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دفترچه راهنمای ثبتنام

آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی خراسان رضوی(مشهد) سال 1401

w.i

به داوطلبان توصیه می شود مطالب مندرج در این آگهی را به دقت مطالعه نمایند.
کلیهی اطالعات فقط به سایت جذب نیروی انسانی به نشانی:
 emp.mums.ac.irمراجعه کنند.
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همچنین با توجه به روند کلی ثبت نام و اعالم نتیجه آزمون به صورت اینترنتی ،داوطلبان محترم جهت دریافت

از این به بعد در تمام متن این راهنما ،منظور از «سایت» ،نشانی اینترنتی اعالم شده می باشد.

ﺑﺮاى داﻧﻠﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻰ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎى ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﻰ ،اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
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بسمهتعالی

مقدمه:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی(مشهد) در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز

خود از محل مجوز های استخدامی شماره  275960مورخ  1399/05/29و شماره  381249مورخ  1399/10/3سازمان

اداری استخدامی كشور ،افراد واجد شرایط را به استناد ماده  33آئین نامه اداری ،استخدامی كاركنان غیر هیات علمی
دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و

دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال  1397از طریق آزمون كتبی در

حیطههای عمومی و تخصصی (و حسب مورد مصاحبه استخدامی) یا آزمون عملی به صورت پیمانی با شرایط و ضوابط
ذیل استخدام نمایند.
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فهرست شغل محل های مشهد

شرایط عمومی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی
پذیرفته شدگان ملزم به سپردن تعهد محضری به مدت 5سال جهت خدمت در محلهای مشخص شده میباشند.

ردیف آگهی

شغل

محل
خدمت

تعداد

آزاد

جنسیت

تعداد

1

پرستار

مشهد-
بیمارستان

19

مرد

19

2

پرستار

مشهد-
بیمارستان

15

زن

15

3

پرستار

مشهد-
بیمارستان

11

---

---

4

مشهد-
کارشناس فناوری اطالعات سالمت
بیمارستان

4

زن/مرد

4

5

مشهد-
کارشناس فناوری اطالعات سالمت
بیمارستان

1

---

---

6

کاردان بالینی فوریت های پزشکی

مشهد

13

مرد

13

7

کاردان بالینی فوریت های پزشکی

مشهد

5

---

---

ایثارگر  25درصد
جنسیت

تعداد

---

---

---

---

زن /مرد

11

---

---

زن/مرد

1

---

---

مرد

---

شرایط احراز تحصیلی:

w.i

ردیف آگهی  :3،2،1پرستاری(لیسانس)

ردیف آگهی  :5،4فناوری اطالعات سالمت (لیسانس) -مدارك پزشکی (لیسانس) -ضبط امار و مدارك پزشکی (لیسانس)
 ردیف آگهی  4و  5جهت تصدی پست منشی بخش می باشد.
ردیف آگهی  :7،6فوریتهای پزشکی(فوق دیپلم)

ww

rze
. ir
بخش اول :تعاریف

مفاهیم برخی از اصطالحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است:

 .1موسسه :به دانشگاهها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت
بهداشت درمان و آموزش پزشکی اطالق میشود كه با توجه به اهداف و برنامههای آتی خود نسبت به رفع نیازهای
نیروی انسانی مراكز بهداشتی ،مراكز درمانی و بیمارستانها و سایر واحدهای تابعه ،اقدام به استخدام مینمایند.

(مطابق جدول فهرست شغل محلها)

 .2دستگاه اجرایی :كلیه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ،شركتهای دولتی
و كلیه دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران،
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مركزی ،بانکها و بیمههای دولتی( ،كلیه دستگاههای موضوع ماده
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( )5قانون مدیریت خدمات كشوری) دستگاه اجرایی نامیده میشوند.

 .3آیین نامه اداری استخدامی :منظور ،آیین نامه اداری استخدامی كاركنان غیر هیات علمی مصوب هیات امناء
دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی كشور می باشد كه به استناد ماده یک قانون احکام دائمی توسعه
كشور تدوین گردیده است.

 .4داوطلب قراردادی کار معین :به شخصی اطالق میشود كه به صورت قانونی در یکی از دانشگاههای علوم
پزشکی كشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی در قالب قرارداد انجام كار معین
(موضوع تبصره  5ماده  31آیین نامه اداری استخدامی كاركنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی كشور)
اشتغال داشته باشد.

 .5داوطلب قراردادی پزشک خانواده :فردی كه براساس مفاد تبصره  6ماده  31آیین نامه و از طریق قرارداد
طرح پزشک خانواده در حال انجام وظیفه در مراكز بهداشت تابعه دانشگاه/دانشکده می باشد.
 .6داوطلب قرارداد مشاغل کارگری :به شخصی اطالق میشود كه به صورت قانونی در یکی از دانشگاههای
(موضوع ماده  32آیین نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.

w.

علوم پزشکی كشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در قالب قرارداد مشاغل كارگری
 .7داوطلب شرکتی :به شخصی اطالق میشود كه به صورت قانونی از طریق یکی از شركتهای تامین نیرو طرف
قرارداد دانشگاههای علوم پزشکی كشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به صورت
خرید خدمت از بخش خصوصی (موضوع تبصره ماده  22آیین نامه مذكور) اشتغال داشته باشد.
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 .8داوطلب ایثارگر :ایثارگران شامل موارد زیر هستند:
الف) ايثارگران سهميه بيست و پنج ( )25درصد شامل:
جانبازان
آزادگان

همسر و فرزندان شهدا

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر

همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت
پدر ،مادر ،خواهر و برادر شهید
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ب) ايثارگران سهميه پنج ( )5درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها

همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

فرزندان آزادگان كمتر از یک سال اسارت

تذکر :مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبههها عبارتند از:

 .1معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود در مراكز استان ها.
 .2معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از

w.

مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد كشاورزی
در مورد جهادگران در مراكز استان ها.

 .9داوطلب معلول :به معلولی اطالق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از 3
درصد سهمیه استخدامی قانون حمایت از حقوق معلوالن می باشد.

نباشد.
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 .10داوطلب آزاد :به شخصی اطالق میشود که در زمان ثبت نام ،مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین
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بخش دوم :شرایط عمومی و اختصاصی استخدام

 .1شرایط عمومی داوطلبان
 . 1-1داشتن تابعیت ایران

 . 1-2اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 . 1 -3التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 . 1-4انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان
تبصره :دانش آموختگان برتر مشمول تسهیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان كه پروژه تحقیقاتی
جایگزین خدمت مورد تایید مركز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش
نظامی خود را طی كرده باشند ،می توانند قبل از صدور كارت پایان خدمت در آزمون ثبت نام نمایند .این دسته
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از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون حداكثر تا یکسال پس از برگزاری آزمون موظف به ارائه گواهی پایان

خدمت خود می باشند .درصورت عدم ارائه گواهی مربوطه در زمان مقرر ،ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف
گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی استخدام و به كارگیری آنها كان لم یکن تلقی میشود.
 . 1-5داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام میشوند(به تشخیص شورای طب كار
یا كمیسیون پزشکی دانشگاه).

 . 1-6عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

 . 1-7نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر

 . 1-8عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصالح.
 .1-9داوطلبان استخدام نباید جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاههای اجرایی باشند.
 .1-10دارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی معتبر.

w.

تذکرات مهم در خصوص شرايط عمومی:

افرادي که مجاز به شرکت در اين آزمون استخدامی نيستند عبارتند از:
 -1افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی

 -2انفصال شدگان دائم از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت

 -3افرادی كه به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصالح ،از خدمات دولتی منع شده باشند.
 -5دارندگان مدارك تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده.
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 -4افرادی كه تعهد انجام كار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند.

نکته :در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی باالتر مرتبط یا غیرمرتبط با شرایط احراز طرح طبقه
بندی مشاغل و مدرك تحصیلی مندرج در آگهی باشد ،ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال
مدرك تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.
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 .2شرایط اختصاصی استخدام:
الف) شرايط سنی داوطلبان:

داشتن حداقل  20سال و حداكثر  40سال تمام (متولد شدگان از  1361/08/26تا  )1381/08/26برای دارندگان مدرك

تحصیلی كاردانی و كارشناسی تا اولین روز ثبت نام.

تبصره :موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر ،به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
 -1جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر ،از شرط حداكثر
سن معاف می باشند

 -2سایر مشمولین سهمیه  25درصد و  5درصد در صورت ثبت نام در آزمون ،مکلف به رعایت حداكثر سنهای اعالم
شده در ذیل میباشند ،در غیراین صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.

ira
na

 -پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال

 داوطلبانی كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمانبستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
 -3سابقه خدمت كارمندان تمام وقت دولتی حداكثر به میزان  5سال

 -4سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی (اعم از
قراردادكار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگری) حداكثر به میزان  15سال (طبق سابقه بیمه قابل
قبول).

 -5سنوات شركتی داوطلبان شركتی شاغل كه به صورت غیرمستقیم و از طریق شركتهای پیمانکاری طرف قرارداد
با موسسات تابعه وزارت بهداشت  ،به خدمت اشتغال دارند ،حداكثر به میزان  15سال(طبق سابقه بیمه قابل قبول)
 -6سنوات قراردادی یا شركتی داوطلبانی كه در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت (اعم از قراردادكار معین و
پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگری) در موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شركتهای پیمانکاری طرف
بیمه قابل قبول)

w.

قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشتهاند و با موسسه قطع همکاری نمودهاند حداكثر به میزان  5سال (طبق سابقه
نکته :در صورتیکه افراد در یکی از حاالت شركتی یا قراردادی شاغل بوده و براساس دستورالعمل های مربوطه به
حالت اشتغال دیگری تبدیل وضع شده اند(اشتغال بصورت مستمر) ،می توانند حداكثر از  15سال ارفاق سن بهرمند
گردند.

خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام دادهاند  ،به میزان انجام خدمت فوق.
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 -7داوطلبانی كه طرح خدمت نیروی انسانی موظف(اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون
 -8به استناد بند الف ماده  15قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  1400/8/19مجلس شورای اسالمی
به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداكثر  5سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.
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نکته :مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از  15سال بیشتر نخواهد بود.

ب) ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان:
 -1مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشتههای دارای طرح «اجباری» میبایست دارای معافیت یا
گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

تبصره  -1مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشتههای اجباری كه در حین انجام خدمت قانونی در
واحدهای تابعه این دانشگاه میباشند ،میتوانند صرفاً در آزمونهای استخدامی این دانشگاه شركت نمایند .بدیهی
است در صورت قبولی صدور ابالغ استخدامی وحکم حقوقی بصورت پیمانی حین طرح امکان پذیر خواهد بود.

تبصره  -2در خصوص داوطلبانی كه نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است ،نیازی به ارائه گواهی «پایان طرح»
نیست و گواهی «اشتغال به طرح» برای اینگونه افراد كفایت مینماید .ضمناً مشمولین مذكور میتوانند با ارائه

ira
na

گواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگاههای علوم پزشکی نیز شركت نمایند.

پ) شرايط اختصاصی و ضوابط پذيرش مشاغل مربوط به حيطه فوريتهاي پزشکی:
در خصوص شغل كاردان فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی عالوه بر شرایط فوق الذكر ،داشتن سالمت كامل
جسمانی و روانی با تایید طب كار مورد تائید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز الزامی می باشد.
در خصوص شغل «كاردان فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی » عالوه بر شرایط مندرج در بندهای قبلی ،برخورداری
از شرایط ذیل نیز الزامی میباشد:

 -1دارای قد  165سانتی متر و باالتر.

 -2دارای شاخص توده بدنی )Body Mass Index( BMIكمتر از  30و بیشتر از .19

تبصره :افرادی كه " "BMIآنها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل
براساس نتایج تست مربوطه صورت میگیرد.
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اجرایی مربوطه برای انجام"تست بیو الکتریک امپدانس" معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها
تذکر :اندازه گیری "قد" و " "BMIدر زمان بررسی مدارك انجام خواهد گرفت و در صورتی كه داوطلب هر یک از
این شرایط را احراز ننماید ،از سایر مراحل استخدام از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.
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 -3دارا بودن گواهینامه رانندگی با آمبوالنس ( ب 2یا پایه دوم)

تبصره :داوطلبان دارای گواهینامه (ب )1در صورت قبولی در آزمون ،بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل
گواهینامه (ب )2یا پایه دوم را تا پایان یک سال پس از تاریخ برگزاری آزمون استخدامی ارائه نمایند .بدیهی است
در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخدام فرد كان لم یکن خواهد شد( .الزم به ذكر است
افراد زیر  24سال چنانچه فاقد گواهینامه مربوطه باشند ،در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر
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اخذ گواهینامه ب  2تا پایان  24سالگی ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهینامه در زمان مقرر قبولی آنها كان
لم یکن خواهد شد)

 -4داشتن آمادگی جسمانی و مهارتهای بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح (بدین منظور از داوطلبان واجد شرایط،
آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد).

بخش سوم :مواد آزمون

به هر یک از داوطلبان ،یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.
كلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینهای با ضریب یک ( )1برای سواالت حیطه عمومی و

ضریب دو ( )2برای سواالت حیطه تخصصی طراحی خواهد شد .ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط ،یک پاسخ صحیح

حذف خواهد شد.
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الف) مواد آزمون عمومی:

 فنّاوری اطالعات (مهارتهای هفتگانه (ICDL ریاضی و آمار مقدماتی زبان و ادبیات فارسی -معارف اسالمی*

 -زبان انگلیسی  -عمومی

 اطالعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی -هوش و توانمندی های ذهنی

* اقلیتهای اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سؤاالت معارف اسالمی معاف
بوده و در محاسبه نمره كل عمومی (كه حیطه عمومی نامیده میشود) ،این درس لحاظ نخواهد شد ولی چنانچه داوطلب
اقلیت دینی به سؤاالت معارف اسالمی پاسخ دهد ،این درس با تأثیر مثبت در محاسبه نمره كل عمومی لحاظ خواهد شد .در

w.

واقع دو نمره كل عمومی ،یک نمره كل با لحاظ نمره خام درس مذكور و یک نمره كل بدون لحاظ نمره خام درس مذكور،
محاسبه و نمره كل باالتر مالك قرار خواهد گرفت.
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ب) مواد آزمون تخصصی:

سوالهای حیطههای تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارتهای تخصصی متناسب با رشتههای شغلی ،بر اساس

مواد آزمون مندرج در جدول ذیل مشخص شده است.
عنوان شغل

پرستار

كارشناس فناوری اطالعات سالمت

كاردان بالینی فوریت های پزشکی

** آزمون عمومی و تخصصی نمره منفی دارد.
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مواد آزمون
 -1مادران و نوزادان ـ كودكان
-2روان پرستاری
-3بهداشت جامعه
-4بخش های ویژه
-5مدیریت
-6داخلی جراحی
-1مدیریت و فناوری اطالعات سالمت
-2كدگذاری داده های سالمت
-3اصطالحات پزشکی
-4آمار بیمارستانی و شاخص های بهداشتی
-5بیماری شناسی
 -1آناتومی و فیزیولوژی
-2فارماكولوژی
 -3فرایند عملیات ،ارزیابی بیمار ،تروما و آشنایی با حرارت
ترومایی ،تصادفات ،حوادث  3غیرمترقبه و اورژانس محیط
 -4اورژانسهای پزشکی شامل بیماری قلبی ،مغزی و
ریوی ،كاهش هوشیاری و دیابت سایر  4اورژانسها
 -5اقدامات حیاتی پایه و پیشرفته و دستگاه شوك خودكار
و سایر دستگاههای مورد لزوم
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بخش چهارم :امتیازات و سهمیههای قانونی

استخراج نتایج آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود:

الف) سهمیه ایثارگران:

بر اساس هماهنگیهای بهعملآمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران ،جذب ایثارگران از محل سهمیههای استخدامی

از طریق شركت در آزمون استخدامی موسسات ،رقابت بین كلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیههای  25درصد و
 5درصد (در هر یک از مجوزهای كلی سازمان اداری و استخدامی كشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه در
آزمون استخدامی این دانشگاه به میزان حداكثر دو برابر ظرفیت در شغل محل های دارای مصاحبه جهت معرفی به

مصاحبه استخدامی و یک برابر ظرفیت در شغل محل های بدون مصاحبه با رعایت ساز و كارهای ذیل صورت میپذیرد:
 -1در فرآیند جذب و استخدام مشمولین سهمیه  25درصد ایثارگران ،استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با
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هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می پذیرد.

 -2با هماهنگیهای بهعملآمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران ،سهمیه استخدامی مربوط به مشمولین سهمیه  25درصد
ایثارگران در دفترچه آزمون استخدامی موسسات مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان
ایثارگر تأیید شده مشمول این سهمیه ،برای اعمال سهمیه مذكور صرفاً باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه
ایثارگران  25درصد را انتخاب نمایند.

 -3ایثارگران متقاضی بهرهمندی از سهمیه استخدامی حداقل  25درصد موضوع ماده ( )21قانون جامع خدمات رسانی
به ایثارگران برای ثبت نام و بهرهمندی از سهمیه مزبور ،الزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم سجایا (سیستم
جامع اطالعات یکپارچه ایثارگران) ثبت نموده و توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران تایید گردد و در صورت عدم تایید
بنیاد مذكور مجاز به انتخاب شغلمحلهای مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمیباشند.
 -4مشمولین سهمیه  25درصد ایثارگران ،مجاز به بهرهمندی از سهمیه استخدامی  5درصد سایر ایثارگران نمیباشند.
به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر میتواند در صورت مشمول بودن ،صرفاً از یکی از سهمیههای مشخص شده بر

w.

اساس ضوابط مربوطه ،استفاده نماید .بنابراین مشمولین سهمیه  25درصد ایثارگران ،جهت استفاده از سهمیه
اختصاصی خود ،صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای آنان را در دفترچه انتخاب نمایند.

 -5جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از شرط حداكثر سن
معاف میباشند.

 -6كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه  25درصد ایثارگران تا سقف سهمیه (25
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درصد) الزامی نمیباشد .در صورتی كه ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه آزاد شركت نمایند
كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.
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 -7آن دسته از فرزندان شاهد ،جانبازان از كار افتاده كلی ،آزادگان از كار افتاده كلی و فرزندان آنان كه با كسب حد
نصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته میشوند ،میتوانند همانند

سایر فرزندان شاهد ،جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداكثر سن بهره مند گردند.

 -8سهمیه مربوط به ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی  5درصد در دفترچه آزمون استخدامی موسسات مشخص و از
سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر مشمول این سهمیه ،برای اعمال سهمیه مذكور صرفاً
باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه ایثارگران  5درصد را انتخاب نمایند.

 -9كسب حد نصاب نمره آزمون استخدامی موسسات برای مشمولین سهمیه  5درصد ایثارگران تا سقف سهمیه (پنج درصد)
الزامی نمیباشد .در صورتی كه ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه آزاد شركت نمایند كسب
حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.
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ب) سهمیه معلولین:

جذب معلولین با ارائه معرفینامه از اداره كل بهزیستی استان از محل سهمیه استخدامی ( 3درصد قانون جامع حمایت
از معلوالن) صرفاً از طریق شركت در آزمون استخدامی موسسات  ،كسب حد نصاب نمره الزم و رقابت بین كلیه داوطلبان
معلول بر اساس نمره مکتسبه در آزمون استخدامی موسسات و با رعایت ساز و كارهای ذیل صورت میپذیرد:
 -1سهمیه مربوط به معلولین مشمول سهمیه استخدامی  3درصد در دفترچه آزمون استخدامی موسسات مشخص و از
سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان معلول مشمول این سهمیه ،برای اعمال سهمیه مذكور صرفاً
باید شغل محلهای مشخص شده در سهمیه مذكور را انتخاب نمایند .بدیهی است چنانچه در زمان بررسی مدارك
سهمیه مورد اشاره تایید نگردد ،داوطلب مذكور از ادامه فرایند استخدامی حذف خواهد شد .بدیهی است انتخاب افراد
برتر جهت استفاده از سهمیه یاد شده از طریق رقابت بین جامعه معلولین صورت خواهد پذیرفت.
 -2معلولین باید توانایی الزم برای انجام كاری كه جهت آن استخدام میشوند را داشته باشند.
 -3بر اساس ماده( )5آیین نامه شماره  44178/88384مورخ 1389/04/22وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت
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الکترونیک ،استخدام معلوالن به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی كشور ،معلولیت آنان مانع از مأموریت كاری
آنها نباشد ،بالمانع میباشد .بر این اساس الزم است در جلسات طب كار و كمیسیون پزشکی مربوطه نماینده سازمان
بهزیستی استان حاضر باشد.
پ) سایر سهمیهها:
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كلیه سهمیه استخدامی هر دانشگاه پس از كسر سهمیههای استخدامی ایثارگران( مندرج در بند الف) و معلولین عادی (مندرج
در بند ب) ،به سایر داوطلبان آزاد درصورت برخورداری از مفاد مندرج در آگهی و كسب حدنصاب نمره ،به ترتیب نمره فضلی ،بشرح
ذیل اختصاص خواهد یافت:

 -1به نمره مکتسبه كاركنان قرارداد كار معین ،كارگری ،شركتی و متعهدین كه در راستای وظایف و ماموریتهای محوله
مستقیما در مقابله با ویروس كرونا و درمان بیماری كرونا(كووید )19از تاریخ  98/12/1در مراكز درمانی و بهداشتی زیر
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مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،انستیتو پاستور  ،فوریتهای پزشکی خدمت نموده اند صرفاً در صورت

برخورداری از شرایط مندرج در آگهی ،به ازاء هر ماه سابقه خدمت ،دو ( )2درصد و حداكثر تا بیست ( )20درصد نمره كل
آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.

 -2به استناد بند "ب" ماده  15قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد( )2تا
حداكثر ده درصد( )10به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.

تذکر بسيار مهم در خصوص تغيير اطالعات ثبت نامی:
با توجه به اینکه اعالم نتیجه اولیه (معرفی افراد برای بررسی مدارك) بر اساس اطالعات ثبتنامی(خوداظهاری) داوطلبان و

سهمیههای قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد ،به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارك ،هرگونه تغییر در اطالعات
وارد شده به نحوی كه منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد ،كل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه
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می سازد ،لذا الزم است ورود اطالعات مذكور در فرم تقاضانامه ثبت نام (به خصوص اگر در کافی نت صورت می

گيرد ) با دقت و صداقت صورت گیرد چراكه با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلی ،اصالح اطالعات مذكور
در هنگام بررسی مدارك به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت .بدیهی است در
صورت عدم ارائه مدارك و مستندات الزم در زمان بررسی مدارك ،امتیازات و سهمیه های انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان
سلب خواهد گردید.

بخش پنجم :مراحل ثبت نام

داوطلب متقاضی استخدام در آزمون استخدامی باید در زمان ثبت نام ،شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را
داشته باشد.
الف)مهلت ثبت نام:

متقاضیان محترم می توانند از روز پنج شنبه مورخ  1401/08/26لغایت ساعت  24روز شنبه مورخ  1401/09/05نسبت به ثبت
نام اینترنتی اقدام نمایند .با عنایت به محدودیت زمانی تا برگزاری آزمون ،مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد .لذا
و قبل از پایان مهلت اعالم شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

w.

با توجه به احتمال ایجاد مشکل در پهنای باند در روزهای پایانی به علت حجم باالی ثبت نام ،خواهشمند است در اسرع وقت
موكداً اعالم می گردد مدت زمان تعیین شده برای ثبت نام تمدید نمی گردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت
نام اقدام نموده و از موكول نمودن آن به روزهای پایانی خودداری نمایند.
ب)نحوه ثبت نام:
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ثبت نام متقاضیان فقط از طریق سایت اینترنتی به آدرس http://emp.mums.ac.ir :صورت می پذیرد .لذا متقاضیان
محترم بایستی پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان ،راهنمای ثبت نام و سایر موارد مرتبط با فراخوان كه در همان صفحه قابل
مشاهده می باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
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ج)پرداخت وجه:

متقاضیان واجد شرایط باید به سایت اینترنتی فوق الذكر مراجعه و پس از پرداخت مبلغ  1250000ریال به صورت الکترونیکی
و با كارتهای بانکی متصل به شبکه ی شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطالعات مورد نیاز اقدام نمایند.
متقاضیان شركت در امتحان  ،باید پس از پایان ثبت نام كد رهگیری خود را یادداشت نموده و تاپایان مراحل بکارگیری نزد
خود نگهداری نمایند .به ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.
د) زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:

متقاضیان می بایست با كد رهگیری ارائه شده در زمان ثبت نام ،از ساعت  9صبح روز سه شنبه مورخ  1401/09/08به سایت
 http://emp.mums.ac.irمراجعه و كارت ورود به جلسه آزمون را دریافت نمایند .آزمون در روز جمعه مورخ

 1401/09/11در مشهد برگزار می شود .مکان و ساعت برگزاری آزمون كتبی بر روی كارت ورود به جلسه آزمون درج شده

است.

تذكر مهم  :آخرین فرصت ویرایش ،صرفاً سهمیه های انتخابی ثبت نامی( ایثارگری ،معلولیت ،آزاد) در زمان پرینت كارت ورود
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به جلسه خواهد بود و به هیچ عنوان بعداً قابل ویرایش و اصالح نمی باشد.
هـ)تهیه فایل عکس اسکن شده:

داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر ،اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام
اینترنتی آماده نماید:

عکس  3*4كه در سال جاری گرفته شده باشد (عکس تمام رخ) فقط باید با فرمت  JPGباشد  .اندازه عکس اسکن شده باید
حداقل  200*300پیکسل و حداكثر  300*400باشد.

تصویر داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هر گونه لکه باشد .حجم فایل ذخیره شده عکس بایستی حداقل
 50كیلو بایت و حداكثر 200كیلو بایت باشد .حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد .حتی االمکان عکس
رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

تذكر ( : )1اسکن عکس از روی كارتهای شناسایی (كارت ملی ،شناسنامه و  )...قابل قبول نمی باشد وداوطلبان الزم است از
اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق ،اقدام به اسکن نمایند.
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تذكر ( : )2عکس خواهران باید با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.

تذكر ( : )3در صورت ارسال عکس غیرمعتبر ،ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در امتحان از وی سلب می گردد .الزم
به ذكر است با توجه به مشکالت به وجود آمده در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان ،كه این موضوع اكثراً برای
داوطلبانی كه در كافی نت ثبت نام می كنند رخ می دهد ،تاكید می گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافی نت ها انجام می
دهید ،عالوه بر كنترل اطالعات ثبت نامی ،حتماً نسبت به كنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری
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به جای عکس شما ارسال نگردد ،بدیهی است كه در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف داوطلب ،امکان شركت در آزمون
را نخواهند داشت.
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و)شرایط و نکات مهم در زمان ثبت نام :

 .1هر داوطلب تنها حق یکبار ثبت نام را دارد لذا امکان ثبت نام بعدی وجود نخواهد داشت و ثبت نام اولیه پس از اخذ كد

رهگیری مالك عمل می باشد.

 .2با توجه به اینکه اعالم نتیجه اولیه (معرفی افراد برای بررسی مدارك) براساس اطالعات ثبت نامی(خوداظهاری) داوطلبان و

امتیازات و سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد ،و به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارك ،هرگونه
تغییر در اطالعات وارد شده به نحوی كه منجربه بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد ،كل فرایند اعالم نتیجه
را با اختالل مواجه می سازد ،لذا الزم است ورود اطالعات مذكوردرفرم تقاضانامه ثبت نام(به خصوص اگر دركافی نت صورت

می گیرد) با دقت و صداقت صورت گیرد چراكه با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلی ،امکان اصالح اطالعات
مذكور در هنگام بررسی مدارك به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت .الزم به
ذكر است آخرین فرصت ویرایش  ،صرفاً سهمیه های انتخابی ثبت نامی( ایثارگری ،معلولیت ،آزاد)در زمان پرینت كارت ورود
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به جلسه خواهد بود.

 .3با توجه به اینکه دریافت كد رهگیری مالك پایان ثبت نام می باشد ،چنانچه موفق به اخذ كد رهگیری نشوید ثبت نام شما
كامل نشده است و جزو ثبت نام كنندگان محسوب نمی شوید.

 .4متقاضیان شركت در امتحان باید پس از پایان ثبت نام كد رهگیری خود را یادداشت نموده و تاپایان مراحل بکارگیری نزد
خود نگهداری نمایند.

 .5به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

 .6ثبت نام فقط از طریق سایت صورت می پذیرد لذا از ارسال مدارك به صورت دستی و یا مراجعه حضوری جهت درخواست
شغل خودداری نمایید .بدیهی است به درخواست های دستی و حضوری هیچ گونه ترتیب اثری داده نخواهد شد .ضمناً در
صورت لزوم دریافت اصل مدارك متعاقباً اعالم خواهد شد.

بخش ششم :نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه
دانشگاه به ترتيب زير صورت میپذيرد:

w.

اعالم نتيجه ،تعيين حد نصاب و انتخاب افراد در هر يک از کد شغل محلهاي آزمون استخدامی
 .1محاسبه نمره كل اولیه داوطلبان براساس ضرایب دروس عمومی و اختصاصی.
 .2این نمرهكل مالك تعیین حدنصاب خواهد بود

 .3تعیین حدنصاب نمره علمی الزم :شرط الزم (و نه كافی) برای معلولین و داوطلبان آزاد جهت معرفی به دانشگاه
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به منظور بررسی مدارك ،بر مبنای كسب حداقل  50درصد میانگین امتیاز(مجموع نمره عمومی و تخصصی آزمون
كتبی با اعمال ضرایب مربوطه) سه نفر اول دارای باالترین امتیاز آزمون كتبی در هر یک از مشاغل هر دانشگاه
می باشد كه به روش زیر تعیین میگردد:

حدنصاب = × %50میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز در هر شغل
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تبصره -كاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در هر رشته شغلی به عهده كارگروه
آزمون موسسه خواهد بود.

 .4ارائه كارنامه اولیه به كلیه داوطلبان توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد صرفا جهت اطالع از وضعیت نمرهها و
معرفی یا عدم معرفی به دانشگاه برای بررسی مدارك و تطبیق شرایط با خوداظهاری افراد

 .5بررسی مدارك و اعمال سهمیههای قانونی توسط دانشگاه و محاسبه نمره كل نهایی و اعالم فهرست معرفی
شدگان مرحله اول بر اساس نمره فضلی از طریق وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 .6اعالم نتیجه اولیه با توجه به ظرفیت پذیرش در ردیف آگهی انتخابی با رعایت موارد ذیل:
الف) دعوت از مشمولین بند  5همین صفحه جهت بررسی مدارك و مستندات استخدامی در زمان مقرر توسط

دانشگاه مربوطه به شیوه ذیل:
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 .1برای مشاغلی كه پذیرش آنها «بدون انجام مصاحبه» است صرفا بر اساس نمره كل نهایی به میزان
یک برابر ظرفیت (صرفا جهت بررسی مدارك)
 .2برای رشته شغلی كاردان بالینی فوریت های پزشکی كه شیوه پذیرش آن «با انجام مصاحبه» است به
میزان سه برابر ظرفیت جهت سهمیه آزاد(سهمیه  %25ایثارگران دو برابر ظرفیت)(.صرفا جهت بررسی
مدارك)
ب) انطباق سوابق و مدارك و مستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام كه به تایید( امضا و
اثر انگشت) داوطلب رسیده باشد و تایید آن از سوی دانشگاه

 .7اعمال تغییرات و سهمیه های تایید شده (بر اساس مدارك و مستندات مثبته) توسط دانشگاه و اعالم نتیجه
 .8معرفی افراد به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش ،به ترتیب نمره كل نهایی(بر اساس وزن  70درصد نمره كل به
آزمون كتبی و  30درصد نمره كل به مصاحبه جهت شغل كاردان فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی) به تفکیک
اصلی و ذخیره به هسته گزینش دانشگاه

w.

مصاحبه شغلی:

 -1در شغل كاردان فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی از داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول مصاحبه بعمل خواهد
آمد.
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 -2از داوطلبان ردیف آگهی كاردان فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی پس از اعالم نتایج اولیه آزمون كتبی ،به
میزان سه برابر ظرفیت  ،به ترتیب نمره فضلی (پس از اعمال سهمیههای قانونی) برای بررسی مدارك دعوت
به عمل خواهد آمد و در صورت تایید مدارك از سه برابر ظرفیت ،برای انجام مصاحبه اقدام خواهد شد.
 -3مصاحبه برای شغل كاردان فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی به شرح زیر خواهد بود:
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الف) رشته شغلی کاردان فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی
 -1سنجش قد و ( BMIشاخص توده بدنی) :ارزیابی شرایط فیزیکی افراد از لحاظ قد و تناسب قد و وزن (در زمان
بررسی مدارك)

 -2سنجش وضعیت آمادگی جسمانی :ارزیابی قدرت بدنی و چابکی و توانایی ،مدیریت زمان داوطلبان

تذکرات و توصیههای کلی:

 -1داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند ثبت نام نمایند كه مدرك تحصیلی (مقطع ،رشته و گرایش تحصیلی) ارائه
شده توسط آنان مطابق با عناوین مدرك تحصیلی (مقطع ،رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در شرایط احراز
مشاغل قید شده در آگهی استخدامی یکسان بوده و همچنین عنوان مدرك تحصیلی ثبت نامی (مقطع ،رشته و
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گرایش تحصیلی) داوطلب ،در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وی درج گردیده باشد.

 -2داوطلبان استخدام میبایست سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام میشوند را داشته
باشند .در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و
معاینه پزشکی ،مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان ،شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه
میباشد.

 -3داوطلبان سهمیه آزاد می بایست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند  ،ممکن است در شغل محل
انتخابی ،افرادی از سهمیه های قانونی اعالم شده (5درصد و معلولین) درصورت احراز شرایط الزم پذیرفته و از
سهمیه آزاد فردی جذب نگردد.

 -4مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارائه مدارك به صورت
ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی كه داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام
به سازمان سنجش اعالم مینماید با مستنداتی كه در اعالم نتیجه اولیه و بررسی مدارك ارائه خواهد شد برعهده
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داوطلب خواهد بود و در صورتی كه مدارك داوطلبان از جمله مدارك تحصیلی ،پایان خدمت یا معافیت دائم،
سن ،ایثارگری ،امتیاز ویژه كرونا ،معلولیت و سابقه اشتغال غیررسمی در دستگاههای اجرایی (برای محاسبه
حداكثر سن) و همچنین اطالعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی ،مغایر با شرایط مندرج در این
آگهی باشد ،هیچ گونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از آزمون استخدامی این
دانشگاه (اعالم نتایج اولیه ،مصاحبه استخدامی ،گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و یا صدور حکم
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استخدامی) امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

 -5اسامی پذیرفتهشدگان پس از تأیید مراجع ذیصالح از طریق سامانه جذب نیروی انسانی دانشگاه به نشانی
 emp.mums.ac.irبه اطالع داوطلبان خواهد رسید.
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 -6داوطلبان بایستی به مبنای تاریخهای اشاره شده در آگهی توجه كافی داشته باشند .الزم به ذكر است مالك
عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه ،تاریخ شروع به طرح (جهت
افرادی كه در دوران طرح اجباری میباشند) ،تاریخ پایان طرح (جهت متقاضیان استخدام در سایر دانشگاهها)

و ،...آخرین روز ثبتنام و مالك محاسبه سن ،اولین روز ثبت نام می باشد.

 -7استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اساس نمره كل اولیه خواهد بود .اعالم نتیجه اولیه ،صرفا برای
اطالع داوطلبان شركت كننده در آزمون از وضعیت علمی (نمرات مکتسبه) آنان میباشد و فاقد هرگونه ارزش

قانونی دیگری از جمله استخدام میباشد.

 -8داوطلبانی كه در زمانهای مشخص شده توسط دانشگاه برای برای بررسی مدارك ،نسبت به ارائه مدارك و
مستندات الزم اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت .بدیهی است
دانشگاه در اینگونه موارد از سایر شركت كنندگان به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهند نمود.

ira
na

 -9هرگونه اطالع رسانی در خصوص نحوه ،زمان و مکان مصاحبه استخدامی در مشاغل اعالم شده متعاقباً
از طریق سایت سامانه جذب این دانشگاه خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را از این طریق
دریافت خواهند کرد .بنابراین داوطلبان می بایست جهت کسب اطالعات به طور مرتب(هر  48ساعت
یکبار) به سایت مراجعه نمایند.
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