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  »بسمه تعالي « 
 

 »»آگهي استخدام پيماني «« 
 

براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي تحت پوشش طبق مفاد  كاشاندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني 

 دارد از محل مجوزهاي استخداميدر نظر اي توسعه مديريت و سرمايه انساني دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي مصوب شور

 318معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تعداد  03/12/90مورخ  31137/90/220و  08/10/89مورخ  34929/200شماره 

ذيل استخدام نفر از افراد واجد الشرايط را از طريق امتحان عمومي، تخصصي و گزينش به صورت پيماني با در نظر گرفتن شرايط مندرج در 

  . نمايد

  جدول نياز هاي استخدامي

  محل جغرافيائي  عنوان رشته شغلي  رديف

تعداد   جنسيت

  مورد

  نياز

  شرايط احراز
  زن  مرد

  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و  ) متخصص(پزشك   1
1  

  

  دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري تخصصي در رشته روانپزشكي 

  بوردآموزشي دانشنامه داراي"ترجيحا

  *  *   بهشتي شهيد)ع(امام علي مركز  ) متخصص(پزشك   2
4  

  

 )نفر2(دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري تخصصي در رشته طب اورژانس

  ) يك نفر(گوش و حلق و بيني –) يك نفر(راديولوژي –

  بوردآموزشي دانشنامه داراي"ترجيحا

  1  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و  ) عمومي(پزشك   3
  دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري 

  در رشته پزشك عمومي 
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  محل جغرافيائي  عنوان رشته شغلي  رديف

تعداد   جنسيت

  مورد

  نياز

  شرايط احراز
  زن  مرد

  7  *  *  شهيدبهشتي )ع(امام علي مركز  ) عمومي(پزشك   4
  دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري 

  در رشته پزشك عمومي 

5  
  كارشناس

  امور داروئي  
  1  *  *  ژاد اعصاب وروان كارگرن

  دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري

  در رشته داروسازي 

6  
  كارشناس

  امور داروئي  
  4  *  *  شهيدبهشتي)ع(مركزامام علي

  دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري

  در رشته داروسازي 

  106  *  *  ژاد اعصاب وروان كارگرن  پرستار   7
 دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس 

  در رشته پرستاري 

  92  *  *  شهيدبهشتي)ع(مركزامام علي  پرستار   8
 دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس 

  در رشته پرستاري 

  ماما  9
  

  شهيدبهشتي)ع(مركزامام علي
-   *  6  

 دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس 

  در رشته مامائي  

10  
مسئول پذيرش و 

  ) الف(مدارك پزشكي 
  2  *  *  ژاد اعصاب وروان كارگرن

  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا 

  فوق ليسانس در رشته مدارك پزشكي  

11  
مسئول پذيرش و 

  ) الف(مدارك پزشكي 
  5  *  *  شهيدبهشتي)ع(مركزامام علي

  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا 

  فوق ليسانس در رشته مدارك پزشكي  

12  
مسئول پذيرش و 

  )ب(مدارك پزشكي 
  3  *  *  شهيدبهشتي)ع(عليمركزامام 

  فوق ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي

  ر رشته مدارك پزشكي  د 
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  ديفر

  محل جغرافيائي  عنوان رشته شغلي
  تعداد مورد  جنسيت

  نياز
  شرايط احراز

  زن  مرد

  1  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و  كارشناس  هوشبري   13
  ليسانس  دارا بودن مدرك تحصيلي

   )بيهوشي( هوشبري ر رشته د 

  2  *  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز  كارشناس  هوشبري   14
  ليسانس  دارا بودن مدرك تحصيلي

   )بيهوشي( هوشبري ر رشته د 

  3  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و  كاردان هوشبري   15
  فوق ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي

    هوشبري ر رشته د 

  8  *  *  شهيدبهشتي)ع(علي امام مركز  كاردان هوشبري   16
  فوق ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي

    هوشبري ر رشته د 

17  
كارشناس بهداشت 

  )الف(محيط 
  1  *  -  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز

  ليسانس   دارا بودن مدرك تحصيلي

  در رشته بهداشت محيط 

18  
كارشناس بهداشت 

  ) ب(محيط 
  1  -  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز

  ليسانس يا فوق ليسانس  بودن مدرك تحصيليدارا 

  در رشته بهداشت محيط   

19  
  كاردان 

  بهداشت محيط 
  1  *  -  ژاد روان كارگرن اعصاب و

  فوق ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي

    بهداشت محيط ر رشته د 

  7  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و  كاردان آزمايشگاه   20
  فوق ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي

   علوم آزمايشگاهي رشته رد 

  6  *  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز  كاردان آزمايشگاه   21
  فوق ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي

   علوم آزمايشگاهي رشته رد 

  1  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و  كارشناس آزمايشگاه   22
  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته علوم آزمايشگاهي 
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  محل جغرافيائي  عنوان رشته شغلي  ديفر
  تعداد مورد  جنسيت

  نياز
  شرايط احراز

  زن  مرد

  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته علوم آزمايشگاهي   3  *  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز  كارشناس آزمايشگاه   23

24  
كاردان اتاق عمل  

  ) الف(
  2  *  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز

  مدرك تحصيلي ليسانسدارا بودن 

  اتاق عمل ر رشته د 

  8  *  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز  ) ب(كاردان اتاق عمل    25
  فوق ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي 

  اتاق عمل ر رشته د 

  1  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و  كاردان راديولوژي   26
  فوق ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي 

  ) راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي ر رشته د 

  3  *  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز  كاردان راديولوژي   27
  فوق ديپلم دارا بودن مدرك تحصيلي 

  ) راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي ر رشته د 

  1  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و  كارشناس راديولوژي   28
  ليسانسفوق  ليسانس يا  دارا بودن مدرك تحصيل

  )  راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي ر رشته د 

  6  *  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز  كارشناس راديولوژي   29
  فوق ليسانس ليسانس يا  دارا بودن مدرك تحصيل

  )  راديولوژي (تكنولوژي پرتوشناسي ر رشته د 

30  
كارشناس تغذيه و رژيم 

  هاي غذائي  
  1  *   *  ژاد روان كارگرن اعصاب و

  ي ليسانس يا فوق ليسانسدارا بودن مدرك تحصيل

  تغذيه   - علوم تغذيه  رشته  در 

31  
كارشناس تغذيه و رژيم 

  هاي غذائي  
  2  *   *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز

  ي ليسانس يا فوق ليسانسدارا بودن مدرك تحصيل

  تغذيه   - علوم تغذيه  رشته  در 

32  
  مددكار 

  بهداشتي درماني  
  1  *  *  ژاد روان كارگرن واعصاب 

  ي ليسانس يا فوق ليسانس دارا بودن مدرك تحصيل

   -)گرايش خدمات اجتماعي(يكي از رشته هاي علوم اجتماعي  در

  مددكار اجتماعي   
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  ديفر

  محل جغرافيائي  عنوان رشته شغلي
  تعداد مورد  جنسيت

  نياز
  شرايط احراز

  زن  مرد

33  
  مددكار 

  بهداشتي درماني  
  1  *  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز

  ي ليسانس يا فوق ليسانس دارا بودن مدرك تحصيل

   -)گرايش خدمات اجتماعي(يكي از رشته هاي علوم اجتماعي  در

  مددكار اجتماعي   

34  
كارشناس امور 

  )  الف(توانبخشي 
  3  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و

  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس 

  )  جسماني و رواني(رمانيدكار  در رشته

35  
كارشناس امور 

  ) ب(توانبخشي 
  1  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و

  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس

  در يكي از  رشته هاي فيزيوتراپي  

36  
كارشناس امور 

  ) ب(توانبخشي 
  1  *  *  شهيدبهشتي)ع(عليامام  مركز

  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس

  در يكي از  رشته هاي فيزيوتراپي  

37  
  كارشناس

  ) الف(امور رواني  
  2  *  *  ژاد روان كارگرن اعصاب و

  دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس 

  در رشته روانشناسي باليني  

38  
  كارشناس

  )ب(امور رواني  
  3  *  *  ژاد كارگرنروان  اعصاب و

  دارا بودن مدرك تحصيلي  ليسانس 

  در رشته روانشناسي باليني  

39  
كارشناس امور 

  )الف(بيمارستانها 
  2  -   *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز

  دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس

  در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني    

40  
كارشناس امور 

  ) ب(بيمارستانها 
  1  *  -   ژاد روان كارگرن اعصاب و

  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس 

  در رشته مديريت خدمات بهداشتي درماني   

41  
مسئول امور فوريتهاي 

  پزشكي 
  10  -   *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز

  دارا بودن مدرك تحصيلي  فوق ديپلم 

  در رشته فوريتهاي پزشكي    

42  
  كارشناس 

  بينائي سنجي 
  1  *  *  شهيدبهشتي)ع(عليامام  مركز

  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس 

  در رشته بينائي سنجي 
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  محل جغرافيائي  عنوان رشته شغلي  فردي
  تعداد مورد  جنسيت

  نياز
  شرايط احراز

  زن  مرد

  1  *  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز  دندانپزشك   43
  دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري 

  در رشته دندانپزشكي     

44  
  كارشناس 

مواد خوردني 

  آشاميدني،آرايشي و بهداشتي 

  1  *  *  شهيدبهشتي)ع(امام علي مركز
  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس  يا فوق ليسانس 

  علوم بهداشتي در تغذيه    –تغذيه  –در رشته هاي علوم تغذيه 

 

   شرايط عمومي استخدام. 1
  .مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي تدين به دين  -1/1

  .تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران  -2/1

  .) ويژه برادران( داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يامعافيت دائم از خدمت  -3/1

  .عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر  -4/1

  .عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر  -5/1

  .داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شود - 6/1

  .نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي بموجب آرائ مراجع قانوني  -7/1

  . داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند  -8/1

  . لتزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ا -9/1

  



)7( 

 

   شرايط اختصاصي استخدام. 2

سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارداني و  35براي دارندگان ديپلم بهياري ،  سال 25و حداكثر  سال سن تمام 20 داشتن حداقل -1/2

سال تمام براي دارندگان دكتري  45سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي و حداكثر  40كارشناسي ، 

   .)تا تاريخ انتشار آگهي( تخصصي 

  :ط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شدموارد ذيل به شر  – تبصره

به طور داوطلبانه خدمت نموده اند، به ميزان ) 29/5/1367لغايت  31/6/1359از تاريخ (داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ) الف

  .در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطلمدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري و يا استراحت پزشكي رزمندگان 

در، خواهر افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها و جانبازان از كارافتاده كلي كه قادر به انجام  كار نمي باشند شامل همسر، پدر، ما) ب

  . سال 5و برادر تا ميزان 

  . و آزادگاني كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند از شرط حداكثر سن معاف مي باشند و باالتر % 25آزادگان، فرزندان شاهد ، جانباز ) ج

هاو شركتهاي تحت پوشش آنها، شركتهاي ها و موسسات و شركتهاي دولتي، بانكداوطلباني كه به صورت غيررسمي و تمام وقت در وازرتخانه) د

نون برآنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركتهاي ملي و مصادره شده و ها و موسسات و شركتهاي دولتي كه شمول قابيمه، شهرداري

موسساتي كه به نحوي از بودجه و كمك دولت استفاده مي كنند، نهادهاي انقالب اسالمي و شركتهاي تحت پوشش آنها كه از تاريخ 

  . به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان خدمت غيررسمي آنها 22/11/1357

مشمولين (و پيراپزشكان و متعهدين خدمت قانون مذكور  اني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكانداوطلب) هـ

  .انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق )  Kضريب 



)8( 

 

مي بايد داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت )  Kنيروهاي طرحي و مشمولين ضريب (مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان  -2/2

  .مربوطه باشند

كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه  ) kنيروهاي طرحي و مشمولين ضريب ( مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان:تبصره

  .ارسال گواهي اشتغال به طرح اينگونه افراد الزامي است. ماينددانشگاه مي باشند، مي توانند در امتحان استخدامي اين دانشگاه شركت ن

 3. نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز : 

  : به آدرس ثبت نام به صورت الكترونيكي از طريق سايت اينترنتي دانشگاه

www.kaums.ac.ir  گيرد  به شرح ذيل انجام مي:  

  :موردنياز ثبت نام مقدماتي مدارك   -1/3

  .) با دقت و خط خوانا تكميل گردد ( تكميل برگ درخواست شغل ) الف

خزانـه نـزد    980ريال براي دارندگان مدرك تحصيلي دانشگاهي به حساب شـماره  ) شصت هزار(60000رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ ) ب 

 50ايثـارگران ( ايران بعنوان حق شركت در امتحان عمـومي و تخصصـي داوطلبـان اسـتخدام    بانك مركزي قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي 

  .) باشند پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي درصد مبلغ مذكور را مي

  . شود  كه بايستي متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشگاه بانضمام فيش بانكي اسكن و ارسال 3×4قطعه عكس يك) ج

  : مدارك موردنياز پس از قبولي در مرحله اول امتحان استخدامي   - 2/3

روز كاري پس از اعالم نتايج از سوي  5موظف هستند مدارك ذيل را ظرف مدت  داوطلبان قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامي

ستاد مركزي دانشگاه علوم  –خيابان اباذر  –كاشان : نشگاه به آدرس مديريت  توسعه سازمان و منابع انساني دادانشگاه به همراه اصل مدارك به 

  . دانشگاه موظف است كليه تصاوير مدارك را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نمايد. حضوراً ارائه و رسيد دريافت نمايند پزشكي كاشان 
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  .پرينت فرم ثبت نام كه داراي كد رهگيري باشد* 

   .)تاريخ فراغت از تحصيل مي بايست حداكثر تا تاريخ آخرين مهلت ثبت نام باشد(تصوير آخرين مدرك تحصيلياصل  به همراه *

  .به همراه تصوير كارت ملي اصل *

  .به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه اصل *

اريخ ترخيص از خدمت وظيفه مي بايست ت( -)ويژه برادران(همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم به اصل *

  .)حداكثر تا تاريخ آخرين مهلت ثبت نام باشد

  . يا معافيت از آن)  Kنيروهاي طرحي يا مشمولين ضريب ( اصل  به همراه تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان *

  .مدارك دال بر بومي بودناصل به همراه تصوير *

 . مدارك دال بر ايثارگري ، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربطبه همراه تصوير  اصل *

  . )آگهي 8/ 8و بند  2بند » د « براي واجدين شرايط قسمت (اولين و آخرين حكم قراردادي به همراه تصوير  اصل *

قبل از صدور حكم استخدامي اصالت مدرك تحصيلي و گواهي انجام خدمات قانون پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از مراجع ذيربط  :تبصره 

  .استعالم خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود

  : نحوه ثبت نام مقدماتي و مهلت ثبت نام . 4
با مراجعه به پايگاه ثبت نام الكترونيكي دانشگاه به آدرس اينترنتي  18/03/1391 تا تاريخ يان واجد شرايط ملزم هستندمتقاض -1/4

www.kaums.ac.ir  از شرايط و ضوابط ثبت نام آگاه و نسبت به ثبت نام الكترونيكي اقدام نمايند .  

  .وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود  به ثبت نام ناقص و ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و – 2/4
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  زمان و محل توزيع كارت . 5
از طريق  24/03/91و  23/03/91سه شنبه و چهارشبنه مورخ  كارت ورود به جلسه امتحان توانمنديهاي عمومي و تخصصي در روزهاي -1/5

  .م شده قابل دريافت خواهد بود سايت اعال

   .درج و به همراه برگ راهنماي آزمون در سايت مذكور قرار خواهد گرفتزمان و محل برگزاري امتحان بر روي كارت ورود به جلسه داوطلبان *

   . كليه داوطلبان ملزم مي باشند در روز آزمون كارت ورود به جلسه ، اصل شناسنامه عكس دار يا كارت ملي به همراه داشته باشند -2/5

و در روز آزمون صدور كارت به هيچ عنوان  آمدخواهد داوطلبين بدون كارت ورود به جلسه به محل آزمون جلوگيري به عمل ورود از :  تذكر

  .نخواهد بود امكان پذير

  : مواد امتحان براي مقاطع كارداني و باالتر عبارتند از  . 6

فن آوري اطالعات  -4رياضي وآمارمقدماتي   -3زبان انگليسي عمومي  -2زبان وادبيات فارسي -1: شامل  امتحان توانمنديهاي عمومي  -1/6

بدون اعمال نمره (سوال  به صورت  چهار گزينه اي ) 90(اطالعات سياسي و اجتماعي ومباني قانوني در مجموع  به تعداد  -6معارف اسالمي  -5

  .شد طراحي خواهد) منفي براي پاسخ غلط

  

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

بدون ( سوال به صورت  چهار گزينه اي 45شامل سئواالت مرتبط با رشته شغلي  مورد درخواست داوطلب  به تعداد  امتحان تخصصي  - 2/6

  .شد طراحي خواهد) راي پاسخ غلطاعمال نمره منفي ب
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  :مواد امتحان مقطع ديپلم بهياري. 7

 -4زبـان وادبيـات فارسـي     -3اطالعات سياسي و اجتماعي ومباني قـانوني   -2معارف اسالمي  -1 :شامل  امتحان توانمنديهاي عمومي  -1/7

بدون اعمـال نمـره منفـي بـراي پاسـخ      (رياضي و آمار مقدماتي  با ضريب يك و بصورت چهار گزينه اي -6 زبان انگليسي -5 فناوري و اطالعات

  .خواهد بود ) غلط

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

بدون اعمال نمـره منفـي   (سوال و به صورت چهار گزينه اي  45ت مرتبط با رشته شغلي بهياري به تعداد شامل سواال  امتحان تخصصي -2/7

  . خواهد بود) براي پاسخ غلط

  : تذكرات . 8
خانواده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز  6حداقل  ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني كه -1/8 

خوردار هاي معظم شهدا ، مفقودين و جانبازان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني بر

  . خواهند بود 

درصد آن برابر قوانين و مقررات  براي استخدام ايثارگران اختصاص مي يابد، ) 30(از كل مجوز استخدام تخصيص يافته به  دانشگاه، سي  -2/8

درصد و باالتر و فرزندان و همسران )25(جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد آن به  25

درصد سهميه استخدامي ) 5(اختصاص مي يابد و پنج استان  گان باالي يكسال اسارت ، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگرانآزاد

) 25(و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج ن ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنا6باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 
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شرايط ( در موارديكه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي . سال و خواهران و برادران شهدا اختصاص مي يابد ) 3(درصد و آزادگان زير سه 

  . لزامي است ا)  احراز مندرج در آگهي استخدام

 يط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و حددرصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرا 5انتخاب ايثارگران در حد سهميه  -3/8

 .نصاب الزم را كسب نمايند، انجام خواهد شد

  . درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت  30استخدام مازاد بر  -4/8

ارائه  نياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ وجانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي از ب -5/8

  . گواهي از بنياد مذكور ندارند 

درصد سهميه قانوني ) سه( 3به ترتيب نمره فضلي از  و كسب حد نصاب نمره معلولين عادي بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي - 6/8

  . مربوطه برخوردار خواهند بود 

ترتيب نمره فضلي  بهدر صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي استخدام  ي باقيمانده سهميه استخدامي به داوطلبان بوميتمام  -7/8

  : بومي به افرادي اطالق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد. اختصاص مي يابد

  . محل تولد داوطلب با محل جغرافيائي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد  )الف

  .را در محل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد) ابتدايي، راهنمايي و متوسطه(حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي  )ب

با محل مورد تقاضاي ) اعم از ابتدائي، راهنمائي و دبيرستان(تحصيلي آنها  سال از سنوات 3فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتيكه محل  )ج

  .استخدامي يكي باشد نيز بومي تلقي ميشوند
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متقاضيان استخدام بومي تكميل  در صورتيكه ظرفيت مورد نياز هر يك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي استخدام از بين:  تبصره

بومي  غيراولويت بومي استان و سپس متقاضيان  باظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان  نگردد،پذيرش بقيه افراد تا تكميل

  .همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد

و حداكثر تا  درصد2به ازاي هر سال تجربه مربوط و مشابه و نيز تجارب مكتسبه در طرف قرارداد شاغل دردانشگاه رسمي غير كاركنان  -8/8

چنانچه پس از . استخدامي اعم از عمومي،امتحان تخصصي به صورت جداگانه اضافه خواهد شد درصد كل امتياز در هر يك از مراحل آزمون20

  .اعمال افزايش امتياز فوق اين دسته از كاركنان در شرايط مساوي با ديگر شركت كنندگان قرار گيرند، از اولويت برخوردار خواهند شد

دارندگان مدارك تحصيلي باالتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل مورد  دانشجويان و به مدارك ارسالي  -9/8

  . اشاره و همچنين مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد

عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي بر  -10/8

نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد 

  . حتي در صورت صدور حكم استخدامي ، حكم مزبور لغو و بالاثر ميگردد . شد

از سوي ) ماه پس از اعالم نتيجه 2حداكثر (يديه مدارك تحصيلي متقاضيان استخدام  در صورت پذيرفته شدن در امتحان اخذ تائ - 11/8

  . دانشگاهها الزامي است

صرفا به منزله تاييد صالحيت عمومي و تصحيح اوراق ) نمره امتحان% 60(نصاب نمره الزم در آزمون توانمندي هاي عمومي  كسب حد  -12/8

امتحان بوده و هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان به منظور گزينش بر اساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت 

   .هاي مقرر صورت مي پذيرد

برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حدنصاب نمره امتحان عمومي را كسب كرده  5/1انتخاب داوطلبان استخدام حداكثر به ميزان  -13/8

  .اند به ترتيب نمره فضلي امتحان تخصصي صورت مي گيرد
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  .گرفتامتحان پس از طي مراحل گزينش صورت خواهد  نهائي پذيرفته شدگان انتخاب -14/8 

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي در مهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه براي : تبصره

فهرست اسامي آنان از سوي هسته گزينش به كارگزيني (تكميل پرونده گزينشي مراجعه نمايند، در صورت عدم مراجعه در مهلت تعيين شده 

، كارگزيني دانشگاه موظف است با اعالم كتبي  به آدرس اعالم شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضي ، موضوع مراجعه وي )اعالم مي شود دانشگاه

روز از تاريخ ارسال نامه تاكيد نمايد، در صورت عدم مراجعه، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده و از افراد  15را به هسته گزينش ظرف مهلت 

  ).طريق پست سفارشي پيشتاز صورت مي پذيرد از كليه مكاتبات دانشگاه(جاي وي به گزينش معرفي خواهد شد ذخيره ب

  . سال جهت اشتغال در محل مورد تقاضا اخذ خواهد شد 10از پذيرفته شدگان نهايي، تعهد محضري به مدت  -15/8

تيجه نهايي پذيرش به دانشگاه مراجعه نمايند در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان موظفند حداكثر ظرف مدت يكماه بعد از اعالم ن -16/8

  . ظرف مدت مقرر يا انصراف آنان دانشگاه مي تواند نسبت به استخدام ذخيره اقدام نمايد

مورد نياز  سايت اينترنتي ، بصورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطالعاتهرگونه اطالع رساني در خصوص امتحان استخدامي از طريق  -17/8

  .خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد

  . در خصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضيان، اطالع رساني از طريق روزنامه هاي محلي و رسمي  كثير االنتشار خواهد بود: تبصره 

نهايت دقت را به آن م است در تكميل با توجه به اين كه مالك ثبت نام از متقاضيان استخدام تكميل برگ درخواست شغل مي باشد، الز  -18/8

  . ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود عمل آورده و هيچگونه اصالحاتي پس از 

  

مجدداً ياد آوري مي گردد داوطلبان قبل از ثبت نام مفاد آگهي را با دقت وبه صورت كامل مطالعه نموده و سپس نسبت به ثبت *

 .    نام اقدام نمايند

 


