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 ه تعالي(())بسم

 (نيبه صورت قراردادکار معرو ين  بکارگيريآگهي   )
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در واحددااي تتدپ پوشدب   د        

-6633نظر دارد از متل سدهمي  اسدتخدامي شدماره  در ،  يعلوم پزشك يدانشگاه اا يآزمون استخدام يگزاربر يياجرا مفاد دستورالعمل

نفدر از اردراد  (62) تعدداد  يپ و منابع وزارت بهداشپ درمدان و آمدوزپ پزشدكيريمتترم توسع  مد معاونپ  7621-3-90مورخ  د-902

 و (تخصصدي و مدومياز عاعد  ) يآزمون كت  از  ري  و ب  صورت قراردادي )انجام كارمعين( با در نظر گررتن شرايط ذيل واجد شرايط را

 .نمايدبكارگيري  گزينب
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 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي اقتصاد سلامت يا اقتصاد بهداشت   2 کارشناس اقتصاد سلامت 1
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 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي فناوري اطلاعات سلامت   1 لاعات سلامتکارشناس فناوري اط 2

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي تجهيزات پزشکي   1 کارشناس تجهيزات پزشکي 3

 يدارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي پرستار   2 پرستار 4

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي کنترل پروژه   1 مان و شهر سازيکارشناس راه ساخت 5

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي عمران سازه   1 1کارشناس معماري  6

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي معماري   1  2کارشناس معماري 7

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار يا سيستمهاي نرم افزاري   2 کارشناس تحليلگر سيستم 8

 در رشته  تحصيلي حسابدار دارا بودن مدرک فوق ليسانس   1 حسابدار 9

   2 کارشناس امور اداري 11
يريت دولتي)تمام گرايشها( ،مديريت در يکي از رشته هاي  تحصيلي مد دارا بودن مدرک فوق ليسانس

 بازرگاني)تمام گرايشها( ، مديريت اجرايي

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي بيو شيمي   1 (1کارشناس آزمايشگاه واکسن و سرم) 11

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته تحصيلي شيمي تجزيه   1 کارشناس امور پژوهشي 12

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي ايمني شناسي   1 (2ارشناس آزمايشگاه واکسن و سرم)ک 13

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي بهداشت حرفه اي   1 کارشناس بهداشت حرفه اي 14

15 
کارشناس آزمايشگاه غذا و 

 دارو،بهداشتي
1   در رشته  تحصيلي شيمي فيزيک دارا بودن مدرک فوق ليسانس 

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي آموزش عالي   1 کارشناس امور دانشجويان 16

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي شيمي آلي يا تجزيه   1 (3کارشناس آزمايشگاه واکسن و سرم) 17

 بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي علوم اجتماعي دارا   1 کارشناس سلامت اجتماعي 19

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس  در رشته  تحصيلي سياستگذاري سلامت   1 کارشناس برنامه ريزي 21

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي روانشناسي   1 (1کارشناس سلامت روان) 21

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي روانشناسي   1 مددکار بهداشتي درماني 22

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي روانشناسي   1 (1کارشناس امور فوق برنامه) 23

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته مشاوره   1 (2کارشناس امور فوق برنامه) 24

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي امور فرهنگي   1 کارشناس امور فرهنگي 25

 دارا بودن مدرک دکتري عمومي در رشته تحصيلي داروساز     1 دارو ساز 26

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس  در رشته  تحصيلي صنايع غذايي با پايه ليسانس صنايع غذايي   1 کارشناس مواد خوراک ، آشاميدني 27

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي تجهيزات پزشکي با پايه تجهيزات پزشکي   1 رشناس تجهيزات پزشکيکا 28

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در يکي از رشته هاي  تحصيلي ژنتيک يا علوم سلولي مولکولي   1 (1پژوهشگر سلامت) 29

 فوق ليسانس در يکي از رشته هاي  تحصيلي شيمي يا شيمي تجزيهدارا بودن مدرک    1 (2پژوهشگر سلامت) 31

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي بيوشيمي   1 (3پژوهشگر سلامت) 31

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي علوم سلولي مولکولي   1 (4پژوهشگر سلامت) 32

 بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي روانشناسي باليني دارا   1 (5پژوهشگر سلامت) 33

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي شيمي تجزيه   1 کارآزماي آزمايشگاه تحقيقات سلامت 34

 دارا بودن مدرک فوق ليسانس در رشته  تحصيلي روانشناسي باليني   1 (2کارشناس سلامت روان) 35

 دارا بودن مدرک دکتري در رشته تحصيلي پزشکي عمومي     1 وميپزشک عم 36

داوطلبوان رشوته هواي شو لي   -2الاترحق شرکت در آزموون را دارنودو ب 15فوق ليسانس با معدل حد اقل  يدارندگان مدرک تحصيل -1: توجه مهم

مرتبط بودن رشته تحصيلي داوطلبان در مقطع ليسوانس بوا رشوته  -3 و به بالاتر حق شرکت در آزمون را دارند 14با معدل  داروساز و پزشک عمومي

ن صورت ترتيب اثور داده نوواهود الزامي است در غير اي مشاغل مورد عمل دانشگاه( ي)مطابق با طرح طبقه بند تحصيلي آنان در مقطع فوق ليسانس

 گردد. يم يکن تلقيآنها در آزمون کان لم  يشد و قبول
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 :رايط عمومي ش .7

 تدين ب  دين م ين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.  - 7-7

 .رانيا تابعيپ نظام جمهوري اسلامي  -9-7

 التزام ب  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. -6-7

 )براي آقايان(.  عمومي يا معاريپ دائ  از خدمپ داشتن كارت پايان خدمپ وظيف -4-7

 دخانيات و مواد مخدر.عدم اعتياد ب    -3-7

 عدم سابق  متكوميپ جزائي مؤثر.-3-7

 شود. يم بكارگيريرواني و توانايي براي انجام كاري ك   ،داشتن سلامپ جسماني -1-7

 در دستگااهاي دولتي ب  موجب آراي مراجع قانوني. بكارگيرينداشتن منع -8-7

 تگااهاي دولتي و يا بازخريد خدمپ باشند.داو ل ان ن ايد مستخدم رسمي، ثابپ و پيماني ساير دس -2-7

  شرايط اختصاصي .9

 (ان مهلپ ث پ ناميپاتا ) .تمام سال 40حداكثر سال و  90حداقل  داشتن – 7-9

 :شد خوااد اضار  سن حداكثر ب  معت ر ااي تأييدي  ارائ  شرط ب  ذيل موارد –ت صره         

( ب   ور داو ل ان  خدمپ نموده اندد، 7631-3-92لغايپ  7632-3-67ز تاريخ ك  در ج ه  ااي ن رد ح  علي  با ل )ا داو ل اني .أ

ب  ميزان مدت حضور در ج ه  و امچنين مدت زمان بستري و يا استراحپ پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيپ در ج ه  ااي ن درد 

 ح  علي  با ل.

شامل: امسر، پدر، مدادر،  )ه كلي ك  قادر ب  انجام كار نمي باشندخانواده معظ  شهدا، آزادگان، مفقودالاثراا و جان ازان از كار ارتاد .ب

 .(سال 3خواار، و برادر تا ميزان 

سدن از شدرط حدداكثر  درصد و بالاتر و آزادگاني ك  حداقل يک سال سابق  اسدارت دارندد 93 ان، ررزندان شااد ،جان ازآزادگان .ت

 معاف مي باشند.

 مدت خدمپ سربازي .ث

يا ساير موسسات تابع  وزارت مت وع و يا شدركتهاي پيمانكداري تدامين نيدرو قرارداد تمام وقپ در دانشگاه رت داو ل اني ك  ب  صو .ج

تدا سدق   حداكثر  رف قرار داد )در قالب خريد خدمات نيروي انساني( ب  خدمپ اشتغال دارند ب  ميزان خدمپ غير رسمي آنها

 سال. 73

نشگاه  يا ساير موسسات تابع  وزارت مت وع و يا شركتهاي پيمانكداري تدامين نيدرو داو ل اني ك  ب  صورت قرارداد تمام وقپ در دا .ح

داشت  اند و در تاريخ آزمون با موسس  قطع امكداري  رف قرار داد آنها )در قالب خريد خدمات نيروي انساني( ب  خدمپ اشتغال 

 .سال 3نموده اند حداكثر ب  ميزان 

اختياري يا در قالب تمديد  رح( را ب  استناد قانون خدمپ پزشكان و  ،موظ  )اج اري داو ل اني ك   رح خدمپ نيروي انساني  .خ

 .پيرا پزشكان انجام داده اند ب  ميزان انجام خدمپ روق

 .و بالاترح  شركپ در آزمون را دارند 73روق ليسانس با معدل حد اقل  يدارندگان مدرک تتصيل-9-9

 .بالاتر ح  شركپ در آزمون را دارندو  74با معدل  و پزشک عموميداو ل ان رشت  ااي شغلي داروساز   -6-9

 ي)مطداب  بدا  درح   قد  بنددمقطع روق ليسدانس  رشت  تتصيلي داو ل ان در مقطع ليسانس با رشت  تتصيلي آنان در مرت ط بودن -4-9

 در غير اين صورت ترتيب اثر داده نخوااد شد.الزامي اسپ مشاغل مورد عمل دانشگاه( 

ارائ  گوااي پايان  رح و يا معاريپ از  رح براي رشت  ااي تتصيلي مشمول قانون خدمپ پزشكان و پيراپزشكان ) درح اج داري(  -3-9

 الزامي مي باشد.

ي نس پ ب  تمديد  رح خود اقدام نموده اند ميتوانند بدا ارائد  گدواا 73/1/7626مورخ  834/700داو ل اني ك  ب  استناد بخشنام  شماره  ت صره:

 96/3/7629/د تداريخ 7327/902بخشنام  شدماره  7)اشتغال ب   رح( جهپ شركپ در آزمون ث پ نام نمايند.امچنين داو ل اني ك  ب  استناد بند 

 نيازي ب  ارائ  گوااي پايان  رح نمدي باشدد و بدا ،  باشند در مدت باقي مانده تا سق  قانوني يدر حال انجام  رح بدون احتساب ضريب منطق  م

 .گوااي اشتغال ب   رح مي توانند در آزمون شركپ نمايند

 نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز: .6

 لغايدپ 93/79/7621تداريخ از روز شدن    متقاضيان واجد شرايط ملدزم اسدتند. ث پ نام ب  صورت الكترونيكي ب  شرح ذيل انجام مي گيرد

 آدرسسدايپ اينترنتدي دانشدگاه  بد   امچنينو  kums.poorsam.ir ينترنتيسايپ ا  ي ر از نس پ ب  ث پ نام78/7/7628يكشن   تاريخ 
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kums.ac.ir يريدكدد راگ ب بدر اسداسيرايامكان و 90/7/7628و  72/7/7628 خيتارس  شن    و دوشن   يروزاا ضمنا  در اقدام نمايند 

داده نخوااد شد و وجدوه پرداختدي بد  اديه وجد   ب  ث پ نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتيب اثرلازم ب  ذكر اسپ  :.باشد يرراا  م

از  و معمدولث پ نام نهايپ دقپ را  انگام اسپ در لازملذا  .انجام نخوااد شد مقررمهلپ از  گون  ويرايب و اصلاح پسگردد و ارنميمسترد 

   .گرددمراجع  حضوري خودداري 
 

 

 :ثبت نام مقدماتي جهت  مدارك مورد نياز -7-6
 

ا ش  ماره ش  با ي     0702300130007 سددابح شددماره بدد  اددزار ريددال( چهارصددد و پنجدداه) 000043غ پرداخددپ م لدد -الدد 

 بد   صدادرات قابل پرداخپ در كلي  شعب باندک يدرمان ير بهداشتيغ يدرآمدهابنام  IR570190000000109600750001يبانک

 (م لغ مذكور معاف مي باشندكل خپ و ررزندان شااد از پردا % 30 ب  ميزان )ايثارگران .آزمون عنوان ح  شركپ در 

 . )با دقپ تكميل گردد( ب  صورت اينترنتي درخواسپ شغل تكميل  -ب

  آن و ارسال يمتناسب با توضيتات سايپ اينترنتبانكي ، د ياسكن رس -ج

 و ارسال آن .متناسب با توضيتات سايپ اينترنتي  6*4يک قطع  عكس اسكن  -د

و يدا  اسدكن  را پزشدكانيدمشمول قانون خدمپ پزشكان و پ يليتتص يرشت  اا يبراپ از  رح يا معاريان  رح يپا ياسكن گواا -ذ

 گوااي اشتغال ب   رح صررا براي داو ل يني ك  در حال انجام  رح بدون احتساب ضريب منطق   و يا تمديد  رح مي باشند

  وسيل  نرم ارزار رتوشاپ يا نرم ارزارااي مشاب  ويدرايب ضمناً اسكنهاي انجام شده بايد داري وضوح و قابل تشخيص باشند.ب  عكسهايي ك  بتذكر:

 .كارت ورود ب  جلس  صادر نخوااد گرديدشده اند و امچنين عكسهايي ك  از  ري  موبايل و خارج از شرايط مد نظر تهي  شده باشند 
 

 :بکارگيري مدارك مورد نياز پس از قبولي در مرحله اول امتحان -9-6

روز كاري پس از اعلدام نتدايب بد   3داو ل ان ق ول شده در مرحل  اول امتتان استخدامي مؤظ  استند مدارک ذيل را ظرف مدت 

 ارائ  نمايند.  يحضور ب  صورت واحد استخدام دانشگاه – يمنابع انسان پيريامراه اصل مدارک ب  مد

 . ينپ ررم ث پ نام اوليپر -

 .پرينپ كارنام  صادر شده  -

 .ز شدهواري يريب بانكاصل  -

 .اصل ب  امراه تصوير آخرين مدرک تتصيلي -

ا ارائد  يدو مدي باشدند(.اج داري نيروي انساني ) صررا رشت  اايي ك  داراي  درح و يا معاريپ از  رح اصل ب  امراه تصوير پايان  -

 ويا تمديد  رح مي باشند  در حال انجام  رح بدون احتساب ضريب منطق  ي ك نيداو ل  ياشتغال ب   رح صررا برا يگواا

 .كارت ملياصل ب  امراه تصوير -

 .اصل ب  امراه تصوير تمام صفتات شناسنام  -

 ان(يآقا ي)براكارت پايان خدمپ نظام وظيف  عمومي يا معاريپ دائ  اصل ب  امراه تصوير -

 .اصل ب  امراه تصوير مدارک دال بر بومي بودن -

 )براي ايثارگران( ، حسب مورد از مراجع ذيربط.دال بر ايثارگريمدارک اصل ب  امراه تصوير  -

 (حسب ضرورت) .اصل ب  امراه تصوير ساير مدارک     مفاد آگهي -
 

انجدام شدده در بندد ي  اسدتعلام خواادد شدد و تط يد  اوليد  مراجع ذيدربط از اصالپ مدرک تتصيلي اعلام شروع بكار،: ق ل از  7 ت صره

 ود.ملاک قطعي بر اصالپ مدارک نخوااد ب،روق

يدا  بكدارگيرياز   واجدد شدرايط ن دوده، مشخص گرددك  شخص  از آن،يا حتي پس  و  بكارگيري:چنانچ  در ار مرحل  از مراحل  9ت صره 

   نخوااد داشپ يه گون  اعتراضيو ح  ا  وي جلوگيري بعمل خوااد آمدادام  خدمپ 
 

 ورود به جلسهزمان و محل توزيع کارت  .4

سايپ اينترنتدي دانشدگاه بد   امچنين و  kums.poorsam.ir اينترنتي سايپ از  ري  آزموند ب  جلس  كارت ورودريارپ زمان   -7-4

ث پ شماره موبايل توسدط داو ل دان در انگدام ث دپ ندام  لازم ب  ذكر اسپ .رسيد خواادمتعاق ا ب  ا لاع داو ل ان   kums.ac.ir آدرس

   .الزامي مي باشد  زمان در يارپ كارت ورود ب  جلس (( جهپ دريارپ پيامک اا و ا لاعي  ااي صادره)) از جمل

 باشد. ير ميامكان پذ يو كد مل يري  وارد نمودن كد راگيورود ب  جلس  تنها از  ر كارت ارپيدر  -9-4

 زمان و متل برگزاري امتتان بر روي كارت ورود ب  جلس  قيد مي گردد .  -6-4
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  :و حد نصاب يمواد امتحان  .3

  دروس بد  صدورت چهدار يدد شدد . كلددداده خواا يو تخصص  يعموم يهايددددرترچ  سوالات توانمن يکاز داو ل ان ک يب  ار -7-3

ند  درسدپ حدذف يک گزيار س  پاسخ غلط  ي)ب  ازا.باشد يم يفدنمره من يگردد.لازم ب  ذكر اسپ ك  آزمون دارا يم ي راح ين  ايگز

 (خوااد شد

متاسد    يادر رشدت  شدغلاز آزمدون در يدن امتيبالاتر يس  نفر دارا ازين امتيانگيدرصد م 30حداقل كسب  يحد نصاب نمره بر م نا  -9-3

 شد.خوااد 

 :يعموم يهايآزمون توانمند يمواد امتحان -6-3

ا لاعدات -1يذاند يهايادوپ و توانمندد-3يعمدوم يسديزبان انگل-4يو آمار مقدمات ياضير-6يمعارف اسلام-9يات رارسيزبان و ادب-7

 ا لاعات يو رن آور يقانون يو م ان يو اجتماع ياسيس

  و احكام يران مطاب  تعاليا ياسلام يجمهور يمصرح در قانون اساس ير مذااب اسلاميروان سايمربوط ب  پ يسوالات معارف اسلام-7ت صره 

 خوااد شد يآنان  راح يرقه

ن صورت يمعاف بوده و در ا يب  سوالات معارف اسلام ييگوخز پاسران ايا ياسلام يجمهور يمصرح در قانون اساس ينيد يتهاياقل -9ت صره 

ن يا يب  سوالات عموم ييزمان پاسخگواسپ  يهير سوالات متاس    خوااد شد. بدين داو ل ان بر اساس مجموع تراز شده ساينمره مكتس   ا

 .گروه از داو ل ان ب  نس پ تعداد سوالات ،كمتر خوااد بود

 .خوااد بود 7ب يبا ضر يعموم يهايتوانمند سوالات آزمون -6ت صره 

 : يتخصص يهايمواد آزمون توانمند -4-3

 خوااد شد. ياز دانشگاه  راحيمورد ن يصررا بر اساس رشت  شغل يليار رشت  تتص يبرا يتخصص يهايآزمون توانمند يمواد امتتان

 خوااد بود. 9ب يبا ضر يتخصص يهايسوالات آزمون توانمند :ت صره
 

 :  تذکرات .3

جان دازان،  :ايثدارگران شدامل د)يثارگران اختصاص مي يابا پذيرپآن برابر قوانين و مقررات براي  %60ازكل مجوز تخصيص يارت   – 7-3

جان دازان ااي معظ  شهدا،  ماه سابق  حضور داو ل ان  در ج ه  ااي جنگ تتميلي دارند و نيز خانواده 3 حداقل آزادگان و رزمندگاني ك 

 باشد( يو ل ان  در ج ه  ااي جنگ تتميلي مماه سابق  حضور دا 3،آزادگان يكسال و بالاي يكسال اسارت و رزمندگان با حداقل  ، مفقودين
  

و  %93ازان  دجانررزندان و امسران  و اشهدو امسران ررزندان  وجان ازان و آزادگان راقد شغل آن ب    %93روق الذكر  %60از   -7تبصره 

د ييدتا امور ايثارگران اسدتاند و ياد شهيك  توسط بن خواار و برادر شهيد وكسال اسارت ي يبالايكسال و امسران آزادگان ن و ررزندا و بالاتر

 .ابدي ياختصاص م يدر ار رشت  شغلگردند 

ررزنددان آندان و  و امسدر و ماه حضدور داو ل اند  در ج هد  ادا 3رزمندگان با سابق  حداقل  ب  صررا آن %3روق الذكر  %60از  -9تبصره 

 .اختصاص مي يابد يدر ار رشت  شغل و آزادگان زير يكسال اسارت %93ررزندان جان ازان زير 

نمدوده  ب  ترتيب نمره رضلي از بين ايثارگران واجد شدرايط كد  در زمدان مقدرر ث دپ ندام  يدر ار رشت  شغل انتخاب ايثارگران  -6تبصره 

 انجام خوااد شد.،اند
گ واهي  باي د در ت ارين انتش ار  گه ي   ادر ن ي ا ايثارگري از  ارگانهاي مربوطه ) بنياد شهيد،سپاه پاسداران و ...( الزامي مي باشد .ضمنا اخذ گواهي  توجه:

 . دگرد ينمشده باشد درغير اين  ورت استفاده از سهميه مذکور ميسر 

 داو ل ان واجد شرايط صورت خوااد گررپ. سهمي  ايثارگران از  ري  رقابپ با ساير   %60مازاد بر  پذيرپ –4تبصره

ازكدل مجوزاداي   %6معلولين عادي )ك  توانايي انجام شغل مربو   را داشت  باشند( در صورت كسب حدد نصداب نمدره بد  ميدزان  –9-3

 استخدامي بهره مند خوااند شد.

 يب نمدره رضدليدبد  ترت يط منددرج در آگهديشرااز  يدر صورت برخوردار شهرستان يب  داو ل ان بوم بكارگيري مجوزمانده يباق -6-3

 .ابدي ياختصاص م

از بين داو ل ان با اولويپ بومي اسدتان پذيرپ بقي  ارراد  ، در صورت عدم تكميل ظرريپ موردنياز از بين متقاضيان بومي شهرستان  -4-3

 صورت مي پذيرد . ، اد ذخيرهتا تكميل ظرريپ و امچنين انتخاب اررو سپس متقاضيان غير بومي ب  ترتيب نمره رضلي 

  :اطلاق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد يفرد به شهرستان داوطلب بومي -3-3
 

   ، يكي باشد.بكارگيريشهرستان متل تولد داو لب يا امسر وي با شهرستان متل مورد تقاضا براي  -ال 

اي مسلح ) اع  از شاغل يا باز نشست  ( ك  شهرستان متل خددمپ رعلدي يدا امسر و ررزندان كارمندان رسمي و پيماني دولپ و يا نيروا  -ب

 .يكي باشد ،آنان بكارگيريبازنشستگي آنان با شهرستان متل مورد تقاضا براي 
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ضا در شهرستان متل مورد تقاخود را (  يب دانشگاايو پ راانمايي ، دبيرستان، )ابتدايي  داو لب حداقل چهار سال از سنوات تتصيلي  -ج

    ي كرده باشد. بكارگيريبراي 

را داشدت   بكدارگيريپدر ، مادر و يا امسر وي حداقل چهار سال سابق  پرداخپ ح  بيم  در شهرستان متل مورد تقاضا براي  ،داو لب   -د

  قابل احتساب اسپ ( ،) پرداخپ ح  بيم  ب  مدت تعيين شده صررا توسط يكي از موارد مذكور باشد

 :اطلاق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد يفردبه  استاني ميداوطلب بو -3-3

   .استان متل تولد داو لب يا امسر وي  در استان كرمانشاه باشد ال ( 

امسر و ررزندان كارمندان رسمي و پيماني دولپ و يا نيروااي مسلح ) اع  از شاغل يا باز نشست  ( كد  اسدتان متدل خددمپ رعلدي يدا    ب (

 تگي آنان در استان كرمانشاه باشد.بازنشس

را در استان كرمانشداه  دي كدرده خود داو لب حداقل چهار سال از سنوات تتصيلي)ابتدايي،راانمايي،دبيرستان و پيب دانشگااي(     ج(

   باشد.

شت  باشد ) پرداخپ ح  بيم  بد  داو لب، پدر ، مادر و يا امسر وي حداقل چهار سال سابق  پرداخپ ح  بيم  در استان كرمانشاه را داد(    

 .مدت تعيين شده صررا توسط يكي از موارد مذكور، قابل احتساب اسپ

داو ل ان در صورتي مي توانندد از شدرايط بدومي اعلدام شدده بدراي والددين خدود اسدتفاده نمايندد كد  زمدان تتقد  موضدوع  :7ت صره 

 اريخ تولد داو ل ان باشد.مربوط ب  پس از ت، بيم ( ح  )اشتغال،بازنشستگي يا پرداخپ 

 تقسيمات كشوري در زمان ث پ نام مي باشد. نيآخرشهرستان براي تعيين بومي بودن ،استان و م ناي :9ت صره 
 

 يقدانون ي  اداديشده پس از اعمال سهم ينيب بيپ پيپ ظرريبا رعان نمره كل ماخوذه در آزمون يب بالاتريانتخاب داو ل ان ب  ترت–1-3

ملاک عمدل خواادد بدود و در صدورت  يابتدا نمره تخصص از باشدي  مورد نير سهمدكسان يك  نمره كل دو  داو لب ،  يرتباشد.در صو يم

 .قرار خوااد گررپنب ملاک عمل ياست  گز يانتخاب اصلح از سو ،يبرابر بودن نمره تخصص
 

 در آزمون را ندارند. ح  شركپ يكارمندان منفصل از خدمپ و امچنين اخراج شده توسط موسسات دولت -8-3

مسئوليپ ناشي از عدم رعايپ دقي  ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهدي برعهدده داو لدب خواادد بدود و در ادر مرحلد  از -2-3

از انجام مراحل بعدي  باشدداده يا راقد شرايط مندرج در آگهي واقع  مراحل ث پ نام، امتتان و جذب مترز شود داو لب ا لاعات خلاف 

 خوااد شد. يتلقو بكارگيري وي كان ل  يكن روم مت

 شركپ داو ل ان داراي مدرک تتصيلي پايين تر از مدرک تتصيلي مندرج در جدول روق ممنوع مي باشد –70-3

يا بالاتر غير مرت ط با مددرک تتصديلي درج شدده در ايدن  ك  داو لب در بدو استخدام داراي مقطع تتصيلي امتراز در صورتي -77-3

 عدم درخواسپ اعمال مدرک تتصيلي مربو   پس از صدورحك  استخدامي خواادبود.  ارائ  تعهد نام  متضري م ني بري باشدملزم بآگه

 دارندگان مدارک تتصيلي معادل ح  ث پ نام را ندارند و در صورت شركپ ترتيب اثر داده نمي شود. -79-3

 اينترنتدي صدررا بدراي معرردي شددگان بدر روي سدايپ، آگهدي اسدتخدام  مدورد نيازمنددرج درمددارک بررسي و تاييد اصالپ  -67-3

kums.poorsam.ir  آدرسسايپ اينترنتي دانشگاه  ب   امچنين و kums.ac.ir .صورت خوااد گررپ 

 انتخاب نهايي پذيررت  شدگان پس از  ي مراحل اداري و گزينشي صورت خوااد گررپ. -74-3
 

خدمپ نمايند در غيدر اينصدورت قدرارداد آندان لغدو و از وجدود اردراد  در متل مورد تقاضاشوند  مي تعهدم ييررت  شدگان نهايپذ –73-3

 ذخيره ور  مقررات استفاده مي شود.

 kums.ac.ir آدرسسايپ اينترنتي دانشگاه  ب   امچنين و  kums.poorsam.ir سايپ اينترنتي از  ري ارگون  ا لاع رساني  -37-3

 .بودد خواا

ل يدباشد ، لدازم اسدپ در تكم يم و دريارپ كد راگيري برگ درخواسپ شغلتوج  ب  اين ك  ملاک ث پ نام متقاضيان تكميل با   -71-3

 ث پ نام قابل پذيرپ نخوااد بود.گون  اصلاحاتي پس از  و ايهآن نهايپ دقپ را بعمل آورده 

 . مي باشد (78/7/7628 يال 93/79/7621)  ث پ نام خيتاران بر اساس يمدارک و مستندات متقاضبررسي  –78-3

با توج  ب  اينك  صررا رشت  ااي تتصيلي ياد شده در جدول روق الذكر جهپ بكارگيري مورد نياز مي باشند لذا اكيدا توصي  مدي  -72-3

 يريبكدارگز مراحدل گردد ك  ارراد راقد شرايط احراز از ث پ نام و شركپ در آزمون خودداري نمايند . در غير اين صورت در ار مرحل  ا

ري ياز ساير مراحل جلوگ توسط دانشگاه علاوه بر دريارپ ازين  ااي  انجام شده،واجد شرايط نمي باشد شده مشخص گردد ك  ررد ث پ نام

 بعمل خوااد آمد.


