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 ه تعالي(())بسم

 (نيکار مع به صورت قراردادرو ين  بکارگيري)آگهي  

 يتياجرا عملدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي تحت پوشش طبق مفاد دستتورا 

 ستازمان اداري و استتخدامي 7/6/1396 تتاري  1368399استخدامي شتماره  مجوزد از محل در نظر دار، يعلوم پزشك يدانشگاه ها يآزمون استخدام يگزاربر

اد واجد نفر از افر (49) تعداد ،يت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيريمحترم توسعه مد معاونت7/3/1398د تاري  /1558/209كشور و نامه شماره  

 .نمايدبكارگيري  گزينش و (تخصصي و مومياعم از ع) يآزمون كتب از طريق و با در نظر گرفتن شرايط ذيل ،انجام كارمعين به صورت قرارداد شرايط را
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 پزشک عمومي

1 * * 

مدرک تحصيلي دكتراي حرفه اي در رشته 

 پزشكي عمومي

 و درمان شهرستان اسالم آبادغرب شبكه بهداشت

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان سنقر * * 1 2

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان پاوه * * 1 3

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان صحنه * * 1 4

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان قصرشيرين * * 1 5

 ربشبكه بهداشت و درمان شهرستان گيالنغ * * 1 6

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب * * 1 7

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود * * 1 8

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان كنگاور * * 1 9

 شبكه بهداشت و درمان شهرستان هرسين * * 1 10

11 

 پرستار 

4 * * 

كارشناسي، كارشناسي ارشد يا دكتري در 

 ي، گرايشهاي پرستاريرشته پرستار

 12 شهرستان كرمانشاه

13 

 )بيمارستان ا زهرا(النغربيشبكه بهداشت و درمان شهرستان گ * * 1 14

 )بيمارستان امام خميني(شبكه بهداشت و درمان شهرستان سنقر * * 3 15

 (دشتمركز بهداشت شهرستان كرمانشاه)مركز بهداشتي درماني ماهي * * 3 16

 * * 1 (1)توانبخشي فيزيكيكارشناس  17

 يتخصص يارشد، دكترا يكارشناس ،يكارشناس

 ،يتوانبخش تيريمد ،يوتراپيزيدر رشته ف

و  يورزش يبهايآس ،يورزش يوتراپيزيف

 يحركات اصالح

 شهرستان كرمانشاه

18 

 كارشناس فناوري اطالعات سالمت

1 * * 

 يتخصص يارشد، دكترا يكارشناس ،يكارشناس

اطالعات  يفناور ،يدر رشته مدارک پزشك

در  يكتابدار ،يپزشك کيسالمت، انفورمات

اطالعات  يفناور تيريمد ،يشاخه پزشك

 ،يپزشك يو اطالع رسان يكتابدار ،يپزشك

 تيريمد ،يو درمان يخدمات بهداشت تيريمد

 اطالعات سالمت

 شهرستان كرمانشاه

 ا زهرا( مارستاني)بالنغربيشبكه بهداشت و درمان شهرستان گ * * 1 19

 * * 1 كارشناس بينايي سنجي 20
 يتخصص يارشد، دكترا يكارشناس ،يكارشناس

 يسنج يينايدر رشته ب
 شهرستان كرمانشاه

21 

 ريشبكارشناس هو

1 * * 

 يدر رشته هوشبر يكارشناس

 )بيمارستان حضرت رسول(شبكه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود

 ا زهرا( مارستاني)بالنغربيداشت و درمان شهرستان گشبكه به * * 1 22

23 

 تشخيص طبي كارشناس آزمايشگاه

1 * * 

 يتخصص يارشد، دكترا يكارشناس ،يكارشناس

 يشگاهيدر رشته علوم آزما

 ا زهرا( مارستاني)بالنغربيشبكه بهداشت و درمان شهرستان گ

 حضرت رسول( ستانماريشبكه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود)ب * * 1 24

 )بيمارستان شهيد چمران(شبكه بهداشت و درمان شهرستان كنگاور * * 1 25

 )بيمارستان ابوا فضل ا عباس(نيريشبكه بهداشت و درمان شهرستان قصرش * * 1 26

27 

 (2)توانبخشي فيزيكيكارشناس 

1 * * 

 يدكترا ايارشد  يكارشناس ،يكارشناس

 يندر رشته گفتار درما يتخصص

 شهرستان كرمانشاه

 )بيمارستان امام خميني(شبكه بهداشت و درمان شهرستان اسالم آبادغرب * * 1 28

 حضرت رسول( مارستانيشبكه بهداشت و درمان شهرستان جوانرود)ب * * 1 29

 چمران( ديشه مارستانيشبكه بهداشت و درمان شهرستان كنگاور)ب * * 1 30



2 

 

31 
 (3)يزيكيتوانبخشي فكارشناس 

 يدكترا ايارشد  يكارشناس ،يكارشناس * * 1

 يدر رشته كار درمان يتخصص

 چمران( ديشه مارستانيشبكه بهداشت و درمان شهرستان كنگاور)ب

 (ينيامام خم مارستانيشبكه بهداشت و درمان شهرستان سنقر)ب * * 1 32

33 
 پرتو شناسي )راديو وژي(كارشناس 

1 * * 

 يتخصص يارشد، دكترا يكارشناس ،يكارشناس

 يبردار ريتصو يفناور ،يو وژيدر رشته راد

 ياسكن، مهندس يت ي(، سMRI)يپزشك

 (ي)پرتو پزشكيهسته ا

 (ينيامام خم مارستانيشبكه بهداشت و درمان شهرستان اسالم آبادغرب)ب

 چمران( ديشه مارستانيشبكه بهداشت و درمان شهرستان كنگاور)ب * * 1 34

 * * 1 سالمت روانكارشناس  35
 يتخصص يارشد، دكترا يكارشناس ،يكارشناس

 ينيبا  يدر رشته روانشناس
 )بيمارستان شهدا(شبكه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب

36 
 ق عملطاكارشناس ا

ارشد در رشته  يكارشناس ،يكارشناس * * 1

 اطاق عمل يتكنو وژ

 (ينيامام خم ارستانميشبكه بهداشت و درمان شهرستان اسالم آبادغرب)ب

 ابوا فضل ا عباس( مارستاني)بنيريشبكه بهداشت و درمان شهرستان قصرش * * 1 37

38 

 ماما

1 *  

 ،ييارشد در رشته ماما يكارشناس ،يكارشناس

 ييمشاوره در ماما

 )امام خميني(شبكه بهداشت و درمان شهرستان سنقر

 بيمارستان قدس() پاوهشبكه بهداشت و درمان شهرستان   * 1 39

 )بيمارستان ابوا فضل ا عباس(قصرشيرينشبكه بهداشت و درمان شهرستان   * 1 40

 )بيمارستان ا زهرا(گيالنغربشبكه بهداشت و درمان شهرستان   * 1 41

 * * 1 امور اجرايي سالمتكارشناس  42

دارا بودن كارشناسي مديريت خدمات  -1

 بهداشتي درماني

ارشناسي ارشد اقتصاد سالمت، دارا بودن ك -2

فناوري اطالعات سالمت، مديريت خدمات 

بهداشتي درماني مشروط به دارا بودن 

كارشناسي در رشته مديريت خدمات بهداشتي 

 درماني

دكتراي تخصصي مديريت خدمات  -3

بهداشتي درماني، سياست گذاري سالمت و 

اقتصاد سالمت مشروط به دارا بودن كارشناسي 

ي ارشد در يكي از رشته هاي ذكر و كارشناس

و يا دكتراي حرفه اي پزشكي  2و  1شده در بند 

 عمومي

 شهدا( مارستانيشبكه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب)ب

 * * 1 دندانپزشک 43
دانشنامه  اي يحرفه ا يدكترا يليمدرک تحص

 يدر رشته دندانپزشك يتخصص
 (دشتيماه يدرمان يتمركز بهداشت شهرستان كرمانشاه)مركز بهداش

  * 1 كاردان بهداشت خانواده 44
در رشته بهداشت  يكاردان يليمدرک تحص

 بهداشت مدارس ،ييماما ،يعموم
 (دشتيماه يدرمان يمركز بهداشت شهرستان كرمانشاه)مركز بهداشت

 

 

 :رايط عمومي ش .1

 45حدداکثر  ودرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشدد تمام برای دارندگان م سن سال 40و حداکثر سن  سال 20حداقل  داشتن  - 1-1

 پايان مهلت ثبت نام(تا ) برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتری سن سال

 داشتن تابعیت ايران  -2-1

 انجام خدمت دوره ضرورت يا معافیت قانونی برای مردان -3-1

 و روانگردان عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر -4-1

 سابقه محكومیت جزائی مؤثر نداشتن  -5-1

 دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر -6-1

 ی که بكارگیری می شوندروانی و توانايی برای انجام کار و داشتن سالمت جسمانی -7-1

 جمهوری اسالمی ايران سیقانون اساشناخته شده در  به دين مبین اسالم يا يكی از اديان اعتقاد -8-1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران -9-1
 

  شرايط اختصاصي .2

        ثر سن اضافه خواهد شد:حداک به معتبر های تأيیديه ارائه شرط به ذيل موارد  -1-2

 داوطلبان ايثارگر از لحاظ شرايط سنی تابع قوانین و مقررات موضوعه خاص خود می باشند. -الف

 مدت خدمت سربازی انجام شده -ب

ار داد )در نیدرو طدرق قدر داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه يا ساير موسسات تابعه وزارت متبوع و يا شرکتهای پیمانكاری تامین -پ

 ل(سا 15)تا سقف  قالب خريد خدمات نیروی انسانی( به خدمت اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمی آنها

ر داد آنهدا نیرو طرق قدرا داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه يا ساير موسسات تابعه وزارت متبوع و يا شرکتهای پیمانكاری تامین -ت

 سال. 5یزان م)در قالب خريد خدمات نیروی انسانی( به خدمت اشتغال داشته اند و در تاريخ آزمون با موسسه قطع همكاری نموده اند حداکثر به 

 سال  5مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی حداکثر به میزان  -ث
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نجدام اپیرا پزشكان  وداوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف )اجباری، اختیاری يا در قالب تمديد طرح( را به استناد قانون خدمت پزشكان  -ج

 داده اند به میزان انجام خدمت فوق
 

 :اتتذکر

 سال می باشد. 15ارفاقی به سن در هر حال  مجموع سنوات  -1

 ی( الزامدی مدیارائه گواهی پايان طرح و يا معافیت از طرح برای رشته های تحصیلی مشمول قانون خدمت پزشكان و پیراپزشدكان )طدرح اجبدار -2

 باشد.

اشدند در بحددهای تابعده موسسده مدی مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قدانونی در وا -3

 آزمونهای استخدام)قراردادی يا خريد خدمت( نمی توانند شرکت نمايند.

ارائده گدواهی  نسبت به تمديد طدرح خدود اقددام نمدوده اندد میتوانندد بدا 16/7/1393مورخ  854/100داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  -4

د تداريخ /1591/209بخشدنامه شدماره  1م نمايندد. همنندین داوطلبدانی کده بده اسدتناد بندد )اشتغال به طرح( جهت شرکت در آزمون ثبت نا

 واهی پايدان طدرحدر حال انجام طرح بدون احتساب ضريب منطقه می باشند در مدت باقی مانده تا سقف قانونی،  نیازی به ارائه گد 23/5/1392

 کت نمايند.نمی باشد و با گواهی اشتغال به طرح می توانند در آزمون شر
 

 نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز: .3

وز ر لغايدت 7/5/1398تداريخ  دوشدنبه از روز . متقاضیان واجد شدرايط ملدزم هسدتندثبت نام به صورت الكترونیكی به شرح ذيل انجام می گیرد        

ايت سد همنندین و azmoonkums.poorsam.ir سدايت اينترنتدی طريد  از بت ندامثش يرايا ويو  سبت به ثبت نامن 17/5/1398تاريخ  پنجشنبه

اده نخواهدد شدد و وجدوه به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر دالزم به ذکر است  :اقدام نمايند kums.ac.irاينترنتی دانشگاه  به آدرس 

ا رت نام نهايدت دقدت ثب هنگام است در الزملذا  .شد انجام نخواهد مقررمهلت از  گونه ويرايش و اصالح پسگردد و هرنمیپرداختی به هیچ وجه مسترد 

  .گردداز مراجعه حضوری خودداری  و معمول
 

 

 ثبت نام مقدماتي جهت  مدارك مورد نياز -3-1
 

يتتتا شتتتماره شتتتبا  0109600750001 ستتتابح بتتته شتتتماره هدددزار ريدددال( )چهارصدددد و پنجددداه450000پرداخدددت مبلددد   -الدددف

عندوان حد   بده  صدادرات قابل پرداخت در کلیه شدعب باند  بنام درآمدهاي غير بهداشتي درماني 570190000000109600750001IRبانكي

 (مبلغ مذكور معاف مي باشندكل و فرزندان شاهد از پرداخت  % 50 به ميزان )ايثارگران .آزمون شرکت در 

  )با دقت تكمیل گردد( به صورت اينترنتی تكمیل درخواست شغل  -ب

  آن و ارسال یمتناسب با توضیحات سايت اينترنتد بانكی، یاسكن رس -ج

 و ارسال آن متناسب با توضیحات سايت اينترنتی  3*4اسكن ي  قطعه عكس  -د

شتغال بده طدرح او يا اسكن گواهی  را پزشكانیمشمول قانون خدمت پزشكان و پ یلیتحص یرشته ها یت از طرح برایا معافيان طرح يپا یاسكن گواه -ذ

 که در حال انجام طرح بدون احتساب ضريب منطقه  و يا تمديد طرح می باشند یصرفا برای داوطلبین

 اسكن نمودن مدارک دال بر ايثارگری جهت مشمولین استفاده از قوانین ايثارگران -ر

 اسكن مدرک تحصیلی متناسب با شرايط احراز شغل مورد نظر -ز

 اسكن نمودن کارت پايان خدمت وظیفه عمومی)جهت آقايان( -س

 فحه اول شناسنامه و همننین کارت ملیاسكن نمودن ص -ش
 

فزارهاي ابه عكسهايي كه به وسيله نرم افزار فتوشاپ يا نرم  ي وضوح و قابل تشخيص باشند.اضمناً اسكنهاي انجام شده بايد دار تذكر:

ادر ورود به جلسه ص كارتمشابه ويرايش شده اند و همچنين عكسهايي كه از طريق موبايل و خارج از شرايط مد نظر تهيه شده باشند 

 .نخواهد گرديد
 

 

 :بکارگيري مدارك مورد نياز پس از قبولي در مرحله اول امتحان -3-2

همراه اصدل مددارک  روز کاری پس از اعالم نتايج به )پنج( 5ظف هستند مدارک ذيل را ظرق مدت وداوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی م

 ارائه نمايند.  یحضور به صورت واحد استخدام دانشگاه – یمنابع انسان به مديريت

 .هینت فرم ثبت نام اوليپر -

 .پرينت کارنامه صادر شده  -

 ز شدهواري یاصل فیش بانك -

 اصل به همراه تصوير آخرين مدرک تحصیلی -
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رح اشدتغال بده طد یگدواه ا ارائهيو ی باشند( م یاجبارنیروی انسانی ) صرفا رشته هايی که دارای طرح و يا معافیت از طرح اصل به همراه تصوير پايان  -

 يا تمديد طرح می باشند در حال انجام طرح بدون احتساب ضريب منطقه و که ینیداوطلب یصرفا برا

 .کارت ملیاصل به همراه تصوير -

 .اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه -

 ان(يآقا ی)برادائم کارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت اصل به همراه تصوير -

 )برای ايثارگران( دال بر ايثارگری، حسب مورد از مراجع ذيربط.مدارک اصل به همراه تصوير  -

 (حسب ضرورت) .اصل به همراه تصوير ساير مدارک طب  مفاد آگهی -
 

 تذكرات:

الت الک قطعی بدر اصدم ،انجام شده در بند فوقی  همراجع ذيربط استعالم خواهد شد و تطبی  اولی از اصالت مدرک تحصیلی اعالم شروع بكار،قبل از   -1

 مدارک نخواهد بود.

دمت وی چناننه در هر مرحله از مراحل بكارگیری  و يا حتی پس از آن، مشدخص گرددکده شدخص، واجدد شدرايط نبدوده از بكدارگیری يدا ادامده خد -2

 جلوگیری بعمل خواهد آمد و ح  هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
 

 

 ورود به جلسهوزيع كارت ت نحوهزمان و  .4

درس سدايت اينترنتدی دانشدگاه بده آ همنندین و azmoonkums.poorsam.ir اينترنتدی سدايت از طريد  آزمدونکدارت ورود بده جلسده دريافت زمان  -1-4

kums.ac.ir   افدت پیامد  هدا و جهدت دريندام  ثبت شماره موبايل توسدط داوطلبدان در هنگدام ثبدت الزم به ذکر است .رسید خواهدمتعاقبا به اطالع داوطلبان

  .الزامی می باشد)) از جمله زمان دريافت کارت ورود به جلسه((  اطالعیه های صادره

 ورود به جلسه تنها از طري  وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی امكان پذير می باشد. کارت افتيدر -2-4

 .ید می گرددزمان و محل برگزاری امتحان بر روی کارت ورود به جلسه ق  -3-4

  :و حد نصاب يمواد امتحان  .5

 ینده ايرت چهدار گزه دروس به صوی. کلد شدددداده خواه ي  دفترچه سوال اختصاصیو  یعموم یهايددددفترچه سواالت توانمن ي   از داوطلبان يبه هر  -1-5

 .باشد یم یفدنمره من یگردد.الزم به ذکر است که آزمون دارا یم یطراح

 شد.هد خوامحاسبه  یهر رشته شغلاز آزمون در ین امتيباالتر یسه نفر دارا ازین امتیانگیدرصد م 50کسب حداقل  یه بر مبناحد نصاب نمر -2-5
 

 :يعموم يهايآزمون توانمند يمواد امتحان  -3-5
 یو مبدان یتمداعو اج یاسدیاطالعات س-7ینذه یهايهوش و توانمند-5یعموم یسیزبان انگل-4یو آمار مقدمات یاضير-3یمعارق اسالم-2یات فارسیزبان و ادب-1

 اطالعات یو فن آور یقانون

 تذکرات:

م فقهدی آندان سواالت معارق اسالمی مربوط به پیروان ساير مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسدی جمهدوری اسدالمی ايدران مطداب  تعدالیم و احكدا -1

 طراحی خواهد شد

يدن مدره مكتسدبه انايران از پاسخگويی به سواالت معارق اسالمی معاق بوده و در اين صورت  اقلیتهای دينی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی -2

 داوطلبدان بده داوطلبان بر اساس مجموع تراز شده ساير سواالت محاسبه  خواهد شد. بديهی است زمان پاسخگويی بده سدواالت عمدومی ايدن گدروه از

 نسبت تعداد سواالت ،کمتر خواهد بود.

 خواهد بود. 1توانمنديهای عمومی با ضريب سواالت آزمون  -3
 

 : يتخصص يهايمواد آزمون توانمند -4-5
 خواهد شد. یاز دانشگاه طراحیمورد ن یصرفا بر اساس رشته شغل یلیهر رشته تحص یبرا یتخصص یهايآزمون توانمند یمواد امتحان

 خواهد بود. 2تذکر: سواالت آزمون توانمنديهای تخصصی با ضريب 
 

 

 : تذكرات .6

 زادگدان و رزمنددگانیآجانبدازان،  :ايثارگران شامل د)ايثارگران اختصاص می ياب پذيرشآن برابر قوانین و مقررات برای  %30ازکل مجوز تخصیص يافته  -1

و  ان يكسدالآزادگد،جانبدازان ، مفقدودين های معظم شدهدا،  ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده 6 حداقل که

  ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی می باشد( 6باالی يكسال اسارت و رزمندگان با حداقل 

و فرزنددان و  االتربدو  %25ازان بدجانو فرزنددان و همسدران  اشدهدو همسدران فرزندان آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و   %25فوق الذکر  %30از  -2

شدغلی  د در هدر رشدتهتايید گردند امور ايثارگران استانيكسال و باالی يكسال اسارت و خواهر و برادر شهید که توسط بنیاد شهید و  همسران آزادگان

 اختصاص می يابد.

و  %25بازان زيدر زندان جانو همسر و فرزندان آنان و فر ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها 6رزمندگان با سابقه حداقل  بهآن صرفا  %5فوق الذکر  %30از  -3

 آزادگان زير يكسال اسارت در هر رشته شغلی اختصاص می يابد.
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گهدی صدادر شدده آاريخ انتشار تاخذ گواهی ايثارگری از ارگانهای مربوطه ) بنیاد شهید،سپاه پاسداران و ...( الزامی می باشد .ضمنا  اين گواهی  بايد در  -4

 یسر نمی گردد .باشد درغیر اين صورت استفاده از سهمیه مذکور م

دامی بهدره مندد ازکدل مجوزهدای اسدتخ  %3معلولین عادی )که توانايی انجام شغل مربوطه را داشته باشند( در صورت کسب حد نصاب نمره به میزان  -5

 خواهند شد.

 رفت.از طري  رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گمعلولین  ٪3و سهمیه ايثارگران   %30مازاد بر  پذيرش -6

مره کدل مواردی که ن انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترين نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعايت ظرفیت پیش بینی شده می باشد. در -7

از سدوی اصدل   دو  داوطلب در ي  رشته شغلی يكسان باشد ابتدا نمره تخصصی مالک عمل خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره تخصصی، انتخاب

 هسته گزينش مالک عمل قرار خواهد گرفت.

 کارمندان منفصل از خدمت و همننین اخراج شده توسط موسسات دولتی ح  شرکت در آزمون را ندارند. -8

حدان و متثبت نام، ا مسئولیت ناشی از عدم رعايت دقی  ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل -9

ی کدان لدم يكدن وو بكارگیری از انجام مراحل بعدی محروم  باشدداده يا فاقد شرايط مندرج در آگهی واقع  جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالق 

 .خواهد شدتلقی 

داده  ها ترتیب اثدررخواست آندارندگان مدارک تحصیلی معادل ح  ثبت نام را ندارند و در صورت شرکت  از انجام مراحل بعدی استخدام محروم و به د -10

 نمی شود.

 اينترنتدددی بررسدددی و تايیدددد اصدددالت مددددارک مدددورد نیازمنددددرج در آگهدددی اسدددتخدام ، صدددرفا بدددرای معرفدددی شددددگان بدددر روی سدددايت -11

azmoonkums.poorsam.ir  و همننین سايت اينترنتی دانشگاه  به آدرسkums.ac.ir .صورت خواهد گرفت 

 س از طی مراحل اداری و گزينشی صورت خواهد گرفت.انتخاب نهايی پذيرفته شدگان پ -12

ب  بدا دسدتورالعمل مطا سال متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمايند در غیراينصورت قرارداد آنان لغو و 10پذيرفته شدگان نهايی به مدت  -13

 از وجود افراد ذخیره وف  مقررات استفاده می شود. برگزاری آزمون استخدامی

 kums.ac.irو همنندین سدايت اينترنتدی دانشدگاه  بده آدرس  azmoonkums.poorsam.ir الع رسانی از طري  سايت اينترنتیهرگونه اط -14

 .بودخواهد 

هايدت دقدت را برگ درخواست شغل و دريافت کد رهگیری می باشدد ، الزم اسدت در تكمیدل آن نبا توجه به اين که مالک ثبت نام متقاضیان تكمیل  -15

 ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.گونه اصالحاتی پس از  چو هیبعمل آورده 

راد فاقدد ی گردد که افدبا توجه به اينكه صرفا رشته های تحصیلی ياد شده در جدول فوق الذکر جهت بكارگیری مورد نیاز می باشند لذا اکیدا توصیه م -16

م ه فدرد ثبدت ندارت در هر مرحله از مراحل بكارگیری مشخص گدردد کدشرايط احراز از ثبت نام و شرکت در آزمون خودداری نمايند . در غیر اين صو

 شده واجد شرايط نمی باشد،عالوه بر دريافت هزينه های  انجام شده توسط دانشگاه از ساير مراحل جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ندین آرا  صدادره شت درمان وآموزش پزشكی و همنمدير کل محترم منابع انسانی وزارت بهدا 25/2/1398د تاريخ /1123/209با توجه به نامه شماره  -17

 ضدار داوطلبدیناز سوی هیات عمومی ديوان عدالت اداری مبنی بر حذق اولويت بومی )اعم از بومی شهرسدتان و بدومی اسدتان ( بدينوسدیله بده استح

 شرکت در آزمون میرساند که اولويت مذکور در اين آزمون حذق گرديده است.

ه بعدد از تداريخ می باشد لذا به مدارک و مسدتنداتی کد 17/5/1398بررسی مدارک و مستندات ، تاريخ پايان مهلت ثبت نام مالک عمل دانشگاه جهت  -18

 مذکور اخذگردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شد. ،انجام خواهدده اندنمو به ترتیب نمره فضلی از بین ايثارگران واجد شرايط که در زمان مقرر ثبت نام  در هر رشته شغلی انتخاب ايثارگران -19

ی مدرفیدت اختصداص باقیمانده مجوز بكارگیری به  ساير داوطلبان  در صورت برخورداری از شرايط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی تا تكمیدل ظ -20

 يابد.

 شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی پايین تر از مدرک تحصیلی مندرج در جدول فوق ممنوع می باشد -21

مدل عمشاغل مدالک  ان دارای مدرک تحصیلی باالتر مرتبط با شرايط احراز شغل مندرج در آگهی مطاب  با آيین نامه ارزيابی و مهندسیشرکت داوطلب -22

 وزارت بهداشت ممنوع می باشد.

 می باشد (17/5/1398الی  7/5/1398بررسی مدارک و مستندات متقاضیان بر اساس تاريخ ثبت نام ) -23

 1397-5-20متور   د-209-3365سهميه استتخدامي شتماره موضوع آزمون همزمان با آزمون  اين گزاريتاري  بر استالزم به ذكر  -24

 عين(نفر به صورت قراردادي )انجام كارم (39) تعداد محترم توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به معاونت

 مي باشد.


