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  شرکتیآگهی جذب نیروي 

بهداشت ،  معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت 8/11/98مورخ  د/9253/209در نظردارد از محل مجوز شماره  زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

و مصاحبه براي رشته  از طریق آزمون کتبیرا  نفر  50د تعدابه  شگاهدر دانمورد نیاز واجد شرایط در راستاي تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد  درمان و آموزش پزشکی

ه و دفترچ ردبا درنظر گرفتن شرایط مندرج و عمومی براساس قانون گزینش کشور احراز شرایط  بررسیپس از  با واگذاري به شرکت طرف قرارداد و اي شغلی مشخص شدهه

  د.نمایجدول رشته هاي شغلی بکارگیري 

%  25ایثارگر  که رشته هاي شغلی درمی توانند  صرفاً جهت استفاده از سهمیه مذکور، درصد ایثارگري 25سهمیه بان واجد شرایط استفاده از داوطل :1تذکر

ت صورو در  ینددر آزمون شرکت نما سایرمی توانند طبق شرایط داوطلبین  ، هاي شغلیو در غیر اینصورت در مابقی رشته شرکت نمایند  ،تقید گردیده اس

ص خواهد زاد اختصاآسهمیه مذکور به داوطلب به هماهنگی بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگان استان زنجان ،  عدم وجود داوطلب ایثارگر ، با توجه

  یافت.

  د.ید خواهد شو نیاز قابل تمد: انعقاد قرارداد با پذیرفته شدگان نهایی با شرکت طرف قرارداد بصورت موقت و در صورت رضایت از نحوه خدمتی 2تذکر

  :شرایط پذیرش داوطلبان

 :شرایط عمومی

 داشتن تابعیت ایران  -1

 ا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانتدین به دین مبین اسالم ی -2

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -3

 قایان)انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی ( ویژه آ -4

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان -5

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر  -6

 .طب کار داراي مجوز قانونی) متخصصین ومی شوند (طبق نظر کمیسیون پزشکی  جذبداشتن سالمت جسمانی ،روانی و توانایی انجام کاري که براي آن  -7

  ند عبارتند از :افرادي که مجاز به شرکت در این آزمون نیست

  .ي مذکور از  دستگاههابازنشسته و بازخریدخدمت کارکنان یا  دستگاههاي اجرایی و دانشگاه و سایر شاغل در مراکز تابعه  مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی-1

  رکتی دانشگاه علو م پزشکی زنجانشو  )2ماده  3کارکنان قراردادي کار معین (تبصره -2

 مت خود را بارابطه خد آخرین روز ثبت نام آزمون می بایست تا به شرکت در در صورت تمایلدانشگاه علوم پزشکی زنجان و شرکتی  ارداد کارمعین کارکنان قر تبصره :

  قطع کرده باشند. دانشگاه

  .انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان دانشگاه -3

  .مات دولتی منع شده باشندافرادي که به موجب آراء مراجع قضائی و ذي صالح ازخد -4

  د.م ذکر نام است را دارنستلزماتی که شمول قانون بر آنها به سایر سازمان ها، شرکت هاي دولتی و سازمان هاي وابسته به دولت و موسس خدمتافرادي که تعهد  -5

  یده است.اجباري که مدت طرحشان به اتمام نرس مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان داراي طرح -6

  .در رشته هاي تحصیلی آگهی شده معادلدارندگان مدارك تحصیلی  -7

روم ي محراحل بعداز انجام مداوطلب یکی از موارد فوق  محرز گردد  جذب ، در هر یک از مراحلالزم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهاي مذکور  نکته :

  می گردد.

  :شرایط اختصاصی

  ارشدکارشناسی  و سال تمام براي دارندگان مدرك تحصیلی کارشناسی 40و حداکثر  لسا 20داشتن حداقل  ی داوطلبان :شرایط سن  -1
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  ییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: موارد ذیل به شرط ارائه تا بصره :ت

داقل یکسال و باالتر سابقه و باالتر ، فرزندان و همسر آزادگان که ح) %25(ازان بیست و پنج در صد الف ) جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهدا ، فرزندان و همسر جانب

ران انقالب اه پاسداه ( دارندگان گواهی از معاونت نیروي انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپهاسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جب

 سن ثرحداک شرط رك نیروهاي مسلح  در خصوص کارکنان پایور نیروهاي مسلح و نیروي وظیفه ) ازمنابع جهاد کشاورزي و یا ستاد مشتعاونت توسعه مدیریت و اسالمی یا م

  معاف می باشند.

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

  .از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور در جبههپ) رزمندگان داراي کمتر 

  ( طبق سابقه بیمه ). سال 5ثر به میزان دمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکت) سابقه خ

ه میزان ب شتغال دارندمتبوع به خدمت اعه وزارت در دانشگاه و یا سایر موسسات تابمشاغل کارگري ) و (اعم از پزشک خانواده  ی که به صورت قرارداد تمام وقتث) داوطلبان

  .سال ( طبق سابقه بیمه ) 15میزان به حداکثر خدمت غیررسمی آنها 

جان کی زنعلوم پزشه در دانشگا و یا شرکت هاي پیمانکاري تأمین نیرو طرف قرارداد آنها (در قالب خرید خدمات نیروي انسانی) کارمعین) داوطلبانی که به صورت قرارداد ج

  سال ( طبق سابقه بیمه ).  5میزان به به میزان خدمت غیررسمی آنها حداکثر  به خدمت اشتغال داشته اند

 اند به میزان نجام دادهشکان اداوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف ( اجباري یا اختیاري و یا در قالب تمدید طرح ) را با استناد قانون خدمت پزشکان و پیرا پز) ح

  انجام خدمت فوق.

   مدت خدمت سربازي انجام شدهخ)

  جدول رشته هاي شغلی مورد نیاز از نظر مدرك و رشته  تحصیلی و سایر شرایط اختصاصی اعالم شدهشرایط مندرج در -2

  :ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

  ست. اجباري براي شرکت در آزمون الزامی ا طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته هايارائه گواهی پایان طرح و یا معافیت براي الف ) 

 طرحي ها طرحی در رشته طلبانمجاز به شرکت در آزمون نمی باشند. الزم به ذکر است داو داراي طرح اجباريولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان م: مش1تبصره

  نموده و موافقت الزم را اخذ نمایند.ت در این آزمون و قبولی می بایستی انصراف از طرح خود را به محل خدمتی ارائه پس از شرکغیراجباري 

ت متبوع ، نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است ،همچنین داوطلبانی وزار 16/07/1393مورخ  100/854که به استناد بخشنامه شماره  در خصوص داوطلبانی -2تبصره 

نده تا سقف متقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند در مدت باقیما 23/05/1392د مورخ /1591/209بخشنامه شماره  1ه به استناد بند ک

ر آزمون واهی مربوطه دا ارائه گولین مذکور می توانند بد و گواهی اشتغال به طرح براي اینگونه افراد کفایت می نماید ضمناً مشمنارائه گواهی پایان طرح ندار قانونی ، نیازي به

  احتساب ضریب منطقه اي و یا تمدید خدمت) با(می باشد. آخرین روز ثبت نامدر هر صورت مالك پایان طرح قانونی   .شرکت نمایند

  نحوه ثبت نام و مدارك مورد نیاز:

  حسب مورد مدارك ذیل را دارا باشند و در زمان بررسی مدارك ارائه نمایند:ر زمان ثبت نام صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که د

  مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی ك تحصیلیرمد  -1

  مدارك مربوط به شرایط احراز مندرج در آگهی-2

  کارت ملی  -3

  شناسنامه عکس دار -4

    ه آقایان)یا معافیت دائم ( ویژ عمومی و هظیفکارت پایان خدمت نظام و -5

  مدرك دال بر ایثارگري ( ویژه داوطلبان ایثارگر) -6

  )استان دال بر معلولیت عادي ( ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی كرمد -7

نزد بانک مرکزي  338085668125600007012717000000با شماره شناسه پرداخت  IR  890100004001085603022874ریال به شماره حساب  000/450فیش واریزي مبلغ  -8

  ارائه اصل فیش واریزي در زمان برگزاري آزمون الزامی می باشد. که قابل پرداخت در کلیه بانکهاي سراسر کشور می باشد.ایران به نام دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
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  براي محاسبه سن داوطلب.امین اجتماعی همراه لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تبه اشتغال با ذکر تاریخ شروع و پایان گواهی اشتغال از محل خدمت  -9

  .اجباريداراي طرح رشته هاي  در و پیراپزشکان گواهی پایان طرح و یا معافیت براي مشمولین قانون خدمت پزشکان -10

اراي د(تمدید طرح رشته هاي  16/7/93مورخ  100/854ود را به استناد بخشنامه شماره رح خطگواهی اشتغال به طرح براي مشمولین قانون پزشکان و پیرا پزشکان که -11

  .تمدید نموده اندطرح اجباري) 

  تذکرات مهم در خصوص مدارك مورد نیاز: 

، گري ارك ایثارلبان ( به ویژه مدداوطبا توجه به اینکه مدارك متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون تخصصی بررسی خواهد شد ، لذا در صورتی که مدارك 

یه الم نتایج اولزمون ، اعآ، و در هر مرحله از شدگواهی اشتغال به کار و معلولیت عادي ) مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد هیچ گونه حقی براي متقاضی ایجاد نخواهد 

رت ا در صود . ضمنو داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندار خواهد شد سلب  یا سهمیه مربوطه از داوطلب امتیاز ، اولویت، مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهایی  

  ذیربط استعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده ، مالك قطعی بر اصالت مدارك نخواهد بود.   نیاز ، مدارك از مراجع

  ام:ثبت ن

  اقدامات مورد نیاز براي ثبت نامالف) 

  

  به شرح ذیل انجام می گیرد. www.zums.ac.irبه صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی به آدرس   ثبت نام

  ثبت نام ) نامهتکمیل فرم ثبت نام اینترنتی ( تقاضا  -1

 شرایط وده و فایل آن را بر اساسکن نمپرسنلی خود را با مشخصات زیر اسعکس می بایست یک قطعه داوطلب که عکس اسکن شده فیش مبلغ واریزي و ارسال فایل  -2

  ذیل آماده و از طریق سامانه آزمون ارسال نماید:

  که در سال جاري گرفته شده باشد.تمام رخ  3*4 پرسنلی عکس  -

  .باشد   JEPGاسکن شده فقط با ید با فرمت  فایل هاي -

  .شدواضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هر گونه لکه با یدتصویر داوطلب با -

  .مشخص باشدواهران باید با حجاب و صورت کامالً عکس خ -

  .کیلو بایت بیشتر باشد 200ذخیره شده نباید از  هاي حجم فایل -

  .اسکن شده باید حذف شود  فایل هايحاشیه هاي زاید  -

  .حتی االمکان عکس رنگی و داراي زمینه سفید باشد -

اقدام به  ،یحات فوق ارت ملی ، شناسنامه و.....) قابل قبول نمی باشد و داوطلبان الزم است از اصل عکس و مطابق با توضاسکن عکس از روي کارت هاي شناسایی ( ک :تذکر

ثبت نام  وطلبانی کهکه این موضوع اکثراً براي دا ،عکس  داوطلبانقبلی در خصوص اشتباه در ارسال  هاي با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمونو  اسکن عکس نمایند.

به  د تات نماینبت به کنترل عکس ارسالی دقنس،  عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامیخواهشمند است  ن انجام می شود ، رخ داده است .داوطلبان گرامیآنان توسط دیگرا

طابق ممتقاضی،  فرد به عنوان متخلف تلقی و که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف  است عکس داوطلب دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد . بدیهیاشتباه 

  مقررات با وي رفتار خواهد شد.

  : تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ثبت نام و  نحوه ب)

اجد شرایط می وقاضیان مت  .جام خواهد پذیرفتنا 04/99 /17مورخ  سه شنبه روز  24 ساعتلغایت  04/99/ 21مورخ  پنجشنبهروز  12 ساعتثبت نام به صورت اینترنتی از 

اقدام  مورد نیاز مراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطالعات www.zums.ac.irی به نشان زنجاندانشگاه علوم پزشکی به سایت حداکثر تا تاریخ مذکور بایست 

   .و کدرهگیري دریافت نمایند نمایند

  به آدرس ذکر شده    ثبت نامسامانه مراجعه به -1

  کمیل اطالعات مندرج در سامانهت-2
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  قبول شرایط آگهی و تائید فرآیند ثبت نام -3

  بارگذاري فایل مدارك درخواستی  -4

  بت نام و دریافت کدرهگیري جهت دریافت کارت و مراحل بعدي.ثپایان  -5

  

خودداري  آن به روزهاي پایانیوکول نمودن ثبت نام اقدام نموده و از م تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت بهبه هیچ وجه مدت زمان تعیین شده  -

  .نمایند

  یان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیري خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداري نمایند.متقاض -

  .گردد ه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیبه ثبت نام هاي ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجو -

 سایت اینترنتی با استفاده از کدرهگیري و از طریق  از طریق سایت اطالع رسانی خواهد گردید،که نحوه دریافت آن   تخصصیتوانمندیهاي  آزمونکارت ورود به جلسه  -

اشد. لیکن زمان و می ب 20/4/99روز جمعه مورخ هنگی ها و برنامه ریزي هاي بعمل آمده در طبق هماآزمون به اطالع می رساند تاریخ همچنین  آزمون قابل چاپ خواهد بود.

   هنگام توزیع کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید. مکان دقیق آزمون

  بررسی خواهد شد.ي آزمون صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطالعات ارسالی از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراتذکر : 

  :میتذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نا

ه ونی انتخاب شدهاي قان ت و سهمیهبا توجه به اینکه اعالم نتیجه اولیه ( معرفی افراد براي بررسی مدارك ) بر اساس اطالعات ثبت نامی ( خود اظهاري) داوطلبان و امتیازا

تیاز مربوطه ولویت یا اممندي داوطلب از اه هر گونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحوي که منجر به بهر كدلیل اینکه در هنگام بررسی مدارآنان صورت می گیرد ، به توسط 

می گیرد) با  نت صورت در کافی ( به خصوص اگرگردد. کل فرآیند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازد ، لذا الزم است ورود اطالعات مذکور در فرم تقاضانامه ثبت نام 

ذیر ه امکان پیچ وجو صداقت صورت گیرد چرا که با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلی امکان اصالح اطالعات مذکور در هنگام بررسی مدارك به هدقت 

  .اعتراضی نخواهد داشت  گونه نمی باشد و داوطلب حق هیچ

  برگزاري آزمون:ج) 

خصصی براساس رشته شغلی مربوطه و با توجه به دانش و مهارت تاین آزمون سواالت  داده خواهد شد.  تخصصیدفترچه سوال داوطلبان حسب مورد یک  به هریک از

به ازاي هر سه پاسخ  (دارد.  ینمره منفآزمون ضمنا ً  طراحی خواهد شد. )19مقابله با بیماري کرونا(ویروس کووید به پیشگیري و  و اطالعات مربوط متناسب با عناوین شغلی

  )غلط یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد

  می باشد.) نمره مصاحبه  %30) نمره کل آزمون کتبی و سی درصد (  %70براساس هفتاد درصد (محاسبه نمره نهایی : تبصره 

  نحوه پذیرش داوطلب و اعالم نتیجه :

 تخابی آزمون به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت:نا شغلی افراد در هریک از رشته هاياعالم نتیجه و انتخاب 

  خواهد بود.نیز مالك تعیین حدنصاب که محاسبه نمره کل آزمون کتبی داوطلبان ، -1

که به روش زیر اشد سه نفر داراي باالترین نمره آزمون در هر یک از رشته هاي شغلی می ب درصد میانگین امتیاز 50برمبناي کسب حداقل کتبی  آزمونحد نصاب نمره  :تذکر

  می باشد.الزامی  . کسب حد نصاب امتیاز شرط الزم براي اعمال امتیازات ، سهمیه هاي قانونی و انتخاب داوطلبان براي بررسی مداركتعیین می گردد

  رشته شغلیهر * میانگین نمره کل اولیه سه نفر داراي باالترین امتیاز در  %50حد نصاب =   

 دنصاب نمرهح در صورت موافقت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان، نیروهاي مورد نیاز در یک رشته شغلی ممکن است  در صورت عدم تامین تبصره :

  آزمون تا تکمیل ظرفیت کاهش داده شود.

تا سه  ضلی حداکثرفته و اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول براساس نمره صورت گرف، لویت ها و سهمیه هاي قانونی و محاسبه نمره کل اولیه واعمال امتیازات و ا-2

 یچ عنوان بههجهت بررسی اولیه مدارك به داوطلب ت دعو اطالع رسانی خواهد شد. ضمناًعلوم پزشکی زنجان  برابر جهت اخذ و بررسی مدارك از طریق وب سایت دانشگاه

  منزله پذیرش نهایی نخواهد بود.
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اده میل ظرفیت استفاز افراد ذخیره جهت تک ،( در صورتی که فرد در زمان مقرر مراجعه ننماید  .جهت بررسی مدارك و مستندات در زمان مقرر 2ز مشمولین بند دعوت ا-3

 ).خواهد شد

  خواهد رسید.سوابق و مدارك و مستندات ارائه شده با خوداظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید داوطلب  اقانطب-4

 .صورت خواهد پذیرفتدر مکان و زمان تعیین شده  دانشگاه علوم پزشکی زنجانانجام مصاحبه توسط  -5

 امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه عبراساس جماعالم نتیجه با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل انتخابی -6

  ی.قانونتعداد یک برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره کل نهایی و با رعایت اولویت هاي  بهعلوم پزشکی زنجان دانشگاه گزینش  مدیریتمعرفی افراد به -7

   به شرکت طرف قرارداد جهت اشتغال در واحدهاي مورد نظر. علوم پزشکی یدشدگان مدیریت گزینش دانشگاهمعرفی تاًی-8

  امتیازات و سهمیه هاي قانونی و نحوه اعمال آنها 

  الف )  سهمیه ایثارگران 

د فت. از سی درصبه داوطلبان داراي سهمیه ایثارگري اختصاص خواهد یا آگهی اعالم شدهکل به میزان سی درصد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  21براساس ماده 

تعلق خواهد درصد  5ایثارگران سهمیه  هب 2-بند الف درصد سهمیه باقیمانده نیز مربوط به  5درصد و  25ایثارگران  سهمیه  1 –الف درصد به ایثارگران بند  25فوق الذکر 

  .گرفت

راي فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر ، همسر و فرزندان آزادگان دا و(شامل جانبازان ، آزادگان ،همسر درصد ایثارگري :  25) سهمیه  1 -الف 

  در شهید می باشند).یکسال و باالي یکسال اسارت و خواهر و برا

% قید  25ر که ایثارگمندي از سهمیه مذکور در رشته محل هاي مربوطه ه مکلفند جهت بهردرصد ایثارگري  25داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه 

، طبق  سایرداراي سهمیه ی شغلدر رشته هاي  ،% 25و در صورت شرکت داوطلبان داراي سهمیه و در بین خود به رقابت بپردازند شرکت گردیده است 

ی و ی استخداماین داوطلبان ضمن الزام به رعایت سایر شرایط و اولویت هاي آگه نتخاب می شوند.براساس نمره فضلی ا شرایط داوطلبین آزاد سنجیده و

  کسب حدنصاب نمره صرفاً از معافیت حداکثر سن بهره مند خواهند شد.

 و بیست و پنج درصد  زیر انه در جبهه ها و  همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازانمل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلب( شا: درصد ایثارگري5) سهمیه  2-الف 

  فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشند).

در  5کثر رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه  از حداشرکت در آزمون و  یقاز طرنصاب و کسب نمره حد مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهی  -

شرط  حراز الزم ازدر صورت ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی و داشتن شرایط ا رزمندگانبرخوردار خواهند بود الزم به ذکر است  آگهی اعالم شدهکل ( پنج درصد ) صد

  )   صورت خواهد گرفتمیه تعیین شده  و رقابت براساس نمرات فضلی انتخاب هحدنصاب درآزمون معاف می باشند ( در حد س

یش ت آن مشاغل بدر صد جهت استفاده از سهمیه مختص خود ، می بایستی زمان انتخاب شغل ، مشاغلی را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز ظرفی 5مشمول سهمیه  تذکر :

  صورت خواهد پذیرفت). و سایر اولویتها فیت ، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبهدر مشاغل با یک نفر ظر( .از یک نفر باشد

  تذکرات بسیار مهم در خصوص ایثارگران:

سایر  باشد . بدیهی استمی ن صاب الزامیحدن( به استثناء خواهر و برادر شهید )  و همچنین کسب نمره در صد ایثارگران صرفاً رعایت شرط سن 25براي مشمولین سهمیه  -

  شرایط اختصاصی درج شده در آگهی الزم الرعایه خواهد بود.

صورت  درصد و یا بالعکس نمی باشند به عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در هنگام ثبت نام در 5در صد مجاز به بهره مندي از سهمیه استخدامی  25شمولین سهمیه م -

   یکی از سهمیه هاي مشخص شده را انتخاب نمایدکه قابل تغییر در هنگام بررسی مدارك نخواهد بود .مشمول بودن ، صرفاً

و ارائه گواهی  درصد ( اعم از جانبازان و خانواده محترم شهدا) حتی در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ملزم به اخذ 25لیه مشمولین سهمیه ک -

  استان می باشند. از بنیاد

ل از ثبت درصد ایثارگران توصیه می شود براي حصول اطمینان از امکان بهره مندي خود از سهمیه استخدامی مذکور ، قب 25ه تمامی ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ب-

  اقدام نمایند. نام با بنیاد شهید و امور ایثارگران محل تشکیل پرونده خودتماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی

  نیز مشمول بند فوق هستند.التر ، آزاده ، اسیر و مفقوداالثر  بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه درصد و با 25فرزندان  شهید، جانباز  -



٦ 
 

 انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا روياز معاونت نیملزم به اخذ و ارائه گواهی مراجع مربوطه درصد حتی در صورت داشتن کارت شناسایی از  %5کلیه مشمولین سهمیه  -

وي وظیفه لح و نیریروهاي مسسپاه پاسداران انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزي و یا ستاد مشترك نیروهاي مسلح  در خصوص کارکنان پایور ن

  .می باشند

  ادشوند).الن ، با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی به عنوان معلول عادي قلمد( معلولینی که طبق قانون جامع حمایت از معلوسهمیه معلولین عاديب )

 لبان معلول بهلیه داوطکقابت با معلولین عادي ( با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان) به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی  و کسب نمره حدنصاب از طریق ر 

ایید د نظر با تبرخوردارخواهند بود ( مشروط به داشتن سالمت جسمی و روانی الزم براي ایفاي شغل مور آگهی اعالم شدهداکثر سه درصد کل از ح ترتیب نمره مکتسبه

  کمیسیون پزشکی و مراکز طب کار.

ن نیاز ظرفیت آ ی را انتخاب نمایند که تعداد مورددر صد جهت استفاده از سهمیه مختص خود ، می بایستی زمان انتخاب شغل ، مشاغل 3معلولین مشمول سهمیه  :1تذکر 

  ذیرفت).صورت خواهد پ لویتهاوو سایر ا در مشاغل با یک نفر ظرفیت ، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه( .مشاغل بیش از یک نفر باشد

در مرحله  ی مدارك یاتخدام می شوند را داشته باشند و در صورت عدم تایید توانایی معلولین در مرحله بررسمعلولین محترم می بایست توانایی انجام کاري که اس  :2تذکر

  می باشد. زنجانطب کار ، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلب معلول ، شوراي پزشکی علوم پزشکی استان  مراکز معاینات توسط

  ه در زمان ثبت نام ، مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین عادي نباشد).داوطلب آزاد به شخصی اطالق می شود ک(  سهمیه آزادج)

باقیمانده سهمیه براساس ضوابط و شرایط مندرج در  )بعادي ( مندرج در بند  ) و معلولین2-و الف -1-پس از کسر سهمیه هاي استخدامی ایثارگران ( مندرج در بند الف 

   . تیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافتبه ترآگهی به داوطلبان داراي حدنصاب 

    تذکرات و توصیه هاي کلی :

ائم و پایان د گواهی فراغت از تحصیل ، معافیت به ذکر است مالك عمل براي تاریخ الزم ،  جه کافی داشته باشندداوطلبان بایستی به مبناي تاریخ هاي اشاره شده در آگهی تو  -

   . ی باشدم ثبت نامروز اولین محاسبه سن  مالك و  آخرین روز ثبت نامو شرکتی دانشگاه  )2ماده  3قراردادکارمعین (تبصره همکاري ف از ، پایان طرح و انصراخدمت نظام وظیفه 

عاتی که ایرت بین اطالزمان تعیین شده و یا هرگونه مغ گهی و یا ارائه مدارك به صورت ناقص درضوابط و شرایط اعالم شده در متن آمسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق  -

له د و در هر مرحخواهد بو با مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه و بررسی مدارك ارائه خواهد شدبر عهده داوطلب ،داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعالم می نماید 

کتمان نموده  واقعیتی را شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یااولیه ، مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی محرز  نتایج از مراحل آزمون ، اعالم 

اهد اضی را نخوانجام مراحل بعدي محروم گردیده و داوطلب حق هیچگونه اعترازمربوطه محروم و چنانچه فاقد شرایط مندرج در آگهی است است به این ترتیب از امتیاز 

  اشت.د

ل و آنان به طور کامایط اختصاصی و شرتوانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان ، مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی  داوطلبان درصورتی می-

رایش یا گ ، رشته تحصیلی و تحصیلیمقطع که بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیري مشخص گردد  .شده باشد شرایط احراز مشاغل ذکر مطابقمشخص 

ظهاري امتیازات و سهمیه هاي اعمال شده داوطلبان براساس اطالعات خودا تحصیلی آنان با شرایط ذکرشده در آگهی منطبق نیست از سایر مراحل حذف خواهندشد.

  دید.آنهاست و نتیجه نهایی پس از انطباق و اعمال مستندات کلیه افراد با امتیازات و سهمیه هاي قانونی اعالم خواهد گر

و داوطلب دیش بینی شده می باشد ، در مواردي که نمره کل پدر هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت و مصاحبه نمره کل ماخوذه در آزمون  نانتخاب داوطلبان به ترتیب باالتری -

، به م نمره مصاحدر صورت برابر بودن هم نمره آزمون و ه ، مالك عمل قرار خواهد گرفت. ومصاحبه مکتسبه در  یکسان و مازاد بر ظرفیت باشد ، نمره یدر یک رشته شغل

  گزینش ، مالك عمل قرار خواهد گرفت. مدیریتانتخاب اصلح از سوي 

واهد مل قرار خمقدور نباشد ، آزمون تخصصی کتبی مجدد با نظارت کارگروه آزمون برگزار و مالك ع دانشگاه زینشگ مدیریتتبصره : در صورتی که انتخاب اصلح از سوي 

  گرفت.

احد وبه  جذب  روز کاري فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارك و طی مراحل 15مندرج در لیست پذیرفته شدگان اصلی پس از اعالم نهایی حداکثر  تذکر : افراد

  استخدام مراجعه نمایند.

اي ذخیره هاي همان رشته شغلی از سایر محل هاز ت دانشگاه ، با موافقخاص مندرج در آگهی تکمیل نگردد  شغلی  در صورتی که ظرفیت موردنیاز در یک یا چند رشته-

شته هاي راز  موافقت دانشگاه،و در صورت عدم تکمیل ظرفیت به روش فوق در صورت  دعوت به همکاري خواهد شدترتیب نمره فضلی جغرافیایی با تقاضاي ذینفعان به 

  نماید.یش بینی شده باشد اقدام شغلی که در شرایط احراز آنها، مدرك تحصیلی مربوط پ

تسلیم  علوم پزشکی دانشگاهمیز خدمت به صورت کتبی به را  آزمونلت دارند اعتراضات احتمالی خود را در خصوص روز مه 20داوطلبان پس از اعالم نتیجه حداکثر تا -

  د ترتیب اثر داده نخواهد شد.بدیهی است به اعتراضاتی که پس از مهلت تعیین شده ارائه گرد نموده و پیگیري نمایند.

  می باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.مراحل جذب ه غیره به منزله انصراف از ادامعدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر براي بررسی مدارك و یا مصاحبه و -
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و  ب کار موسسهط مراکزاي جسمی ،روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط دیهنپذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی کرده باشند منوط به تایید توانم جذب -

  کمیسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سالمت جسمانی و روانی وزارت متبوع )است.

 گهی جهت شرکت درگرامی خواهشمند است قبل از پرداخت هزینه و شروع ثبت نام نسبت به دارابودن شرایط مندرج در جدول رشته هاي شغلی و  شرایط آ داوطلبین -

  آزمون اطمینان حاصل نمایند، در غیراینصورت پس از پرداخت هزینه ثبت نام ، مبلغ پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهدشد.

  

  هاي مورد نیازشغلی و محل   عناوینجدول 

 

  ردیف
  محل مورد نیاز  عنوان شغل

جمع تعداد 

  مورد  نیاز

  

  سایر

  سهمیه

ایثارگران 

25%   

  جنسیت

  حراز از نظر مدرك و رشته تحصیلیا شرایط

  مرد  زن

  

1  

  پرستار

  

(ع) بیمارستان امیرالمومنین 

  )101(کدشغل محل خدابنده

2  1  1  
*  *  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسـی  -

  در رشته تحصیلی پرستاري  

کارشناسی یلی دارا بودن مدرك تحص -

پرسـتاري  -ارشد در رشته هاي نـوزادان 

اقبت هـاي ویـژه   رپرستاري م-کودکان

-پرستاري-پرستاري اورژانس–نوزادان 

ــژه  داخلــی و –پرســتاري مراقبتهــاي وی

مشروط بـه دارا بـودن مـدرك    جراحی 

  تحصیلی کارشناسی پرستاري

درمانی و مراکز آموزشی 

  )102(کدشغل محلزنجان

22  15  7  
*  *  

بیمارستان شهداي 

  )103(کدشغل محلطارم

2  2  -  
*  *  

زي بیمارستان را

  )104(کدشغل محلماهنشان

1  1  -  
*  *  

  

  

2  

کارشناس 

  پرتوشناسی(رادیولوژي)

 بیمارستان الغدیر ابهر

  )201(کدشغل محل

1  1  -  
*  *  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسـی  -

ــوژي  ــته تکنولـــــــــ در رشـــــــــ

  پرتوشناسی(رادیولوژي)  

کارشناسی یلی دارا بودن مدرك تحص -

ــوژي    ــاي تکنولـ ــته هـ ــد در رشـ ارشـ

ــی ــاوري -(رادیولوژي)پرتوشناســ فنــ

ــرایش  ــکی گ ــویربرداري پزش  -MRIتص

فناوري تصویربرداري پزشـکی گـرایش   

مشـروط بـه دارا بـودن    سی تـی اسـکن   

مدرك تحصیلی کارشناسـی تکنولـوژي   

  پرتوشناسی(رادیولوژي)

 (ع)بیمارستان امیرالمومنین

  )202(کدشغل محلخدابنده

2  1  1  
*  *  

بیمارستان رازي 

  )203(کدشغل محلماهنشان

1  

  

  

1  -  

*  *  

  

3  

  کارشناس اتاق عمل

  

درمانی و مراکز آموزشی 

  )301(کدشغل محلزنجان

  

  

2  

  

  

  

2  

  

  

-  
*  *  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسـی  -

  تکنولوژي اتاق عمل 

کارشناسی یلی دارا بودن مدرك تحص -

تکنولـوژي  -ارشد تکنولوژي اتاق عمـل 

-رستاري مراقبتهاي ویژهپ-گردش خون

ــتاري م ــوزادان   پرس ــژه ن ــاي وی راقبته

مشروط به دارا بودن مـدرك تحصـلیلی   

  کارشناسی تکنولوژي اتاق عمل

  

4  

  

   کارشناس هوشبري
درمانی و مراکز آموزشی 

  )401(کدشغل محلزنجان

  

8  

  

6  

  

2  
*  *  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسـی  -

  هوشبري 

کارشناسی دارا بودن مدرك تحصیلی  -
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تاري پرس-ارشد تکنولوژي گردش خون

پرســتاري مراقبتهــاي -مراقبتهــاي ویــژه

مشــروط بــه دارا بــودن ویــژه نــوزادان 

  مدرك تحصلیی کارشناسی هوشبري

  

  

5  

کارشناس آزمایشگاه 

  تشخیص طبی

بیمارستان شهداي 

  )501(کدشغل محلطارم

1  1  -  
*  *  

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسـی  -

   علوم آزمایشگاهی

ی درك تحصیلی کارشناسدارا بودن م -

ــی     ــل شناس ــاي انگ ــته ه ــد در رش ارش

بیوشیمی -زشکیپایمنی شناسی -پزشکی

یکـروب شناسـی   م-ژنتیک انسانی-بالینی

مشـروط  یروس شناسی پزشکی و-پزشکی

به دارا بودن مدرك تحصلیی کارشناسی 

  لوم آزمایشگاهیع

بیمارستان رازي 

  )502(کدشغل محلماهنشان

1  1  -  
*  *  

(ع) بیمارستان امیرالمومنین 

  )503(کدشغل محلخدابنده

2  2  -  
*  *  

بیمارستان الغدیر 

  )504(کدشغل محلابهر

2  1  1  
*  *  

بیمارستان ایثار 

  )505(کدشغل محلایجرود

1  1  -  
*  *  

درمانی و مراکز آموزشی 

  )506(کدشغل محلزنجان 

2  2  -  
*  *  

  پذیرش  کلیه رشته هاي شغلی مندرج در آگهی داراي مصاحبه می باشند.*

  


