
 آگهي جذب نيروي قرارداد كار معينزمان ثبت نام  و تمديداصالحيه 

اين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم  15/05/98پيرو آگهي مورخ 
وزارت بهداشت  14/12/96/د مورخ 9910/209از محل مجوز شماره  دانشگاه درنظر دارد

در راستاي تامين سرمايه انساني متخصص و متعهد مورد نياز خود  ،درمان و آموزش پزشكي 
از  نفر 42طبق مفاد دستورالعمل نحوه جذب و بكارگير نيروي انساني مصوب هيات امنا تعداد 

افراد واجد شرايط را از طريق آزمون كتبي ( عمومي و تخصصي ) و حسب مورد مصاحبه 
احراز شرايط عمومي براساس قانون  تخصصي براي رشته هاي شغلي مشخص شده پس از

) با درنظر گرفتن شرايط مندرج قرارداد كار معين(قرارداد يكسالهگزينش كشور به صورت 
 شغلي جذب نمايد. رشته هايدر دفترچه و جدول 

 صورتزمان ثبت نام به مدت يك هفته تمديد گرديده است و اصالحات آگهي به شرح ذيل 
 گرفته است:

 راي كليه داوطلبان فراهم شده است.امكان ويرايش ب-1

دررشته شغلي كارشناس امور پژوهشي عالوه بر كارشناسي يا كارشناسي ارشد پرستاري يا مامايي كارشناسي  -2
ا گرايش ژنتيك اضافه بارشد زيست شناسي گرايش ژنتيك و كارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولكولي 

 .شده است

  12ساعت  03/11/98مورخ  پنجشنبهآغاز ثبت نام : 

 24ساعت  09/11/98مورخ  چهارشنبهپايان ثبت نام : 

درج www.muq.ac.irرشته هاي شغلي مورد نياز و دفترچه راهنما در سايت دانشگاه علوم پزشكي قم به آدرس  wدر
 به صورت اينترنتي و از طريق سايت استخدام دانشگاه به آدرس  مشده و ثبت نا

 http//estekhdam.muq.ac.ir .انجام مي پذيرد 



 آگهي بكارگيري نيروي شركتي زمان ثبت نام  اصالحيه و تمديد

اين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم  15/05/98پيرو آگهي مورخ 
وزارت بهداشت ، درمان  12/08/97/د  مورخ 5625/209ماره در نظردارد از محل مجوز شدانشگاه 

)  طريق آزمون كتبي (عمومي و تخصصي از رااز  افراد واجد شرايط  نفر 68تعداد و آموزش پزشكي  
و حسب مورد مصاحبه تخصصي براي رشته هاي شغلي مشخص شده پس از احراز شرايط عمومي بر 
اساس قانون گزينش كشور به صورت شركتي با درنظر گرفتن شرايط مندرج در دفترچه و جدول رشته 

 هاي شغلي بكار گيرد.

 ذيل مي باشد: شرح ده است واصالحات آگهي بهبه مدت يك هفته تمديد گردي نام زمان ثبت

 فراهم شده است. كليه داوطلبان امكان ويرايش براي -1

 سال تغيير يافته است. 40سال به  35حداكثر سن از در رشته شغلي خدمات  -2

 پذيرفته شدگان رشته شغلي تحليلگر سيستم جهت منشي بخش بكارگيري مي شوند. -3

كليه داوطلبين پذيرفته شده در آزمون شركتي تحت نظر شركت برنده مناقصه 
فعاليت خواهند نمود و هيچگونه رابطه استخدامي با اين دانشگاه نخواهند ،دانشگاه 

 .داشت

  12ساعت  03/11/98مورخ  پنجشنبهآغاز ثبت نام : 

 24ساعت  09/11/98مورخ  چهارشنبهپايان ثبت نام : 

درج شده و ثبت نام www.muq.ac.irمورد نياز و دفترچه راهنما در سايت دانشگاه علوم پزشكي قم به آدرس رشته هاي شغلي  wدر

انجام  tekhdam.muq.ac.irhttp//es به صورت اينترنتي و از طريق سايت استخدام دانشگاه به آدرس 
 مي پذيرد.


