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  تعاليبسمه

 مقدمه :

ورد  هاي مبراي تامين نيرو ددر نظر دار شيراز  علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني انشگاهدشركت هاي طرف قرارداد 
شماره    نياز خود  شركتي  شگاه   17/6/1400/د مورخ 5303/209از محل مجوز  شركتي موجود در دان افراد   ،واز محل مجوزهاي 

كاركنان غير هيات علمي دانشگاه/دانشكده هاي علوم پزشكي و     آئين نامه اداري، استخدامي   33 به استناد ماده واجد شرايط را  
خدمات بهداشــتي درماني وابســته به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي و دســتورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي   

با  اني پيم به صورت  هاي عمومي و تخصصيدر حيطهبي كت آزموناز طريق  1398استخدامي مصوب دور دوم هيات امنا سال 
    .ذيل استخدام نمايندشرايط و ضوابط 

   : تعاريفبخش اول 
  مفاهيم برخي از اصطالحات بكار رفته در اين دفترچه به شرح زير است:

به دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان  موسسه: .1
نيازهاي نيروي انساني مراكز  رفع به نسبت خود آتي هايبرنامه و اهداف به توجه با كه شودمي و آموزش پزشكي اطالق

 نمايند. مي، اقدام به استخدام ها و ساير واحدهاي تابعهبهداشتي، مراكز درماني و بيمارستان

هاي دولتي و كليه دستگاهشركتها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، كليه وزارتخانهاجرايي:  دستگاه .2
ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي هايي كه شمول قانون بر آن

قانون مديريت خدمات كشوري)  )5(موضوع ماده كليه دستگاههاي هاي دولتي، (ها و بيمهبانك مركزي، بانك صنايع ايران،
  شوند.ناميده ميدستگاه اجرايي 

منظور، آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي مصوب هيات امناء دانشگاه هاي آيين نامه اداري استخدامي:  .3
دوين گرديده ت علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور مي باشد كه به استناد ماده يك قانون احكام دائمي توسعه كشور

  است.
  

  ايثارگران شامل موارد زير هستند: :وطلب ايثارگردا .4
  شامل: ) درصد25( پنج و بيست) ايثارگران سهميه الف

  جانبازان
  آزادگان
  شهدا فرزندان و همسر

   باالتر و پنج درصد و بيست جانبازان فرزندان و همسر 
  اسارت سال يك باالي و سال يك داراي آزادگان فرزندان و همسر

  ديشه برادر و خواهرپدر، مادر، 
  :) درصد شامل5ايثارگران سهميه پنج ( )ب
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  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان
  هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با همسر و فرزندان رزمندگان

   درصد پنج و بيست زير جانبازان فرزندان
  اسارت سال يك از كمتر آزادگان فرزندان
 

   :ها عبارتند ازمدت حضور داوطلبانه در جبهه دييمراجع تأ تذكر:
  هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود. معاونت نيروي انساني هر يك از رده1
بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي . معاونت نيروي انساني سازمان 2

 مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغلاز اعم 

  . معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران3
قانون درصد سهميه استخدامي  3عرفي نامه از سازمان بهزيستي مشمول استفاده از اطالق مي شود كه با ارائه م يبه معلول داوطلب معلول: .5

  مي باشد.حمايت از حقوق معلوالن 
 نباشد. سهميه معلوليننام، مشمول سهميه ايثارگران و  ثبت زمان در كه شودمي اطالق شخصي به آزاد: داوطلب .6

  شرايط عمومي و اختصاصي استخدامبخش دوم : 

  عمومي داوطلبانشرايط . 1
  ايران تابعيت داشتن .1-1
  اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون شده در شناخته اديان از يكي يا اسالم مبين . اعتقاد به دين1-2
  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .1-3
  قانوني براي مردان معافيت يا ضرورت دوره خدمت . انجام1-4

تبصره: دانش آموختگان برتر مشمول تسهيالت خدمت نظام وظيفه تخصصي بنياد ملي نخبگان كه پروژه تحقيقاتي 
جايگزين خدمت مورد تاييد مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامي خود را طي 

در آزمون ثبت نام نمايند. اين دسته از افراد در صورت پذيرفته شدن در  كرده باشند، مي توانند قبل از صدور كارت پايان خدمت
موظف به ارائه گواهي پايان خدمت خود مي باشند. (از تاريخ برگزار ي آزمون )آزمون حداكثر تا يكسال پس از برگزاري آزمون 

گرديده و حتي در صورت قبولي نهايي  درصورت عدم ارائه گواهي مربوطه در زمان مقرر، ادامه فرايند استخدامي آنها متوقف
  استخدام و به كارگيري آنها كان لم يكن تلقي مي شود.

وراي تشخيص ش به حله اولرم(درشوندمي استخدام كه كاري انجام براي توانايي و رواني و جسماني سالمت داشتن .1-5
  .)و  در صورت صالحديد دانشگاه در مرحله بعد ارجاع به كمسيون پزشكي دانشگاه طب كار
  مخدر مواد و دخانيات به اعتياد عدم .1-6
 موثر جزايي محكوميت سابقه نداشتن .1-7

 صالح.هاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذي. عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاه1-8

  هاي اجرايي باشند.دستگاه و همچنين بازنشستهنيروهاي بازخريد خدمت  ءاستخدام نبايد جز. داوطلبان 1-9
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 شرايط اختصاصي استخدام: . 2

 شرايط سني داوطلبان:الف) 

ولد مت( سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد 40سال و حداكثر  20حداقل  داشتن
متولد (سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و باالتر  45و داشتن حداكثر ) 3/12/1360تا  3/12/1380شدگان از 
  .تا اولين روز ثبت نام )3/12/1355شدگان از 

 )3/12/1368تا3/12/1382متولدشدگان از ( سال تمام براي مشاغل خدمتگزاروتميزكار32سال وحداكثر18داشتن حداقل 
 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به معتبر، هاي تأييديه ارائه شرط به ذيل موارد تبصره:

جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و باالتر، از شرط حداكثر سن معاف  -1
  مي باشند 

 در شده اعالم هايسن حداكثر رعايت به مكلف آزمون، در نام ثبت صورت در درصد 5 و درصد 25 سهميه مشمولين ساير -2
    .شد خواهند حذف استخدام فرايند ادامه از صورت غيراين در باشند،مي ذيل

  پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال -
داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري  -

 و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاشدن 

  سال  5سابقه خدمت كارمندان تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان  -3
(اعم از قراردادكار  درمان و آموزش پزشكي ،بهداشتتابعه وزارت  موسساتشاغل در قراردادي  داوطلبان قرارداديسنوات  -4

  ). قابل قبول (طبق سابقه بيمهسال  15حداكثر به ميزان معين و پزشك خانواده و قرارداد مشاغل كارگري) 

  :مهم در خصوص شرايط عمومي تذكرات
 در اين آزمون استخدامي نيستند عبارتند از: افرادي كه مجاز به شركت 

 دستگاههاي اجرايي خدمت بازخريد و افراد بازنشسته مستخدمين  -1
 توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشتاز خدمت و يا اخراج شدگان  دائم انفصال شدگان -2
  باشند. شده منع دولتي خدمات از صالح،ذي و قضائي مراجع آراء موجب به كه افرادي -3

  دارند. موسسات و يا دستگاههاي اجراييافرادي كه تعهد انجام كار به ساير  -4

 در رشته تحصيلي آگهي شده. معادلتحصيلي  مداركدارندگان  -5
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وسسات مهاي پيمانكاري طرف قرارداد با مستقيم و از طريق شركتشركتي شاغل كه به صورت غير داوطلبانشركتي  سنوات -5
  )قابل قبول (طبق سابقه بيمهسال 15حداكثر به ميزان ، دارندبه خدمت اشتغال  ،تابعه وزارت بهداشت 

به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادكار معين و پزشك در سالهاي گذشته سنوات قراردادي يا شركتي داوطلباني كه  -6
قرارداد آنها به خدمت هاي پيمانكاري طرف و يا شركت موسسات تابعه وزارت بهداشتخانواده و قرارداد مشاغل كارگري) در 

  )قابل قبول سال (طبق سابقه بيمه 5اند حداكثر به ميزان با موسسه قطع همكاري نمودهاند و اشتغال داشته
شتغال ا در صورتيكه افراد در يكي از حاالت شركتي يا قرادادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به حالت نكته:

  د.نسال ارفاق سن بهرمند گرد 15ند حداكثر از نمي تواديگري تبديل وضع شده اند(اشتغال بصورت مستمر)، 
استناد قانون خدمت ه را ب در قالب تمديد طرح)يا اختياري و  يا (اجباريداوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف -7

  جام خدمت فوق. اند، به ميزان انپزشكان و پيراپزشكان انجام داده
  .مدت خدمت سربازي انجام شده -8

   .بيشتر نخواهد بودسال  15 ازدر هر حال  داوطلبان به سن اضافه شدهمجموع سنوات  :نكته

 ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان: ب) 
مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان » اجباري«هاي داراي طرح قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته مشمولين -1

  انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
هاي اجباري كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان رشته -1تبصره 

به  آخرين روز ثبت نام مدت طرحشانباشند، در صورتي مي توانند در اين آزمون شركت نمايند كه تا تابعه اين دانشگاه مي
  .اتمام برسد

 يستن» پايان طرح«نيازي به ارائه گواهي ، طرح آنان اقدام شده است نسبت به تمديد داوطلباني كه  در خصوص -2تبصره 
  نمايد. براي اينگونه افراد كفايت مي» اشتغال به طرح«و گواهي 

كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه » اختياري«رشته هاي داراي طرح قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در  مشمولين -2
ر د انصراف از طرح موافقت با در صورت قبولي ملزم به ارائه گواهيگذرانند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي

  مي باشند.  از دانشگاه محل انجام طرح خود در هنگام بررسي مدارك  صورت پذيرش نهايي

  مواد آزمون بخش سوم:
  .شد خواهد داده اختصاصي سوال دفترچه يك و عمومي سوال دفترچه يك داوطلبان، از يك هر به

براي سواالت حيطه عمومي و ضريب دو  )1ضريب يك ( اي باچهارگزينه صورت به اختصاصي و عمومي دروس آزمون كليه
  .سه پاسخ غلط، يك پاسخ صحيح حذف خواهد شدبه ازاي هر طراحي خواهد شد. ضمنا براي سواالت حيطه تخصصي  )2(

 عمومي آزمون مواد الف)

  شود:مي تعيين زير شرح به 
 ICDL) گانه هفت هاي اطالعات (مهارت فنّاوري

 مقدماتي آمار و رياضي
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 فارسي ادبيات و زبان

 اسالمي معارف

 عمومي انگليسي زبان

 هوش و توانمندي هاي ذهني

  و قانون اساسياطالعات عمومي, دانش اجتماعي 
 به پاسخگويي از(شامل مسيحي، كليمي، زرتشتي و...) ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در مصرح ديني اقليتهاي -تبصره
 عمومي آزمون هايلسوا ساير شده تراز مجموع براساس داوطلبان، اين مكتسبه نمره و بوده معاف اسالمي معارف هايسوال

   .شد خواهد محاسبه
 جهت عنوان خدمات و تنظيفات ومتصدي خدمات عمومي فقط مواد آزمون عمومي مالك محاسبه خواهد بود.–تبصره 

  تخصصي: آزمون مواد ب)
شغلي، بر اساس مواد  هايرشته با متناسب تخصصي هايمهارت و دانش با توجه به آزمون تخصصي هايحيطههاي سوال

  .شده استمشخص  مربوطه درهمين آگهيآزمون مندرج در جدول 
       

  

  هاي قانوني: امتيازات و سهميه چهارمبخش 
  استخراج نتايج آزمون به ترتيب ذيل خواهد بود:

  : الف) سهميه ايثارگران

 ريقط استخدامي از هايسهميه محل از ايثارگران ايثارگران، جذب امور و شهيد بنياد با آمدهعملبه هايهماهنگي اساس بر
درصد (در هر  5درصد و  25هاي ، رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگر در هر يك از سهميهاستخدامي موسساتآزمون در  شركت

 ساتآزمون استخدامي موسيك از مجوزهاي كلي سازمان اداري و استخدامي كشور به دستگاه اجرايي) بر اساس نمره مكتسبه در 
  پذيرد:مي صورت ذيل ساز و كارهاي رعايت با يك برابر ظرفيت در شغل محل هاي بدون مصاحبهبه ميزان 

 بامطابق ضوابط و مقررات جاري و  ناستخدام آنا، ايثارگران درصد 25يند جذب و استخدام مشمولين سهميه آدر فر -1
  مي پذيرد.بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت  هماهنگي

 درصد 25 سهميه مشمولين به مربوط استخدامي سهميه ايثارگران، امور و شهيد بنياد با آمدهعملبه هايهماهنگي با -2
 ثارگراي داوطلبان و است گرديده مجزا داوطلبان ساير سهميه از و مشخص آزمون استخدامي موسسات دفترچه در ايثارگران

ان ايثارگر سهميه در شده مشخص هايشغل محل بايد صرفاً مذكور سهميه اعمال براي سهميه، اين مشمول شده تأييد
  . نمايند انتخاب را درصد 25

) قانون جامع خدمات رساني به 21درصد موضوع ماده ( 25مندي از سهميه استخدامي حداقل ايثارگران متقاضي بهره -3
امع (سيستم ج ايسجامندي از سهميه مزبور، الزم است ابتدا اطالعات خود را در سيستم ايثارگران براي ثبت نام و بهره

ران) ثبت نموده و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تاييد گردد و در صورت عدم تاييد بنياد مذكور اطالعات يكپارچه ايثارگ
 باشند.هاي مشخص شده براي سهميه ياد شده نميمحلمجاز به انتخاب شغل
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عبارت  به باشند.نمي ايثارگران ساير درصد 5 استخدامي سهميه از منديبهره به درصد ايثارگران، مجاز 25 سهميه مشمولين -4
شده بر اساس ضوابط  مشخص هايسهميه از يكي از صرفاً بودن، مشمول صورت در تواندايثارگر مي داوطلب هر ديگر

درصد ايثارگران، جهت استفاده از سهميه اختصاصي خود، صرفًا بايد  25بنابراين مشمولين سهميه  .نمايد استفاده مربوطه،
 را در دفترچه انتخاب نمايند.مشاغل مشخص شده براي آنان 

و فرزندان آزادگان يك سال اسارت و باالتر از شرط حداقل معدل و ن شهدا، فرزندان جانبازان جانبازان، آزادگان، فرزندا -5
 باشند.حداكثر سن معاف مي

درصد)  25درصد ايثارگران تا سقف سهميه ( 25براي مشمولين سهميه  آزمون استخدامي موسساتكسب حد نصاب نمره  -6
باشد. بديهي است در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل محل هاي سهميه آزاد شركت نمايند الزامي نمي

  كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامي است.
اب ا كسب حد نصآن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه ب -7

رزندان توانند همانند ساير فشوند، ميقبولي و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه در سهميه آزاد آزمون استخدامي پذيرفته مي
 شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند. 

در زمان انتخاب شغل  يدبه خود، با يافتهاختصاص  يهمدرصد جهت استفاده از سه5 ياستخدام يهمشمول سهم يثارگرانا -8
 شيآن شغل محل ها ب يازمورد ن يتكه ظرف يندرا انتخاب نما ييآزاد)، شغل محل ها يهسهم يشغل محل ها ينمحل (از ب

است استفاده از  يهينباشد. بد يثارگراندرصد ا25 يهسهم ايجزء مشاغل مشخص شده بر يننفر باشد و همچن يكاز 
نفر باشد (در مشاغل با  يكاز  بيش هاآن يرشپذ يتگردد كه ظرف ياعمال م يدرصد صرفا در مشاغل5 يثارگرانا يهسهم
  ).يرفتمذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذ يهسهم يت،نفر ظرف يك

درصد ايثارگران تا سقف سهميه (پنج درصد)  5براي مشمولين سهميه  آزمون استخدامي موسساتكسب حد نصاب نمره  -9
  باشد. الزامي نمي

 داوطلبان ريسا با رقابت قيطر ازدر صورت كسب حد نصاب آزمون ثارگران يا درصد 5 ياستخدام هيسهم بر مازاد استخدام -10
  .رديپذيم صورتدر همان شغل محل  آزاد
  

  ب) سهميه معلولين:

درصد قانون جامع حمايت از  3استخدامي ( سهميه محل از استان بهزيستياداره كل نامه از معلولين با ارائه معرفي جذب
، كسب حد نصاب نمره الزم و رقابت بين كليه داوطلبان معلول  آزمون استخدامي موسسات در شركت طريق از معلوالن) صرفاً

 يت جهت معرفي به مصاحبه استخدامي) و(به ميزان حداكثر دو برابر ظرف آزمون استخدامي موسساتبر اساس نمره مكتسبه در 
  پذيرد:مي صورت ذيل ساز و كارهاي رعايت با
 نيدر زمان انتخاب شغل محل (از ب يدبه خود، با يافتهاختصاص  يهدرصد جهت استفاده از سهم 3 يهمشمول سهم ينمعلول -1

ر نف يكاز  يشآن شغل محل ها ب يازمورد ن يتكه ظرف يندرا انتخاب نما ييآزاد)، شغل محل ها يهسهم يشغل محل ها
نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد  اظمذكور لح يهسهم يت،نفر ظرف يكباشد. در مشاغل با 

ورت خواهد ص ينجامعه معلول ينرقابت ب يقشده از طر ياد يهاست انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهم يهي. بديرفتپذ
  . يرفتپذ
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  شوند را داشته باشند.مي كه جهت آن استخدام كاري معلولين بايد توانايي الزم براي انجام -2
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت 22/04/1389مورخ  88384/44178) آيين نامه شماره 5بر اساس ماده( -3

ها اري آنيت آنان مانع از مأموريت كالكترونيك، استخدام معلوالن به شرط آنكه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلول
  باشد.نباشد، بالمانع مي

  هاسهميه ساير پ) 
هاي استخدامي ايثارگران( مندرج در بند الف) و معلولين عادي كليه سهميه استخدامي هر  موسسه پس از كسر سهميه

داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از مفاد مندرج در آگهي و كسب حدنصاب نمره، به ترتيب نمره ساير (مندرج در بند ب)، به 
  اختصاص خواهد يافت:بشرح ذيل فضلي، 
به استناد قانون اصالح ماده سازمان اداري و استخدامي كشور و  27/7/99مورخ  369488با توجه به بخشنامه شماره  -1

بجز  نمره مكتسبه داوطلبان بومي مجلس شوراي اسالمي 16/6/99قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  44
 ) محاسبه و مالك عمل قرار مي گيرد. 4/1با تعاريف ذيل با ضريب يك و چهاردهم ( شهرستان تهران و مراكز استانها

  .شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد -الف
ممهور به مهر نيروي  حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلي (براساس فرم پيوست)ه مدت سكونت داوطلب ب -ب

  انتظامي(پاسگاه يا كالنتري محل) احراز گردد.
داشتن سوابق تحصيلي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان در شهرستان مورد تقاضا با تاييد اداره آموزش و پرورش  -ج

تمام يا قسمتي از سابقه ده سال سكونت به شرط استشهاد محلي مبني بر تاييد ساكن مي تواند به عنوان شهرستان مربوطه 
  بودن مالك عمل قرار گيرد.

  در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره كل ثبت احوال استان مالك عمل خواهد بود. -د
  عمل براي تعيين بومي بودن خواهد بود.تقسيمات كشوري در اولين روز ثبت نام مالك  -و
كه در راستاي وظايف و ماموريتهاي محوله به نمره مكتسبه كاركنان قرارداد كار معين، كارگري، شركتي و متعهدين  -2

در مراكز درماني و بهداشتي  1/12/98) از تاريخ 19و درمان بيماري كرونا(كوويد كروناويروس مقابله با  مستقيما در
 در رفاًص، انستيتو پاستور و فوريتهاي پزشكي خدمت نموده اند وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي زير مجموعه

درصدامتياز 2به ازاء هر ماه فعاليت مستقيم در بازه زماني تعيين شده  ،برخورداري از شرايط مندرج در آگهي صورت
اين امتياز صرفا براي يك  شد خواهد اضافه درصد20كل به امتياز مكتسبه فرد در مرحله آزمون كتبي وحداكثر تا 

به فرايندنحوه محاسمرحله (ازشركتي به قراردادي يا پيماني ،از قراردادي به پيماني) قابل احتساب واستفاده خواهد 
 امتياز كرونا متعاقبا اعالم خواهد شد.
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 ت. داوطلبان مي بايست در انتخاب شغل محل مورد تقاضاي خود نهايت دقت را بعمل آوردند زيرا تغيير محل خدمنكته -3
مدت تعهدات بدو استخدام (ذكر شده در شرايط اختصاصي هر دانشگاه) به هيچ  پايانتعيين شده در زمان ثبت نام تا 

  عنوان امكان پذير نمي باشد.

  بخش پنجم : مراحل ثبت نام

 ينمندرج در ا يو اختصاص يعموم يطدر زمان ثبت نام، شرا يدبا ياستخدام در آزمون استخدام يداوطلب متقاض
  .دفترچه را داشته باشد

  :عكس اسكن شده يلفا يهته ف)ال

برنامه  يقارسال از طر يآن را برا يلاسكن نموده و فا ير،خود را با مشخصات ز يقطعه عكس پرسنل يك يدبا داوطلب
  : نمايد آماده ينترنتيثبت نام ا

اسكن  باشد.اندازه عكسjpgفرمت تمام رخ)فقط بايد عكس(كه در سال جاري گرفته شده باشد3*4اندازه عكس 
واضح، مشخص و فاقد اثر مهر،  يدداوطلب با ير. تصوباشد300*400پيكسل وحداكثر200*300حداقل  بايد شده

عكس  يدزا يها يهباشد. حاش يشترب يلوبايتك 70از  يدشده عكس نبا ذخيره يلمنگنه و هرگونه لكه باشد. حجم فا
  .باشد يدسف ينهزم داراي و ياالمكان عكس رنگ يحذف شده باشد. حت يداسكن شده با

باشد و داوطلبان الزم  يشناسنامه و ... قابل قبول نم ي،كارت مل ييشناسا يكارت ها ي: اسكن عكس از رو1 تذكر
  يندفوق، اقدام به اسكن نما يحاتو مطابق با توض عكس است از اصل

  .با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد يد: عكس خواهران با2تذكر

 مهم در خصوص تغيير اطالعات ثبت نامي: تذكر بسيار
ــاس اطالعات ثبت با توجه به اينكه اعالم  ــي مدارك) بر اس ــهميهنتيجه اوليه (معرفي افراد براي بررس اي هنامي(خوداظهاري) داوطلبان و س

صورت مي گيرد، به دليل اينكه در هنگام    بررسي مدارك، هرگونه تغيير در اطالعات وارد شده به نحوي     قانوني انتخاب شده توسط آنان 
ــازد، لذا كه منجر به بهره مندي داوطلب از اولوي ت ورود  الزمســت يا امتياز مربوطه گردد، كل فرايند اعالم نتيجه را با اختالل مواجه مي س

صورت مي گيرد  اطالعات مذكور در فرم تقاضانامه ثبت نام (  ه با  ) با دقت و صداقت صورت گيرد چراك  به خصوص اگر در كافي نت 
  طالعات مذكور در هنگام بررسي مدارك به هيچ وجه امكانپذير نمي باشد  توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، اصالح ا  

و داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت. الزم به ذكر است آخرين فرصت ويرايش مشخصات ثبت نامي افراد (به جز شغل محل        
مدارك و مســتندات الزم در زمان بررســي   انتخابي) در زمان پرينت كارت ورود به جلســه خواهد بود. بديهي اســت در صــورت عدم ارائه

 مدارك، امتيازات و سهميه هاي انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان سلب خواهد گرديد.
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 نيدر خصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه ا ي،قبل يبا توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمونها :3 تذكر
عالوه بر  كه يگرددم يدرخ داده است. تاك يشودانجام م يگرانكه ثبت نام آنان توسط د يداوطلبان براي موضوع اكثراً

به  گرييتا اشتباهاً عكس داوطلب د ييدقت نماد يبه كنترل عكس ارسال نسبت حتما ي،نام كنترل اطالعات ثبت
فرد به عنوان  ي،از طرف متقاض يعكس اشتباه ارسال است كه در صورت يهيعكس شما الصاق نگردد. بد يجا

  .رفتار خواهد شد يو مطابق مقررات با و يمتخلف تلق

  پرداخت وجه )ب

 هيچانجام خواهد پذيرفت ، مدت ثبت نام به  8/12/1400 لغايت 3/12/1400ثبت نام به صورت اينترنتي از روز 
 .نخواهد بود يدقابل تمد وجه

و  مراجعهSamaa.sums.ac.ir  يبه نشانوب سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز  به يدبا يطواجد شرا يانمتقاض
بنام 241968036133باشناسه واريز1332251854 به شماره حساب ريال 000/250/1  پس از پرداخت مبلغ
عنوان حق شركت  همعاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شيراز بدرامدهاي اختصاصي 

اقدام  نام تكميل  فرم ثبت شتاب نسبت به ي متصل به شبكه يبانك يو با كارتها يكيبه صورت الكترون آزموندر
 به كوتاه يامارسال پ يقاز طر يآزمون خدمات ينا ينددر مراحل مختلف فرآ يدهمقرر گرد ينكه. با توجه به ايندنما

داوطلباني كه تمايل به استفاده از خدمات پيام كوتاه دارند با پرداخت مبلغ شش هزار ريال داوطلبيان ارائه شود ، 
واسكن فيش پرداختي به عنوان هزينه استفاده از خدمات پيام كوتاه به شماره حساب 

590100004001110103019962IR بنام خزانه 375110158124008002530103050000واريزشناسه با
 داري كل بانك مركزي مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند .

 يانقاضگردد و مت ينم يدتمد يرثبت نام در امتحان مشترك فراگ يشده برا يينمدت زمان تع گردد يم يدتاك موكداً
. يندنما يخوددار يانيپا ينسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزها فوق در مدت زمان يدبا

تخدام مراحل اس ياننموده و تا پا يادداشتخود را  يريثبت نام كد رهگ يانپس از پا بايد آزمون شركت در  يانمتقاض
وجه مسترد  يچبه ه يداختپرو وجوه اثر داده نخواهد شد  ترتيب ناقص ي. به ثبت نام هايندنما ينزد خود نگهدار

  .گردد ينم

  :آزمون يبرگزار زمان )ج

ت بر روي  وب سايت دانشگاه علوم پزشكي براي مشاهده و پرين 11/12/1400كارت شركت در امتحان مذكور از روز 
كيلومتر –در شيراز  15/12/1400قرار خواهد گرفت آزمون مذكور در روز   samaa.sums.ac.irشيراز به نشاني 
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ي علوم پزشكپرديس دانشگاه  ،جاده صدرا ورودي بيمارستان سوانح سوختگي اميرالمومنين بعد از بيمارستان 4
  برگزار خواهد شد مركز آزمون هاي الكترونيك –شيراز 

ان داوطلب يكارت به آگاه ينتدرج و به هنگام پر آزمون  در كارت شركت يبر رو آزمون يساعت شروع و محل برگزار
ده داوطلبان نبو ياز سو ياطالعات ارسال ييدبه منزله تا آزمون. الزم به ذكر است صدور كارت شركت دريدخواهد رس

  قرار خواهد گرفت. دانشگاه بررسيآزمون توسط  يو مدارك داوطلبان پس از اجرا

  : نحوه پذيرش داوطلبان و اعالم نتيجهششمبخش 

   :ي پذيردمصورت به ترتيب زير  موسسههاي آزمون استخدامي محل شغلدر هر يك از كد  انتخاب افراد، تعيين حد نصاب و اعالم نتيجه

(در شغل خدمتگذار تميزكار ومتصدي  اختصاصي. دروس عمومي ويب اوليه داوطلبان براساس ضرانمره كل محاسبه  .1
 خدمات عمومي فقط دروس عمومي مالك خواهد بود.

  كل مالك تعيين حدنصاب خواهد بود اين نمره .2
 ه منظوربموسسه معرفي به  جهتآزاد داوطلبان و  ينمعلول براي : شرط الزم (و نه كافي)نمره علمي الزمحدنصاب  تعيين .3

با اعمال   امتياز(مجموع نمره عمومي و تخصصي آزمون كتبي ميانگين درصد 50بررسي مدارك، بر مبناي كسب حداقل 
كه به روش زير تعيين مشاغل مي باشد از در هر يك  كتبي آزمون امتياز باالترين داراياول نفر  ) سهمربوطهضرايب 

 گردد:مي

  درصد ميانگين امتياز مالك نمي باشد.50در شغل خدمتگذار تميزكار ومتصدي خدمات عمومي كسب حداقل  تبصره:
  
  

  خواهد بود. كميته آزمونكاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز در هر رشته شغلي به عهده  -تبصره

معرفي  ها واطالع از وضعيت نمرهصرفا جهت آموزش كشور  توسط سازمان سنجش ارائه كارنامه اوليه به كليه داوطلبان .4
 يا عدم معرفي به موسسه مربوطه براي بررسي مدارك و تطبيق شرايط با خوداظهاري افراد

بر اساس نمره فضلي مرحله اول  معرفي شدگاناعالم فهرست  محاسبه نمره كل نهايي وو ي قانوني هااعمال سهميه .5
   samaa.sums.ac.ir از طريق وب سايت

 اعالم نتيجه با توجه به ظرفيت پذيرش در كد شغل محل انتخابي با رعايت موارد ذيل:  .6

به شيوه  جهت بررسي مدارك و مستندات استخدامي در زمان مقرر توسط موسسه مربوطه 5الف) دعوت از مشمولين بند          
  ذيل:

 )جهت بررسي مداركصرفا ( ظرفيتميزان دو برابر صرفا بر اساس نمره كل نهايي به پذيرش  .1

انطباق سوابق و مدارك و مستندات ارائه شده با خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نام كه به تاييد( امضا و اثر   )ب
  دانشگاهانگشت) داوطلب رسيده باشد و تاييد آن از سوي 

 
  جه و اعالم نتي دانشگاهندات  مثبته) توسط تاييد شده (بر اساس مدارك و مستتغييرات و سهميه هاي اعمال  .7

    ميانگين نمره كل اوليه سه نفر داراي باالترين امتياز در هر شغل×%50=حدنصاب
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زن (در مشاغل داراي مصاحبه بر اساس ومعرفي افراد به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش، به ترتيب نمره كل نهايي .8
 دانشگاه به هسته گزينش  درصد نمره كل به مصاحبه) 30درصد نمره كل به آزمون كتبي و  70

  :مصاحبه شغلي
از داوطلبان پذيرفته شده مرحله اول مصاحبه بعمل  نرم افزار ليو تحل يكارشناس طراحدر مشاغل مربوط به حيطه -1

  خواهد آمد.
آزمون كتبي،به ميزان چندبرابر ظرفيت هر از داوطلبان شغل محل هاي داراي مصاحبه پس از اعالم نتايج اوليه -2

به عمل خواهد آمد شغل محل ،به ترتيب نمره فضلي(پس از اعمال سهميه هاي قانوني )براي برسي مدارك دعوت 
  ودر صورت تاييد مدارك از سه برابرظرفيت ،براي انجام مصاحبه اقدام خواهد شد.

 

 :كلي هايتذكرات و توصيه             

) كه مدرك تحصيلي (مقطع، رشته و گرايش تحصيلي نمايند نام ثبت اين آزمون  در  توانندمي صورتي در صرفاً داوطلبان -1
مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) مندرج در شرايط احراز مشاغل قيد شده در آگهي ( مدرك تحصيليآنان مطابق با عناوين 

در متن  ،بداوطل مقطع، رشته و گرايش تحصيلي)(ثبت نامي  استخدامي يكسان بوده و همچنين عنوان مدرك تحصيلي
 گواهينامه موقت يا دانشنامه وي درج گرديده باشد. 

رفاً صدر صورتي كه براي برخي از رشته هاي تحصيلي در آگهي استخدامي منتشره، گرايش خاصي ذكر شده باشد،  -2
هاي ه. اما در صورتي كه هر يك از رشتالتحصيالن همان رشته و گرايش تحصيلي مي توانند در آزمون ثبت نام نمايندفارغ

لتحصيالن كليه گرايش هاي آن رشته تحصيلي در مقطع تحصيلي بدون ذكر گرايش در آگهي درج شده باشد، فارغ ا
 مورد نظر، مي توانند در آزمون استخدامي ثبت نام نمايند.  

تحصيلي  هايهاي تحصيلي با رشته يا گرايش ها و يا گرايشمبني بر تطابق رشته گونه گواهي از مراجع مختلفارائه هر -3
هاي ها و يا گرايشتخدام موضوعيت نداشته و صرفاً عين عنوان رشتهعنوان شده در آگهي استخدامي جهت ادامه فرايند اس
باشد. از اينرو داوطلباني كه در مرحله بررسي مدارك، از لحاظ شرايط تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي مالك عمل مي

ي استخدام حذف و معرفاحراز اعالم شده در آگهي استخدامي منتشره، غير واجد شرايط تشخيص داده شوند از ادامه فرايند 
آنان در اين مرحله، كان لم يكن تلقي گرديده و هيچگونه حق و امتيازي براي داوطلب ايجاد نكرده و متقاضي حق 

 گونه اعتراضي ندارد.هيچ

اشند. شوند را داشته ببايست سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميداوطلبان استخدام مي -4
صورت عدم تأييد توانايي داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامي و معاينه پزشكي، در 

 باشد.مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان، شوراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان مربوطه مي

 در ناقص صورت به مدارك ارائه يا و آگهي متن شده در اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت -5

 سنجش سازمان به تكميل تقاضانامه ثبت نام زمان در داوطلب كه اطالعاتي بينو يا هرگونه مغايرت  تعيين شده زمان

در  بود و خواهد داوطلب برعهده شد خواهد ارائه اعالم نتيجه اوليه و بررسي مدارك كه در مستنداتي با نمايدمي اعالم
 رونا، امتياز ويژه ك تحصيلي، پايان خدمت يا معافيت دائم، سن، ايثارگري،صورتي كه مدارك داوطلبان از جمله مدارك 

براي محاسبه حداكثر سن) و همچنين اطالعات خود اظهاري ( هاي اجراييو سابقه اشتغال غيررسمي در دستگاهمعلوليت 
جاد گونه حقي و امتيازي براي متقاضي ايداوطلب در تقاضانامه ثبت نامي، مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد، هيچ
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حتي در و  ، گزينشاعالم نتايج اوليه، مصاحبه استخدامي( آزمون استخدامي موسساتر مرحله از نخواهد كرد و در ه
ي گونه اعتراضو حق هيچ امتياز يا اولويت مربوطه از داوطلب سلب )حكم استخدامي صدور يا و صورت پذيرش نهايي

  .ندارد
 انينش به وب سايت دانشگاه علوم پزشكي شيراز طريق از مراجع ذيصالح تأييد از پس شدگانپذيرفته اسامي -6

samaa.sums.ac.ir رسيد. خواهد داوطلبان اطالع به  
 براي عمل هاي اشاره شده در آگهي توجه كافي داشته باشند. الزم به ذكر است مالكداوطلبان بايستي به مبناي تاريخ -7

وظيفه، تاريخ شروع به طرح (جهت افرادي كه در  نظام خدمت پايان و دائم معافيت تحصيل، از فراغت گواهي تاريخ
ثبت  آخرين روز.ها)وغيره متقاضيان استخدام در سا ير دانشگاه پايان طرح (جهتتاريخ باشند)، دوران طرح اجباري مي

 و مالك محاسبه سن،  اولين روز ثبت نام مي باشد. نام
انشگاه داستخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفاً بر اساس نمره كل اوليه خواهد بود. كارنامه اوليه صادر شده از سوي  -8

ه فاقد هرگون باشد ويم مكتسبه) آنان نمراتعلمي ( يتاز وضعدر آزمون داوطلبان شركت كننده جهت اطالع ، صرفا 
 ارزش قانوني ديگري از جمله استخدام مي باشد.

، نسبت به ارائه مدارك و مستندات الزم اقدام ننمايند از انجام دانشگاه داوطلباني كه در زمان هاي مشخص شده توسط  -9
از ساير شركت  در اينگونه موارد دانشگاهمراحل بعدي محروم و حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشت. بديهي است 

  كنندگان به ترتيب نمره فضلي دعوت خواهند نمود.

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



14 
 

  

 پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيرازمواد امتحاني آزمون شركتي دانشگاه علوم 

  مواد آزمون عنوان شغل رديف
نرم افزاريلو تحل يكارشناس طراح 1

 
 

 

 برنامه نويسي پيشرفته
 مهندسي نرم افزار

  شبكه هاي كامپيوتري و امنيت شبكه
 پايگاه دادهها

 مادران و نوزادان  كودكان  پرستار 2
 روان پرستاري
 بهداشت جامعه
 بخشهاي ويژه

 مديريت
 داخلي جراحي

 اصول حسابداري1 كارشناس خريد(صندوقدار) 3
 حسابداري دولتي
 حسابداري مالي

 بودجه
 دروس عمومي نگهبان 4
 دروس عمومي متصدي خدمات عمومي 5
 دروس عمومي كمك پرستار 6
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 1400نياز جهت آزمون شركتي اسفندماه رشته هاي شغلي مورد

محل   شغل
  خدمت 

 25ايثارگر  آزاد جنسيت تعداد
  درصد

شركت   شرايط اختصاصي
طرف قرار 

  داد
  تعداد تعداد

فورگ   نگهبان
  داراب

الف: دارا بودن مدرك تحصيلي :   1 2 مرد  3
  ديپلم متوسطه 

ب: دارا بودن مدرك تحصيلي 
  كارداني : كليه رشته ها

دارا بودن مدرك تحصيلي  ج:
  كارشناسي : كليه رشته ها

  شرايط اختصاصي:
سال و  20)داشتن سن حداقل 1

سال تمام تا آخرين  30حداكثر 
  روز ثبت نام

 175)داشتن حداقل قد 2
  سانتيمتر(بدون پوشيدن كفش)

BMI3  تناسب بين قد و وزن( 

  دژ ندا گستر

متصدي خدمات 
  عمومي

فورگ 
  داراب

الف: دارا بودن گواهينامه پايان  0 2 زن/مرد  2
تحصيالت دوره اول متوسطه و 

  حصول تجارب مربوط .
ب: دارا بودن گواهينامه پايان 

تحصيالت كامل متوسطه و 
 حصول تجارب مربوط 

كوشا مهبد 
  پارس آراد
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الف: دارا بودن مدرك تحصيلي  4 12 زن/مرد  16  كازرون  كمك پرستار
ديپلم به همراه مدرك دوره 

يكساله كمك پرستاري (مورد 
تاييد معاونت پرستاري 

 وزارت/انجمن پرستاري ) 

گسترش 
پويان اميد 

  جوان

متصدي خدمات 
  عمومي

الف: دارا بودن گواهينامه پايان  4 11 زن/مرد  15  كازرون
تحصيالت دوره اول متوسطه و 

  مربوط .حصول تجارب 
ب: دارا بودن گواهينامه پايان 

تحصيالت كامل متوسطه و 
 حصول تجارب مربوط 

ليان 
كوشاگران 
  عصر جنوب

الف: دارا بودن مدرك تحصيلي :   2 2 مرد  4  كازرون  نگهبان
  ديپلم متوسطه 

ب: دارا بودن مدرك تحصيلي 
  كارداني : كليه رشته ها

ج: دارا بودن مدرك تحصيلي 
  كليه رشته هاكارشناسي : 

  شرايط اختصاصي:
سال و  20)داشتن سن حداقل 1

سال تمام تا آخرين  30حداكثر 
  روز ثبت نام

 175)داشتن حداقل قد 2
  سانتيمتر(بدون پوشيدن كفش)

BMI3  تناسب بين قد و وزن( 

نظم گستر 
  بيشاپور
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الف: دارا بودن مدرك تحصيلي  1 3 زن/مرد  4  گله دار  پرستار
  كارشناسي پرستاري 

ب : دارا بودن مدرك تحصيلي 
كارشناسي ارشد در گرايش هاي 
رشته تحصيلي پرستاري مشروط 

به دارا بودن كارشناسي رشته 
  تحصيلي پرستاري 

ج: دارا بودن مدرك تحصيلي 
تخصصي(پي اچ دي) در گرايش 

هاي رشته تحصيلي پرستاري 
ودن كارشناسي مشروط به دارا ب

پرستاري و كارشناسي ارشد در 
يكي از رشته هاي تحصيلي ذكر 

 شده در بند ب 

كارآفرينان 
آواي 
  سالمت

الف: دارا بودن مدرك تحصيلي  1 3 زن/مرد  4  گله دار  كمك پرستار
ديپلم به همراه مدرك دوره 

يكساله كمك پرستاري (مورد 
تاييد معاونت پرستاري 

 وزارت/انجمن پرستاري ) 

ساورز 
 خدمات بشار
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كارشناس 
  خريد(صندوقدار)

دارا بودن مدرك تحصيلي  _الف 0 3 زن/مرد  3  گله دار
كارشناسي در يكي از رشته هاي 

  تحصيلي:
مديريت دولتي،مديريت 

صنعتي،مديريت 
بازرگاني،مهندسي صنايع 

،مهندسي صنايع و سيستم هاي 
مديريت ،حسابداري، 
  اقتصاد،مديريت مالي.

مدرك تحصيلي  دارابودن _ب
كارشناسي ارشد در يكي از رشته 

  هاي تحصيلي:
مديريت دولتي (كليه گرايش 
ها)مديريت بازرگاني (با كليه 

گرايش ها)،اقتصاد سالمت 
،حسابداري، مديريت وصول 

مطالبات ،مالي (مهندسي مالي و 
مديريت ريسك)،حقوق مالي، 

بيمه، مديريت صنعتي(با كليه 
 گرايش ها)

ساورز 
 شارخدمات ب

كارشناس طراحي 
  و تحليل نرم افزار

ساورز    0 1 زن/مرد  1  گله دار
خدمات بشار

  شرايط احراز كارشناسي و تحليل نرم افزار 
  الف)دارابودن مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي تحصيلي :
ر،فناوري كامپيوتتكنولوژي سخت افزار كامپيوتر،نرم افزار كامپيوتر،معماري كامپيوتر،علوم 

  اطالعات(كليه گرايش ها)، فناوري شبكه هاي كامپيوتري،نرم افزار كامپيوتر.
  دارابودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي تحصيلي: _ب 

الگوريتم و محاسبات، علوم كامپيوتر(كليه گرايش ها)مهندسي فناوري اطالعات (كليه گرايش 
م كي،كامپيوتر(كليه گرايش ها)صنايع (گرايش بهينه سازي سيستم ها ،سيستها)،فناوري اطالعات پزش
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هاي سالمت لوجستيك و زنجيره تامين،سيستم هاي كالن،مديريت مهندسي،سيستم هاي اطالعاتي) 
مديريت فناوري اطالعات(گرايش سيستم هاي اطالعاتي پيشرفته)، علوم و فناوري شبكه ،انفورماتيك 

  بودن يكي از مدارك تحصيلي مندرج در بند الف.پزشكي مشروط به دارا 
  دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي : -ج

الگوريتم و محاسبات ،نرم افزار،علوم كامپيوتر(كليه گرايش ها) كامپيوتر ،فناوري اطالعات كليه 
سالمت  يستم هايگرايش ها)،هوش مصنوعي و رباتيك، صنايع (گرايش بهينه سازي سيستمها ،س

لوجستيك و زنجيره تامين ،سيستم هاي كالن،مديريت مهندسي ،سيستم هاي اطالعاتي) 
،بيوانفورماتيك، فناوري اطالعات پزشكي مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت خدمات و 

توسعه فناوري اطالعات، انفورماتيك پزشكي مشروط به دارا بودن يكي از مدارك تحصيلي مندرج 
  ند هاي الف و ب درب

متصدي خدمات 
 عمومي

الف: دارا بودن گواهينامه پايان  1 3 زن/مرد  4  گله دار
تحصيالت دوره اول متوسطه و 

  حصول تجارب مربوط .
ب: دارا بودن گواهينامه پايان 

تحصيالت كامل متوسطه و 
 حصول تجارب مربوط 

ساورز 
 خدمات بشار

الف: دارا بودن مدرك تحصيلي :   2 5 مرد  7  گله دار  نگهبان
  ديپلم متوسطه 

ب: دارا بودن مدرك تحصيلي 
  كارداني : كليه رشته ها

ج: دارا بودن مدرك تحصيلي 
  كارشناسي : كليه رشته ها

  شرايط اختصاصي:
سال و  20)داشتن سن حداقل 1

سال تمام تا آخرين  30حداكثر 
  روز ثبت نام

 175)داشتن حداقل قد 2

نظم گستر 
  قيرو كارزين
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  )پوشيدن كفش سانتيمتر(بدون
BMI3  تناسب بين قد و وزن( 

 بيمارستان  كمك پرستار
امام 

خميني  
ره 

  استهبان

الف: دارا بودن مدرك تحصيلي  0 2 زن/مرد  2
ديپلم به همراه مدرك دوره 

يكساله كمك پرستاري (مورد 
تاييد معاونت پرستاري 

 وزارت/انجمن پرستاري ) 

گسترش 
پويان 

  اميدجوان

متصدي خدمات 
  عمومي

 بيمارستان
امام 

جعفر 
صادق ع 
  پاسارگاد

الف: دارا بودن گواهينامه پايان  1 3 زن/مرد  4
تحصيالت دوره اول متوسطه و 

  حصول تجارب مربوط .
ب: دارا بودن گواهينامه پايان 

تحصيالت كامل متوسطه و 
 حصول تجارب مربوط 

شركت فني 
مهندسي 
  تيرازيس

خدمات متصدي 
  عمومي

 بيمارستان
حضرت 

ولي عصر 
عج 

  ارسنجان

الف: دارا بودن گواهينامه پايان  0 1 زن/مرد  1
تحصيالت دوره اول متوسطه و 

  حصول تجارب مربوط .
ب: دارا بودن گواهينامه پايان 

تحصيالت كامل متوسطه و 
 حصول تجارب مربوط 

آرتين 
صعنت مهر 

  هيراد

متصدي خدمات 
  عمومي

 بيمارستان
بعثت 

اشكنان 
  المرد

الف: دارا بودن گواهينامه پايان  0 2 زن/مرد  2
تحصيالت دوره اول متوسطه و 

  حصول تجارب مربوط .
ب: دارا بودن گواهينامه پايان 

تحصيالت كامل متوسطه و 
 حصول تجارب مربوط 

كوشش 
  اشكنان



21 
 

متصدي خدمات 
  عمومي

 بيمارستان
حاج 

محمود 
حاج 

حيدر 
  المرد

الف: دارا بودن گواهينامه پايان  0 2 زن/مرد  2
تحصيالت دوره اول متوسطه و 

  حصول تجارب مربوط .
ب: دارا بودن گواهينامه پايان 

تحصيالت كامل متوسطه و 
 حصول تجارب مربوط 

گسترش 
پويان اميد 

  جوان

متصدي خدمات 
  عمومي

 بيمارستان
امام 

خميني  
ره 

  استهبان

پايان  الف: دارا بودن گواهينامه 1 1 زن/مرد  2
تحصيالت دوره اول متوسطه و 

  حصول تجارب مربوط .
ب: دارا بودن گواهينامه پايان 

تحصيالت كامل متوسطه و 
 حصول تجارب مربوط 

گسترش 
  پويان 

 بيمارستان  نگهبان
  نمازي

الف: دارا بودن مدرك تحصيلي :   3 6 مرد  9
  ديپلم متوسطه 

ب: دارا بودن مدرك تحصيلي 
  ها كارداني : كليه رشته

ج: دارا بودن مدرك تحصيلي 
  كارشناسي : كليه رشته ها

  شرايط اختصاصي:
سال و  20)داشتن سن حداقل 1

سال تمام تا آخرين  30حداكثر 
  روز ثبت نام

 175)داشتن حداقل قد 2
  سانتيمتر(بدون پوشيدن كفش)

BMI3  تناسب بين قد و وزن( 

  دژ ندا گستر
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متصدي خدمات 
عمومي(تكنسين 

  دارويي)امور 

 بيمارستان
امام 

حسن 
مجتبي ع 

  داراب

الف: دارا بودن گواهينامه پايان  2 5 زن/مرد  7
تحصيالت دوره اول متوسطه و 

  حصول تجارب مربوط .
ب: دارا بودن گواهينامه پايان 

تحصيالت كامل متوسطه و 
  حصول تجارب مربوط

  ج: دارا بودن مدرك كارداني
شرايط اختصاصي: اخذ مدرك 

آموزشي نسخه پيچي دوره 
 داروخانه

كوشا مهبد 
  پارس آراد

 


