
»بسمه تعالی « 

آگهی استخدام پیمانیاصالحیه 

قانون برنامه 20بر اساس بند ب ماده در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز خودبمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت 8/2/95د مورخ /291/209و مجوز شماره کشور اقتصادي اجتماعی و فرهنگیپنجم توسعه

و 17/9/89مورخ 47782/200و شماره 23/8/89مورخ 43957/200مجوزهاي شماره باقیمانده از محل بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 
نفر، افراد واجدالشرایط را از طریق 32تعداد به و سرمایه انسانی رییس جمهورمعاونت توسعه مدیریت 3/12/90مورخ31137/90/220
. هاي عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نمایدکتبی در حیطهامتحان

»جدول نیازهاي استخدامی«

تعداد مورد جنسیتمحل جغرافیایی خدمتعنوان رشته شغلیردیف
شرایط احرازنیاز زنمرد

کارشناس بهداشت 1
مدارس

ستاد مرکز نفر فهرج1
بهداشت شهرستان 

فهرج
-1نفر

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس در 
یکی از رشته هاي بهداشت عمومی 

بهداشت -)گرایش بهداشت خانواده(
تغذیه-مدارس

کارشناس مبارزه با 2
بیماریها

مرکز بهداشتی نفر فهرج1
-درمانی فهرج

نفر5

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس 
در یکی از رشته هاي مبارزه با 

حشره شناسی پزشکی و - بیماریها
بهداشت عمومی-مبارزه با ناقلین

ستاد  مرکز نفر ریگان2
-بهداشت ریگان

ستاد مرکز نفر نرماشیر 2
-بهداشت نرماشیر

کارشناس بهداشت 3
محیط 

مرکز بهداشتی نفر فهرج 2
درمانی اسدآباد 

اولیاء

نفر7
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس 
یا فوق لیسانس در رشته مهندسی 

بهداشت محیط 

ستاد  مرکز 
بهداشت فهرج

ستاد  مرکز نفر ریگان 2
بهداشت ریگان

 مرکز بهداشتی 
درمانی محمدآباد 

ریگان
مرکز بهداشتی نفر نرماشیر 3

درمانی قلعه شهید 
نرماشیر

 مرکز بهداشتی 
درمانی علی آباد 

تدین
مرکز بهداشتی 
درمانی شهري 

نظام شهر
-



کارشناس بهداشت 4
خانواده

مرکز ستاد نفر فهرج 1
نفر1-بهداشت فهرج

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس 
گرایش (در رشته بهداشت عمومی 
)بهداشت خانواده

کارشناس آموزش 5
سالمت

مرکز ستاد نفر فهرج1
-بهداشت فهرج

نفر2

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس در 
گرایش (رشته بهداشت عمومی 

یا مدرك تحصیلی ) بهداشت خانواده
فوق لیسانس در رشته آموزش 

مشروط به (بهداشت و ارتقاء سالمت 
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس 

) بهداشت عمومی

مرکز ستاد نفر نرماشیر1
بهداشت نرماشیر

-

کارشناس 6
آزمایشگاه

مرکز بهداشتی نفر فهرج 1
-درمانی فهرج

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس نفر3
در رشته علوم آزمایشگاهی مرکز ستادنفر ریگان2

بهداشت ریگان

کارشناس تعالی 7
سازمانی سالمت

شبکه ستادنفر نرماشیر 1
-بهداشت نرماشیر

نفر2
دارا بودن مدرك تحصیلی 

در یا فوق لیسانس لیسانس 
رشته مدیریت خدمات بهداشتی 

ودرمانی 
شبکه ستاد نفر ریگان 1

-بهداشت ریگان

کارشناس بهداشت 8
روان

شبکه ستاد نفر ریگان1
بهداشت ریگان

2 نفر
دارا بودن مدرك تحصیلی 

فوق لیسانس در یالیسانس 
رشته روان شناسی بالینی  ستاد شبکه نفر نرماشیر1

بهداشت نرماشیر

)گارشناس(ماما9
مرکز بهداشتی نفر ریگان2

درمانی 
محمدآباد ریگان

-2دارا بودن مدرك تحصیلی نفر
لیسانس در رشته مامایی

)کاردان(ماما10

مرکز بهداشتی نفر ریگان1
درمانی 

فوق دارا بودن مدرك تحصیلی نفر2-محمدآباد ریگان
در رشته ماماییدیپلم مرکز بهداشتی نفر نرماشیر1

درمانی روستایی 
قلعه شهید

کاردان مبارزه با 11
بیماریها 

مرکز بهداشتی نفر فهرج1
درمانی 

محمدآباد 
دهگاوي

-1نفر
دارا بودن مدرك تحصیلی فوق 

رشته بهداشت دیپلم در 
)مبارزه با بیماریها(عمومی

کاردان بهداشت 12
خانواده

مرکز بهداشتی نفر فهرج1
درمانی اسدآباد 

اولیاء فهرج

-4نفر
دارا بودن مدرك تحصیلی فوق 
دیپلم در رشته بهداشت عمومی 

)گرایش بهداشت خانواده( نفر ریگان3

مرکز بهداشتی 
درمانی گنبکی 

ریگان
مرکز بهداشتی 
درمانی شلتوك 

آباد ریگان
مرکز بهداشتی 

درمانی 
محمدآباد ریگان



شرایط عمومی استخدام پیمانی-1
تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی -1/1
داشتن تابعیت ایران-2/1
)ویژه برادران(یا معافیت دائم از خدمت داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی -3/1
عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان-4/1
عدم سابقه محکومیت جزایی موثر -5/1
موجب آراي مراجع قانونی هاي دولتی بهنداشتن منع استخدام دردستگاه-6/1
. هـاي دولتـی و یـا بازنشسـته و بازخریـد خـدمت باشـند       داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه-7/1
التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -8/1
شـوند بـر اسـاس دسـتورالعمل     داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی براي انجام کاري که براي آن استخدام مـی -9/1

مصوب از سوي هیأت امناء موسسه 

شرایط اختصاصی استخدام پیمانی -2
سـال تمـام بـراي دارنـدگان دیـپلم      25حـداکثر و ) سال بـراي دارنـدگان دیـپلم بهیـاري    18(سال سن تمام 20حداقلداشتن -1/2

سـال تمـام بـراي دارنـدگان مـدارك تحصـیلی       40سال تمام براي دارندگان مدارك تحصیلی کـاردانی وکارشناسـی ،  35بهیاري، 
اولین روز شروع ثبت نام آزمون4/3/95تا  تاریخ سال براي دارندگان مدارك تحصیلی دکتري و باالتر 45ارشد و کارشناسی 

.موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره
به طور داوطلبانه خـدمت  ) 29/5/1367ت لغای31/6/1359ازتاریخ (داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل ) الف

نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستري ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیـت  
درجبهه هاي نبرد حق علیه باطل 

االتر، همسـر و  بـ و%) 25(درصـد پـنج وبیستجانبازانو فرزندانهمسرشهدا،و فرزندان همسرآزادگان،وجانبازان)ب
از شـرط حـداکثر   )با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهـه (و رزمندگاناسارتسالیکبااليوسالیکفرزندان

.سن معاف می باشند

، همسر و فرزنـد آزاده کمتـر از یکسـال    %)25( بیست و پنج درصدزیرخواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان ) ج
سال 5اسارت تا میزان 

داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته انـد  ) د
. به میزان خدمت غیررسمی آنها

مدت خدمت سربازي) هـ
دمت نیروي انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهـدین خـدمت   داوطلبانی که طرح خ)و

قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 
.مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست داراي معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند-2/2

دانشکده / ون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهاي تابعه دانشگاهمشمولین قان-1تبصره
.دانشکده شرکت نمایند/ هاي استخدام پیمانی همان دانشگاهتوانند صرفاً در آزمونباشند، میمی



بت بـه تمدیـد طـرح آنـان اقـدام شـده       نسـ 16/7/93مورخ 854/100در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  -2تبصره
ضـمناً مشـمولین   . است، نیازي به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طـرح اینگونـه افـراد کفایـت مـی نمایـد      

.هاي علوم پزشکی شرکت نماینددانشکده/ توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاهمذکور می

نام ومدارك مورد نیاز نحوه ثبت-3
ــاریخ   -1/3 ــا ت ــزم هســتند حــداکثر ت ــی   10/3/95متقاضــیان واجــد شــرایط مل ــه آدرس اینترنت ــام الکترونیکــی ب ــه ثبــت ن نســبت ب

www.mubam.ac.irاقدام نمایند.
: مقدماتیمدارك مورد نیاز ثبت نام -2/3

تکمیل برگ درخواست شغل ) الف
زد بانـک  نـ 2177783812001ریال به حساب شـماره  ) صدوشصت هزار(160000رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ) ب

عنـوان حـق شـرکت درامتحـان عمـومی و تخصصـی       بـه ملی مرکزي  به نام درآمدهاي متفرقه دانشگاه علوم پزشکی بـم   
و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مـذکور معـاف مـی    پردازند مبلغ مذکور را می%) 50(داوطلبان  ، ایثارگران پنجاه درصد

. باشند
که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه بانضمام فـیش بـانکی اسـکن و ارسـال     3×4یک قطعه عکس ) ج

.شود
.شودنمیبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد -3/3
:مرحله اول امتحانمدارك مورد نیاز پس از قبولی در-4/3

روز کـاري پـس از اعـالم نتـایج از سـوي      5داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارك ذیـل را ظـرف مـدت    
موظـف اسـت کلیـه تصـاویر     دانشـگاه . دانشگاه به همراه اصل مدارك به کارگزینی دانشگاه حضوراً ارائه و رسید دریافـت نماینـد  

.مدارك را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نماید
اصل آخرین مدرك تحصیلی به همراه تصویر آن-
اصل کارت ملی به همراه تصویر آن-
اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن -
)ویژه برادران(اه تصویر آناصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همر-
اصل پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن-
اصل مدارك دال بر بومی بودن به همراه تصویر آن–
اصل مدارك دال بر ایثارگري ،معلولین عادي حسب مورد از مراجع ذیربط به همراه تصویر آن-
اصل سایرمدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت به همراه تصویر آن-

مدرك تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشـکان وپیراپزشـکان یـا معافیـت از مراجـع ذیـربط اسـتعالم خواهـد شـد          : تبصره 
.وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالك قطعی براصالت مدارك نخواهد بود



زمان ومحل توزیع کارت -4
13/3/95و 12/3/95مـورخ  چهارشـنبه  و پـنج شـنبه    هاي عمومی و تخصصـی درروزهـاي  کارت ورود به جلسه امتحان توانمندي

همچنـین زمـان ومحـل برگـزاري امتحـان در      .قابل چـاپ خواهـد بـود    www.mubam.ac.irز طریق سایت اینترنتی به آدرس ا
.اطالع داوطلبان خواهد رسید وزیع کارت بههنگام ت

:مواد امتحان براي مقاطع کاردانی و باالتر عبارتند از -5
-فـن -4ریاضی وآمـار مقـدماتی   -3) عمومی(زبان انگلیسی -2زبان وادبیات فارسی -1: امتحان توانمندیهاي عمومی شامل-1/5

سـوال بـه صـورت    ) 90(اجتمـاعی ومبـانی قـانون درمجمـوع بـه تعـداد      اطالعـات سیاسـی و  -6معارف اسالمی -5آوري اطالعات 
. پاسخ غلط محاسبه خواهد شدچهارضمناً نیم نمره منفی به ازاي هر . طراحی می گردد) نیم(5/0چهارگزینه اي با اعمال ضریب 

. شودر موارد امتحان توزیع میباشند وامتیاز آن درسایهاي دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف میاقلیت: تبصره
سوال  به صورت چهار گزینه اي 45امتحان تخصصی شامل سواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد -2/5

. ضمناً یک نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. طراحی خواهد شد3با اعمال ضریب 

مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاري -6
فـن  -4ریاضـی وآمـار مقـدماتی    -3) عمومی(زبان انگلیسی -2زبان وادبیات فارسی -1: امتحان توانمندیهاي عمومی شامل-1/6

سـوال بـه صـورت    ) 90(اطالعـات سیاسـی واجتمـاعی ومبـانی قـانون درمجمـوع بـه تعـداد        -6معارف اسالمی -5آوري اطالعات 
.ضمناً نیم نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. طراحی می گردد) نیم(5/0اي با اعمال ضریب چهارگزینه

اقلیت هاي دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند وامتیـاز آن درسـایر مـوارد امتحـان توزیـع  مـی       : تبصره
.شود

3سوال و بـه صـورت چهـار گزینـه اي بـا اعمـال ضـریب        45امتحان تخصصی شامل سواالت مرتبط با رشته بهیاري به تعداد -2/6
. ضمناً یک نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. طراحی خواهد شد

تذکرات -7
ماه  سـابقه  حضـور داوطلبانـه در جبهـه هـاي جنـگ تحمیلـی        6ل ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداق-1/7

دارند و نیز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سـال و بـاالي یـک سـال اسـارت و رزمنـدگان بـا سـابقه         
گهی با رعایـت قـوانین   ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآ6حداقل 

.ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود
. درصد آن برابر قوانین ومقررات براي پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد) 30(از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی -2/7

غل و فرزنـدان و همسـران شـهداء و فرزنـدان و     درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقـد شـ  ) 25(الذکر، بیست وپنج درصد فوق30از 
سال و باالي یکسال اسارت و خواهر و بـرادر  درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یک) 25(همسران جانبازان بیست وپنج 

6ان با سـابقه حـداقل   درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگ) 5(شهید معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج
) 1(درصد وآزادگـان زیـر یـک    ) 25(ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج 

.سال اسارت اختصاص می یابد
دانشکده /مراکز تابعه دانشگاهبازنشسته ) و باالتر، آزاده، اسیر و مفقوداالثر%) 25(شهید، جانباز بیست و پنج درصد(فرزندان : تبصره

.نیز مشمول بند فوق هستند



درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثـارگران واجـد شـرایط کـه در زمـان مقـرر ثبـت نـام         5انتخاب ایثارگران در حد سهمیه -3/7
. نموده اند، انجام خواهد شد

. ایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفتدرصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با س30پذیرش مازاد بر -4/7
جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازي بـه  -5/7

. اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند
درصـد سـهمیه قـانونی مربوطـه     ) 3(هـی بـه ترتیـب نمـره فضـلی ازسـه       معلولین عادي به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگ-6/7

.برخوردار خواهند بود
تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی - 7/7

. یابداختصاص می
:از شرایط ذیل باشدداوطلب بومی به ا فرادي اطالق می گردد که واجد یکی -8/7

.شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد) الف
که شهرستان یا استان محل ) اعم از شاغل و یا بازنشسته(همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح) ب

.زنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشدخدمت فعلی یا با
را به صورت متوالی یا متناوب ) ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه(سال از سنوات تحصیلی) 4(داوطلب حداقل چهار) ج

.در شهرستان ویا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد
سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا ) 4(داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وي، حداقل چهار) د

).پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.(براي استخدام را داشته باشند
.ین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام می باشدمبناي استان و شهرستان براي تعی: 1تبصره
تکمیل شهرستاندرصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته هاي شغلی مندرج در آگهی از بین متقاضیان بومی : 2تبصره

استان و سپس نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی
.متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد

.داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود-9/7
و همچنـین   تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشـرایط احـراز مشـاغل در آگهـی اسـتخدامی     مدارك تحصیلی باالتر یا پائین-10/7

.باشدمدارك معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی
مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از -11/7

ایط منـدرج در آگهـی اسـت داوطلـب از     مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شر
.گرددانجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم مزبور لغو وبالاثر می

. باشدانتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شده می-12/7
نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعـالم شـده در آگهـی اسـتخدامی باشـد،      در مواردي که 

هـاي  هـاي تخصصـی مـالك انتخـاب خواهـد بـود؛ و در صـورت برابـر بـودن نمـره آزمـون توانمنـدي            ابتدا نمره آزمون توانمندي
. د گرفتتخصصی، انتخاب اصلح از سوي هسته گزینش، مالك عمل قرار خواه



داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه -13/7
جـاي وي  درصورت عدم مراجعه، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به. براي تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند

.واهد شدبه گزینش معرفی خ
شدگان اصلی پس از اعالم نهایی حـداکثر یکمـاه فرصـت خواهنـد داشـت جهـت تکمیـل مـدارك و طـی مراحـل           پذیرفته-14/7

. استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمایند
. گـردد در محل مورد تقاضا خدمت اخذ میسال10تعهد محضري جهت اشتغال به مدت از پذیرفته شدگان نهایی، -15/7

.در صورت عدم اجراي تعهد و یا انصراف از خدمت حکم استخدامی آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود
هرگونه اطالع رسانی درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطالعـات مـورد   -16/7

.نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد
باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم است درتکمیل آن نهایت دقـت را  -17/7

.به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود
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