
  »بسمه تعالي « 

  آگهي بكارگيري نيروي قراردادي

 از محل مجوز در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود شهيد صدوقي يزد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

افراد  از نفر 62تعداد معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي 14/12/1396د مورخ /9916/209

كتبي و مصاحبه يا آزمون عملي در حيطه هاي عمومي و تخصصي و پس از طي كردن مراحل گزينش به  واجدالشرايط را از طريق امتحان

آئين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي كشور  31ماده  5تبصره (صورت قرارداد انجام كار معين

  .بر اساس جدول وبندهاي آگهي به شرح ذيل بكارگيري نمايد) نامصوب هيات ام

  نيازجدول رشته هاي شغلي مورد 

شهرستان 

محل 

  خدمت

  عنوان شغل

تعداد 

مورد 

  نياز

  جنسيت

  
  توضيحات  )مدرك و رشته تحصيلي (شرايط احراز 

ابركوه
  

 پزشك متخصص

  )متخصص داخلي(

1  
  در رشته داخليدكتراي تخصصي مدرك تحصيلي دارا بودن   مرد  زن

  

  پزشك متخصص

  )متخصص زنان زايمان(

1  
  -  زن

دكتراي تخصصي در رشته زنان و مدرك تحصيلي دارا بودن 

  زايمان

  

  پزشك متخصص

  )متخصص عفوني(

1  
  دكتراي تخصصي در رشته عفونيمدرك تحصيلي دارا بودن   مرد  زن

  

  پزشك عمومي
1  

  مرد  زن
در رشته پزشكي  حرفه اي دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري

  عمومي

  

كارشناس 

  )كامپيوتر(شبكه

  

  

1  

  مرد  زن
دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته 

  يا مهندسي فناوري اطالعاتكامپيوتر مهندسي 

  

كارشناس آزمايشگاه 

  تشخيص طبي

1  
  مرد  زن

  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته علوم آزمايشگاهي

  

  

  امور آموزشيكارشناس 

  

1  

  مرد  زن

 از يكي دردارابودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس 

 ريزي برنامه و تربيتي، ،مديريت علوم تحصيلي هاي رشته

 تكنولوژي آموزشي، ريزي برنامه آموزشي، مديريت ، آموزشي

  آموزشي

  

  

بهاباد
  

 پزشك متخصص

  )متخصص داخلي(

1  
  دكتراي تخصصي در رشته داخليدارا بودن مدرك تحصيلي   مرد  زن

  

كارشناس توانبخشي 

  )كاردرمان(فيزيكي

  

1  

  مرد  - 
ليسانس يا فوق ليسانس در رشته دارا بودن مدرك تحصيلي 

  كاردرماني

پذيرفته شدگان متعهد به 

خدمت در شهرستان بافق نيز 

مي باشند و داوطلبان بافق  

) شهرستان(نيز بعنوان بومي

  اين شغل محل مي باشند

مسئول خدمات مالي 

  )انباردار(

1  

  مرد  - 

 هاي رشته از يكي دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در

، بازرگاني مديريت صنعتي، مديريت دولتي، مديريت تحصيلي

  مديريت مالي، حسابداري

  

  

  

  



ق
باف

  
  پزشك متخصص

  )كودكان/متخصص اطفال(

1  
  كودكان/دارا بودن دكتراي تخصصي در رشته اطفال  مرد  زن

  

  پزشك متخصص

  )متخصص زنان زايمان(

1  
  دارا بودن دكتراي تخصصي در رشته زنان و زايمان  -  زن

  

  كارگزين
  

  مرد  -   1

دارابودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در يكي از رشته 

هاي تحصيلي مديريت دولتي، مديريت بازرگاني يا مديريت منابع 

  انساني

  

  حسابدار
  

  مرد  -   1

 رشته از يكي دردارابودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس 

بازرگاني،  مديريت صنعتي، مديريت دولتي، مديريت تحصيلي هاي

  مديريت مالي، حسابداري

  

خاتم
  

  پزشك عمومي
1  

  مرد  زن
در رشته پزشكي حرفه اي دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري 

  عمومي

  

كارشناس 

  )كامپيوتر(شبكه

  

2  

  

  مرد  - 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته 

كليه گرايش ها يا مهندسي فناوري كامپيوتر تحصيلي مهندسي 

  اطالعات

  

كارشناس امور اجرايي 

  سالمت

  

1   

 

 

 

 زن

  

  

  

 مرد

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته 

  مديريت خدمات بهداشتي درمانيتحصيلي 

  

  

مدرك تحصيلي دارندگان 

فوق ليسانس در رشته 

مذكور، مشروط به دارا 

بودن ليسانس در رشته 

خدمات  مديريت

  بهداشتي درماني

  كارشناس

  )راديولوژي(پرتوشناسي

  

1  

  

  مرد  -
در رشته تحصيلي دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس 

  )راديولوژي(پرتوشناسي

  

ن
اردكا

راه، ساختمان و  مهندس  

  شهرسازي

  

  مرد  -  1
 شتهر دردارابودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس 

  ) گرايشها كليه ( عمران مهندسي تحصيلي

  

  كارشناس امور آموزشي

1  

  مرد  زن

 هاي رشته از يكي دردارابودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس 

 آموزشي، مديريت ، آموزشي ريزي برنامه و مديريت تحصيلي

  آموزشي تكنولوژي آموزشي، ريزي برنامه

  

ت
تف

كارشناس   

  )كامپيوتر(شبكه

  

1  

  

  مرد  - 

از  يكي دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در

يا  كليه گرايش ها كامپيوترهاي تحصيلي مهندسي رشته 

  مهندسي فناوري اطالعات

  

  پزشك متخصص

جراح متخصص (

  )مغزواعصاب

1  

  مرد  زن
رشته جراحي دكتراي تخصصي در مدرك تحصيلي دارا بودن 

  مغز واعصاب

  

مهريز
راه، ساختمان و  مهندس  

  شهرسازي

1  
  مرد  -

 مهندسي تحصيلي رشته دردارابودن مدرك تحصيلي ليسانس 

  )گرايشها كليه ( عمران

  

  مهندس تاسيسات
1  

  مرد  -
 هاي ازرشته يكي دردارابودن مدرك تحصيلي ليسانس 

  يا مكانيك تاسيسات تحصيلي

  

د
ميب

پزشك متخصص   

  )متخصص زنان زايمان(

1  
  -   زن

زنان و دكتراي تخصصي در رشته مدرك تحصيلي دارا بودن 

  زايمان

  

  كارشناس امور آموزشي

21  

  مرد  زن

 هاي رشته از يكي دربودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس  دارا

 آموزشي، مديريت ، آموزشي ريزي برنامه و مديريت تحصيلي

  آموزشي تكنولوژي آموزشي، ريزي برنامه

  



يزد
  

كارشناس اعضاي 

  )ارتوپد فني(مصنوعي

  

1  
  مرد  -

 و مصنوعي اعضاي رشته در فوق ليسانس تحصيلي مدرك

 كمكي وسايل

  

    دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا در رشته داروسازي  -   زن  1  داروساز

    دارا بودن مدرك تحصيلي دكترا در رشته داروسازي  مرد  -   1  داروساز

 آزمايشگاهكارشناس 

  غذا، دارو و بهداشتي

  

1  

  مرد  زن
هاي ميكروب شناسي  رشته در تحصيلي فوق ليسانس مدرك

  يا علوم و صنايع غذايي پزشكي

دارندگان مدرك تحصيلي فوق 

رشته ميكروب در ليسانس 

شناسي مشروط به دارا بودن 

در رشته علوم  ليسانسمدرك 

و دارندگان  آزمايشگاهي

مدرك تحصيلي فوق ليسانس 

در رشته علوم وصنايع غذايي 

مشروط به ليسانس در رشته 

  غذايي علوم و صنايع

پيشگيري و كارشناس 

 مبارزه با بيماري ها

  )اپيدميولوژي(

1  

  در رشته اپيدميولوژي فوق ليسانسدارا بودن مدرك تحصيلي   مرد  -

مشروط به دارا بودن 

در يكي از  ليسانس مدرك

رشته هاي تحصيلي 

ي و ژبهداشت عمومي، بيولو

  كنترل ناقلين بيماريها
كارشناس پيشگيري و 

 مبارزه با بيماري ها

  )بهداشتآموزش (

1  

  مرد  -
در رشته آموزش  فوق ليسانسدارا بودن مدرك تحصيلي 

  بهداشت

  كارشناس روابط عمومي

  

  

1  
  مرد  -

 هاي رشته از يكي در دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس

 ارتباطات يا روابط عمومي تحصيلي

  

كارشناسي امور 

  دانشجويان

1  

  مرد  - 

  رشته هاي در دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس

 ريزي برنامه و مديريت گرايش هاي(علوم تربيتي تحصيلي

 تكنولوژي آموزشي، ريزي برنامه آموزشي، مديريت ، آموزشي

 )آموزشي، برنامه ريزي درسي

  

  روانشناس باليني
دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكترا در  رشته   مرد  -  1

  روانشناسي باليني

 4مشروط به داشتن حداقل

سال سابقه كار روانشناسي 

  مرتبط

  كارشناسي امور فرهنگي

  )علوم قرآني(

1  

  -   زن

 از يكي در فوق ليسانسليسانس يا تحصيلي دارا بودن مدرك 

 ، حديثهيات، معارف اسالمي، علوم قرآنيال تحصيلي هاي رشته

 حفظ قرآن 3درجه  دارندگان و يا

  

  )1(كارشناس آزمايشگاه

  

  

3  
  مرد  زن

فوق ليسانس در يكي از رشته هاي  مدرك تحصيلي دارا بودن

، انگل باليني شيمي بيو، پزشكي بافت شناسي، ايمني شناسي

قارچ شناسي  پزشكي، ميكروب شناسي ،شناسي پزشكي

  پزشكي، فيزيولوژي

مشروط به دارا بودن 

در رشته  ليسانسمدرك 

  علوم آزمايشگاهي

  )2(كارشناس آزمايشگاه

  

  

  مرد  -   2

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكتري در يكي از رشته 

، انگل باليني شيمي بيوهاي بافت شناسي، ايمني شناسي پزشكي، 

قارچ شناسي پزشكي،  شناسي پزشكي، ميكروب شناسي پزشكي،

  فيزيولوژي و ژنتيك انساني

مشروط به دارا بودن 

در رشته  ليسانسمدرك 

  علوم آزمايشگاهي

  )3(آزمايشگاهكارشناس 
1  

  ژنتيك انسانيدارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته   مرد  زن

مشروط به دارا بودن 

مدرك ليسانس در رشته 

 ژنتيک

  )4(كارشناس آزمايشگاه

1  

  -   زن
دكتري در رشته زيست شناسي  دارا بودن مدرك تحصيلي

  گرايش ميكروبيولوژي

مشروط به دارا بودن 

مدرك فوق ليسانس در 

رشته زيست شناسي، 

  ميكروبيولوژي

 



  كتابدار

  

  

1  

  مرد  زن

 رشته دردارابودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس 

 برنامه و اطالع رساني و كتابداري علوم كتابداري، تحصيلي هاي

  كتابداري ريزي

  

    پروتزهاي دنداني ساخت رشته در ليسانس تحصيلي مدرك  مرد  -  1  كارشناس پروتز دنداني

    رشته اتاق عمل در ليسانس تحصيلي مدركدارا بودن   -  زن  1  كارشناس اتاق عمل

كارشناس امور 

  )1(آموزشي

  

  

1  

  مرد  زن

 هاي رشته از يكي دردارابودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس 

 آموزشي، مديريت ، آموزشي ريزي برنامه و تحصيلي،مديريت

  آموزشي تكنولوژي آموزشي، ريزي برنامه

  

امور  كارشناس

  )2(آموزشي

  

  

2  

  مرد  -

 هاي رشته از يكي دردارابودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس 

 آموزشي، مديريت ، آموزشي ريزي برنامه و تحصيلي،مديريت

  آموزشي تكنولوژي آموزشي، ريزي برنامه

  

 كارشناس

  )كامپيوتر(شبكه

  

  

1  

  مرد  - 

دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس در رشته 

كليه گرايش ها يا مهندسي فناوري كامپيوتر  تحصيلي مهندسي

  اطالعات

  

  كارشناس پژوهشي

  

  

1  
  -   زن

تحصيلي دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشته 

  مديريت خدمات بهداشتي درماني

  

  كارشناس پرتودرماني

  )راديوتراپي(

  

  

1  
  مرد  زن

 تكنولوژيتحصيلي  رشته در ليسانس تحصيلي دارا بودن مدرك

  يا )تراپي راديو( درماني پرتو

تحصيلي  هاي رشته دكترا در يا فوق ليسانس تحصيلي مدرك

 پرتويي حفاظت و راديوبيولوژي فيزيك پزشكي،

  

  كارشناس امور اداري

  

  مرد  -   1

 هاي تحصيلي مدرك تحصيلي فوق ليسانس در رشتهدارا بودن 

تحليل ، برنامه ريزي و مديريت سيستم ها وبهره وري

  سيستم ها

  

خاتم
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كارشناس كاردان يا 

باليني فوريت هاي 

 پزشكي

2  

 -  

مرد
  

  

  

مدرك تحصيلي فوق ديپلم دارا بودن 

يا ليسانس در يكي از رشته هاي 

 فوريتهاي پزشكي، پرستار يا هوشبري

مشروط به دارا 

بودن قد حداقل 

سانتيمتر  165

كمتر  BMIو 

و بيشتر  30از 

و  19از 

وگواهينامه 

 B2رانندگي 

طبق مفاد 

 3/2تبصره 

  آگهي

بهاباد
  

1  
 -  

مهريز
  

1  
 -  

ت
تف

  1  
 -  

ق
باف

  1  

 -  

ن
اردكا

  1  

 -  

ذر
شك

ا
  1  

 -  

  



  

  

   شرايط عمومي -1
  تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح درقانون اساسي  -1/1

  .تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران -2/1

ــم از خــدمت    -3/1 ــا معافيــت دائ ــان خــدمت وظيفــه عمــومي ي ــرادران(داشــتن كــارت پاي ــا آخــرين روز ثبــت ) ويــژه ب ت

  ) 24/7/1397(نام
  عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر و روانگردان -4/1

  عدم سابقه محكوميت جزايي موثر  -5/1

  سي جمهوري اسالمي ايرانالتزام به قانون اسا-6/1

شوند بر اساس نظـر كميسـيون   داشتن سالمت جسماني ورواني وتوانايي براي انجام كاري كه براي آن استخدام مي  -7/1

 پزشكي و طب كار دانشگاه 

  موجب آراي مراجع قانوني هاي دولتي بهنداشتن منع استخدام دردستگاه -8/1

  .هاي دولتي و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشندبت و پيماني ساير دستگاهداوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثا -9/1

  

  شرايط اختصاصي  -2
سـال   35(سال تمـام   35ي دارندگان مدارك تحصيلي كارداني، برا )روز29ماه و  11سال و  30(سال تمام 30حداكثر  داشتن -1/2

بـراي دارنـدگان    )روز29مـاه و   11سـال و  40(سـال تمـام    40، فوق ليسـانس و  ليسانسبراي مدارك تحصيلي  )روز29ماه و  11و 

براي مدرك تحصيلي دكتري تخصصي تا آخرين روز ثبت   )روز29ماه و  11سال و  45(سال تمام 45و  مدارك تحصيلي دكتري

  ) 24/7/1397(نام
  .موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره

به طور داوطلبانـه  ) 29/5/1367لغايت  31/6/1359ازتاريخ (داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ) الف

خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري ويا اسـتراحت پزشـكي رزمنـدگان    

  دراثر مجروحيت درجبهه هاي نبرد حق عليه باطل 

 باالتر، و%)25(درصد پنج بيست و جانبازان همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان، )ب

 شـش  با سابقه حداقل رزمندگان و سابقه اسارت دارند باالتر و سال يك كه حداقل همسرآزادگان و فرزندان

  .باشند معاف مي سن حداكثر شرط از جبهه در داوطلبانه حضور ماه

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

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

  مدت خدمت انجام شده سربازي ) هـ

و يـا واحـدهاي تابعـه     داوطلباني كه با شركت هاي طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشكي شهيد صـدوقي يـزد  ) و

  دانشگاه قرارداد داشته اند به مدت خدمت مذكور طبق سياهه ريز سابقه پرداخت بيمه مربوطه



داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف و تمديد آن  را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان  )ز

  ام خدمت فوق و متعهدين خدمت قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انج
  .مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند -2/2

كه در حين انجام خدمت    Kمشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و همچنين مشمولين تعهدات ضريب -1تبصره

حداكثر تا ) با احتساب مرخصي استحقاقي(باشند، در صورتي كه تعهدات  قانوني آن ها قانوني در واحدهاي تابعه دانشگاه مي

  مي باشند خاتمه يابد مجاز به شركت  در آزمون 30/09/1397تاريخ 

نسبت به تمديد طرح آنـان اقـدام شـده     16/7/93مورخ  854/100در خصوص داوطلباني كه به استناد بخشنامه شماره   -2تبصره

  .است و يا در حال گذراندن طرح اختياري مي باشند، نيازي به انصراف از طرح نمي باشد

 ،الذكر فوق شرايط بر پزشكي عالوه هاي فوريت كارشناس/ مشاغل كاردان خصوص در  -3/2

  :باشد مي الزامي نيز ذيل شرايط داشتن
 .باشد متر سانتي 165 حداقل دارا بودن قد -

 آزمون از داوطلبان منظور بدين( صحيح و سريع امدادرساني براي بدني هاي مهارت كسب و جسماني آمادگي داشتن  -

  ).آمد خواهد بعمل جسماني آمادگي

  .باشد 19وبيشتر از  30 از كمتر  (BMI)بدني توده شاخص-

  B2 رانندگي گواهينامه بودن دارا -

 اخذ بر مبني محضري تعهد بايستي آزمون، در قبولي صورت در باشند، مذكور فاقدگواهينامهداوطلبان  نانچهچ :تبصره

 آن قبولي گواهينامه، ارائه عدم صورت در و نمايند ارائه تا زمان اعالم نتيجه نهايي آزمون و انعقاد قرارداد با دانشگاه گواهينامه

 .شد خواهد يكن لم كان ها

  مدارك مورد نياز  نحوه ثبت نام و -3

سـه شـنبه  مــورخ   روز  24لغايـت سـاعت     15/7/1397روز يـك شـنبه مــورخ   ثبـت نـام بـه صـورت اينترنتـي از       -1/3

متقاضيان واجد شرايط مي بايست به سايت اينترنتـي داشـگاه علـوم پزشـكي     . روز انجام خواهد پذيرفت 10به مدت  24/7/1397

ريـال بـه   )  پانصـد هـزار ريـال   ( 5.000.00مراجعه و پس از پرداخت مبلـغ    SSU.AC.IR/ENSANIشهيد صدوقي يزد به نشاني 

  .به تكميل فرم  ثبت نام و ارائه اطالعات مورد نياز اقدام نمايند صورت الكترونيكي و با كارت هاي متصل به شبكه شتاب نسبت

  .پردازند مبلغ مذكور را مي%) 50(ايثارگران پنجاه درصد: تبصره

  :تذكرات مهم

  .وجه پرداختي مسترد نمي شود... در صورت انصراف، عدم قبولي و -

از موكـول نمـودن آن بـه روزهـاي پايـاني خـودداري        متقاضيان بايد در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و -

  .نمايند

متقاضيان شركت در آزمون بايد پس از ثبت نام كدرهگيري خود را يادداشت نموده و تا پايان مراحل استخدام نزد خود -

  .نگهداري نمايند
  .شوديچ وجه مسترد نميبه ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به ه-

  : مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتي -2/3



  .كه بايستي متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشگاه شود 3×4يك قطعه عكس فايل اسكن شده ) الف
  

  :پس از اعالم نتايج مشروط مدارك مورد نياز -3/3

  )امضاء شده(مي باشد   كه داراي كد رهگيريپرينت برگ ثبت نام اينترنتي  -

تاريخ فارغ التحصيلي حداكثرتا آخرين روز ثبت نام (اصل و تصوير آخرين مدرك فارغ التحصيلي  -

24/7/1397(  
  )پشت و رو(اصل و تصوير كارت شناسائي ملي-

  اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه-

تاريخ پايان يا معافيت تا آخرين روز ثبت نام (اصل و تصويركارت پايان خدمت وظيفه عمومي يامعافيت دائم-

24/7/1397(  
  )قسمت تذكرات  2/11بند شرايط بومي بودن مندرج در (اصل و تصوير مدارك دال بر بومي بودن -

  اصل مدرك ايثارگري از مراجع ذيربط در صورت ايثارگري -

ساني جهت مشمولين قانون خدمت تصوير گواهي پايان طرح، معافيت يا گواهي دال بر پايان طرح نيروي ان-

ويا حكم  30/9/1397تاريخ حداكثر تا  Kو يا مشمولين تعهدات ضريب ) طرح اجباري(پزشكان و پيراپزشكان 

  .تمديد طرح جهت مشمولين طرح اجباري قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

  در صورت معلوليت اصل مدارك دال بر معلوليت  از سازمان بهزيستي استان به همراه تصوير آن -

، ) 1(، كارشناس آزمايشـگاه  آزمايشگاه غذا،دارو و بهداشتيداوطلبان شركت كننده در رشته هاي شغلي كارشناس  -

ــا    ) 3(، ) 2( ــاري ه ــا بيم ــارزه ب ــگيري و مب ــناس پيش ــي، كارش ــور اجراي ــناس ام ــوزش  (، كارش ــدميولوژي و آم اپي

مدرك فوق ليسـانس خـود   ) 4(كارشناس آزمايشگاه  مي بايست مدرك تحصيلي  ليسانس و رشته شغلي)بهداشت

  .را نيز در زمان تحويل مدارك ارائه نمايند

حسـب  طبق مفاد توضيحات مندرج در جدول رشته هاي شغلي مـورد نيـاز آگهـي     اصل سـايرمدارك  -

  ضرورت به همراه تصوير آن

  زمان و نحوه توزيع كارت ورود به جلسه آزمون كتبي  -4

) 1397آبـان   23و  22( سه شنبه و چهارشنبه مورخ امتحان كتبي  درروزهاي  كارت ورود به جلسه

  .قابل چاپ خواهد بود  SSU.AC.IR/ENSANIاز طريق سايت اينترنتي به آدرس

  

  زمان ومحل برگزاري آزمون  -5

  .زمان ومحل برگزاري آزمون بر روي كارت ورود به جلسه درج خواهد شد 

  :تحصصي مواد آزمون كتبي عمومي و  -6



  :آزمون توانمنديهاي عمومي به صورت كتبي شامل مباحث ذيل مي باشد-1/6

 مقدماتيرياضي وآمار -3)عمومي(زبان انگليسي-2زبان وادبيات فارسي-1:امتحان توانمنديهاي عمومي شامل-1الف

 اساسي هوش،توانمندي ها واطالعات عمومي،دانش اجتماعي وحقوق -6معارف اسالمي - 5آوري اطالعاتفن -4

اي و با ضريب سوال خواهد بود كه به صورت سواالت چهار گزينه 90هاي عمومي تعداد سواالت آزمون توانمندي -2الف

   .هاي صحيح و غلط به شكل زير خواهد بودضمناً نحوه محاسبه امتياز پاسخ. طراحي خواهد شد) نيم(5/0

� هاي غلطتعداد گزينه(* 5/0
�
  )هاي درستگزينهتعداد   - 

  .دقيقه مي باشد60مدت زمان پاسخگوئي به سواالت عمومي   -3الف

باشند وامتياز آن درساير موارد امتحـان توزيـع   هاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف مياقليت: تبصره 

  .دقيقه است 50ضمناً مدت زمان پاسخگويي به سواالت آنها . ميشود

  .هاي تخصصي به صورت كتبي و مرتبط با شغل مورد تقاضا مي باشدتوانمنديآزمون  - 2/6

 3اي و با ضريب خواهد بود كه به صورت سواالت چهار گزينه 45هاي تخصصي كتبي تعداد سواالت آزمون توانمندي -1ب

  .دهاي صحيح و غلط به شكل زير خواهد بوضمناً نحوه محاسبه امتياز پاسخ. طراحي خواهد شد) سه(

هاي غلطتعداد گزينه(*  3
	�

�
  )هاي درستتعداد گزينه  -

  .دقيقه مي باشد45مدت زمان پاسخگوئي به سواالت تخصصي  -2ب

  : مصاحبه يا آزمون عملي -7

برابر ظرفيت مورد نياز،  مصاحبه  3به منظور سنجش صالحيت علمي و تخصصي جهت كليه پذيرفته شدگان واجدشرايط به ميزان 

  . يا آزمون عملي پيش بيني شده است

  :برابر ظرفيت مورد نياز جهت مصاحبه يا آزمون عملي تخصصي  3نحوه اعالم اسامي پذيرفته شدگان  به ميزان  -8

كتبي گرديده اند، برابر اولويتهاي قانوني مندرج در  درصد از نمره آزمون60كسب حداقل پس از برگزاري آزمون كتبي، اسامي داوطلباني كه موفق به 

بررسي اعالم مي گردد و پس از  بصورت مشروطبرابر ظرفيت مورد نياز  3اين فراخوان و اظهارات داوطلبان در زمان ثبت نام اينترنتي به ميزان 

به ميزان سه برابر ظرفيت جهت مصاحبه به همراه تقويم مصاحبه يا  واجدشرايط مدارك مورد نياز ارائه شده توسط داوطلب،  اسامي پذيرفته شدگان

  .آزمون عملي از طريق سايت اينترنتي دانشگاه اعالم مي گردد

  :تذكرات مهم

ايـن آگهـي را طبـق برنامـه      3/3مدارك مورد نياز طبق بنـد   شخصاًموظف هستند )مشروط(ياز داوطلبان پذيرفته شده به ميزان سه برابر ظرفيت مورد ن-

 -ميـدان بـاهنر   -يـزد : اعالم مي گردد، به همراه اصـل مـدارك بـه آدرس    SSU.AC.IR/ENSANIزماني كه از طريق سايت اينترنتي دانشگاه به نشاني 

  .حضوراً ارائه نمايند) واحد استخدام(اداره تامين وتوزيع نيروي انساني دانشگاه  -ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد 

  

لذا اعالم اسامي مذكور به منزله قبولي در آزمون نبوده و پس از  اسامي پذيرفته شدگان بصورت مشروط بر اساس خوداظهاري داوطلبان مي باشد-

برابر ظرفيت مورد نياز اعالم مي گردد تا در مصاحبه يا  3جهت مصاحبه به ميزان  واجدشرايطبررسي مدارك و تاييد آن، اسامي پذيرفته شدگان 

  .آزمون عملي شركت نمايند



فته شده جهت مصاحبه در موعد مقرر بمنزله انصراف از ادامه فرايند مربوطه اين فراخوان بوده و عدم ارائه مدارك مورد نياز يا عدم شركت پذير-

  .دانشگاه هيچ گونه تعهدي در اين خصوص ندارد

  

  :برابر ظرفيت مورد نياز  1.5اعالم اسامي پذيرفته شدگان به ميزان  -9
رآزمون كتبي ومصاحبه يا آزمون ازميان شركت كنندگان د) اصلي و ذخيره( برابر ظرفيت مورد نياز 1.5انتخاب پذيرفته شدگان به ميزان  -

بر اساس اولويتهاي مقرر شده اند ) مجموع نمره كتبي آزمون وامتيازمصاحبه(از نمره كل آزمون درصد60كسب حداقل موفق به كه عملي 

و برابر اعالميه موظفند پس از اعالم اسامي آزمون  اصلي و ذخيرهپذيرفته شدگان  .قانوني مندرج در اين فراخوان خواهد بود

ضمناً  .جايگزين مي گردد  داوطلب بعدي صورت ، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده وغير اين در . مندرج در سايت دانشگاه اقدام نمايند

نصراف، عدم مراجعه، ا(ذخيره ندارد و در صورتي كه پذيرفته شده اصلي به هردليل هدانشگاه هيچ گونه تعهدي جهت پذيرفته شد

  .خواهد شد در خصوص پذيرفته شده ذخيره اقدامبا دانشگاه نباشد، برابر مقررات ادامه مراحل استخدامي قادر به ) ردصالحيت عمومي

  اولويت هاي قانوني -10

 ايثارگران برابر ضوابط و مقررات مربوطه -1/10

توسط كميسيون پزشكي و  و تاييد توانايي انجام شغل مورد تقاضامعلولين عادي به شرط دارا بودن شرايط مندرج درآگهي  -2/10

  .درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود) 3(ازسه آزمون نمره فضلي طب كار بر اساس 

  بومي شهرستان، متقاضيان بومي استان،متقاضيان غيربوميتذكرات  به ترتيب  11/2متقاضيان بومي بر اساس شرايط بند  -3/10

 شهرستان بوميواجدشرايط درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان  :تذكر مهم

با اولويت بومي استان و شرايط واجدتكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان 

  . صورت مي پذيردضيان واجدشرايط غير بومي همان رشته شغلي سپس متقا

  تذكرات  -11

  . مي يابددرصد نيز به مصاحبه يا آزمون عملي اختصاص  50درصد از نمره كل آزمون به آزمون كتبي و 50 -1/11

يـا بـومي   )) شهرسـتان ((افرادي كه حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشند، حسـب مـورد داوطلـب بـومي     : شرايط بومي بودن -2/11

  .تلقي مي گردند)) استان((

  داوطلب بومي شهرستان

  .شهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد )الف

كه شهرستان محل خدمت فعلي يا ) اعم از شاغل و يا بازنشسته(ندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلحهمسر و فرز )ب

  .بازنشستگي آنان با شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد

را به صورت متوالي يا متناوب در ) دانشگاهيپيش ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا (سال از سنوات تحصيلي) 4(داوطلب حداقل چهار )ج

  .شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد

سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام را ) 4(داوطلب يا پدر، مادر ويا همسر وي، حداقل چهار )د

  ).اً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب استپرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرف.(داشته باشند

  داوطلب بومي استان يزد

  .باشد استان يزدمحل تولد داوطلب يا همسر وي  )الف

يا بازنشستگي  كه محل خدمت فعلي) اعم از شاغل و يا بازنشسته(همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح )ب

  .باشد استان يزد آنان 



را به صورت متوالي يا متناوب در ) پيش دانشگاهيابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا (سال از سنوات تحصيلي) 4(داوطلب حداقل چهار )ج

  .طي كرده باشد استان يزد

اخت حق بيمه به پرد.(داشته باشند استان يزدسال سابقه پرداخت حق بيمه در ) 4(داوطلب يا پدر، مادر ويا همسر وي، حداقل چهار )د

  ).مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است

  .مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام مي باشد: تذكر مهم

  

لين مرحله از مصاحبه مي باشد و جهت متقاضيان رشته شغلي كاردان و كارشناس فوريت هاي پزشكي او BMIاندازه گيري قد و  -3/11

تست آمادگي جسماني، آزمايشات (در صورتي كه داوطلب هركدام از اين شرايط را احراز ننمايد از انجام ساير مراحل مصاحبه

  .باز مي ماند...)پاراكلينيكي و

پذيرش در خصوص رشته شغلي كاردان فوريت هاي پزشكي و كارشناس فوريت هاي پزشكي در شرايط مساوي با رشته  اولويت -4/11

  .تحصيلي فوريت هاي پزشكي است

اعـالم شـده درشـرايط احـراز مشـاغل در آگهـي اسـتخدامي و         )رشته مرتبط(تر از مقاطع تحصيليمدارك تحصيلي باالتر يا پائين -5/11

  .باشدادل، براي شركت در امتحان و استخدام معتبر نميهمچنين  مدارك مع

مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحلـه از مراحـل    -6/11

ست داوطلب از انجام مراحل بعـدي  ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود كه داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي ا

  .گرددمزبور لغو وبالاثر مي قرارداد، انعقاد قراردادمحروم خواهد شد، حتي در صورت 

با توجه به اينكه مالك ثبت نام از متقاضيان اطالعات داده شده مندرج در ثبت نام اينترنتي و دريافت كد رهگيري مي باشد لذا به  -7/11

در تكميل اطالعات، نهايت دقت را بعمل آورند و قبل از اخذ كد رهگيري اطالعات ثبت شده در سامانه ثبت نام  داوطلبان توصيه مي گردد

نسخه پرينت همراه با درج كد  يكرا كنترل نمايند و پس از تاييد اطالعات، كد رهگيري اخذ و از اطالعات مندرج در سامانه ثبت نام 

  .ايج نهائي نزد خود نگه دارندرهگيري تهيه نموده و تا زمان اعالم نت

بـه ترتيـب بـاالترين نمـره كـل      بر اساس اولويتهاي مقـرر قـانوني منـدرج در آگهـي و      كسب حدنصاب نمرهداراي انتخاب داوطلبان -8/11

شـغلي  در مواردي كه نمـره كـل دو داوطلـب در يـك رشـته      . باشدماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده مي

مالك انتخاب خواهـد   كتبي هاي تخصصييكسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعالم شده در آگهي استخدامي باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندي

، انتخاب اصـلح از سـوي هسـته گـزينش مـالك عمـل قـرار خواهـد         كتبي هاي تخصصيبود؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندي

  . گرفت

طبـق برنامـه    برابر ظرفيت مورد نياز كليه پذيرفته شـدگان اصـلي وذخيـره موظـف هسـتند       5/1به ميزان حداكثر  اعالم اسامي پس از -9/11

درصورت عدم مراجعه، قبولي فرد كان لم يكـن  . درمهلت مقرر براي تكميل پرونده مراجعه نماينداعالمي در سايت اينترنتي دانشگاه تنظيمي 

  .از ساير داوطلبان داراي اولويت به جاي وي جهت طي مراحل استخدامي انتخاب خواهد شد برابر مقررات تلقي شده و

در . گـردد در محل مورد تقاضا خدمت اخـذ مـي   سال 7حداقل  از پذيرفته شدگان نهايي، تعهد محضري جهت اشتغال به مدت -10/11

  . موظف به پرداخت خسارت وارده به دستگاه مي باشند و واستخدامي آنان لغقرارداد  صورت عدم اجراي تعهد و يا انصراف از خدمت 

  .تا  زمان اعالم نتايج قطعي آزمون مي باشند) ICDL(پذيرفته شدگان ملزم به دارا بودن كسب مهارتهاي هفت گانه  -11/11



هرگونه اطالع رساني درخصوص كليه مراحل پذيرش از ثبت نام تا اعـالم نتـايج از طريـق سـايت اينترنتـي       -12/11

خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نياز خود را بدين طريـق دريافـت    SSU.AC.IR/ENSANIدانشگاه به نشاني 

  .خواهند كرد لذا از مراجعه حضوري به دانشگاه خودداري نمايند

  .را تقليل دهدنمره آزمون ورت عدم تامين نيروي مورد نياز، كميته آزمون مي تواند حد نصاب در ص-تبصره

باتوجه به اين كه مالك ثبت نام ازمتقاضيان تكميل برگ درخواست شغل مي باشد به داوطلبان توصـيه مـي    -13/11

  .ورندنسبت به ثبت نام اقدام نمايند و درتكميل آن نهايت دقت را به عمل آ شخصاشود 

طبق جدول رشته (اين آگهي، بر اساس رشته شغلي مورد تقاضا  2/6سواالت كتبي تخصصي مندرج در رديف  -14/11

  .نه رشته تحصيليمي باشد ) هاي شغلي مورد نياز مندرج در صفحه اول اين آگهي

  . شگاه مي باشدعهده كميته آزمون دانه تصميم گيري در خصوص موارد پيش بيني نشده در مفاد آگهي ب -15/11
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