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  قراردادكار معينآگهي جذب نيروي 

 ت بهداشتي درماني قمدانشگاه علوم پزشكي و خدما

در راستاي تامين سرمايه انساني متخصص  معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 14/12/96مورخ  /د9910/209دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم در نظردارد از محل مجوز شماره 
) و حسب مورد مصاحبه تخصصي براي رشته  يعمومي و تخصصد شرايط را از طريق آزمون كتبي (از افراد واج نفر 42تعداد  ءانساني مصوب هيات امنا نيرويطبق مفاد دستورالعمل نحوه جذب و بكارگيري  و متعهد مورد نياز خود

  با درنظر گرفتن شرايط مندرج در دفترچه و جدول رشته هاي شغلي جذب نمايد . )قرارداد كارمعين (قرارداد يكسالهاي شغلي مشخص شده پس از احراز شرايط عمومي براساس قانون گزينش كشور به صورت ه

ن قم ,در تعدادي رشته تكميل ظرفيت گرديده و داوطلباني مي توانند از سهميه مذكور درصد ايثارگري قبال با هماهنگي اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استا 25سهميه
درصد قيد گرديده و در غير اينصورت در مابقي رشته هاي شغلي ،مي توانند طبق شرايط داوطلبين آزاد در آزمون شركت 25استفاده نمايند كه در جدول رشته هاي شغلي ايثارگر 

 نمايند .

 :تذكرات مهم

 د،حاصل نماينجهت شركت در آزمون اطمينان  مندرج در جدول رشته هاي شغلي و  شرايط آگهي بودن شرايط پرداخت هزينه و شروع ثبت نام نسبت به داراگرامي خواهشمند است قبل از  داوطلبين
 شد. در غيراينصورت پس از پرداخت هزينه ثبت نام ، مبلغ پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهد

...) اطمينان حاصل  ايثارگري ،معلوليت و به كافي نت مراجعه مي نمايند مي بايست از ورود اطالعات خود به صورت صحيح ( مانند نوع سهميه ، در اين خصوص  لبان محترم در هنگام ثبت نام بويژه افرادي كهداوط -
 غيرممكن بوده و عواقب ناشي از اين كار برعهده شخص داوطلب بوده و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.پس از پايان مهلت ثبت نام اشتباه ،اصالح اطالعات  اطالعات نمايند زيرا در صورت وجود

 شرايط پذيرش داوطلبان

  پذيرش داوطلبان قرارداد كار معينشرايط عمومي 

 داشتن تابعيت ايران  -1

 اساسي جمهوري اسالمي ايران ا يكي از اديان تصريح شده در قانونتدين به دين مبين اسالم ي -2

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -3

 مي باشد) ثبت نامروز آخرين مالك محاسبه تاريخ پايان خدمت سربازي /معافيت دائم ( انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني ( ويژه آقايان) -4

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان -5

 نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر  -6

 .مي شوند (طبق نظر كميسيون پزشكي يا گروه طب كار دانشگاه و شركت هاي طب كار داراي مجوز قانوني) جذبداشتن سالمت جسماني ،رواني و توانايي انجام كاري كه براي آن  -7

 تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي 

 نيستند عبارتند از :افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون 

 .افراد بازنشسته و بازخريد شده دانشگاه و ساير دستگاههاي دولتي -1

 .كه در زمان برگزاري آزمون به خدمت اشتغال دارند شاغل در يكي از واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي قم)5صره رداد كارمعين (تبافراد قرا-2

 قرارداد و قطع رابطه استخدامي اقدام كرده باشند. ثبت نام نسبت به فسخروز آخرين مي بايست تا آزمون  به شركت در در صورت تمايلانشگاه علوم پزشكي قم شاغل در دتبصره : كاركنان قرارداد كارمعين 

 موسسات تابعه وزارت بهداشت.و ساير انفصال شدگان از خدمت و يا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه دانشگاه  -3

 . به موجب آراء مراجع قضائي و ذي صالح ازخدمات دولتي منع شده باشندافرادي كه  -4

 .م ذكر نام است دارنداتي كه شمول قانون بر آنها مستلزبه ساير سازمان ها، شركت هاي دولتي و سازمان هاي وابسته به دولت و موسس خدمتافرادي كه تعهد و بكارگيري جذب  -5

 دسي مشاغل مالك عمل وزارت بهداشت.تحصيلي باالتر مرتبط با شرايط احراز شغل مندرج در آگهي مطابق با آئين نامه ارزيابي و مهنشركت داوطلبان داراي مدرك  -6

ني بر عدم درخواست اعمال مدرك تحصيلي مربوطه پس از صدور با مدرك تحصيلي مندرج درآگهي باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضري مب باالتر غير مرتبطداراي مقطع تحصيلي  جذب: درصورتي كه داوطلب دربدو  1تبصره 
 خواهد بود. قرارداد انجام كارمعين

بوده و ضروري است داوطلبان در صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام ، مراتب را از واحد مذكور مستقر در ستاد دانشگاه  دانشگاه : تشخيص مرتبط يا غير مرتبط بودن مدرك تحصيلي صرفا برعهده واحد مهندسي مشاغل2تبصره 
 استعالم نمايند.

 اثر داده نخواهد شد. ان ترتيبت آنمحروم و به درخواس صورت شركت از انجام مراحل بعدي عقد قرارداددارندگان مدارك تحصيلي معادل ، حق ثبت نام در آزمون را ندارند و در -7

اثر مي مزبور لغو و بال  قرارداد،  ي محروم و حتي در صورت صدور قرارداداز انجام مراحل بعدداوطلب يكي از موارد فوق  محرز گردد  ،جذب ، در هر يك از مراحلالزم به ذكر است در صورت شركت هر يك از مشمولين بندهاي مذكور 
 گردد.
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 قرارداد كار معين: نيروي  پذيرششرايط اختصاصي 

و  ارشد كارشناسي سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي  40  ، سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي 35داشتن سال سن در كليه مقاطع و  20حداقل   : قراردادي  شرايط سني داوطلبان -1
 .و باالتر سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتري  45

 ييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد : موارد ذيل به شرط ارائه تا بصره :ت

و همسر آزادگان كه حداقل يكسال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور  و باالتر ، فرزندان%) 25() جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهدا ، فرزندان و همسر جانبازان بيست و پنج در صد  1-1
رك نيروهاي مسلح  در خصوص كاركنان پايور تاد مشتمنابع جهاد كشاورزي و يا سه ( دارندگان گواهي از معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفين يا سپاه پاسداران انقالب اسالمي يا معاونت توسعه مديريت و هداوطلبانه در جب

       سن معاف مي باشند. حداكثر از شرطنيروهاي مسلح و نيروي وظيفه ) 

 .سال 5برادر ) تا ميزان  و ) افراد خانواده معظم شهدا ( شامل پدر ، مادر ، خواهر 2-1

  .جبهه به ميزان مدت حضور در جبهه) رزمندگان داراي كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در 3-1

 .سال 5ثر به ميزان دمت كارمندان تمام وقت دولتي حداك) سابقه خ4-1

 .سال ( طبق سابقه بيمه ) 15ميزان ثر به شاغل در دانشگاه و يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي حداك(اعم از پزشك خانواده و قرارداد مشاغل كارگري ) ) سنوات قراردادي داوطلبان قراردادي 5-1

با دانشگاه و يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت ، درمان و  ا ( در قالب خريد خدمات نيروي انساني)هآن طرف قراردادتامين نيرو صورت غير مستقيم و از طريق شركت هاي پيمانكاري داوطلبان شركتي شاغل كه به ) سنوات 6-1
 .ق سابقه بيمه) سال ( طب 15حداكثر به ميزان آموزش پزشكي ، به خدمت اشتغال دارند ، 

يا شركت در دانشگاه و يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و  )گري( اعم از قرارداد كار معين و پزشك خانواده و قرارداد مشاغل كارداوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت سنوات قراردادي ) 7-1
 ).سال ( طبق سابقه بيمه  5ميزان حداكثر به  با موسسه قطع همكاري نموده اند آخرين روز ثبت نامبه خدمت اشتغال داشته اند و در تاريخ  ( در قالب خريد خدمات نيروي انساني )طرف قرارداد آنها تامين نيرو هاي پيمانكاري

 پزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق.) داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف ( اجباري يا اختياري و يا در قالب تمديد طرح ) را با استناد قانون خدمت پزشكان و پيرا 8-1

 .) مدت خدمت سربازي انجام شده9-1

سال ارفاق سن بهره  15هاي مربوطه به حالت اشتغال ديگري تبديل وضع شده اند (اشتغال به صورت مستمر) مي تواند حداكثر از العمل ركه فرد در يكي از حاالت شركتي و يا قراردادي شاغل بوده و براساس دستو: درصورتي 1تبصره 
 مند گردد.

 باشد. سال مي 15هر حال حداكثر : مجموع سنوات ارفاقي به سن در 2تبصره 

  ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان)2

 ردادي الزامي است. ارائه گواهي پايان انجام طرح و يا معافيت براي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي اجباري براي شركت در آزمون قرا )1-2

طرحي در رشته  طلبان. الزم به ذكر است داومجاز به شركت در آزمون نمي باشند،سال) 2دررشته هاي اجباري كه در حال گذراندن طرح قانوني خود مي باشند (حداكثر ولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان ممش: 1تبصره
 .نمايند را ارائهصراف از طرح و يا پايان طرح خود بني بر موافقت با انماعالم موافقت كتبي واحد خدمت شركت دراين آزمون مي بايست ي غيراجباري براي ها

/د مورخ 1591/209بخشنامه شماره  1وزارت متبوع ، نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است ،همچنين داوطلباني كه به استناد بند  16/07/1393مورخ  100/854كه به استناد بخشنامه شماره  در خصوص داوطلباني -2تبصره 
د و گواهي اشتغال به طرح براي اينگونه افراد كفايت مي نمايد ضمناً نارائه گواهي پايان طرح ندار ده تا سقف قانوني ، نيازي بهمتقاضي انجام خدمات قانوني بدون احتساب ضريب منطقه خدمتي باشند در مدت باقيمان 23/05/1392

 احتساب ضريب منطقه اي و يا تمديد خدمت) با(مي باشد. نام  آخرين روز ثبتدر هر صورت مالك پايان طرح قانوني  شركت نمايند.دانشگاه علوم پزشكي قم  مشمولين مذكور مي توانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون 

 آخرين روز،از تاريخ ماه  شش ماه باقي مانده باشد (مالك عمل براي محاسبه حداكثر 6در صورتي مجازبه ثبت نام در آزمون (در هر رشته محل ) مي باشند كه از ميزان تعهدات آنان حداكثر   Kمشمولين تعهدات ضريب  -3تبصره 
 مي باشد). ثبت نام

توانند در آزمون جذب قراردادي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي گذارنند در صورتي مي تابعه  كه طرح خودرا در ساير موسسات داراي طرح اختياريمشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي  )2-2

 از طرح )) دانشگاه محل گذراندن طرح را ارائه نمايند.اين دانشگاه شركت نمايند كه موافقت ((انصراف 

كارشناس فراورده هاي ،كارشناس روابط عمومي ،كارشناس امور خبري، كارشناس روابط بين الملل،مامور حراست، ،كارشناس تجهيزات پزشكي (مرد)كارشناس تجهيزات پزشكي(رشته هاي شغلي 
-شناس امور هنري ،كارشناس امور فوق برنامه ،مهندس تاسيسات، كارشناس معماري داخلي ،كارشناس برنامه و بودجه ،كارشناس آزمايشگاه ،كارشناس امور پژوهشي، كارمگمل -سنتي –طبيعي 

 داراي مصاحبه تخصصي مي باشند . كارشناس امور دارويي، كتابدار و  بهداشتي موادغذا دارو و 
 تخصصي منوط به تاييد مراجع ذيصالح مي باشد.) جذب در رشته شغلي مامور حراست عالوه بر مصاحبه -

  نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز:

 حسب مورد مدارك ذيل را دارا باشند و در زمان بررسي مدارك ارائه نمايند:صرفا داوطلباني مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه در زمان ثبت نام 
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 احراز مشاغل ذكر شده در آگهيك و مقطع تحصيلي مندرج در شرايط رمد  -1

 كارت ملي  -2

 شناسنامه عكس دار -3

  ه آقايان)عمومي و يا معافيت دائم ( ويژ هظيفكارت پايان خدمت نظام و -4

 مدرك دال بر ايثارگري ( ويژه داوطلبان ايثارگر) -5

 صورت انتخاب سهميه. در)استان  دال بر معلوليت عادي ( ارائه گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي كمدر -6

قطع رابطه  روز ثبت نام تا آخرين(اوطلبين قرارداد كار معين كه كاركنان شركتي و د–پزشك خانواده  -كارگريمشاغل قرارداد ويژه شاغلين با ذكر تاريخ شروع و پايان  احكام قراردادي  ومحل خدمت  واحدنامه گواهي اشتغال از  -7
 براي محاسبه سن داوطلب. صرفا) به همراه ليست سوابق بيمه ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعي كرده اند

 .اجباريرشته هاي  در براي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان پايان طرح و يا معافيتگواهي  -8

ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين  الفبند  3مي باشند ( با رعايت شرايط مندرج در تبصره  و يا دانشگاههاي ديگر اين دانشگاهكه در حال گذراندن طرح اجباري در واحد هاي تابعه   Kبراي مشمولين ضريب  گواهي اشتغال به طرح -9
 مي باشد.)آخرين روز ثبت نام حاسبه تاريخ ماه از ميزان تعهدات آنان باقي مانده باشد مالك براي م ششحداكثر ( .قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

 آخرين روز ثبت نام ،طرح قانوني با احتساب ضريب منطقه اي( مالك پايان تمديد نموده اند. 16/7/93مورخ  100/854گواهي اشتغال به طرح براي مشمولين قانون پزشكان و پيرا پزشكان كه طرح خود را به استناد بخشنامه شماره -10
 مي باشد)

 موسسات تابعه وزارت متبوع ( غير از محل جغرافيايي خدمت) مي گذرانند.گواهي مبني بر موافقت با انصراف از طرح براي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان در رشته هاي اختياري كه طرح خود را در ساير  -11

 تذكرات مهم در خصوص مدارك مورد نياز: 

، گواهي اشتغال به كار و معلوليت لبان ( به ويژه مدارك ايثارگري اضيان پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومي و تخصصي توسط اين دانشگاه  بررسي خواهد شد ، لذا در صورتي كه مدارك داوطبا توجه به اينكه مدارك متق
اولويت يا سهميه مربوطه از ،  ، و در هر مرحله از آزمون ، اعالم نتايج اوليه ، مصاحبه و حتي در صورت پذيرش نهايي ، امتيازشدخواهد عادي ) مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد ن

 ذيربط استعالم خواهد گرديد و تطبيق اوليه انجام شده ، مالك قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود.   ا در صورت نياز ، مدارك از مراجعو داوطلب حق هيچگونه اعتراضي ندارد . ضمن داوطلب  سلب خواهد شد

 خ و نحوه ثبت نام:يتار

 اقدامات مورد نياز براي ثبت نام اينترنتي -1
 انجام مي گيرد.به شرح ذيل    estekhdam.muq.ac.ir//httpثبت نام به صورت الكترونيكي از طريق سايت اينترنتي به آدرس    

 0.ثبت نام ) نامهتكميل فرم ثبت نام اينترنتي ( تقاضا -

 :.ذيل آماده و از طريق سامانه آزمون ارسال نمايد شرايط داوطلب مي بايست يك قطعه پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را بر اساس (ارسال فايل عكس اسكن شده -

 .جاري گرفته شده باشد ( عكس تمام رخ)كه در سال  3* 4عكس   -

 .باشد    JPGيد با فرمت عكس اسكن شده فقط با -

 .پيكسل باشد   300*   400و حداكثر  200* 300اندازه عكس اسكن شده بايد حداقل  -

 .واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هر گونه لكه باشد يدتصوير داوطلب با -

 .اب و صورت كامل آنان مشخص باشدعكس خواهران بايد با حج -

 .كيلو بايت بيشتر باشد 70حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از  -

 .حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شود  -

 .حتي االمكان عكس رنگي و داراي زمينه سفيد باشد -

 وضيحات فوق ، اقدام به اسكن عكس نمايند.اسكن عكس از روي كارت هاي شناسايي ( كارت ملي ، شناسنامه و.....) قابل قبول نمي باشد و داوطلبان الزم است از اصل عكس و مطابق با ت :تذكر*

ن انجام مي شود ، رخ داده است .داوطلبان كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگرا ،داوطلبانعكس  قبلي در خصوص اشتباه در ارسال  هاي با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون تذكرات مهم :
كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف  است . بديهيعكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد به اشتباه د تا بت به كنترل عكس ارسالي دقت نمايننس،  عالوه بر كنترل اطالعات ثبت ناميخواهشمند است  گرامي

 متقاضي،  فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
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 ثبت نام: -2

). رفت)) انجام خواهد پذي24((ساعت  09/11/98)) لغايت چهارشنبه مورخ  12((ساعت  03/11/98ثبت نام به صورت اينترنتي از روز پنجشنبه  مورخ (
       امانه استخدام به آدرس ذكر شده ،مراجعه به سامانه استخدام و خريد كارت ثبت نامي.س-1

 رقمي 14دريافت يك شماره سريال و پرداخت هزينه آزمون  -2

 ( براي آغاز ثبت نام ارائه شماره سريال الزامي است).  استخدام آغاز ثبت نام در آزمون در سامانه -3

 نام و دريافت كدرهگيري جهت دريافت كارت و مراحل بعدي.پايان ثبت  -4

 د.متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت نام كد رهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نماين -

 ه نخواهد شد و وجوه پرداختي نيز مسترد نمي گردد.و فاقد كد رهگيري به هيچ عنوان ترتيب اثر داد به ثبت نام هاي ناقصتذكر مهم: -

چنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به اطالع داوطلبان كارت ورود به جلسه امتحان توانمنديهاي عمومي و تخصصي با استفاده از كدرهگيري و از طريق سايت اينترنتي آزمون قابل چاپ خواهد بود.هم-
 خواهد رسيد.

ن توسط دانشگاه بررسي الزم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطالعات ارسالي از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي آزمو
 خواهد شد.

 :ميتذكر بسيار مهم در خصوص تغيير اطالعات ثبت نا

آنان صورت مي گيرد ، به دليل اينكه در هنگام بررسي بررسي مدارك ) بر اساس اطالعات ثبت نامي ( خود اظهاري) داوطلبان و امتيازات و سهميه هاي قانوني انتخاب شده توسط  با توجه به اينكه اعالم نتيجه اوليه ( معرفي افراد براي
وضعيت ايثارگري  (كل فرآيند اعالم نتيجه را با اختالل مواجه مي سازد ، لذا الزم است ورود اطالعات مذكور  بوطه گردد،از اولويت يا امتياز مرمندي داوطلب ه هر گونه تغيير در اطالعات وارد شده به نحوي كه منجر به بهر كمدار

و صداقت صورت گيرد چرا كه با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي امكان اصالح اطالعات مذكور در هنگام در كافي نت صورت مي گيرد) با دقت در فرم تقاضانامه ثبت نام ( به خصوص اگر  )معلوليت ......و
و  قبل از صدور كارت آزمون خواهد بود تا محل انتخابي ) امي افراد ( به جز شغل بررسي مدارك به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد و داوطلب حق هيچ اعتراضي نخواهد داشت الزم به ذكر است آخرين فرصت ويرايش مشخصات ثبت ن

 داوطلبان پس از پايان آخرين روز ثبت نام قادر به تغيير رشته شغلي خود نمي باشند.

صورت چهارگزينه اي  عمومي و اختصاصي بهآزمون ه سواالت به هريك از داوطلبان حسب مورد يك دفترچه سوال عمومي و يك دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد.كلي:آزمون سواالت _3
 و به ازاي هر سه پاسخ غلط يك پاسخ صحيح حذف خواهد شد. طراحي

 به منظور سنجش توانمنديهاي مربوطه ، آزمون هايي به شرح ذيل به عمل خواهد آمد: در خصوص داوطلبان داراي تحصيالت دانشگاهي

 سوال تخصصي آزمون كتبي 60سوال عمومي و  60: )باالترمقطع كارداني و ( تعداد سواالت آزمون كتبي)1-3

سبه اين داوطلبان براساس مجموع ترازشده ساير سواالت محاسبه خواهد ): اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف بوده و در اين صورت نمره مكت1تبصره (
 ست زمان پاسخگويي به سواالت عمومي اين گروه از داوطلبان به نسبت تعداد سواالت كمتر خواهد بود.شد.بديهي ا

 آنان طرح خواهد شد. ): سواالت معارف اسالمي مربوط به پيروان ساير مذاهب اسالمي ،مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ، مطابق تعاليم و احكام فقهي2تبصره (

 بود. ) خواهند2ديهاي تخصصي با ضريب دو (براساس رشته شغلي مربوطه و با توجه به دانش و مهارت تخصصي متناسب با عناوين شغلي طراحي خواهد شد.  سواالت آزمون توانمنوانمنديهاي تخصصي كتبي :آزمون ت )2-3

 مصاحبه خواهد بود . ،% نمره كل به 30و كتبي آزمون به ره كل % ) نم70براي رشته هاي شغلي كه پذيرش آنها با انجام مصاحبه است براساس هفتاد درصد (

 جهت شركت در مصاحبه اعمال خواهد شد.تذكر مهم:الويتها و سهميه ها ي قانوني در رشته هاي داراي مصاحبه صرفا در مرحله اول و 

 تخصصي در اطالعيه هاي بعدي به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.تذكر:نوع و تعداد سواالت و زمان صدور كارت ورود به جلسه امتحان توانمنديهاي عمومي و 

 و اعالم نتيجه : اننحوه پذيرش داوطلب-4

 اي علوم پزشكي به ترتيب زير صورت خواهد گرفت:هناي دانشگاهمالعمل مصوب هيات ارتخابي آزمون براساس دستوافراد در هريك از رشته هاي اناعالم نتيجه و انتخاب -1

 خواهد بود. حدنصابنمره كل آزمون كتبي داوطلبان ، مالك تعيين 
(مجموع نمره كل درصد ميانگين امتياز 50راي اعمال امتيازات و سهميه هاي قانوني و انتخاب داوطلبان به منظور بررسي مدارك ، برمبناي كسب حداقل علمي كتبي ، شرط الزم و نه كافي ب: تعيين حد نصاب نمره 1تذكر 
 اشد كه به روش زير تعيين مي گردد:سه نفر داراي باالترين نمره آزمون در هر يك از رشته هاي شغلي مي ب ي و تخصصي كتبي)عموم

 % * ميانگين نمره كل اوليه سه نفر داراي باالترين امتياز در رشته شغلي50حد نصاب = 

 حدنصاب نمره آزمون تا تكميل ظرفيت كاهش داده شود.كارگروه آزمون تبصره : در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز در يك رشته شغلي ممكن است حسب نظر 

 5/1شدگان مرحله اول براساس نمره فضلي حداكثر تا سه برابر براي رشته هاي شغلي داراي مصاحبه و اعمال امتيازات و الويت ها و سهميه هاي قانوني و محاسبه نمره كل اوليه توسط دانشگاه صورت گرفته و اعالم فهرست پذيرفته -2
 وطلب نخواهد بود.ت جهت بررسي اوليه مدارك به هيچ عنوان به منزله پذيرش نهايي داضمنا دعواطالع رساني خواهد شد.  برابر براي رشته هاي شغلي ديگر جهت اخذ و بررسي مدارك از طريق وب سايت دانشگاه

 جهت تكميل ظرفيت استفاده نمايد).به ترتيب  جعه ننمايد دانشگاه مي تواند از نفرات بعدي جهت بررسي مدارك و مستندات در زمان مقرر ( در صورتي كه فرد در زمان مقرر مرا 2دعوت از مشمولين بند -3
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 و تاييد آن از سوي دانشگاه . سوابق و مدارك و مستندات ارائه شده با خوداظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نام كه به تاييد ( امضاء و اثرانگشت ) داوطلب رسيده باشد اقانطب-4

 ده )اعمال امتيازات و سهميه هاي تاييد شده ( براساس مدارك ومستندات مثبته ارائه شده از سوي داوطلبان دعوت ش-5

 اعالم نتيجه با توجه به ظرفيت پذيرش در رشته محل انتخابي و رعايت موارد ذيل صورت مي گيرد:-6

درصد نمره كل نهايي آزمون  70براساس كه پذيرش آنها با انجام مصاحبه است    براي رشته هاي بدون انجام مصاحبه براساس نمره كل نهايي آزمون كتبي و با رعايت اولويتهاي قانوني و براي رشته هاي شغلي داراي مصاحبه
  نمره مصاحبه تخصصي ، انتخاب صورت خواهدگرفت.درصد  30كتبي و با رعايت اولويتهاي قانوني و 

 انجام خواهد پذيرفت.معرفي افراد به هسته گزينش به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش به ترتيب نمره كل نهايي و با رعايت اولويت هاي قانوني -7

 امتيازات و سهميه هاي قانوني و نحوه اعمال آنها -5

 )  سهميه ايثارگران  1

درصد به  25ر به ميزان سي درصد قوانين و مقررات مربوطه به داوطلبان داراي سهميه ايثارگري اختصاص خواهد يافت. از سي درصد فوق الذكقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ، در هر آزمون استخدامي ،  21براساس ماده 
درصدي ايثارگري قبال با هماهنگي اداره كل بنياد شهيد و امور  25سهميه .)تعلق خواهد گرفتثارگري ايدرصد  5سهميه ( 1-2بند درصد سهميه باقيمانده نيز مربوط به  5و ) درصد 25ايثارگران  سهميه  (1 -1ايثارگران بند 

درصد قيد گرديده و در غير اينصورت در مابقي رشته هاي شغلي ،مي  25ظرفيت گرديده و داوطلباني مي توانند از سهميه مذكور استفاده نمايند كه در جدول رشته هاي شغلي ايثارگر ايثارگران استان قم در تعدادي رشته تكميل 
 توانند طبق شرايط داوطلبين آزاد شركت نمايند.

 ال اسارت و خواهر و برادر شهيد مي باشند).دگان ،همسر و فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر ، همسر و فرزندان آزادگان داراي يكسال و باالي يكس(شامل جانبازان ، آزادرصد ايثارگري :  25) سهميه  1-1

%(درصد) 25به ميزان  ( پرستاري و مامور حراست ) فقط  مشخص شدهشغلي  ي رشته هر %(درصد) سهميه در  25از حداگثر  مكتسبه به ترتيب نمره ، ه شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و رقابت با كليه مشمولين اين سهميه ايثارگري ب % 25 سهميه  مشمولين
 بهره مند خواهند شد .

 فرزندان آزادگان كمتر از يكسال اسارت مي باشند). و بيست و پنج درصد  زير رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و  همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان( شامل : درصد ايثارگري5) سهميه  2-1

كل ( پنج درصد ) در صد 5از حداكثر )رقابت با كليه مشمولين اين سهميه ( به ترتيب نمره مكتسبه شركت در آزمون و  طريقاز و كسب نمره حدنصاب  آگهي شرط دارا بودن از شرايط مندرج در %(درصد) به 5 هسهميمشمولين  -
ميه تعيين ( در حد سه حدنصاب درآزمون معاف مي باشند شرطالزم به ذكر است رزمندگان در صورت ثبت نام و شركت در آزمون استخدامي و داشتن شرايط احراز الزم از برخوردار خواهند بود  در صورت امكان  مجوز استخدامي

مندرج در آگهي براي مشمولين اين سهميه جهت ثبت نام و شركت در آزمون  شرايط ، جنسيت ، مقطع و مدرك تحصيلي ، شرايط احراز و سايررعايت شرط سني )   صورت خواهد گرفتشده  و رقابت براساس نمرات فضلي انتخاب 
 الزامي است.

 الويت انتخاب مشمولين سهميه پنج درصد با رزمندگان مي باشد. -

 درصد)از طريق رقابت با ساير داوطلبان (غيرايثارگر و طبق شرايط ايشان ) صورت مي پذيرد.  5درصدو  25مازاد بر سهميه ايثارگران (  بكارگيري -

و در بين خود به رقابت بپردازند.درصورت  مون مي باشند .ايثارگران مكلفند جهت بهره مندي از سهميه مذكور در رشته محل هاي مربوطه شركت نماينددرصد) ملزم به شركت در آز 5و  25با توجه به اينكه تمامي ايثارگران ( 
 مي شوند .   انتخابدرصد در رشته  هاي شغلي  داراي سهيمه آزاد ، طبق شرايط  داوطلبين آزاد سنجيده و براساس نمره فضلي  25شركت دواطلبان داراي سهميه 

 تذكرات بسيار مهم در خصوص ايثارگران:

ب (خواهر و برادر شهيد از كسباشد . بديهي است ساير شرايط اختصاصي درج شده در آگهي الزم الرعايه خواهد بود.مي ن الزامي، و همچنين كسب نمره حدنصاب صرفاً رعايت شرط سندر صد ايثارگران  25ه براي مشمولين سهمي -
 مي باشند.)نحدنصاب نمره معاف 

آزاد) در نظر  صرفاًي  شركت نمايند كه براي داوطلب (يدرصد ايثارگران در صورتي كه متقاضي استفاده از سهميه استخدامي مربوطه مي باشند بايستي در رشته  محل ها 25دواطلبان مشمول سهميه  -
ه اعتراضي نخواهد داشت و ضمن الزام به رعايت ساير گرفته نشده است.لذا در صورت شركت اين دسته از داوطلبان در رشته محل ها ي مذكور اين افراد بعنوان داوطلب آزاد تلقي شده و حق هيچگون

 كثر سن بهره مند خواهند شد .از معافيت حدا صرفاًشرايط و الويت هاي آگهي استخدامي و كسب حد نصاب نمره 

درصد ) از طريق  5درصد و  25مازاد بر سهميه ايثارگران ( اعم از  بكارگيري در صد قرارنگرفته اند ( شاغل و دانشجو) و همچنين 25 جذبدر صورت شركت ايثارگراني كه حسب ضوابط جاري بنياد شهيد استان در شمول سهميه  -
 صورت خواهد گرفت. انتخاب براساس نمره فضليورت مي پذيرد كه در اين صورت رقابت با ساير داوطلبان آزاد ص

را انتخاب سهميه ي مربوط به خود  م در صورت مشمول بودن ، صرفاً يكدرصد و يا بالعكس نمي باشند به عبارت ديگر هر داوطلب مي تواند در هنگام ثبت نا 5 جذبدر صد مجاز به بهره مندي از سهميه  25مشمولين سهميه  -
 . نمايدكه قابل تغيير در هنگام بررسي مدارك نخواهد بود

 ه گواهي از بنياد استان مي باشند.درصد ( اعم از جانبازان و خانواده محترم شهدا) حتي در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران ملزم به اخذ و ارائ 25كليه مشمولين سهميه  -

ارگران محل تشكيل پرونده خودتماس و نسبت به درصد ايثارگران توصيه مي شود براي حصول اطمينان از امكان بهره مندي خود از سهميه مذكور ، قبل از ثبت نام با بنياد شهيد و امور ايث 25ايثارگران مشمول سهميه به تمامي -
 مشخص شدن وضعيت شغلي اقدام نمايند.

 ./ دانشكده نيز مشمول بند فوق هستندصد و باالتر ، آزاده ، اسير و مفقوداالثر ) بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه در 25فرزندان ( شهيد، جانباز  -

 شوند). ( معلوليني كه طبق قانون جامع حمايت از معلوالن ، با ارائه معرفي نامه از سازمان بهزيستي به عنوان معلول عادي قلمداد  سهميه معلولين عادي)2

از حداكثر سه درصد كل مجوز  ترتيب نمره مكتسبهاز طريق رقابت با كليه داوطلبان معلول به   نمره حدنصابو كسب  ) به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي استان بهزيستيسازمان معلولين عادي ( با ارائه معرفي نامه از   -
 كميسيون پزشكي و يا مراكز طب كار).ي الزم براي ايفاي شغل مورد نظر با تاييد برخوردارخواهند بود ( مشروط به داشتن سالمت جسمي و روان بكارگيري



۶ 
 

رك يا در مرحله معاينات توسط طب كار ، مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلب معلول ، مي شوند را داشته باشند و در صورت عدم تاييد توانايي معلولين در مرحله بررسي مدا جذبمعلولين محترم مي بايست توانايي انجام كاري كه  -
 مي باشد. قمشوراي پزشكي علوم پزشكي استان 

 داوطلب آزاد به شخصي اطالق مي شود كه در زمان ثبت نام ، مشمول سهميه ايثارگران و سهميه معلولين عادي نباشد).( سهميه آزاد)3

همان رشته شغلي به ترتيب نمره باقيمانده سهميه براساس ضوابط و شرايط مندرج در آگهي به داوطلبان داراي حدنصاب و  )2) و معلولين عادي ( مندرج در بند 2-2و  1-2ايثارگران ( مندرج در بند  بكارگيري پس از كسر سهميه هاي
 فضلي صورت مي پذيرد.

  تذكرات و توصيه هاي كلي :

و  ، پايان طرح و انصراف از استخدام پيمانيدائم و پايان خدمت نظام وظيفه  گواهي فراغت از تحصيل ، معافيت،به ذكر است مالك عمل براي تاريخ الزم داوطلبان بايستي به مبناي تاريخ هاي اشاره شده در آگهي توجه كافي داشته باشند ،   -1
 .مي باشد اولين روز ثبت نام ،محاسبه سن  مالك و آخرين روز ثبت نام در ساير دستگاهها  تخدام پيمانيو انصراف از اس )5قراردادكارمعين (تبصره 

اعالم دانشگاه  گهي و يا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان تعيين شده و يا هرگونه مغايرت بين اطالعاتي كه داوطلب در زمان تكميل تقاضانامه ثبت نامضوابط و شرايط اعالم شده در متن آمسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق  -2
اوليه ، مصاحبه و حتي در صورت پذيرش نهايي محرز شود داوطلب به  نتايج بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، اعالم  با مستنداتي كه در اعالم نتيجه اوليه و بررسي مدارك ارائه خواهد شد ،مي نمايد 

،  قراردادانجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور حكم  ازمندرج در آگهي است  مربوطه محروم و چنانچه فاقد شرايطاشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع داده و يا واقعيتي را كتمان نموده است به اين ترتيب از امتياز 
 اشت.دبور لغو و بال اثر مي شود و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد مز قرارداد

يا گرايش تحصيلي آنان به طور كامل و مشخص در شرايط احراز مشاغل ذكرشده باشد (مطابق با جداول شغل و شاغل مورد داوطلبان درصورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه عنوان ، مقطع تحصيلي ، رشته تحصيلي و -3
 خواهشمند است داوطلبان فاقد شرايط تحصيلي درج شده در آگهي از ثبت نام خودداري نمايند. نياز در جدول رشته هاي شغلي)

 ، رشته تحصيلي و يا گرايش تحصيلي آنان با شرايط ذكرشده در آگهي منطبق نيست از ساير مراحل عقد قرارداد حذف خواهندشد. تحصيليمقطع كه  ،بكارگيري مشخص گرددبديهي است در هر مرحله از فرايند جذب و -4

 مستندات كليه افراد با امتيازات و سهميه هاي قانوني اعالم خواهد گرديد.امتيازات و سهميه هاي اعمال شده داوطلبان براساس اطالعات خوداظهاري آنهاست و نتيجه نهايي پس از انطباق و اعمال -5

كتبي  تخصصي گهي و نمره كل آزمون عمومي ومصاحبه يا آزمون عملي پيش بيني شده باشد ، در هررشته محل از ميان داوطلباني كه از لحاظ اولويت هاي قانوني مندرج در آ ،چنانچه جهت آزمون توانمنديهاي تخصصي داوطلبان -6
) برابر مورد نياز به عنوان نتايج 1في تا يك (رعسه برابر تعداد مورد نياز ، جهت انجام مصاحبه يا آزمون عملي دعوت خواهد شد و پس از انجام مصاحبه يا آزمون عملي نسبت به انتخاب و م حداكثر داراي رتبه باالتري هستند به ميزان
 .مي گردد اوليه آزمون به هسته گزينش اقدام

برابر تعداد مورد نياز با رعايت اولويت هاي مندرج در ( يك ) 1ليست پذيرفته شدگان تا عوت و برابر جهت بررسي مدارك  د 5/1، در هر رشته  جذبدر صورت عدم پيش بيني مصاحبه يا آزمون عملي براساس نتايج حاصل از آزمون  -
 قوانين و مقررات مربوطه اقدام گردد.آگهي به هسته گزينش ارسال خواهد شد تا براساس 

يكسان و مازاد بر ظرفيت باشد ، ابتدا نمره  ينمره كل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده مي باشد ، در مواردي كه نمره كل دو داوطلب در يك رشته شغل ن انتخاب داوطلبان به ترتيب باالتري -
 خواهد گرفت. تخصصي مالك انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمنديهاي تخصصي ، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش ، مالك عمل قرارديهاي نآزمون توانم

 مالك عمل قرار خواهد گرفت.زينش مقدور نباشد ، آزمون تخصصي كتبي مجدد با نظارت كارگروه آزمون برگزار و ه گتبصره : در صورتي كه انتخاب اصلح از سوي هست

 به واحد استخدام مراجعه نمايند. جذب  روز كاري فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل 15مندرج در ليست پذيرفته شدگان اصلي پس از اعالم نهايي حداكثر  تذكر : افراد

از ديگر داوطلبين داراي حدنصاب شركت كننده در همان رشته شغلي از ساير محل كارگروه آزمون  در  خاص مندرج در آگهي تكميل نگردد دانشگاه مجاز است با تصويب شغلي  نياز در يك يا چند رشته در صورتي كه ظرفيت مورد-
 د.ده نمايگرفتن ساير الويت ها ) استفاهاي جغرافيايي با تقاضاي ذينفعان به ترتيب نمره فضلي (بدون در نظر

در جنسيت متفاوت و تمايل داوطلب نسبت به تكميل  و يا همان رشته محلي تواند در صورت عدم تكميل ظرفيت در جنسيت اعالم شده در يك رشته محل در آگهي منتشره در صورت وجود ذخيره در رشته محل ديگردانشگاه م-
 (با تصويب كارگروه آزمون )ظرفيت براساس نمره فضلي اقدام نمايند.

 و سهميه هاي قانوني اعالم خواهد گرديد.داوطلبان صرفا براساس اطالعات خوداظهاري آنهاست و نتيجه نهايي پس از احتساب ،انطباق و اعمال مستندات كليه افراد با امتيازات  امتياز مكتسبه-

احتمالي خود را در خصوص نحوه بررسي مدارك و اعمال سهميه ها به صورت كتبي به دانشگاه ذيربط تسليم نموده و پيگيري روز مهلت دارند اعتراضات  20داوطلبان پس از اعالم نتيجه (قبل از معرفي پذيرفته شدگان ) حداكثر تا -
 نمايند.

 و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.مي باشد مراحل جذب ه غيره به منزله انصراف از ادامعدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر ( تعيين شده از سوي دانشگاه ) براي بررسي مدارك و يا مصاحبه و -

 قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بالاثر مي گردد. چنانچه در هريك از مراحل جذب خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود ، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي خواهدشد و در صورت صدور -

ديهاي جسمي ،رواني ، ذهني و حركتي افراد توسط واحد طب كار موسسه و يا كميسيون پزشكي (طبق شيوه نامه سالمت جسماني و رواني نكرده باشند منوط به تاييد توانم پذيرفته شدگان در آزمون كه مراحل قانوني را طي جذب -
 وزارت متبوع )است.

پس از اعالم انصراف و لغو حكم جذب قراردادي ( قرارداد كار معين )از  سال ) 2دو سال ( ادامه خدمت اقدام مي نمايند به مدت  )آن دسته از پذيرفته شدگان كه پس از صدور حكم قرارداد( قراداد كار معين)  نسبت به انصراف از-
 شركت در كليه آزمونهاي استخدامي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان قم و توابع آن محروم خواهند شد.

 سال در شغل محل موردنظر اخذ مي گردد. 10سال و حداكثر  5آزمون قرارداد كار معين تعهد محضري جهت اشتغال به مدت حداقل از پذيرفته شدگان نهايي در 
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 جدول رشته ها و مشاغل مورد نياز به صورت قراردادي دانشگاه علوم پزشكي قم

 .بهداشتي درماني استان قم مي باشدمحل خدمت كليه پذيرفته شدگان واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

 
 رديف

 
 عنوان شغلي

 
 عنوان مدرك تحصيلي –شرايط احراز تحصيلي 

 

جنس و تعداد 
 سهميه پذيرش

ات
ضيح

تو
 مرد زن 

 25آزاد/ايثارگر 1 - مهندسي پزشكي ( كليه گرايشها )ارشد  كارشناسي يا  دارا بودن مدرك كارشناسي و تجهيزات پزشكي(مرد) كارشناس 1
درصد/ايثارگر 

 /معلول درصد5

مصاحبه 
 تخصصي

 3 مهندسي پزشكي ( كليه گرايشها )ارشد كارشناسي يا دارا بودن مدرك كارشناسي و كارشناس تجهيزات پزشكي  2

كارشناسي ارشد بينايي سنجي و مديريت توان بخشي مشروط به دارا  يا  كارشناسي بينايي سنجيدارا بودن مدرك  كارشناس بينايي سنجي 3
 دكتراي بينايي سنجي و يا  مدرك كارشناسي بينايي سنجي  مدرك  بودن

1 
 

 5آزاد/ايثارگر 
 درصد /معلول

…. 

در يكي از رشته هاي مديريت دولتي با تمام گرايش ها، مديريت ارشد دارا بودن مدرك كارشناسي و يا كارشناسي  مسئول دفتر 4
اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت سيستم و بهره 

ش ،  مطالعات اجتماعي، علوم اجتماعي با تمام گرايش ها، پژوهMBAوري، مديريت آموزشي، مديريت مالي، مديريت 
جامعه شناسي، علوم ارتباطات اجتماعي، ارتباطات، علوم تربيتي گرايش هاي (برنامه ريزي آموزشي،  -علوم اجتماعي

آموزش و بهسازي منابع انساني)، روانشناسي شخصيت، روانشناسي صنعتي و سازماني، علوم شناختي، روانشناسي 
اسالمي و مديريت (مالي)، حقوق، حقوق عمومي، حقوق تربيتي، روانشناسي عمومي، الهيات و معارف اسالمي، معارف 

 خصوصي.

- 1  
آزاد/ايثارگر 

 درصد /معلول5

.... 

پرستاري گرايش هاي (پرستاري داخلي،جراحي و   ارشدپرستاري و يا مدرك كارشناسي  دارا بودن مدرك كارشناسي پرستار 5
پرستاري كودكان،روان پرستاري،پرستاري سالمت جامعه،پرستاري اورژانس، پرستاري مراقبت هاي ويژه، پرستاري 

مشروط به دارا بودن كارشناسي مراقبت هاي ويژه نوزادان،پرستاري سالمندي، پرستاري نظامي، پرستاري توانبخشي) 
 پرستاري  

 25ايثارگر آزاد/ 2 9
ايثارگر درصد/

 درصد /معلول5

..... 

تكنولوژي اتاق عمل، تكنولوژي گردش  كارشناسي ارشدكارشناسي تكنولوژي  اتاق عمل و يا مدرك دارا بودن مدرك  كارشناس اتاق عمل 6
بودن مدرك تحصيلي كارشناسي مشروط به دارا خون، پرستاري مراقبت هاي ويژه، پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان 

  تكنولوژي اتاق عمل

آزاد/ايثارگر  1
 درصد /معلول5

.... 

در يكي از رشته هاي مديريت امور فرهنگي، برنامه ريزي امور فرهنگي، ارشد دارا بودن مدرك كارشناسي يا كارشناسي  كارشناس روابط عمومي 7
ادبيات فارسي، زبان و ادبيات عرب و رشته هاي تحصيلي علوم ارتباطات فرهنگ و زبان هاي باستاني ايران، زبان و 

اجتماعي، علوم ارتباطات، فرهنگ و ارتباطات، تبليغ و ارتباطات فرهنگي، روابط عمومي، روزنامه نگاري، حقوق 
باطات اجتماعي)، ارتباطات، تبليغ و ارتباطات، مديريت رسانه، معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات، علوم اجتماعي (ارت

 )علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري، روابط عمومي)، مديريت دولتي، معارف اسالمي (تبليغ و ارتباطات

آزاد/ايثارگر  1 -
 درصد /معلول5

مصاحبه 
 تخصصي

رشته هاي علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري)، در يكي از ارشد دارا بودن مدرك كارشناسي و يا كارشناسي  كارشناس امور خبري 8
عكاسي، مترجمي خبر، خبرنگاري، علوم سياسي، انديشه سياسي در اسالم، پژوهشگري علوم اجتماعي ،پژوهش علوم 
اجتماعي ، جامعه شناسي ،جامعه شناسي اقتصادي و توسعه ، علوم اجتماعي گرايش بررسي مسائل اجتماعي ايران ، 

 ي ،توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ي ،علوم اقتصاداقتصاد نظر

آزاد/ايثارگر  1 -
 درصد /معلول5

مصاحبه 
 تخصصي

در يكي از رشته هاي روابط سياسي، علوم سياسي، ديپلماسي و ارشد دارا بودن مدرك كارشناسي و يا  كارشناسي  كارشناس روابط بين الملل 9
الملل، روابط بين الملل، حقوق بين الملل عمومي، تاريخ، تاريخ معاصر جهان اسالم، سازمان هاي بين الملل، حقوق بين 

علوم اسالمي (تاريخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمي)، مديريت دولتي، معارف اسالمي و علوم سياسي، مطالعات منطقه اي، 
رجمي زبان انگليسي، قرآن و علوم حقوق ارتباطات، حقوق بشر، فقه سياسي، مديريت رسانه، زبان و ادبيات انگليسي، مت

 مهارت مورد نياز: تسلط كامل به يكي از زبانهاي خارجي-(علوم سياسي) 

آزاد/ايثارگر  2 -
 درصد /معلول5

مصاحبه 
 تخصصي

ر يكي رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي با تمام گرايش د كارداني يا كارشناسي و يا كارشناسي  ارشددارا بودن مدرك  مأمور حراست 10
ها، مديريت با گرايش (سياست گذاري بخش عمومي، مديريت رفتاري، مديريت منابع انساني، مديريت سيستم ها)، 
مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت سيستم و 

، مديريت استراتژيك، امور مالي و مالياتي، امور دولتي، MBAري، مديريت آموزشي، مديريت مالي، مديريت بهره و
جامعه شناسي، علوم  -مديريت امور دفتري، مطالعات اجتماعي، علوم اجتماعي با تمام گرايش ها، پژوهش علوم اجتماعي

وانشناسي شخصيت، روانشناسي تربيتي، روانشناسي ارتباطات اجتماعي، ارتباطات، روانشناسي صنعتي و سازماني، ر
 عمومي.

 25ايثارگر آزاد/ 5 -
ايثارگر درصد/

 درصد 5

مصاحبه 
و  تخصصي

مشروط به 
تاييد  

مراجع  
 ذيصالح

كارشناس فراورده هاي  11
 طبيعي ،سنتي و مكمل

علوم و صنايع غذايي ،مهندسي صنايع غذايي ، مهندسي ،  هاي علوم تغذيهيكي از رشته  در دارا بودن مدرك كارشناسي
 مدرك كارشناسي يا دارا بودن و ) با الويت دارندگان گواهينامه دوره طب سنتي علوم و صنايع غذايي كشاورزي ( گرايش

يي، يكي از رشته هاي علوم تغذيه، علوم و صنايع غذايي، علوم بهداشتي در تغذيه، بهداشت و ايمني مواد غذا ارشددر
بهداشت مواد غذايي، كنترل مواد خوراكي و آشاميدني، شيمي دارويي، سم شناسي، نظارت بر امور دارويي، زيست 
فناوري پزشكي، ميكروب شناسي مواد غذايي، تركيبات طبيعي و دارويي دريايي، مهندسي كشاورزي (گرايش علوم و 

ودن كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي ذكر شده در مشروط به دارا بصنايع غذايي)، نانو فناوري پزشكي ترجيحا 
  بند كارشناسي(با الويت دارندگان گواهينامه دوره طب سنتي )

آزاد/ايثارگر  1 -
 درصد /معلول5

مصاحبه 
 تخصصي



٨ 
 

يف
رد

 

 
 عنوان شغلي

 
 شرايط احراز تحصيلي و عنوان مدرك تحصيلي  

جنس و تعداد 
 پذيرش

  سهميه
ات

ضيح
تو

 مرد زن 

 1 دندانپزشكيدكترا و يا دكتراي تخصصي دارا بودن مدرك  دندانپزشك 12
 

 5آزاد/ايثارگر
 درصد /معلول

... 

،كارشناسي ارشدزيست  كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي پرستاري يا ماماييكارشناسي و يا دارا بودن مدرك  كارشناس امور پژوهشي 13
 شناسي گرايش ژنتيك ،كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي با گرايش ژنتيك

 5آزاد/ايثارگر 2
 درصد /معلول

مصاحبه 
 تخصصي

دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد در رشته  و يا دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته كتابداري در شاخه پزشكي  كتابدار 14
 كتابداري و اطالع رساني پزشكي 

 5آزاد/ايثارگر 1
 درصد /معلول

مصاحبه 
 تخصصي

عكاسي ، هنرهاي تجسمي ، هنر اسالمي ،ارتباط  طراحي صنعتي ، مدرك كارشناسي در يكي از رشته هايدارا بودن  كارشناس امور هنري 15
 ،ارتباط تصويري ،هنرهاي رايانه ايطراحي صنعتي، كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي و يا  تصويري ( گرافيك)

   )طراحي شهري (گرايش طراحي فضاهاي آموزشي ،هنر اسالمي ،عكاسي

 
1 

 5آزاد/ايثارگر
 درصد /معلول

مصاحبه 
 تخصصي

در يكي از رشته هاي روانشناسي ،مشاوره (كليه گرايش ها) ،علوم  ارشد  يا كارشناسيو دارا بودن مدرك كارشناسي  كارشناس امور فوق برنامه 16
 اجتماعي(برنامه ريزي)، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، امور فرهنگي، مديريت آموزشي.

 5آزاد/ايثارگر 1 1
 درصد /معلول

مصاحبه 
 تخصصي

در يكي از رشته هاي مهندسي تاسيسات (كليه گرايشها ) ، مهندسي مكانيك ( تاسيسات  مدرك كارشناسيدارا بودن  مهندس  تأسيسات 17
 كارشناسي يا مدرك و  عمران (شبكه هاي آب و فاضالب)-حرارتي و برودتي ، تاسيسات) ، مهندسي علمي كاربردي 

ر يكي از رشته هاي مهندسي تأسيسات (كليه گرايشها)، مهندسي مكانيك (تأسيسات حرارتي و برودتي، ارشد د
 تأسيسات) 

 5آزاد/ايثارگر 1 -
 درصد /معلول

مصاحبه 
 تخصصي

داخلي، دكوراسيون و  كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي معماري، هنر و تزيينكارشناسي و يا دارا بودن مدرك  كارشناس معماري داخلي 18
 مرمت آثار باستاني.

 5آزاد/ايثارگر 1 -
 درصد /معلول

مصاحبه 
 تخصصي

در يكي از رشته هاي مديريت دولتي با تمام گرايش ها، مديريت ارشد  دارا بودن مدرك كارشناسي و يا كارشناسي كارشناس برنامه و بودجه 19
گرايش (مديريت سياستگذاري بخش عمومي، مديريت رفتاري، مديريت منابع انساني، مديريت سيستم ها، مديريت 
مالي، مديريت بازاريابي بين المللي)، مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، مديريت 

، مديريت MBAزرگاني، مديريت بيمه، مديريت سيستم و بهره وري، مديريت آموزشي، مديريت مالي، مديريت با
استراتژيك، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسالمي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي، 

 اسالمي و مديريت، مديريت بازاريابي، حسابداري، حسابرسياقتصاد، اقتصاد و معارف اسالمي، معارف  -علوم اسالمي

 5آزاد/ايثارگر 2 -
 درصد /معلول

مصاحبه 
 تخصصي

كارشناس آزمايشگاه غذا ،  20
 دارو و مواد بهداشتي

يا  و يا دارابودن  مدرك تحصيلي كارشناسي  رشته داروسازي دارا بودن مدرك دكترا و يا دكتراي تخصصي در 
در يكي از رشته هاي تغذيه، علوم تغذيه، بهداشت و ايمني مواد غذايي، بيوشيمي، بيوشيمي باليني،   ارشد كارشناسي

شيمي، بيوفيزيك، شيمي مواد خوراكي و آب شناسي پزشكي، انگل شناسي، قارچ شناسي، ايمني شناسي، علوم 
، فارماكولوژي، ميكروب شناسي مواد غذايي، قارچ بهداشتي در تغذيه، ميكروب شناسي، سم شناسي، باكتري شناسي

شناسي پزشكي، دامپزشكي، علوم و صنايع غذايي، مهندسي كشاورزي (علوم و صنايع غذايي)، شيمي كاربردي، شيمي 
فيزيك، زيست شناسي، ميكروبيولوژي، علوم آزمايشگاهي دامپزشكي، فيزيولوژي، ژنتيك پزشكي، ژنتيك انساني، 

كي، توكسين هاي ميكروبي، نانو فناوري دارويي، نانو فناوري پزشكي، زيست مواد دارويي، زيست زيست فناوري پزش
 فناوري دارويي، نظارت بر امور دارويي.

 5آزاد/ايثارگر 1 1
 درصد /معلول

مصاحبه 
 تخصصي 

 5آزاد/ايثارگر 1 داروسازيدر رشته ي تخصصي دكترا دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا و يا  كارشناس امور دارويي 21
 درصد /معلول

مصاحبه 
 تخصصي

 


