فراخوان جذب نیرو به صورت شرکتی
توسط شرکتهای اقبال گستر جنوب-منجی سبز اندیشان شیراز-راهکاران سپیدان
(شرکتهای خصوصی طرف قرارداد با
دانشکده علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش)

خرداد 98

فهرست راهنـمای ثبت نام و شرکـت درآزمون سال 1398

بخش اول :شرایط و مقررات شرکت در آزمون
شرکتهای خدماتی اقبال گستر جنوب -راهکاران سپیدان -منجی سبز اندیشان شیراز (شرکتهای خصوصی طرف قرارداد) با دانشکده علوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش در نظر دارند در راستای مجوزهای شماره /209/8287د مورخ  97/11/10و مجوز /209/7582د
مورخ  94/12/22و مجوز /209/4131د مورخ  95/08/08و مجوز /209/7654د مورخ  97/10/22معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی و همچنین توافقنامه فی مابین جهت تأمین نیروهای شرکتی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی
درمانی گراش با استفاده از سامانه ثبت نام آزمون تعداد  36نفر نیروی بهداشتی و درمانی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه
وگزینش به صورت شرکتی جذب نماید.
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جنسیت و تعداد مورد
محل مورد تقاضا

عنوان رشته شغلی

نیاز

شرایط احراز و مدرک تحصیلی

مرد

زن

تعداد

*

*

1

گراش مر کز آموزشی
درمانی امیر المومنین

کارشناس تغذیه

دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشددر رشته تحصیلی علوم تغذیه ،

علی (ع))

مدرک کارشناسی دررشته علوم تغذیه داشته باشد.

کارشناس امور اجرایی سالمت

گراش-ستاد دانشکده

*

-

1

کارشناس امور اجرایی سالمت

گراش-مرکز آموزشی
درمانی امیر المومنین
علی (ع)

*

-

1

*

*

1

گراش مر کز آموزشی
کارشناس توانبخشی فیزیکی

درمانی امیر المومنین

الزم به ذکر است دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در صورتی می توانند شرکت کنند که
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مدیریت خدمات بهداشتی و
درمانی مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشددر رشته تحصیلی فیزیوتراپی،

علی (ع))

الزم به ذکر است دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در صورتی می توانند شرکت کنند که
مدرک کارشناسی دررشته فیزیو تراپی داشته باشد.

گراش مرکز آموزشی
درمانی امیر المومنین

کارشناس هوشبری

*

*

1

دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته تحصیلی هوشبری

علی (ع) )
گراش مرکز آموزشی
درمانی امیر المومنین

کارشناس هوشبری

-

*

1

دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته تحصیلی هوشبری

علی (ع) )
گراش مرکز آموزشی
درمانی امیر المومنین

کارشناس اتاق عمل

-

*

1

دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته تحصیلی اتاق عمل

علی (ع) )
کاردان

بالینی

فوریتهای

فداغ -پایگاه اورژانس

پزشکی

جاده ایی فداغ

کارشناس بالینی فوریتهای

فداغ-پایگاه اورزانس

پزشکی

جاده ایی فداغ

*

-

3

دارا بودن مدرک کاردانی در رشته تحصیلی فوریتهای پزشکی

*

-

3

دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته تحصیلی فوریتهای پزشکی

*

*

2

گراش(مرکز آموزشی
دارویار

درمانی امیرالمومنین
علی (ع))

کارشناس امور تربیت بدنی
خدمتگذار وتمیز کار

گراش(دانشکده
پیراپزشکی)
گراش(دانشکده
پیراپزشکی)

-

*

1

-

*

1

دارا بودن مدرک کارشناسی دررشته تحصیلی مامایی یا پرستاری ویادارا بودن مدرک
تحصیلی دیپلم مشروط به گذراندن دوره پیشرفته نسخه خوانی از جهاد دانشگاهی
دارا بودن مدرک کارشناسی دررشته تحصیلی تربیت بدنی مشروط به دارابودن مدرک دیپلم
تجربی
دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم

گراش(مرکز آموزشی
خدمتگذار وتمیز کار

درمانی امیرالمومنین

*

-

7

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم

علی (ع))
خدمتگذار وتمیز کار

گراش(مرکز آموزشی
درمانی امیرالمومنین
علی (ع))

-

*

3

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم

گراش(مرکز آموزشی
کمک پرستار

درمانی امیرالمومنین

*

-

3

علی ))

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم تجربی مشروط به داشتن گواهینامه یک ساله کمک پرستاری
صادره از موسسات مجاز ومورد تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

گراش(مرکز آموزشی
پرستار

*

درمانی امیرالمومنین

1

دارابودن مدرک کارشناسی در رشته تحصیلی پرستاری

علی ))
ماما

گراش(مرکز بهداشت)

-

*

3

کارشناس روانشناسی

گراش(مرکز بهداشت)

*

*

1

-

*

1

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی دررشته تحصیلی مامایی
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی
الزم به ذکر است دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در صورتی می توانند شرکت کنند که
مدرک کارشناسی دررشته روانشناسی بالینی داشته باشد.

کارشناس تجهیزات پزشکی

گراش (مدیریت غذا
ودارو)

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته تجهیزات پزشکی یا رشته تحصیلی مهندسی
پزشکی
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 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.
 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به موجب خدمت گرفته می شود
 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).
 نداشتن اعتیاد به دخانیات ،موادمخدر و روانگردان.
 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.
 نداشتن انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی.
 داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصالح ،از خدمات دولتی منع شده باشند.
 داوطلبان نباید از مستخدمین رسمی ،ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت آنها باشند.
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 داشتن حداقل 18سال سن برای مدرک دیپلم و حداکثر  35سال سن برای مدرک کاردانی وکارشناسی و40سال برای مدرک کارشناسی ارشد تا
آخرین روز ثبت نام.
 داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با رشته شغلی (مطابق جدول رشته شغلی مورد نیاز).
 افراد بومی شهرستان در اولویت هستند.
 الزم به ذکر است جهت رشته های شغلی مامایی ،کارشناس هوشبری ،کارشناس اتاق عمل وپرستاری داشتن پایان طرح تا آخرین روز ثبت نام الزامی
می باشد.
 داوطلبان منحصرا مجاز به انتخاب یک شغل ویک محل جغرافیایی خواهند بود.
 دانشکده علوم پزشکی وشرکت طرف قراردا هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا ومسکن پذیرفته شدگان ندارند.
 تبصره در خصوص رشته کاردان یا کارشناس فورینهای پزشکی داشتن شرایط ذیل الزامی می باشد.
 قد داوطلب نباید از  175سانتی متر کمتر باشد.
 دارا بودن گواهینامه رانندگی ب  2تا زمان اعالم نتایج اولیه آزمون (الزم به ذکر است افراد زیر  24سال ،چنانچه فاقد گواهینامه مذکور باشند ،در
صورت قبولی در آزمون ،بایستی تعهد محضری مبنی بر اخذ گواهینامه تا پایان 24سالگی ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهینامه ،قبولی آن ها
کان لم یکن خواهد شد).
 داشتن قدرت تکلم طبیعی ( نداشتن لکنت زبان)
 داشتن آمادگی جسمانی و کسب مهارت های بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح (بدین منظور ازداوطلبان آزمون آمادگی جسمانی بعمل خواهد
آمد(.

 داشتن پایان طرح جهت رشته فوریتهای پزشکی الزامی می باشد (تاتاریخ ثبت نام )
 شاخص توده بدنی کمتر از  30وبیشتر از 19باشد)BMI( .

 تبصره  :افرادی که  BMIآنها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل اجرایی مربوطه برای انجام تست
بیوالکتریک امپدانس معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها طبقدستورالعمل صورت می گیرد
 تذکر  :اندازه گیری قد و  BMIاولین مرحله از مصاحبه می باشد ودر صورتی که داوطلب هر یک از این شرایط رااحراز ننماید  ،از انجام سایر مراحل
مصاحبه ،تست آمادگی جسمانی  ،آزمایشات پاراکلینیکی و  ...باز می ماند .
 دارا بودن گواهینامه رانندگی با آمبوالنس (پایه  2یا ب  )2یا حداکثر پس از  6ماه از ثبت نام ارائه گردد .اولویت بادارا بودن گواهینامه
 داشتن آمادگی جسمانی و کسب مهارت های بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح
 پذیرش متقاضی سه برابر ظرفیت در ازمون کتبی صورت خواهد گرفت .
 تأیید سالمت جسمانی و روانی و سایر موارد مربوط به بند های الف و ب توسط مراکز تعیین شده از سوی مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
پس از قبولی در آزمون و به هنگام مصاحبه در دانشگاه صورت می گیرد .باتوجه به ماهیت عملیاتی رسته شغلی امور فوریتهای پزشکی و اهمیت
سالمت جسمی و روحی و روانی کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی از  3برابر ظرفیت پذیرفته شدگان در آزمون علمی ،مصاحبه جامعی )شامل مصاحیه
های علمی ،ارزیابی روحی و روانی ،تست های آمادگی جسمانی ،ارزیابی آزمایشات پاراکلینیکی ،و معاینات و مصاحبه های بالینی جهت ارزیابی وضعیت
سالمت جسمانی و روانی بعمل خواهد آمد.
تذکر :مالک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام می باشد.الزم به ذکر است که معافیت
از نوع معافیت پزشکی قابل پذیرش نمی باشد واز لیست کنار گذاشته می شود.
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 سهمیه  %25ایثارگری:

 از کل سهمیه مجوز جذب %30 ،به پذیرش ایثارگران بر اساس ماده  21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر آزمون استخدامی به شرح ذیلاختصاص مییابد:
  %25از سهمیه به ترتیب به افراد زیر تعلق میگیرد:ـ جانبازان و آزادگان
ـ فرزندان و همسران شهدا
ـ فرزندان و همسران جانبازان  %25و باالتر
ـ فرزندان و همسران آزادگان  1سال و باالتر از  1سال اسارت
ـ خواهر و برادر شهید
الزم به ذکر است سهمیه25درصددر آزمون صرفا به مشاغلی اختصاص داده می شود که ظرفیت پذیرش آن بیش از یک نفرباشد.
 سهمیه  %5ایثارگری:
  %5از سهمیه باقیمانده به ترتیب نمره برتر به افراد زیر تعلق میگیرد:ـ رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنها
ـ فرزندان جانبازان زیر %25
ـ فرزندان آزادگان زیر یک سال اسارت
تبصره :مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهی و کسب نمره الزم ،از طریق رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه در دانشگاه (به
ترتیب نمره مکتسبه) ،از حداکثر  %5کل مجوز ها برخوردار خواهند بود.
الزم به ذکر است سهمیه 5درصد صرفا به مشاغلی اختصاص داده می شود که ظرفیت پذیرش آن بیش از یک نفرباشد.
تذکر :کلیه شرکت کنندگان سهمیه ایثارگری ،حتی در صورت داشتن کارت شناسایی بنیاد شهید و امور ایثارگران ،ملزم به اخذ و ارائه گواهی مطابق با
شیوهنامه اعمال سهمیه استخدامی ایثارگران می باشند.

مراجع صادر کننده تائیدیه:
الف) سهمیه رزمندگان :
1ـ بر اساس دستورالعمل صادره از سوی معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح ،سازمانهای مجاز صادر کننده گواهی جبهه در نیروهای مسلح از
تاریخ  1393/7/1به شرح زیر میباشند:

الف ـ در ارتش جمهوری اسالمی ایران گواهی جبهه در سطح ستاد آجا و نیروهای چهارگانه (نزاجا /پداجا /نهاجا /نداجا) صرفاً با امضای معاون نیروی
انسانی نیروها.
ب ـ در سپاه پاسداران انقالب اسالمی گواهی جبهه در سطح ستاد سپاه  /نیروهای پنج گانه (نزسا /ندسا /هوافضا /نیروی قدس /سازمان بسیج) با امضای
معاون نیروی انسانی نیروها و در سطح سپاه های استانی صرفاً با امضای فرمانده سپاه استان (گواهی سایر رده ها پذیرفته نیست).
ج ـ در ودجا (وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً با امضای معاون نیروی انسانی وزارت مذکور.
د ـ در ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ) گواهی جبهه به صورت متمرکز صرفاً با امضای معاون نیروی انسانی ناجا.
گواهی حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل در فاصله زمانی  1359/6/31تا تاریخ  1367/5/27قابل قبول خواهد بود .البته با توجه به اعالم معاونت
نیروی ان سانی ستاد کل نیروهای مسلح مناطق عملیاتی به سه مقطع قبل ،حین و بعد از جنگ تحمیلی در حدفاصل  1357/12/1تا تاریخ 1377/1/1
اعالم گردیده است ،لذا چنانچه گواهی های صادره برای دوره های مذکوراز سوی مراجع مجاز نیروهای مسلح صادر گردد و در متن گواهی عبارت حضور
در جبهه های نبرد حق علیه باطل به صراحت قید گردد ،پذیرش این گواهی ها به منزله حضور در جبهه بالمانع است.
2ـ مدت حضور یا خدمت در جبهه موظفی سربازان و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و مأموریتهای خدمتی پرسنل وزارتخانه ها ،سازمانها و ارگان
های نظامی در جبهه و نیز طرح  6ماهه دانشجویان دانشگاهها و مﺆسسات آموزش عالی ،حضور داوطلبانه تلقی نمیشود.
3ـ نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاههای مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمیشوند.
ب) سایر سهمیه ها :
برای استفاده از سایر سهمیه ایثارگران نیاز به نامه تأیید ارگان مربوطه (بنیاد شهید انقالب اسالمی) و اخذ کد رهگیری  12رقمی ،میباشد.
 سهمیه آزاد:
 کلیه سهمیه باقیمانده مجوز ،پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران به داوطلبان شرکت کننده در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهیو کسب نمره به ترتیب نمره برتر اختصاص خواهد یافت.

 -5شرایط بومی بودن. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 شرایط بومی بودن شهرستان:

داوطلب بومی شهرستان فردی است که واجد یکی از شرایط زیر باشد:
الف) شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی
آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار ( )4سال از سنوات تحصیلی{ ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان (متوسطه یا پیش دانشگاهی)} را به صورت متوالی یا متناوب در
شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب ،پدر ،مادر و یا همسر حداقل چهار ( ) 4سال سابقه پرداخت حق بیمه (در قبال اشتغال) در شهرستان مورد تقاضا برای استخدام را داشته
باشند.
تذکر :داوطلبان در صورتی میتوانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود (موضوع بندهای ب و د) استفاده نمایند که زمان تحقق موضوع (اشتغال
 ،بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه) مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلبان باشد.
تبصره به افرادی که دوره طرح و یا پیام آور ی خود را بطور کامل در شهرستان گذرانده باشندبعد از افراد بومی در اولویت می باشند

 شرایط بومی بودن استان:

داوطلب بومی استان فردی است که واجد یکی از شرایط زیر باشد:
الف) استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی
آنان با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار ( )4سال از سنوات تحصیلی { ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان (متوسطه یا پیش دانشگاهی)} را به صورت متوالی یا متناوب
در استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب ،پدر ،مادر و یا همسر حداقل چهار ( ) 4سال سابقه پرداخت حق بیمه (درقبال اشتغال) در استان مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند.
تذکر :داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین خود (موضوع بندهای ب و د) استفاده نمایند که زمان تحقق موضوع (اشتغال
 ،بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه) مربوط به پس از تاریخ تولد داوطلبان باشد.
 توجه  :1مبنای شهرستان و استان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.
 توجه :2کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی ،الزم است در صورت قرار گرفتن در فهرست اعالمی نتایج اولیه ،مستندات و مدارک بومی بودن را به
همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقباً اعالم خواهد شد ،ارائه نمایند.

 -6شرایط معافیت  /اضافه شدن سن به حداکثر سنی. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
 شرایط معافیت سنی:

موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیههای معتبر ،حسب مورد از شرط سنی معاف یا به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف :جانبازان ،آزادگان ،فرزندان و همسر شهدا ،فرزندان و همسر جانبازان  25درصد به باال ،فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه
اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
ب :افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر ،مادر ،خواهر و برادر) تا میزان  5سال.
پ :رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه.
ح  :مدت خدمت سربازی مندرج در کارت پایان خدمت به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

بخش دوم :راهنمای عملی ثبت نام
 -7مهلت ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
متقاضیان واجد شرایط ،میتوانند از تاریخ  98/03/01لغایت98/03/10نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 -8تذکرات قبل از ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
 به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.
 داوطلب  ،با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون و مصاحبه تخصصی و با علم کامل اقرار ،به آگاهی از مفادآگهی ثبت نام نموده است وحق هیچگونه
اعتراضی نخواهد داشت.

 -9نحوه و هزینه ثبت نام. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ
الزم به ذکر است شرکتهای ذکر شده دارای سامانه ثبت نام نمی باشد وبا توجه به تفاهم صورت گرفته با شرکتهای مذکور سامانه ثبت نام آزمون این
مرکز جهت ثبت نام در اختیار شرکتها قرارداده شده و داوطلبان می بایست جهت ثبت نام به آدرس الکترونیکی samaa.gerums.ac.irمراجعه و ثبت
نام نمایند.

هزینه ثبت نام 450000هزار ریال معادل (45000تومان)می باشد.
الزم به ذکر است مسئولیت کلیه مراحل آزمون با شرکتهای مذکور (اقبال گستر جنوب-منجی سبز اندیشان شیراز-راهکاران
سپیدان)می باشد.

 -10فهرست مدارک ومستندات الزم برای ثبت نام . :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ











شناسنـامه و کارت ملی
کد پستـی محل سکونت
سـهمیه ایثارگـری
وضعیت بومـی بودن
معـدل آخرین مدرک تحصیلی
تاریخ فراغت از تحصیل
شغل مورد تقاضا
اطالعات نظام وظیفه
اطالعات کارت بانکی
فایل عکس اسـکن شده

اقدامات قبل از ثبت نام

ـ متقاضیان جهت ثبت نام تا تاریخ  1398/03/10مهلت دارند به صورت غیر حضوری به آدرس الکترونیکی
سامانه ثبت نام به آدرسsamaa.gerums.ac.ir :
ـ پیش از اقدام به ثبت نام در آزمون ،الزم است به توضیحات زیر توجه نمایید و مدارک الزم را تهیه کنید.

اگر برای ثبت نام به کافی نت مراجعه می کنید:

برای پیشگیری از مشکالتی که در ثبت نام برخی داوطلبان در آزمون های قبل روی داده است ،موارد زیر را رعایت نمایید:
 قبل از تایید نهایی ،اطالعات و به خصوص عکس خود را کنترل کنید و این کار را به فرد دیگری واگذار نکنید.
 تهیه یک برگ پرینت از فرم نهایی ثبت نام با کد پیگیری برای کنترل و نگهداری در پرونده شخصی داطلب الزامی است.
 -12زمان آزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.

 تاریخ برگزاری آزمون روز پنج شنبه مورخ 98/03/23می باشد و مکان آزمون دانشکده علوم پزشکی گراش خواهد بود.
 -13مواد و منابع آزمون. :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.

 منابع امتحان :
 وزن آزمون کتبی70درصد ومصاحبه 30درصد
سواالت تخصصی در هر رشته تحصیلی مطابق با رفرنس های مرجع خواهد بود.
به ازای هر چهار پاسخ غلط یک نمره منفی محاسبه خواهد شد.
 -14نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه . :ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.
اعالم نتیجه از طریق سایت ثبت نام آزمون به نشانی  samaa.gerums.ac.irوسایت دانشکده علوم پزشکی گراش به
نشانی  gerums.ac.irمی باشد.

بخش سوم :زمان آزمون ،منابع و نحوه پذیرش
اعالم نتیجه با توجه به تعداد نیروی مورد نیاز (طبق جدول رشته شغلی مورد نیاز) و با رعایت موارد ذیل :
 -1پذیرش افراد پس از احتساب سهمیه ها:
 -2سه برابرظرفیت در هر رشته شغلی بر اساس نمره کتبی اعالم می شود ودر صورتی که نمره نفر سوم وچهارم برابر باشد نفرچهارم هم جهت مرحله
بعد معرفی می شود.
سپس در صورت عدم تکمیل ظرفیت ،ابتدا جذب با نیروی هایی که کل دوران طرح ویاکل دوره پیام آوری خود رادر شهرستان گذرانده باشندبه ترتیب
نمره فضلی وسپس بومی استان و غیر بومی استان می باشد.
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معرفی افراد به هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس.

 توجه  :1انتخاب داوطلبان نهایی به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه درآزمون کتبی و مصاحبه تخصصی در رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی
شده میباشد .در مواردی که نمره کل دو داوطلب در رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در آگهی باشد ،در صورت برابر بودن،معدل
مدرک تحصیلی مالک عمل قرار خواهد گرفت.
 توجه  :2داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان اولیه طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم
پزشکی گراش برای تکمیل پرونده مراجعه ن مایند .در صورت عدم مراجعه ،قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و شرکت خدماتی طرف قرار داد افراد ذخیره
را بجای وی معرفی خواهد کرد.
 توجه  :4از کلیه پذیرفته شدگان نهائی تعهدی مبنی بر اینکه هیچگونه تغییر عنوان شغلی و اعمال مدرک تحصیلی جهت آنان اعمال نخواهد شد ،اخذ
خواهد گردید.
هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی گراش به آدرس :
 www.gerums.ac.irخواهد بود
و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

