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راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون فهرست   



  

 هاي تخصيصي و از محل مجوزواحد هاي تابعه تامين نيروي انساني  جهت  در نظر داردبيرجند  و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي

از طريق فراخوان و طي مراحل ،از افراد واجد شرايط را   نفر  125تعداد ،  و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي سازمان اداري استخدامي كشور

  د . بكارگيري نماي پس از تامين اعتبارات الزم  قراردادي كار معينبصورت و يا هر دو ،   مصاحبه تخصصييا  كتبي انجام  آزمون ازقانوني پس 

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬شرايط  عمومي:  )  1

 . تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران •

 . تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران      •

 . التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران •

  (ويژه آقايان )  دوره ضرورت نظام وظيفهيا معافيت دائم  داشتن كارت پايان خدمت  •

 . عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و روان گردان •

 . نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر •

 ي يا پزشك طب كار)(طبق نظر كميسيون پزشك.داشتن سالمت جسماني، رواني و توانايي انجام كاري كه براي آن بكارگيري مي شوند  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

     

  

و مقررات شركت در آزمون بخش اول : شرايط  

1 

 تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي

: عبارتند از  شركت در اين آزمون نيستند بهفرادي كه مجاز ا  

 .آنها تمخد بازخريد و بازنشسته يا و اجرايي دانشگاه يا دستگاههاي پيماني و ثابت رسمي، مستخدمين  -1  

 .تيلدو موسسات و دستگاهها ساير و دانشگاه تابعه واحدهاي توسط شدگان اخراج يا و خدمت از شدگان انفصال 2-

 .باشند شده منع دولتي خدمات از ذيصالح، و قضائي مراجع آراء موجب به كه افرادي 3-

 آنها بر قانون شمول كه موسساتي و دولت به وابسته سازمانهاي و دولتي شركتهاي سازمانها، ساير به خدمت تعهد هك افرادي 4-

  .دارند است نام ذكر ممستلز

افرادي كه در آزمون هاي استخدامي سنوات قبل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي پذيرفته شده و پس از شروع به كار و  -5

صدور حكم استخدامي از ادامه خدمت انصراف داده باشند و از تاريخ انصراف و لغو حكم استخدامي تا تاريخ برگزاري اين آزمون 

  گذشته باشد حق شركت در آزمون را ندارند. كمتر از دو سال

داوطلبين مذكور كه رشته محل هاي شغلي مناطق سه پنجم و سه و نيم پنجم اين آزمون را (طبق جدول شماره يك) انتخاب  تبصره :

 نمايند از شرط مذكور معاف خواهند بود.

 .شده آگهي تحصيلي رشته در معادل تحصيلي مدارك دارندگان -6

 با مرتبط مدارك( آگهي در مندرج مشاغل احراز شرايط در شده اعالم تحصيلي مقاطع از باالتر تحصيلي مدارك گاندارند -7 

 )شده آگهي شغل

 آگهي در مندرج تحصيلي مدرك با مرتبط غير باالتر تحصيلي مدرك داراي بكارگيري بدو در داوطلب كه صورتي در: تبصره

عقد  از پس همربوط تحصيلي مدرك اعمال درخواست عدم بر مبني محضري نامه تعهد ارائه ملزم به  ، دانشگاه نظر باشد،حسب

 .بود خواهد قرارداد ،

 از كه يكي  آزمون مراحل از يك هر در مذكور، بندهاي مشمولين  از يك هر شركت صورت در ست ا ذكر به الزم

  .ميگردد بالاثر لغو و مزبور قرارداد قرارداد ، عقد صورت در حتي و محروم بعدي مراحل انجام از گردد محرز فوق موارد



   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: اختصاصي)  شرايط  2 

  (يك) مي باشد. 1شرايط احراز و مدارك تحصيلي مطابق با جدول رشته هاي شغلي جدول شماره  الف )

 ،سال سن تمام جهت داوطلبين داراي مدرك تحصيلي كارداني  40سال سن تمام  ، حداكثر  20داشتن حداقل شرايط سني داوطلبان :  ) ب

  سال سن جهت داوطلبين داراي مدرك تحصيلي دكتري و باالتر 45حداكثر  و ارشناسي ارشد ك وكارشناسي 

  معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي  : تبصره        

 .سربازيانجام شده مدت خدمت : 1ب •

، فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل  و باالتردرصد  25جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهداء ، فرزندان و همسر جانبازان : 2ب •

 از شرط حداكثر سن معاف مي باشند .شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه  لسابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقو باالتر  يكسال

 سال. 5افراد خانواده معظم شهدا شامل پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا ميزان حداكثر : 3ب •

 رزمندگان داراي كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ميزان مدت حضور در جبهه.: 4ب •

 سال 5ندان تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان سابقه خدمت كارم: 5ب •

و موسسات وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي داوطلبيني كه به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه و ساير سنوات : 6ب •

 15حداكثر به ميزان   اشتغال دارندخدمت يا شركت هاي پيمانكاري تامين نيرو طرف قرارداد آنها (درقالب خريد خدمات نيروي انساني) به 

 سال (طبق سابقه بيمه)

سنوات داوطلبيني كه به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه و ساير موسسات وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و : 7ب •

و در تاريخ روز  خدمت اشتغال داشته انده يا شركت هاي پيمانكاري تامين نيرو طرف قرارداد آنها (درقالب خريد خدمات نيروي انساني) ب

 سال (طبق سابقه بيمه) 5آزمون با موسسه قطع همكاري نموده اند  حداكثر به ميزان 

داوطلبيني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف  را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت : 8ب •

 مذكور . 

  سال مي باشد. 15به سن در هر حال حداكثر مجموع سنوات ارفاقي  : تذكر مهم

مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت  اجباريقانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي داراي طرح  مشمولين )ت

  مربوطه باشند.

طرح قانوني ايشان  بايستي مي باشند قانونيكه در حين خدمت  اجباريمشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان رشته هاي  : 1تبصره  

  به اتمام برسد.) 25/05/1398پايان مهلت ثبت نام ( تاحداكثر
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  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬:  امتيازات و سهميه هاي قانوني )  3

  الف ) سهميه ايثارگران 

درصد براي پذيرش  30قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ، در هر آزمون استخدامي ابتدا از كل مجوز تخصيص يافته ،  21بر اساس ماده 

به مشمولين بند درصد مربوط  5ذيل و بشرح  1-درصد مربوط به مشمولين بند الف  25درصد فوق الذكر ،  30ايثارگران اختصاص مي يابد از 

  ذيل مي باشد:بشرح  2-الف 

 فرزندان و همسر و آزادگان جانبازان، شامل ايثارگران درصد پنج و بيست استخدامي سهميه : درصد ايثارگران 25سهميه :  ) 1 –الف 

 و خواهر و اسارت يكسال باالي و سال يك داراي آزادگان فرزندان و همسر و باالتر و درصد پنج و بيست فرزندان جانبازان و همسر شهدا،

 نديممكلفند جهت بهره ، مشمولين سهميه مذكور استانبر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران . باشند مي برادر شاهد

(عالوه بر نمره مكتسبه ،  ازندو در بين خود به رقابت بپرد ثبت نام ، گرديده مشخص در جدول شماره يك در رشته محل هايي كه خوداز سهميه 

سهميه آنان ،  ساير رشته محل هادر صورت ثبت نام اين متقاضيان در  . )اولويت هاي مندرج در قانون جامع ايثارگران نيز مالك عمل خواهد بود

شهيد و امور ايثارگران استان مراجعه توصيه مي شود جهت اطمينان از برخورداري از سهميه مذكور قبل از ثبت نام به بنياد  .خواهد شدآزاد تلقي 

 بديهي است در صورت عدم تكميل سهميه مذكور ، سهميه هاي باقي مانده به داوطلبين آزاد اختصاص مي يابد. نمايند.

شرط كسب حد  درصد در صورتي كه در كد محل هاي مشخص شده شركت نمايند از 25داوطلبين ايثارگر داراي سهميه  :1تبصره 

مفاد اين  شرايط داشتن ساير بديهي است . معاف خواهند بود شرايط اختصاصي اين آگهي)  ب(طبق تبصره بند سقف سنياز  ،نصاب نمره 

  آگهي الزامي مي باشد.

 در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان به  )%5 (درصد پنج استخدامي سهميه : درصد ايثارگران 5سهميه :   )2 –الف 

 اختصاص اسارت يكسال از كمتر آزادگان فرزندان و (% 25 ) درصد پنج و بيست زير جانبازان فرزندان و فرزندان آنان و همسر و ها جبهه

 بديهي است در صورت عدم تكميل سهميه مذكور ، سهميه هاي باقي مانده به داوطلبين آزاد اختصاص مي يابد.. يابد مي

 الزامي مي باشد.درصد ايثارگران)  5(سهميه رعايت كليه شرايط مندرج در اين آگهي براي مشمولين اين سهميه  :1تبصره         

رزمندگان در صورت ثبت نام و شركت در آزمون و داشتن ساير شرايط مندرج در آگهي از شرط حد نصاب در آزمون معاف  :2تبصره 

  درصد) 5مي باشند. (در حد سهميه 

درصد ايثارگران در مشاغلي اعمال مي گردد كه ظرفيت پذيرش آنان بيش از يك نفر باشد(در مشاغل با يك نفر  5سهميه  : 3تبصره 

  ظرفيت ، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه خواهد بود)

  ب) سهميه معلولين عادي

امه از بهزيستي) به شرط دارا بودن شرايط مندرج در اين آگهي و كسب حد نصاب نمره معلولين عادي (با ارائه معرفي ن : سهميه معلولين •

  (سه) درصد كل مجوز تخصيص يافته برخوردار خواهند بود.  3و از طريق رقابت با كليه داوطلبين معلول به ترتيب نمره مكتسبه ، از حداكثر 

استخدام مي شوند را داشته باشند و در صورت عدم تاييد توانايي معلولين  معلولين محترم مي بايست توانايي انجام كاري كه : 1 تبصره

  توسط پزشك طب كار يا كميسيون پزشكي دانشگاه ، از فرايند بكارگيري نيرو حذف خواهند گرديد. 

اغلي را انتخاب درصد جهت استفاده از سهميه مختص خود ، ميبايستي در زمان انتخاب شغل ، مش 3معلولين مشمول سهميه  : 2تبصره 

ش از يك نفر باشد (در مشاغل با يك نفر ظرفيت ، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا يداد ظرفيت مورد نياز آن بعنمايند كه ت

  ر اساس نمرات مكتسبه خواهد بود) ب
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  آزادب) سهميه 

در  متقاضيان سهميه آزاد  ) بهطبق بند هاي فوق  و معلولينكليه سهميه هاي باقيمانده (پس از كسر سهميه هاي ايثارگران  : آزادسهميه  •

 ب نمره و به ترتيب نمره فضلي(مجموع نمره آزمون عمومي و تخصصي)نصاو كسب حد  صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي

  اختصاص خواهد يافت .

  

 

  ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: زمان و نحوه  ثبت نام )  4

 خواهد بود.   www.bums.ac.ir به آدرس دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  ثبت نام صرفا به صورت الكترونيكي و از طريق سايت •

به آدرس  25/05/1398مورخ  جمعه لغايت پايان روز  18/05/1398 مورخ جمعهروز  متقاضيان واجدالشرايط مي بايست از •

  . مراجعه و اقدام به ثبت نام و كد رهگيري دريافت نمايند  www.bums.ac.irاينترنتي 

نام به هيچ وجه تمديد نخواهد گرديد لذا متقاضيان در مدت مذكور نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول مدت زمان تعيين شده جهت ثبت  تذكر :

  نمودن آن به روزهاي پاياني خود داري نمايند.

  : مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتي •

الكترونيكي و از طريق كارت هاي بانكي متصل به شبكه  ) از طريق درگاه پرداختريال  هزار چهارصد و پنجاه( ريال 450000داخت مبلغ   پر الف )

  شتاب 

  (هر گونه تبعات ناشي از ورود ناقص يا اشتباه اطالعات بعهده داوطلب مي باشد.) ( با دقت تكميل گردد ) ثبت نام تقاضانامه الكترونيكيتكميل  ب)

 شرايط اساس بر را آن و فايل اسكن نموده زير مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايست مي داوطلب : شده اسكن عكس فايل ارسال ج )

  :نمايد ارسال آزمون سامانه طريق از و آماده ذيل

  

  كه در سال جاري گرفته شده باشد (تمام رخ) . 3*4عكس  -

 پيكسل باشد . 300*400و حداكثر 200*300عكس اسكن شده بايد حداقل  -

  .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -

  .باشد مشخصآنان ،  كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس -

  .باشد بيشتر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخيره فايل حجم -

  .باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد هاي حاشيه -

   .باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكان حتي -

 

زمان و نحوه ثبت نام ، منابع آزمون:  دومبخش   
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 با مطابق و عكس اصل از است الزم داوطلبان و نميباشد قبول قابل .....و شناسنامه ملي، كارتي ، شناساي كارتهاي روي از عكس اسكن:  1تذكر 

  .نمايند اسكن به اقدام فوق، توضيحات

اعالم نتايج اوليه پس از برگزاري بديهي است اطالعات ارسالي در ثبت نام اينترنتي صرفا مالك عمل جهت شركت در آزمون خواهد بود و  : 2تذكر

و كنترل مدارك و صحت و سقم مدارك ارسالي و تحويلي افراد با اطالعات ثبت شده اوليه در سيستم (از نظر مدرك تحصيلي ،  يا مصاحبه آزمون

  اعالم خواهد شد.  دانشگاه يتشرط سني ،............) و با رعايت سهميه هاي در نظر گرفته شده و به ترتيب نمره فضلي آزمون از طريق سا

  ه ثبت نام ناقص و يا ارسال و تحويل مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود .: ب 3تذكر
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اطالعيه برگزار خواهد گرديد . لذا داوطلبان  مي بايستي نسبت به كنترل مداوم روزانه و يا هر دو مصاحبه  ياآزمون به صورت كتبي  •

  صورت برگزاري مصاحبه تخصصي مراتب به اطالع داوطلبين خواهد رسيد.در  اقدام نمايند . ثبت نامسايت هاي منتشره در 

  

  ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: زمان و محل توزيع كارت  )  6

 .بودخواهد  در دسترسذيل  در تاريخدر صورت برگزاري آزمون كتبي ، كارت ورود به جلسه    **

علوم  دانشگاهاز طريق سايت  31/05/1398و  30/05/1398 مورخ چهارشنبه و پنج شنبههاي كارت ورود به جلسه آزمون  در روز  •

قابل چاپ خواهد بود. همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع   www.bums.ac.irبه آدرس  پزشكي بيرجند

  كارت به اطالع داوطلبين خواهد رسيد. 
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 تذكر بسيار مهم در خصوص تغيير اطالعات ثبت نامي:

 )خوداظهاري(اميت نر اساس اطالعات ثبب )ررسي مداركبراي بمعرفي افراد ( ليهج اوايتناعالم  كه اين به ها توجب

در هنگام كه ل اين ليد بهرد، و يان صورت مي گنتخاب شده توسط آني انوناقهاي  يهازات و سهميامت داوطلبان و

از يتميا ا تويلهره مندي داوطلب از اوبه بمنجر هحوي كن بهدر اطالعات وارد شده  نه تغييرررسي مدارك، هرگوب

انتخاب وضعيت (ورود اطالعات مذكور تالزمس لذامي سازد،  ها اختالل مواجبرا ه جيتنگردد، كل فرايند اعالم  هوطبمر

صورت نت خصوص اگر در كافي  (بهام ن تثب هامناضاقدر فرم ت)و ...  قراردادي و شركتي ايثارگري، سنوات خدمت

 امكانبلي، قوجود آمده در آزمون هاي  به شكالتم به هتوج با هد چراكيرگ صورت قتو صدا قتا دب )ديرمي گ

اعتراضي  نهچ گويق هحاشد و داوطلب بمي نپذير ناكام هچ وجيهبه  ررسي مداركباصالح اطالعات مذكور در هنگام 

زمان  تا )يبتخانل محل اغش زج (بهامي افراد ن تخصات ثبشم آخرين فرصت ويرايش تذكر اس به. الزم تخواهد داشن

  ود.بخواهد پايان ثبت نام 

  



   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬:    زمونآو منابع مواد )  7

 در صورت برگزاري آزمون كتبي موارد بشرح ذيل خواهد بود:  

معارف اسالمي    – 4فن آوري اطالعات  – 3زبان انگليسي عمومي   -2زبان و ادبيات فارسي   -1توانمنديهاي عمومي شامل :  مونآز •

به صورت چهار گزينه   -هوش و توانمندي هاي ذهني  -7رياضي و آمار مقدماتي  -6اطالعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني  -5

  طراحي خواهد شد .  يكاي  با ضريب 

  

  ر موارد امتحان توزيع  مي شود . اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند و امتياز آن در ساي :  تبصره

  

دي هاي تخصصي : با توجه به دانش و مهارت هاي تخصصي متناسب با رشته هاي شغلي مندرج در جدول شماره يك  نآزمون توانم •

  طراحي خواهد شد. 2كه به صورت چهار گزينه اي  و با ضريب 

  . )به ازاي هر سه پاسخ غلط  دارد(يك نمره منفي آزمون نمره منفي : 1تذكر

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: مدارك مورد نياز   )  8

ارائه و  "حضورا آدرسي كه متعاقبا اعالم خواهد گرديدبه مدارك ذيل را  ،  دانشگاه نتايج توسط پس از اعالمداوطلبان موظف هستند  •

  د :رسيد دريافت نماين

  : مدارك مورد نياز

   تصوير  شناسنامه تمام صفحات اصل به همراه  -1

 تصوير كارت ملي (پشت و رو ) اصل به همراه  -2

 قطعه ) 4(    4*3عكس  -3

  تصوير مدرك تحصيلياصل به همراه  -4

 ،  ويژه آقايان (پشت و رو) ، يا معافيت دائمتصوير كارت پايان خدمت اصل به همراه  -5

  ) صرفا گواهي صادره از بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مالك عمل خواهد بودرگرمدارك دال بر ايثارگري (ويژه داوطلبين ايثا -6

 پرينت فرم ثبت نام الكترونيكي . -7

 ويژه داوطلبين شركتي و قراردادي از محل خدمت بهمراه ليست سوابق بيمهگواهي اشتغال به كار  -8

 داوطلبين رشته هاي مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكاناصل بهمراه تصوير گواهي پايان طرح يا معافيت از طرح ويژه  -9

به اتمام مي رسد با ذكر تاريخ شروع و  25/05/98تاريخ ايشان حداكثر تا قانوني مدت طرح  گواهي اشتغال به طرح ويژه مشمولين طرح كه -10

 پايان طرح قانوني
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سه نفر داراي باالترين  (مجموع نمره عمومي و تخصصي) درصد ميانگين نمره 50حد نصاب نمره آزمون كتبي بر مبناي كسب حداقل  •

  بود. اهدخو شغلنمره آزمون در هر 

 در همان رشته محل ، حسب نظر دانشگاه حد نصاب نمره تا تكميل ظرفيت در يك محل در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز :1تبصره        

  كاهش داده خواهد شد.

  معاف مي باشند.كتبي از كسب حد نصاب نمره  درصد ايثارگران 25داوطلبين مشمول سهميه  : 2تبصره        

  

  

  

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: تذكرات كلي    )  10

بر اساس ،  تكميل شده است )  فرم ثبت الكترونيكي اوليهاز طريق (كه و بررسي صحت و سقم اطالعات ارسالي  راستي آزمايي جهت مرحله اول اسامي

برابر ظرفيت پذيرش در هر رشته محل (در صورت فقدان  2به ميزان حداكثر ، (ازمون كتبي) و بر اساس نمرات فضلي   تعيين شدهقانوني اولويت هاي 

در اين مرحله به ميزان افرادي كه به دليل محل ، اعالم خواهد گرديد.برابر ظرفيت پذيرش در هر رشته  3مصاحبه ) ، و در صورت وجود مصاحبه به ميزان 

مندرج در از ساير شركت كنندگان داراي حد نصاب در آزمون به ترتيب اولويت هاي قانوني  ،عدم ارائه مدارك مثبته از فهرست اوليه حذف گردند

  آگهي دعوت بعمل خواهد آمد.

در هر رشته چنانچه جهت رشته هاي شغلي آزمون مصاحبه يا آزمون عملي پيش بيني شده باشد (مراتب اطالع رساني خواهد شد)   •

كه به لحاظ اولويت هاي قانوني مندرج در آگهي و نمره كل آزمون(مجموع نمره عمومي و  محل از ميان داوطلبان واجد شرايط

  برابر ظرفيت مورد نياز جهت انجام مصاحبه يا آزمون عملي دعوت خواهد شد. 3ميزان  به  تخصصي) داراي رتبه باالتري باشند

  

تخصصي و مصاحبه در صورت برگزاري آزمون مصاحبه تخصصي ، اعالم فهرست نهايي پذيرفته شدگان پس از اعمال نمرات آزمون  •

صاحبه) خواهد بود. بديهي است در صورت عدم درصد آزمون م 30درصد آزمون كتبي و  70بر اساس مجموع نمرات اكتسابي (

برگزاري آزمون مصاحبه تخصصي ، انتخاب داوطلبين بر اساس اولويت هاي قانوني  تعيين شده و به ترتيب نمره فضلي(آزمون كتبي)  

  صورت خواهد پذيرفت .

  

نحوه تعيين حد نصاب نمره  : سومبخش   
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تذكرات كلي:  چهارمبخش   

مدارك مورد نياز :تذكرات مهم در خصوص   

اينكه مدارك متقاضيان ، پس از تعيين نمرات داوطلبين در آزمون كتبي توسط دانشگاه بررسي خواهد شد لذا با توجه به 

در صورتي كه مدارك داوطلبين (ازجمله مدارك ايثارگري ، معلوليت ، اشتغال بكارو ... ) مغاير با شرايط مندرج در اين 

د و در هر مرحله از آزمون ، اعالم نتابج اوليه ، مصاحبه آگهي باشد هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد نخواهد نمو

استخدامي و حتي در صورت پذيرش نهايي، امتياز يا اولويت يا سهميه مربوطه از داوطلب سلب خواهد گرديد و 

داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت ضمنا در صورت نياز ، مدارك از مراجع ذيربط استعالم خواهد گرديد 

 يق اوليه انجام شده ، مالك قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود.و تطب

 



با توجه به اينكه مدارك متقاضيان پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون كتبي و به ترتيب اولويت هاي قانوني مندرج در اين آگهي  •

بررسي خواهد شد لذا در صورتي كه مدارك داوطلبين مغاير با شرايط مندرج در آگهي باشد هيچ گونه حقي براي متقاضي ايجاد 

 بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر  فراخواني از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن مسئوليت ناشنخواهد نمود و 

 ست ا فراخوانو جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در ، مصاحبه مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان 

  . قرارداد ايشان لغو خواهد گرديد ،  عقد قرارداد، و در صورت داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد 

با توجه به اينكه اعالم اسامي پذيرفته شدگان اوليه (معرفي افراد براي بررسي مدارك ) بر اساس اطالعات خود اظهاري داوطلبان و  •

در هنگام بررسي مدارك هر گونه تغيير در امتيازات و سهميه هاي قانوني انتخاب شده توسط آنان صورت مي گيرد و به دليل اينكه 

كل فرايند اعالم نتيجه را با اختالل  اولويت يا امتياز مربوطه گردداطالعات وارد شده به نحوي كه منجر به بهره مندي داوطلب از 

راكه به هيچ عنوان مواجه مي سازد لذا الزمست در ورود اطالعات مذكور در فرم تقاضانامه ثبت نام با دقت و صداقت صورت گيرد چ

    ثبت نام قطعي امكان پذير نخواهد بود و داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي نخواهد داشت . امكان اصالح اطالعات پس از

ادامه مراحل داوطلب از  قطعي در صورت عدم مراجعه داوطلب در هر مرحله از آزمون در مهلت تعيين شده ، مراتب به منزله انصراف •

  .از ساير داوطلبين ، حسب مورد دعوت به عمل خواهد آمد آزمون تلقي شده و

محاسبه ، پايان خدمت نظام وظيفه عمومي ،  ، گواهي معافيت يا پايان طرح قانوني مالك عمل براي تاريخ گواهي فراغت از تحصيل •

  خواهد بود. اولين روز ثبت نام و مالك محاسبه سن روز ثبت نام آخرينسنوات پرداخت حق بيمه ، 

    ترتيب اثر داده نخواهد شد .و يا تحويل مدارك در خارج از زمان اعالم شده ثبت نام ناقص يا تحويل مدارك ناقص  به •

، خواهد بود و ه اعالمي اارسال پيامك به شماره همر يا ثبت ناماز طريق سايت اينترنتي  فراخوانهر گونه اطالع رساني در خصوص  •

   طريق دريافت خواهند كرد . از اينداوطلبان اطالعات مورد نياز خود را 

ظرفيت مورد نياز در يك يا چند رشته شغلي خاص مندرج در آگهي تكميل نگردد حسب نظر دانشگاه ، از ديگر در صورتيكه  •

داوطلبين داراي حد نصاب شركت كننده در همان رشته شغلي از ساير محل هاي جغرافيايي با تقاضاي ذينفعان به ترتيب نمره فضلي 

  (بدون در نظر گرفتن ساير اولويت ها) استفاده خواهد گرديد.

دانشگاه مي تواند در صورت عدم تكميل ظرفيت در جنسيت اعالم شده در يك رشته محل در آگهي و در صورت وجود ذخيره در  •

  در جنسيت متفاوت و تمايل داوطلب نسبت به تكميل ظرفيت بر اساس نمره فضلي اقدام نمايد.، همان شغل 

از پذيرفته شدگان نهايي تعهد محضري مبني بر اشتغال در شغل محل انتخابي و عدم ارائه درخواست انتقال يا جابجايي ، تغيير شغل و  •

  . يا درج مدرك تحصيلي جديد در طول مدت قرارداد اخذ خواهد گرديد

كتب ابتدا نمره آزمون  ، باشد  فيتو مازاد بر ظر يكسان در يك رشته شغل محل دو داوطلب آزمون كل در مواردي كه نمره •

انتخاب اصلح از سوي توانمندي هاي تخصصي مالك انتخاب خواهد بود و در صورت برابري نمره آزمون توانمندي هاي تخصصي ، 

مديريت هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي بيرجند خواهد بود و در صورتي كه انتخاب اصلح از سوي مديريت مذكور مقدور نباشد 

  . مون كتبي مجددا برگزار و مالك عمل قرار خواهد گرفت آز

  در آزمون را ندارند .دارندگان مدارك تحصيلي معادل حق شركت  •

داوطلبين موظفند پس از اعالم اسامي نهايي طبق برنامه تنظيمي به مديريت هسته گزينش دانشگاه به منظور تكميل پرونده گزينش خود  •

 مراجعه نمايند در صورت عدم مراجعه در مهلت مقرر ، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده و از افراد ذخيره استفاده خواهد شد. 
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فن متقاضيان ، افراد مذكور موظفند درخواست كتبي خود را مبني بر تغيير آدرس و تلفن ارائه نمايند در در صورت تغيير آدرس و تل •

   . هيچ گونه تعهدي نسبت به اطالع رساني وجود نخواهد داشتو در صورت عدم پاسخگويي تلفن ،  غير اين صورت 

دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمايند. به اعتراضات بعد از اين روز پس از اعالم نتيجه مهلت  15متقاضيان حداكثر به مدت        •

 . تاريخ رسيدگي نخواهد گرديد
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  : رشته هاي مورد نياز  -شماره يك   جدول

  سهميه هاي داوطلبين در رشته محل هاي شغلي بشرح ذيل اعمال خواهد شد لذا در انتخاب رشته محل هاي شغلي دقت فرماييد:  تذكر مهم :

درصد ايثارگري (طبق مفاد قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني) در صورتي لحاظ خواهد شد كه رشته محل هايي را انتخاب  25سهميه داوطلبين ايثارگران داراي سهميه  •

 در غير اين صورت سهميه آنان آزاد تلقي مي گردد.قيد شده است  ايثارگر-آزادنمايند كه نوع پذيرش آن ، 

درصد ايثارگري (طبق مفاد قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني) در صورتي لحاظ خواهد شد كه رشته محل هايي را انتخاب نمايند كه  5ين داراي سهميه سهميه داوطلب •

 ظرفيت مورد نياز (تعداد نفر مورد نياز) بيش از يك نفر باشد در غير اين صورت سهميه آنان آزاد تلقي مي گردد.

ت مورد اي سهميه معلولين (طبق مفاد قسمت امتيازات و سهميه هاي قانوني) در صورتي لحاظ خواهد شد كه رشته محل هايي را انتخاب نمايند كه ظرفيسهميه داوطلبين دار •

 نياز (تعداد نفر مورد نياز) بيش از يك نفر باشد در غير اين صورت سهميه آنان آزاد تلقي مي گردد.

  در  تمامي رشته محل هاي شغلي مي توانند ثبت نام نمايند. زاد ،بديهي است داوطلبين داراي سهميه آ •

  

 نوع پذيرش شرايط  احراز مدرك و رشته  تحصيلي

تعداد  

نفرمورد 

 نياز
 جنسيت

كد رشته 

 شغلي

محل 

 خدمت
شغلي مورد نياز رشته عنوان   رديف 

دارا بودن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي  

مديريت و  برنامه ريزي آموزشي يا  مديريت آموزشي يا  برنامه ريزي 

 آموزشي

ايثارگر -آزاد  بيرجند 201 مرد 3 

 بيرجند 202 مرد/زن 1 آزاد 1 كارشناس  امور آموزشي

ايثارگر -آزاد  قاين 203 مرد 1 

 ياز رشته ها كيارشد در  يكارشناس اي يدارا بودن مدرك كارشناس

گواهي از  يكيو  دارا بودن  وتريعلوم كامپ اينرم افزار   شيگرا وتريكامپ

  نامه هاي

IELTS - TOEFL - MSRT - MHLE 

 2 كارشناس تحليل گر سيستم بيرجند 204 مرد/زن 1 آزاد

از   يكيارشد در  يكارشناس اي يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

 يفناور يمهندس اينرم افزار  شيگرا وتريكامپ مهندسي يرشته ها

 اطالعات

 بيرجند 205 مرد 3 آزاد

 3 كارشناس تحليل گر سيستم

ايثارگر -آزاد  نهبندان 206 مرد 1 

 سربيشه 207 مرد 1 آزاد

ايثارگر -آزاد  فردوس 208 مرد/زن 1 

ايثارگر -آزاد  طبس 209 مرد 1 

يدر رشته حسابدار يدار ا بودن مدرك كارشناس  

ايثارگر -آزاد  بيرجند 210 مرد 1 

 زيركوه 211 مرد 1 آزاد 4 مسئول خدمات مالي

 نهبندان 212 مرد 1 آزاد

مي باشدضيحات : مسئول خدمات مالي در شهرستان بيرجند و زيركوه بابت پست سازماني انباردار و در شهرستان نهبندان بابت پست سازماني كارپرداز تو   

مشروط به  طيارشد در رشته بهداشت مح يدارا بودن مدرك كارشناس

دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته بهداشت محيط  يا كارشناسي 

ارشد در رشته بهداشت حرفه اي مشروط به دارا بودن مدرك 

 كارشناسي در رشته بهداشت حرفه اي

 5 كارشناس امور پژوهشي بيرجند 213 مرد 1 آزاد

 اي يستيآمار ز ياز رشته ها كيدر  ارشد يدارا بودن مدرك كارشناس

يولوژيدمياپ  
 6 كارشناس امور پژوهشي بيرجند 214 مرد 1 آزاد

و  يارشد در رشته كتابدار يكارشناس اي يدارا بودن مدرك كارشناس

يپزشك ياطالع رسان  
 7 كارشناس امور پژوهشي بيرجند 215 مرد/زن 1 آزاد

 اي يدر رشته بهداشت عموم يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

ارشد در رشته آموزش بهداشت مشروط به دارا بودن مدرك  يكارشناس

يدر رشته بهداشت عموم يكارشناس  

ايثارگر -آزاد  8 كارشناس امور پژوهشي بيرجند 216 مرد/زن 1 

يستيارشد در رشته آمار ز يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص  9 كارشناس امور پژوهشي بيرجند 217 مرد/زن 1 آزاد 

 يو اطالع رسان يارشد در رشته كتابدار يمدرك كارشناس دارا بودن

يپزشك  
 10 كتابدار بيرجند 218 مرد 1 آزاد

جدول رشته هاي مورد نياز :  پنجمبخش   
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يا  يعموم يروانشناس هاي رشته يكي از در يدارا بودن مدرك دكتر

 روانشناسي باليني يا مشاوره و راهنمايي
 11 روانشناس بيرجند 219 زن 1 آزاد

 يكارشناس اي ينيبال يدر رشته روانشناس يدارا بودن مدرك كارشناس

 يمشروط به دارا بودن مدرك كارشناس يارشد در رشته روانشناس

ينيبال يروانشناس  

 بشرويه 220 مرد/زن 1 آزاد
 12 كارشناس سالمت روان 

ايثارگر -آزاد  درميان 221 مرد/زن 1 

مشروط به دارا  يارشد در رشته روانشناس يدارا بودن مدرك كارشناس

ينيبال يروانشناس يبودن مدرك كارشناس  
 13 كارشناس سالمت روان  قاين 222 زن 1 آزاد

علوم   اي هيعلوم تغذ ياز رشته ها يكيدر  يدارا بودن مدرك كارشناس

ارشد در  يكارشناس اي يو بهداشت يفيكنترل ك شيگرا ييغذا عيوصنا

) هيدر تغذ يعلوم بهداشت اي هيعلوم تغذ اي هي(تغذ ياز رشته ها كي

رشته  نيهم در  يكارشناس ياز رشته ها يكيمشروط به دارا بودن 

يشغل  

 بيرجند 223 مرد/زن 1 آزاد
كارشناس تغذيه و رژيم هاي 

 غذايي 
14 

 سرايان 224 مرد/زن 1 آزاد

از  يكيارشد در  يكارشناس اي يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

ثيو حد يقرآن اعلومي  يو معارف اسالم اتياله يرشته ها  
 15 كارشناس امور ديني بيرجند 225 مرد 1 آزاد

دارا بودن مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد در يكي از رشته هاي  

مديريت و  برنامه ريزي آموزشي يا  مديريت آموزشي يا  برنامه ريزي 

 آموزشي

 16 كارشناس امور دانشجويان بيرجند 226 مرد 1 آزاد

 ياز رشته ها كيارشد در  يكارشناس اي يدارا بودن مدرك كارشناس

يامور فرهنگ يزيبرنامه ر اي يامور فرهنگ تيريمد  
 17 كارشناس امور فرهنگي بيرجند 227 مرد 1 آزاد

يدر رشته دندانپزشك يدكتر يليدارا بودن مدرك تحص  18 دندانپزشك بيرجند 228 مرد/زن 1 آزاد 

 تيريمد ياز رشته ها يكيدر   يكارشناس يليتحص دارا بودن مدرك

ارشد در  يكارشناس ايو  يصنعت تيريمد اي يبازرگان تيريمد اي يدولت

تيريمد اي يياجرا تيريمد اي يمنابع انسان تيريمد ياز رشته ها يكي     

يمنابع انسان يآموزش و بهساز اي  MBA  

ايثارگر -آزاد اداريكارشناس امور  بيرجند 229 مرد 5   19 

يدر رشته داروساز يدكتر يليدارا بودن مدرك تحص  
ايثارگر -آزاد  بيرجند 230 مرد/زن 1 

 20 داروساز
ايثارگر -آزاد  سرايان 231 مرد/زن 1 

 ياز رشته ها يكيارشد در  يكارشناس اي يدار ا بودن مدرك كارشناس

يا علوم و  هيعلوم تغذ اي ييمواد غذا يشناس كروبيم اي يولوژيكروبيم

 صنايع غذايي

 بيرجند 232 مرد/زن 1 آزاد
كارشناس آزمايشگاه غذا ، 

 دارو و بهداشتي
21 

)يولوژي(راد يدر رشته پرتو شناس يدارا بودن مدرك كارشناس  

 سربيشه 233 مرد/زن 1 آزاد

 22 كارشناس پرتو شناسي

 بشرويه 234 مرد/زن 1 آزاد

 درميان 235 مرد/زن 1 آزاد

 236 مرد/زن 1 آزاد
- طبس

 عشق آباد

يدر رشته هوشبر يدارا بودن مدرك كارشناس ايثارگر -آزاد   23 كارشناس هوشبري سربيشه 237 مرد/زن 2 

 يكارشناس اي يدر رشته بهداشت عموم يدار ا بودن مدرك كارشناس

حشره  ايآموزش بهداشت  اي يولوژيدمي(آپ ياز رشته ها يكيارشد در 

 مدرك )  مشروط به دارا بودننيمبارزه با ناقل يپزشك يشناس

يعموم بهداشت يكارشناس  

 سربيشه 238 مرد 1 آزاد

كارشناس پيشگيري و مبارزه 

 با بيماري ها
24 

 239 مرد 1 آزاد
- سربيشه

 مود

ردم 2 آزاد  زيركوه 240 

 درميان 241 مرد 1 آزاد

يدر رشته بهداشت عموم يدار ا بودن مدرك كارشناس  

 242 مرد 1 آزاد
 - طبس 

 ديهوك

كارشناس پيشگيري و مبارزه 

 با بيماري ها
25 
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يشگاهيدر رشته علوم آزما  يدار ا بودن مدرك كارشناس  

 243 مرد/زن 1 آزاد
 - سربيشه 

 مود

علوم آزمايشگاهي كارشناس 

 تشخصي طبي
26 

 زيركوه 244 مرد/زن 1 آزاد

ايثارگر -آزاد  سرايان 245 مرد/زن 1 

 نهبندان 246 مرد/زن 2 آزاد

 درميان 247 مرد/زن 1 آزاد

 اي يدر رشته بهداشت عموم يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

ارشد در رشته آموزش بهداشت مشروط به دارا بودن مدرك  يكارشناس

يدر رشته بهداشت عموم يكارشناس  

 سربيشه 248 زن 1 آزاد

 27 كارشناس بهداشت خانواده
 درميان 249 زن 3 آزاد

 سرايان 250 زن 1 آزاد

 ايو   يدولت تيريدر رشته مد  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

آموزش  اي يمنابع انسان تيريمد ياز رشته ها يكيارشد در  يكارشناس

يمنابع انسان يو بهساز  

 سربيشه 251 مرد 1 آزاد

 28 كارگزين
 خوسف 252 مرد 1 آزاد

 بشرويه 253 مرد 1 آزاد

 نهبندان 254 مرد 1 آزاد

يدر رشته پرستار يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص  

ايثارگر -آزاد  سربيشه 255 مرد/زن 3 

 29 پرستار

ايثارگر -آزاد  256 مرد/زن 1 
- طبس

 عشق آباد

 257 مرد/زن 3 آزاد
- نهبندان

 شوسف

ايثارگر -آزاد  258 مرد/زن 3 
 –سرايان 

 سه قلعه

ايثارگر -آزاد  259 مرد/زن 3 
 - درميان 

 قهستان

 260 مرد/زن 3 آزاد
 - سربيشه 

 درح

 261 مرد/زن 1 آزاد
- درميان

 نوغاب

 درميان 262 مرد/زن 1 آزاد

يارشد در رشته پرستار يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص  30 پرستار فردوس  263 مرد 1 آزاد 

 يداخل يارشد در رشته پرستار يكارشناس  يليدارا بودن مدرك تحص

يجراح  
 31 پرستار قاين 264 مرد 1 آزاد

مشروط  يارشد در رشته پرستار يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

اتاق عمل يبه دارا بودن مدرك كارشناس    
 32 پرستار قاين 265 مرد 1 آزاد

 اي طيدر رشته بهداشت مح يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

مشروط به دارا بودن مدرك  طيارشد رشته بهداشت مح يكارشناس

محيطبهداشت  يكارشناس  

 سربيشه 266 مرد 1 آزاد

 33 كارشناس بهداشت محيط 
ايثارگر -آزاد  بشرويه 267 مرد/زن 2 

 زيركوه 268 مرد 1 آزاد

 سرايان 269 مرد/زن 1 آزاد

 طيارشد رشته بهداشت مح يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

محيطبهداشت  يمشروط به دارا بودن مدرك كارشناس  
 34 كارشناس بهداشت محيط  قاين 270 زن 1 آزاد

 يفناور اي يدر رشته مدارك پزشك يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

 اطالعات سالمت
 35 كارشناس پذيرش سربيشه 271 مرد/زن 1 آزاد

علوم   اي هيعلوم تغذ ياز رشته ها يكيدر  يدارا بودن مدرك كارشناس

 يكشاورز يمهندس اي يو بهداشت يفيكنترل ك شيگرا ييغذا عيوصنا

 ياز رشته ها كيارشد در  يكارشناس اي  ييغذا عيعلوم و صنا شيگرا

) مشروط به دارا بودن هيدر تغذ يعلوم بهداشت اي هيعلوم تغذ اي هي(تغذ

يرشته شغل نيهمدر  يكارشناس يها شتهاز ر يكي  

 فردوس 272 مرد 1 آزاد
كارشناس مواد خوراكي و 

 آشاميدني 
36 

 يكارشناس اي يدر رشته بهداشت حرفه ا يدارا بودن مدرك كارشناس

مشروط به دارا بودن مدرك  يارشد در رشته بهداشت حرفه ا

يبهداشت حرفه ا يكارشناس  

 سرايان 273 مرد/زن 1 آزاد

 زيركوه 274 مرد 1 آزاد 37 كارشناس بهداشت حرفه اي

 بشرويه 275 مرد 1 آزاد
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 تيريارشد در رشته مد يكارشناس  اي يدارا بودن مدرك كارشناس

يدرمان يخدمات بهداشت  
 نهبندان 276 مرد/زن 1 آزاد

كارشناس امور اجرايي 

 سالمت
38 

در رشته اتاق عمل يدارا بودن مدرك كارشناس ايثارگر -آزاد   39 كارشناس اتاق عمل نهبندان 277 مرد/زن 1 

 تيريمد ياز رشته ها يكيدر  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

منابع  تيريمد ياز رشته ها يكيارشد در  يكارشناس ايحقوق   اي يدولت

حقوق اي يانسان  

ايثارگر -آزاد  40 مسئول دفتر طبس 278 مرد 1 

  تيريمد ياز رشته ها يكيدر  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

يصنعت تيريمد اي يبازرگان تيريمد اي يدولت  
 41 مسئول خدمات اداري زيركوه 279 مرد 2 آزاد

مهندسي پزشكي ارشد در رشته  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص

كيوالكتريبگرايش    
 42 كارشناس تجهيزات پزشكي قاين 280 مرد 1 آزاد

مهندسي پزشكيدر رشته  يكارشناس يليدارا بودن مدرك تحص  43 كارشناس تجهيزات پزشكي زيركوه 281 مرد/زن 1 آزاد 

در رشته  اي يارشد در رشته حسابدار يدار ا بودن مدرك كارشناس

يمال تيريمد  
ايثارگر -آزاد  44 حسابدار درميان 282 مرد/زن 2 

 دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در  رشته مامايي

ايثارگر -آزاد  سرايان 283 زن 1 

 45 ماما

ايثارگر -آزاد  1 
 زن

284 
- درميان

 قهستان

 1 آزاد
 زن

285 
- طبس

 ديهوك

 1 آزاد
 زن

286 
 –طبس 

 عشق آباد

 1 آزاد
 زن

287 
- قاين

 خضري

 1 آزاد
 زن

288 
- زيركوه

 حاجي آباد

 1 آزاد

 زن

289 

- نهبندان

دهك 

 عربخانه

ايثارگر -آزاد  درميان 290 زن 2 

 بشرويه 291 زن 1 آزاد

 دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري در رشته پزشك عمومي

 نهبندان 292 مرد/زن 1 آزاد

 فردوس 293 مرد/زن 1 آزاد 46 پزشك عمومي

 بشرويه 294 مرد/زن 1 آزاد

دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته مدارك پزشكي يا فناوري اطالعات 

 سالمت يا كتابداري در شاخه پزشكي

 بشرويه 295 مرد/زن 1 آزاد

كارشناس پذيرش و مدارك 

 زيركوه 296 مرد/زن 1 آزاد 47 پزشكي

 نهبندان 297 مرد 1 آزاد

جهت پست سازماني  منشي بخش مي باشد توضيحات :  

 48 مددكار بهداشتي درماني زيركوه 298 مرد/زن 1 آزاد دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته مددكاري اجتماعي
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