« بسمه تعالي »

« آگهي پذيرش نیروی شرکتي در رشته شغلي نگهبان»
مجوزهاا شاااره /942/4433د ماور

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درمااني خاو در نظا دارد با اااا

 29/40/40معاونت محت م تواعه مدی یت و منابع وزارت بهداشت ،نسبت به انتخاب نی و واجد ش ایط و مع فاي باه شا ت
پیاانکار ط ف ق ارداد در رشته شغلي نگهبان مطابق با داتورالعال مصوب هیات امناا و از ط یاق ب زازار
مصاحبه عملي

آزمونن کتبوي،

و گزينش با ش ایط مندرج در جدول ذیل اقدام نااید.
(جدول نياز مشاغل رشته شغلي نگهبان)
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شرايط احراز (کد رشته تحصیلي)

دارا بودن مدرک تحصیلي دیپلم متواطه
در تاامي رشته ها تحصیلي

 :در صورتي ه داوطلب در بدو پذی ش دارا مقطع تحصیلي باالت غی م تبط با مدرک تحصیلي درج شده در آزهي

منتش ه باشد ملزم به ارائه نامه تعهد محض

مبني ب عدم درخواات اعاال مدرک تحصیلي م بوطه پس از صدور ق اداد خواهد

بود.
 -1شرايط پذيرش داوطلبان :
 -2-1شرايط عمنمي بکارگیری :
 -1داشتن تابعیت ای ان
 -9تدین به دین مبین ااالم یا یکي از ادیان رااي شور مص ح در قانون ااااي
 -4التزام به قانون ااااي جاهور ااالمي ای ان
 -3انجام خدمت دوره ض ورت یا معافیت قانوني
 -0عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگ دان
 -6نداشتن اابقه محکومیت جزایي موث
 -9داشتن االمت جسااني ،رواني و توانایي ب ا انجام ار

ه ب ا آن بکارزی

مي شوند (طبق نظ پزشک طاب اار

دانشکده).
تذکرات مهم در خصنص شرايط عمنمي :
افرادی که مجاز به شرکت در اين آزمنن نیستند عبارتند از :

 -1مستخدمین رااي ،ثابت و پیااني داتگاهها اج ایي و یا بازنشسته و بازخ ید خدمت آنها.
 -9انفصال شدزان از خدمت و یا اخ اج شدزان تواط دانشکده /دانشکده و اای داتگاهها و مواسات دولتي.
 -4اف اد

ه به موجب آرا م اجع قضائي و ذ صالح ،از خدمات دولتي منع شده باشند.
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 -3اف اد

ه تعهد خدمت به اای اازمانها ،ش تها دولتي و اازمانها وابسته به دولت و مواساتي ه شاول قانون ب

آنها مستلزم ذ

نام اات ،دارند.

 -0دارندزان مدرک تحصیلي معادل در رشته تحصیلي آزهي شده.
الزم به ذکر است در صنرت شرکت هر يک از مشمنلین بندهای مذکنر ،چنانچه در هر يک از مراحل آزمنن يکي از منارد فون محورز
گردد داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم و حتي در صنرت بکارگیری ،اشتغال فرد کان لم يکن تلقي مي گردد.

 -2-2شرايط اختصاصي بکارگیری :
الف :شرايط سني داوطلبان :
1ا داشتن ان حداقل 94اال و حدا ث  44اال تاام (متولدین  1469/14/42به بعد).
تبصره  :موارد ذیل به ش ط ارائه تأییدیه ها معتب  ،به حدا ث ان مق ر اضافه خواهد شد:
الف  -جانبازان ،آزادزان ،ف زندان و هاس ان شهدا ،ف زندان و هاس ان جانبازان  90درصد باه بااال ،ف زنادان و هاسا ان
آزادزان ه حداقل یک اال و باالت اابقه ااارت دارند و رزمندزان با اابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهاه از
ش ط حدا ث ان معاف مي باشند.
ب  -اف اد خانواده معظم شهدا (شامل پدر ،مادر ،خواه و ب ادر) تا میزان  0اال.
پ  -رزمندزان دارا

ات از شش ماه اابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه.

ت  -مدت خدمت ا باز انجام شده.

تذکر  :مالک عال ب ا محاابه ان داوطلبین اولین روز ثبت نام ( )1429/14/42خواهد بود.

ب :عالوه بر شرايط فن الذکر دارا بندن شرايط ذيل برای رشته شغلي نگهبان الزامي مي باشد :
 -1داشتن االمت امل جسااني و عدم ابتال به بیااریها مزمن ،وازی و صعب العالج مانناد دیابات ،فشاار خاون ،آاام،
ناراایي لیه ،بیااریها پیش فته قلبي و مانند اینها.
 -9نداشتن ص ع و ه زونه بیاار اعصاب و روان.
 -4نداشتن تغیی شکل مادرزاد یا ا تسابي ااکلتي بخصوص اندامها ( ه مغای با توان فیزیکي پ نسال در ارائاه خادمت
طبق ش ح وظایف اازماني باشد).
 -3داشتن قدرت تکلم طبیعي زبان ) نداشتن لکنت زبان(.
 -0داشتن قدرت بینایي و شنوایي امل.
 -6دارا قد  194اامتي مت و باالت .
 -9دارا شاخص توده بدني  (Body Mass Index) BMIات از  44و بیشت از . 12
وزن)کیلوگرم(

توضیحات :نحوه محاابه شاخص توده بدني :

=BMI

قد)متر( قد)متر(

2

=976

به عنوان مثال ف د با قد  1790اانتي مت و وزن  69یلوز م

تبصره  :اف اد

ه  BMIآنان در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معت ض باشند طبق داتورالعال اج ایي

م بوطه ب ا انجام «تست بیوالکت یک امپدانس» مع في مي شوند و تصایم زی

نهایي در خصوص آنها طبق جاداول

داتورالعال صورت مي زی د.
تذذکر  :اندازه زی

«قد» و « »BMIاولین م حله از مصاحبه مي باشد و در صورتي ه داوطلب ه یک از این شا ایط را

اح از ننااید از انجام اای م احل مصاحبه (تست آمادزي جسااني ،آزمایشات پارا لینیکي و  )...باز مي ماند.
3ـ مدارک منرد نیاز بررسي احراز ثبت نام :
شده در آزهي.

 -1مدرک و مقطع تحصیلي مندرج در ش ایط اح از مشاغل ذ
 -9ارت ملي.
 -4شناانامه عکس دار.
 -3ارت پایان خدمت نظام وظیفه عاومي و یا معافیت دائم.
 -0مدارک دال ب ایثارز

(ویژه داوطلبان ایثارز ).

 -6مدارک دال ب بومي بودن (حسب مورد ب ااا

ه یک از موارد چهارزانه ذ

شده در ردیف  2آزهي «ش ایط بومي بودن»).

 -9موضوع مشاولین اهایه  %4معلولین
تبصره  :مبنا ااتان و شه اتان ب ا تعیین بومي بودن ،تقسیاات شور در زمان ثبت نام ميباشد.
تذکر مهم  : 1مالک عال ب ا محاابه ان داوطلبین اولین روز ثبت نام ( )1429/14/42و مالک محاابه تاریخ زواهي ف اغت از
تحصیل ،پایان خدمت ،معافیت دائم و آخ ین روز مهلت ثبت نام ( )1429/14/10خواهد بود.
تذکر مهم  : 2با توجه به اینکه مدارک داوطلبان تواط مواسه (پس از تعیین نا ات داوطلبان در آزمون تبي و مصاحبه عالي)
ب راي خواهد شد ،لذا در صورتي ه مدارک داوطلبان مغای با ش ایط مندرج در ایان آزهاي و هاچناین اطالعاات منادرج در
تقاضانامه ثبت نامي باشد ،هیچ زونه حقي ب ا داوطلب ایجاد نخواهد

د و در ه م حله از م احل آزمون ،اعاالم نتاای اولیاه،

م احل ززینشي و مصاحبه و حتي درصورت پذی ش نهایي ،داوطلب حذف خواهد شد و حق هیچ زونه اعت اضي نخواهد داشت.

4و مراحل ثبت نام:
 -1تکایل ف م ثبت نام اینت نتي (ب گ درخواات شغل) :
تذکر  : 1با توجه به این ه مالک ثبت نام ازمتقاضیان تکایل ب گ درخواات شغل مي باشد الزم اات درتکایل آن نهایت دقات
را به عال آورند چون هیچگونه اصالحاتي پس ا ز ثبت نام قابل پذی ش نخواهد بود و تبعات او ناشي از ام مذ ور ب عهده خود
داوطلب خواهد بود.
 -9اراال فایل عکس ااکن شده ،داوطلب مي بایست یک قطعه عکس پ انلي خود را با مشخصات زی ااکن نااوده و
فایل آن را ب ااا

ش ایط ذیل آماده و از ط یق اامانه آزمون اراال نااید:

 عکس  4×3ه در اال جار ز فته شده باشد (عکس تاام ر ).
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 عکس ااکن شده فقط باید با ف مت  JPGباشد.
 تصوی داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اث مه  ،منگنه و ه زونه لکه باشد.
 حجم فایل ذخی ه شده عکس نباید از  144یلوبایت بیشت باشد.
 حاشیهها زاید عکس ااکن شده باید حذف شده باشد.
 حتي االمکان عکس رنگي و دارا زمینه افید باشد.


ااکن عکس از رو

ارتها شنااایي ( ارت ملي ،شناانامه و )...قابل قبول نايباشد و داوطلبان الزم ااات از

اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق ،اقدام به ااکن ناایند.

تذکر  : 2در صورت اراال عکس غی معتب  ،ثبت نام داوطلب باطل شده و حق ش ت در آزمون از و الب خواهد شد .با توجه به
مشکالت به وجود آمده در آزمون ها قبلي ،درخصوص اشتباه در اراال عکس داوطلبان ،ه این موضوع ا ث اً ب ا داوطلبااني
ه در افينت ثبت نام مي نند ر داده اات ،تا ید ميز دد چنانچه ثبت نام خود را تواط افي نتها انجام ميدهید ،عالوه ب
نت ل اطالعات ثبت نامي ،حتااً نسبت به نت ل عکس اراالي دقت ناایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگ

به جا عکس شاا

اراال نگ دد .بدیهي اات ه در صورت اراال عکس و اطالعات اشتباه از ط ف داوطلب ،ف د به عنوان متخلف تلقاي و مطاابق
حذف خواهند شد.

مق رات با و رفتار خواهد شد و از م احل بعد جذب و بکارزی

تذکر  : 3الزم به توضیح اات داوطلبان بایستي در مدت زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام اقدام ناوده و از مو ول ناودن آن به
روزها پایاني خوددار ناایند.
تذکر  : 4داوطلبان ش ت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام ،د رهگی

خود را یادداشت ناوده و تا پایان م احل بکاارزی

نزد خود نگهدار ناایند.
تذکر  : 5به ثبت نام ها ناقص ت تیب اث داده نخواهد شد و وجوه پ داختي به هیچ وجه مست د نايز دد.
 5و زمان و هزينه ثبت نام :
ثبت نام به صورت اینت نتي از روز یکشنبه مور

 29/14/42لغایت ااعت  93روز شنبه مور

 29/14/10انجام خواهد پاذی فت

و داوطلبان واجد ش ایط ميبایست در تاریخ ها مذ ور به اایت دانشکده به نشاني  www.khoyums.ac.irم اجعه و پس از
پ داخت مبلغ  304/444ریال (چهارصدوپنجاه هزار ریال) به صورت الکت ونیکي و با ارتها بانکي متصال باه شابکه

شاتاب

نسبت به تکایل ف م ثبت نام و ارائه اطالعات مورد نیاز در مهلت تعیین شده اقدام ناایند.
 -6زمان برگزاری آزمنن و نحنه دريافت کارت شرکت در آزمنن :
ارت ش ت در آزمون در روزها شنبه مور  1429/14/92لغایت چهارشنبه مور  1429/11/44ب ا مشاهده و پ ینت با
رو اایت دانشکده به نشاني  www.khoyums.ac.irق ار خواهد ز فت .هاچنین زمان و محل ب ززار آزماون با رو
ارت ش ت در آزمون درج خواهد شد.
تذذکر  :الزم به ذ

اات صدور ارت ش ت در آزمون به منزله تایید اطالعات اراالي از او داوطلبان نبوده و مادارک

داوطلبان پس از اج ا آزمون و اعالم نتای اولیه ب راي خواهد شد.
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7و مناد آزمنن کتبي :
به ه یک از داوطلبان ،یک دفت چه اوال داده خواهد شد.
آزمون به صورت چهار ززینه ا با ض یب یک ( )1ط احي خواهند شد،

لیه درو

تذ :آزمون دارا نا ه منفي بوده و به ازا ه اه پااخ غلط ،یک پااخ صحیح حذف خواهد شد.
مواد آزمون  :به ش ح ذیل تعیین مي شود:
 -1زبان و ادبیات فاراي
 -9معارف ااالمي
 -4اطالعات ایااي ،اجتااعي و مباني قانوني
 -3هوش و تواناند ها عاومي
تبصذره  :اقلیتها دیني مص ح در قانون ااااي جاهور ااالمي ای ان از پااخگویي به اوال ها معارف ااالمي معاف بوده و
در این صورت نا ه مکتسبه این داوطلبان ،ب ااا

مجاوع ت از شده اای اوال ها آزمون تبي محاابه خواهد شد.

 -8امتیازات و سهمیههای قاننني:
الف :سهمیه ايثارگران:
ب ااا

ماده  91قانون جامع خدات رااني به ایثارز ان ،در ه آزمون ابتدا از ل مجوز تخصیص یافتاه ااي درصاد «»%44

ب ا پذی ش ایثارز ان اختصاص مي یابد (بیست و پن درصد « »%90اهایه م بوط به مشاولین بند «الاف» و پان درصاد
« »%0اهایه باقیاانده نیز م بوط به مشاولین بند «ب» مي باشد).
الف :1-سهمیه بیست و پنج درصد ( )%25ايثارگری :


بکارزی

اهایه بیست و پن

درصد ( )%90ص فاً از ط یق ش ت در آزمون ااتخدامي انجام مي پذی د ،مشاولین این

اهایه به ش ط دارا بودن از ش ایط مندرج در آزهي و سب نا ه الزم از ط یق رقابت با لیه مشاولین این ااهایه باه
ت تیب نا ه مکتسبه از حدا ث بیست وپن درصد ( )%90ل مجوز آزهي شده ب خوردار خواهند شد،


بیست و پن درصد ( )%90مجوز به ایثارز ان (شامل جانبازان ،آزادزان فاقاد شاغل و ف زنادان و هاسا ان شاهدا و
ف زندان و هاس ان جانبازان بیست و پن درصد و باالت و ف زندان و هاس ان آزادزان دارا یک اال و باال یکسال
ااارت و خواه و ب ادر شهید)در صورت ب خوردار از ش ایط مندرج در آزهي و از ط یق ش ت در آزمون به ایثارز ان
مذ ور تعلق مي زی د و اای مشاولین اهایه مذ ور در اولویت بعد ق ار داشته و در بین خود باه رقابات خواهناد
پ داخت.

الف :2-سهمیه پنج درصد ( )%5ايثارگری :


بکارزی

اهایه پن

درصد ( )%0ص فاً از ط یق ش ت در آزمون ااتخدامي انجام مي پذی د ،مشاولین این اهایه به

ش ط دارا بودن از ش ایط مندرج در آزهي و سب حد نصاب الزم ،از ط یق رقابت با لیه مشاولین این اهایه به ت تیب
نا ه مکتسبه از حدا ث پن درصد ( )%0ل مجوز آزهي شده ب خوردار خواهند شد و الزم به ذ

اات اهایه تعیاین

شده به رزمندزان با اابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و هاس و ف زندان آنان و ف زندان جانبازان
زی  %90و ف زندان آزادزان ات از یکسال ااارت در صورت ب خوردار از ش ایط مندرج در آزهي تعلاق ماي زیا د.
انتخاب اولویت در مشاولین پن درصد ( )%0با رزمندزان مي باشد( .رزمندزان در صورت ثبت نام و داشاتن شا ایط
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اح از الزم در حد اهایه تعیین شده  ،از ش ط حد نصاب در آزمون معاف مي باشند) و اای مشاولین اهایه مذ ور
در اولویت بعد ق ار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پ داخت.

ب :سهمیه معلنلین عادی :


معلولین عاد (با ارائه مع في نامه از بهزیستي) به ش ط دارا بودن ش ایط مندرج در آزهي و سب حد نصاب الزم باه
ت تیب نا ه مکتبسه از حدا ث اه درصد ( )%4ل مجوز آزهي شده ب خوردار خواهند شد (مش وط به داشتن ااالمت
جساي و رواني الزم ب ا ایفا شغل مورد نظ با تایید م ز تخصصي طب ار)

توجه مهم  :پذی ش مازاد ب اهایه ایثارز ان و معلولین از ط یق رقابت با ااای داوطلباان واجاد شا ایط در ااهایه آزاد
صورت خواهد ز فت.
پ :سهمیه آزاد :


ل اهایه پس از س اهایه ها ایثارز ان ( - %44مندرج در بند الف) و معلولین عاد ( - %4مندرج در بناد ب) باه
داوطلبان بنمي شهرستان درصورت ب خوردار از ش ایط مندرج در آزهي و سب حدنصاب نا ه ،به ت تیب نا ه فضالي،
اختصاص خواهد یافت .در صورتي ه ظ فیت مورد نیاز ه یک از رشته شغل محلها مندرج در آزهي از بین داوطلباان
بومي شه اتان ،تکایل نگ دد ،پذی ش بقیه اف اد تا تکایل ظ فیت از بین داوطلبان با اولویت «بومي اااتان» و ااپس
داوطلبان «غی بومي» به ت تیب نا ه فضلي صورت ميپذی د.

 -9شرايط بنمي بندن :


اف اد

ه حداقل دارا یکي از ویژزیها زی باشند ،حسب مورد داوطلب « بومي شه اتان» یا «بومي اااتان» تلقاي

مي ز دند.
الف  :بنمي شهرستان :
 -1شهرستان محل تولد داوطلب یا هاس و با شهرستان محل مورد تقاضا ب ا بکارزی

یکي باشد.

 -9هاس و ف زندان ارمندان رااي ،پیااني و ق ارداد دولت و یا نی وها مسلح (اعم از شااغل و یاا بازنشساته) اه
شهرستان محل خدمت فعلي یا بازنشستگي «هاس یا والدین داوطلب» با شهرستان محل ماورد تقاضاا با ا بکاارزی
داوطلب یکي باشد.
 -4داوطلب حداقل چهار ( )3اال از انوات تحصیلي (ابتدایي ،راهناایي ،دبی اتان و پیش دانشاکده ) را باه صاورت
متوالي یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا ب ا بکارزی

طي

ده باشد.

 -3خود داوطلب یا پدر ،مادر و یا هاس داوطلب حداقل چهار ( )3اال اابقه پ داخت حق بیااه در شهرستان محال ماورد
تقاضا ب ا بکارزی

را داشته باشد.

ب  :بنمي استان :
 -1استان محل تولد داوطلب یا هاس و با استان محل مورد تقاضا ب ا بکارزی
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یکي باشد.

 -9هاس و ف زندان ارمندان رااي ،پیااني و ق ارداد دولت و یا نی وها مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) ه استان

محل خدمت فعلي یا بازنشستگي «هاس یا والدین داوطلب» با استان محل مورد تقاضا ب ا بکارزی

داوطلاب یکاي

باشد.
 -4داوطلب حداقل چهار( )3اال از انوات تحصیلي (ابتدایي ،راهناایي ،دبی اتان و پیش دانشکده ) را به صورت متوالي
یا متناوب در استان محل مورد تقاضا ب ا بکارزی

طي

ده باشد.

 -3خود داوطلب یا پدر ،مادر و یا هاس داوطلب حداقل چهار ( )3اال اابقه پ داخت حق بیاه در استان محل مورد تقاضا
ب ا بکارزی

را داشته باشند.

تذکرات مهم در خصوص اولویت بومي بودن :
تذکر  : 1داوطلبان در صورتي مي توانند از ش ایط بومي اعالم شده ب ا والدین و هاس خود (موضوع بندها  9 ،1و « 3بومي
شه اتان یا ااتان» ااتفاده ناایند ه زمان تحقق موضوع (ازدواج ،اشتغال ،بازنشستگي یا پ داخت حق بیاه) قبل از تاریخ
آخ ین روز ثبت نام ( )1429/14/10باشد.
تذکر  : 2در خصوص بندها  3ش ایط «بومي شه اتان یا ااتان» احتساب انوات پ داخت بیاه ص فاً به پ داختهایي اه در
قبال اشتغال ف د صورت ز فته باشد ،لحاظ خواهد شد( .پ داخت بیاه رواتایي ،بیاه در قبال خدمات درمااني ،بیااه دوران
ا باز و  ...مورد قبول ناي باشد).
تذکر  : 3در خصوص بندها  3ش ایط «بومي شه اتان یا ااتان» شه اتان محل خدمت (زارزاه) ه بیاه بابت آن پ داخت
شده اات مالک عال مي باشد نه شه اتان صادر ننده زواهي پ داخت حق بیاه.
تذکر  : 4در خصوص بندها  9ش ایط «بومي شه اتان یا ااتان» محلي ه ف د در آن بازنشست شده مالک عال مي باشاد
نه محل انتقال مستا

بازنشستگي.

تذکر  : 5مبنا شه اتان یا ااتان ب ا تعیین نوع بومي بودن ،تقسیاات شور در زمان ثبت نام آزمون فوق مي باشد.
تذکر  : 5لیه داوطلبان مشاول ش ایط بومي ،الزم اات در صورت ق ار زا فتن در فه اات پذی فتاه شادزان م حلاه اول
آزمون ،مستندات و مدارک بومي بودن را به ها اه اای مدارک مورد نیاز جهت ب راي به مواسه ارائه ناایند.

 -11مصاحبه :
پس از اعالم نتای اولیه آزمون تبي در رشته شغلي نگهبان (دارا مصاحبه عالي) ،به میزان اه ب اب ظ فیت ه شغل محال
به ت تیب نا ه فضلي (پس از اعاال امتیازات و اهایه ها قانوني و اولویت بومي) ب ا ب رااي مادارک از داوطلباان دعاوت
بعال خواهد آمد و در صورت تائید مدارک ،ب ا انجام مصاحبه به ش ح ذیل اقدام خواهد شد.
الف :انجش قد و ( BMIشاخص توده بدني) :ارزیابي ش ایط فیزیکي اف اد از لحاظ قد و تنااب قد و وزن.
ب :انجش وضعیت و آمادزي جسااني  :ارزیابي قدرت بدني و چابکي و توانایي ،مدی یت زمان داوطلبان.
تذذکر  :اندازه زی

«قد» و « »BMIاولین م حله از مصاحبه مي باشد و در صورتي ه داوطلب ه یک از این ش ایط را احا از

ننااید از انجام م احل بعد مصاحبه ( تست آمادزي جسااني ،آزمایشات پارا لینیکي و  )...باز مي ماند.
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 -11نحنه پذيرش داوطلبان و اعالم نتیجه :
اعالم نتیجه ،تعیین حد نصاب و انتخاب اف اد ب ااا

داتورالعال نحوه ب ززار آزمون مصوب هیات امنا و به ت تیاب زیا

صورت خواهد ز فت :
 -1محاابه نا ه ل داوطلبان (مجاوع نا ه آزمون تبي) این نا ه مالک تعیین حد نصاب خواهد بود.
 -2تعیین حد نصاب نا ه علاي الزم :ش ط الزم (و نه افي) ب ا اعاال اهایه ها قانوني و انتخاب داوطلبین جهات اعاالم
نتیجه اولیه آزمون به منظور ب راي مدارک ،حد نصاب نا ه ب مبنا

سب حداقل  04درصد ( )%04میانگین امتیاز اه نف

دارا باالت ین نا ه آزمون به روش ذیل تعیین مي ز دد.
حد نصاب =  × %04میانگین نا ه ل اه نف دارا باالت ین امتیاز
تبصره  :در صورت عدم تأمین نی وها مورد نیاز ،ماکن اات حسب نظ مواسه حد نصاب نا ه آزماون تاا تکایال ظ فیات
اهش داده مي شود.
نا ه فضلي با احتساب اولویتها و اهایه ها قانوني حدا ث تاا

 -3اعالم فه ات پذی فته شدزان م حله اول آزمون ب ااا

اه ب اب ظ فیت از ط یق وب اایت مواسه جهت ب راي مدارک و مستندات.
 -4انطباق مدارک و مستندات ارائه شده با اطالعات ثبت نامي (خوداظهار ) داوطلب در تقاضانامه ه به تأیید داوطلب رایده
باشد و تایید آن از او مواسه.
 -5اعاال اولویتها و اهایه ها قانوني ب ااا
 -6اعالم نتیجه نهایي ب ااا

مدارک و مستندات مثبته.

هفتاد درصد ( )%94نا ه ل آزمون تبي (پس از احتساب اولویتها و اهایه هاا قاانوني) و

اي درصد ( )%44نا ه مصاحبه عالي.
 -7مع في پذی فته شدزان نهایي به هسته ززینش به تعداد یک ب اب ظ فیت پذی ش به ت تیب نا ه ل نهایي خواهد بود.

 -12مدارک منرد نیاز پس از قبنلي درمرحله اول آزمنن :
داوطلبان قبول شده در م حله اول آزمون موظف هستند مدارک خود را در مهلت مق ر و ب ااا

زمانبد اعالم شاده از ط یاق

اایت دانشکده  ،به ها اه اصل مدارک به مواسه ارائه و راید دریافت ناایند .مواسه موظف اات لیه تصااوی مادارک را باا
اصل آنها مطابقت داده و ب اب با اصل  /تائید نااید.

تذکرات کلي :
 -1به مدارک اراالي دارندزان مدرک تحصیلي پائین ت از مقاطع تحصیلي اعالم شده درشا ایط احا از مشااغل ماورد اشااره و
هاچنین مدارک معادل ت تیب اث داده نخواهد شد و در صورت ش ت در آزمون ،در ه یک از م احال بکاارزی

ایان موضاوع

مح ز ز دد از انجام م احل بعد مح وم و در صورت مع في به ش ت ،مع في آنان ان لم یکن تلقي خواهد شد .
 -9مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و ش ایط اعالم شده در متن آزهي ب عهده داوطلب خواهد بود و در ه م حلاه از
م احل ثبت نام ،امتحان و مع في به ش ت مح ز شود ه داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقاد شا ایط منادرج درآزهاي ااات
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داوطلب از انجام م احل بعد مح وم و درصورت عقد ق ارداد ،از ط یق ش ت ط ف ق ارداد نسابت باه لغاو قا ارداد و اقادام
خواهد شد.
 -4اخذ تائیدیه مدارک تحصیلي متقاضیان درصورت پذی ش نهایي (حدا ث  9ماه پس از اعالم نتیجه) ازاو دانشاکده الزاماي
اات.
 – 3اعالم نتای اولیه ص فاً ب ااا

اطالعات خود اظهار داوطلبین بوده و نتیجه نهایي پس از ب راي مدارک و مستندات ارائاه

شده از جانب داوطلبان و مطابقت آن با مفاد آزهي اعالم خواهد شد.
 - 0سب حد نصاب نا ه الزم در آزمون هیچ زونه حق جذب و بکارزی

ب ا داوطلبان ایجاد ناي ند.

 -6انتخاب داوطلبان به ت تیب باالت ین نا ه ل ما خوذه در آزمون در رشته شغلي مذ ور با در نظ ز فتن ظ فیت پایش بیناي
شده و با رعایت ش ایط مندرج در آزهي صورت مي پذی د.
 -9در صورت اعت اض به نتای نهایي آزمون ،داوطلبان حدا ث بادت ده روز ( 14روز) پس از اعالم نتای ف صت دارند ه اعت اض
خود را بصورت تبي به مواسه تحویل و مواسه موظف اات م اتب را ب راي و نتیجه را به داوطلبان اعاالم ناایاد .الزم باذ
اات به اعت اضاتي ه پس از مهلت مق ر واصل ز دد به هیچ عنوان ت تیب اث داده نخواهد شد.
 -0بکارزی

پذی فته شدزان نهایي آزمون از ط یق ش ت ط ف ق ارداد و پس از طي م احل ززینشي صورت خواهد پذی فت.

تبصذره  :پذی فته شدزان موظفند پس از اعالم نتای نهایي آزمون طبق ب نامه تنظیاي در مهلت مق ر به هسته ززینش دانشاکده
ب ا تکایل پ ونده ززینشي م اجعه ناایند .درصورت عدم م اجعه تا ده روز (14روز) از اعالم نتای  ،قبولي اف اد ان لم یکن تلقي
شده و نف ات ذخی ه به جایگزیني آنان به هسته ززینش مع في خواهند شد.
 -2پذی فته شدزان نهایي ،متعهد مي شوند در محل مورد تقاضا خدمت ناایند در غی این صورت عدم نیاز به خادمات آناان باه
ش ت ط ف ق ارداد اعالم و از اف اد ذخی ه وفق مق رات به جایگزیني آنان مع في خواهند شد.
 -14پذی فته شدزان آزمون هیچگونه رابطه ااتخدامي و یا ق ارداد مستقیاي با دانشاکده علاوم پزشاکي و خادمات بهداشاتي
درماني خو نخواهند داشت و بکارزی
بهداشتي درماني خو

آنان ص فاً از ط یق ش ت پیاانکار ط ف ق ارداد با دانشکده علوم پزشاکي و خادمات

خواهد بود و این نوع رابطه ار بعداً هیچگونه تعهد ااتخدامي ب ا دانشکده علوم پزشاکي و خادمات

بهداشتي درماني خو ایجاد نخواهد

د.

_11ه زونه اطالع رااني درخصوص آزمون از ط یق اایت اینت نتي دانشکده بعال خواهد آمد و داوطلبان اطالعاات ماورد نیااز
خود را بدین ط یق دریافت خواهند

د.
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