
          » بسمه تعالي «

انساني در قالب استخدام پيماني آگهي جذب نيروي  

  1401

پزشکی  علوم  درمانی  دانشگاه  و  بهداشتی  خدمات  دارد  همدان    و  نظر  استناد  در  شماره به  نامه 

مدیرکل محترم منابع انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   5/1401/ 8/د مورخه  3861/209

معاونت    17/10/1399/د مورخه  7924/209و    20/8/1399/د مورخه  209/ 6162مستند به نامه های شماره  

مورخه   136658شماره    های استخدامیبع وزارت پیشگفت و در اجرای مجوزمحترم توسعه مدیریت و منا 

کشور  3/10/1399مورخه    381249  و   26/3/1399 استخدامی  و  اداری  افراد    52تعداد  ،  سازمان  نفر 

امتحان اخذ  با  را  تخصصی  وکتبی    واجدالشرایط  پیمانی  مصاحبه  استخدام  قالب  ذیل    در  شرح  به 

بکارگیری نماید. 

جدول رشته شغلي و محل هاي مورد نياز 

عنوان شغل

محل 

جغرافیایی 

خدمت

جنسیت  تعداد مورد نیاز 

شرایط احراز از نظر 

مدرك و رشته 

توضیحات  تحصیلی

سهمیه  

ایثارگران 

مشمول 

  25   %

هیسهم

 ثارگرانیا

مشمول 

  5   %

سهمیه  

آقا خانم آزاد 

کارشناس خرید 

نفر( 7)کارپرداز 

 همدان 

* - 2 - - نفر( 2) 

*( دارا بودن 

مدرک کارشناسي 

در یکي از رشته هاي 

 تحصيلي:  

مدیریت دولتي،

مدیریت بازرگاني، 

 حسابداري

-

 رزن

* - 1 - - نفر( 1)

 مالیر

* - 1 - - نفر( 1)

 نهاوند 

* - 1 - - نفر( 1)

تویسرکان

نفر( 2)
1 - 1 - *
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 عنوان شغل

محل 

جغرافیایی 

خدمت

جنسیت  تعداد مورد نیاز 
شرایط احراز از 

نظر مدرك و رشته 

 تحصیلی

توضیحات
سهمیه  

ایثارگران  

مشمول

 25%

هیسهم

ثارگران یا

مشمول 

5 %

سهمیه  

 آزاد 
آقا  خانم

کارشناس 

 دی خر

 8انبار دار )

(نفر

همدان 

نفر( 4) 
112-*

دارا بودن *( 

مدرک  

در  يکارشناس

ياز رشته ها يکی 

:  يليتحص 

 ،يدولت تی ری مد

 تی ری مد

 ،يبازرگان

 يحسابدار

-

رزن

نفر( 1)
- - 1 - *

تویسرکان

نفر( 2)
- - 2 - *

مالیر

نفر( 1)
- -1-*

عنوان شغل

محل 

جغرافیایی 

خدمت

جنسیت تعداد مورد نیاز 

شرایط احراز از 

نظر مدرك و رشته 

 تحصیلی

توضیحات 
سهمیه  

ایثارگران 

مشمول 

25%

هیسهم

 ثارگرانیا

مشمول 

5   %

سهمیه  

 آزاد
آقا  خانم

کارشناس 

امورمالي

 ني)حسابدار ام

(نفر  15اموال

همدان 

نفر( 6) 
213   -*

*( دارا بودن 

مدرک  

کارشناسي و  

کارشناسي ارشد 

در یکي از رشته 

 هاي تحصيلي: 

حسابداري ) کليه 

گرایش ها (

-

کبودرآهنگ 

 نفر(2)
1 - 1 - *

 فامنين 

 نفر( 2)
1 - 1 - *

مالیر

نفر( 1)
- - 1 - *

نهاوند 

نفر( 1)
- - 1 - *

تویسرکان

نفر( 1)
- - 1 - *

* - 1 - 1 نفر( 2رزن ) 
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عنوان شغل

محل 

جغرافیایی 

خدمت

جنسیت تعداد مورد نیاز 
شرایط احراز از نظر 

مدرك و رشته 

 تحصیلی

توضیحات
سهمیه  

ایثارگران  

مشمول

 25  %

هیسهم

ثارگرانیا

مشمول

5 %

سهمیه  

 آزاد 
آقا خانم

کارشناس 

گزینش 

)تحقيق گر (

نفر( 4)

همدان 

نفر آقا و   2)

نفر خانم( 2

2 - 2 * *

بودن مدرک  دارا   )*

و  کارشناسي  تحصيلي 

کارشناسییي ارشیید در 

یکییي از رشییته هییاي 

تحصییيلي: مییدیریت 

امییییور فرهن ییییي، 

مدیریت برنامه رییزي 

آموزشي، علوم تربيتي 

گیییرایش میییدیریت 

برنامه ریزي آموزشي، 

الهيییییام و معییییار  

گرایشها،  تمام  اسالمي 

فقییه و مبییاني حقییو  

اسالمي، علوم قرآن و 

حییییدیخ، اخییییال  

اسیییالمي بیییا تمیییام 

گرایشیییها، میییدارک 

تحصيلي حوزوي .

افییرادي کییه 

داوطلییییییب 

بعنو ان جذب 

کارشیییییناس 

گییزینش مییي 

از  پی   باشند 

قبیییییولي در 

آزمییون مییي 

داراي  بایست 

شییییییییرای 

انتخاب اصیل 

منییییدر  در 

قانون   13ماده  

گیییییزینش و 

شییییییییرای 

انتخاب اصیل 

کییییارگزاران 

گزینش باشند.
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عنوان 

شغل

محل 

جغرافیایی 

خدمت

جنسیت تعداد مورد نیاز 

شرایط احراز از 

نظر مدرك و 

رشته تحصیلی

توضیحات

سهمیه  

ایثارگران 

مشمول 

  25   %

هیسهم

 ثارگرانیا

مشمول 

5   %

سهمیه  

آزاد
آقا خانم

کارشناس 

منابع 

انساني

نفر( 9)  

همدان 

*( دارا بودن  * *3-2نفر( 5)

مدرک  

کارشناسي و  

کارشناسي ارشد 

در یکي از رشته 

 هاي تحصيلي: 

مدیریت دولتي 

گرایش ) کليه 

ها (، مدیریت 

بازرگاني ) کليه 

گرایش ها (

-

**1- - نفر( 1رزن )

 تویسرکان

* * 1 - - نفر( 1)

 مالیر

* * 1 - - نفر( 1)

1نهاوند )

نفر(
- - 1 * *

عنوان شغل

محل 

جغرافیای 

ی خدمت

جنسیت  تعداد مورد نیاز 

شرایط احراز از نظر 

مدرك و رشته 

 تحصیلی

توضیحات  سهمیه  

ایثارگران 

مشمول 

25  %

هیسهم

 ثارگرانیا

مشمول 

5   %

سهمیه  

 آزاد
آقا  خانم

کارشناس 

توسعه  

مدیریت

نفر( 2) 

 همدان 

* * 2 - - نفر( 2)

*( دارا بودن 

مدرک کارشناسي 

و کارشناسي ارشد  

در رشته تحصيلي: 

مدیریت خدمام  

بهداشتي و درماني

-
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عنوان شغل

محل 

جغرافیایی 

خدمت

جنسیت  تعداد مورد نیاز 
شرایط احراز از 

نظر مدرك و رشته 

 تحصیلی
توضیحات
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ایثارگران  

مشمول
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هیسهم
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مشمول

 5 %

سهمیه  

آزاد
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حقوقي 

نفر (  2) 

نهاوند  

نفر( 1)
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*( دارا بودن 

مدرک  

کارشناسي و  

کارشناسي ارشد 

در یکي از رشته 

هاي تحصيلي: 

حقو  )  

گرایشهاي قضایي،  

جزا و جرم  

شناسي، خصوصي 

و عمومي(

-

تویسرکان 

نفر( 1)
- - 1 * *

عنوان 

شغل

محل 

جغرافیایی 

خدمت

جنسیت  تعداد مورد نیاز 

شرایط احراز از نظر 

مدرك و رشته 

 تحصیلی

توضیحات
سهمیه  

ایثارگران 
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25  %

هیسهم

 ثارگرانیا

مشمول 

  5   %

سهمیه  

آزاد
آقا  خانم

کارشناس 

امور  

آموزشي 

نفر (  5)  

همدان 

نفر( 5)
212**

*( دارا بودن 

 يمدرک کارشناس

ارشد  يو کارشناس

از رشته  يک ی در 

: يليتحص  يها

 ،يآموزشی  تی ری مد

برنامیییه  تی ری مییید

 ،يدرسییی يزییییر

و برنامییه  تی ری میید

آمیییوز   يزییییر

ر  ،يعال  يزییبرنامه 

ي.آموزش

-



شرای  عمومي  -1

 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی.  -1/1

 داشتن تابعیت ایران. -2/1

تاااریآ رخاارین روز داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران( تا    -3/1

ثبت نام .

نخبگااان کااه پاارو ه   یملاا   ادیاا بن  یتخصصاا   فااهیخاادمت نمااام وظ  التیتبصره: دانش رموختگان برتر مشمول تسه

مسلح را شروع نمااوده و دوره   یروهایبرتر ن  یمرکز نخبگان و استعدادها  دییخدمت مورد تا  نیگزیجا  یقاتیتحق

. ناادیخدمت در رزمون ثبت نام نما انیقبل از صدور کارت پاتوانند   یکرده باشند، م  یخود را ط  یرموزش نمام

رزمون موظف به ارائااه  یپس از برگزار کسالیشدن در رزمون حداکثر تا   رفتهیدسته از افراد در صورت پذ  نیا

 یاستخدام  ندیمربوطه در زمان مقرر، ادامه فرا  یباشند. درصورت عدم ارائه گواه  یخدمت خود م  انیپا  یگواه

 شود. یم یتلق کنیرنها کان لم  یریاستخدام و به کارگ یینها یدر صورت قبول یو حت دهیرنها متوقف گرد

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان. -4/1

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر . -5/1

 موجب ررای مراجع قانونی .های دولتی بههنداشتن منع اشتغال دردستگا -6/1

 جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاه های اجرایی باشند.داوطلبان نباید  -7/1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران . -8/1

 صی)به تشخ شوند . بکارگیری میداشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای رن    -9/1

 دانشگاه(. یپزشک ونیسیکم ایطب کار  یشورا

تذکرام مهم در خصوص شرای  عمومي : 
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 افرادی که مجاز به شرکت در این رزمون استخدامی نیستند عبارتند از : 

 دستگاههای اجرایی. شده افراد بازنشسته و بازخرید خدمت -1

خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه وزارت بهداشت ، درمان و  انفصال شدگان دائم از  -2

 رموزش پزشکی.

 افرادی که به موجب رراء مراجع قضایی و ذیصالح از خدمات دولتی منع شده باشند.-3

 افرادی که دارای تعهد انجام کار به سایر دستگاهها اجرایی و موسسات می باشند.-4

 ادل در رشته تحصیلی رگهی شده. دارندگان مدارک تحصیلی مع-5

تبصره : در صورتیکه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی باالتر غیر مرتبط با شرایط احراز طرح طبقه  

بندی مشاغل و مدرک تحصیلی مندرج در رگهی باشد ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست  

 صدور حکم استخدامی خواهد بود . اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از 

 شرای  اختصاصي -2

 :  شرای  سني براي داوطلبان  *

لغاییت   28/06/1361  سیال تمیام متولیدین  40سیال تمیام و حیداک ر    20الف ( دارا بودن حیداقل  

) براي دارندگان مدرک تحصيلي کارشناسي و کارشناسي ارشد ( تا اولين روز ثبت نام   28/06/1381

 .   28/06/1401مورخه   

تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه هاي معتبر به حداک ر سن مقرر اضافه خواهد شد.

( بااه طااور داوطلبانااه 29/5/1367لغایت    31/6/1359( داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل )ازتاریآ  1

خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمناادگان 

 دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل. 

 باالی و سالیك فرزندانباالتر،  و  درصد پنج  و بیست جانبازان فرزندان شهدا،فرزندان    رزادگان،  و  جانبازان  (2

.از شرط حداکثر سن معاف می باشند اسارت سالیك

 سال . 5( والدین ،خواهر ، برادرو همسر شهداء، تا میزان 3

سایر مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد ایثارگران )همساار جانبااازان بیساات و پاانج درصااد و باااالتر، همساار   (4

سهمیه پنج درصااد ایثااارگران شااامل : رزمناادگان بااا سااابقه حضااور رزادگان یکسال اسارت و باالتر و مشمولین  

و همساار و  (29/5/1367 تیاا لغا 31/6/1359 آ یازتااار )ماااه غیاار داوطلبانااه در جبهااه  8ماه داوطلبانه یا    6حداقل  

فرزند ان رنان و فرزندان جانبازان کمتر از بیست و پنج درصد و فرزندان رزادگان کمتاار از یکسااال اسااارت(  از 
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ط حداکثر سن معاف نمی باشند و حداکثر سن ایشان مطابق توضیحات قید شده در  جدول رشته های شغلی شر

 مورد نیاز محاسبه خواهد شد.

( رن دسته از فرزندان شاهد ، جانبازان از کار افتاده کلی ، رزادگااان از کااار افتاااده کلاای و فرزناادان رنااان کااه 5

درصد ایثارگران  با کسب حد نصاب قبولی و امتیازات الزم   5و    25مشمولین سهمیه  عالوه بر سهمیه استخدامی  

در رزمون پذیرفته شوند ، می توانند همانند سایر فرزندان شاهد ، جانبازان و رزادگان از شرط معافیاات حااداکثر 

سن بهره مند گردند .

 سال. 5( سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان 6

( سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشاات، درمااان و رمااوزش پزشااکی 7

سال. طبق سابقه بیمه  15)اعم از قرارداد کار معین، پزشك خانواده و قرارداد مشاغل کارگری( حداکثر به میزان 

 قابل قبول.

مستقیم و از طریق شاارکت هااای پیمانکاااری طاارف   ( سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که بصورت غیر8

 15قرارداد با موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و رموزش پزشکی بخدمت اشتغال دارند، حداکثر به میزان 

 سال طبق سابقه بیمه قابل قبول.

قاارارداد   ( سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقاات )اعاام از9

کار معین و پزشك خانواده و قرارداد مشاغل کارگری ( در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و رمااوزش 

مت اشتغال داشته اند  و بااا موسسااه قطااع همکاااری دپزشکی  و یا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد رنها بخ 

 سال طبق سابقه بیمه قابل قبول . 5نموده اند  حداکثر به میزان 

نکته : در صورتیکه افراد در یکی از حاالت شرکتی یا قراردادی شاغل بوده و بر اساس دستورالعملهای مربوطااه 

سال ارفاااس ساان  15اکثر از بصورت مستمر( می توانند حدبه حالت اشتغال دیگری تبدیل وضع شده اند )اشتغال  

 بهره مند گردند .

 ( مدت خدمت سربازی انجام شده .10

 سال بیشتر نخواهد بود . 15سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از نکته: مجموع 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستند به قانون حمایت از  5/4/1401مورخه    22932برابر بخشنامه شماره  

سااال  40)  به ازاء تاهل و داشتن هر فرزند یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب -1خانواده و جوانی جمعیت : 

( افزوده می گردد، و ساانوات قاباال افاازایش باارای تاهاال و داشااتن فرزنااد   و قراردادی  سال سوابق شرکتی  15و  

 سال می باشد . 5حداکثر 

برخورداری از امتیازات مطروحه این بند مشروط به رن است که نرخ باروری شهرستان محاال زادگاااه   -1تبصره  

نای تعیین نرخ باروری رخرین اطالعات اعالم شده از سوی وزارت کشور با نباشد که مب  5/2پدر یا فرزند باالی  

 همکاری مرکز رمار ایران قبل از برگزاری رزمون استخدامی می باشد.

برای دانلود نمونھ سواالت استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
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چنانچه زادگاه )محل تولد( فرزندان در شهرستان های مختلف باشد، در اعطای امتیااازات مطروحااه در   -2تبصره

و پایین تر مبنااای محساابه قاارار ماای   5/2فرزندان متولد شده در شهرستان های با نرخ باروری  د صرفاً برای  بناین  

گیرد.

 روز ثبت نام خواهد بود. نیرخر آ یتار ازیامت نیاز ا یضمناً مالک  بهره مند

د نمر گرفته شده در این بنااد باار اساااس اطالعااات خااو  سن در  تذکر : با توجه به اینکه اعمال امتیازات و افزایش

اظهاری داوطلبان می باشد، در صورتی که در مرحله بررسی مدارک و مستندات ، داوطلب فاقد ماادارک مثبتااه 

متعاقباااً در رقاباات بااا سااایر داوطلبااان تعیااین باشد، از سایر فرریند استخدام حذف و وضعیت این گااروه از افااراد 

 خواهد شد.

نخواهد بود. شتريسال ب 15حال از نکته: مجموع سنوام اضافه شده به سن داوطلبان در هر 

خواهد بود . روز ثبت نام اولينمالک محاسبه سن متقاضیان تاریآ  -

در رشیته هیاي داراي طیر    راپزشیکانيمشمولين قانون خدمت پزشیکان و پ -2 تذکر مهم :

 ي»اختياري« که طر  خود را در سایر موسسام تابعه وزارم بهداشت درمان و آموز  پزشک

موافقت با انصیرا  از طیر  در صیورم   يملزم به ارائه گواه  قبولي  صورم  در  گذرانند  مي

 باشند. يمدارک  م يدر هن ام بررس خوداز دانش اه محل انجام طر   یينها ر یپذ

 ثبت نام ومدارک مورد نياز نحوه -3

( حیداک ر شینبه  دو) 28/06/1401صب  میور     08متقاضيان واجد شرای  ملزم هستند از ساعت    -1/3

( نسییبت بییه ثبییت نییام الکترونيکییي بییه آدرس چهییار شیینبه) 06/07/1401مییور   24لغایییت سییاعت 

مراجعه و اقدام نمایند.    azmoon.umsha.ac.irاینترنتي

 مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:  -2/3

 الف( تکمیل اطالعات مورد نیاز برای انجام ثبت نام .

(به عنوان حااق شاارکت در رزمااون از   تومان  هزارو پنج  )یکصد و بیست    ریال  000/250/1ب( پرداخت مبلغ  

 طریق درگاه پرداخت الکترونیك و با دارا بودن رمز دوم عضو شتاب قابل انجام خواهد بود .

 که بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی اسکن و ارسال شود. 3×4ج( یك قطعه عکس 

جه قابل ویرایش و تغيير نکته مهم : بدليل اینکه اطالعام ثبت شده در زمان ثبت نام به هيچ و

نخواهد بود لذا الزاميست متقاضيان گرامي نهایت دقت را در زمان ثبت نام معمول نماینید و 

 همچنين مهلت ثبت نام نيز قابل تمدید و افزایش نخواهد بود .
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-مسااترد نماایبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجااه   -3/3

 شود. 

)بدیهي است اطالعام در  شده در زمان ثبت نام مالک عمل خواهد بود و به مدارک و مسیتندام 

 ارائه شده پ  از ثبت نام ترتيب اثر داده نمي شود .( 

 مدارک مورد نیاز پس از قبولی درمرحله اول امتحان: -4/3

ذیل را در زمان بندی که متعاقباً در سایت رزمون اعااالم داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مدارک  

 می گردد پس از اعالم نتایج در لینك ایجاد شده در زمان مقرر در سایت مذکور بارگزاری نمایند  . 

داوطلبان می بایست دقت الزم و کافی را در زمینه بارگزاری مدارک داشته باشند زیرا وجود هرگونه  

توجه داوطلب خواهد بود .مغایرت در صحت مدارک م

 اصل مدرک تحصیلی . -1

 اصل کارت ملی . -2

 اصل شناسنامه )صفحات اول و دوم( . -3

 اصل کارت پایان خدمت نمام وظیفه عمومی یا معافیت دائم . -4

اصل مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت عادی حسب مورد از مراجع ذیربط . -5

 رگهی حسب ضرورت .اصل سایرمدارک طبق مفاد  -6

فوس الذکر حسب مورد و نیاز و تشخیص از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق   یتبصره : مدارک مندرج در بندها

 اولیه انجام شده در بند های فوس الذکر مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

  زمان ومحل توزیع کارم -4

 23/07/1401داوطلبان مي توانند براي کسب اطالع از زمان توزیع کارم ورود به جلسه در مورخیه  

مراجعه نمایند.   azmoon.umsha.ac.irبه آدرس :   ( شنبه) 
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داوطلبیان   ياز سو  ياطالعام ارسال  دیيالزم به ذکر است صدور کارم شرکت در آزمون به منزله تا

قیرار خواهید   يآزمون توس  مؤسسه مربوط میورد بررسی  ياجرا  نبوده و مدارک داوطلبان پ  از

      گرفت.

 اطالع داوطلبان خواهد رسيد . محل برگزاري و زمان امتحان کتبي در هن ام توزیع کارم به

 مواد آزمون :

به هریک از داوطلبان یک دفترچه سئوال عمومي و یک دفترچه سئوال اختصاصي داده خواهد شد 

بیراي سیئواالم حي یه   1کليه دروس آزمون عمومي و اختصاصي بصورم چهار گزینه اي با ضریب  

مناً به ازاء هر سه پاسخ غل  ضبراي سئواالم حي ه تخصصي طراحي خواهد شد.    2عمومي و ضریب  

 حي  حذ  خواهد شد .پاسخ ص 1

 الف ( مواد آزمون عمومي :

 ( ICDLفناوري اطالعام )مهارم هاي هفت گانه 

 زبان و ادبيام فارسي.

اطالعام عمومي، دانش اجتماعي و حقو  اساسي.

 هو  و توانمندیهاي عمومي.

ب( مواد آزمون تخصصي :

مواد آزمون عنوان شغل 
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کارشناس خرید 

حسابداری اصول 

حسابداری دولتی 

حسابداری مالی 

بودجه 

 کارشناس حقوقی 
قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی، قانون تجارت، حقوق جزای عمومی و اختصاصی،

 آیین دادرسی کیفری، قانون اساسی  

کارشناس منابع  

 انسانی

تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها 

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی 

تئوری های مدیریت دولتی

مدیریت خدمات کشوری حقوق اداری و قانون 

کارشناس توسعه  

 مدیریت 

تئوری های مدیریت و تجزیه و تحلیل سیستم ها 

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی 

تئوری های مدیریت دولتی

حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری 

کارشناس امور مالی 

2و   1اصول حسابداری 

پیشرفتهحسابداری میانه و 

حسابداری دولتی و بخش عمومی 

بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات 

مدیریت مالی 

کارشناس امور  

 آموزشی 

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 

روش تحقیق و آمار 

تئوری مدیریت )اصول مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی( 

نیازسنجی و ارزشیابی آموزشی 

 کارشناس گزینش
آیین نامه اجرایی 18قانون گزینش بند 

الزم به ذکر است فایل آن در پیوست این آگهی قابل دانلود خواهد بود. 

  امتيازام و سهميه هاي قانوني -5

از کل تعداد نیروی مورد نیاز اعالم شده سی  درصد رن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش از بین مشمولین قااانون   -1/5

ایثارگران اختصاص می یابد. که از سی درصد سهمیه پیشگفت ، بیست وپنج  درصد رن به جانبازان ورزادگان فاقد شغل 
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جانبازان بیست وپنج  درصااد و باااالتر و فرزناادان و همسااران رزادگااان و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران 

سال و باالی یکسال اسارت و والدین ، خواهر و برادر شهید با معرفی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص یك

ماااه غیاار داوطلبانااه در   8یااا  ماه حضور داوطلبانه    6می یابد و پنج درصد سهمیه باقیمانده نیز به رزمندگان با سابقه حداقل  

و همسر و فرزندان رنااان و فرزناادان جانبااازان زیاار بیساات وپاانج درصااد    (29/5/1367  تیلغا  31/6/1359  آ ی)ازتارجبهه  

مندرج  طیدارا بودن شرا شرکت در رزمون و  درصورتوفرزندان رزادگان کمتر از یکسال اسارت اختصاص می یابد که  

 برخوردار خواهند بود. یقانون تیات مربوط از اولوومقرر نیقوان تیبا رعا یدررگه

تبصره : چنانچه تعداد ظرفیت سهمیه مشمولین قانون ایثارگران تکمیل نگردد بااه تعااداد ظرفیاات باااقی مانااده از مشاامولین 

 سهمیه رزاد پذیرش خواهد شد .

این ازیاا مااورد ن یو محاال هااا یشااغلجدول رشااته درصد در   5سهمیه مربوط به ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی    -2/5

رگهی مشخص و از سهمیه سایر داوطلبان مجزا گردیده است و داوطلبان ایثارگر مشمول این سهمیه برای اعمااال سااهمیه 

 درصد را انتخاب نمایند . 5مذکور صرفاً باید شغل محل های مشخص شده در سهمیه ایثارگران 

مورد اشاره تایید نگردد داوطلب مذکور از ادامه فررینااد اسااتخدامی  بدیهی است چنانچه در زمان بررسی مدارک سهمیه

 حذف خواهد شد .

مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد ایثارگران مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی سایر ایثارگران نمی باشااند و -3/5

کی از سهمیه هااای مشااخص شااده باار به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر می تواند در صورت مشمول بودن ، صرفاً از ی

 اساس ضوابط مربوطه استفاده نماید.

بنا براین مشمولین سهمیه بیست و پنج درصد ایثارگران جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود صاارفاً مجاااز بااه انتخاااب 

صااورت یکی از شغل محل های مشخص شده برای رنان در جدول رشته شغلی و محل های مورد نیاااز ماای باشااند  و در  

انتخاب از شغل محل های اختصاصی سهمیه غیر از مشمولین سهمیه بیست وپنج درصد ایثااارگران ،  بعنااوان سااهمیه رزاد 

 تلقی خواهند شد.

درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  30پذیرش مازاد بر   -4/5

( درصااد سااهمیه قااانونی 3معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج دررگهی به ترتیااب نمااره فضاالی ازسااه )  -5/5

 .مربوطه برخوردار خواهند بود 

تبصره : داوطلبان معلول مشمول این سهميه براي اعمال سهميه مذکور مجاز به انتخیاب شیغل محیل 

این آگهي بجز مشاغل کارپرداز و انباردار   ازيمورد ن  يو محل ها  يجدول رشته شغلهاي مندر  در  

 مي باشند .
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مشمولين سهميه فو  در صورم قبولي باید توانایي انجام کار مورد نظر را داشیته باشیند . )تشیخي  

توانایي انجام کار مندر  در این بند بر عهده کميسيون پزشکي دانش اه علوم پزشکي ابن سينا همدان 

 بود( خواهد 

( ماای ذیاال  5داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت بشرح ذیل ) مندرج در بند -6/5

باشند.

 نحوه احراز شرایط قانونی بومی بودن :- 

الف(شرایط بومی بودن شهرستانی جهت شهرستان همدان )مرکز اسااتان( تسااری نداشااته و باارای شاارکت کنناادگان ایاان 

 تان اولویت بومی قابل اعمال نخواهد بود .  شهرس

ب(هر داوطلب برای بهره مندی از سهمیه بومی بودن برای سایر شهرستان های استان می بایساات دارای یکاای از شاارایط 

 ذیل باشد :

داوطلب باید متولد شهرستان مورد تقاضا باشد. )شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرسااتان مااورد   –  1

 تقاضا یکی باشد( 

سال سااکونت در شهرسااتان مااورد تقاضااا بااا ارائااه   10دارای سکونت در شهرستان مورد تقاضا باشد . )حداقل سابقه    –  2

ضمن ممهور بودن به مهر نیااروی   azmoon.umsha.ac.irل دریافت از ردرس :  استشهاد محلی برابر فرم مربوطه  قاب

"(پاسگاه یا کالنتری محل"انتمامی 

داشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضاا –  3

ساال   10یاا قسامتی از ساابقه  با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می تواند بعنوان تمام  

سکونت بشرط ارائه استشهاد محلی ) با تایید پاسگاه یا کالنتری محل( مبنی بر تایید ساکن بودن فعلای 

 فرد در شهرستان مورد تقاضا مالك محاسبه قرار گیرد . 

ی مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون ما  –  4

 باشد . 

 "1/ 4"  ر دهامجهت اعمال اولویت بومی نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی با ضریب یک و چها  –  5

 محاسبه و مالك عمل قرار خواهد گرفت . 

به ترتیب نمره    -7/5 به داوطلبان رزاد درصورت برخورداری از شرایط مندرج در رگهی  باقیمانده سهمیه مجوز  تمامی 

 یابد.  فضلی اختصاص می 

 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یك محل جغرافیایی خواهند بود. -8/5

دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط باالتر از مقطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مندرج در رگهی  مجاز بااه   -9/5

مشاااغل   ی، طرح طبقه بند  یلینبودن مقطع و رشته تحص  ای)مالک مرتبط بودن  ثبت نام و شرکت در رزمون نخواهند بود  

 .باشد( یمورد عمل دانشگاه م
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درصد نيز همانند سایر داوطلبان ملیزم بیه دارا   5و    25تذکر مهم : داوطلبان داراي سهميه ای ارگري  

بودن کليه شرای  و ضواب  آگهي از جمله : مق ع و رشته تحصيلي  و همچنين شرای  بیومي بیودن 

مي باشند.

 مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن رگهی برعهده داوطلب خواهد بود . -10/5

باشااد و در به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در رزمون با رعایت ظرفیت پاایش بیناای شااده ماایانتخاب داوطلبان  -11/5

یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالمی در رگهی استخدامی باشد،   در یك رشته شغلی  مواردی که نمره کل دو داوطلب

اباار بااودن نمااره رزمااون توانمناادی ابتدا نمره رزمون توانمندی های تخصصی مالک انتخاب خواهااد بااود  در صااورت بر

 تخصصی، انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش مالک عمل قرار خواهد گرفت.

دد و بااا نمااارت جاا تبصره : در صورتیکه انتخاب اصلح از سوی هسته گاازینش مقاادور نباشااد رزمااون تخصصاای کتباای م

  کارگروه رزمون برگزار و مالک عمل قرار خواهد گرفت. 

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شاادگان طبااق برنامااه تنمیماای درمهلاات مقاارر نساابت بااه   -12/5

جااای افااراد ذخیااره بااهبارگزاری مدارک مورد نیاز اقدام نمایند ، در غیر اینصورت قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز 

نحوه ثبت نام و مدارک موردنیاز(. 4/3وی معرفی خواهد شد.)مفاد بند 

شدگان اولیه  پس از اعالم ، متعاقباً اطالع رسانی خواهد شد . زمان تحویل مدارک پذیرفته  -13/5

:  هرگونااه اطااالع رسااانی درخصااوص مراحاال رزمااون از طریااق سااایت اینترنتاای شاارکت و بااه ردرس  -14/5

azmoon.umsha.ac.ir  .خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد 

باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل در سایت مربوطه می باشااد الزم اساات   -15/5

هرگونه تغییرات یا اصالحاتی پس از ثبت نام قابل میسر نخواهد درتکمیل رن نهایت دقت را به عمل رورده وامکان انجام 

بود.

مراحل استخدام نزد  انینموده و تا پا ادداشتیخود را  یریثبت نام کد رهگ انیپس از پا دیبا  رزمونشرکت در    انیمتقاض

.گرددیوجه مسترد نم چ یبه ه یاثر داده نخواهد شد و وجوه پرداخت بیناقص ترت ی. به ثبت نام هاندینما یخود نگهدار

(  در مراکز  19 دی کرونا )کوو يماريکرونا و درمان ب روسی در مقابله با و ماًيکه مستق يبه نمره مکتسبه داوطلبان-16/5

از   يپزشک يها تی پاستور و فور توري، انس  يمجموعه وزارم بهداشت ، درمان و آموز  پزشک ری ز يو بهداشت يدرمان

قابل     http://azmoon.umsha.ac.irاز آدرس :  هخدمت نموده اند ) در قالب فرم مربوطه ک  1/12/98 خ ی تار

فرد اضافه خواهد  هي( درصد نمره کل اول20( درصد و حداک ر تا )2باشد(  به ازاء هر ماه سابقه خدمت ) يم افتیدر

شد .  

. ( رد يگ يتعلق نم يازيروز امت 15و کمتر از  ازيامت کی روز  15،  ازيامت 2) به ازاء هر ماه 

 : نحوه پذیر  و اعالم نتيجه

ائب دروس عمومی و اختصاصی انجام می گااردد و ایاان نمااره کاال مااالک محاسبه نمره کل اولیه داوطلبان بر اساس ضر

 تعیین نمره حد نصاب خواهد بود .
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باشد. ینمره رزمون در هر شغل م نیباالتر ینفر دارا  3 کل اولیهنمره مکتسبه   %50نمره حد نصاب رزمون 

داوطلبان رزاد جهت بررسی مدارک می باشد .تعیین حد نصاب نمره علمی الزم،شرط الزم )و نه کافی( برای معلولین و 

براباار ظرفیاات از باااالترین نمااره مکتساابه( بااه منمااور  3به داوطلبانی که حد نصاب الزم را کسااب نمااوده انااد) بااه میاازان  

ی اطالع رسانی خواهد شد.انجام مصاحبه تخصصبارگزاری و بررسی مدارک و همچنین  

 .درصد مصاحبه تخصصی بدست خواهد رمد 30نمره رزمون کتبی و   درصد 70نمره نهایی هر داوطلب از مجموع 

 25 و 5 درصااد ایثااارگران تااا سااقف سااهمیه 25 و 5هااای  تبصره : کسب حد نصاب  نمره رزمون برای مشاامولین سااهمیه

درصد الزامی نمی باشد. بدیهی است در صورتیکه ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه رزاد شاارکت 

 نمایند کسب حد نصاب نمره رزمون در شغل مربوط الزامی است .

از  تیاا کشور مستند بااه قااانون حما یو استخدام یسازمان امور ادار  5/4/1401مورخه    22932برابر بخشنامه شماره  نکته :  

درصد بااه مجمااوع امتیاااز رزمااون کتباای  10درصد، حداکثر تا  2به ازای تاهل و نیز هر فرزند   :  تیجمع  یخانواده و جوان

)حیطه عمومی و تخصصی( داوطلب افزوده می گردد.

ضمناً مالک  بهره مندی از این امتیاز تاریآ رخرین روز ثبت نام خواهد بود.

ایشهرستان محل زادگاه پدر  یبند مشروط به رن است که نرخ بارور  نی مطروحه ا ازاتیاز امت  یبرخوردار  -1تبصره 

مرکز  یوزارت کشور با همکار یاطالعات اعالم شده از سو  ن یرخر  ینرخ بارور  نییتع ینباشد که مبنا 5/2 یفرزند باال 

 باشد.  یم ی رزمون استخدام ی قبل از برگزار رانیرمار ا 

نبااد   نیاا مطروحااه در ا  ازاتیامت  یمختلف باشد، در اعطا  یچنانچه زادگاه )محل تولد( فرزندان در شهرستان ها  -2تبصره

 .ردیگ یمحسبه قرار م یتر مبنا نییو پا 5/2 یبا نرخ بارور یفرزندان متولد شده در شهرستان ها یصرفاً برا

 یبنااد باار اساااس اطالعااات خااود اظهااار نیسن در نمر گرفته شده در ا شیو افزا  ازاتیاعمال امت  نکهیتذکر : با توجه به ا

 ریمدارک و مستندات ، داوطلااب فاقااد ماادارک مثبتااه باشااد، از سااا  یکه در مرحله بررس  یباشد، در صورت  یداوطلبان م

خواهد شد. نییداوطلبان تع ریدر رقابت با سا قباًگروه از افراد متعا نیا تیاستخدام حذف و وضع ندیفرر

 *( نکته مهم : 

د از ننسبت به نتيجه اعالم شده اعتراضي داشته باشی  انپ  از اعالم نتيجه نهایي ، در صورتيکه داوطلب

 تاریخ اعالم نتيجه حداک ر  یک هفته فرصت دارند اعتیرا  خیود را بصیورم مکتیوب در آدرس :

azmoon.umsha.ac.ir   . ثبت نمایند 

 مهلت فو  هيچ ونه اعتراضي پذیرفته نخواهد شد .بدیهي است پ  از پایان یافتن 

 : يکل هاي  ه يتذکرام و توص 

:ياطالعام ثبت نام ريي مهم در خصوص تغ  ار ي تذکر بس
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ا  با به  نت  نکهیتوجه  برا  ي)معرف   هي اول  جه ياعالم  ثبت   ي بررس  ي افراد  اطالعام  اساس  بر  مدارک( 

ل ي به دل رد،يگ  يانتخاب شده توس  آنان صورم م   يقانون  هاي ه ي( داوطلبان و سهمي)خوداظهار نامي

ي مند   هکه منجر به بهر  يدر اطالعام وارد شده به نحو  ر يي مدارک، هرگونه تغ  ي در هن ام بررس   نکه یا

سازد، لذا    يرا با اختالل مواجه م   جه ياعالم نت  ندیمربوطه گردد، کل فرا  از يامت   ای   تیداوطلب از اولو

ي نت صورم م  ينامه ثبت نام )به خصوص اگر در کاف   مذکور در فرم تقاضا ست ورود اطالعام  ا الزم

گ رديگ  و صداقت صورم  با دقت  آ   ردي (  در  آمده  به وجود  مشکالم  به  توجه  با  ي ها   زمونچراکه 

باشد و داوطلب    ي نم  ری وجه امکانپذ  چي مدارک به ه  ي اصال  اطالعام مذکور در هن ام بررس  ، يقبل

 د داشت.  نخواه ي گونه اعتراض چ يحق ه

بررس  يه یبد زمان  در  الزم  مستندام  و  مدارک  ارائه  عدم  صورم  در  امت  ياست  و   ازامي مدارک، 

 . دیانتخاب شده توس  داوطلبان از آنان سلب خواهد گرد يها   ه يسهم

صورت  (1 در  صرفاً  نما   توانندي م  يداوطلبان  نام  تحص  ندیثبت  مدرک  گرا  ي ليکه  و  رشته  ش ی )مق ع، 

(  يل يتحص  شی )مق ع، رشته و گرا  ي ليمدرک تحص  ن یتوس  آنان م ابق با عناو( ارائه شده  يليتحص

عنوان مدرک    ن يبوده و همچن  کسان ی  ي استخدام  يشده در آگه   د ياحراز مشاغل ق  یمندر  در شرا

دانشنامه    ای موقت    نامهي( داوطلب، در متن گواهيل يتحص  شی )مق ع، رشته و گرا  يثبت نام   ي ليصتح

باشد  ده یدر  گرد يو

ا ی با رشته    يل يتحص  يهاش ی گرا  ا یها و  بر ت ابق رشته   ياز مراجع مختلف مبن   يارائه هرگونه گواه  (2

آگه  ي ليتحص  يها   شیگرا در  شده  فرا  ياستخدام  ي عنوان  ادامه  موضوع  ندیجهت  تي استخدام 

مالک عمل   ياستخدام يمندر  در آگه يليتحص يها ش ی گرا ا یها و عنوان رشته  نينداشته و صرفاً ع 

ا يم از  بررس   ي داوطلبان  نرو یباشد.  مرحله  در  شرا  يکه  لحاظ  از  در     یمدارک،  شده  اعالم  احراز 

غ  ياستخدام  يآگه فرا   ي تشخ    یواجد شرا  ريمنتشره،  ادامه  از  و    ندی داده شوند  استخدام حذ  

ا  يمعرف  در  لم    ن یآنان  کان  ه  دهیگرد  يتلق   کن یمرحله،  امت  چ ونه يو  و  داوطلب    ي برا  ي از ي حق 

.ندارد ي اعتراض گونهچ ي حق ه  يو متقاض  نکرده  جادیا

م (3 استخدام  جسمان   ست یبا ي داوطلبان  روان  يسالمت  توانا  ي و  کار   يبرا   یي و  استخدام    ي انجام  که 

داوطلبان استخدام توس  دست اه مربوطه در    یي توانا  دیيرا داشته باشند. در صورم عدم تأ   شونديم

استخدام مصاحبه  معا   يمرحله  رس  ، يپزشک   نه یو  شورا  ي دگ يمرجع  داوطلبان،  اعترا   ي پزشک   ي به 

. باشدي استان مربوطه م ي علوم پزشک انش اهد
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ارائه مدارک به    ای و    ياعالم شده در متن آگه   یضواب  و شرا   قيدق   تیاز عدم رعا  ي ناش  تيمسئول (4

ن ل يبين اطالعاتي که داوطلب در زمان تکم  رم یهرگونه مغا  ا یشده و    نيياق  در زمان تع صورم 

مدارک ارائه خواهد    يو بررس  ه ياول   جه يبا مستنداتي که در اعالم نت  دینماي تقاضانامه ثبت نام اعالم م

صورت  در  و  بود  خواهد  داوطلب  برعهده  تحص  يشد  مدارک  جمله  از  داوطلبان  مدارک  ، يل يکه 

و سابقه اشتغال    ت يمعلول  بومي بودن،کرونا،    ژه یو  از ي امت  ، ي ارگر یدائم، سن، ا   ت يمعاف  ا ی خدمت    ان یپا

داوطلب در    ي اظهار   اطالعام خود   ن يمحاسبه حداک ر سن( و همچن  ي )برا   یي اجرا  ي هادر دست اه 

نام  ثبت  شرا  ری مغا  ،يتقاضانامه  ا     یبا  در  ه  يآگه   نیمندر   امت   يحق   گونهچ يباشد،  ي برا  ي ازيو 

استخدام  جاد یا  ي متقاض آزمون  از  مرحله  هر  در  و  کرد  نتا  ي نخواهد  مصاحبه    ه، ي اول  ج ی )اعالم 

ت ی اولو  ای   ازي( امتيستخدامصدور حکم ا  ای و    یينها   ر  یدر صورم پذ  يو حت   نشیگز  ،ياستخدام

ندارد.  ي اعتراض گونهچ ي مربوطه از داوطلب سلب و حق ه

با (5 مبنا   يست ی داوطلبان  به ذکر    ي توجه کاف   ياشاره شده در آگه   هاي  خی تار  يبه  باشند. الزم  داشته 

است مالک عمل براي تاریخ گواهي فراغت از تحصيل، معافيت دائم و پایان خدمت نظام وظيفه،  

جمعيت   جواني  و  خانواده  از  حمایت  قانون  امتيازام  مندي  بهره  از  ناشي  سن  ....    و افزایش 

.مي باشدروز ثبت نام   ناولي سن،  محاسبه  مالک  و نام ثبت  روز رینخیییییآ

داوطلبان    ارائه کارنامه اوليه به کليه داوطلبان صرفاً جهت اطالع از وضعيت نمره ها و فراخوان    (6

واجدالشرای  اوليه به منظور بررسي مدارک و ت بيق شرای  با خود اظهاري افراد مي باشد. 

ه، ياول  جه يخواهد بود. اعالم نت   ه يحدنصاب صرفاً بر اساس نمره کل اول  ي فهرست افراد دارا   استخرا   (7

باشد يآنان م  )نمرام مکتسبه(   يعلم  تياطالع داوطلبان شرکت کننده در آزمون از وضع   يصرفا برا

. باشدي از جمله استخدام م  ي ر ید  يو فاقد هرگونه ارز  قانون

ها   يداوطلبان  (8 زمان  در  برا  يکه  دانش اه  توس   شده  ارائه    يبررس    ي مشخ   به  نسبت  مدارک، 

ننما اقدام  الزم  مستندام  و  بعد   ند یمدارک  مراحل  انجام  ه  ياز  حق  و  ي اعتراض   چ ونه يمحروم 

بد داشت.  ا  ي هی نخواهند  در  دانش اه  س   ن ونه یاست  از  ترت  ر یاموارد  به  کنندگان  نمره    ب يشرکت 

دعوم خواهند نمود. ي فضل

رسان  هرگونه  (9 استخدام  ي اطالع  مصاحبه  مکان  و  زمان  نحوه،  خصوص  شده    يدر  اعالم  مشاغل  در 

طر از  ن  دانش اه  ت یسا  ق یمتعاقباً  مورد  اطالعام  داوطلبان  و  بود  ا  ازي خواهد  از  را  ق یطر  نیخود 

. ندیمراجعه نما تی به طور مرتب به سا ستی با  يداوطلبان م  نیخواهند کرد. بنابرا افت ی در

برگ درخواست شغل   

د يسی ننو يزيقسمت چ نیدرا 
محل الصاق 

عکس
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 يبسمه تعال           

 "يفرم استشهاد محل سکونت )بجز مرکز استان( جهت شرکت در آزمون استخدام"

نام :   -2نام خانوادگی :  -1

زن        جنس :     مرد -4نام پدر:   -3

محل تولد : استان :                            شهرستان :   -6 تاریآ تولد :       روز                   ماه                سال   -5

محل صدورشناسنامه:  -9شماره ملی:   -8شماره شناسنامه :  -7

مجرد وضعیت تأهل:    متأهل  -11دین :       مذهب :       -10

دارای معافیت قانونی دائم             وضعیت نمام وظیفه )برای رقایان( :       دارای کارت پایان خدمت  -12

وضعیت ایثارگری :  -13

1-           جانباز :                         درصد جانبازی        درصد

2-        ماه غیر داوطلبانه درجبهه(   مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          سال   8ماه حضور داوطلبانه یا  6رزمنده  :      )برای حداقل

3-         : روز          ماه       سال       رزاده :        مدت اسارت

همسر         فرزند وهمسر شهداء:      فرزند     -4

همسر      وباالتر:           فرزند    %25فرزند وهمسر جانبازان  -5

همسر        فرزند وهمسر رزادگان باالی یکسال اسارت:    فرزند     -6

همسر         ماه غیر داوطلبانه درجبهه:      فرزند     8ماه حضورداوطلبانه یا  6فرزند وهمسر رزمندگان دارای سابقه حداقل  -7

فرزندرزاده         رزند جانباز   ورزادگان زیر یکسال اسارت :      ف  %25فرزند جانبازان زیر -8

    برادر         خواهروبرادر شهدا:       خواهر      -9

مشمول برخورداری از امتیازات قاون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت :-10

سایر موارد :  -14

غیر بومی     -   4افراد بومی محل مورد تقاضا   -    3معلولین عادی  -    2سهمیه رزاد  -1 

کارشناسی ارشد     کارشناسی دارنده  مدرک تحصیلی:         -15

در صورت داشتن مدرک تحصیلی باالتر از مقطع اعالم شده در شرایط احراز شغل مورد تقاضا :  -16

مقطع :                                 رشته تحصیلی :   

شهرستان مورد درخواست :   – 18: )فقط یك شغل( شغل مورد درخواست  -17

)فقط یك محل (               

 نشانی کامل : محل سکونت :  -19

کدپستی            استان             شهرستان                   خیابان                      کوچه                               پالک              

 شماره تلفن ثابت                                          کد شهر         شماره تلفن همراه

اس ضروری : شماره تلفن برای تم -20

ل نموده ام ومسئولیت اینجانب                                                 متن رگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوس را تکمی-  21

و بعد از اشتغال ( هر گونه حقی را  صحت کلیه مندرجات رن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی )قبل  

 برای جذب دررن شرکت از خود سلب می نمایم .

تاریآ تنمیم فرم :     -22

برای دانلود نمونھ سواالت استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
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استان همدان  نايابن س يو درمان يو خدمام بهداشت يدانش اه علوم پزشک             

   يفرزند                      دارنده کدمل                              نجانبیا

 نجانبیو مدم سکونت ا يمحل تقاضا دارم که شهرستان محل سکونت فعل نیو معتمد  نياز م لع 

.ندینما يرا گواه

 با تشکر            

امضاء و اثر ان شت

...................................................................................................................

که نامبرده باال در حال حاضر در بخش  م یينما يم يگواه لیاء کنندگان ذامض نجانبانیا

شهرستان سیکونت داشیته  نیدر ا زيساکن بوده و مدم           سال و      ماه ن                شهرستان

 آدرس و شماره تماس:                                           است .

.           م ینمیا يمی يصحت مراتب فو  را گیواه                       يدارنده کد مل                     نجانبیا

      آدرس و شماره تماس:                       .امضاء و اثر ان شت 

.           م ینمیا يمی يصحت مراتب فو  را گیواه                       يدارنده کد مل                     نجانبیا

 آدرس و شماره تماس:                       .امضاء و اثر ان شت 

.           م ینمیا يمی يصحت مراتب فو  را گیواه                       يدارنده کد مل                     نجانبیا

 آدرس و شماره تماس:                     . امضاء و اثر ان شت

................................................................................................................................................

گردد: يم ليمحل( تکم يکالنتر ای)پاس اه  يانتظام يرويقسمت توس  ن نیا

 باشد. يم                                 نیا دیيفو  مورد تا موارد

محل يکالنتر ایمحل در  امضاء و مهر پاس اه 

در   تيیباشد و در صورم موفق  يم  يفرم بصورم خوداظهار  نای  در  مندر   اطالعام  اعالم    •

افیراد و مراجیع  دیيیفرم را به تادر زمان تحویل مدارک ، ، داوطلب موظف است    يآزمون کتب

.دینما لیو تحو دهيرسان صال یذ

فرم تایید سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه فعالیت در زمینه مقابله با کرونا در آزمون های استخدامی 
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انستیتو.............. دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی/ مرکز/ 

بیمارستان/ مرکز.......

 :نام و نام خانوادگی مشمول:                                           نام پدر:                                            کدملی

 رابطه استخدامی/کاری : قرارداد کار معین              قرارداد پزشک خانواده              قرارداد مشاغل کارگری              شرکتی

 روزه                  طرحی مشمول قانون پزشکان و پیراپزشکان          89قرارداد 

عنوان  

پست/ 

شغل

مدرك  

تحصیلی 

مقطع  

تحصیلی 

واحد محل  

خدمت

بخش/  

قسمت  

 مربوطه 

تاریخ شروع  

فعالیت در  

مراکزدرگیر  

کرونا 

تاریخ پایان 

فعالیت در  

مراکزدرگیر  

کرونا 

مدت زمان  

خدمت )به  

روز( 

امتیاز 

امتیازی تعلق نمی گیرد.روز  15روز یك امتیاز و کمتر از  15امتیاز ،  2: به ازاء هر ماه *

واحد/مرکز نام و امضاء مسئول مستقیم      نام و امضاء باالترین مقام      

باشد.  یم   دییامراتب فوق مورد تمراتب فوق مورد تایید می باشد.       

 ء معاونت مربوطه نام و امضاء مسئول حراست واحد/مرکز         نام و امضا

.باشد یم  دییمراتب فوق مورد تا     باشد.  ی م دییمراتب فوق مورد تا 

رئیس دانشگاه/دانشکده 

معاون توسعه  

مدیریت و منابع  

دانشگاه

مدیر حراست  

دانشگاه

بازرسی    مدیر

دانشگاه

نماینده سازمان مدیریت  

 استان و برنامه ریزی 

نام و نام خانوادگی

 امضاء

نام و نام خانوادگی

 امضاء

نام و نام خانوادگی

 امضاء

نام و نام خانوادگی

 امضاء

نام و نام خانوادگی

 امضاء

نام و نام خانوادگی داوطلب :.........................    تاریخ :.................    امضا و اثر انگشت

برای دانلود نمونھ سواالت استخدامی علوم پزشکی اینجا کلیک نمایید
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