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 تعالیبسمه

 

 مقدمه:

 

برای تامین نیروهای مورد نیاز  دردر نظر داخراسان رضوی)مشهد(  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی انشگاهد

زمان سا 3/10/1399مورخ  381249شماره  و  29/05/1399مورخ  275960شماره  استخدامی های مجوزخود از محل 

آئین نامه اداری، استخدامی كاركنان غیر هیات علمی  33به استناد ماده افراد واجد شرایط را  كشور،اداری استخدامی 

دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

در بی كت آزموناز طریق  1397دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون های استخدامی مصوب دور دوم هیات امنا سال 

با شرایط و ضوابط پیمانی  به صورتیا آزمون عملی  (مصاحبه استخدامیحسب مورد )و  های عمومی و تخصصیحیطه

  .ذیل استخدام نمایند
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 شرایط احراز تحصیلی:

 : پرستاری)لیسانس(3،2،1ردیف آگهی 

 ضبط امار و مدارك پزشکی )لیسانس( -مدارك پزشکی )لیسانس( -فناوری اطالعات سالمت )لیسانس( :5،4ردیف آگهی 

 جهت تصدی پست منشی بخش می باشد. 5و  4 ردیف آگهی 

فوریتهای پزشکی)فوق دیپلم(  : 7،6ردیف آگهی  

 فهرست شغل محل های مشهد

 شرایط عمومی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان رضوی

 باشند.های مشخص شده میسال جهت خدمت در محل5به سپردن تعهد محضری به مدت پذیرفته شدگان ملزم 

 شغل ردیف آگهی
محل 

 خدمت
 تعداد

 درصد 25ایثارگر  آزاد

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 پرستار  1
 -مشهد

 بیمارستان
 --- --- 19 مرد 19

 پرستار 2
 -مشهد

 بیمارستان
 --- --- 15 زن 15

 پرستار  3
 -مشهد

 بیمارستان
 11 مردزن/  --- --- 11

 کارشناس فناوری اطالعات سالمت 4
 -مشهد

 بیمارستان
 --- --- 4 زن/مرد 4

 کارشناس فناوری اطالعات سالمت 5
 -مشهد

 بیمارستان
 1 زن/مرد --- --- 1

 --- --- 13 مرد 13 مشهد کاردان بالینی فوریت های پزشکی 6

 --- مرد --- --- 5 مشهد کاردان بالینی فوریت های پزشکی 7
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 بخش اول: تعاریف 

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

بهداشتی درمانی و سایر موسسات تابعه وزارت ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات به دانشگاه موسسه: .1

نیازهای  رفع به نسبت خود آتی هایبرنامه و اهداف به توجه با كه شودمی بهداشت درمان و آموزش پزشکی اطالق

نمایند. ها و سایر واحدهای تابعه، اقدام به استخدام مینیروی انسانی مراكز بهداشتی، مراكز درمانی و بیمارستان

 (هافهرست شغل محلدول )مطابق ج

های دولتی ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركتكلیه وزارتخانهاجرایی:  دستگاه .2

ها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، هایی كه شمول قانون بر آنو كلیه دستگاه

موضوع ماده كلیه دستگاههای های دولتی، )ها و بیمهبانک مركزی، بانک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،

 شوند.نامیده میدستگاه اجرایی قانون مدیریت خدمات كشوری(  (5)

منظور، آیین نامه اداری استخدامی كاركنان غیر هیات علمی مصوب هیات امناء آیین نامه اداری استخدامی:  .3

شتی درمانی كشور می باشد كه به استناد ماده یک قانون احکام دائمی توسعه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهدا

 كشور تدوین گردیده است.

های علوم شود كه به صورت قانونی در یکی از دانشگاهاطالق می شخصی به قراردادی کار معین: داوطلب .4

پزشکی كشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در قالب قرارداد انجام كار معین 

آیین نامه اداری استخدامی كاركنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی كشور(  31ماده  5)موضوع تبصره 

 اشتغال داشته باشد. 

آیین نامه و از طریق قرارداد  31ماده  6دی كه براساس مفاد تبصره : فرداوطلب قراردادی پزشک خانواده .5

 طرح پزشک خانواده در حال انجام وظیفه در مراكز بهداشت تابعه دانشگاه/دانشکده می باشد.

های شود كه به صورت قانونی در یکی از دانشگاهاطالق می شخصی به قرارداد مشاغل کارگری: داوطلب .6

یر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب قرارداد مشاغل كارگری علوم پزشکی كشور یا سا

 آیین نامه مذكور( اشتغال داشته باشد.  32)موضوع ماده 

های تامین نیرو طرف شود كه به صورت قانونی از طریق یکی از شركتاطالق می شخصی به شرکتی: داوطلب .7

های علوم پزشکی كشور یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت قرارداد دانشگاه

 آیین نامه مذكور( اشتغال داشته باشد.  22خرید خدمت از بخش خصوصی )موضوع تبصره ماده 
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 ایثارگران شامل موارد زیر هستند:: داوطلب ایثارگر .8

 شامل: درصد( 25پنج ) و الف( ايثارگران سهميه بيست

 جانبازان

 آزادگان

 شهدا فرزندان و همسر

 باالتر  و پنج درصد و بیست جانبازان فرزندان و همسر 

 اسارت سال یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر

 شهید برادر و پدر، مادر، خواهر

 :( درصد شامل5ب( ايثارگران سهميه پنج )

 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با همسر و فرزندان رزمندگان

  درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان

 اسارت سال یک از كمتر آزادگان فرزندان

 

  :ها عبارتند ازمدت حضور داوطلبانه در جبهه دییمراجع تأ تذکر:

 در مراكز استان ها. های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خودنیروی انسانی هر یک از ردهمعاونت . 1

. معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از 2

ت جهاد كشاورزی ل معاونت توسعه و منابع انسانی وزارمستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغ

 در مورد جهادگران در مراكز استان ها.

 3که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از  شودبه معلولی اطالق می  داوطلب معلول:. 9

 می باشد. معلوالندرصد سهمیه استخدامی قانون حمایت از حقوق 

 نام، مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین ثبت زمان در که شودمی اطالق شخصی به آزاد: داوطلب. 10

 نباشد.
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 بخش دوم: شرایط عمومی و اختصاصی استخدام

 . شرایط عمومی داوطلبان1

 ایران تابعیت . داشتن 1-1

 جمهوری اسالمی ایراناساسی  قانون شده در شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین . اعتقاد به دین 1-2

 . التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 1 -3

 قانونی برای مردان معافیت یا ضرورت دوره خدمت . انجام 1-4

دانش آموختگان برتر مشمول تسهیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی بنیاد ملی نخبگان كه پروژه تحقیقاتی  تبصره:

نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح را شروع نموده و دوره آموزش جایگزین خدمت مورد تایید مركز 

نظامی خود را طی كرده باشند، می توانند قبل از صدور كارت پایان خدمت در آزمون ثبت نام نمایند. این دسته 

هی پایان از افراد در صورت پذیرفته شدن در آزمون حداكثر تا یکسال پس از برگزاری آزمون موظف به ارائه گوا

خدمت خود می باشند. درصورت عدم ارائه گواهی مربوطه در زمان مقرر، ادامه فرایند استخدامی آنها متوقف 

 شود.گردیده و حتی در صورت قبولی نهایی استخدام و به كارگیری آنها كان لم یکن تلقی می

شوند)به تشخیص شورای طب كار می ماستخدا كه كاری انجام برای توانایی و روانی و جسمانی سالمت . داشتن 1-5

 .(دانشگاهیا كمیسیون پزشکی 

 مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد . عدم 1-6

 موثر جزایی محکومیت سابقه . نداشتن 1-7

 صالح.های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذی. عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه 1-8

 های اجرایی باشند.جزء نیروهای بازخرید خدمت و همچنین بازنشسته دستگاه . داوطلبان استخدام نباید1-9

 .ها و مؤسسات آموزش عالی معتبراهدارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی از دانشگ. 1-10

  
 :مهم در خصوص شرايط عمومی تذکرات

 در اين آزمون استخدامی نيستند عبارتند از: افرادي که مجاز به شرکت 

 خدمت دستگاههای اجرایی بازخرید بازنشسته وافراد -1

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

  باشند. شده منع دولتی خدمات از صالح،ذی و قضائی مراجع آراء موجب به كه افرادی-3

 افرادی كه تعهد انجام كار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند. -4

 در رشته تحصیلی آگهی شده. معادلتحصیلی  مداركدارندگان -5

در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی باالتر مرتبط یا غیرمرتبط با شرایط احراز طرح طبقه  داوطلبدر صورتیکه  نکته:

بندی مشاغل و مدرك تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال 

ww مدرك تحصیلی مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود.
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 :استخدام صاصیتشرایط اخ .2

 الف( شرايط سنی داوطلبان:

دارندگان مدرك  ( برای26/08/1381تا  26/08/1361سال تمام )متولد شدگان از  40سال و حداكثر  20حداقل  داشتن

 .كارشناسی تا اولین روز ثبت نام كاردانی و تحصیلی

 شد: خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به معتبر، های تأییدیه ارائه شرط به ذیل موارد تبصره:

جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر، از شرط حداكثر  -1

 سن معاف می باشند 

 اعالم هایسن حداكثر رعایت به مکلف آزمون، در نام ثبت صورت در درصد 5 و درصد 25 سهمیه مشمولین سایر -2

   .شد خواهند حذف استخدام فرایند ادامه از صورت غیراین در باشند،می ذیل در شده

 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 زمان  -

 اثر مجروحیت در جبهه ها بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در

 سال  5كارمندان تمام وقت دولتی حداكثر به میزان  خدمتسابقه  -3

قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )اعم از سنوات  -4

سال )طبق سابقه بیمه قابل  15قراردادكار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگری( حداكثر به میزان 

 قبول(. 

های پیمانکاری طرف قرارداد ریق شركتشركتی داوطلبان شركتی شاغل كه به صورت غیرمستقیم و از ط سنوات -5

 سال)طبق سابقه بیمه قابل قبول( 15با موسسات تابعه وزارت بهداشت ، به خدمت اشتغال دارند، حداكثر به میزان 

سنوات قراردادی یا شركتی داوطلبانی كه در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت )اعم از قراردادكار معین و  -6

های پیمانکاری طرف قرارداد مشاغل كارگری( در موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شركتپزشک خانواده و 

سال )طبق سابقه  5اند حداكثر به میزان اند و با موسسه قطع همکاری نمودهقرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته

 بیمه قابل قبول(

شاغل بوده و براساس دستورالعمل های مربوطه به در صورتیکه افراد در یکی از حاالت شركتی یا قراردادی  نکته:

سال ارفاق سن بهرمند  15حالت اشتغال دیگری تبدیل وضع شده اند)اشتغال بصورت مستمر(، می توانند حداكثر از 

 گردند.

داوطلبانی كه طرح خدمت نیروی انسانی موظف)اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح( را به استناد قانون  -7

 به میزان انجام خدمت فوق. اند ، پزشکان و پیراپزشکان انجام داده خدمت

مجلس شورای اسالمی  19/8/1400قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب  15به استناد بند الف ماده  -8

ww سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود. 5و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداكثر  به ازاء تاهل
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  سال بیشتر نخواهد بود. 15مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از  نکته:

 ضوابط و مقررات پذيرش مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان:  ب(

بایست دارای معافیت یا می« اجباری»های دارای طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته مشمولین -1

 ح خدمت مربوطه باشند.گواهی پایان انجام طر

م خدمت قانونی در های اجباری كه در حین انجامشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته -1تبصره 

شركت نمایند. بدیهی دانشگاه  اینهای استخدامی توانند صرفاً در آزمونباشند، میمی دانشگاه واحدهای تابعه این

 استخدامی وحکم حقوقی بصورت پیمانی حین طرح امکان پذیر خواهد بود.است در صورت قبولی صدور ابالغ 

« پایان طرح»در خصوص داوطلبانی كه  نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی  -2تبصره 

ند با ارائه تواننماید. ضمناً مشمولین مذكور میبرای اینگونه افراد كفایت می« اشتغال به طرح»نیست و گواهی 

 های علوم پزشکی نیز شركت نمایند.هگواهی مربوطه در آزمون سایر دانشگا

 هاي پزشکی:شرايط اختصاصی و ضوابط پذيرش مشاغل مربوط به حيطه فوريت پ(

بر شرایط فوق الذكر، داشتن سالمت كامل  های پزشکی پیش بیمارستانی عالوهفوریت شغل كاردانخصوص  در

 جسمانی و روانی با تایید طب كار مورد تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز الزامی می باشد.

عالوه بر شرایط مندرج در بندهای قبلی، برخورداری « پیش بیمارستانی  پزشکی هایفوریت كاردان»غل شدر خصوص 

 باشد:ی میاز شرایط ذیل نیز الزام

 و باالتر. متر سانتی 165 دارای قد -1

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

آنها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل  BMI""افرادی كه  تبصره:

معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها   "امپدانستست بیو الکتریک "اجرایی مربوطه برای انجام

 گیرد.  براساس نتایج تست مربوطه صورت می

در زمان بررسی مدارك انجام خواهد گرفت و در صورتی كه داوطلب هر یک از  "BMI"و  "قد"اندازه گیری  تذکر:

 مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.این شرایط را احراز ننماید، از سایر مراحل استخدام از جمله 

 یا پایه دوم( 2دارا بودن گواهینامه رانندگی با آمبوالنس ) ب -3

( در صورت قبولی در آزمون، بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل 1داوطلبان دارای گواهینامه )ب تبصره:

خ برگزاری آزمون استخدامی ارائه نمایند. بدیهی است ( یا پایه دوم را تا پایان یک سال پس از تاری2گواهینامه )ب

در صورت عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده استخدام فرد كان لم یکن خواهد شد. )الزم به ذكر است 

wwسال چنانچه فاقد گواهینامه مربوطه باشند، در صورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر  24افراد زیر 
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سالگی ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهینامه در زمان مقرر قبولی آنها كان  24تا پایان  2اهینامه ب اخذ گو

 لم یکن خواهد شد(

و صحیح )بدین منظور از داوطلبان واجد شرایط،  سریع امدادرسانی برای بدنی هایمهارت و آمادگی جسمانی داشتن -4

 . آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد(

 بخش سوم: مواد آزمون

  .شد خواهد داده اختصاصی سوال دفترچه یک و عمومی سوال دفترچه یک داوطلبان، از یک هر به

( برای سواالت حیطه عمومی و 1ضریب یک ) ای باچهارگزینه صورت به اختصاصی و عمومی دروس آزمون كلیه

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

 حذف خواهد شد.

 :عمومی آزمون الف( مواد

 ICDL)گانه هفت هایتاطالعات )مهار فنّاوری -

 مقدماتی آمار و ریاضی -

 فارسی ادبیات و زبان -

 *اسالمی معارف -

 عمومی -انگلیسی  زبان -

 اساسیحقوق دانش اجتماعی و  ،اطالعات عمومی -

 توانمندی های ذهنیهوش و  -

های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سؤاالت معارف اسالمی معاف اقلیت اقلیتهای  *

شود(، این درس لحاظ نخواهد شد ولی چنانچه داوطلب عمومی نامیده میكل عمومی )كه حیطه  بوده و در محاسبه نمره

محاسبه نمره كل عمومی لحاظ خواهد شد. در  اسالمی پاسخ دهد، این درس با تأثیر مثبت در  اقلیت دینی به سؤاالت معارف

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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 تخصصی: آزمون ب( مواد

شغلی، بر اساس  هایرشته با متناسب های تخصصیو مهارت دانش با توجه به آزمون تخصصی هایهای حیطهسوال

 .مشخص شده است ذیلمواد آزمون مندرج در جدول 

 مواد آزمون عنوان شغل

 
 

 پرستار

 مادران و نوزادان ـ كودكان -1

 روان پرستاری-2

 بهداشت جامعه-3

 ویژهبخش های -4

 مدیریت-5

 داخلی جراحی-6

 
 كارشناس فناوری اطالعات سالمت

  

 مدیریت و فناوری اطالعات سالمت-1

 كدگذاری داده های سالمت-2

 اصطالحات پزشکی-3

 آمار بیمارستانی و شاخص های بهداشتی-4

 بیماری شناسی-5

 
 

  كاردان بالینی فوریت های پزشکی             

 یولوژیو فیز یآناتوم -1

 یفارماكولوژ-2

با حرارت  ییبیمار، تروما و آشنا یابیعملیات، ارز ندیفرا -3
 غیرمترقبه و اورژانس محیط 3تصادفات، حوادث  ،ییتروما

و  یمغز ،یقلب یشامل بیمار یپزشک یاورژانسها -4
 اورژانسها 4 ریسا ابتیو د یكاهش هوشیار ،یویر

و پیشرفته و دستگاه شوك خودكار  هیپا یاقدامات حیات  -5
 مورد لزوم یدستگاهها ریو سا

 

 نمره منفی دارد. و تخصصی آزمون عمومی  **
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 های قانونیبخش چهارم: امتیازات و سهمیه

 استخراج نتایج آزمون به ترتیب ذیل خواهد بود:

 الف( سهمیه ایثارگران:

استخدامی  هایسهمیه محل از ایثارگران ایثارگران، جذب امور و شهید بنیاد با آمدهعملبه هایهماهنگی اساس بر

درصد و  25های در آزمون استخدامی موسسات، رقابت بین كلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه شركت طریق از

ه در درصد )در هر یک از مجوزهای كلی سازمان اداری و استخدامی كشور به دستگاه اجرایی( بر اساس نمره مکتسب 5

برابر ظرفیت در شغل محل های دارای مصاحبه جهت معرفی به  دوبه میزان حداكثر  این دانشگاهآزمون استخدامی 

 :پذیردمی صورت ذیل ساز و كارهای رعایت با مصاحبه استخدامی و یک برابر ظرفیت در شغل محل های بدون مصاحبه

 بامطابق ضوابط و مقررات جاری و  ناستخدام آنا، ایثارگران درصد 25یند جذب و استخدام مشمولین سهمیه آدر فر -1

  می پذیرد.بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت  هماهنگی

 درصد 25 سهمیه مشمولین به مربوط استخدامی سهمیه ایثارگران، امور و شهید بنیاد با آمدهعملبه هایهماهنگی با -2

 داوطلبان و است گردیده مجزا داوطلبان سایر سهمیه از و شخصآزمون استخدامی موسسات م دفترچه در ایثارگران

 سهمیه در شده مشخص هایشغل محل باید صرفاً مذكور سهمیه اعمال برای سهمیه، این مشمول شده تأیید ایثارگر

 . نمایند انتخاب را درصد 25ایثارگران 

( قانون جامع خدمات رسانی 21درصد موضوع ماده ) 25مندی از سهمیه استخدامی حداقل ایثارگران متقاضی بهره -3

)سیستم  ایسجامندی از سهمیه مزبور، الزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم به ایثارگران برای ثبت نام و بهره

اد شهید و امور ایثارگران تایید گردد و در صورت عدم تایید جامع اطالعات یکپارچه ایثارگران( ثبت نموده و توسط بنی

 باشند.های مشخص شده برای سهمیه یاد شده نمیمحلبنیاد مذكور مجاز به انتخاب شغل

 باشند.نمی ایثارگران سایر درصد 5 استخدامی سهمیه از مندیبهره به درصد ایثارگران، مجاز 25 سهمیه مشمولین -4

شده بر  مشخص هایسهمیه از یکی از صرفاً بودن، مشمول صورت در تواندایثارگر می داوطلب هر عبارت دیگر به

درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه  25بنابراین مشمولین سهمیه  .نماید استفاده اساس ضوابط مربوطه،

 اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای آنان را در دفترچه انتخاب نمایند.

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

 باشند.معاف می

 25درصد ایثارگران تا سقف سهمیه ) 25برای مشمولین سهمیه  آزمون استخدامی موسساتكسب حد نصاب نمره  -6

باشد. در صورتی كه ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه آزاد شركت نمایند درصد( الزامی نمی

 كسب حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.
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آزادگان از كار افتاده كلی و فرزندان آنان كه با كسب حد آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلی،  -7

توانند همانند شوند، مینصاب قبولی و رعایت ترتیب نمرات مکتسبه در سهمیه آزاد آزمون استخدامی پذیرفته می

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

 از و آزمون استخدامی موسسات مشخص دفترچه دردرصد  5 یاستخدام یهمشمول سهم یثارگراناسهمیه مربوط به  -8

 صرفاً مذكور سهمیه اعمال برای سهمیه، این مشمول ایثارگر داوطلبان و است گردیده مجزا داوطلبان سایر سهمیه

  .نمایند انتخاب را درصد 5ایثارگران  سهمیه در شده مشخص هایشغل محل باید

درصد ایثارگران تا سقف سهمیه )پنج درصد(  5برای مشمولین سهمیه  آزمون استخدامی موسساتكسب حد نصاب نمره  -9

در صورتی كه ایثارگران موضوع این سهمیه در شغل محل های سهمیه آزاد شركت نمایند كسب باشد. الزامی نمی

 حد نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامی است.

 معلولین:ب( سهمیه 

درصد قانون جامع حمایت  3استخدامی ) سهمیه محل از نامه از اداره كل بهزیستی استانمعلولین با ارائه معرفی جذب

آزمون استخدامی موسسات ، كسب حد نصاب نمره الزم و رقابت بین كلیه داوطلبان  در شركت طریق از از معلوالن( صرفاً 

 پذیرد:می صورت ذیل ساز و كارهای رعایت با ستخدامی موسسات ومعلول بر اساس نمره مکتسبه در آزمون ا

 از و آزمون استخدامی موسسات مشخص دفترچه دردرصد  3 یاستخدام یهمشمول سهم سهمیه مربوط به معلولین -1

 صرفاً  مذكور سهمیه اعمال برای سهمیه، این مشمول معلول داوطلبان و است گردیده مجزا داوطلبان سایر سهمیه

بدیهی است چنانچه در زمان بررسی مدارك  .نمایند انتخاب را مذكور سهمیه در شده مشخص هایشغل محل باید

است انتخاب افراد  یهیبد سهمیه مورد اشاره تایید نگردد، داوطلب مذكور از ادامه فرایند استخدامی حذف خواهد شد.

 .یرفتصورت خواهد پذ ینجامعه معلول ینرقابت ب یقشده از طر یاد یهبرتر جهت استفاده از سهم

 شوند را داشته باشند.می كه جهت آن استخدام كاری معلولین باید توانایی الزم برای انجام -2

وزیران عضو كمیسیون امور اجتماعی و دولت 22/04/1389مورخ  88384/44178( آیین نامه شماره 5بر اساس ماده) -3

آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی كشور، معلولیت آنان مانع از مأموریت كاری استخدام معلوالن به شرط الکترونیک، 

بر این اساس الزم است در جلسات طب كار و كمیسیون پزشکی مربوطه نماینده سازمان  باشد.ها نباشد، بالمانع میآن

 بهزیستی استان حاضر باشد.

 :هاپ( سایر سهمیه

های استخدامی ایثارگران) مندرج در بند الف( و معلولین عادی )مندرج پس از كسر سهمیه دانشگاهكلیه سهمیه استخدامی هر  

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:

ر معین، كارگری، شركتی و متعهدین كه در راستای وظایف و ماموریتهای محوله به نمره مکتسبه كاركنان قرارداد كا -1

wwدر مراكز درمانی و بهداشتی زیر  1/12/98( از تاریخ 19مستقیما در مقابله با ویروس كرونا و درمان بیماری كرونا)كووید
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 صورت در صرفاًخدمت نموده اند  فوریتهای پزشکی، مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انستیتو پاستور 

نمره كل  درصد (20بیست ) تا حداكثر و ( درصد2) دو خدمت، سابقه ماه هر ازاء به برخورداری از شرایط مندرج در آگهی،

 شد. خواهد اضافه آزمون به نمره مکتسبه فرد

( تا 2نیز هر فرزند دو درصد)قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و  15ماده  "ب"به استناد بند  -2

 ( به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.10حداكثر ده درصد)

 

 

 

 

 

 

 

 بخش پنجم: مراحل ثبت نام
شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این دفترچه را داوطلب متقاضی استخدام در آزمون استخدامی باید در زمان ثبت نام، 

 داشته باشد.

 الف(مهلت ثبت نام:

 ثبت به نسبت 05/09/1401مورخ  شنبه روز 24 ساعت لغایت 26/08/1401مورخ  شنبهپنج روز  از توانند می محترم متقاضیان

 لذا. شد نخواهد تمدید عنوان هیچ به نام ثبت مهلت آزمون، برگزاری تا زمانی محدودیت به عنایت با. نمایند اقدام اینترنتی نام

 وقت اسرع در است خواهشمند نام، ثبت باالی حجم علت به پایانی روزهای در باند پهنای در مشکل ایجاد احتمال به توجه با

 . نمایند اقدام نام ثبت به نسبت شده اعالم مهلت پایان از قبل و

 ثبت به نسبت فوق زمان مدت در باید متقاضیان و گردد نمی تمدید نام ثبت برای شده تعیین زمان مدت گردد می اعالم موكداً

 .نمایند خودداری پایانی روزهای به آن نمودن موكول از و نموده اقدام نام

 :نام ثبت ب(نحوه

 متقاضیان لذا. پذیرد می صورت http://emp.mums.ac.ir: آدرس به اینترنتی سایت از طریق فقط متقاضیان نام ثبت

 قابل صفحه همان در كه فراخوان با مرتبط موارد سایر و نام ثبت راهنمای فراخوان، مفاد دقیق مطالعه از پس بایستی محترم

 . نمایند اقدام نام ثبت به نسبت باشد می مشاهده

 

 مهم در خصوص تغيير اطالعات ثبت نامی: تذکر بسيار

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

های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد، به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارك، هرگونه تغییر در اطالعات سهمیه

وارد شده به نحوی كه منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد، كل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه 

به خصوص اگر در کافی نت صورت می عات مذكور در فرم تقاضانامه ثبت نام )ست ورود اطالا الزممی سازد، لذا 

( با دقت و صداقت صورت گیرد چراكه با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلی، اصالح اطالعات مذكور گيرد

. بدیهی است در نخواهد داشتحق هیچ گونه اعتراضی و داوطلب  در هنگام بررسی مدارك به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد

صورت عدم ارائه مدارك و مستندات الزم در زمان بررسی مدارك، امتیازات و سهمیه های انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان 

 سلب خواهد گردید.
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 :وجه ج(پرداخت

 الکترونیکی صورت به ریال 1250000 مبلغ پرداخت از پس و مراجعه اینترنتی فوق الذكر سایت به باید شرایط واجد متقاضیان
 .نمایند اقدام نیاز مورد اطالعات و ارائه نام ثبت فرم تکمیل به نسبت شتاب ی شبکه به متصل بانکی كارتهای با و

 نزد مراحل بکارگیری تاپایان و نموده یادداشت را خود رهگیری كد نام ثبت پایان از پس ، باید امتحان در شركت متقاضیان
 . گردد نمی مسترد وجه هیچ به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص های نام ثبت به. نمایند نگهداری خود

 آزمون: در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری د( زمان

سایت  به 08/09/1401شنبه مورخ  سه روز صبح 9 ساعت از نام، ثبت زمان در شده ارائه رهگیری كد با می بایست متقاضیان

http://emp.mums.ac.ir جمعه مورخ  روز در آزمون. نمایند دریافت را آزمون جلسه به ورود كارت و مراجعه

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

   است.

 ورود كارت پرینت زمان در (معلولیت، آزاد ایثارگری،) نامی ثبت انتخابی های سهمیه صرفاً ویرایش، فرصت آخرین:   مهم تذكر

 .باشد نمی اصالح و ویرایش قابل بعداً عنوان هیچ به و بود خواهد جلسه به

 هـ(تهیه فایل عکس اسکن شده:

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

 اینترنتی آماده نماید:

باشد . اندازه عکس اسکن شده باید  JPGكه در سال جاری گرفته شده باشد )عکس تمام رخ( فقط باید با فرمت  3*4عکس 

 باشد.  300*400پیکسل و حداكثر  200*300حداقل 

و هر گونه لکه باشد. حجم فایل ذخیره شده عکس بایستی حداقل تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه 

كیلو بایت باشد. حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد. حتی االمکان عکس  200كیلو بایت و حداكثر 50

 رنگی و دارای زمینه سفید باشد.

..( قابل قبول نمی باشد وداوطلبان الزم است از ( : اسکن عکس از روی كارتهای شناسایی )كارت ملی، شناسنامه و .1تذكر )

 اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند.

 ( : عکس خواهران باید با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد.2تذكر )

می گردد. الزم ( : در صورت ارسال عکس غیرمعتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در امتحان از وی سلب 3تذكر )

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 

عات ثبت نامی، حتماً نسبت به كنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری دهید، عالوه بر كنترل اطال

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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 : نام ثبت زمان در مهم نکات و و(شرایط

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

 . باشد می عمل مالك رهگیری

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

 هرگونه مدارك، بررسی هنگام در اینکه دلیل به و گیرد، می صورت  آنان توسط شده انتخاب قانونی های سهمیه و امتیازات

 نتیجه اعالم فرایند كل گردد، مربوطه امتیاز یا اولویت از داوطلب مندی بهره منجربه كه نحوی به شده وارد اطالعات در تغییر

نام)به خصوص اگر دركافی نت صورت  ثبت تقاضانامه مذكوردرفرم اطالعات ورود الزم است سازد، لذا می مواجه اختالل با را

 اطالعات اصالح امکان قبلی، های آزمون در آمده وجود به مشکالت به توجه با چراكه گیرد صورت صداقت و دقت می گیرد( با

 به الزم. داشت نخواهد اعتراضی گونه هیچ حق داوطلب و باشد نمی امکانپذیر وجه هیچ به مدارك بررسی هنگام مذكور در

 ورود كارت پرینت زمان در(معلولیت، آزاد ایثارگری،) نامی ثبت انتخابی های سهمیه صرفاً ، ویرایش فرصت آخرین است ذكر

 . بود خواهد جلسه به

 شما نام ثبت نشوید رهگیری كد اخذ به موفق چنانچه باشد، می نام ثبت پایان مالك رهگیری كد دریافت اینکه به توجه با. 3

 . شوید نمی محسوب كنندگان نام ثبت جزو و است نشده كامل

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

 خود نگهداری نمایند.

 .شود ینم مسترد وجه چیه به یپرداخت وجوه و شد نخواهد داده اثر بیترت ناقص نام ثبت به. 5

 درخواست جهت حضوری مراجعه یا و دستی صورت به مدارك ارسال از لذا پذیرد می صورت سایت طریق از فقط نام ثبت. 6

 در ضمناً. شد نخواهد داده اثری ترتیب گونه هیچ حضوری و دستی های درخواست به است بدیهی. نمایید خودداری شغل

 . شد خواهد اعالم متعاقباً مدارك اصل دریافت لزوم صورت

 بخش ششم: نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه

هاي آزمون استخدامی اعالم نتيجه، تعيين حد نصاب و انتخاب افراد در هر يک از کد شغل محل

 پذيرد: به ترتيب زير صورت می دانشگاه

  اختصاصی.دروس عمومی و یب اولیه داوطلبان براساس ضرانمره كل محاسبه  .1

 كل مالك تعیین حدنصاب خواهد بود این نمره .2

 دانشگاهتعیین حدنصاب نمره علمی الزم: شرط الزم )و نه كافی( برای معلولین و داوطلبان آزاد جهت معرفی به  .3

آزمون امتیاز)مجموع نمره عمومی و تخصصی  میانگین درصد 50به منظور بررسی مدارك، بر مبنای كسب حداقل 

آزمون كتبی در هر یک از مشاغل هر  دانشگاه  امتیاز باالترین نفر اول دارای كتبی  با اعمال ضرایب مربوطه( سه

 گردد:می باشد كه به روش زیر تعیین می

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

 خواهد بود. آزمون موسسه

ها و صرفا جهت اطالع از وضعیت نمرهدانشگاه علوم پزشکی مشهد توسط ارائه كارنامه اولیه به كلیه داوطلبان  .4

  مدارك و تطبیق شرایط با خوداظهاری افراد معرفی یا عدم معرفی به دانشگاه برای بررسی

های قانونی توسط دانشگاه و محاسبه نمره كل نهایی و اعالم فهرست معرفی اعمال سهمیهبررسی مدارك و  .5

  دانشگاه علوم پزشکی مشهدفضلی از طریق وب سایت شدگان مرحله اول بر اساس نمره 

 انتخابی با رعایت موارد ذیل:  ف آگهیردیاعالم نتیجه اولیه با توجه به ظرفیت پذیرش در  .6

همین صفحه جهت بررسی مدارك و مستندات استخدامی در زمان مقرر توسط  5الف( دعوت از مشمولین بند          

 مربوطه به شیوه ذیل: دانشگاه

است صرفا بر اساس نمره كل نهایی به میزان « بدون انجام مصاحبه»كه پذیرش آنها مشاغلی برای  .1
 (صرفا جهت بررسی مدارك) برابر ظرفیت یک

است به « با انجام مصاحبه» كاردان بالینی فوریت های پزشکی كه شیوه پذیرش آنشغلی  برای رشته .2
)صرفا جهت بررسی برابر ظرفیت(.دو ایثارگران  %25جهت سهمیه آزاد)سهمیه  تبرابر ظرفی سهمیزان 

 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 

 اعالم نتیجه دانشگاه و اعمال تغییرات و سهمیه های تایید شده )بر اساس مدارك و مستندات  مثبته( توسط  .7

درصد نمره كل به  70برابر ظرفیت پذیرش، به ترتیب نمره كل نهایی)بر اساس وزن معرفی افراد به تعداد یک  .8

به تفکیک ( جهت شغل كاردان فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی درصد نمره كل به مصاحبه 30آزمون كتبی و 

  دانشگاهبه هسته گزینش اصلی و ذخیره 

 :مصاحبه شغلی

شغل كاردان فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی از داوطلبان پذیرفته شده مرحله اول مصاحبه بعمل خواهد در  -1

  .آمد

پس از اعالم نتایج اولیه آزمون كتبی، به پیش بیمارستانی  ردیف آگهی كاردان فوریتهای پزشکیاز داوطلبان  -2

های قانونی( برای بررسی مدارك دعوت هبرابر ظرفیت ، به ترتیب نمره فضلی )پس از اعمال سهمی سهمیزان 

 به عمل خواهد آمد و در صورت تایید مدارك از سه برابر ظرفیت، برای انجام مصاحبه اقدام خواهد شد.

ww شرح زیر خواهد بود: پزشکی پیش بیمارستانی بهفوریت های  كاردان شغلمصاحبه برای  -3
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 بیمارستانیپیش های پزشکی فوریتکاردان الف( رشته شغلی   

)شاخص توده بدنی(: ارزیابی شرایط فیزیکی افراد از لحاظ قد و تناسب قد و وزن )در زمان  BMIسنجش قد و  -1

 بررسی مدارك(

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

 :کلی هایتذکرات و توصیه

ارائه كه مدرك تحصیلی )مقطع، رشته و گرایش تحصیلی(  نمایند نام ثبت توانندمی صورتی در صرفاً داوطلبان -1

مقطع، رشته و گرایش تحصیلی( مندرج در شرایط احراز ) آنان مطابق با عناوین مدرك تحصیلیشده توسط 

 مقطع، رشته و)ثبت نامی  مشاغل قید شده در آگهی استخدامی یکسان بوده و همچنین عنوان مدرك تحصیلی

 گرایش تحصیلی( داوطلب، در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وی درج گردیده باشد. 

شوند را داشته بایست سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام میداوطلبان استخدام می -2

مصاحبه استخدامی و  باشند. در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله

معاینه پزشکی، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه 

 باشد.می

داوطلبان سهمیه آزاد می بایست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند ، ممکن است در شغل محل  -3

درصد و معلولین( درصورت احراز شرایط الزم پذیرفته و از 5)شده سهمیه های قانونی اعالم  انتخابی، افرادی از

 سهمیه آزاد فردی جذب نگردد.

 صورت به مدارك ارائه یا و آگهی متن شده در اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -4
 تقاضانامه ثبت نام تکمیل زمان در داوطلب كه اطالعاتی بینو یا هرگونه مغایرت  تعیین شده زمان در ناقص

 برعهده شد خواهد ارائه اعالم نتیجه اولیه و بررسی مدارك كه در مستنداتی با نمایدمی اعالم سنجش سازمان به
تحصیلی، پایان خدمت یا معافیت دائم، در صورتی كه مدارك داوطلبان از جمله مدارك  بود و خواهد داوطلب

برای محاسبه ) های اجراییمعلولیت و سابقه اشتغال غیررسمی در دستگاهسن، ایثارگری، امتیاز ویژه كرونا،  

حداكثر سن( و همچنین اطالعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این 

این  آزمون استخدامیگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از آگهی باشد، هیچ

حکم  صدور )اعالم نتایج اولیه، مصاحبه استخدامی، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی و یا دانشگاه

 گونه اعتراضی ندارد.استخدامی( امتیاز یا اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچ

نشانی  به دانشگاهجذب نیروی انسانی  سامانه طریق از مراجع ذیصالح تأیید از پس شدگانپذیرفته اسامی -5

 .mums.ac.iremp رسید. خواهد داوطلبان اطالع به 
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 های اشاره شده در آگهی توجه كافی داشته باشند. الزم به ذكر است مالكداوطلبان بایستی به مبنای تاریخ -6

وظیفه، تاریخ شروع به طرح )جهت  نظام خدمت پایان و دائم معافیت تحصیل، از فراغت گواهی تاریخ برای عمل

 ها(باشند(، تاریخ پایان طرح )جهت متقاضیان استخدام در سایر دانشگاهافرادی كه در دوران طرح اجباری می

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

 یصرفا برا یه،اول یجهخواهد بود. اعالم نت یهحدنصاب صرفاً بر اساس نمره كل اول یاستخراج فهرست افراد دارا -7

و فاقد هرگونه ارزش  باشدی)نمرات مکتسبه( آنان م یعلم یتشركت كننده در آزمون از وضع داوطلبان اطالع

.باشدیاستخدام م جمله از یگرید یقانون

مدارك، نسبت به ارائه مدارك و  یبررس یبرا یمشخص شده توسط دانشگاه برا یهاكه در زمان یداوطلبان -8

است  یهینخواهند داشت. بد یاعتراض یچگونهمحروم و حق ه یاز انجام مراحل بعد ینداقدام ننما الزم مستندات

 .دعوت خواهند نمود یفضل نمره یبشركت كنندگان به ترت یراز سا ینگونه موارددانشگاه در ا

متعاقباً استخدامی در مشاغل اعالم شده نحوه، زمان و مکان مصاحبه  خصوصدر  یرسان اطالع هرگونه -9

 یقطر ینخود را از ا یازخواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد ناین دانشگاه  سامانه جذب سایت یقاز طر

ساعت  48)هر به طور مرتب جهت کسب اطالعات ی بایستداوطلبان م ین. بنابراکرد خواهند یافتدر

یند.مراجعه نما سایتبه  یکبار(

wwبراى دانلود بسته کامل سواالت استخدامى دانشگاه هاى علوم پزشکى، اینجا کلیک نمایید
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