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 پیمانياستخدام آگهي 

 

 02بند ب ماده بر اساس  در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود مازندران علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمانيدانشگاه 

معاونت توسعه  28/20/4921مورخ /د 585/022از محل مجوز شماره کشور  اقتصادي اجتماعي و فرهنگي قانون برنامه پنجم توسعه

 پس ازتخصصي و  عموميهاي تبي در حيطهک افراد واجدشرایط را از طریق امتحان ،نفر 864 تعداد بهوزارت متبوع  مدیریت و منابع

  به شرح ذیل استخدام نماید. پيمانيبه صورت مراحل گزینش کردن طي 

 رشته های شغلي مورد نیازجدول 

 تمحل جغرافيايي خدم عنوان شغل
تعداد 

 مورد نياز

 جنسيت
 توضيحات شرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلي

 مرد زن

پزشک متخصص 

 (راديولوژی)

 * * 1 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

بيمارستان آيت اله  –چالوس   دارا  بودن دکتری تخصصي در رشته راديولوژی

 طالقاني
1 * * 

  دارا  بودن دکتری تخصصي در رشته بيماريهای داخلي * * 1 يمارستان امام خميني )ره(ب -آمل پزشک متخصص )داخلي(

جراحي پزشک متخصص )

 (عمومي
  دارا  بودن دکتری تخصصي در رشته جراحي عمومي %05 %05 2 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

  بودن دکتری تخصصي در رشته بيهوشي  دارا %05 %05 2 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل (بيهوشيپزشک متخصص )

  دارا  بودن دکتری تخصصي در رشته بيماريهای قلب و عروق * * 1 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل پزشک متخصص )قلب(

جراحي پزشک متخصص )

 (مغز و اعصاب
  و اعصاب دارا  بودن دکتری تخصصي در رشته جراحي مغز %05 %05 2 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

پزشک متخصص 

 )ارتوپدی(
  دارا  بودن دکتری تخصصي در رشته ارتوپدی * * 1 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

پزشک متخصص )طب 

 اورژانس(
 مختص بخش اورژانس نساژبودن دکتری تخصصي در رشته طب اوردارا   * * 1 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

 %05 %05 4 امام خميني )ره( بيمارستان -آمل پزشک عمومي
 دارا بودن مدرك دکتری حرفه ای در رشته

 پزشک عمومي
 مختص بخش اورژانس

  دارا بودن مدرك تحصيلي دکتری در رشته داروسازی %05 %05 2 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل داروساز

اجرايي کارشناس امور 

 بيمارستان

 * * 1 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل
 يکارشناس اي يکارشناسمدرك تحصيلي دارابودن 

 يخدمات بهداشت تيريدر رشته مد ارشد
بيمارستان آيت اله  –چالوس  واحد بهبود کيفيت

 طالقاني
1 * * 

 کارشناس اتاق اعمل

بيمارستان آيت اله  –چالوس 

 طالقاني
يا  عمل کارشناسي در رشته اتاق مدرك تحصيلي دارابودن  05% 05% 2

سي ارشد تکنولوژی گردش خون مشروط  به دارا کارشنا

 لعم کارشناسي در رشته اتاق بودن 

 

 %05 %05 11 يني )ره(بيمارستان امام خم -آمل

 کارشناس آزمايشگاه

 تشخيص و طبي

 %05 %05 8 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل
يا  کارشناسي ارشد ، کارشناسي مدرك تحصيلي دارابودن 

 شگاهييدر رشته علوم آزما  دکترای حرفه ای
بيمارستان آيت اله  –چالوس  

 طالقاني
3 05% 05% 

و پذيرش کارشناس 

 مدارك پزشکي
 %05 %05 2 ستان امام خميني )ره(بيمار -آمل

  مدارك در رشته  يکارشناسمدرك تحصيلي دارابودن 

 يپزشک کيانفورمات مت، العات سالاط یفناور ،يپزشک
 

 کارشناس بهداشت محيط

 * * 1 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل
در يا کارشناسي ارشد  کارشناسي مدرك تحصيلي دارابودن 

 بهداشت محيط رشته مهندسي 
درماني فاطمه زهرا مرکز آموزشي  

 )س( ساری
1 * * 

 هوشبریکارشناس 

يا  بيهوشيکارشناسي در رشته مدرك تحصيلي دارابودن  %05 %05 8 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

کارشناسي ارشد تکنولوژی گردش خون مشروط به دارا 

 هوشبریرشناسي در رشته کابودن 

بيمارستان آيت اله  –چالوس  

 طالقاني
1 * * 



     

 تمحل جغرافيايي خدم عنوان شغل
تعداد 

 مورد نياز

 جنسيت
 توضيحات شرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلي

 مرد زن

 پرستار

 %05 %05 102 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

  کارشناسي ارشد ايکارشناسي مدرك تحصيلي دارا بودن 

، آموزش پرستاری ، مديريت خدمات  پرستاری در رشته 

 پرستاری

 

بيمارستان آيت اله  –چالوس 

 طالقاني
82 05% 05% 

مرکز آموزشي درماني فاطمه زهرا 

 )س( ساری
97 05% 05% 

 * * 1 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل کارشناس تجهيزات پزشکي

يا کارشناسي ارشد    کارشناسيمدرك تحصيلي دارابودن 

 ليني، مهندسي پزشکيمهندسي پزشکي با رشته  در

، (بيوالکتريک، بيو مواد، بيوتريال، بيومکانيک، رباتيک)

  مهندسي اپتيک و ليزر، مکاترونيک

 

 * * 1 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل کارشناس تغذيه 

 دريا کارشناسي ارشد   کارشناسيمدرك تحصيلي دارابودن 

، علوم بهداشتي در  هيتغذهای علوم تغذيه ،  رشته  يکي از 

 تغذيه

 

 پرتوشناسي کارشناس

 %05 %05 8 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل
 پرتوشناسيدر رشته  اسيکارشنمدرك تحصيلي دارا بودن 

 )راديولوژی(
بيمارستان آيت اله  –چالوس  

 طالقاني
2 05% 05% 

توانبخشي کارشناس 

 يکي فيز

مرکز آموزشي درماني فاطمه زهرا 

 )س( ساری
2 05% 05% 

 در ارشد  يکارشناس اي ياسکارشنمدرك تحصيلي دارابودن 

،  ، فيزيوتراپي ورزشي  يوتراپيزيف های  رشته يکي از

 مشاوره توانبخشي  

 

 %05 %05 2 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

پذيرش و  رشناسکا

فناوری  مدارك پزشکي )

 (اطالعات سالمت

مرکز آموزشي درماني فاطمه زهرا 

 )س( ساری
3 05% 05% 

  مدارك در رشته  يکارشناسدارابودن مدرك تحصيلي 

 يا انفورماتيک پزشکي متالعات سالاط ی،فناوريپزشک
 

 ماما

 - * 1 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل
در  يا کارشناسي ارشد کارشناسي مدرك تحصيلي دارابودن 

 وره در مامايي، مشا ييرشته ماما
بيمارستان آيت اله  –چالوس  

 طالقاني
2 * - 

بهداشتي و  مددکار

 درماني
 * * 1 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

در  يا کارشناسي ارشددارا بودن مدرك تحصيلي کارشناسي 

)مددکاری گرايش علوم اجتماعييکي از  رشته های 

 (خدمات اجتماعييا  اجتماعي

 

کارشناس  کاردان /

پذيرش و مدارك پزشکي 

 (متصدی پذيرش)

 يکارشناس  ايدارابودن مدرك تحصيلي در رشته کارداني  %05 %05 0 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

 مت، العات سالاط ی،فناوريپزشک  مدارك در رشته 

 يپزشک کيانفورمات

بيمارستان آيت اله  –چالوس  

 طالقاني
2 05% 05% 

ارشناس کاردان / ک

پذيرش و مدارك پزشکي 

 (نشي بخش)م

مرکز آموزشي درماني فاطمه زهرا 

 )س( ساری
10 05% 05% 

 يکارشناس  ايدارابودن مدرك تحصيلي در رشته کارداني 

 مت، العات سالاط ی،فناوريپزشک  مدارك در رشته 

 يپزشک کيانفورمات

 %05 %05 15 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل 

بيمارستان آيت اله  –چالوس 

 طالقاني
11 05% 05% 

 کاردان اطاق عمل
بيمارستان آيت اله  –چالوس 

 طالقاني
  در رشته اطاق عمل کاردانيمدرك تحصيلي دارا بودن  05% 05% 2

 بهيار

کارداني در يکي از رشته های مدرك تحصيلي دارا بودن  %05 %05 11 بيمارستان امام خميني )ره( -آمل

مامائي  يا دارا بودن ديپلم کامل متوسطه در  پرستاری ،

 رشته بهياری

بيمارستان آيت اله  –چالوس  

 طالقاني
4 05% 05% 

  418     

 

و یا عدم تکمیل ظرفیت در هر یک از درصد های تعیین شده در رشتهه هتای    داوطلبدر صورت عدم وجود توجه : 

 .  اقدام مي گردد. ر نظر گرفهن جنسیت نسبت به تکمیل ظرفیتبدون دبرابر مفاد آگهي مذکور 

 

 

 

 



     
 

 استخدام پیمانيشرایط عمومي  -1

 تدین به دین مبين اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي   -1/1

 داشتن تابعيت ایران -2/1

 تاریخ برگزاري آزمونتا  (ژه برادرانخدمت )وی داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از -3/1

 و روانگردانعدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر  -8/1

 عدم سابقه محکوميت جزایي موثر  -5/1

 موجب آراي مراجع قانوني  ههاي دولتي بنداشتن منع استخدام دردستگاه -6/1

 بازخرید خدمت باشند. بازنشسته و یا تي وهاي دولپيماني سایر دستگاه ثابت و نباید مستخدم رسمي،داوطلبان  -7/1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران  -4/1 

شاوند بار اسااس دساتورالعمل     داشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي براي انجاام کااري کاه باراي آن اساتخدام ماي       -9/1

 مصوب از سوي هيأت امناء موسسه 
 

  استخدام پیماني شرایط اختصاصي -2

 سال تماام باراي دارنادگان دیاپلم ،     05 حداکثر وسال براي دارندگان دیپلم بهياري(  48)سال سن تمام  02 حداقلداشتن  -1/2

سال تمام براي دارندگان مدارک تحصيلي کارشناساي   12سال تمام براي دارندگان مدارک تحصيلي کارداني وکارشناسي ، 95

  برگزاري آزمونتا تاریخ  دکتري و باالترسال براي دارندگان مدارک تحصيلي  15و  ارشد

 موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. :تبصره

( باه طاور داوطلباناه خادمت     02/5/4961لغایات   94/6/4952داوطلباني که در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل )ازتااریخ   الف(

ر جبهه وهمچنين مدت زمان بساتري ویاا اساتراحت پزشاکي رزمنادگان دراثار مجروحيات        نموده اند به ميزان مدت حضور د

 درجبهه هاي نبرد حق عليه باطل 

بااالتر، همسار و    و%( 05) درصاد  پان   و بيسات  جانباازان  و فرزنادان همسار  شاهدا، و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان ب(

از شار  حاداکثر سان     (حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهاه با )و رزمندگان اسارت سال یك باالي و سال یك فرزندان

 .معاف مي باشند

%(، همسار و فرزناد آزاده کمتار از یکساال     05بيسات و پان  درصاد)     زیار ، همسر و فرزند جانبازان خواهر و برادر شهداء ج(

 سال  5تا ميزان  اسارت

موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اناد باه   و سایر  دانشگاهداوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در  د(

 ميزان خدمت غيررسمي آنها. 

 مدت خدمت سربازي (هـ

متعهدین خدمت قانون  پيراپزشکان و داوطلباني که طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و (و

 مذکور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق 



     
 مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان مي بایست داراي معافيت یا گواهي پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند. -2/2

باشند، مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان که در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه دانشگاه مي -1تبصره

 مان دانشگاه شرکت نمایند.هاي استخدام پيماني هتوانند صرفاً در آزمونمي

نسبت به تمدید طرح آنان اقادام شاده    46/1/29مورخ  851/422  بخشنامه شماره در خصوص داوطلباني که به استناد -2تبصره

مشامولين  ضامناً   است، نيازي به ارائه گواهي پایان طرح نداشته و ارسال گواهي اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایات ماي نمایاد.   

 هاي علوم پزشکي شرکت نمایند.گاهتوانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون سایر دانشمي مذکور

 

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز  -3

ناام الکترونيکاي باه آدرس اینترنتاي      نسابت باه ثبات     31/22/98حداکثر تـا تـاری    متقاضيان واجد شرایط ملزم هستند  -1/3

www.mazums.ac.ir  .اقدام نمایند 

   مقدماتيمدارک مورد نياز ثبت نام  -2/3

 تکميل برگ درخواست شغل   الف(

بناام   2174835126222به حسااب شاماره    ریال )صدوشصت هزار( 162222 رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ ب(

عناوان حاق شارکت    هبا   ياه شاعبات باناك ملاي ایاران     قابل پرداخت در کل ملي بانکنزد  علوم پزشکي مازندران  دانشگاه

 پردازناد و مبلغ ماذکور را ماي   %(52)درصدپنجاه ایثارگران  ،باشدقابل پرداخت ميتخصصي داوطلبان  درامتحان عمومي و

   .پرداخت مبلغ مذکور معاف مي باشندفرزندان شاهد از 

ارساال   تي دانشاگاه بانضامام فايش باانکي اساکن و     که بایستي متناسب با توضيحات سایت اینترن 9×1یك قطعه عکس  ج(

 شود.

 شناسنامهصفحه اول تصویر  د(

 ) داوطلبان استفاده ازسهميه ایثارگري( تصویر وضعيت ایثارگري هـ(

 تصویر گواهي معلوليت از سازمان بهزیستي )داوطلبان استفاده ازسهميه معلوليت( (و

 .شودتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص تر -3/3

  مرحله اول امتحانپس از قبولي درمدارک مورد نياز  -8/3

روز کااري پاس از اعاالم نتاای  از ساوي       5را ظرف مدت  ذیلداوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک 

دانشگاه موظاف اسات کلياه تصااویر      رسيد دریافت نمایند. زیني دانشگاه حضوراً ارائه ودانشگاه به همراه اصل مدارک به کارگ

 .مدارک را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید

 آن به همراه تصویرآخرین مدرک تحصيلي اصل  -

 آنبه همراه تصویر کارت ملي اصل  -

  آنبه همراه تصویر تمام صفحات  شناسنامه اصل -

 )ویژه برادران(آنبه همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم  اصل -

http://www.mazums.ac.ir/
http://www.mazums.ac.ir/


     
 آنبه همراه تصویر پایان طرح مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان یا معافيت ازآن یا اشتغال به طرح اصل  -

 آنبه همراه تصویر مدارک دال بر بومي بودن اصل  –

 آنبه همراه تصویر علولين عادي حسب مورد از مراجع ذیربط مدارک دال بر ایثارگري ،ماصل  -

 آنبه همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت اصل  -

مدرک تحصيلي وگواهي انجام خدمات قانون پزشکان وپيراپزشکان یا معافيت از مراجع ذیاربط اساتعالم خواهاد شاد      تبصره :

 قطعي براصالت مدارک نخواهد بود. وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالک

 

 زمان ومحل توزیع کارت  -8

و  26/23/1398)ماورخ   پنجشـنبه  وچهار شنبه تخصصي درروزهاي  هاي عمومي وکارت ورود به جلسه امتحان توانمندي

قابل چاپ خواهد باود همچناين زماان ومحال       rwww.mazums.ac.i   به آدرس از طریق سایت اینترنتي (27/23/1398

 اطالع داوطلبان خواهد رسيد .ههنگام توزیع کارت ب برگزاري امتحان در

 

 باالتر عبارتند از : مواد امتحان برای مقاطع کارداني و -5

 -1ماار مقادماتي   ریاضاي وآ  -9زبان انگليسي )عماومي(   -0زبان وادبيات فارسي  -4  شامل عموميامتحان توانمندیهاي  -1/5

باه صاورت   ( ساوال  22اطالعات سياسي واجتماعي ومباني قانون درمجموع باه تعاداد)   -6معارف اسالمي  -5آوري اطالعات فن

محاسبه خواهد  پاس  غلط به ازای هر چهارنمره منفي  نیم ضمناًطراحي مي گردد.  (نيم)5/2اعمال ضریب با چهارگزینه اي 

  .شد

-ماي  از آن درسایر موارد امتحاان توزیاع  باشند وامتياز پاسخگویي به سواالت معارف اسالمي معاف ميهاي دیني قليتا :تبصره

   .شود

به صورت چهار گزیناه  سوال   15شامل سواالت مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به تعداد  تخصصيامتحان  -2/5

   .خواهد شدمحاسبه  ه ازای هر چهار پاس  غلطبنمره منفي  یک ضمناًطراحي خواهد شد.  9با اعمال ضریب اي 

 مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاری   -6

 -1ریاضاي وآماار مقادماتي     -9زبان انگليسي )عماومي(   -0زبان وادبيات فارسي  -4شامل   عموميامتحان توانمندیهاي  -1/6

( ساوال باه صاورت    22رمجموع به تعاداد) اطالعات سياسي واجتماعي ومباني قانون د -6معارف اسالمي  -5فن آوري اطالعات 

محاسابه   نیم نمره منفي به ازای هـر چهـار پاسـ  غلـط     ضمناًطراحي مي گاردد.   )نیم(5/2چهارگزینه اي با اعمال ضریب 

 خواهد شد.

ي اقليت هاي دیني از پاسخگویي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند وامتياز آن درسایر موارد امتحان توزیاع  ما   :تبصره

 .شود

 3سوال و به صورت چهار گزینه اي با اعماال ضاریب    15شامل سواالت مرتبط با رشته بهياري به تعداد  تخصصيامتحان  -2/6

 محاسبه خواهد شد.  یک نمره منفي به ازای هر چهار پاس  غلط ضمناًطراحي خواهد شد. 

http://www.mazums.ac.ir/
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ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هااي جنات تحميلاي     6ه حداقل رزمندگاني ک ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و -1/7

آزادگان یك سال و باالي یك سال اساارت و رزمنادگان باا ساابقه     ، مفقودینجانبازان،  معظم شهداء،)نيز خانواده هاي  دارند و

نادر  درآگهاي باا رعایات     درصورت دارا باودن شارایط م  ، (ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنت تحميلي 6حداقل 

 قوانين ومقررات مربو  از اولویت قانوني برخوردار خواهند بود.

ایثاارگران اختصااص ماي    پذیرش ( درصد آن برابر قوانين ومقررات براي 92از کل مجوز تخصيص یافته به دانشگاه سي ) -2/7

 همساران شاهداء و   فرزنادان و  ن فاقاد شاغل و  درصاد آن باه جانباازان وآزادگاا    ( 05) بيست وپان   ،الذکردرصد فوق92از . یابد

و  بااالي یکساال اساارت   سال و یكهمسران آزادگان  فرزندان و باالتر و درصد و (05فرزندان و همسران جانبازان بيست وپن  )

ه رزمنادگان  درصد سهميه باقيمانده را نيز با  (5)پن  امورایثارگران استان و معرفي شده از سوي بنياد شهيد و خواهر و برادر شهيد

( درصاد  05فرزنادان جانباازان زیار بيسات وپان  )      فرزندان آناان و  همسر و جبهه ها و ماه حضور داوطلبانه در 6با سابقه حداقل 

 اختصاص مي یابد.اسارت ( سال 4) یكوآزادگان زیر 

ازنشسته مراکز تابعاه دانشاگاه نياز    %( و باالتر، آزاده، اسير و مفقوداالثر( ب05فرزندان )شهيد، جانباز بيست و پن  درصد) تبصره:

 مشمول بند فوق هستند.

زماان مقارر ثبات ناام      ه دردرصد به ترتيب نمره فضلي از بين ایثارگران واجد شرایط ک 5حد سهميه  انتخاب ایثارگران در -3/7

  .انجام خواهد شدنموده اند، 

 ایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت. درصد سهميه ایثارگران از طریق رقابت با س 92مازاد بر  پذیرش  -8/7

 ،ایثاارگران باا ارائاه تصاویر آن     اماور  بنيااد شاهيد و   صورت داشتن کارت شناسایي از خانواده محترم شهدا در جانبازان و -5/7

  .ارائه گواهي از بنياد مذکور ندارند نيازي به اخذ و

( درصاد ساهميه قاانوني مربوطاه     9به ترتيب نمره فضالي ازساه )  هي شر  دارا بودن شرایط مندر  درآگه معلولين عادي ب -6/7

 برخوردار خواهند بود.

به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرایط مندر  در آگهي به ترتيب نمره فضلي  مجوزتمامي باقيمانده سهميه  -7/7

  .یابداختصاص مي

 :از شرايط ذيل باشددی اطالق مي گردد که واجد يکي افر ا بومي بهداوطلب  -4/7

 با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام یکي باشد.داوطلب یا همسر وی شهرستان یا استان محل تولد  الف(

که شهرستان یا  همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پیماني دولت و یا نیروهای مسلح)اعم از شاغل و یا بازنشسته( ب(

 زنشستگي آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکي باشد.استان محل خدمت فعلي یا با

را به صورت متوالي  ( سال از سنوات تحصیلي)ابتدایي، راهنمایي، دبیرستان و یا دانشگاه(8حداقل چهار)داوطلب  ج(

 یا متناوب در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي کرده باشد.



     
در شهرستان و یا استان محل  ( سال سابقه پرداخت حق بیمه8مادر ویا همسر وی، حداقل چهار) ،داوطلب یا پدر د(

مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند.)پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط یکي از موارد مذکور قابل 

 احتساب است(.

 ين بومي بودن، تقسيمات کشوری در زمان ثبت نام مي باشد.مبنای استان و شهرستان برای تعي :1تبصره

تکميل شهرستان درصورتي که ظرفيت مورد نياز هريک از رشته های شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي  :2تبصره

استان و سپس  پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي ،نگردد

 . متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد

 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یك شغل و یك محل جغرافيایي خواهند بود. -9/7

 و همچناين   در آگهي استخدامي تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده درشرایط احراز مشاغلپائين یاتحصيلي باالتر ک مدار -12/7

براي شرکت در امتحان و استخدام و همچنين مدارکي که تاریخ فارغ اتحصيلي بعد از پایان مهلت ثبت نام باشد ، مدارک معادل

      باشد.معتبر نمي

 هار  مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط وشرایط اعالم شاده درماتن آگهاي برعهاده داوطلاب خواهاد باود ودر        -11/7

آگهاي اسات    داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط منادر  در که شود  جذب محرز امتحان و راحل ثبت نام،مرحله از م

 گردد.مي مزبور لغو وبالاثر صدور حکم استخدام، حکمصورت  حتي در ،داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد

-ر آزمون در هر رشته شغلي با رعایت ظرفيت پيش بيني شده ماي انتخاب داوطلبان به ترتيب باالترین نمره کل ماخوذه د -12/7

 اعالم شده در آگهاي اساتخدامي   ظرفيت تعداد داوطلب در یك رشته شغلي یکسان و مازاد بر وباشد. در مواردي که نمره کل د

هااي  آزمون توانمنادي هاي تخصصي مالک انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندي

 تخصصي، انتخاب اصلح از سوي هسته گزینش، مالک عمل قرار خواهد گرفت. 

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظيماي درمهلات مقارر باه هساته گازینش        -13/7

ه، قبولي فرد کان لم یکن تلقي شده واز افراد ذخياره  دانشگاه براي تکميل پرونده گزینشي مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجع

 جاي وي به گزینش معرفي خواهد شد.هب

شدگان اصلي پس از اعالم نهایي حداکثر یکماه فرصت خواهند داشات جهات تکميال مادارک و طاي مراحال        پذیرفته -18/7

 استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمایند. 

 در گاردد. اخاذ ماي  در محل مورد تقاضا خادمت  سال  5جهت اشتغال به مدت  تعهد محضريیي، پذیرفته شدگان نهااز  -15/7

 شود. آنان لغو و از وجود افراد ذخيره استفاده مي حکم استخدامي صورت عدم اجراي تعهد و یا انصراف از خدمت

اهاد باود وداوطلباان اطالعاات     هرگونه اطالع رساني درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتي به صورت همزماان خو  -16/7

 مورد نياز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.



     
باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضيان تکميل برگ درخواست شاغل ماي باشاد الزم اسات درتکميال آن نهایات        -17/7

 هيچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود. دقت را به عمل آورده و
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