خواهد داوطلب برعهده شد خواهد ارايه اعالم نتیجه اولیه و بررسي مدارک  در كه مستنداتي با نمايد

 به يا اشتباه به داوطلب شود محرز حتي در صورت پذيرش نهايياعالم نتايج اولیه، مصاحبه و آزمون،  مراحل از مرحله

 فاقد از امتیاز مربوطه محروم وچنانچه  ترتیبوده است، به اين مداده و يا واقعیتي را كتمان ن واقع خالف اطالعات عمد
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 و لغو مزبورقرارداد  ،قرارداد صدور صورت در و گرديده محروم بعدی مراحل از انجام است، آگهي در مندرج شرايط

 گونه اعتراضي را نخواهد داشت.و داوطلب حق هیچ شودمي بالاثر

 به دانشگاه رسمي سايت طريق از آن اولیه نتايج و باشد مي مشهد شهرستان در متمركز صورت به آزمون برگزاری -2-99

 . شد خواهد رساني اطالع  www.emp.mums.ac.ir نشاني

 و گزينش مراحل طي از پس نهايتا و مدارک تايید و بررسي و امتیازات و ها سهمیه اعمال از پس نهايي نتايج اعالم -5-99

 .گرفت خواهد صورت ، دانشگاه سايت وب طريق از صالح، ذی مراجع تأيید

 اعتراضات دارند مهلت روز 90 تا حداكثر ،(گزينش به شدگان پذيرفته معرفي از قبل) نتیجه اعالم از پس داوطلبان -6-99

 .نمايند پیگیری و نموده تسلیم دانشگاه به كتبا را خود احتمالي

 روند ادامه از انصراف منزله مصاحبه و غیره، بهبرای بررسي مدارک و يا  مقرر زمان مراجعه داوطلب در عدم -9-99

 داشت. نخواهد اعتراض داوطلب حق و باشدمي بکارگیری

 يا انتقال درخواست ارائه عدم و انتخابي محل شغل در اشتغال بر مبني محضری تعهد نهائي، شدگان پذيرفته از-1-99

 نیز و سال 5 مدت به حداقل بومي غیر و سال 90 حداقل بومي سهمیه مشمول افراد برای قرارداد مدت طول در جابجايي،

 سال 5 مدت به حداقل حقوق بدون مرخصي ، جديد تحصیلي مدرک درج شغلي، رسته/ رشته تغییر درخواست عدم جهت

 افراد وجود از و لغو آنان قرارداد خدمت، از انصراف يا و تعهد اجرای عدم صورت در است ذكر به الزم. شد خواهد اخذ

 .شودمي استفاده ذخیره

 ارائه تحصیلي، تائیديه اخذ ، آزمايشات انجام به مشروط نهايي نتیجه اعالم از پس متقاضیان بکارگیری مراحل-1-99

 .باشد مي گزينش مديريت تائیديه و پیشینه سوء عدم گواهي

 با درماني، و بهداشتي خدمات درارائه تسريع جهت مربوطه قوانین اساس بر تواند مي دانشگاه نیاز، صورت در -90-99

 مهلت در شده صادر ابالغ طبق كار به شروع عدم است بديهي. نمايد منعقد روزه 11 موقت قراراد شده پذيرفته افراد

 .گرديد خواهد اقدام( وجود صورت در) ذخیره نیروی جذب خصوص در و شده تلقي انصراف منزله به مقرر

 .شد نخواهد مسترد عنوان هیچ به بکارگیری پرونده تشکیل زمان در شده ارائه مدارک-99-99

 . ندارد وجود كار به بازگشت امکان ابالغ صدور از پس بکار شروع عدم يا انصراف صورت در-99-99

 دارندگان همچنین آگهي، در مندرج احراز شرايط از باالتر تحصیلي مقاطع دانشجويان يا التحصیالن فارغ -93-99

 در گردد محرز موضوع اين چنانچه شركت، صورت در و ندارند را فراخوان در شركت حق معادل تحصیلي مدارک

 مي بالاثر و لغو مزبور قرارداد و محروم بعدی مراحل انجام از( بکار شروع از پس حتي)بکارگیری مراحل از هريک

 .باشد مي (90/99/9319)فراخوان نام ثبت مهلت پايان فوق موارد محاسبه مالک. شود

 زمان در انصراف تاريخ بادرج و روز تاريخ به گواهي ارائه باالتر، مقطع در تحصیل از انصراف صورت در: 9 تبصره

 نام ثبت مهلت آخرين از قبل بايست مي تحصیل به اشتغال عدم يا انصراف تاريخ و بوده الزامي پرونده تشکیل

 .باشد (90/99/9319)
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 شوند را داشته باشند و در صورت عدم تايیدمي بکارگیری بايست توانايي انجام كاری كهمي افراد پذيرفته -14-11

 اعتراض به رسیدگي مرجع در مرحله بررسي مدارک يا در مرحله معاينات توسط طب كار، دانشگاه،توانايي توسط 

 .باشدخدمت مي مربوطه محل استان پزشکي علوم پزشکي شورای معلول، داوطلب

 تغییر بر مبني را خود درخواست ساعت 99 ظرف حداكثر موظفند افراد تلفن، شماره يا آدرس تغییر صورت در -95-99

 در ضمناً. داشت نخواهد وجود رساني اطالع به نسبت تعهدی گونه هیچ صورت اين غیر در. نمايند ارائه تلفن و آدرس

 .بود خواهد داوطلب عهده به آن از ناشي عواقب نیز تلفن به پاسخگويي عدم صورت

 


