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 پیمانياستخدام آگهي 
 07683کادر نيروي انساني مورد نياز خود از محل مجوزهاي شماره در نظر دارد براي تأمين  ایرانشهر دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

 0/80/43مورخ  08808/43/003و  88/4/74مورخ  98870/033و  00/7/74مورخ  90438/033سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و  87/0/49مورخ 

معاونت توسعه مدیریت و  7/0/43/د مورخ 040/034و  4/80/49/د مورخ 8087/034معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني رئيس جمهور و نامه شماره 

کتبي در حيطه هاي عمومي و تخصصي پس از طي  نفر افراد واجد شرایط را از طریق امتحان 00، درمان و آموزش پزشکي به تعداد منابع وزارت بهداشت

 کردن مراحل گزینش بصورت پيماني بشرح ذیل استخدام نماید.

 رشته های شغلي مورد نیازجدول 

ف
ردی

 

 محل جغرافيایي خدمت عنوان شغل

تعداد 

مورد 

 نياز

 جنسيت

 شرایط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلي
 مرد زن

 دارا بودن مدرك تحصيلي دیپلم بهياری * *  5 سرباز ) راسک (بيمارستان والیت  بهيار 1

   * 1 بيمارستان والیت سرباز ) راسک ( کارشناس رادیولوژی 2
تکنولوژی دارابودن مدرك تحصيلي کارشناسي در رشته 

 پرتوشناسي ) رادیولوژی (

 *   1 مرکز بهداشتي درماني روستایي تلنگ ) قصرقند( کارشناس آزمایشگاه 3
                    دارا بودن مدرك تحصيلي کارشناسي در رشته 

 علوم آزمایشگاهي 

 *   1 نيکشهر (بهداشتي درماني روستایي اسپکه ) مرکز کاردان آزمایشگاه 4
                         دارابودن مدرك تحصيلي کارداني در رشته 

 علوم آزمایشگاهي

5 
 کاردان

 بهداشت خانواده 
   * 1   )دلگان(هداشتي درماني روستایي جلگهمرکز ب

                                دارا بودن مدرك تحصيلي کارداني در  

                                   رشته بهداشت عمومي )بهداشت خانواده ( ، مامایي،

 سمربي بهداشت مدار

6 
 کارشناس 

 بهداشت محيط

 *   1 ) فنوج ( چي کتيمرکز بهداشتي درماني روستای

                             دارا بودن مدرك تحصيلي کارشناسي در

 رشته مهندسي  بهداشت محيط
 *   1 () نيکشهري درماني روستایي هریدوكمرکز بهداشت

 *  1 مرکز بهداشتي درماني روستایي بنت ) نيکشهر (

7 
 کاردان

 بهداشت محيط 

دارا بودن مدرك تحصيلي کارداني در رشته بهداشت  *   1 ي روستایي پارود) سرباز(مرکز بهداشتي درمان

 *   1 مرکز بهداشتي درماني روستایي حيط ) سرباز( محيط

8 
 کاردان

حرفه ای  بهداشت   

 بهداشتي درماني روستایي گلمورتي )دلگان(مر کز 

  
1   * 

دارابودن مدرك تحصيلي کارداني در رشته بهداشت 

 رفه ای ،ایمني وبهداشت در واحدهای صنفيح

9 
کاردان پيشگيری 

 ومبارزه با بيماریها

 *   1 مرکز بهداشتي درماني روستایي کشاری)سرباز( 

                           دارا بودن مدرك تحصيلي کارداني در

  ) مبارزه با بيماریها( رشته بهداشت عمومي   

 *   1 ي باتک) سرباز(مرکز بهداشتي درماني روستای

 *   1 مرکز بهداشتي درماني روستایي رئيس آباد ) سرباز(

 *   1 مرکز بهداشتي درماني روستایي دستگرد) نيکشهر (

 *   1 مرکز بهداشتي درماني روستایي پيپ ) نيکشهر (

 *   1 مرکز بهداشتي درماني روستایي مخت ) نيکشهر (

 *   1 درماني روستایي محترم آباد ) فنوج (مرکز بهداشتي 

 

 

 استخدام پیمانیشرایط عمومی  -1



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

 داشتن تابعيت ایران -2/1

 (خدمت )ویژه برادران داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از -3/1

 و روانگرداندم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر ع -4/1

 عدم سابقه محکوميت جزایي موثر  -5/1

 موجب آرای مراجع قانوني ههای دولتي بنداشتن منع استخدام دردستگاه -6/1

 بازخرید خدمت باشند. بازنشسته و یا های دولتي وپيماني سایر دستگاه ثابت و نباید مستخدم رسمي،داوطلبان  -7/1

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران  -8/1 

 ل مصوب از سوی هيأت امناء موسسه شوند بر اساس دستورالعمداشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي برای انجام کاری که برای آن استخدام مي -9/1

  استخدام پیمانی شرایط اختصاصی -2

سال تمام برای  35 سال تمام برای دارندگان دیپلم بهياری، 25 حداکثر ودارندگان دیپلم بهياری(  سال برای 18)سال سن تمام  22 حداقلداشتن  -1/2

سال برای دارندگان مدارك  45و  سال تمام برای دارندگان مدارك تحصيلي کارشناسي ارشد 42دارندگان مدارك تحصيلي کارداني وکارشناسي ،

  آگهيتا تاریخ انتشار  تحصيلي دکتری و باالتر

 : موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.تبصره

( به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور 29/5/1367لغایت  31/6/1359داوطلباني که در جبهه های نبرد حق عليه باطل )ازتاریخ  الف(

 احت پزشکي رزمندگان دراثر مجروحيت درجبهه های نبرد حق عليه باطل در جبهه وهمچنين مدت زمان بستری ویا استر

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

 .ز شرط حداکثر سن معاف مي باشندا (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه)و رزمندگان اسارت

 سال  5تا ميزان  %(، همسر و فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت25بيست و پنج درصد)  زیر، همسر و فرزند جانبازان ج( خواهر و برادر شهداء

 داشته اند به ميزان خدمت غيررسمي آنها. داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال  د(

 ( مدت خدمت سربازیهـ

متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به  پيراپزشکان و داوطلباني که طرح خدمت نيروی انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و (و

 ميزان انجام خدمت فوق 

 ست دارای معافيت یا گواهي پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان مي بای -2/2

توانند صرفاً باشند، ميمي / دانشکدهمشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان که در حين انجام خدمت قانوني در واحدهای تابعه دانشگاه -1تبصره

 د.شرکت نماین / دانشکدههای استخدام پيماني همان دانشگاهدر آزمون

نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نيازی به ارائه گواهي  16/7/93مورخ  854/122  بخشنامه شماره در خصوص داوطلباني که به استناد -2تبصره

مربوطه در آزمون سایر  توانند با ارائه گواهيمي مشمولين مذکورضمناً  پایان طرح نداشته و ارسال گواهي اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت مي نماید.

 ي شرکت نمایند.های علوم پزشکدانشگاه/ دانشکده

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز  -3

ه آدرس اینترنتـي     25/4/95متقاضيان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ -1/3 اقـدام    www.irshums.ac.irنسبت به ثبت نام الکترونيکـي ـب

 نمایند.

  :مقدماتيز ثبت نام مدارك مورد نيا -2/3

  در سامانه و اخذ کد رهگيری ثبت نامالف( تکميل فرم 

 دانشـکده   بنـام  ir 120130100002138532636001 شـبا ه  به حساب شمار ریالهزار(  دویست ) 222222 رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ ب(

 %(52)درصدپنجاه ایثارگران  ،باشدقابل پرداخت ميتخصصي داوطلبان  مي وعنوان حق شرکت درامتحان عموهب رفاه بانک  نزد  علوم پزشکي ایرانشهر



ا فرمـت    .پرداخت مبلغ مذکور معاف مي باشندفرزندان شاهد از  پردازند ومي   مبلغ مذکور را   222وحجـم کمتـر از    jpgیـا    pngیـا  jpeg)اسکن ـب

 کيلوبایت(

 کيلوبایت ( 122وحجم کمتر از  jpgیا   pngیا jpeg) اسکن با فرمت  3×4ج( یک قطعه عکس 

 .شودبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي -3/3

 :مرحله اول امتحانپس از قبولي درمدارك مورد نياز  -4/3

به همـراه اصـل    دانشکدهکاری پس از اعالم نتایج از سوی  روز  5مدت را ظرف ذیلداوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارك 

موظف است کليه تصاویر مدارك را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با  دانشکده رسيد دریافت نمایند. حضوراً ارائه و دانشکدهمدارك به کارگزیني 

 .اصل نماید

 آن به همراه تصویرآخرین مدرك تحصيلي اصل  -

 آنبه همراه تصویر رت ملي کااصل  -

  آنبه همراه تصویر تمام صفحات  شناسنامه اصل -

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

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

 آنبه همراه تصویر مدارك دال بر بومي بودن اصل  –

 آنبه همراه تصویر مدارك دال بر ایثارگری ،معلولين عادی حسب مورد از مراجع ذیربط اصل  -

 آنبه همراه تصویر سایرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت اصل  -

افيت از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبيق اوليه انجام شده در بند تبصره : مدرك تحصيلي وگواهي انجام خدمات قانون پزشکان وپيراپزشکان یا مع

 فوق مالك قطعي براصالت مدارك نخواهد بود.

 زمان ومحل توزیع کارت  -4

ه بـ  از طریـق سـایت اینترنتـي     28/4/95و  27/4/95مـورخ   شنبهدو شنبه ویکتخصصي درروزهای  های عمومي وکارت ورود به جلسه امتحان توانمندی

 اطالع داوطلبان خواهد رسيد .هکارت ب چاپهنگام  قابل چاپ خواهد بود همچنين زمان ومحل برگزاری امتحان در  www.irshums.ac.ir  آدرس

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

معارف  -5آوری اطالعات فن -4ریاضي وآمار مقدماتي  -3)عمومي(  زبان انگليسي -2زبان وادبيات فارسي  -1: امتحان توانمندیهای عمومي شامل -1/5

طراحي مي گردد.  (نيم)5/2اعمال ضریب با به صورت چهارگزینه ای ( سوال 92اطالعات سياسي واجتماعي ومباني قانون درمجموع به تعداد) -6اسالمي 

  .پاسخ غلط محاسبه خواهد شد به ازای هر چهارنمره منفي  نيم ضمناً

  .شودمي از آن درسایر موارد امتحان توزیعباشند وامتيهای دیني از پاسخگویي به سواالت معارف اسالمي معاف ميقليتا :صرهتب

 3با اعمال ضـریب  به صورت چهار گزینه ای سوال   45امتحان تخصصي شامل سواالت مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به تعداد  -2/5

  .خواهد شدبه ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه نمره منفي  یک ضمناًطراحي خواهد شد. 

 مواد امتحان مقطع دیپلم بهیاری  -6

 -5فـن آوری اطالعـات    -4ریاضي وآمـار مقـدماتي    -3زبان انگليسي )عمومي(  -2زبان وادبيات فارسي  -1امتحان توانمندیهای عمومي شامل:  -1/6

)نيم( طراحي مي 5/2( سوال به صورت چهارگزینه ای با اعمال ضریب 92تماعي ومباني قانون درمجموع به تعداد)اطالعات سياسي واج -6معارف اسالمي 

 نيم نمره منفي به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد. گردد. ضمناً

 .اقليت های دیني از پاسخگویي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند وامتياز آن درسایر موارد امتحان توزیع  مي شود :تبصره

 طراحي خواهد شد. ضمناً 3سوال و به صورت چهار گزینه ای با اعمال ضریب  45امتحان تخصصي شامل سواالت مرتبط با رشته بهياری به تعداد  -2/6

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

 



 

 تذکرات  -7

نيز خانواده های  ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحميلي دارند و 6رزمندگاني که حداقل  ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و -1/7

ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های  6رزمندگان با سابقه حداقل  آزادگان یک سال و باالی یک سال اسارت و، مفقودینجانبازان،  معظم شهداء،

 درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهي با رعایت قوانين ومقررات مربوط از اولویت قانوني برخوردار خواهند بود.جنگ تحميلي، 

-درصد فوق32از . ایثارگران اختصاص مي یابدپذیرش ت برای ( درصد آن برابر قوانين ومقررا32از کل مجوز تخصيص یافته به دانشگاه سي ) -2/7

 درصد و (25فرزندان و همسران جانبازان بيست وپنج ) همسران شهداء و فرزندان و درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و( 25) بيست وپنج ،الذکر

 امورایثارگران اسـتان و  معرفي شده از سوی بنياد شهيد و و برادر شهيد و خواهر باالی یکسال اسارتسال و یکهمسران آزادگان  فرزندان و باالتر و

فرزندان جانبازان زیر بيست  فرزندان آنان و همسر و جبهه ها و ماه حضور داوطلبانه در 6درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل  (5)پنج

 ختصاص مي یابد.ااسارت ( سال 1) یک( درصد وآزادگان زیر 25وپنج )

%( و باالتر، آزاده، اسير و مفقوداالثر( بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/دانشکده نيز مشمول بند فوق 25: فرزندان )شهيد، جانباز بيست و پنج درصد)تبصره

 هستند.

  .انجام خواهد شدزمان مقرر ثبت نام نموده اند،  ه دردرصد به ترتيب نمره فضلي از بين ایثارگران واجد شرایط ک 5حد سهميه  انتخاب ایثارگران در -3/7

 درصد سهميه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  32مازاد بر  پذیرش  -4/7

ارائه گواهي از  نيازی به اخذ و ،ویر آنایثارگران با ارائه تص امور بنياد شهيد و صورت داشتن کارت شناسایي از خانواده محترم شهدا در جانبازان و -5/7

  .بنياد مذکور ندارند

 ( درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.3به ترتيب نمره فضلي ازسه )شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهي ه معلولين عادی ب -6/7

  .یابدشرایط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص ميبه داوطلبان بومي درصورت برخورداری از  مجوزتمامي باقيمانده سهميه  -7/7

 :دی اطالق مي گردد که واجد یکي از شرایط ذیل باشدافر ا بومي بهداوطلب  -8/7

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

سال از سنوات تحصيلي آنها در مقاطع ابتدائي ،راهنمائي و یا متوسطه با محل مورد تقاضا استخدام یکي  3که محل  وهای مسلحنير فرزندان پرسنلب( 

 باشد منوط به اینکه محل خدمت پدر در محل جغرافيایي تحصيل فرزند تعيين شده باشد.

 سال( ، دبيرستان )چهارسال ( با محل مورد تقاضا برای استخدام یکي باشد. ، راهنمائي )سهدو مقطع تحصيلي متقاضي در مقاطع ابتدائي )پنج سال( ج( 

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

پذیرش بقيه افراد تا  ،تکميل نگرددتان شهرس: درصورتي که ظرفيت مورد نياز هریک از رشته های شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي 2تبصره

نمره فضلي تکميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولویت بومي استان و سپس متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب 

 . صورت مي پذیرد

 د بود.داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافيایي خواهن -9/7

، برای مدارك معادل در آگهي استخدامي و همچنين  تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده درشرایط احراز مشاغلپائين یاتحصيلي باالتر ك مدار -12/7

 باشد.شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي

امتحان  مرحله از مراحل ثبت نام، هر اوطلب خواهد بود ودرمسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده د -11/7

 حتي در ،آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج درکه شود  جذب محرز و

 گردد.مي مزبور لغو وبالاثر صدور حکم استخدام، حکمصورت 

باشد. در مواردی که نمره ترتيب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعایت ظرفيت پيش بيني شده مي انتخاب داوطلبان به-12/7

هـای تخصصـي   باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندی اعالم شده در آگهي استخدامي ظرفيت تعداد داوطلب در یک رشته شغلي یکسان و مازاد بر وکل د



های تخصصي، انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش، مالك عمل قرار خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندی مالك انتخاب خواهد

 گرفت. 

ده داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکميل پرونـ  -13/7

 جای وی به گزینش معرفي خواهد شد.همراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولي فرد کان لم یکن تلقي شده واز افراد ذخيره ب گزینشي

شدگان اصلي پس از اعالم نهایي حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارك و طي مراحل استخدام به واحد اسـتخدام   پذیرفته -14/7

 یند. مؤسسه مراجعه نما

صورت عدم اجرای تعهد و  در گردد.اخذ ميدر محل مورد تقاضا خدمت سال  5جهت اشتغال به مدت  تعهد محضریپذیرفته شدگان نهایي، از  -15/7

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

سایت اینترنتي به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نياز خود را بدین طریق  هرگونه اطالع رساني درخصوص امتحان از طریق -16/7

 دریافت خواهند کرد.

ه عمـل آورده       -17/7 باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضيان تکميل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است درتکميـل آن نهایـت دقـت را ـب

 ام قابل پذیرش نخواهد بود.وهيچگونه اصالحاتي پس از ثبت ن
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