
 بسمه تعالی
 « ثبت نام آزمون معاونت تحقیقاتاطالعیه تکمیلی در خصوص »

بدین وسیله لیست رشتهه هتا و    به صورت شرکتی در خصوص جذب نیرو در پژوهشکده ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی کرمان دانشگاه  3/3/69مورخ  اطالعیهپیرو 

 ح ذیل اعالم می گردد:و همچنین نحوه تکمیل ثبت نام به شر مراکز مورد نیاز 

 جدول رشته های شغلی مورد نیاز

 محل خدمت عنوان شغل ردیف
تعداد  جنسیت

 موردنیاز
 شرایط احراز

 زن مرد

 پژوهشی  کارشناس امور 1
و آی وی و بیماریهای آمیزشی  مرکز تحقیقات اچ

 عفونی
* * 1 

رشهه  کارشناسی ارشد در دانشنامهدارا بودن 

 ژی میولواپید تحصیلی

 3 * * کز تحقیقات بالینی در بیمارسهانها امر پژوهشی  کارشناس امور 2

دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در رشهه های 

                میولوژی ریت خدمات بهداشهی درمانی یا اپیدمدی

 در کارشناسی یا کارشناسی ارشد دانشنامه دارا بودن 

دانشنامه بودن  دارا –فناوری اطالعات سالمت رشهه 

و  پزشکی کارشناسی ارشد کهابداری اطالع رسانی

 آموزش بهداشت 

 1 * * هابولیسممرکز تحقیقات غدد و م پژوهشی  کارشناس امور 3
رشهه  دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در

 تحصیلی فیزیولوژی 

 1 * * تیددامرکز تحقیقات کیست هی پژوهشی  کارشناس امور 4
 دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد دردارا بودن 

 و کولی لمو -زیست شناسی سلولی هایرشهه 

 میکروبیولوژی 

 کارشناس برنامه ریزی 5
 مدیریت ومنابع توسعه های کانون تفکر معاونت

 درمان آموزشی 
* * 4 

دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در رشهه های 

دارا  - یولوژیمریت خدمات بهداشهی درمانی یا اپیدمدی

 در رشهه  کارشناسی یا کارشناسی ارشد دانشنامهبودن 

 فناوری اطالعات سالمت 

 1 * * پژوهشکده آینده پژوهی  کارشناس امور رایانه  9
رشهه تحصیلی  دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد در

 مهندسی کامپیوتر  



 1 * * مجله مهندسی بهداشت محیط  پژوهشی  کارشناس امور 7

 دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در

دانشنامه  دارا بودن   –رشهه تحصیلی زمین شناسی 

و  خاک  آب و مهندسی  در رشهه های کارشناسی ارشد

 بهداشت محیط  مهندسی 

8 
 کارشناس ارتباطات و

 فناوری اطالعات  
 1 * * مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس

فناوری  در رشهه شناسیکاردانشنامه دارا بودن 

 (IT)اطالعات 

 1 * * مرکز تحقیقات علوم شناخهی  امور پژوهشیکارشناس  6
در دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد 

 رشهه الکهرونیک با گرایش کامپیوتر 

 پژوهشی  کارشناس امور 11
 پژوهشکده آینده پژوهی 

* * 
رشهه های  در دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد 1

 1 پژوهشکده دندانپزشکی  ارزیابی فناوری سالمت  آمار و،میولوژی اپید

 1 * * مرکز تحقیقات مدیریت  پژوهشی  کارشناس امور 11
رشهه های در  دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد 

 مدیریت خدمات بهداشهی درمان و اقهصاد سالمت و

 آموزش بهداشت  

 1 * * مرکز تحقیقات لشیما نیا پژوهشی  رکارشناس امو 12
 دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در

  مولکولی -رشهه تحصیلی سلولی

 1 * * کمیهه تحقیقات دانشجویی پژوهشی  کارشناس امور 13
در کارشناسی ارشد کارشناسی یا ه دارا بودن دانشنام

کهابداری  ،مدیریت خدمات بهداشهی درمانیرشهه ههای 

 آموزش بهداشت و اطالع رسانی پزشکی و



 

 

 شرایط عمومی   -1

 اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی مبین تدین به دین  -1/1

 تابعیت ایران  داشهن  -2/1

 داشهن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران ( -3/1

 وروانگردانبه دخانیات ومواد مخدر  عدم اعهیاد -4/1

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر   -5/1

 نداشهن منع اسهخدام دردسهگاههای دولهی بموجب آرای مراجع قانونی -9/1

 د.نداوطلبان اسهخدام نباید مسهخدم رسمی ،ثابت وپیمانی سایر دسهگاههای دولهی ویا بازخرید خدمت باش -7/1

 ساسی جمهوری اسالمی ایرانالهزام به قانون ا -8/1

داشهن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن اسهخدام می شتوند براستاس دستهورالعمل     -6/1

 مصوب از سوی هیات امناء 

 شرایط اختصاصی  -2

بترای دارنتدگان   م ستال تمتا   41و برای دارندگان کارشناسی ( 19/4/69تاریخ )تا  سال سن تمام 35 حداکثر داشهن  -1/2

 مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد 

  تبصره:

 اضافه می گردد. موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معهبر به حداکثر سن مقرر

( بته طتور داوطلبانته ختدمت      26/5/1397لغایت  31/9/1356الف( داوطلبانی که درجبهه های نبرد حق علیه باطل )ازتاریخ 

نموده اند به میزان مدت حضوردر جبهه وهمچنین مدت زمان بسهری ویا اسهراحت پزشکی رزمندگان دراثتر مجروحیتت   

 ه های نبرد حق علیه باطل هدرجب

( وبتاتتر، همستر   ٪25بیستت وپتند در تد )    دان شتهدا، همستر وفرزنتدان جانبتازان    همسر وفرزنب( جانبازان وآزادگان 

)بتا حتداقل شتش متاه حضتورداوطلبانه درجبهته(از شترط        وفرزندان یک سال وباتی یک سال اسارت وفرزند زرمندگان 

 .دحداکثر سن معاف می باشن

( ، همسر وفرزنتد آزاده کمهتر از یکستال    ٪25پند در د )همسر وفرزند جانبازان باتی بیست و خواهر وبرادر شهداء،( ج

 سال  5تا میزان اسارت 

 مدت خدمت سربازید( 

داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به اسهناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان ومهعهتدین  ختدمت   هت ( 

 قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

 

  نیازثبت نام ومدارک مورد میل فرآیند تک نحوه  -3

از ملزم هستهند کته    اند در سایت کارآفرینی ثبت نام نمودهکه بر اساس اطالعیه قبلی  مهقاضیان واجد شرایطکلیه  -1/3

بانتک رفتاه    164111261ریال ب شتماره حستاب    111/265پس از واریز مبلغ  6/4/69 جمعه پایان روزحداکثر تا  1/4/69

بته ثبتت نتام    نستبت     kb 111حتداکثر  همچنین آماده کردن فایل عکس پرسنلی  و نام حق ثبت نام در آزمون کارگران به

 اقدام نمایند.  kmu.ac.irhpsanjes.الکهرونیکی به آدرس اینهرنهی 

 سایر ایثارگران نصف مبلغ فوق را می پردازند. تبصره: فرزندان معظم شهید از پرداخت مبلغ فوق معاف بوده و

 



 

 مرحله اول امتحان:مدارک مورد  نیاز پس از قبولی در -4/3

تخصصتی  پتس از اعتالم     جهت انجتام مصتاحبه   داوطلبان قبول شده درمرحله اول امهحان موظف هسهند مدارک ذیل را 

یته  رسید دریافت نمایند.دانشتگاه موظتف استت کل    ارائه واً کارگزینی دانشگاه حضوراداره به همراه ا ل مدارک به نهاید 

 تصاویر مدارک را با ا ل آنها مطابقت داده وبرابر با ا ل نماید

 به همراه تصویر آن  آخرین مدرک تحصیلیا ل  -

 آن  به همراه تصویرا ل کارت ملی  -

 تمام  فحات آن  به همراه تصویرا ل  فحات شناسنامه  -

 )ویژه برادران( آنویربه همراه تص ا ل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم -

 به همراه تصویر آنا ل مدارک دال بر ایثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط  -

 به همراه تصویر آنا ل سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت  -

 تبصره :  

 محل توزیع کارت  زمان و -4

و   14/4/69شتنبه  چهار ،  13/4/69شتنبه  سته   یکارت ورود به جلسه امهحان توانمندیهای عمومی وتخصصی درروزها 

 قابل چاپ خواهد بتود و همچنتین زمتان و     sanjeshp.kmu.ac.irاینهرنهی به آدرس  آدرساز طریق  15/4/69پنجشنبه 

 اطالع داوطلبان خواهد رسید.ه محل برگزاری امهحان درهنگام توزیع کارت ب

 مواد امتحان عبارتند از : -5

و هتوش واستهعداد    سؤال(  31) ی اطالعاتفن آور -3 سؤال(   31)زبان انگلیسی -2 سؤال( 31) قروش تحقی -1شامل : 

 گزینه ای طراحی می گردد.   ( سوال به  ورت چهار111تعداد) جمعا به   سؤال(  11) تحصیلی

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

 یک محل خواهند بود. به انتخاب یک شغل وداوطلبان منحصراً مجاز  -9/7

در شرایط احراز مشاغل  پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده دریا  تحصیلی باالترمدارک  -11/7

 د.ناستخدام معتبر نمی باش برای شرکت در امتحان وهمچنین مدارک معادل  و  جدول 
 م شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بوود و شرایط اعال مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و -11/7

داوطلب اطالعات خالف داده یوا فاقود شورایط منودر      که شود  جذب محرز مرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان و هر در

 درآگهی است از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد

ظرفیتت  سته برابتر    بتا رعایتت    شغل در هرهبی کآزمون  انهخاب داوطلبان به ترتیب باتترین نمره  کل ماخوذه در -12/7 

 . خواهد بودتخصصی  شده جهت انجام مراحل مصاحبه پیش بینی

 تاریخ انجام مصاحبه تخصصی مهعاقباً به اطالع داوطلبان واجد شرایط خواهد رسید. -12/7

 


