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 جْت تأمهني ًنأشٍ   دسًظشداسد  ششکت طشف لشاسداد داًشگاُ علَم پضشکی ٍخذهات تْذاشتی دسهاًی کشدستاى 

تشگضاس  آصهَى  ششایط اصطشیكاصهناى افشاد ٍاجذ سا  ًنشٍ  خذهاتیًفش  454   تعذاد  ،داًشگاُ هَسدًناص  خذهاتی

تأِ  اصتخش خصَصی ٍ خشیذ خذهات  اصطشیك اًجام هشاحل گضیٌشی ٍ (طثك هفاد ایي آگْی عوَهیدسٍس ) کتثی 

 ًوایذ. تمهني تحت پَشش آى داًشگاُ  تشا  خذهت دس ٍاحذّا  تاتعِ صَست ششکتی

 

عمذلشاسدادهستمنن ،جزب ٍتکاسگنش  ٍیا  هثٌی تش الصم تِ رکشاست داًشگاُ ّنچگًَِ تعْذ *

 پزیشفتِ شذگاى ًخَاّذ داشت. نت خذهتی تثذیل ٍضع

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

 «آگْی تکاسگنش  ًنشٍ  خذهاتی تِ صَست ششکتی  » 

 

 : گشاهی داٍطلثاى تَجِ لاتل

 
ٝ  ايٙشط٘شي دبيٍبٜ ططيك اظ " ٔٙحػطا اِىشطٚ٘يىي، ثػٛضر اسشرسأي آظٖٔٛ ٘بْ ثجز ْ Emp.poorsam.ir آزضس ثه  ا٘دهب

 ثطاي زاٚطّجبٖ ٚ ثٛزٜ ٔٛخٛز ايٙشط٘شي ٘بْ ثجز افعاضي ٘طْ ثط٘بٔٝ زض فطْ سىٕيُ ٘حٜٛ خبٔع ضإٞٙبي " ضٕٙب ضٛز، ٔي

 .ٕ٘بيٙس ٔطثٛطٝ ٔطاخعٝ ضإٞٙبي ثٝسٛا٘ٙس  ٔي ثيطشط اطالعبر وست

ُ  وّيٝ ا٘دبْ ثٝ ٔٙٛط ٟ٘بيي ٘بْ ٚثجز ضسٜ ططاحي اي چٙسٔطحّٝ غٛضر ثٝ ٘بْ ثجز ٜ   ٚ زضيبفهز  ٔطاحه  ٚ ضهٕبضٜ دطٚ٘هس

 ثٝ ضإٞٙبيي اضائٝ ثٝ ٔٙظٛض " غطفب زضآٌٟي ضسٜ زضج ٘ٛيس ديص فطْ اسز شوط ثٝ الظْ. ثبضس ٔي سيسشٓ اظ وسضٍٞيطي

 .ثبضس ٔي ايٙشط٘شي دبيٍبٜ ثٝ ٔطاخعٝ اظ لجُ ٘بْ ثجز اطالعبسي الالْ ٚسٟيٝ زاٚطّت

: دطزاذز ٞعيٙٝ ثجز ٘بْ ثٝ غٛضر ايٙشط٘شي ا٘دبْ ٔي ضٛز، زاٚطّجبٖ الظْ اسز ثب اسشفبزٜ اظ وبضسٟهبي ثهب٘ىي ع هٛ    1سصوط

 بْ الساْ ٕ٘بيٙس.ضجىٝ ضشبة  وٝ دطزاذز اِىشطٚ٘يىي آٟ٘ب فعبَ ٔي ثبضس  ٘سجز ثٝ ذطيس وبضر اعشجبضي ثجز ٘

 سٟيٝ ٕ٘بييس  ايٗ آٌٟي ٘بْ ثجز ٘حٜٛ ثرص زض ٔٙسضج سٛضيحبر طجك ضا عىس ذٛز اسىٗ دبيٍبٜ ثٝ اظٔطاخعٝ :  لج2ُسصوط
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 زاضشٗ سبثعيز ايطاٖ -1/1

 ٔطزاٖ.ا٘دبْ ذسٔز زٚضٜ ضطٚضر يب ٔعبفيز لب٘ٛ٘ي زائٓ ثطاي  -2/1

 .ٚضٚاٍ٘طزاٖ عسْ اعشيبز ثٝ زذب٘يبر ٚٔٛازٔرسض -3/1

 ٘ساضشٗ سبثمٝ ٔحىٛٔيز خعايي ٔؤثط.-4/1

 زاضشٗ سالٔز خسٕب٘ي ٚضٚا٘ي ٚسٛا٘بيي ثطاي ا٘دبْ وبضي وٝ ثٝ ذسٔز ٌطفشٝ  ٔي ضٛ٘س. -5/1

يٖٛ دعضهىي زا٘طهٍبٜ   سٛضيح:ٔعبفيز دعضىي زضغٛضسي وٝ ٔب٘ع اظا٘دبْ ٚظبيف ٔحِٛٝ ٘جبضس ٔطهطٚط ثهٝ سیييهس وٕيسه    

 ٔطثٛطٝ ثالٔب٘ع اسز.

 اعشمبز ثٝ زيٗ ٔجيٗ اسالْ يبيىي اظ ازيبٖ ضٙبذشٝ ضسٜ زضلبٖ٘ٛ اسبسي خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ. -6/1

 اِشعاْ ثٝ لبٖ٘ٛ اسبسي خٕٟٛضي اسالٔي ايطاٖ. -7/1

 

 

  سبسبضيد ا٘شطبض آٌٟيسبَ(40)سٕبْ ٚحساوثط چُٟ سبَ (سب18َ)ٞيدسٜزاضشٗ حسالُ سٗ -1/2

 

 

 

 :ٌيطز ٔي ا٘دبْ شيُ ضطح ثٝ ايٙشط٘شي سبيز ططيك اظ ٚ اِىشطٚ٘يىي غٛضر ثٝ ٘بْ ثجز
 :Emp.poorsam.irايٙشط٘شي ثٝ آزضس دبيٍبٜ ثٝ ٚضٚز 1-

 ٚسبييسآٟ٘ب ٞطٔطحّٝ ٘بْ ثجز فطْ سىٕيُ 2-
 زاٚطّت سٛسط ٚاضزضسٜ اطالعبر ثٝ ثبسٛخٝ ٟ٘بيي سبييسيٝ 3-

 وسضٍٞيطي ٚ دطٚ٘سٜ ضٕبضٜ زضيبفز 4-
ٜ  اطالعهبر  حهبٚي  وٝ اظچبح، دس آٖ أ بي ٚ ٘بْ ثجز سيسشٓ سٛسط ضسٜ اضائٝ فطْ چبح 5-  سٛسهط زاٚطّهت   ٚاضزضهس

 .ثبضس ٔي 
 
 

رهگيزي اس سيستن هي باشد و پس اس تذكز ههن : ثبت نام هنوط به تكويل كليه هزاحل و دريافت شواره پزونده و كد 

 تاييد نهايي فزم اينتزنتي توسط داوطلب ، اطالعات آى به هيچ عنواى قابل تغييز نوي باشد .

 

 

 

 

 

 

ناص :3 ام ٍهذاسن هَسدً ً ثثت   .ًحَُ 

 .ششایط عوَهی  4

اختصاصی  2  .ششایط 
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 سىٕيُ ثطي زضذٛاسز ضغُ -اِف

زضغس ٔجّغ ٔصوٛض ضا ٔي دطزاظ٘س ٚفطظ٘ساٖ ضهبٞس اظدطزاذهز   50ايثبضٌطاٖ ) ،  ضيبَ 300000    دطزاذز ايٙشط٘شي ثٝ ٔجّغ -ة

 ٔجّغ ٔصوٛضٔعبف ٔي ثبضٙس.(

  ثبضس. Emp.poorsam.irثٝ آزضس: وٝ ثبيسشي ٔشٙبست ثبسٛضيحبر سبيز ايٙشط٘شي 3×4اسىٗ يه لطعٝ عىس -ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)الکتشًٍنکی(: -4/3 ام  ً ثثت  اص  ن ً  هذاسن هَسد 

 

  ًحَُ تْنِ فایل تصَیشداٍطلة :

ثجز ٘بْ، فبيُ سػٛيطفطز زاٚطّت ٔي ثبضهس،ثٙبثطايٗ الظْ اسهز زاٚطّجهبٖ    يىي اظالالْ اطالعبسي الظْ ثطاي 
لجُ اظٔطاخعٝ ثٝ دبيٍبٜ ايٙشط٘شي ثجز ٘بْ اِىشطٚ٘يىي ،فبيُ ٔطثهٛط ثهٝ عىهس ذٛزضأطهبثك ضهطايط شيهُ       

 سٟيٝ ٕ٘بيٙس.

 dpi100ٚثبزضخهٝ ٚضهٛح      GrayScale 256ٚثهٝ غهٛضر   3*4فبيُ ٔطثٛطٝ الظْ اسز ثب اسىٗ عىهس   -1

 شذيطٜ ضسٜ ثبضس. JPGفطٔز ٚثب
 ويّٛثبيز ثبضس.70حدٓ فبيُ اضسبِي ثبيسوٕشطاظ -2
 عىسي وٝ سػٛيطاظضٚي آٖ سٟيٝ ٔي ضٛز الظْ اسز سٕبْ ضخ ثٛزٜ ٚزضسبَ خبضي سٟيٝ ضسٜ ثبضس. -3
 ديىسُ ثبضس 300*400ديىسُ ٚحساوثط 200*300اثعبز سػٛيطاضسبِي ثبيسحسالُ  -4
 ثسٖٚ چطذص سٟيٝ ضسٜ ٚ فبلس ٞط ٌٛ٘ٝ حبضيٝ ظائس ثبضس .سػٛيط ثبيس زض خٟز غحيح ٚ  -5
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ٝ  ٔؤظف ٞسشٙس ٔهساضن شيهُ ضا   اعالْ ٔي ضٛ٘س اِٚيٝ أشحبٖ()اعالْ ٘شبيح ثطاثطظطفيز آٟ٘ب وٝ اسبٔي  زاٚطّجب٘ي   زضزٚ٘سهر

ضطوز ثٝ آزضسي وهٝ ٔشعبلجهبعاعالْ ذٛاٞسٌطزيهس    ثٝ ٕ٘بيٙسٜ  ثٝ ٕٞطاٜ اغُ ٔساضن ،٘شبيحضٚظ وبضي دس اظ اعالْ 5ظطف ٔسر 

 اضائٝ ٚضسيس زضيبفز ٕ٘بيٙس.  ح ٛضاع

  اغُ ثٝ ٕٞطاٜ سػٛيطآذطيٗ ٔسضن سحػيّي -

 سػٛيط وبضر ّٔياغُ ثٝ ٕٞطاٜ  -

 اغُ ثٝ ٕٞطاٜ سػٛيطسٕبْ غفحبر ضٙبسٙبٔٝ  -

ِغبيز دبيبٖ ّٟٔز ثجهز  ٚيژٜ ثطازضاٖ(بْ ٚظيفٝ عٕٛٔي يب ٔعبفيز زائٓ )اغُ ثٝ ٕٞطاٜ سػٛيطوبضر دبيبٖ ذسٔز ٘ظ -

 ٘بْ.

 اغُ ثٝ ٕٞطاٜ سػٛيطٔساضن زاَ ثط ثٛٔي ثٛزٖ  -

 ٕطاٜ سػٛيطٔساضن زاَ ثط ايثبضٌطياغُ ثٝ ٞ -

 سػٛيطسبيط ٔساضن طجك ٔفبزآٌٟي حست ضطٚضراغُ ثٝ ٕٞطاٜ   -

 ٘يىي چبح ضسٜ وٝ حبٚي أ بءٚاثطاٍ٘طز زاٚطّت ،وسضٍٞيطي ٚضٕبضٜ دطٚ٘سٜ ثبضس.ٚفطْ ثجز ٘بْ اِىشط -

 

- . 

ٔٛضذههٝ   ضههٙجٝ ِغبيههز دبيههبٖ ٚلههز ضٚظ 17/11/1394ضٚظ ضههٙجٝ ٔٛضذههٝاظ ٔشمبضههيبٖ ٚاخسضههطايط ّٔههعْ ٞسههشٙس -1/4

 الساْ ٕ٘بيٙس. Emp.poorsam.ir  سجز ثٝ ثجز ٘بْ اِىشطٚ٘يىي ثٝ آزضس ايٙشط٘شي : ٘ 24/11/1394

  ثٝ ثجز ٘بْ ٘بلع ٚاضسبَ ٔساضن ٘هبلع سطسيهت اثهطزازٜ ٘رٛاٞسضهس ٚ ٚخهٜٛ دطزاذشهي ثهٝ ٞهيت ٚخهٝ ٔسهشطز           -2/4

 ٕ٘ي ضٛز.

 

 

ضٚظٞبي سٝ ضٙجٝ،چٟبضضهٙجٝ ٚدٙدطهٙجٝ      ٔي سٛا٘ٙسآظٖٔٛ،زاٚطّجبٖ خٟز ضٚئيز ٚ دطيٙز وبضر ٚضٚز ثٝ خّسٝ   -1/5

 ثههب زضج وههس ّٔههي ٚ وههس ضٍٞيههطي زض ٔحههُ ٔههٛضز ٘ظههط زض سههبيز   27/11/1394ٚ28/11/1394ٚ29/11/1394ٔٛضذههٝ 

اطهال   ٝ ث وبضر ٚضٚز ثٝ خّسٝالساْ ٕ٘بيٙس . ٕٞچٙيٗ ظٔبٖ ٚ ٔحُ ثطٌعاضي أشحبٖ زض  Emp.poorsam.irاِىشطٚ٘يىي

 زاٚطّجبٖ ذٛاٞس ضسيس.

ثٝ خّسٝ آظٖٔٛ اِعأي ٔهي ثبضهس زضريهط ايهٗ غهٛضر      ضٙبسٙبٔٝ يب وبضر ّٔي خٟز ٚضٚز  :ٕٞطاٜ زاضشٗ اغُتزکشهْن

 اظٚضٚز افطاز ثٝ خّسٝ ٕٔب٘عز ثٝ عُٕ ذٛاٞس آٔس.

 هْلت ثثت ًام:-4

 

لثَلی دس -2/3 اص  ناص پس   :  آصهَىهذاسن هَسدً

 

تَصیع کاست - 5  صهاى ٍهحل 
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 ٔعهبضف اسهالٔي   -3ظثهبٖ اٍّ٘يسهي  عٕهٛٔي     -2ظثهبٖ ٚازثيهبر فبضسهي     -1أشحبٖ سٛإ٘ٙسيٟبي عٕٛٔي ضهبُٔ :   -1/6

ٖ   اطالعبر سيبسي ٚاخشٕهبعي  -4  ( سهٛاَ ثهٝ غهٛضر      90سعهساز)  زض ٔدٕهٛ     ، فهٗ آٚضي اطالعهبر   - 5 ٚٔجهب٘ي لهب٘ٛ

 ذٛاٞس ضس.ططاحي  چٟبضٌعيٙٝ اي 

الّيز ٞبي زيٙي اظ دبسرٍٛيي ثٝ سٛاالر ٔعبضف اسالٔي ٔعبف ٔي ثبضهٙس ٚأشيهبظ آٖ زضسهبيطٔٛاضز أشحهبٖ      سجػطٜ :

 سٛظيع ٔي ضٛز.

 

 

ٚثطاسبس ٔمطضار ٔٙسضج  ثرص ذػٛغيثبسٛخٝ ثٝ ايٙىٝ دصيطفشٝ ضسٌبٖ اظططيك عمسلطاضزاز ثبضطوز -1/7

زا٘طٍبٜ عّْٛ دعضىي وطزسهشبٖ ٞيچٍٛ٘هٝ   ،زضلبٖ٘ٛ وبضثٝ وبضٌيطي ذٛاٞٙس ضس ِصا زضغٛضر دصيطفشٝ ضسٖ 

 عمس لطاضزاز ٔسشميٓ ،خصة ٚثٝ وبضٌيطي ٚيبسجسيُ ٚضع دصيطفشٝ ضسٌبٖ ٘رٛاٞس زاضز . سعٟسي ٔجٙي ثط

ٔبٜ  سهبثمٝ  ح هٛض زاٚطّجب٘هٝ زض خجٟهٝ      6حسالُ  ايثبضٌطاٖ ضبُٔ خب٘جبظاٖ ، آظازٌبٖ ٚضظٔٙسٌب٘ي وٝ -2/7

ٞبي خًٙ سحٕيّي زاض٘س ٚ٘يع ذب٘ٛازٜ ٞبي ٔعظٓ ضٟساء ،ٔفمٛزيٗ ٚخب٘جبظاٖ زضغهٛضر زاضا ثهٛزٖ ضهطايط    

 ٔٙسضج زضآٌٟي ثب ضعبيز لٛا٘يٗ ٚٔمطضار ٔطثٛط  اظ اِٚٛيز لب٘ٛ٘ي ثطذٛضزاض ذٛاٞٙس ثٛز.

ايثهبضٌطاٖ  اسهشرساْ  ( زضغهس آٖ ثطاثهط لهٛا٘يٗ ٚٔمهطضار ثهطاي      30سي )اظ وُ سٟٕيٝ اذشػبظ يبفشٝ  -3/7

ذب٘ٛازٜ ٞبي ضبٞس ،خب٘جبظاٖ ٚآظازٌبٖ ،ٕٞسط ٚفطظ٘هساٖ   ( زضغس آٖ ثٝ 25اذشػبظ ٔي يبثس ثيسز ٚدٙح )

آظازٌهبٖ يهه سهبَ ٚثهبالي يهه سهبَ       %(ٚثبالسط فطظ٘ساٖ ٕٚٞسطاٖ 25ضٟساء ٚخب٘جبظاٖ ثيسز ٚدٙح زضغس )

%(سهٟٕيٝ اسهشرسأي ضا٘يهع ثهٝ ضظٔٙهسٌبٖ      5ٛاٞط ٚثطازض ضهبٞس اذشػهبظ ٚدهٙح زضغهس)    اسبضر ،اسطاءٚذ

ثبسبثمٝ حسالُ ضص ٔبٜ ح ٛضزاٚطّجب٘ٝ زضخجٟٝ ٞب ٕٚٞسط ٚفطظ٘ساٖ آ٘بٖ ٚفطظ٘ساٖ خب٘جهبظاٖ ظيطثيسهز   

 اذشػبظ ٔي يبثس %(ٚآظازٌبٖ وٕشطاظيه سبَ اسبضر 25ٚدٙح زضغس )

 زضٔٛاضزيىٝ ٘يبظ ثٝ سرػع زاضز ضعبيز ضطايط عّٕي )ضطايط احطاظ ٔٙسضج زضآٌٟي اسشرساْ (اِعأي اسز. 

اظططيهك سهبظٔبٖ ثٙيبزضهٟيس     )ذهبضج اظ٘طهط آٌٟهي(   لبٖ٘ٛ خهبٔع ايثهبضٌطاٖ   %ايثبضٌطاٖ ٔطَٕٛ 25سجػطٜ:

ٚأٛضايثههبضٌطاٖ اسههشبٖ الههساْ ٌطزيههسٜ اسههز ثههسيٟي اسههز ٔطههِٕٛيٗ ثٙسٔصوٛضزضغههٛضر سٕبيههُ ثههسٖٚ    

 ٔي سٛا٘ٙس زضآظٖٔٛ ضطوز ٕ٘بيٙس. )سٟٕيٝ ثيسز ٚدٙح زضغس ايثبضٌطاٖ(زض٘ظطٌطفشٗ سٟٕيٝ اسشرسأي

ٔي ثبضس)ضظٔٙسٌبٖ  ظٔٙسٌبٖض%(سٟٕيٝ اسشرسأي ثب 5) دٙح زضغسا٘شربة اِٚٛيز زضٔطِٕٛيٗ -4/7

 زضغٛضر ثجز ٘بْ ٚزاضشٗ ضطايط احطاظ الظْ زضحس سٟٕيٝ سعييٗ ضسٜ زضآظٖٔٛ اسشرسأي ٚزاضشٗ ضطايط

ٚسبيط ٔطِٕٛيٗ سٟٕيٝ ٔصوٛض زضاِٚٛيز ثعسي لطاضزاضشٝ طط حس٘ػبة زضآظٖٔٛ ٔعبف ٔي ثبضٙساظضالظْ 

 .ثيٗ ذٛز ثٝ ضلبثز ذٛاٞٙس دطزاذزٚزض

ٔهبٜ ذهسٔز زاٚطّجب٘هٝ زضخجٟهٝ( ضطٚضيسهز      6) ايثبضٌطاٖ ٚضظٔٙهسٌبٖ   4/7، 3/7، 2/7ثٙسٞبئطِٕٛيٗ -5/7
ٌٛاٞي ذٛز ضا اظٔطاخع شيػالح ) سشبزضسيسٌي ثٝ أٛضآظازٌبٖ ، ثٙيبزضٟيس ٚأٛضايثبضٌطاٖ ا٘مهالة اسهالٔي   

ٝ  ثبسهبيطٔساضن  ٔٛضزاذصٕٚٞطاٜ حست(  خٟبزوطبٚضظي ٚظاضر أٛضخٟبزٌطاٖ  –اسشبٖ  يٙهس) ٌهٛاٞي   ٕ٘ب اضائه

6 : اهتحاى   . هَاد 

 تزکشات:  -7
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خب٘جبظاٖ ثبيهس ثبليهس زضغهسخب٘جبظي ٚذهب٘ٛازٜ خب٘جهبظاٖ حشٕهبع ثبيهسثب اذهص ٌهٛاٞي  ازاضٜ وهُ ثٙيبزضهٟيس            
% سبيط ايثبضٌطاٖ( غبزضٌطزيسٜ ٚسبئيسضسٜ ثبضس.ضهٕٙبع  5ٚأٛضايثبضٌطاٖ اسشبٖ  ) ٔجٙي ثط ضِٕٛيز سٟٕيٝ 

ٙبسهبيي اظثٙيبزضهٟيسٚأٛضايثبضٌطاٖ   ذب٘ٛازٜ ٞبي ٔحشطْ ضٟساء ٔي ثبيسشي زضغهٛضر زاضاثهٛزٖ وهبضر ض   
 ي اظثٙيبزٔصوٛضاذص ٚاضائٝ ٕ٘بيٙس.ا٘مالة اسالٔي ثب اضائٝ سػٛيطآٖ ٚزضريطايٗ غٛضر ٌٛاٞ

 يبزآٚضي :  

گَاّی ّا   صادسُ  تَسط اداسات .لزا تِ گَاّنْا  فَق کِ صشفاً تَسط اداسات کل استاى صادسگشدیذُ لاتل لثَل هی تاشذ .4

 .عٌَاى تشتنة اثشدادُ ًخَاّذشذشْشستاى ّا تحت ّنچ 

ّنچگًَِ تعْذ  هثٌی تشعمأذ لأشاسداد هسأتمنن ،جأزب  ٍتأِ      داًشگاُ علَم پضشکی ٍخذهات تْذاشتی دسهاًی کشدستاى  .2

 . ًخَاّذ داشتًنض سا کاسگنش  ٍیاتثذیل ٍضع پزیشفتِ گاى هشوَلني تٌذّا  فَق 

زضغهٛضر ثطذهٛضزاضي اظ ضهطايط     تِ داٍطلثاى تأَهی شْشسأتاى  سٕبٔي ثبليٕب٘سٜ سٟٕيٝ  -6/7

 اذشػهبظ ٔهي يبثهس   آظٖٔٛ سٛإ٘ٙهسيٟبي عٕهٛٔي وشجهي    ٕ٘طٜ ف ّي  ٔٙسضج زض آٌٟي ثٝ سطسيت 

 ثٝ افطازي اطالق ٔي ضٛز وٝ حسالُ زاضاي يىي اظ ٚيژٌيٟبي ظيط ثبضٙس: تَهی شْشستاى 

 اِف(ٔحُ سِٛس زاٚطّت ثب ٔحُ خغطافيبئي ٔٛضز سمبضب يىي ثبضس.

طع سحػيّي اظ ٔمبطع سحػيّي )اثشسائي ،ضإٞٙبيي ٚٔشٛسطٝ(ضا زض ٔحُ خغطافيبيي ٔٛضز ة( حسالُ زٚ ٔم

 سمبضب طي وطزٜ ثبضس.

سبَ اظ سٙٛار سحػيّي آٟ٘ب)اعٓ  3ج( فطظ٘ساٖ دطسُٙ ٘يطٚٞبي ٔسّح زض غٛضسيىٝ ٔحُ 

ضٔحُ ضزسٔٙٛط ثٝ ايٙىٝ ٔحُ ذسٔز د اظاثشسائي،ضإٞٙبئي ٚ ٔشٛسطٝ(ثب ٔحُ ٔٛضز سمبضب يىي ثبضس

 ٘يع ثٛٔي سّمي ٔيطٛ٘س. خغطافيبيي سحػيُ فطظ٘س سعييٗ ضسٜ ثبضس

سجػطٜ: زضغٛضسي وٝ ظطفيز ٔٛضز ٘يبظ زض آٌٟي اظ ثيٗ ٔشمبضيبٖ ثٛٔي ضٟطسشبٖ سىٕيُ ٍ٘طزز 

 دصيطش ثميٝ افطاز سب سىٕيُ ظطفيز اظ ثيٗ زاٚطّجبٖ ثب اِٚٛيز ثٛٔي اسشبٖ ٚ سذس ٔشمبضيبٖ 

 .  ّي غٛضر ٔي دصيطزريط ثٛٔي ثٝ سطسيت ٕ٘طٜ ف

 ثٝ فطزي اطالق ٔي ٌطزز وٝ ٚاخس يىي اظ ضطايط شيُ ثبضس. تَهی استاى-7/7       

 ٔحُ سِٛس ٚي يىي اظ ضٟطسشبٟ٘بي اسشبٖ ثغيط اظ ٔحُ خغطافيبيي ضغُ ٔٛضز سمبضب ثبضس.   -1

ضٟطسهشبٟ٘بي اسهشبٖ   زٚ ٔمطع اظ سٝ ٔمطع سحػيّي اثشسايي، ضإٞٙبيي ٚ يب ٔشٛسطٝ ذٛز ضا زض يىي اظ  -2

 ثغيط اظ ٔحُ خغطافيبيي ضغُ ٔٛضز سمبضب ٌصضا٘سٜ ثبضس.

فطظ٘ساٖ دطسُٙ ٘يطٚٞبي ٔسّح وٝ ٔحُ سٝ سبَ اظ سٙٛار سحػيّي آٟ٘ب زض ٔمبطع اثشهسايي، ضإٞٙهبيي    -3

 ٚ يب ٔشٛسطٝ زض يىي اظ ضٟطسشبٟ٘بي اسشبٖ ثغيط اظ ٔحُ خغطافيبيي ضغُ ٔٛضز سمبضب ثبضس.

س اظخّٕٝ افطازي ثبضٙس وٝ ثٝ ٔٛخت آضاءٔطاخع ل هبيي ٚشيػهالح اظذهسٔز زِٚشهي ٔٙهع      زاٚطّجبٖ ٘جبي-8/7

 ضسٜ ثبضٙس.

٘جبيس ٔشعٟس ذسٔز يب ٔسشرسْ ضسٕي ،ديٕب٘ي سبيط زسشٍبٟٞبي زِٚشي ٚيب وبضٔٙهس ثبظذطيهس    زاٚطّجبٖ -9/7

ّفهبر ازاضي ثهٝ   ضسٜ زسشٍبٟٞبي زِٚشي يب اذطاخي زا٘طٍبٟٞب )وٝ ثٝ ٔٛخت آضاءٞيیر ٞهبي ضسهيسٌي ثهٝ سر   

ثبظ٘طسشٝ زسشٍبٟٞبي  ٔدبظار ثبظذطيسي يب اذطاج اظزسشٍبٜ ٔحُ ذسٔز ٔحىْٛ ضسٜ ثبضٙس(ٕٚٞچٙيٗ افطاز

 اخطايي ثبضٙس.
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اظ عسْ ضعبيز زليك ضٛاثط ٚضطايط اعالْ ضسٜ زضٔشٗ آٌٟي ثطعٟسٜ زاٚطّت ذٛاٞهس   ٔسئِٛيز ٘بضي-10/7

ثٛز ٚزضٞطٔطحّٝ اظ ٔطاحُ ثجز ٘بْ ،أشحبٖ ٚخصة ٔحطظضٛز وٝ زاٚطّت اطالعبر ذالف  ٚالع زازٜ يهب فبلهس   

از ، ضطايط ٔٙسضج زضآٌٟي اسز زاٚطّت اظ ا٘دبْ ٔطاحُ ثعسي ٔحطْٚ ذٛاٞس ضس حشي زضغٛضر ا٘عمبز لطاضز

 لطازاز ٔعثٛض ِغٛ ٚثالاثطٔي ٌطزز.

 اذص ذٛاٞس ضس .ٔشمبضيبٖ زضغٛضر دصيطفشٝ ضسٖ زضأشحبٖ  ٔسضن سحػيّيسبئيسيٝ   -11/7

ديص ثيٙهي   ا٘شربة زاٚطّجبٖ ثٝ سطسيت ثبالسطيٗ ٕ٘طٜ وُ ٔب ذٛشٜ زض آظٖٔٛ ثب زض ٘ظط ٌطفشٗ ظطفيز -12/7

 .ز ٞبي ٔٙسضج زض آٌٟي غٛضر ٔي دصيطزسعساز ٔٛضز ٘يبظ ثب ضعبيز اِٚٛيضسٜ ثٝ ٔيعاٖ 

ا٘شرهبة اغهّح      زاٚطّجبٖ زضيه ضضشٝ ضهغّي يىسهبٖ ثبضهس   زٚيب چٙس ٘فطاظ سجػطٜ:زضٔٛاضزي وٝ ٕ٘طٜ وُ 

ٔههالن عٕههُ  ٔههسيطيز ٌههعيٙص زا٘طههٍبٜ عّههْٛ دعضههىي ٚذههسٔبر ثٟساضههشي زضٔههب٘ي وطزسههشبٖ     اظسههٛي

 لطاضذٛاٞسٌطفز.

فطظ٘ساٖ وبضوٙبٖ ضبرُ ٚثبظ٘طسهشٝ زا٘طهٍبٜ عّهْٛ دعضهىي ٚذهسٔبر ثٟساضهشي زضٔهب٘ي وطزسهشبٖ         -13/7

 ذٛاٞس ضس. حشسبةا2/1زضغٛضر اضائٝ ٔساضن الظْ ٕ٘طٜ وُ ٔىشسجٝ آٟ٘ب ثبضطيت 

ٌهعيٙص زا٘طهٍبٜ عّهْٛ دعضهىي ٚذهسٔبر      ا٘شربة ٟ٘بيي دصيطفشٝ ضسٌبٖ أشحبٖ دس اظ طهي ٔطاحهُ    -14/7

 غٛضر ذٛاٞس ٌطفز. ثٟساضشي زضٔب٘ي وطزسشبٖ 

ٔي ثبضهس الظْ اسهز زضسىٕيهُ    ثبسٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ٔالن ثجز ٘بْ اظٔشمبضيبٖ سىٕيُ ثطي زضذٛاسز ضغُ -15/7

 آٖ ٟ٘بيز زلز ضاثٝ عُٕ آٚضزٜ ٚٞيچٍٛ٘ٝ اغالحبسي دس اظثجز ٘بْ لبثُ دصيطش ٘رٛاٞس ثٛز.

ُ     زضاسجػطٜ: الطاضثٝ عّهٓ وبٔه   ،يٗ حبِز زاٚطّت ثب أ بي فطْ ثجز ٘بْ ٚضهطوز زضآظٔهٖٛ غهطيحبعٚسّٛيحبع

 ضز.اآٌٟي ٕ٘ٛزٜ اسز ٚحك ٞيچٍٛ٘ٝ اعشطاضي ٘رٛاٞس ززٔفب ثٝ 

سالٔز خسٕي ٚضٚحي دصيطفشٝ ضسٌبٖ زضآظٖٔٛ زضايٗ آٌٟي ثبيسشي ثٝ سیييهس ٚاحهس سهٙدص سهالٔز     -16/7

ٖ زا٘طٍبٜ عّْٛ دعضىي ٚذسٔبر ثٟساضشي زضٔب٘ي وطزسشبٖ   آٖ دعضهىي   ٚزضغٛضر ِعْٚ ثٝ سیييس وٕيسهيٛ

يهب عهسْ سٛا٘هبيي ٚي    ثطسس ٚزضغٛضر عسْ سیييس سالٔز خسٕي ٚضٚحي ٞطيه اظدصيطفشهٝ ضهسٌبٖ    زا٘طٍبٜ

 مي ٔي ٌطزز.سٛسط وٕيسيٖٛ دعضىي ،لجِٛي فطز ٔٛضز ٘ظط زضآظٖٔٛ وبٖ ِٓ يىٗ سّزضا٘دبْ ٚظبيف ٔحِٛٝ 

 Emp.poorsam.ir   ثهٝ آزضس : اظ ططيك سهبيز ايٙشط٘شهي    آظٖٔٛ ٞطٌٛ٘ٝ اطال  ضسب٘ي زضذػٛظ -17/7

 ذٛاٞس ثٛز ٚزاٚطّجبٖ اطالعبر ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ضا ثسيٗ ططيك زضيبفز ذٛاٞٙس وطز.

ُ   دصيطفشٝ ضسٌبٖ ثطاسبس خسَٚ ديٛسزثبسٛخٝ ثٝ ايٙىٝ -18/7 زا٘طهٍبٜ  حهٛظٜ خساٌب٘هٝ   ٚزضز ثٝ ضهطح شيه

 (ثىههههبضٌيطي PHCاِف:حههههٛظٜ زضٔب٘ي)ثيٕبضسههههشبٟ٘ب(   ،ة:حههههٛظٜ ثٟساضههههشي)ٔطاوع سههههالٔز ضههههبُٔ

ثطاسبس أشيبظ وست ضسٜ ٚثٝ سطسيت اِٚٛيهز اخهبظٜ ا٘شرهبة يىهي اظزٚ حهٛظٜ شوهط ضهسٜ ثهٝ         ذٛاٞٙس ضس 

زاضاي دصيطفشٝ ضسٌبٖ زازٜ ذٛاٞس ضس ثسيٟي اسز چٙب٘چٝ يىي اظزٚحٛظٜ شوطضسٜ سٛسهط دصيطفشهٝ ضهسٌبٖ    

اِٚٛيز سىٕيُ ٌطزيس ٔبثمي دصيطفشٝ ضسٌبٖ ّٔعْ ثٝ دصيطش حٛظٜ ثبليٕب٘هسٜ ذٛاٞٙهس ثهٛز ٚثبأ هبي فهطْ      

 سمبضبي ثجز ٘بْ حك ٞطٌٛ٘ٝ اعشطاضي زضايٗ ٔٛضز ضا اظذٛز سّت ذٛاٞٙس ٕ٘ٛز.
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     دانشگاه درهاني درواحدهايشغلي هورد نياس  رشته)الف(جدول                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (PHCداًشگاُ)تشًاهٍِاحذّا  تْذاشتی سشتِ شغلی هَسد ًناص دس)ب(جذٍل 

 

 

 

ف
دی
س

 

سشتِ شغلی هَسد 

 ًناص

هحل 

جغشافنایی 

تماضا  هَسد 

تعذاد هَسد 

 ًناص

 جٌسنت

 ششایط احشاص
سایشششایط 

 صى هشد الصم 

4 
هتصذ  خذهات 

 عوَهی)خذهتگضاس(

 نفر4 نفر2 ًفش6 تاًِ

داساتَدى هذسن تحصنلی دیپلن کاهل 

   هتَسطِ 

 نفر1 نفر4 فش5ً تنجاس

 نفر3 - ًفش3 دّگالى

 - نفر5 ًفش5 دیَاًذسُ

 نفر4 نفر3 ًفش7 سمض

 نفر1 نفر5 ًفش6 لشٍُ

 نفر4 نفر3 ًفش7 کاهناساى

 نفر5 نفر4 ًفش9 هشیَاى

 نفر18 نفر29 ًفش47 سٌٌذج

ف
دی
س

 

سشتِ شغلی هَسد 

 ًناص

هحل جغشافنایی 

تماضا  هَسد 

تعذاد 

هَسد 

 ًناص

 جٌسنت

 ششایط احشاص
سایشششایط 

 صى هشد الصم 

4 
هتصذ  خذهات 

 عوَهی)خذهتگضاس(

 تاًِ
 - * ًفش8

  داساتَدى هذسن تحصنلی دیپلن کاهل هتَسطِ 
 

 - * ًفش4 تنجاس

 - * ًفش2 دّگالى

 - * ًفش2 دیَاًذسُ

 - * ًفش44 سمض

 - * ًفش44 سٌٌذج

 لشٍُ
 - * ًفش4

 کاهناساى
 - * ًفش3

 هشیَاى
 - * ًفش44
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 ثطي زضذٛاسز ضغُ 

 

 زض ايٗ لسٕز چيعي ٘ٙٛيسيس

 ٘بْ: -2 ٘بْ ذب٘ٛازٌي: -1

 ظٖ           خٙس:      ٔطز   -4 ٘بْ دسض: -3

 ٔحُ سِٛس: اسشبٖ              ضٟطسشبٖ             ثرص  -6 سبضيد سِٛس:   ضٚظ           ٔبٜ            سبَ          -5

 ٔحُ غسٚض ضٙبسٙبٔٝ: -9 ضٕبضٜ ّٔي: -8 ضٕبضٜ ضٙبسٙبٔٝ:-7

 ٔدطز             ٚضعيز سیُٞ:              ٔشیُٞ -11 زيٗ:                            ٔصٞت: -10

 زاضاي ٔعبفيز لب٘ٛ٘ي زائٓ                         ٚضعيز ٘ظبْ ٚظيفٝ:             زاضاي وبضر دبيبٖ ذسٔز -12

          زيذّٓ ٔسضن سحػيّي:   -13

 ٔحُ خغطافيبيي ٔٛضز سمبضب:-14

 :ّٓاذصزيذاسشبٖ ٔحُ  -16 :زيذّٓ ضضشٝ سحػيّي -15

 چخ زسز          ٚضعيز ٘ٛضشٗ: ضاسز زسز  -18 13:     /    /    ٔسضن سحػيّي زيذّٓ سبضيد اذص  -17

 ٔحُ سىٛ٘ز:٘طب٘ي وبُٔ  -19

 دالن                  وس دسشي                                اسشبٖ              ضٟطسشبٖ               ذيبثبٖ                  وٛچٝ       

 ضٕبضٜ سّفٗ ثبثز                    وس ضٟط                      ضٕبضٜ سّفٗ ٕٞطاٜ                    

 ضٕبضٜ سّفٗ ثطاي سٕبس ضطٚضي:-20

ٔهشٗ آٌٟهي    ثىهبضٌيطي ٘يهطٚي ذهسٔبسي ثػهٛضر ضهطوشي)ثرص ذػٛغهي( ،      ايٙدب٘ت                            ٔشمبضي ضطوز زض آظٔهٖٛ  

 ٔطثٛطٝ ضا ثب زلز ٚ ثٝ طٛض وبُٔ ٔطبِعٝ ٚ سذس سمبضبي فٛق ضا سىٕيُ ٕ٘ٛزٜ اْ ٚ ٔسئِٛيز غحز وّيٝ ٔٙهسضخبر آٖ ضا ثهٝ عٟهسٜ    

يطفشهٝ ضهسٖ ايٙدب٘هت ِغهٛ ٚثالاثهط      دصٔي ٌيطْ. زض غٛضر اثجبر ذالف اظٟبضار ايٙدب٘ت زض ٞط ٔمطع ظٔب٘ي) لجُ ٚ ثعس اظ اضهشغبَ(  

 ٔدبظاسز ٘سجز ثٝ لطع لطاضزاز ثبايٙدب٘ت الهساْ ٕ٘هٛزٜ ٚحهك ٞطٌٛ٘هٝ اعشطاضهي ضااظذهٛز سهّت        ططف لطاضزازضطوز ضسٜ ٚسّمي 

ٚثطاسهبس ٔمهطضار ٔٙهسضج زضلهبٖ٘ٛ وبضثهٝ       ٔطثٛطٝٔ بفبعثبسٛخٝ ثٝ ايٙىٝ دصيطفشٝ ضسٌبٖ اظططيك عمسلطاضزاز ثبضطوز  .ٔي ٕ٘بيٓ  

عمسلطاضزاز ٔسشميٓ ،خصة وبضٌيطي ذٛاٞٙس ضس ِصا زضغٛضر دصيطفشٝ ضس٘ٓ زا٘طٍبٜ عّْٛ دعضىي وطزسشبٖ ٞيچٍٛ٘ٝ سعٟسي ٔجٙي ثط

 ثبايٙدب٘ت ٘رٛاٞسزاضز ٚزضايٗ ٔمِٛٝ حك ٞطٌٛ٘ٝ ازعبيي ضااظذٛزسّت  ٔي ٕ٘بيٓ.ٚثىبضٌيطي ٚيب سجسيُ ٚضعيز ذسٔشي 
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ٔحُ اِػبق 
 عىس


