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 مقدمه

 13 ماده 5 تبصره استناد به دارد نظر در گلستان درمانی و بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه ، متعال خداوند از استعانت با

 مورخ د/9999/909 شماره مجوز محل از خود نیاز مورد نیروی تامین برای پزشکی علوم های دانشگاه استخدامی و اداری نامه آیین

 در)كتبی امتحان طریق از را شرایط واجد افراد ، پزشکی آموزش و بهداشت،درمان وزارت منابع و مدیریت توسعه معاونت 31/39/99

 صورت به زیر ضوابط و شرایط شرح به شده مشخص شغلی های رشته برای مصاحبه مورد وحسب( تخصصی و عمومی های حیطه

 .دنمای بکارگیری معین كار انجام قرارداد

 :داوطلبان پذیرش شرایط(الف

 :بکارگیری عمومی شرایط(3-الف

 ايران تابعيت داشتن (1

  ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون در شده تصريح اديان از يكي يا اسلام مبين دين به تدين (2

 ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون به التزام (3

 (آقايان ويژه)قانوني معافيت يا ضرورت دوره خدمت انجام (4

 روانگردان و مخدر مواد  به اعتياد عدم (5

 موثر جزايي محكوميت سابقه نداشتن (6

 زشكيپ كميسيون نظر طبق) شوند مي جذب و بكارگيري  آن براي كه كاري انجام براي توانايي و رواني جسماني، سلامت داشتن (7

 ( قانوني مجوز داراي كار طب هاي شركت و دانشگاه كار طب گروه يا

 :عمومی شرایط خصوص در مهم تذكرات       

 : از عبارتند نیستند آزمون این در شركت به مجاز كه افرادی   

كار معين  و همچنين كارمندان قرارداد اجرايي هاي دستگاه خدمت بازخريد و بازنشسته يا پيماني و ثابت رسمي، مستخدمين (1

 . دانشگاه هاي علوم پزشكي 

 . دولتي موسسات و ها دستگاه ساير و دانشكده/دانشگاه تابعه واحدهاي توسط شدگان اخراج يا و خدمت از شدگان انفصال (2

 . باشند شده منع دولتي خدمات از صلاح، ذي و قضائي مراجع آراء موجب به كه افرادي (3

 شغل با مرتبط مدارک) آگهي در مندرج مشاغل احراز شرايط در شده اعلام تحصيلي مقاطع از بالاتر تحصيلي مدارک دارندگان (4

 (شده آگهي

 ظرن حسب باشد، آگهي در مندرج تحصيلي مدرک با مرتبط غير بالاتر تحصيلي مقطع داراي داوطلب كه صورتي در:تبصره

 خواهد انعقاد قرارداد از پس مربوطه تحصيلي مدرک اعمال درخواست عدم بر مبني محضري نامه تعهد ارائه به ملزم ، دانشگاه

 .بود

 از یکی كه بکارگیری آزمون ازمراحل مذكور،درهریک بندهای ازمشمولین هریک شركت درصورت ذكراست به لازم

 می بلااثر و لغو مزبور قرارداد ،انعقاد قرارداد صورت در حتی و محروم بعدی مراحل انجام از گردد محرز فوق موارد

 .گردد
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 : جذب و بکارگیری اختصاصی شرایط(9-الف
 :داوطلبان سنی شرایط( 3-9-الف 

 شدگان متولد) وكارشناسي كارداني تحصيلي مدارک دارندگان براي تمام سال 35حداكثر و سال 11 حداقل داشتن

 به16/22/1351 از شدگان متولد) ارشد كارشناسي تحصيلي مدارک دارندگان براي تمام سال  42، (بعد به16/22/1363از

 ( بعد به16/22/1353 از شدگان متولد) دكتري تحصيلي مدارک دارندگان براي تمام سال 45 و( بعد

 

 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به معتبر، هاي تأييديه ارائه شرط به ذيل موارد: تبصره

 و فرزندان بالاتر، و( %25) درصد پنج و بيست جانبازان همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان، (1

 داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند اسارت سابقه بالاتر و سال يك حداقل كه آزادگان همسر

 .باشند مي معاف سن حداكثر شرط از جبهه در

 .سال 5 ميزان تا( برادر و خواهر مادر، پدر، شامل) شهدا معظم خانواده افراد (2

 .جبهه در حضور مدت ميزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از كمتر داراي رزمندگان (3

 .سال 15 ميزان به حداكثر دانشگاه درشاغل  داوطلبانغير دولتي  سنوات (4

 خدمت قانون باستناد را( طرح تمديد قالب در يا و اختياري يا اجباري)موظف انساني نيروي خدمت طرح كه داوطلباني (5

 . فوق خدمت انجام ميزان به اند، داده انجام پيراپزشكان و پزشكان

 .شده انجام سربازي خدمت مدت (6

 

 :پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین پذیرش مقررات و ضوابط(9-9-الف

 پايان گواهي يا معافيت داراي بايست مي «اجباري» طرح داراي هاي رشته در پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمولين -

 .باشند مربوطه خدمت طرح انجام

 تمديد به نسبت متبوع، وزارت 16/27/1333 مورخ 154/122  شماره بخشنامه استناد به كه داوطلباني خصوص در - 3 تبصره -

 اينگونه براي «طرح به اشتغال» گواهي و ندارند «طرح پايان» گواهي ارائه به نيازي است شده اقدام در اين دانشگاه  آنان طرح

 . نمايد مي كفايت افراد

خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي داراي طرح اجباري كه در حال گذراندن مدت طرح  قانونمشمولين  – 9تبصره  -

  .اجباري خود مي باشند مجاز به شركت در آزمون نمي باشند

 

 :پزشکی های فوریت حیطه شغلی های رشته پذیرش ضوابط و اختصاصی شرایط(1-9-الف

 « كارشناس تریاژ تلفنی»و «بالینی فوریت های پزشکی كارشناس»و «پزشکی فوریتهای كاردان» مشاغل درخصوص

 :باشد می الزامی نیز ذیل شرایط داشتن الذكر، فوق شرایط بر علاوه

 ايينارس آسم، خون، فشار ديابت، مانند العلاج صعب و واگير مزمن، هاي بيماري به ابتلا عدم و جسماني كامل سلامت داشتن (1

 . اينها مانند و قلبي پيشرفته بيماريهاي كليه،

 . روان و اعصاب بيماري هرگونه و صرع نداشتن (2

 طبق دمتخ ارائه در پرسنل فيزيكي توان با مغاير كه) ها اندام بخصوص اسكلتي اكتسابي يا مادرزادي شكل تغيير نداشتن (3

 (.باشد سازماني وظايف شرح

 (زبان لكنت نداشتن)  زبان طبيعي تكلم قدرت داشتن (4

 .  كامل شنوايي و بينايي قدرت داشتن (5
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 یزن ذیل شرایط از برخورداری قبلی بند در مندرج شرایط بر علاوه «پزشکی فوریتهای كاردان»شغلی رشته خصوص در

 :باشد می الزامی

 .بالاتر و متر سانتي 165 قد داراي (1

 . 13 از بيشتر و 32 از كمتر BMI  (Body Mass Index) بدني توده شاخص داراي (2

 احراز را شرايط اين از يك هر داوطلب كه صورتي در و باشد مي مصاحبه از مرحله اولين "BMI" و "قد" گيري اندازه: تذكر (3

 .ماند مي باز...(  و پاراكلينيكي آزمايشات جسماني، آمادگي تست) مصاحبه مراحل ساير انجام از ننمايد،

 دوم پايه يا( 2ب)  آمبولانس با رانندگي گواهينامه داراي (4

 داوطلبان برابر سه( 3) حداكثر از منظور بدين) صحيح و سريع امدادرساني براي بدني هاي مهارت و جسماني آمادگي داشتن (5

 جسماني آمادگي آزمون كتبي، آزمون در شده كسب امتيازات و ها اولويت اعمال از پس و فضلي نمره ترتيب به شرايط واجد

 (. آمد خواهد عمل به

 : نام ثبت هنگام در نیاز مورد مدارک ب(
 :باشند ذيل مدارک داراي نام ثبت زمان در كه نمايند نام ثبت آزمون اين در توانند مي داوطلباني صرفاً

 آگهي در شده ذكر مشاغل احراز شرايط در مندرج تحصيلي مقطع و مدرک (1

 ملي كارت (2

 عكسدار شناسنامه (3

 (آقايان ويژه) دائم معافيت يا و عمومي وظيفه نظام خدمت پايان كارت (4

 (ايثارگر داوطلبان ويژه) ايثارگري بر دال مدارک (5

 (بهزيستي سازمان از معلوليت گواهي ارائه) عادي معلوليت بر دال مدارک (6

  «اجباري» هاي رشته پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمولين براي «معافيت» يا و «طرح پايان» گواهي (7

 ارهشم بخشنامه استناد به را خود طرح كه پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمولين براي «طرح به اشتغال»گواهيو 

 .اند نموده تمديد 16/7/33 مورخ 154/122

 و عمومي آزمون در داوطلبان نمرات تعيين از پس متقاضيان، مدارک اينكه به توجه با :نیاز مورد مدارک خصوص در مهم تذكرات

( عادي معلوليت و كار به اشتغال گواهي ،ايثارگري  مدارک ويژه به) داوطلبان مدارک كه صورتي در لذا شد، خواهد بررسي تخصصي

 حبهمصا اوليه، نتايج اعلام آزمون، از مرحله هر در و كرد، نخواهد ايجاد متقاضي براي حقي گونههيچ آگهي اين در مندرج شرايط با مغاير

 اعتراضي گونههيچ حق داوطلب و شد خواهد سلب داوطلب از مربوطه سهمیه یا اولویت امتياز، نهايي، پذيرش درصورت حتي و

 مدارک براصالت قطعي ملاک شده، انجام اوليه تطبيق و گرديد خواهد استعلام ذيربط مراجع از مدارک نياز، صورت در ضمنا. ندارد

 .بود نخواهد

 :نام ثبت وجه پرداخت و تاریخ (ج
 شرايط واجد متقاضيان. پذيرفت خواهد انجام 39/09/99 مورخدوشنبه  لغایت 09/09/99  مورخدوشنبه  روز از اينترنتي صورت به نام ثبت

ريال )چهارصد 452222 مبلغ پرداخت از پس و راجعهم azmoon.goums.ac.ir نشاني به دانشگاه علوم پزشكي گلستان سايت به بايستمي

 نياز مورد اعاتاطل ارائه و نام ثبت فرم تكميل به نسبت شتاب ي شبكه به متصل بانكي هايكارت با و الكترونيكي صورت به پنجاه هزار ريال (

 .نمايند اقدام

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

و  حرازا شرايط ، پذيرش ظرفيت و يتجنس  به رشته شغلي ، محل مورد تقاضا ، هنگام تكميل تقاضانامه در بايست مي داوطلبان :مهم تذكر

 .نمايد توجه انتخابي  سهميه
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 :آزمون در شركت كارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان (د

 نشاني دانشگاه علوم پزشکی گلستان سایت روي بر 91/09/99سه شنبه مورخ  روز از آزمون در شركت كارت پرینت و مشاهده 

azmoon.goums.ac.ir برگزاري محل و شروع ساعت و شد خواهد برگزار 92/09/99 مورخ جمعه روز در آزمون. گرفت خواهد قرار 

 .رسيد خواهد داوطلبان آگاهي به كارت پرينت هنگام به و درج درآزمون شركت كارت روي بر آزمون

 داوطلبان مدارک و نبوده داوطلبان سوی از ارسالی اطلاعات تایید منزله به آزمون در شركت كارت صدور است ذكر به لازم 

 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد مربوطه های دانشگاه توسط آزمون اجرای از پس

 :نامی ثبت اطلاعات تغییر خصوص در مهم بسیار تذكر

 و امتيازات و داوطلبان( خوداظهاري)نامي ثبت اطلاعات اساس بر( مدارک بررسي براي افراد معرفي) اوليه نتيجه اعلام اينكه به توجه با

 اردو اطلاعات در تغيير هرگونه مدارک، بررسي هنگام در اينكه دليل به و گيرد، مي صورت  آنان توسط شده انتخاب قانوني هاي سهميه

 لازم ذال ،سازد مي مواجه اختلال با را نتيجه اعلام فرايند كل گردد، مربوطه امتياز يا اولويت از داوطلب مندي بهره منجربه كه نحوي به شده

 با هچراك گيرد صورت صداقت و دقت با( گيرد مي صورت نت كافي در اگر خصوص به) نام ثبت تقاضانامه فرم مذكوردر اطلاعات ورود ستا

 اشدب نمي امكانپذير وجه هيچ به مدارک بررسي هنگام در مذكور اطلاعات اصلاح امكان قبلي، هاي آزمون در آمده وجود به مشكلات به توجه

 .داشت نخواهد اعتراضي گونه هيچ حق داوطلب و

 : موادآزمون (ه

 . شد خواهد داده اختصاصي سوال دفترچه يك و عمومي سوال دفترچه يك داوطلبان، از يك هر به

( 9) دو ضریب و عمومی حیطه سوالات برای( 3) یک ضریب با اي چهارگزينه صورت به اختصاصي و عمومي آزمون دروس كليه

 .شد خواهد حذف صحیح پاسخ یک غلط، پاسخ سه هر ازای به ضمنا. شد خواهد طراحي تخصصی حیطه سوالات برای

 :شود می تعیین زیر شرح به عمومی آزمون مواد

 (ICDL)  گانه هفت هاي مهارت اطلاعات فنّاوري (1

 مقدماتي آمار و رياضي (2

 فارسي ادبيات و زبان (3

 اسلامي معارف (4

 عمومي انگليسي زبان (5

 اساسي حقوق و اجتماعي دانش عمومي، اطلاعات (6

 عمومي هاي توانمندي و هوش (7

 در و بوده معاف اسلامي معارف هاي سوال به پاسخگويي از ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون در مصرح ديني اقليتهاي -3تبصره

 .شد خواهد محاسبه عمومي آزمون هاي ل سوا ساير شده تراز مجموع براساس داوطلبان، اين مكتسبه نمره صورت اين

 .شد خواهد تهيه «بالاتر و كارداني براي مقطع  » سطح يك در عمومي سوالات -9تبصره

 :تخصصی آزمون مواد

 .شد خواهد مشخصشغلي  هاي رشته با متناسب تخصصي هاي مهارت و دانش به توجه با آزمون تخصصي هاي حيطه هاي سوال
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 :نتیجه اعلام و داوطلبان پذیرش نحوه (و

 آزمون برگزاري اجرايي دستورالعمل براساس  آزمون هاي محل رشته كد از يك هر در : افراد انتخاب و نصاب حد تعیین نتیجه، اعلام

 : گرفت خواهد صورت زير ترتيب به پزشكي علوم هاي دانشگاه امناء هيات مصوبجذب و بكارگيري 

 . اختصاصیبرای دروس (  9 )ضریب و عمومی دروسبرای ( 3 )ضریب براساس داوطلبان اولیه كل نمره محاسبه (3

 شدگان معرفي رديف در محل، شغل كد هر در لازم حدنصاب فاقد داوطلبان و بود خواهد حدنصاب تعيين ملاک كلنمره اين: تبصره

 . گرفت نخواهند قرار مستندات و مدارک بررسي مراحل انجام براي

 جهت داوطلبان انتخاب و قانوني هاي سهميه و امتيازات اعمال براي( كافي نه و) لازم شرط: لازم علمی نمره حدنصاب تعیین (2

 در آزمون نمره بالاترين داراي نفر سهنمره كل اوليه  ميانگين درصد 52 حداقل كسب مبناي بر مدارک، بررسي منظور به معرفي

 :گردد مي تعيين زير روش به كه باشد مي كتبي آزمون مشاغل از يك هر

 

 شغل هر در امتیاز بالاترین دارای نفر سه اولیه كل نمره میانگین×  %50= حدنصاب

 بربرا موارد مذكور اساس بر اوليه فهرست اعلام و نهايي كل نمره محاسبه و دانشگاه توسط قانوني هاي سهميه و ها  اولويت  اعمال( 3

 . دانشگاه سايت وب طريق از ظرفيت

 .مقرر زمان در مستندات و  مدارک بررسي جهتفوق  بند مشمولين از دعوت( 4

 داوطلب (انگشت اثر و امضا) تاييد به كه نام ثبت تقاضانامه در داوطلب اظهاري خود با شده ارائه مستندات و مدارک و سوابق انطباق( 5

 .دانشگاه سوي از آن تاييد و باشد رسيده

 ( تاييد شده   مستندات و مدارک اساس بر) شده تاييد هاي سهميه اعمال( 6

 : می باشد ذیل موارد رعایت با انتخابی محل رشته كد در پذیرش ظرفیت به توجه با نتیجه اعلام(2

 ساباحت با)كتبی آزمون كل نمره اساس بر صرفا است «مصاحبه انجام بدون» آنها پذیرش كه شغلی های رشته برای( الف

 (.مربوطه ضرایب و ها سهمیه

 كل نمره( %20) درصد هفتاد اساس بر می باشد «مصاحبه انجام» با  آنها پذیرش شیوه كه شغلی های رشته برای( ب

 . مصاحبه نمره( %10) درصد سی و(  مربوطه و امتیازات  ضرایب و ها سهمیه احتساب از پس) كتبی آزمون

  نمره مصاحبه.بر اساس صرفاً می باشد  «مصاحبه انجام» صرفا  آنها پذیرش شیوه كه شغلی های رشته برایج( 

 :مصاحبه (ز
 انتخابی های محل رشته ذیل توضیحات قسمتدر  می باشند مصاحبه دارایكه  یهای محل شغل( 3-ز

  .است گردیده مشخص

از  ن ،پس از بررسي مدارک شركت كنندگادر شغل محل هايي كه  صرفًا از طريق مصاحبه جذب نيرو صورت مي پذيرد  –1تبصره  

 .مي باشددعوت و نمره مصاحبه همان نمره كل اوليه كليه افراد واجد شرايط جهت مصاحبه تخصصي 

 لیهاو نتایج اعلام از پسمی باشد  «مصاحبه انجام» آزمون كتبی با  آنها پذیرش شیوه كه شغلی های در رشته – 9تبصره 

 رایب(  قانونی های سهمیه اعمال از پس) فضلی نمره ترتیب به محل، شغل هر ظرفیت برابر سه میزان به كتبی، آزمون

 .شد خواهد اقدام مصاحبه انجام برای مدارک، تایید  صورت در و آمد خواهد عمل به دعوت مدارک بررسی
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 :بود خواهد زیر شرح به پزشکی های فوریت حیطه شغلی های رشته برای مصاحبه(9-ز

 پزشکی های فوریت كاردان شغلی های رشته 

o و قد سنجش BMI (بدني توده شاخص :)وزن و قد تناسب و قد لحاظ از افراد فيزيكي شرايط ارزيابي  

o داوطلبان زمان مديريت توانايي، و چابكي و بدني قدرت ارزيابي: جسماني آمادگي و وضعيت سنجش ) 

 و كارشناس تریاژ تلفنیبالینی فوریت های پزشکی  كارشناس رشته مصاحبه محتوای 

 تخصصی دانش ارزیابی: تخصصی مصاحبه

 صرفا ارزیابی دانش تخصصی خواهد بود مصاحبه دارای های محل شغل سایر مصاحبه محتوای و وعن. 

 : آنها اعمال نحوه و قانونی های سهمیهح(

 يافته تخصيص مجوز كل از ابتدا آزمون، هر در ايثارگران، به رساني خدمات جامع قانون 21 ماده اساس بر:ایثارگران سهمیه(3-ح

 شهدا، فرزندان و همسر آزادگان، درصد ان به جانبازان، 25كه  يابد مي اختصاص ايثارگران پذيرش براي درصد( 32) سي دانشگاه هر به

 ادربر و خواهر و اسارت يكسال بالاي و سال يك داراي آزادگان فرزندان و همسر بالاتر، و درصد پنج و بيست جانبازان فرزندان و همسر

 فرزندان و آنان فرزندان و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با درصد مابقي نيز  به رزمندگان 5و  شهيد

  اختصاص مي يابد. اسارت يكسال از كمتر آزادگان فرزندان و درصد پنج و بيست زير جانبازان

 .وضعيت ايثارگري افراد و شمول آنها در گروه ايثارگري مي بايست به تاييد بنياد شهيد و امور ايثارگران استان برسد تذكر :

 مكلفند  ايثارگران درصد 25 سهميه مشمولينبا بنياد شهيد و امور ايثارگران  هماهنگي بعمل آمده  با: ایثارگری %95 سهمیه

ر و با ساياختصاص يافته شركت نمايند  اين سهميه جهت  اً صرفهايي كه  محل رشته در لزوماً  مذكور سهميه از مندي بهره جهت

 بداوطل بعنوان افراد اين ها ، محل ديگر رشته مشمولين در اين شركت صورت درايثارگران مشمول سهميه به رقابت بپردازند 

 كسب جمله از) آگهي هاي اولويت و شرايط ساير رعايت به الزام ضمن و داشت نخواهند اعتراض گونه هيچ حق و شده تلقي آزاد

 كه درصد 25 سهميه مشمولين بكارگيري و جذب فرايند در شد خواهند مند بهره سن حداكثر شرط معافيت از صرفاً ، (حدنصاب

 ايثارگران به رساني خدمات جامع قانون در مندرج هاي اولويت مكتسبه، نمره بر علاوه اند، كرده شركت آزمون در مقرر زمان در

 (. ايثارگران امور و شهيد بنياد توسط شده اعلام ضرايب اساس بر) بود خواهد عمل ملاک

 پذيرد مي انجام آزمون در شركت طريق از صرفاً  درصد 5 سهميه كل بكارگيري: ایثارگری %5 سهمیه . 

 ينا مشمولين كليه با رقابت طريق از لازم، نصاب حد كسب و آگهي در مندرج شرايط بودن دارا شرط به سهميه اين مشمولين

 بود خواهند برخوردار دانشگاه هر مجوزهاي كل( %5) درصد پنج حداكثر از ،(مكتسبه نمره ترتيب به) سهميه

 .ستا الزامي آزمون در شركت و نام ثبت جهت سهميه اين مشمولين ساير براي آگهي در مندرج شرايط ساير رعايت

 نفر يك با مشاغل در)باشد نفر يك از بيش ها آن پذيرش ظرفيت كه گردد مي اعمال مشاغلي در صرفا ايثارگران درصد 5 سهميه

 پذيرفت خواهد مكتسبه نمرات اساس بر صرفا افراد انتخاب و نشده لحاظ مذكور سهميه ظرفيت،

 وسن  شرط رعايتدر سهميه مذكور  ايثارگران درصد 25 سهميه مشمولين براي:ایثارگران خصوص در مهم بسیار تذكرات

 ساير است بديهيزاد صرفاً از شرط سني معاف خواهند بود آودر سهميه  باشد نمي الزامي آزمون نمره نصاب حد كسب همچنين

 .بود خواهد و ضروري لازم آگهي در شده درج اختصاصي شرايط



7 
 

 اند نگرفته قرار درصد 25 بكارگيري سهميه شمول در استان شهيد بنياد جاري ضوابط حسب كه ايثارگراني شركت صورت در

 آزاد داوطلبان ساير با رقابت طريق از( درصد 5 و درصد25  از اعم)ايثارگران سهميه بر مازاد جذب همچنين و ،(دانشجو و شاغل)

 . بود خواهد الزامي حدنصاب كسب  صورت اين در كه پذيرد مي صورت

 تواند مي داوطلب هر ديگر عبارت به. باشند نمي بالعكس يا و درصد 5 سهميه از مندي بهره به مجاز درصد 25 سهميه مشمولين

 هنگام در تغيير قابل كه نمايد انتخاب را شده مشخص هاي سهميه از يكي صرفاً بودن، مشمول صورت در نام ثبت هنگام در

 .بود نخواهد نيز مدارک بررسي

 كسب و آگهي در مندرج شرايط بودن دارا شرط به( بهزيستي از نامه معرفي ارايه با) عادي معلولين :عادی معلولین سهمیه(9-ح

 دانشگاه هر مجوزهاي كل( %3) درصد سه حداكثر از مكتسبه، نمره ترتيب به معلول داوطلبان كليه با رقابت طريق از لازم، نصاب حد

 ( نظر مورد شغل انجام  براي لازم رواني و جسمي سلامت داشتن به مشروط)  بود خواهند برخوردار

 وسطت معلولين توانايي تاييد عدم صورت در و باشند داشته را شوند ميجذب  كه كاري انجام توانايي بايست مي محترم معلولين

 پزشكي شوراي معلول، داوطلب اعتراض به رسيدگي مرجع كار، طب توسط معاينات مرحله در يا مدارک بررسي مرحله در دانشگاه

 .باشد مي پزشكي علوم

 نمايند انتخاب را مشاغلي شغل، انتخاب زمان درمي بايست  خود، مختص سهميه از استفاده جهت درصد 3 سهميه مشمول معلولين

 افراد انتخاب و نشده لحاظ مذكور سهميه ظرفيت، نفر يك با مشاغل در. )باشد نفر يك از بيش مشاغل آن ظرفيت نياز مورد تعداد كه

 (. پذيرفت خواهد صورت مكتسبه نمرات اساس بر صرفاً

ن مشمولي در صد ايثارگران و سهميه معلولين حداكثر نيمي از ظرفيت پذيرش هر شغل محل قابل تخصيص به 5در خصوص سهميه 

 موصوف مي باشد 

 برخورداري درصورت داوطلبانساير  به ، عادي معلولين و ايثارگران هاي سهميه كسر از پس جذب سهميه كليه:آزاد سهمیه(1-ح

 . يافت خواهد اختصاص فضلي، نمره ترتيب به نمره، حدنصاب كسب و آگهي در مندرج شرايط از

 :كلی های توصیه و تذكرات

 اسبهمح برای عمل ملاک است ذكر به لازم. باشند داشته كافی توجه آگهی در شده اشاره های تاریخ مبنای به بایستی داوطلبان

 از انصراف ،، تاریخ اتمام طرح اجباری  طرح پایان ، وظیفه نظام خدمت پایان و دائم معافیت تحصیل، از فراغت گواهی تاریخ سن و

  باشد می نام ثبت روز آخرین....... و ها دستگاه سایر در پیمانی استخدام

 رگونهه يا و شده تعيين زمان در ناقص صورت به مدارک ارائه يا و آگهي متن در شده اعلام شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت

 ارائه  دارکم بررسي و اوليه نتيجه اعلام در كه مستنداتي با نمايد مي اعلام نام ثبت تقاضانامه تكميل زمان در داوطلب كه اطلاعاتي بين مغايرت

 شود محرز نهايي پذيرش صورت در حتي و مصاحبه اوليه، نتايج اعلام آزمون، مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب برعهده شد خواهد

 اقدف  وچنانچه محروم مربوطه امتياز از ترتيب اين به است، نموده كتمان را واقعيتي يا و داده واقع خلاف اطلاعات عمد به يا اشتباه به داوطلب

 حق داوطلب و شودمي بلااثر و لغو مزبور قرارداد ،انعقاد قرارداد  صورت در و گرديده محروم بعدي مراحل انجام از است، آگهي در مندرج شرايط

 .داشت نخواهد را اعتراضي هيچگونه
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 به آنان صيليتح رشته گرايش يا و تحصيلي رشته تحصيلي، مقطع عنوان كه نمايند نام ثبت آزمون اين در توانند مي صورتي در صرفا داوطلبان

 شتهر -گرايش يا و تحصيلي رشته تحصيلي، مقطع كه داوطلباني لذا باشد شده ذكر مشاغل احراز شرايط در مشخص صورت به و كامل طور

 . نمايد خودداري جدا نام ثبت از نشده درج آگهي در ها آن تحصيلي

 ذكر شرايط اب آنها تحصيلي گرايش يا و تحصيلي رشته تحصيلي، مقطع كه گردد مشخص بكارگيري و جذب فرايند از مرحله هر در است بديهي

 علاما شرايط به توجه با نام ثبت زمان در موظفند داوطلبان. شد خواهند حذف جذب و بكارگيري  فرايند ساير از نيست منطبق آگهي در شده

 .نمايند خودداري نيستند، شرايط واجد كه هايي محل شغل در نام ثبت از و آورده بعمل كافي دقت شده

 نتيجه اعلام از پس ماه 2حداكثر ،جذب و بكارگيري  آزمون در شدن پذيرفته صورت در اسلامي آزاد دانشگاه التحصيلان فارغ تحصيلي مدارک

 .برسد مذكور دانشگاه مركزي سازمان تأييد به بايستي

  مي شوند .  حذف جذب و بكارگيري مراحل ساير از حدنصاب فاقد داوطلبان حدنصاب، تعيين از پس

 اعلام نتيجه از پس داوطلبان. شد خواهد رساني اطلاع azmoon.goums.ac.ir نشاني بهدانشگاه علوم پزشكي  سايت طريق از آن اوليه نتايج

 مديريت بازرسي و ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به خصوص اين در را خود احتمالي اعتراضات داشت خواهند فرصت روز12 اوليه

 و زينشگ مراحل طي از پس نهايتا و مدارک تاييد و بررسي و ها سهميه اعمال از پس نهايي نتايج اعلام. نمايند پيگيري و نموده تسليمدانشگاه 

 ذيرفتهپ معرفي از قبل) دانشگاه نتيجه اعلام از پس داوطلبان. گرفت خواهد صورت ، دانشگاه سايت وب انتخاب طريق از صلاح، ذي مراجع تأييد

 .نمايند پيگيري و نموده تسليم ذيربط دانشگاه به كتبا را خود احتمالي اعتراضات دارند مهلت روز 22 تا حداكثر ،(گزينش به شدگان

 اعتراض حق داوطلب و باشدميجذب  روند ادامه از انصراف منزله به غيره، و مصاحبه يا و مدارک بررسي براي مقرر زمان در داوطلب مراجعه عدم

 .داشت نخواهد

 اعمال ها سهميه مرحله، اين در و بود خواهد اختصاصي و عمومي نمرهوزني  ميانگين اساس بر صرفاً حدنصاب داراي افراد فهرست استخراج

 . شد نخواهد
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 ایثارگراندرصد  52رشته های شغلی مختص سهمیه -جدول شماره یک 

 توضیحات نوع آزمون مدرک مورد نیاز جنسیت تعداد نام واحد رشته شغلی کد شغل رشته شغلی ردیف

 پرستار 122 پرستار 1
مركز خدمات جامع سلامت روستايي شبانه روزي كرند شهرستان 

 گنبد
 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري زن يا مرد 1

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري مرد 1 بيمارستان امام خميني بندرتركمن پرستار 121 پرستار 2

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري زن 1 بيمارستان امام رضا )ع( خانببين پرستار 122 پرستار 3

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري زن 1 بيمارستان حضرت رسول اكرم )ص( كلاله پرستار 123 پرستار 4

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري مرد 1 بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا )س( مينودشت پرستار 124 پرستار 5

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري زن 1 بيمارستان شهداء شهرستان بندرگز پرستار 125 پرستار 6

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري زن 1 شهرستان گنبدبيمارستان شهداء  پرستار 126 پرستار 7

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري زن 1 بيمارستان مطهري گنبد پرستار 127 پرستار 1

 3 آذر گرگان 5مركز آموزشي و درماني  پرستار 121 پرستار 3
نفر  1نفر زن و 2

 مرد
 آزمون كتبي كارشناسي پرستاري

در صورت عدم وجود 

واجد شرايط  شركت كننده

در هر جنسيت از جنسيت 

 ديگر پذيرش خواهد شد

 پرستار 12
123 

 
 مركز آموزشي و درماني شهيد صياد شيرازي گرگان پرستار

2 

 

نفر  1نفر زن و 1

 مرد
 آزمون كتبي كارشناسي پرستاري

در صورت عدم وجود 

شركت كننده واجد شرايط 

در هر جنسيت از جنسيت 

 ديگر پذيرش خواهد شد

 زن يا مرد 2 معاونت غذا و دارو -گرگان  داروساز 112 داروساز 11
دكتراي حرفه اي در رشته 

 داروسازي
 - آزمون كتبي

 111 كارآزماي اقتصاد سلامت 12
كارآزماي اقتصاد 

 سلامت
 زن 1 معاونت درمان -گرگان 

كارشناسي ارشد رشته اقتصاد 

 سلامت 

مشروط به داشتن كارشناسي 

 اقتصاد

 - آزمون كتبي

 112 كاردان بهداشت خانواده 13
كاردان بهداشت 

 خانواده
 مركز بهداشت شهرستان گرگان

1 

 
 - آزمون كتبي كارداني بهداشت مدارس زن

14 
كاردان باليني فوريت هاي 

 پزشكي
113 

كاردان باليني 

 فوريت هاي پزشكي
 شهرستان گنبدكاووس115اورژانس 

1 

 
كتبيآزمون  كاردان فوريت هاي پزشكي مرد  - 

 - آزمون كتبي كارشناسي تكنولوژي اتاق عمل مرد 1 مركز آموزشي و درماني شهيد صياد شيرازي گرگان كارشناس اتاق عمل 114 كارشناس اتاق عمل 15

16 
كارشناس آزمايشگاه تشخيص 

 طبي
115 

كارشناس آزمايشگاه 

 تشخيص طبي

مركز خدمات جامع سلامت شهري شبانه روزي فاضل آباد 

 شهرستان علي آباد
 - آزمون كتبي كارشناسي علوم آزمايشگاهي زن يا مرد 1
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 ایثارگراندرصد  52رشته های شغلی مختص سهمیه -ادامه جدول شماره یک 

 
 توضیحات نوع آزمون مدرک مورد نیاز جنسیت تعداد نام واحد رشته شغلی کد شغل رشته شغلی ردیف

 339 كارشناس بهداشت حرفه ای 17
كارشناس 

 بهداشت حرفه ای

شهرستان  9مركز خدمات جامع سلامت شهری روستایی 

 گالیکش
 - آزمون كتبی كارشناسی بهداشت حرفه ای زن یا مرد 3

 117 كارشناس بهداشت محيط 11
كارشناس بهداشت 

 محيط

مركز خدمات جامع سلامت شهري روستايي تاتار عليا شهرستان 

 راميان
 - آزمون كتبي بهداشت محيطكارشناسي  زن يا مرد 1

 111 كارشناس تجهيزات پزشكي 13
كارشناس تجهيزات 

 پزشكي
 زن 1 بيمارستان پيامبر اعظم)ص( گنبد

مهندسي تجهيزات پزشكي 

 گرايش بيوالكتريك
 - آزمون كتبي

 113 كارشناس ترياژ تلفني 22
كارشناس ترياژ 

 تلفني
 - آزمون كتبي پرستاريكارشناسي  زن 1 شهرستان گنبدكاووس 115اورژانس 

 122 كارشناس ترياژ تلفني 21
كارشناس ترياژ 

 تلفني
 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري زن 1 مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي-گرگان 

كتبي آزمون كارشناسي هوشبري مرد 1 مركز آموزشي و درماني شهيد صياد شيرازي گرگان كارشناس هوشبري 121 كارشناس هوشبري 22  - 

 ماما 122 ماما 23
 مركز خدمات جامع سلامت شهري روستايي

 شبانه روزي مراوه تپه ) تسهيلات زايماني ( 
 - آزمون كتبي كارشناسي مامايي زن 1
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 ددرص2مختص سهمیه آزاد، معلولین، سهمیه  ای شغلیرشته ه-جدول شماره دو 

 لحاظ می گردد( برای آنها رشته شغلی از جدول شماره دو ، سهمیه آزاددرصد ایثارگران در صورت انتخاب  52)مشمولین سهمیه 

 توضیحات نوع آزمون مدرک مورد نیاز نوع سهمیه جنسیت تعداد نام واحد کد شغل رشته شغلی ردیف

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 مديريت آمار و فناوري اطلاعات -گرگان  222 برنامه نويس سيستم 1
ارشد يا كارشناسي يا كارشناسي 

 دكترا مهندسي نرم افزار
 آزمون كتبي و مصاحبه

كارشناسي ارشد يا دكترا مهندسي نرم 

افزار مشروط به داشتن كارشناسي 

 مهندسي نرم افزار مي باشد

 221 پرستار 2
مركز خدمات جامع سلامت شهري شبانه روزي گليداغ 

 شهرستان مراوه تپه
 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد زن يا مرد 1

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد زن 1 بيمارستان امام خميني بندرتركمن  222 پرستار 3

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان امام رضا )ع( خانببين 223 پرستار 4

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان اميرالمومنين )ع( كردكوي 224 پرستار 5

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان آل جليل آق قلا 225 پرستار 6

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان حضرت پيامبر اعظم)ص( گنبد 226 پرستار 7

 3 اكرم )ص( كلاله بيمارستان حضرت رسول 227 پرستار 1
 2نفر زن و 1

 نفر مرد

درصد  5 -آزاد 

 معلولين -ايثارگران 
 آزمون كتبي كارشناسي پرستاري

در صورت عدم وجود شركت كننده 

واجد شرايط در هر جنسيت از 

 جنسيت ديگر پذيرش خواهد شد

 - آزمون كتبي پرستاريكارشناسي  صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان شهداء شهرستان بندرگز 221 پرستار 3

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان شهداء شهرستان گنبد 223 پرستار 12

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد زن 1 بيمارستان طالقاني گنبد  212 پرستار 11

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان مطهري گنبد 211 پرستار 12

 نفر مرد2 2 آذر گرگان 5مركز آموزشي و درماني  212 پرستار 13
درصد  5 -آزاد 

 معلولين -ايثارگران 
 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري

 نفر مرد5 5 مركز آموزشي و درماني شهيد صياد شيرازي گرگان 213 پرستار 14
درصد  5 -آزاد 

 معلولين -ايثارگران 
 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد زن 1 مركز آموزشي و درماني طالقاني گرگان 214 پرستار 15

 - آزمون كتبي كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد زن يا مرد 1 كلينيك تخصصي لقمان حكيم مراوه تپه 215 پرستار 16

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 خدمات جامع سلامت  شهري روستايي خان ببينمركز  216 پزشك عمومي 17
دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 217 پزشك عمومي 11
مركز خدمات جامع سلامت روستايي انقلاب )جعفر باي ( 

 شهرستان آق قلا
 صرفاً آزاد زن يا مرد 1

دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 شهرستان علي آباد 1مركز خدمات جامع سلامت شهري  211 پزشك عمومي 13
دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي
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 درصد2ای شغلی مختص سهمیه آزاد، معلولین، سهمیه رشته ه-ادامه جدول شماره دو 

 لحاظ می گردد( برای آنها ایثارگران در صورت انتخاب رشته شغلی از جدول شماره دو ، سهمیه آزاددرصد  52)مشمولین سهمیه 

 

 توضیحات نوع آزمون مدرک مورد نیاز نوع سهمیه جنسیت تعداد نام واحد کد شغل رشته شغلی ردیف

 213 پزشك عمومي 22
شهرستان گنبد  3مركز خدمات جامع سلامت شهري 

 كاووس
 صرفاً آزاد زن يا مرد 1

دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 222 پزشك عمومي 21
شهرستان  4مركز خدمات جامع سلامت شهري 

 گنبدكاووس
 صرفاً آزاد زن يا مرد 1

دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 221 پزشك عمومي 22
شهرستان  2مركز خدمات جامع سلامت شهري روستايي 

 آزادشهر
 صرفاً آزاد زن يا مرد 1

دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 زن يا مرد 2 بيمارستان امام خميني بندرتركمن 222 پزشك عمومي 23
درصد  5 -آزاد 

 معلولين -ايثارگران 

دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 بيمارستان امام رضا )ع( خانببين 223 پزشك عمومي 24
دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 زن يا مرد 2 بيمارستان بقيه ا... الاعظم )عج( علي آباد 224 پزشك عمومي 25
درصد  5 -آزاد 

 معلولين -ايثارگران 

دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 بيمارستان حضرت پيامبر اعظم)ص( گنبد 225 پزشك عمومي 26
دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 بيمارستان حضرت رسول اكرم )ص( كلاله 226 پزشك عمومي 27
دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 بيمارستان حضرت معصومه )س( آزادشهر 227 پزشك عمومي 21
دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 بيمارستان شهداء شهرستان بندرگز 221 پزشك عمومي 23
دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 بيمارستان شهداء شهرستان گنبد 223 پزشك عمومي 32
دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - آزمون كتبي

 زن يا مرد 2 مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي -گرگان  232 پزشك عمومي 31
درصد  5 -آزاد 

 معلولين -ايثارگران 

دكتراي حرفه اي در رشته پزشكي 

 عمومي
 - كتبيآزمون 

 صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان امام رضا )ع( خانببين 231 حسابدار 32
كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته 

 حسابداري
 - آزمون كتبي و مصاحبه

 صرفاً آزاد مرد 1 مركز بهداشت شهرستان آزادشهر 232 حسابدار 33
كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته 

 حسابداري
 آزمون كتبي و مصاحبه

 
 
- 
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 درصد2ای شغلی مختص سهمیه آزاد، معلولین، سهمیه رشته ه-ادامه جدول شماره دو 

 لحاظ می گردد( برای آنها درصد ایثارگران در صورت انتخاب رشته شغلی از جدول شماره دو ، سهمیه آزاد 52)مشمولین سهمیه 

 توضیحات نوع آزمون نیازمدرک مورد  نوع سهمیه جنسیت تعداد نام واحد کد شغل رشته شغلی ردیف

 صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان حضرت معصومه )س( آزادشهر 233 حسابدار 34
كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته 

 حسابداري
 - آزمون كتبي و مصاحبه

 صرفاً آزاد مرد 1 كلينيك دزياني -گرگان  234 حسابدار 35
كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته 

 حسابداري
 - كتبي و مصاحبهآزمون 

 صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان مطهري گنبد 235 حسابدار 36
كارشناسي يا كارشناسي ارشد رشته 

 حسابداري
 - آزمون كتبي و مصاحبه

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 معاونت غذا و دارو -گرگان  236 داروساز 37
دكتراي حرفه اي در رشته 

 داروسازي
 - آزمون كتبي

31 
آزمايشگاه تحقيقات كارآزماي 

 سلامت
 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 معاونت تحقيقات و فناوري -گرگان  237

(رشته PHDكارشناسي ارشد يا )

هاي زيست سلولي و مولكولي يا 

 بيولوژي

 آزمون كتبي و مصاحبه

سابقه حداقل سه سال فعاليت در 

 مراكز تحقيقاتي و

مراكز رشد فناوري سلامت دانشگاه  

 علوم پزشكي 

33 
كارآزماي آزمايشگاه تحقيقات 

 سلامت
 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 معاونت تحقيقات و فناوري -گرگان  231

( رشته PHDكارشناس ارشد يا )

 هاي شيمي دارويي يا ميكروبيولوژي
 آزمون كتبي و مصاحبه

 سابقه حداقل سه سال فعاليت در 

 مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي 

42 
آزمايشگاه تحقيقات كارآزماي 

 سلامت
 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 معاونت تحقيقات و فناوري -گرگان  233

( شيمي PHDكارشناس ارشد يا )

 آلي
 آزمون كتبي و مصاحبه

 سابقه حداقل سه سال فعاليت در 

 مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي 

41 
كارآزماي آزمايشگاه تحقيقات 

 سلامت
 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 تحقيقات و فناوريمعاونت  -گرگان  242

( رشته PHDكارشناس ارشد يا )

 هاي شيمي تجزيه يا ميكروبيولوژي
 آزمون كتبي و مصاحبه

سابقه حداقل سه سال فعاليت در 

 مراكز تحقيقاتي دانشگاه

علوم پزشكي و تجربه در حوزه  

 بيوبانكينگ

42 
كارآزماي آزمايشگاه تحقيقات 

 سلامت
 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 معاونت تحقيقات و فناوري -گرگان  241

( رشته PHDكارشناسي ارشد يا )

هاي زيست شناسي ژنتيك يا 

 ژنتيك مولكولي

 آزمون كتبي و مصاحبه
 سابقه حداقل سه سال فعاليت در 

 مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي

43 
كاردان باليني فوريت هاي 

 پزشكي
 - آزمون كتبي و مصاحبه كاردان فوريت هاي پزشكي صرفاً آزاد مرد 1 حوادث و فوريت هاي پزشكي مركز مديريت -گرگان  242

 - آزمون كتبي كارشناسي تكنولوژي اتاق عمل صرفاً آزاد زن 1 بيمارستان شهداء شهرستان بندرگز 243 كارشناس اتاق عمل 44

 - آزمون كتبي كارشناسي تكنولوژي اتاق عمل صرفاً آزاد مرد 1 بيمارستان مطهري گنبد  244 كارشناس اتاق عمل 45

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 معاونت تحقيقات و فناوري -گرگان  245 كارشناس امور پژوهشي 46
( PHDكارشناسي ارشد يا )

 انفورماتيك پزشكي
 آزمون كتبي و مصاحبه

سابقه حداقل سه سال فعاليت در 

 مراكز تحقيقاتي 

پزشكي و تجربه فعاليت دانشگاه علوم 

 در حوزه ثبت سرطان
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 درصد2ای شغلی مختص سهمیه آزاد، معلولین، سهمیه رشته ه-ادامه جدول شماره دو 

 لحاظ می گردد( برای آنها درصد ایثارگران در صورت انتخاب رشته شغلی از جدول شماره دو ، سهمیه آزاد 52)مشمولین سهمیه 

 توضیحات نوع آزمون مدرک مورد نیاز نوع سهمیه جنسیت تعداد نام واحد کد شغل رشته شغلی ردیف

 آزمون كتبي و مصاحبه كارشناسي بهداشت عمومي صرفاً آزاد زن يا مرد 1 معاونت تحقيقات و فناوري -گرگان  246 كارشناس امور پژوهشي 47

 سابقه حداقل سه سال فعاليت در امور 

مجلات علمي پژوهشي دانشگاه علوم 

 پزشكي 

41 
كارشناس آزمايشگاه 

 تشخيص طبي
 آزمون كتبي و مصاحبه كارشناس  علوم آزمايشگاهي صرفاً آزاد زن 1 آذر گرگان 5مركز آموزشي و درماني  247

حداقل سه سال سابقه كار در 

 آزمايشگاه آموزشي انگل شناسي

43 
كارشناس باليني فوريت هاي 

 پزشكي
 - آزمون كتبي و مصاحبه كارشناسي هوشبري صرفاً آزاد زن 1 شهرستان گنبدكاووس 115اورژانس  241

 243 كارشناس بهداشت حرفه اي 52
مركز خدمات جامع سلامت شهري روستايي شبانه روزي 

 سيمين شهر شهرستان گميشان
 - آزمون كتبي كارشناسي بهداشت حرفه اي صرفاً آزاد زن يا مرد 1

 252 كارشناس بهداشت محيط 51
سلامت روستايي پيچك محله مركز خدمات جامع 

 شهرستان علي آباد
 - آزمون كتبي كارشناسي بهداشت محيط صرفاً آزاد زن يا مرد 1

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 مديريت آمار و فناوري اطلاعات -گرگان  251 كارشناس تحليلگر سيستم 52
كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا 

 دكترا مهندسي نرم افزار
 مصاحبهآزمون كتبي و 

كارشناسي ارشد يا دكترا مهندسي نرم 

افزار مشروط به داشتن كارشناسي 

 مهندسي نرم افزار مي باشد

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 آذر گرگان 5مركز آموزشي و درماني  252 كارشناس تحليلگر سيستم 53
كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا 

 دكترا مهندسي نرم افزار
 آزمون كتبي و مصاحبه

كارشناسي ارشد يا دكترا مهندسي نرم 

افزار مشروط به داشتن كارشناسي 

 مهندسي نرم افزار مي باشد

 - آزمون كتبي و مصاحبه كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد زن 1 شهرستان بندرتركمن 115اورژانس  253 كارشناس ترياژ تلفني 54

 - آزمون كتبي و مصاحبه كارشناسي پرستاري صرفاً آزاد زن 1 گنبدكاووسشهرستان  115اورژانس  254 كارشناس ترياژ تلفني 55

 زن 2 مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي -گرگان  255 كارشناس ترياژ تلفني 56
درصد  5 -آزاد 

 معلولين -ايثارگران 
 - آزمون كتبي و مصاحبه كارشناسي پرستاري

 256 كارشناس تغذيه 57
شهرستان  1سلامت شهري مركز خدمات جامع 

 گنبدكاووس
 - آزمون كتبي كارشناسي علوم تغذيه صرفاً آزاد زن يا مرد 1

 آزمون كتبي و مصاحبه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي صرفاً آزاد زن 1 اداره مشاوره و سلامت روان دانشجويان دانشگاه -گرگان  257 كارشناس سلامت روان 51
حداقل تجربه سه سال كار با 

 دانشجويان 

53 
كارشناس پيشگيري و مبارزه 

 با بيماري ها
251 

مركز خدمات جامع سلامت روستايي ازدار تپه شهرستان 

 آزادشهر
 - آزمون كتبي كارشناسي بهداشت عمومي صرفاً آزاد مرد 1

62 
كارشناس پيشگيري و مبارزه 

 با بيماري ها
253 

سلامت روستايي بهلكه شيخ موسي مركز خدمات جامع 

 شهرستان آق قلا
 - آزمون كتبي كارشناسي بهداشت عمومي صرفاً آزاد مرد 1

 - آزمون كتبي كارشناسي هوشبري صرفاً آزاد زن يا مرد 1 بيمارستان مطهري گنبد 262 كارشناس هوشبري 61
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 درصد2سهمیه ای شغلی مختص سهمیه آزاد، معلولین، رشته ه-ادامه جدول شماره دو 

 لحاظ می گردد( برای آنها درصد ایثارگران در صورت انتخاب رشته شغلی از جدول شماره دو ، سهمیه آزاد 52)مشمولین سهمیه 

 توضیحات نوع آزمون مدرک مورد نیاز نوع سهمیه جنسیت تعداد نام واحد کد شغل رشته شغلی ردیف

 صرفاً آزاد مردزن يا  1 مركز بهداشت مرواه تپه 261 كارگزين 62

كارشناسي مديريت دولتي  يا 

يت دولتي كارشناسي ارشد مدير

منابع   -گرايش هاي مديريت تحول 

 انساني

 آزمون كتبي و مصاحبه
 

- 

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 مركز آموزشي درماني شهيد صياد شيرازي گرگان 262 كارگزين 63

ت يكارشناسي ارشد يا دكتراي مدير

 -مديريت تحول  دولتي گرايش هاي

 منابع انساني

 - آزمون كتبي و مصاحبه

 صرفاً آزاد زن يا مرد 1 مركز بهداشت گرگان 263 كارگزين 64

كارشناسي مديريت دولتي  يا 

يت دولتي كارشناسي ارشد مدير

منابع   -گرايش هاي مديريت تحول 

 انساني

 - آزمون كتبي و مصاحبه

 264 ماما 65
 شهري روستاييمركز خدمات جامع سلامت 

 شبانه روزي مراوه تپه )تسهيلات زايماني( 
 زن 2

درصد  5 -آزاد 

 معلولين -ايثارگران 
 - آزمون كتبي كارشناسي مامايي

66 
كارشناس آزمايشگاه 

 موادخوراكي وآشاميدني
 - آزمون كتبي و مصاحبه دكتراي بهداشت مواد غذايي صرفاً آزاد مرد 1 معاونت غذا و دارو -گرگان  265

 


