
بسمه تعالی
»دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجانقرارداد کار معین نیرو به صورتآگهی پذیرش«

نمودن شرایط مناسب و در راستاي تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم سیرجانخدمات بهداشتی درمانی پزشکی وعلوم دانشکدهحمد و سپاس به درگاه ایزد منان ،با 
مورخ /د2654/101به استناد مجوز شماره دارددر نظرمصوب هیات امناء جذب و بکارگیري نیروي انسانی وه طبق مفاد دستورالعمل نح، تحت پوشش واحدهايدر جهت بکارگیري نیرو متناسب

حسـب مـورد  و )تخصصـیومی،عمـکتبـی (طریق امتحان ازاز افراد واجد شرایط را  نفر12تعداددرمان و آموزش پزشکی،بهداشتوزارتمعاونت محترم توسعه مدیریت و منابع 2/11/95
جدول ذیـل درج در با در نظر گرفتن شرایط منو قرارداد کار معینبه صورت  کشورگزینشپس از احراز صالحیتهاي عمومی براساس قانون وشغلی مشخص شده هاي مصاحبه براي رشته 

بکارگیري نماید:

مشاغل مورد نیازجدول 
جنسیتمصاحبهتعدادواحد محل خدمتعنوان رشته شغلی     /ردیف 

شرایط احراز زنمرد
١

مشروط به دارا بودن پرستاريارشدیکارشناسو پرستاري، در رشته ی کارشناسدارا بودن دانشنامه ـ*-نفر2بیمارستان امام رضا(ع)پرستار
ی پرستاريکارشناس *ـ-نفر3

٢
نفر1مدیریت غذا و داروه غذا و داروکارشناس آزمایشگا

-
**

شیمی مواد خوراکی و شیمی،یکی ازرشته هايکارشناسی یاکارشناسی ارشد دردارا بودن دانشنامه 
شیمی کاربرديآسیب شناسی پزشکی،

بیمارستان امام رضا(ع)مهندس تاسیسات٣
نفر1

-
*-

تحصیلی رشته هايیکی ازدرو یا دکتراکارشناسی ارشد(مهندسی)،کارشناسیدارا بودن دانشنامه
و مهندسی مکانیک (تاسیسات حرارتی و برودتی،تاسیسات) مهندسی علمی کاربردي عمران

تاسیسات(کلیه گرایش ها)
رشته هاي حقوق ،حقوق قضایی یکی ازدردکترایاکارشناسی ارشد و، کارشناسی دارا بودن دانشنامه-*داردنفر1رضا(ع)بیمارستان امام کارشناس حقوقی٤

حقوق عمومیو جرم شناسی ،حقوق خصوصیجزا و،حقوق
٥

حسابدار
نفر 3بیمارستان امام رضا(ع)

-
مدیریت دولتی باتمام ي رشته هایکی ازدردکترا ارشد یایکارشناسیایکارشناسدارا بودن دانشنامه**

حسابرسی ، حسابداري و امور مالیمدیریت مالی، حسابداري،ا،گرایش ه
٦

کتابدار
تحقیقات و معاونت آموزشی، 

نفر1دانشجویی فرهنگی
-

تحصیلی رشته هايیکی از درو یا دکتري ارشد یکارشناسیایکارشناسدارا بودن دانشنامه**
برنامه ریزي کتابداريبداري واطال ع رسانی و،علوم کتا،کتابداري پزشکیکتابداري



شرایط عمومی پذیرش قرارداد کار معین*
داشتن تابعیت ایران1
ایرانجمهوري اسالمی تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده  در قانون اساسی-2
التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران-3
انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)-4
عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروان گردان -5
نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر-6
ه وشرکت سیون پزشکی یا گروه طب کار دانشکداستخدام می شوند (طبق نظر کمیتوانایی براي انجام کار که براي آن انی روانی وداشتن سالمت جسم-7

).هاي طب کارداراي مجوز قانونی

:تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی 
آزمون نیستند عبارتند از :این افرادي که مجاز به شرکت در 

بازخرید خدمت آنهابازنشسته وکارکنان یادستگاه هاي اجرایی ودانشکده و سایر مستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی -1
موسسات دولتیها وسایر دستگاهودانشکدهیا اخراج شدگان توسط واحد هاي تابعه انفصال شدگان از خدمت و-2
ندباشذي صالح ،از خدمت دولتی منع شده قضائی ومراجع افرادي که به موجب آراي -3
آنها مستلزم  ذکر نام موسساتی که شمول قانون برکت هاي دولتی وسازمان هاي وابسته به دولت وبه سایر سازمان ها ،شرافرادي که تعهد خدمت-4

است دارند .
شدهدارندگان مدرك تحصیلی معادل در رشته هاي تحصیل آگهی -5
درآگهی (مدارك مرتبط با شغل مشاغل مندرجطرح  طبقه بندي تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز ندگان مدرك تحصیلی باالتر از مقاطع دار-6

آگهی شده)
مربوطه ،ملزم دانشکدهحسب نظر تحصیلی باالتر غیر مرتبط با مدرك تحصیلی مندرج درآگهی باشد،اوطلب داراي مقطع در صورتی که د:1تبصره

خواهد بود.جام کار معین قرارداد انل مدرك تحصیلی مربوطه پس از صدوربه ارائه تعهد  نامه محضري مبنی بر عدم درخواست اعما
دانشکده بوده و ضروري است داوطلبان در مهندسی مشاغل: تشخیص مرتبط یا غیرمرتبط بودن مدرك تحصیلی صرفاً بر عهده واحد 2تبصره

صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام، مراتب را از واحد مذکور مستقر در ستاد دانشکده استعالم نمایند.
براساس نامه شماره ه علوم پزشکی و سالمت و بهداشت (جامع علوم کاربردي در حیطدانشکدهك تحصیلی در رشته هاي دارندگان مدر-7

دبیر شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی ) 3/4/1396/د مورخ 71/523
از انجام مرحله بعدي محروم وداوطلب در هر یک از مراحل جذب، الزم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بند هاي مذکور، *

بال اثر می گردد.مزبور لغو وقرارداد،قراردادحتی در صورت صدور 



)31ماده 5(تبصره شرایط اختصاصی پذیرش قرارداد کارمعین* 
شرایط سنی داوطلبان

(متولدینو کارشناسی ارشد کارشناسی مدارك تحصیلیسال تمام براي دارندگان 40حداکثرو) 15/05/1377(متولدین تا سال 20ل قداشتن حدا
به بعد)15/05/1352سال تمام براي دارندگان مدارك تحصیلی دکتري (متولدین 45و)به بعد15/05/1357

:د شدناضافه خواهاکثر سن مقرربه حدموارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه هاي معتبر،تبصره :
فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال )و باالتر،%25جانبازان بیست وپنج درصد (، فرزندان و همسر شهدافرزندان و همسر ، آزادگان،الف ) جانبازان

انسانی سازمان بسیج و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (دارندگان گواهی از معاونت نیروي
و یا ستاد مشترك نیروهاي مسلح (در خصوص کارکنان مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزي،

از شرط حداکثر سن معاف می باشند.)و نیرو هاي وظیفهپایور نیروهاي مسلح
سال.5ر ،خواهر ،برادر )تا میزان ،مادافراد خانواده معظم شهدا (شامل پدرب)
رزمندگان داراي کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه.پ)

.سال5ت)سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان 
و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (اعم از قرار دادکار معین و دانشکدهث)سنوات قراردادي داوطلبان قراردادي شاغل در 

سال (طبق سابقه بیمه)15پزشک خانواده و قرار داد مشاغل کارگري )حد اکثر به میزان 
و یا سایر موسسات تابعه دانشکدهداد با ج)سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت هاي پیمانکاري طرف قرار

سال (طبق سابقه بیمه )15وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، به خدمت اشتغال دارند ،حد اکثر به میزان 
دانشکدهدر کارگري ) ( اعم از قرارداد کار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل چ)سنوات قراردادي یا شرکتی داوطلبی که به صورت قرارداد تمام وقت 

در تاریخ آزمون وآنها به خدمت اشتغال داشته اند ویا شرکت هاي پیمانکاري طرف قرارداددرمان وآموزش پزشکی ،یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت
( طبق سابقه بیمه ) سال5با موسسه قطع همکاري نموده اند حداکثر به میزان 

پزشکان انجام داده اند پیرااستناد قانون خدمت پزشکان وه بیا در قالب تمدید طرح )رانی  موظف (اجباري یا اختیاري وح)داوطلبانی که طرح نیروي انسا
،به میزان انجام خدمت فوق .

آقایان.خ)مدت خدمت سربازي انجام شده
پیرا پزشکانمقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان وضوابط و*

پایان انجام  طرح خدمت می بایست داراي معافیت یا گواهیطرح اجباريپیرا پزشکان در رشته هاي داراي خدمت پزشکان ومشمولین قانون الف )
باشندمربوطه 
ه است ،سبت به تمدید طرح آن ها اقدام شدوزارت متبوع،ن16/07/1393مورخ 854/100در خصوص داوطلبانی که به استناد بخش نامه شماره -1تبصره 

منطقه متقاضی انجام خدمت قانونی بدون احتساب ضریب23/05/1392/دمورخ 1591/209نامه شمارهبخش1اوطلبانی که به استناد بند دهمچنین
می براي این گونه افراد کفایت گواهی ((اشتغال به طرح))ندارند ونیازي به ارائه گواهی ((پایان طرح))مانده تا سقف قانونی،خدمتی باشند، در مدت باقی

نماید .
د.مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته هاي اجباري که در حال گذراندن طرح خود می باشند مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بو*

بهداشـت درمـان که طرح خود را در سـایر موسسـات تابعـه وزارت اختیاريطرح پزشکان در رشته هاي داراي پزشکان و پیراب) مشمولین قانون خدمت 
ارائـه واحد محل خدمت اخـذ و ازانصراف از طرح  کتبی باه شرکت نمایند که موافقتتوانند در آزمون دانشکدوآموزش پزشکی می گذرانند در صورتی می

نمایند.



نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز*
زمان ثبت نام داراي مدارك ذیل باشند :صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در 

آگهیمقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده درمدرك و-1
کارت ملی-2
شناسنامه عکس دار-3
یا معافیت دائم(ویژه آقایان)کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و-4
ایثارگر)انمدرك دال بر ایثارگري (ویژه داوطلب-5
دال بر معلولیت عادي(ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)مدارك -6
»)سهمیه هاي قانونیامتیازات و«»پ«مورد براساس هر یک از موارد هشت گانه ذکر شده در بند مدارك دال بر بومی بودن (حسب-7
هاي اجباريپزشکان رشته پیرایا معافیت براي  مشمولین قانون خدمت پزشکان وگواهی پایان طرح و-8
16/07/1393مورخ 854/100پزشکان که طرح خودرا به استناد بخش نامه شماره مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرابراي » اشتغال به طرح«گواهی -9

تمدید نموده اند .
سایر را در هاي اختیاري که طرح خودبراي مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان در رشته »انصراف از طرح«گواهی مبنی بر موافقت با -10

یر از محل جغرافیایی خدمت)می گذرانند.موسسات تابعه وزارت متبوع (غ
واحد محل خدمت ویژه شاغلین پایان ازبه همراه گواهی مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع وور به مهر سازمان تامین اجتماعی لیست سوابق بیمه ممه-11

شرایط سنی)شرکتی تخصصی (براي کاهش 
تذکرات مهم در خصوص مدارك مورد نیاز :

ه بررسی خواهد توسط دانشکدبا توجه به این که مدارك متقاضیان ،پس از تعیین نمرات داوطلب در آزمون عمومی وتخصصی 
یر امغت عادي)معلولیبومی بودن ،گواهی اشتغال به کار و، لذا در صورتی که مدارك داوطلبان (به ویژه مدارك ایثارگري شد ،

مون ،اعالم نتایج اولیه آزدر هر مرحله از وقی براي متقاضی ایجاد نخواهد شد گونه حن آزمون باشد هیچبا شرایط مندرج در ای
اوطلب حق دواولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد صورت پذیرش نهایی ،امتیازحتی در،مصاحبه و

مالك تطبیق اولیه انجام شده،ربط استعالم خواهد گردید وصورت نیاز مدارك از مراجع ذیضمنا در .هیچ گونه اعتراضی ندارد
قطعی بر اصالت مدارك نخواهد بود.

:اقدامات مورد نیاز براي ثبت نام اینترنتی*
به شرح ذیل انجام می گیرد:ثبت نام به  صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی دانشکده

ب صورت اینترنتیتکمیل برگ درخواست شغل الف)
ارسال فایل عکس اسکن شده :ب)

از طریق سامانه آزمون ارسال شرایط ذیل آماده وفایل آن را بر اساسداوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خودرا با مشخصات زیر اسکن نموده و
نمایند :

رخ)ته شده باشد(عکس تمامفکه در سال جاري گر3*4عکس -
باشد Jpgعکس اسکن شده فقط باید با فرمت  -
پیکسل باشد .300*400حداکثرو200*300حداقل اندازه عکس اسکن شده باید-
تصویر داوطلب باید واضح مشخص وفاقد اثر مهر منگنه وهرگونه لکه  باشد.-
صورت کامل آنان مشخص باشد .عکس خواهران باید با حجاب و-
کیلو بایت بیشتر باشد.70ذخیره شده عکس نباید از حجم فایل -
حاشیه هاي زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد . -

حتی االمکان عکس رنگی وداراي زمینه سفید باشد



مطابق با توضیحات فوق  ،اقدام به داوطلب الزم است از اصل عکس و قابل قبول نمی باشد وشناسنامه و...)اسکن عکس از روي کارت هاي شناسایی (کارت ملی،*
اسکن نمایند .

که این موضوع اکثراً براي داوطلبانی که قبلی در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان هاي در آزمون با توجه به مشکالت به وجودآمده تذکر مهم :
به کنترل عکس ارسالی دقت حتما نسبت بر کنترل اطالعات ثبت نامی، تاکید می گردد که عالوه د؛ رخ داده است؛ام آنان توسط دیگران انجام می شوثبت ن

به عنوان دفربدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی،.یگري به جاي عکس شما ارسال نگردداشتباها عکس داوطلب دنمایید تا
.مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شدمتخلف تلقی و

درآمد متفرقـهبنام شعبه سیرجان ملی بانک نزد 2178393890004به حساب شماره هزار) ریال دویست و نود و پنج(295000رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ )ج
ومی وتخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد.امتحان عمبعنوان حق شرکت دردانشکده

فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند) پردازند ودرصد مبلغ مذکور را می 50(ایثارگران 

مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی :تذکر بسیار
امتیازات داوطلبان وبراساس اطالعات ثبت نامی (خود اظهاري)اولیه (معرفی افراد براي برسی مدارك)هباتوجه به این که اعالم نتیج

گونه تغییر در اطالعات هرهنگام بررسی مدارك،به دلیل این که دروتخاب شده توسط آنها صورت می گیرد ه هاي قانونی  انیوسهم
وارد شده به نحوي که منجر به بهره مندي داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می 

(به در فرم تقاضانامه ثبت نام )و ...وضعیت ایثارگرينتخاب اولویت بومی،الزم است ورود اطالعات مذکور (اسازد  لذا 
چرا که با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي صداقت صورت گیرد با دقت وخصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد) 

حق هیچ گونه اعتراضی داوطلب می باشد و قبلی ، امکان اصالح اطالعات مذکور در هنگام بررسی مدارك به هیچ وجه امکانپذیر ن
کارت در زمان پرینت(به جز شغل محل انتخابی) الزم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد .نخواهد داشت

.ورود به جلسه خواهد بود

مهلت ثبت نام نحوه ثبت نام مقدماتی و*
و اقـدام kmu.Ac.irpwww.sanjesh.نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتـی42/5/97لغایت 51/5/97از تاریخ متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند -

نمایند.کد رهگیري دریافت 
وجه مسترد نمیشود.وجوه پرداختی به هیچ یا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد وبه ثبت نام ناقص و-
محل توزیع کارت زمان و-
بـا اسـتفاده از کـد 8/6/97و 7/6/97، 6/6/97سه شـنبه، چهارشـنبه و پنجشـنبه   مـورخ تخصصی درروزهايکارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهاي عمومی و-

اطالع داوطلبان خواهد رسید ه هنگام توزیع کارت ببرگزاري امتحان درمحلهمچنین زمان و.رهگیري از طریق سایت اینترنتی آزمون قابل چاپ خواهد بود
:مواد آزمون کتبی-

یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شدبه هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و
)براي سواالت حیطه 2ضریب (عمومی وبراي سواالت حیطه )1ي با ضریب (ه ااختصاصی به صورت چهار گزینکلیه دروس آزمون دروس عمومی و

ف خواهد شد.ذیک پاسخ صحیح حضمنا به ازاي هر سه پاسخ غلط،تخصصی طراحی خواهد شد.
:مواد آزمون عمومی  به شرح ذیل می باشد

)فناوري اطالعات (مهارت هاي هفتگانه-1
آمار مقدماتیریاضی و-2
ادبیات فارسیزبان و-3
معارف اسالمی-4
عمومی–ان انگلیسی زب-5
حقوق اساسیدانش اجتماعی واطالعات عمومی،-6
توانمندي هاي عمومیهوش و-7



دراین صورت نمره می از پاسخ گویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده  واقلیت هاي دینی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسال–تبصره 
سایر سوال هاي آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.براساس مجموع تراز شده مکتسبه این داوطلبان،

مواد آزمون تخصصی :
خواهد شد.طراحی مهارت هاي تخصصی متناسب با رشته هاي شغلی سواالت حیطه تخصصی آزمون با توجه به دانش و

م نتیجهاعالحوه پذیرش داوطلب ون-
هاي علوم دانشکدهمصوب هیئت امناي افراد در هر یک از رشته محل هاي آزمون براساس دستور العمل  انتخاب تعیین حد نصاب واعالم نتیجه و-1
کی به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت :شپز

این نمره مالك تعیین حد نصاب خواهد بوداختصاصی )محاسبه نمره کل اولیه داوطلبان (مجموع نمرات کل عمومی و
به دانشکدهانتخاب داوطلبان جهت معرفی به سهمیه هاي قانونی وبراي اعمال امتیازات و) و نه کافی(شرط الزم الزم :تعیین حد نصاب نمره عملی 

می باشد که در هر یک  از مشاغل آن دانشکدهون درصد میانگین امتیاز سه نفر داراي باالترین نمره آزم50برمبناي کسب حداقل منظور بررسی مدارك،
به روش زیر تعیین می گردد.

ترین امتیاز در هر شغل دانشکده*میانگین نمره کل اولیه سه نفر داراي باال%50حدنصاب=

تکمیل ظرفیت مربوطه حد نصاب نمره آزمون تاشکدهتامین نیروهاي مورد نیاز در یک رشته شغلی ممکن است حسب نظر داندر صورت عدم –تبصره 
شود .کاهش داده 

صرفا جهت اطالع از وضعیت نمره ها وکسب یا عدم کسب حد نصابدانشکدهارائه کارنامه اولیه به داوطلبان توسط -2
مرحله اول براساس نمره ناعالم فهرست پذیرفته شدگامحاسبه نمره کل نهایی ووط دانشکده سهمیه هاي قانونی توسواولویت هاامتیازات واعمال -3

مصاحبه از طریق وب سایت دانشکده سه برابر در مشاغل داراينیم برابر ظرفیت در مشاغل بدون مصاحبه وفضلی حداکثر تا یک و
مستندات  در زمان مقررجهت بررسی مدارك و4دعوت از مشمولین بند -4
تایید وي داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید (امضاءواثر انگشت)داوطلب رسیده باشدانطباق سوابق ومدارك ومستندات ارائه شده با خود اظهار-5

وي دانشکده آن از س
مستندات مثبته)اعمال امتیازات وسهمیه هاي تایید شده  (براساس مدارك و-6
:زیروارداعالم نتایج با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل انتخابی بارعایت م-7

ضرایب اساس نمره کل نهایی آزمون کتبی (با احتساب سهمیه ها وراست صرفا ب»بدون انجام مصاحبه «براي رشته هاي شغلی که پذیرش آن ها الف ) 
مربوطه)

آزمون )نمره کل %70د درصد (ابراساس هفت(رشته شغلی کارشناس حقوقی)است »با انجام مصاحبه «وه پذیرش آن ها یب) براي رشته هاي شغلی که ش
نمره مصاحبه .)%30سی درصد(ضرایب مربوطه) وکتبی (پس از احتساب سهمیه ها و

به ترتیب نمره کل  نهائیبه تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش پس از انجام مصاحبه)معرفی افراد به گزینش ،(در صورت انجام مصاحبه و-8
مصاحبه-9
به ترتیب نمره فضلی محل سه برابر ظرفیت هر شغل از اعالم نتایج اولیه آزمون کتبی  به میزاناز داوطلبان شغل محل هاي داراي مصاحبه (پس-9-1

در صورت تایید مدارك براي انجام براي بررسی مدارك دعوت به عمل خواهد آمد و) اولویت بومیسهمیه هاي قانونی از جمله (پس از اعمال امتیازات  و
دانشکده خواهد بود.کارگروه تخصصی منتخب بر اساس نظر "کارشناس حقوقی"مصاحبه براي رشته شغلی اي نوع و محتومصاحبه اقدام خواهد شد.

نحوه اعمال آن ها  سهمیه هاي قانونی وا متیازات و* 
:الف )سهمیه ایثارگران

) درصد براي پذیرش ایثارگران اختصاص 30قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در هر آزمون ابتدا از کل مجوز تخصیص یافته سی(21براساس ماده 
می یابد 

درصدي ایثارگري :25) سهمیه 1-لفا



براساس هماهنگی هاي به برادر شهید)از شرکت در آزمون،درصد ایثارگران (به استثناي خواهر و25با توجه به معاف بودن مشمولین سهمیه استخدامی -
مراحلمعرفی گردیده وکدهمشمولین سهمیه مذکور قبل از انتشار آگهی از سوي بنیاد شهید استان به دانشامور ایثارگران،عمل آمده با بنیاد شهید و

ورت تمایل به شرکت در آزمون بایستی با سایر داوطلبان به رقابت لذا سایر مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد در ص.ه استدیگردآن ها طی جذب
صرفاً  اولویت بومی و نمره مکتسبه مالك آزمون شرکت کرده اند ،زمان مقرر درکه دردرصد 25مشمولین سهمیه  در فرایند جذب بپردازند. بنابراین 

پذیرش خواهد بود.
ایثارگري :%5)سهمیه 2-الف 

صرفا از طریق شرکت درآزمون انجام می پذیرد.%5سهمیه جذب-
(به شکدهاز طریق رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه در دانمشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج درآگهی وکسب حد نصاب الزم،-

ود .دانشکده برخوردار خواهند بدرصد کل مجوز هاي5اکثر ) از حدترتیب نمره مکتسبه
می باشد (در حد سهمیه آزمون معافزمون و داشتن شرایط احراز الزم از شرط حد نصاب درآاست رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت درالزم به ذکر
سهمیه رعایت شرط سنی، معدل، جنسیت، مقطع و مدرك تحصیلی ،شرایط احراز و سایر شرایط مندرج در آگهی براي سایر مشمولین این)تعیین شده

شرکت در این آزمون الزامی است.جهت ثبت نام و

ب) سهمیه معلولین:
و دارا بودن توانایی انجام کار در شغل و کسب حدنصاب نمره سه درصد از سهمیه اختصاص داده شده آزمون در صورت برخورداري از شرایط اعالم شده 

معلولین و با معرفی سازمان بهزیستی شهرستان تعلق خواهد گرفت.مورد نظر با تائید کمسیون پزشکی و یا مراکز طب کار به 

: ج) سهمیه بومی
ایثارگران و معلولین براساس ضوابط و شرایط مندرج در آگهی به داوطلبان بومی شهرستان و در صورت هاي تمامی باقیمانده سهمیه پس از کسر سهمیه 

.یکی از شرایط ذیل باشند؛ به ترتیب نمره فضلی تعلق خواهد گرفتعدم تکمیل ظرفیت به داوطلبان بومی استان که حائز
:بومی شهرستان

شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان رشته محل یکی باشد-1
بازنشستگی آنها  با یافرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته )که شهرستان محل خدمت فعلی همسر و-2

شهرستان رشته محل یکی باشد.
را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان رشته پیش دانشگاهی)دبیرستان وراهنمایی،)سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی،4(چهار اقل داوطلب حد-3

محل طی کرده باشد
.داشته باشدر شهرستان رشته محل راه پرداخت حق بیمه د)سال سابق4داقل چهار(ی حهمسر داوطلبداوطلب پدر یا مادر یا -4

بومی استان :
محل تولد داوطلب یا همسر وي با استان رشته محل یکی باشداستان-1
با بازنشستگی آنها محل خدمت فعلی یااستانفرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته )کههمسر و-2

یکی باشد.مربوطه استان رشته محل 
سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان وپیش دانشگاهی )را به صورت متوالی یا متناوب در استان رشته محل )4(چهار داوطلب حد اقل -3

طی کرده باشد
.داشته باشدمحل راشغل استان رشته سال سابقه پرداخت حق بیمه در)4ی حداقل (بمسر داوطلداوطلب پدر یا مادر یا ه-4



*تذکرات وتوصیه هاي کلی :
داشته باشند.الزم به ذکر است مالك عمل براي تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،خ هاي اشاره شده در آگهی توجه کافیداوطلب بایستی به مبناي تاری-

باشد.اولین روز ثبت نام می،مالك محاسبه سنوثبت نامخرین روزپایان خدمت نظام وظیفه آمعافیت دائم و
یرت اگونـه مغـیـا هرشرایط اعالم شده در متن آگهی یا ارائه مدارك به صورت ناقص در زمان تعیین شده ومسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و-

بررسی مدارك ارائه خواهـد واعالم می نماید با مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیهبه دانشکده بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام 
حتی در صورت پذیرش نهایی محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد مصاحبه واعالم نتایج اولیه،آزمون،در هر مرحله ازشد برعهده داوطلب خواهد بود و

از انجـام شرایط منـدرج در آگهـی اسـت،دچنانچه فاقوم وبه این ترتیب از امتیاز مربوطه محر،یا واقعیتی را کتمان نموده استاطالعات خالف واقع داده و
داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.وگردیدهبال اثر مزبور لغو وقرارداد،قرارداددر صورت صدور مراحل بعدي محروم گردیده و

آنان به طور کامل تحصیلیرشته تحصیلی و یا گرایش رشتهتحصیلی،داوطلبان صرفا در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع -
صفحه اول) و مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد (مطابق با جداول شغل محلها مندرج در

فرایند جذب و بکارگیري مشخص بدیهی است در هر مرحله از .ی از ثبت نام جدا خودداري نمایندلذا داوطلبان فاقد شرایط تحصیلی درج شده در آگه
عقد قرارداد حذف خواهند از سایر مراحل ،شده در آگهی منطبق نیسترشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر گردد که مقطع تحصیلی،

شد.
سهمیه ها و یا امتیازات اعمال ر این مرحله،بر اساس میانگین نمره کل عمومی و اختصاصی خواهد بود و د"استخراج فهرست افراد داراي حد نصاب صرفا-

نخواهد شد.
جهت اطالع داوطلبان شرکت کننده در آزمون از وضعیت علمی (نمرات مکتسبه )آنان می باشد و فاقد "صرفا،این دانشکدهکارنامه اولیه صادر شده از سوي 

هر گونه ارزش قانونی دیگري از جمله استخدام می باشد .
انطباق و اعمال مستندات کلیه افراد با هاست و نتیجه نهایی پس از داوطلبان صرفا بر اساس اطالعات خود اظهاري آنهمیه هاي اعمال شده ات و سامتیاز-

امتیازات و سهمیه هاي قانونی اعالم خواهد گردید.
درخواست کتبی به دانشکده تحویل  روز فرصت خواهند داشت اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نمرات علمی کسب شده از طریق 10داوطلبان پس از 

و پیگیري نمایند. 
نتخاب نهایی پذیرفته شدگان ا.از طریق وب سایت دانشکده صورت خواهد گرفتپس از اعمال سهمیه ها و امتیازات و بررسی و تایید مدارك اعالم نتایج 

می باشد که اسامی آنها به اطالع داوطلبان خواهد رسید .آزمون پس از طی مراحل گزینش میسر  
روز مهلت دارند اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نحوه 20حداکثر تا داوطلبان پس از اعالم نتیجه (قبل از معرفی پذیرفته شدگان به گزینش)،-

تسلیم نموده و پیگیري نمایند .ه ها و امتیازات کتبا به دانشکده و اعمال سهمیبررسی مدارك 

تذکرا ت مهم در خصوص اولویت بومی :
موارد بومی شهرستان و بومی استان) استفاده نمایند که زمان 4و2داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده براي والدین و همسر خود (موضوع بند -

حق بیمه) به صورت کامل مربوط به پس از تاریخ تولد و ازدواج داوطلبان باشد.تحقق موضوع (اشتغال، بازنشستگی یا پرداخت 
پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بند هاي مورد اشاره صرفا توسط یکی از موارد یا پدر یا مادر یا همسر قابل احتساب است-
خت بیمه صرفا به پرداخت هایی که در قبال اشتغال فرد صورت گرفته باشد لحاظ احتساب سنوات پرا» بومی استان«و» بومی شهرستان «شرایط 4در خصوص بند -

خواهد شد(پرداخت بیمه روستایی، بیمه در قبال خدمات درمانی،  بیمه دوران سربازي و... مورد قبول نمی باشد.
خت شده است مالك عمل می باشد (نه شهرستان صادر کننده شهرستان محل خدمت (کارگاه)که بیمه بابت آن پردا»بومی شهرستان«شرایط 4ضمنا در خصوص بند -

گواهی حق بیمه)
محلی را که فرد درآن بازنشسته شده است مالك عمل  می باشد. (نه محل انتقال مستمري بازنشستگی)»بومی استان«و»بومی شهرستان «)موارد 2در خصوص بند (-

کشوري در زمان ثبت نام می باشد .مبناي شهرستان واستان براي تعیین بومی بودن ،تقسیمات 
راه سایر کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی الزم است در صورت قرارگرفتن در فهرست دعوت شدگان به بررسی مدارك مستندات ومدارك بومی بودن رابه هم

.ارائه نماید؛اعالم خواهد شددانشکدهمدارك مورد نیاز در زمان بررسی مدارك که متعاقبا از سوي 



جـذب و بـه منزلـه انصـراف از ادامـه رونـدبراي بررسی مدارك  و یا مصاحبه و غیـره،)ر (تعیین شده از سوي دانشکدهعدم مراجعه داوطلب در زمان مقر-
می باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت .پذیرش 

الزم به ذکر است در صورت عـدم اجـراي ذ می گردد . سال در شغل محل مورد تقاضا اخ5از پذیرفته شدگان نهایی ،تعهد محضري جهت اشتغال به مدت -
ذخیره استفاده می شود .آنان لغو و از وجود افرادقراردادتعهد و یا انصراف از خدمت ،

الزامی است.دانشکدهماه پس از اعالم نتیجه) ازسوي 2اضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر اخذ تائیدیه مدارك تحصیلی متق-
براي تکمیل پرونده دانشکدهتبصره : داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش 

ت عدم مراجعه قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجاي وي به گزینش معرفی خواهد شد .گزینشی مراجعه نمایند. درصور
داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافـت از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود وآزمونهرگونه اطالع رسانی درخصوص -

خواهند کرد.
می باشد الزم است در تکمیـل آن نهایـت دقـت را بـه عمـل آورده و هیچگونـه مالك ثبت نام از متقاضیان، اطالعات وارد شده در سایت کهتوجه به اینبا -

اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.-
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غیر بومی-5بومی استان  -4شهرستانبومی -3معلولین عادي -2سهمیه آزاد    -1سایر موارد : -14

کارشناسی ارشد   آخرین مدرك تحصیلی : کارشناسی   -15
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استان محل تحصیل :محل تحصیل :دانشکده-17
13تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی :    /    /       -18
:(فقط یک شغل )شغل مورد درخواست-20
:محل جغرافیایی مورد تقاضا (فقط یک محل)-21
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متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضاي فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صـحت کلیـه منـدرجات ،سیرجان
ل ) هـر گونـه حقـی را بـراي عقـد عد ازاشـتغاآن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی (قبل وب

از خود سلب می نمایم دانشکدهقرارداد درآن 

متقاضیتاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء واثرانگشت-25
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