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 بسمه تعالی

 «آگهی استخدام قراردادی »

 :مقدمه

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  دانشگاهلبان استخدام، با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان، در راستای تامین سرمایه متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوط

معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع   90/8/29/د مورخ 9911/902و 11/19/1921 مورخ /د 2589/902شماره  های تامین نیروهای مورد نیاز خود از محل مجوزد برای در نظر دارایرانشهر درمانی 

و برای رشته های شغلی مشخص شده به شرح شرایط و ضوابط زیر به و گزینش )در حیطه های عمومی و تخصصی(  امتحان کتبیافراد واجد شرایط را از طریق از  نفر 07تعداد ، وزارت خانه 

 .دیاستخدام نما کارمعینقرارداد صورت 

 

 محل خدمت رشته شغلی 
 جنس پذیرش

 شرایط احراز نوع سهمیه تعداد
 مرد زن

 ارشد و دکتری در رشته اپیدمیولوژیدارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  آزاد 2 * * معاونت بهداشتی -ستادمرکزی  کارشناس اپیدمیولوژی

مسئول خدمات مالی 

 )انباردار(

 آزاد 1 * * قصرقندشهرستان مرکز بهداشت 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی ، 

 مدیریت بازرگانی ، مدیریت مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، حسابداری و امور مالی  

 آزاد 1 * * فنوجشهرستان مرکز بهداشت 

مسئول خدمات مالی 

 )کارپرداز(

 آزاد 1 * * قصرقندشهرستان مرکز بهداشت 

 آزاد 1 * * )راسک(سربازشهرستان بیمارستان والیت 

 کارشناس بهداشت حرفه ای

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی از رشته های  آزاد 1 * * ایرانشهرشهرستان مرکز بهداشت 

مهندسی بهداشت حرفه ای  یا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته 

سیاستگذاری سالمت ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، آموزش بهداشت ، 

حیط زیست ارگونومی، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت، مدیریت سالمت ، ایمنی و م

 مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت حرفه ای 

 آزاد 1 * * معاونت بهداشتی -ستادمرکزی 

 آزاد 1 * * کنارکشهرستان مرکز بهداشت 
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 کارشناسی تغذیه

تغذیه ، علوم دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های علوم  آزاد 1 * * معاونت بهداشتی -ستادمرکزی 

بهداشتی در تغذیه ،تغذیه  یا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از 

رشته های علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه ، علوم و صنایع غذایی ، 

بهداشت و ایمنی مواد غذایی ، میکروب شناسی مواد غذایی مشروط به دارا بودن 

 غذیه ،  تغذیه و علوم بهداشتی در تغذیهمدرک تحصیلی کارشناسی علوم ت

 آزاد 1 * * چابهارشهرستان مرکز بهداشت 

 آزاد 1 * * ایرانشهرشهرستان مرکز بهداشت 

 حسابدار

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های  حسابداری، حسابرسی،  آزاد 4 * * معاونت توسعه مدیریت و منابع-ستاد مرکزی 

حسابداری و امور مالی یا کارشناسی ارشد در رشته ی  مدیریت گرایش)  مدیریت مالی 

،بازرگانی (و تمامی گرایش های رشته حسابداری )حسابداری /حسابرسی /حسابداری 

مدیریت (مشروط به دارا بودن کارشناسی حسابداری ،حسابرسی،حسابداری و امور 

 مالی

 آزاد 1 * * فنوجشهرستان مرکز بهداشت 

 آزاد 1 * * سربازشهرستان بیمارستان والیت 

کارشناس پرتوشناسی 

 )رادیولوژی(

 شهرستاناهلل )ص(بیمارستان محمدرسول 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تکنولوژی پرتو شناسی )رادیولوژی(  یا   آزاد 1 * * نیکشهر

علوم داروهای پرتوزا ، دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته 

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی، نانو تکنولوژی پزشکی ، فیزیک پزشکی ، فناوری 

( ، فناوری تصویر برداری پزشکی )سی.تی اسکن(، mriتصویر برداری پزشکی )

بیوفیزیک ، آناتومی)علم تشریح(و مهندسی هسته ای )پرتوپزشکی(، مشروط به دارا 

 رشته تحصیلی تکنولوژی پرتوشناسیبودن مدرک کارشناسی در 

 آزاد 1 * * سربازشهرستان بیمارستان والیت 

 آزاد 1 * * چابهار شهرستانبیمارستان امام علی )ع( 

 آزاد 1 * * کنارکبیمارستان امام حسین)ع(شهرستان 

 آزاد 1 * * دبیرخانه مشارکتهای اجتماعی-ستاد مرکزی کارشناس اسناد و مدارک

بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی، دارا 

مدیریت اجرایی، مدیریت مالی ،  مدیریت بازرگانی  یا دارا بودن کارشناسی ارشد در 

رشته ی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش )مدیریت سیاستگذاری 

،مدیریت سیستم و بهره وری  ، بخش عمومی ، مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی( 

مدیریت استراتژیک ، مطالعات اجتماعی ، علوم اجتماعی با تمامی گرایش ها ، پژوهش 

 جامعه شناسی ، علوم ارتباطات اجتماعی-علوم اجتماعی 

 آزاد / ایثارگر 4 * * معاونت آموزشی -ستادمرکزی کارشناس امور آموزشی

کارشناسی ارشد در یکی از رشته های دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا 

تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی 

،تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، علوم تربیتی،مدیریت 

 آموزش عالی
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 آزاد 1 * * امور حقوقی -ستاد مرکزی کارشناس حقوقی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در یکی رشته های حقوق ، 

 حقوق قضایی ،حقوق خصوصی ، حقوق عمومی 

 آزاد  2 * * معاونت دانشجویی -ستاد مرکزی کارشناس امور دانشجویی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد در یکی از رشته های گروه  

علوم تربیتی  ، مدیریت آموزش عالی ، مشاوره ، راهنمایی و مشاوره )فعالیتهای 

 پرورشی، مشاوره و راهنمایی 

کارشناس آزمایشگاه غذا ، 

 دارو و بهداشتی
 آزاد 2 * * معاونت غذا و دارو-ستاد مرکزی 

دارا بودن مدرک تحصیلی  کارشناسی یا کارشناسی ارشد  در یکی از رشته های  انگل 

شناسی ،  میکروب شناسی،  مهندسی کشاورزی )علوم و صنایع غذایی( ، شیمی 

 کاربردی 

 آزاد 1 * * معاونت بهداشتی  -ستاد مرکزی کارشناس بهداشت محیط

محیط   یا کارشناسی ارشد در دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی بهداشت 

یکی از رشته های )مهندسی بهداشت محیط ، آموزش بهداشت  ،مدیریت سالمت ایمنی 

و محیط زیست ومدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بهداشت پرتوها (مشروط به دارا 

 بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

 آزاد 2 * * ت غذا و دارومعاون-ستاد مرکزی  کارشناس تجهیزات پزشکی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد  در رشته تحصیلی مهندسی 

 پزشکی )کلیه گرایش ها(

 دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در  رشته  روانشناسی بالینی آزاد 1 * * ایرانشهر شهرستان مرکز بهداشت کارشناس سالمت روان

 آزاد 1 * * معاونت توسعه مدیریت و منابع -ستاد مرکزی کارشناس ساختمان
عمران یا -دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تحصیلی مهندسی عمران

کارشناسی ارشد در گرایش های )سازه ، مدیریت ساخت ،زلزله، ژئوتکنیک( مشروط به 

 عمران-دارا بودن کارشناسی مهندسی عمران 
فرآورده های  کارشناس

 آرایشی و بهداشتی
 آزاد 2 * * معاونت غذا و دارو-ستاد مرکزی 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی از رشته های شیمی  

 مهندسی شیمی (  -کاربردی -)محض 

کارشناس مواد خوراکی و 

 آشامیدنی
 آزاد 2 * * معاونت غذا و دارو-ستاد مرکزی 

مدرک تحصیلی کارشناسی  علوم و صنایع غذایی )گرایش کنترل کیفی و  دارا بودن

بهداشتی ( ، مهندسی کشاورزی )گرایش علوم و صنایع غذایی( یا دارا بون کارشناسی 

ارشد در یکی از رشته های علوم تغذیه ، علوم بهداشتی در تغذیه ، بهداشت و ایمنی 

خوراکی و آشامیدنی ، بهداشت و  مواد غذایی ، بهداشت مواد غذایی ، کنترل مواد

کنترل کیفی مواد غذایی مشروط به دارا بودن کارشناسی در یکی از رشته های علوم و 

صنایع غذایی )گرایش کنترل کیفی وبهداشتی  ( و مهندسی کشاورزی )گرایش علوم و 

 صنایع غذایی (
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 کارگزین

معاونت توسعه مدیریت و  -ستاد مرکزی

 آزاد 5 * * منابع
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مدیریت دولتی ، مدیریت 

بازرگانی  یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی گرایش )منابع 

انسانی ، مدیریت تشکیالت  و روش ها ، مدیریت تحول ، مدیریت مالی ، مدیریت 

رایش مالی، بازرگانی( مشروط به دارا بودن سیستم های اطالعات( مدیریت بازرگانی )گ

 کارشناسی در رشته های مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی 

 آزاد 1 * * قصرقندشهرستان مرکز بهداشت 

 آزاد 1 * * فنوجشهرستان مرکز بهداشت 

شهرستان بیمارستان والیت 

 آزاد 1 * * )راسک(سرباز

کارشناس پیشگیری و  مبارزه 

 بیماریهابا 

گروه مدیریت شبکه ها و ارتقاء سالمت 

 آزاد 1 * * ستاد معاونت بهداشتی

)گرایش مبارزه با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته  های بهداشت عمومی

یا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ، بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها  بیماریها(

اپیدمیولوژی ، آموزش بهداشت، انگل شناسی ، حشره ارشد در یکی از رشته های 

شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از 

کنترل ناقلین  ویا  بیولوژی  )گرایش مبارزه با بیماریها(رشته های بهداشت عمومی

 بیماریها      

 آزاد 2 * * قصرقندشهرستان مرکز بهداشت 

 آزاد 2 * * فنوجشهرستان مرکز بهداشت 

 آزاد 3 * * مهرستانشهرستان مرکز بهداشت 

 آزاد / ایثارگر 2 * * چابهارشهرستان مرکز بهداشت 

 آزاد / ایثارگر 3 * * دلگانشهرستان مرکز بهداشت 

 آزاد / ایثارگر 2 * * کنارکشهرستان مرکز بهداشت 

 متصدی امور دفتری
 آزاد 1 * * قصرقندشهرستان مرکز بهداشت 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های مدیریت دولتی ، مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت امور دفتری  یا دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت 

مدیریت دولتی گرایش )منابع انسانی ، مدیریت تشکیالت  و روش ها ، مدیریت تحول ، 

 آزاد 1 * * فنوجشهرستان مرکز بهداشت  مالی ، مدیریت سیستم های اطالعات( مدیریت بازرگانی )گرایش مالی،بازرگانی (

 بهیار
 آزاد 2 * * مهرستانشهرستان مرکز درمان بستر 

 دارا بودن بودن مدرک تحصیلی دیپلم بهیاری 
 ایثارگرآزاد /  2 * * فنوجشهرستان مرکز درمان بستر 

          

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها مرکز بهداشت چابهار ،دلگان و و رشته شغلی  بهیار مرکز درمان بستر فنوجبرای رشته شغلی « آزادو ایثارگر»***در  سهمیه های 

درصد ایثارگران 25اولویت پذیرش با مشمولین سهمیه  یک نفر، هرکدام تا سقف  کارشناس امور آموزشی ستاد مرکزی معاونت آموزشیو همچنین برای رشته شغلی  کنارک

 محترم می باشد. 
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 تعاريف:   -1

 :مفاهیم برخی از اصطالح هایی که در این دفترچه به کار رفته است به شرح زیر می باشد

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور می باشد که به  منظور، آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیات علمی مصوب هیات امنا دانشگاه آيین نامه اداری و استخدامی: -1-1

 اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تدوین گردیده است. قانون برنامه پنجم توسعه 90ماده « ب»استناد بند 

آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمولین عبارتند از: جانبازان، 91به استناد ماده  درصد: 2۲ايثارگران سهمیه  -1-2

 .یک سال و باالی یکسال اسارت پنج درصد و باالتر، همسر و فرزندان آزادگان دارای

با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مشمولین عبارتند از: رزمندگان 91ستناد ماده به ا درصد: ۲ايثارگران سهمیه  -1-3

 .خواهر و برادر شهید واسارت و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال  آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

 عادی قلمداد شوند. یستی به عنوان معلولزمعلولینی که طبق قانون جامع حمایت از معلوالن، با ارائه معرفی نامه از به داوطلب معلول عادی: -1-4

 .به شخصی اطالق می شود که در زمان ثبت نام، مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین عادی نباشدداوطلب آزاد:  -1-۲

 داوطلبان:شرايط پذيرش  -2

 شرايط عمومی استخدام  -2-1

 . داشتن تابعیت ایران1

 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 9

 . التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 9

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی )ویژه آقایان( . 1

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان . 8
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 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر  .1

 و شرکت های طب کار دارای مجوز قانونی (داشتن سالمت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می شوند )طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه طب کار دانشگاه . 9

 مهم در خصوص شرايط عمومی:تذکرات 

 افرادی که مجاز به شرکت در اين آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

 و سایر دستگاه ها و موسسات دولتی. دانشگاهانفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط  -1

 افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صالح، از خدمات دولتی منع شده باشند.  -9

 نام است، دارند. افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر  -9

 دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده.  -1

 شغل آگهی شده(  شده در شرایط احراز مشاغل مندرج در آگهی )مدارک مرتبط بادارندگان مدارک تحصیلی باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم  -8

مه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی باالتر غیر مرتبط با مدرک تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نا تبصره:

 خواهد بود. قراردادمدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور 

از  لی صرفا بر عهده گروه توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه بوده و ضروری است داوطلبان در صورت وجود ابهام قبل از ثبت نام ، مراتب راتبصره : تشخیص مرتبط یا غیرمرتبط بودن مدرک تحصی

 واحد مذکور مستقر در ستاد دانشگاه استعالم نمایند .

دبیر شورای عالی برنامه  9/1/1921/د مورخ 91/899اشت )براساس نامه شماره پزشکی و سالمت و بهدحیطه ی علوم  دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی در -1

 (ریزی علوم پزشکی

 ( دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر 9ماده 9مستخدمین  قراردادی کارمعین )قرارداد تیصره  -9
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يک از مراحل آزمون استخدامی که يکی از موارد فوق محرز گردد از انجام مراحل الزم به ذکر است در صورت شرکت هر يک از مشمولین بندهای مذکور، در هر  *

 مزبور لغو و بالاثر می گردد. قرارداد، قراردادبعدی محروم و حتی در صورت صدور 

 شرايط اختصاصی استخدام -2-2

 شرايط سنی داوطلبان -2-2-1

به  19/19/19سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی )متولدین 98به بعد(،  19/19/91سال سن تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری )متولدین  91سال و حداکثر  15داشتن حداقل  

 به بعد(  19/19/89سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و باالتر )متولدین 18به بعد( و  19/19/89سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد )متولدین  10بعد(، 

 موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره:

التر، فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان و با( ٪98جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج درصد) الف( 

الب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه )دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انق

 شاورزی؛ و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح )در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیروهای وظیفه(( از شرط حداکثر سن معاف می باشند.ک

 سال  8افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر، مادر، خواهر و برادر( تا میزان  ب(

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

 سال 8سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان ت( 

 18اعم از پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری( حداکثر به میزان سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  یاان قراردادی شاغل در دانشگاه و سنوات قراردادی داوطلب ث(

 سال )طبق سابقه بیمه(.

با دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و  )تامین نیرو( که به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد شاغلسنوات شرکتی داوطلبان شرکتی  ج(

 سال )طبق سابقه بیمه( 18پزشکی، به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به میزان  آموزش
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رت بهداشت درمان و آموزش شرکتی داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت )اعم از پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری در دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزا یاسنوات قراردادی  چ(

 سال )طبق سابقه بیمه(.  8های پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان پزشکی و یا شرکت 

 ان و پیراپزشکان انجام داده اند، به میزان انجام خدمت فوق.داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف )اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح( را باستناد قانون خدمت پزشک ح(

 مدت خدمت سربازی انجام شده. خ(

 

 ضوابط و مقررات پذيرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان -2-2-2

 می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند. « اجباری»الف( مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح 

بخشنامه  1اقدام شده است، همچنین داوطلبانی که به استناد بند  وزارت متبوع، نسبت به تمدید طرح آنان  11/09/1929مورخ  100/581در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  -2تبصره 

ندارند و گواهی « پایان طرح»متقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند، در مدت باقیمانده تا سقف قانونی، نیازی به ارائه گواهی  99/08/1929مورخ  د902/1821شماره 

 برای اینگونه افراد کفایت می نماید. « اشتغال به طرح

ری که در حال گذراندن طرح خود )مدت زمان اجباری (می باشند ، مجاز به شرکت در *مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای اجبا

 آزمون نخواهند بود.

ی که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذرانند در صورتی م« اختیاری»ب( مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح 

 ارائه نمایند. در زمان بررسی مدارک  دانشگاه محل گذراندن طرح را« انصراف از طرح» موافقتتوانند در آزمون استخدامی دانشگاه شرکت نمایند که 

 مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام: -3

 دارای مدارک ذیل باشند:  در زمان ثبت نامصرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که 

 (15/19/29)تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر تا ذکر شده در آگهی مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل  -1
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 کارت ملی  -9

 شناسنامه عکسدار  -9

 (15/19/29تا )تاریخ پایان خدمت حداکثر دائم )ویژه آقایان( کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت  -1

 مدارک دال بر ایثارگری ) ویژه داوطلبان ایثارگر(  -8

 مدارک دال بر معلولیت عادی )ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی(  -1

 (15/19/29)تاریخ پایان طرح یا معافیت حداکثر تا  شکان رشته های اجباریپیراپزبرای مشمولین قانون خدمت پزشکان و « معافیت»و یا « پایان طرح»گواهی  -9

 تمدید نموده اند.  11/09/1929مورخ   100/581برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که طرح خود را به استناد بخشنامه شماره« گواهی اشتغال به طرح -5

دانشگاه محل که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع )غیر از « اختیاری»برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های « انصراف از طرح»گواهی مبنی بر موافقت با  -2

 می گذرانند. (جغرافیایی مورد نظر

بندهای ث ، ج و چ شرایط سنی داوطلبان )برای عی به همراه گواهی مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت ویژه لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتما -10

  کاهش شرایط سنی(

 تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز

، گواهی اشتغال به کار بویژه مدارک ایثارگریبررسی خواهد شد، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان )با توجه به اینکه مدارک متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی 

متیاز، حتی در صورت پذیرش نهایی، ا ( مغایر با شرایط مندرج در این اگهی باشد هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد، و در هر مرحله از آزمون، اعالم نتایج اولیه وو معلولیت عادی

و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندارد. ضمنا در صورت نیاز، مدارک از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده،  اولويت يا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد

 مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

 ثبت نام: -4
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 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز 

 اقدام نمایند.  www.irshums.ac.irنسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی   15/19/29حداکثر تا تاریخ   19/19/29 از تاریخ متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند  -1/1

 مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:  -9/1

 الف( تکمیل فرم ثبت نام در سامانه و اخذ کد رهگیری 

عنزوان حزق   بزه   رفزاه کزارگران  علوم پزشکی ایرانشهر نززد  بانزک    دانشگاهبنام   ir 467137177772130۲32634774 به حساب شماره  شباریال  777/۲63کی مبنی بر پرداخت مبلغ ب( رسید بان

پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند. )اسکن با فرمت %( مبلغ مذکور را می80باشد، ایثارگران پنجاه درصد)شرکت درامتحان عمومی و تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می

jpeg یاpng   یاjpg  کیلوبایت( 900وحجم کمتر از 

 کیلوبایت ( 100وحجم کمتر از  jpgیا   pngیا jpeg) اسکن با فرمت  9×1ج( یک قطعه عکس 

 شود.نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده -9/1

 مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان: -1/1

حضزورا    دانشگاه اداره منابع انسانی به همراه اصل مدارک به  دانشگاهاز سوی اولیه روز کاری پس از اعالم نتایج  10 داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت

 موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید. دانشگاهارائه و رسید دریافت نمایند. 

 اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن -

 اصل کارت ملی به همراه تصویر آن -

 صفحات آن اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام  -
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 اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن)ویژه برادران( -

 اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن -

 ربط به همراه تصویر آناصل مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذی -

 اصل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن -

شده در بند فوق مالک قطعی براصزالت مزدارک نخواهزد    تبصره : مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام 

 بود.

 زمان ومحل توزیع کارت  -1

قابل چاپ خواهد بود همچنین زمان    www.irshums.ac.irاز طریق سایت اینترنتی به آدرس  15/01/25و  19/01/25های عمومی و تخصصی در تاریخ های کارت ورود به جلسه امتحان توانمندی

 . رسیداطالع داوطلبان خواهد ومحل برگزاری امتحان در هنگام چاپ کارت به

 

  :به شرح زیر تعیین می شودمواد آزمون عمومی 

اطالعات سیاسی واجتماعی ومبانی قزانون درمجمزوع بزه     -1معارف اسالمی  -8آوری اطالعات فن -1ریاضی وآمار مقدماتی  -9زبان انگلیسی )عمومی(  -9زبان وادبیات فارسی  -1امتحان توانمندیهای عمومی شامل:  - 

 )نیم( طراحی می گردد. ضمنا  نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. 8/0سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب  (20د)تعدا

کتسبه این داوطلبان، براساس مجموع تراز شده اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سوال های معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره م -تبصره

 سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

  مواد آزمون تخصصی:
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خواهد شد. ضمنا  طراحی  9سوال  به صورت چهار گزینه ای با اعمال ضریب  18به تعداد  ی تخصصی متناسب با رشته های شغلیسوال های حیطه های تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارت ها -

 یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

 امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آنها: -4

 الف( سهمیه ايثارگران

 90درصد برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از ( 90گاه سی )قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در هر آزمون استخدامی، ابتدا از کل مجوز تخصیص یافته به هر دانش 91بر اساس ماده 

 تعاریف( می باشد.) 9-1درصد سهمیه باقیمانده نیز مربوط به مشمولین بند  8تعاریف( و ) 9-1درصد مربوط به مشمولین بند  98درصد فوق الذکر، 

 ايثارگری:  ٪2۲سهمیه ( 1-الف 

آزمون های استخدامی، بر اساس هماهنگی های بعمل آمده با بنیاد شهید و امور  درصد ایثارگران )به استثناء خواهر و برادر شهید( از شرکت در 98با توجه به معاف بودن مشمولین سهمیه استخدامی  -

الزم به ذکر است با توجه به اینکه سقف سهمیه  .ی گردیده استانشگاه معرفی گردیده و مراحل استخدامی آنها طایثارگران، مشمولین سهمیه مذکور قبل از انتشار آگهی از سوی بنیاد شهید استان به د

درج شده است( که در این صورت ایثارگران مکلفند جهت بهره « آزاد /ایثارگر» ص شده است )نوع سهمیه درصد ایثارگران تکمیل نگردیده است ، مابقی سهمیه در جدول رشته محل های مشخ98

 به رقابت بپردازند.براساس نمره مکتسبه مندی از سهمیه مذکور در رشته محل های مربوطه شرکت نمایند و در بین خود 

 امی نمی باشد.بدیهی است سایر شرایط اختصاصی درج شده در آگهی الزم الرعایه خواهد بود.الز رعایت شرط سندرصد ایثارگران صرفأ 98برای مشمولین سهمیه -

در نظر « صرفأ آزاد »درصد ایثارگری در صورتی که متقاضی استفاده از سهمیه استخدامی مربوطه می باشند بایستی در رشته محل هایی شرکت کنند که برای داوطلب  98داوطلبان مشمول سهمیه -

اعتراض نخواهد داشت و ضمن الزام به رعایت نشده است .لذا در صورت شرکت این دسته از داوطلبان در رشته محل های مذکور ، این افراد به عنوان داوطلب آزاد تلقی شده و حق هیچگونه  گرفته

 سایر و اولویت های آگهی استخدام ، صرفأ از معافیت شرط حداکثر سن بهرمند خواهند شد.

 ايثارگری:  ٪۲سهمیه ( 2-الف 

 درصد صرفا از طریق شرکت در آزمون استخدامی انجام می پذیرد.  8استخدام سهمیه  -
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( 8%حداکثر پنج درصد )در دانشگاه )به ترتیب نمره مکتسبه(، از این سهمیه  با کلیه مشمولینرقابت شرکت در آزمون و مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهی ، از طریق  -

احراز و سایر شرایط مندرج در آگهی برای سایر مشمولین این سهمیه جهت ثبت نام و  کل مجوزهای دانشگاه برخوردار خواهند بود. رعایت شرط سنی، جنسیت، مقطع و مدرک تحصیلی، شرایط

 شرکت در آزمون الزامی است. 

 تذکرات بسیار مهم در خصوص ايثارگران: 

 درصد و یا بالعکس نمی باشند.  8درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی  98مشمولین سهمیه  -

 د استان می باشند. بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیا  درصد )اعم از جانبازان و خانواده محترم شهدا( حتی در صورت داشتن کارت شناسایی از 98کلیه مشمولین سهمیه  -

بهره مندی خود از سهمیه استخدامی مذکور، قبل از ثبت نام با بنیاد شهید و امور  درصد ایثارگران توصیه می شود برای حصول اطمینان از امکان 98به تمامی ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی  -

 تماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمایند.  استان ایثارگران 

 نیز مشمول بند فوق هستند. دانشگاه و باالتر، آزاده، اسیر و مفقوداالثر( بازنشسته مراکز تابعه ( %98شهید، جانباز بیست و پنج درصد ))فرزندان  -

 ب( سهمیه معلولین عادی 

کل مجوزهای ( 9ریق رقابت با کلیه داوطلبان معلول به ترتیب نمره مکتسبه، از حداکثر سه درصد )ط یه معرفی نامه از بهزیستی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، ازمعلولین عادی) با ارا -

ری که استخدام می شوند را داشته باشند و در برخوردار خواهند بود ) مشروط به داشتن سالمت جسمی و روانی الزم برای ایفای شغل مورد نظر( معلولین محترم می بایست توانایی انجام کا  دانشگاه

علوم پزشکی می دانشگاه معلول، شورای پزشکی  ط طب کار، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبدر مرحله بررسی مدارک یا در مرحله معاینات توس دانشگاهصورت عدم تایید توانایی معلولین توسط 

 باشد. 

ر انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز ظرفیت آن مشاغل بیش از یک نفر باشد. )د درصد جهت استفاده از سهمیه مختص خود، میبایستی در زمان انتخاب شغل، مشاغلی را 9معلولین مشمول سهمیه  -

 مشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت(.
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 پ( سهمیه آزاد

در صورت برخورداری از شرايط مندرج در پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران ) مندرج در بند الف( و معلولین عادی )مندرج در بند ب(، به داوطلبان   دانشگاهکلیه سهمیه استخدامی 

 ، به ترتیب نمره فضلی، اختصاص خواهد یافت. آگهی 

 :تذکرات و توصیه های کلی

گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه،  داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. الزم به ذکر است مالک عمل برای تاریخ - 

  .می باشد  اولین روز ثبت ناممی باشد و مالک محاسبه سن  ز ثبت نامآخرین روتاریخ شروع به طرح )جهت افرادی که در دوران طرح اجباری می باشند(، پایان طرح 

در زمان تکمیل تعیین شده و یا هر گونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان -

حتی در و  مراحل آزمون، اعالم نتایج اولیهاعالم می نماید با مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از  تقاضانامه ثبت نام

مان نموده است، به این ترتیب از امتیاز مربوطه محروم وچنانچه فاقد شرایط مندرج در آگهی اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتی را کت به اشتباه یا به عمدمحرز شود داوطلب  صورت پذیرش نهایی

 مزبور لغو و بالاثر می شود و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت. قرارداد، قرارداداست، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور 

تحصیلی آنان به طور کامل و مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده  نند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشتهداوطلبان صرفا در صورتی می توا -

د جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و لذا داوطلبان فاقد شرایط تحصیلی درج شده در آگهی از ثبت نام جدا خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فراین باشد 

 حذف خواهند شد.  نیست و دارای پسوند و پیشوند کمتر و یا بیشتر از آنچه در آگهی است می باشد، از سایر مراحل استخدام بقطنآنها با شرایط ذکر شده در آگهی مبا گرایش تحصیلی 

 انونی اعالم خواهد گردید.داوطلبان صرفا براساس اطالعات خوداظهاری آنهاست و نتیجه نهایی پس از انطباق و اعمال مستندات کلیه افراد با امتیازات و سهمیه های قامتیازات و سهمیه های اعمال شده -

 رت خواهد گرفت .اعالم نتایج پس از آزمون کتبی و اعمال سهمیه ها و امتیازات و بررسی و تایید مدارک از طریق وب سایت دانشگاه صو-

و اعمال سهمیه ها و را در خصوص نحوه بررسی مدارک  روز مهلت دارند اعتراضات احتمالی خود 10)قبل از معرفی پذیرفته شدگان به گزینش(، حداکثر تا نهایی داوطلبان پس از اعالم نتیجه  -

 ند. تسلیم نموده و پیگیری نمای  دانشگاهمنابع انسانی  ادارهبه  باامتیازات کت

 انصراف از ادامه روند استخدام می باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.  ( برای بررسی مدارک و غیره، به منزلهدانشگاهتعیین شده از سوی ) عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر -



18 

 

در شغل محل مورد تقاضا اخذ می گردد. الزم به ذکر است در صورت عدم اجرای تعهد و یا انصراف از خدمت ، قرارداد آنان  سال 10مدت از پذیرفته شدگان نهایی ، تعهد محضری جهت اشتغال به -

 استفاده می شود.لغو و از وجود افراد ذخیره 

دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند.در صورت عدم مراجعه قبولی  نشداوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی ، در مهلت مقرر به هسته گزی -

 فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد .

الب و اطالعیه های مربوطه ، اطالعات مورد نیاز خود را از آن طریق دریافت هرگونه اطالع رسانی در خصوص آزمون از طریق سایت دانشگاه خواهد بود و داوطلبان می بایست با مراجعه و بررسی مط -

 نمایند .

قابل پذیرش نخواهد هیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام  با توجه به اینکه مالک ثبت نام از متقاضیان ، اطالعات وارد شده در سایت می باشد الزم است در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و-

 بود .

 داوطلبان منحصرا مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل خدمت خواهند بود.-


