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 قراردادکار معینآگهی جذب نیروی 

 زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدما ت بهداشتی درمانی 

ت بهداشت ، معاونت توسعه مدیریت و منابع وزار 14/12/96مورخ  د/9911/209در نظردارد از محل مجوز شماره  زنجاندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

هیات  انسانی مصوب نیرویطبق مفاد دستورالعمل نحوه جذب و بکارگیری  امین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز خوددر راستای ت درمان و آموزش پزشکی

رایط عمومی شای شغلی مشخص شده پس از احراز ه( و حسب مورد مصاحبه برای رشته  یعمومی و تخصصد شرایط را از طریق آزمون کتبی )از افراد واجنفر 45د تعداءامنا

 داوطلبانت الزم به ذکر اس  . دبراساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد کارمعین با درنظر گرفتن شرایط مندرج در دفترچه و جدول رشته های شغلی جذب نمای

ت ید گردیده اسق%  25ارگر ایث که رشته های شغلی درمی توانند  صرفاً جهت استفاده از سهمیه مذکور، درصد ایثارگری 25سهمیه واجد شرایط استفاده از 

 در آزمون شرکت نمایند. سایرمی توانند طبق شرایط داوطلبین  ، های شغلیو در غیر اینصورت در مابقی رشته شرکت نمایند 

 :شرایط پذیرش داوطلبان

 :شرایط عمومی

 داشتن تابعیت ایران  -1

 هوری اسالمی ایرانا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمتدین به دین مبین اسالم ی -2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -3

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی ) ویژه آقایان( -4

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان -5

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر  -6

 .طب کار دارای مجوز قانونی( متخصصین وی شوند )طبق نظر کمیسیون پزشکی م جذبداشتن سالمت جسمانی ،روانی و توانایی انجام کاری که برای آن  -7

 افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از :

 بازنشسته و بازخریدخدمت آنها.کارکنان یا  دستگاههای اجرایی و دانشگاه و سایر شاغل در مراکز تابعه  مستخدمین رسمی ، ثابت و پیمانی-1

 (دانشگاه علو م پزشکی زنجان2ماده  3نان قراردادی کار معین )تبصره کارک-2

 د.طع کرده باشنق دانشگاهرابطه خدمت خود را با  آخرین روز ثبت نام آزمون می بایست تا به شرکت در در صورت تمایلدانشگاه علوم پزشکی زنجان  کارکنان قرارداد کارمعین تبصره :

 و سایر دستگاه ها و موسسات دولتی.اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه انفصال شدگان از خدمت و یا  -3

 .منع شده باشند افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صالح ازخدمات دولتی -4

 ند.م ذکر نام است را دارستلزن بر آنها ماتی که شمول قانوبه سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسس خدمتافرادی که تعهد  -5

 ارای طرح اجباری که مدت طرحشان به اتمام نرسیده است.مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان د -6

 .در رشته های تحصیلی آگهی شده معادلدارندگان مدارک تحصیلی  -7

 در آگهی  قید شدهشرایط احراز مشاغل در مندرج از مقاطع تحصیلی  باالتردارند گان مدرک تحصیلی مرتبط  -8

مبنی بر عدم  با مدرک تحصیلی مندرج درآگهی باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضری باالتر غیر مرتبط دارای مقطع تحصیلی جذببدو  : درصورتی که داوطلب در 1تبصره 

 بود.خواهد  قرارداد انجام کارمعینتحصیلی مربوطه پس از صدور  درخواست اعمال مدرک
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-33156221های شماره  با دانشگاه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری با مدیریت و کارشناسان  سوال در این خصوص داوطلبان می توانند وجود در صورت :2تبصره 

 تماس حاصل نمایند. 33156493-33156399

 ی محروم وعداز انجام مراحل بداوطلب یکی از موارد فوق  محرز گردد  جذب ز مراحل، در هر یک االزم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بندهای مذکور 

 اثر می گردد.مزبور لغو و بال  قرارداد، حتی در صورت صدور قرارداد

 :شرایط اختصاصی

 ارشدارشناسی ک و شناسیسال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کار 40و حداکثر  لسا 20داشتن حداقل  شرایط سنی داوطلبان :  -1

 ییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد : موارد ذیل به شرط ارائه تا بصره :ت

ه داقل یکسال و باالتر سابقو باالتر ، فرزندان و همسر آزادگان که ح( %25)الف ( جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهدا ، فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج در صد 

ران انقالب اه پاسداه ) دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپهاسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جب

 سن ثرحداک شرط ر نیروهای مسلح و نیروی وظیفه ( ازرک نیروهای مسلح  در خصوص کارکنان پایومنابع جهاد کشاورزی و یا ستاد مشتاسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و 

 معاف می باشند.

 .سال 5برادر ( تا میزان  و ب( افراد خانواده معظم شهدا ) شامل پدر ، مادر ، خواهر 

 .پ( رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور در جبهه

 ) طبق سابقه بیمه (. سال 5ثر به میزان مام وقت دولتی حداکدمت کارمندان تت( سابقه خ

ری تأمین های پیمانکا متبوع و یا شرکتدر دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت مشاغل کارگری ( و )اعم از پزشک خانواده  ی که به صورت قرارداد تمام وقتث( داوطلبان

 .بقه بیمه (سال ) طبق سا 15میزان به حداکثر به میزان خدمت غیررسمی آنها  وی انسانی( به خدمت اشتغال دارندنیرو طرف قرارداد آنها )در قالب خرید خدمات نیر

 بق سابقهسال ) ط 15ن میزابه به میزان خدمت غیررسمی آنها حداکثر  علوم پزشکی زنجان به خدمت اشتغال داشته انددر دانشگاه  کارمعین( داوطلبانی که به صورت قرارداد ج

 بیمه (.

 اند به میزان نجام دادهشکان اداوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف ) اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح ( را با استناد قانون خدمت پزشکان و پیرا پز( ح

 انجام خدمت فوق.

  مدت خدمت سربازی انجام شدهخ(

 از نظر مدرک و رشته  تحصیلی و سایر شرایط اختصاصی اعالم شده جدول رشته های شغلی مورد نیازشرایط مندرج در -2

  ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 . ستاجباری برای شرکت در آزمون الزامی ا طرح ارائه گواهی پایان طرح و یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته هایالف ( 

ت پس از شرک غیراجباری طرحی طرحی در رشته ها طلبانولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند. الزم به ذکر است داوم: مش1تبصره

 در این آزمون و قبولی می بایستی انصراف از طرح خود را به محل خدمتی ارائه نمایند.

ت متبوع ، نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است ،همچنین داوطلبانی وزار 16/07/1393مورخ  100/854که به استناد بخشنامه شماره  در خصوص داوطلبانی -2تبصره 

ه تا سقف ندمتقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند در مدت باقیما 23/05/1392د مورخ /1591/209بخشنامه شماره  1که به استناد بند 

آزمون  اهی مربوطه درارائه گو ارائه گواهی پایان طرح ندارد و گواهی اشتغال به طرح برای اینگونه افراد کفایت می نماید ضمناً مشمولین مذکور می توانند با قانونی ، نیازی به

 احتساب ضریب منطقه ای و یا تمدید خدمت( با).می باشد آخرین روز ثبت نامدر هر صورت مالک پایان طرح قانونی   .شرکت نماینددانشگاه  این

 نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:

 حسب مورد مدارک ذیل را دارا باشند و در زمان بررسی مدارک ارائه نمایند:صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام 

 غل ذکر شده در آگهیمندرج در شرایط احراز مشا ک تحصیلیرمد  -1
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 مدارک مربوط به شرایط احراز مندرج در آگهی-2

 کارت ملی  -3

 شناسنامه عکس دار -4

  ه آقایان(عمومی و یا معافیت دائم ) ویژ هظیفکارت پایان خدمت نظام و -5

 مدرک دال بر ایثارگری ) ویژه داوطلبان ایثارگر( -6

 (استان علولیت از سازمان بهزیستیدال بر معلولیت عادی ) ارائه گواهی م کرمد -7

انک مرکزی بنزد  338085668125600007012717000000با شماره شناسه پرداخت  IR  890100004001085603022874ریال به شماره حساب  000/450فیش واریزی مبلغ  -8

 شد.زامی می باارائه اصل فیش واریزی در زمان برگزاری آزمون ال ی باشد.که قابل پرداخت در کلیه بانکهای سراسر کشور مایران به نام دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 برای محاسبه سن داوطلب.امین اجتماعی به همراه لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تاشتغال با ذکر تاریخ شروع و پایان گواهی اشتغال از محل خدمت  -9

 .اجباریای طرح داررشته های  در انون خدمت پزشکان و پیراپزشکانگواهی پایان طرح و یا معافیت برای مشمولین ق -10

دارای  )تمدید طرح رشته های 16/7/93مورخ  100/854به طرح برای مشمولین قانون پزشکان و پیرا پزشکان که طرح خود را به استناد بخشنامه شماره  گواهی اشتغال-11

 .تمدید نموده اندطرح اجباری( 

 مدارک مورد نیاز: تذکرات مهم در خصوص 

لبان ) به طدارک داوورتی که مبا توجه به اینکه مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی توسط این دانشگاه  بررسی خواهد شد ، لذا در ص

هر مرحله از  ، و درشد ن آگهی باشد هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد، گواهی اشتغال به کار و معلولیت عادی ( مغایر با شرایط مندرج در ایویژه مدارک ایثارگری 

داوطلب حق  و اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب  سلب خواهد شد امتیاز ،آزمون ، اعالم نتایج اولیه ، مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهایی  

 بود.   ک نخواهدذیربط استعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده ، مالک قطعی بر اصالت مدار ارک از مراجعا در صورت نیاز ، مدهیچگونه اعتراضی ندارد . ضمن

 سال در شغل محل موردنظر اخذ می گردد. 10سال و حداکثر  5تعهد محضری جهت اشتغال به مدت حداقل  از پذیرفته شدگان نهایی-

 :امثبت ن

 ت ناماقدامات مورد نیاز برای ثبالف( 

 

 به شرح ذیل انجام می گیرد. www.zums.ac.irثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی به آدرس   

 0.ثبت نام ( نامهتکمیل فرم ثبت نام اینترنتی ) تقاضا  -1

 شرایط کن نموده و فایل آن را بر اساسشخصات زیر اسپرسنلی خود را با معکس می بایست یک قطعه داوطلب که عکس اسکن شده فیش مبلغ واریزی و ارسال فایل  -2

 ذیل آماده و از طریق سامانه آزمون ارسال نماید:

 که در سال جاری گرفته شده باشد.تمام رخ  3*4 پرسنلی عکس  -

 .باشد    JPGاسکن شده فقط با ید با فرمت  فایل های -

 .و هر گونه لکه باشد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه یدتصویر داوطلب با -

 .مشخص باشدواهران باید با حجاب و صورت کامالً عکس خ -

 .کیلو بایت بیشتر باشد 1024ذخیره شده نباید از  های حجم فایل -

 .اسکن شده باید حذف شود  فایل هایحاشیه های زاید  -

 .حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد -
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اقدام به  ،یحات فوق رت های شناسایی ) کارت ملی ، شناسنامه و.....( قابل قبول نمی باشد و داوطلبان الزم است از اصل عکس و مطابق با توضاسکن عکس از روی کا :تذکر

بت نام ثطلبانی که برای داوکه این موضوع اکثراً  ،عکس  داوطلبانقبلی در خصوص اشتباه در ارسال  های با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمونو  اسکن عکس نمایند.

به  د تات نماینبت به کنترل عکس ارسالی دقنس،  عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامیخواهشمند است  ن انجام می شود ، رخ داده است .داوطلبان گرامیآنان توسط دیگرا

طابق مکس اشتباهی از طرف متقاضی،  فرد به عنوان متخلف تلقی و که در صورت ارسال ع است عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد . بدیهیاشتباه 

 مقررات با وی رفتار خواهد شد.

 : تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ثبت نام و  نحوه ب(

رایط می ش. متقاضیان واجد  پذیرفت جام خواهدنا 12/2/98روز پنجشنبه مورخ صبح  8لغایت ساعت  7/2/98شنبه مورخ روز  17ساعت ثبت نام به صورت اینترنتی از 

اقدام  ورد نیازمراجعه و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطالعات م www.zums.ac.irی به نشان زنجاندانشگاه علوم پزشکی  مدیریت منابع انسانیبایست به سایت 

 .و کدرهگیری دریافت نمایند نمایند

 ده   به آدرس ذکر ش ثبت نامسامانه مراجعه به -1

 تکمیل اطالعات مندرج در سامانه-2

 قبول شرایط آگهی و تائید فرآیند ثبت نام -3

 بارگذاری فایل مدارک درخواستی  -4

 بت نام و دریافت کدرهگیری جهت دریافت کارت و مراحل بعدی.ثپایان  -5

ی پایانی آن به روزهامان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن تقاضیان باید در مدت زالزم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نمی گردد و م -

 .خودداری نمایند

 یان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نزد خود نگهداری نمایند.متقاض -

 .نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گرددبه ثبت نام های ناقص ترتیب اثر داده  -

نتی آزمون قابل با استفاده از کدرهگیری و از طریق سایت اینتر  14/2/98و  13  جمعه و شنبه مورخ توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای آزمونکارت ورود به جلسه  -

 ام توزیع کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید.چاپ خواهد بود.همچنین زمان و محل برگزاری آزمون در هنگ

 .شد رسی خواهدرصدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطالعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط دانشگاه بتذکر : 

 :میتذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نا

ه ونی انتخاب شدهای قان عالم نتیجه اولیه ) معرفی افراد برای بررسی مدارک ( بر اساس اطالعات ثبت نامی ) خود اظهاری( داوطلبان و امتیازات و سهمیهبا توجه به اینکه ا

متیاز مربوطه ولویت یا امندی داوطلب از ا ههر گونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحوی که منجر به بهر کآنان صورت می گیرد ، به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارتوسط 

می گیرد( با  نت صورت ی) به خصوص اگر در کافگردد. کل فرآیند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازد ، لذا الزم است ورود اطالعات مذکور در فرم تقاضانامه ثبت نام 

یر ه امکان پذدر آزمون های قبلی امکان اصالح اطالعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجو صداقت صورت گیرد چرا که با توجه به مشکالت به وجود آمده دقت 

 .نمی باشد و داوطلب حق هیچ اعتراضی نخواهد داشت 

 برگزاری آزمون:ج( 

 به تخصصیعمومی و داده خواهد شد. کلیه دروس آزمون  تخصصیبه هریک از داوطلبان حسب مورد یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال 

 و به ازای هر سه پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد. صورت چهارگزینه ای طراحی خواهد شد

 به منظور سنجش توانمندیهای مربوطه ، آزمون هایی به شرح ذیل به عمل خواهد آمد: 

دانش -اطالعات عمومی  -5عمومی –ی زبان انگلیس -4ی و آمار مقدماتی ریاض -3معارف اسالمی  -2زبان و ادبیات فارسی -1شامل سواالت  آزمون عمومی : -1-الف

 خواهد بود. (1ضریب یک )سواالت آزمون توانمندیهای تخصصی با  ( می باشد ICDLفن آوری اطالعات) مهارت های هفت گانه  -6اجتماعی و حقوق اساسی 

 اهد شد.نان طرح خوآمی ،مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ، مطابق تعالیم و احکام فقهی (: سواالت معارف اسالمی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسال1تبصره )
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طلبان به این داوس(: اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره مکت2تبصره )

 ود.بر خواهد رازشده سایر سواالت محاسبه خواهد شد.بدیهی است زمان پاسخگویی به سواالت عمومی این گروه از داوطلبان به نسبت تعداد سواالت کمتبراساس مجموع ت

.  شغلی طراحی خواهد شدبراساس رشته شغلی مربوطه و با توجه به دانش و مهارت تخصصی متناسب با عناوین این آزمون  سواالت  مندیهای تخصصی:آزمون توان -2-الف

 خواهد بود. (2ضریب دو )سواالت آزمون توانمندیهای تخصصی با 

 اشد.بمی ( نمره مصاحبه  %30( نمره کل آزمون کتبی و سی درصد )  %70مصاحبه است براساس هفتاد درصد ) دارایبرای رشته های شغلی که پذیرش آنها : تبصره 

 نحوه پذیرش داوطلب و اعالم نتیجه :

هد صورت خوا ای علوم پزشکی به ترتیب زیرهنای دانشگاهمالعمل مصوب هیات ارتخابی آزمون براساس دستوان شغلی افراد در هریک از رشته هایالم نتیجه و انتخاب اع

 گرفت:

 خواهد بود.نیز مالک تعیین حدنصاب که محاسبه نمره کل آزمون کتبی داوطلبان ، -1

مون در هر یک از سه نفر دارای باالترین نمره آز )مجموع نمره کل عمومی و تخصصی کتبی(درصد میانگین امتیاز 50رمبنای کسب حداقل بکتبی  آزمونحد نصاب نمره  :تذکر

رسی ن برای برامتیاز شرط الزم برای اعمال امتیازات ، سهمیه های قانونی و انتخاب داوطلبا. کسب حد نصاب اشد که به روش زیر تعیین می گرددرشته های شغلی می ب

 مدارک می باشد.

 رشته شغلیهر * میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز در  %50حد نصاب =  

هش داده حدنصاب نمره آزمون تا تکمیل ظرفیت کاکارگروه آزمون استخدام نظر در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در یک رشته شغلی ممکن است حسب  تبصره :

 شود.

ره فضلی راساس نملویت ها و سهمیه های قانونی و محاسبه نمره کل اولیه توسط دانشگاه صورت گرفته و اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول بواعمال امتیازات و ا-2

الع رسانی خواهد اط برابر برای رشته های شغلی دیگر جهت اخذ و بررسی مدارک از طریق وب سایت دانشگاه 5/1شغلی دارای مصاحبه و  حداکثر تا سه برابر برای رشته های

 جهت بررسی اولیه مدارک به هیچ عنوان به منزله پذیرش نهایی نخواهد بود.داوطلب ت شد. ضمنا دعو

کمیل د ذخیره جهت تت در زمان مقرر ) در صورتی که فرد در زمان مقرر مراجعه ننماید دانشگاه می تواند از افراجهت بررسی مدارک و مستندا 2دعوت از مشمولین بند -3

 ظرفیت استفاده نماید(.

 انشگاه .دسوابق و مدارک و مستندات ارائه شده با خوداظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید داوطلب رسیده باشد و تایید آن از سوی  اقانطب-4

 اعالم نتیجه با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل انتخابی -5

 انجام خواهد پذیرفت.گزینش به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره کل نهایی و با رعایت اولویت های قانونی  مدیریتمعرفی افراد به -6

 امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آنها 

 میه ایثارگران الف (  سه

د فت. از سی درصبه داوطلبان دارای سهمیه ایثارگری اختصاص خواهد یا آگهی اعالم شدهکل به میزان سی درصد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  21براساس ماده 

تعلق خواهد درصد  5ایثارگران سهمیه  هب 2-بند الف نیز مربوط به  درصد سهمیه باقیمانده 5درصد و  25ایثارگران  سهمیه  1 –الف درصد به ایثارگران بند  25فوق الذکر 

 .گرفت

رای فرزندان شهدا ، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر ، همسر و فرزندان آزادگان دا و)شامل جانبازان ، آزادگان ،همسر درصد ایثارگری :  25( سهمیه  1 -الف 

 و خواهر و برادر شهید می باشند(. یکسال و باالی یکسال اسارت

% قید  25ر که ایثارگمندی از سهمیه مذکور در رشته محل های مربوطه ه مکلفند جهت بهردرصد ایثارگری  25داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه 

، طبق  سایردارای سهمیه شغلی ر رشته های د ،% 25و در صورت شرکت داوطلبان دارای سهمیه و در بین خود به رقابت بپردازند شرکت گردیده است 

ی و ی استخداماین داوطلبان ضمن الزام به رعایت سایر شرایط و اولویت های آگه نتخاب می شوند.براساس نمره فضلی ا شرایط داوطلبین آزاد سنجیده و

 کسب حدنصاب نمره صرفاً از معافیت حداکثر سن بهره مند خواهند شد.

 و بیست و پنج درصد  زیر ) شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و  همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان: ایثارگریدرصد 5( سهمیه  2-الف 

 فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشند(.
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در  5کثر رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه  از حداشرکت در آزمون و  از طریقصاب ه حدنو کسب نمر مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن از شرایط مندرج در آگهی  -

اشتن شرایط ددر صورت ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی و  رزمندگانبرخوردار خواهند بود الزم به ذکر است در صورت امکان  کل مجوز استخدامی) پنج درصد ( صد

 (   صورت خواهد گرفتمیه تعیین شده  و رقابت براساس نمرات فضلی انتخاب مون معاف می باشند ) در حد سهاحراز الزم از شرط حدنصاب درآز

 درنظر گرفته می شوند. سایردر رشته های تک ظرفیتی همانند داوطلب %  5سهمیه ورت شرکت داوطلبین دارای در ص

 تذکرات بسیار مهم در خصوص ایثارگران:

ایر سباشد . بدیهی است می ن حدنصاب الزامی و همچنین کسب نمره خواهر و برادر شهید ( صرفاً رعایت شرط سن ثناءدر صد ایثارگران ) به است 25برای مشمولین سهمیه  -

 شرایط اختصاصی درج شده در آگهی الزم الرعایه خواهد بود.

ورت لعکس نمی باشند به عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در هنگام ثبت نام در صدرصد و یا با 5 در صد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 25مشمولین سهمیه  -

 مشمول بودن ، صرفاً یکی از سهمیه های مشخص شده را انتخاب نمایدکه قابل تغییر در هنگام بررسی مدارک نخواهد بود .

رائه گواهی اصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ملزم به اخذ و  رم شهدا( حتی دردرصد ) اعم از جانبازان و خانواده محت 25کلیه مشمولین سهمیه  -

 از بنیاد استان می باشند.

 ل از ثبتدرصد ایثارگران توصیه می شود برای حصول اطمینان از امکان بهره مندی خود از سهمیه استخدامی مذکور ، قب 25ه تمامی ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی ب-

 نام با بنیاد شهید و امور ایثارگران محل تشکیل پرونده خودتماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی اقدام نمایند.

 دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند. /باالتر ، آزاده ، اسیر و مفقوداالثر ( بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه  درصد و 25فرزندان ) شهید، جانباز  -

ا نسانی سازمان بسیج مستضعفین یاز معاونت نیروی املزم به اخذ و ارائه گواهی مراجع مربوطه درصد حتی در صورت داشتن کارت شناسایی از  %5سهمیه  کلیه مشمولین --

وی وظیفه لح و نیرور نیروهای مسسپاه پاسداران انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح  در خصوص کارکنان پای

 .می باشند

 ادشوند(.) معلولینی که طبق قانون جامع حمایت از معلوالن ، با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی به عنوان معلول عادی قلمدسهمیه معلولین عادیب (

 فیت آن مشاغلانتخاب شغل ، مشاغلی را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز ظردر صد جهت استفاده از سهمیه مختص خود ، می بایستی زمان  3معلولین مشمول سهمیه -

 .صورت خواهد پذیرفت( لویتهاوو سایر ا در مشاغل با یک نفر ظرفیت ، سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً بر اساس نمرات مکتسبه) .بیش از یک نفر باشد

وطلبان معلول از طریق رقابت با کلیه دا نمره حدنصابو کسب  هی ( به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگاستان بهزیستیسازمان از  معلولین عادی ) با ارائه معرفی نامه  -

با تایید  د نظرل موری الزم برای ایفای شغاز حداکثر سه درصد کل مجوز های دانشگاه برخوردارخواهند بود ) مشروط به داشتن سالمت جسمی و روان ترتیب نمره مکتسبه به

 کمیسیون پزشکی و مراکز طب کار.

رحله معاینات مدارک یا در م علولین محترم می بایست توانایی انجام کاری که استخدام می شوند را داشته باشند و در صورت عدم تایید توانایی معلولین در مرحله بررسیم -

 می باشد. زنجانشورای پزشکی علوم پزشکی استان  طب کار ، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلب معلول ، مراکز توسط

 داوطلب آزاد به شخصی اطالق می شود که در زمان ثبت نام ، مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین عادی نباشد(.)  سهمیه آزادج(

باقیمانده سهمیه براساس ضوابط و شرایط مندرج در  (برج در بند عادی ) مند ( و معلولین2-و الف -1-پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران ) مندرج در بند الف 

  . به ترتیب نمره فضلی اختصاص خواهد یافتآگهی به داوطلبان دارای حدنصاب 

  تذکرات و توصیه های کلی :

یان خدمت نظام دائم و پا گواهی فراغت از تحصیل ، معافیت عمل برای تاریخ به ذکر است مالک الزم ،  جه کافی داشته باشندداوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی تو  -

  . می باشد ثبت نامروز اولین محاسبه سن  مالکو  آخرین روز ثبت نام (2ماده  3قراردادکارمعین )تبصره همکاری ، پایان طرح و انصراف از وظیفه 

العاتی که زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اط گهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص درده در متن آضوابط و شرایط اعالم شمسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق  -

اهد بود و در ه داوطلب خوبا مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شدبر عهد ،اعالم می نماید دانشگاه داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام 

اقعیتی را اده و یا وداولیه ، مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع  نتایج هر مرحله از مراحل آزمون ، اعالم 

،  ردادقراور حکم حل بعدی محروم گردیده و در صورت صدانجام مراازمربوطه محروم و چنانچه فاقد شرایط مندرج در آگهی است کتمان نموده است به این ترتیب از امتیاز 

 اشت.دبور لغو و بال اثر می شود و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد قراردادمز
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مل و نان به طور کاآو شرایط اختصاصی نند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان ، مقطع تحصیلی ، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی داوطلبان درصورتی می توا-

رایش گ، رشته تحصیلی و یا  تحصیلیمقطع که بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد  .شده باشد شرایط احراز مشاغل ذکر مطابقمشخص 

طالعات همیه های اعمال شده داوطلبان براساس اتحصیلی آنان با شرایط ذکرشده در آگهی منطبق نیست از سایر مراحل عقد قرارداد حذف خواهندشد.امتیازات و س

 خوداظهاری آنهاست و نتیجه نهایی پس از انطباق و اعمال مستندات کلیه افراد با امتیازات و سهمیه های قانونی اعالم خواهد گردید.

طلب در یک ده می باشد ، در مواردی که نمره کل دو داویش بینی شنمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پ نانتخاب داوطلبان به ترتیب باالتری -

خصصی ، ندیهای تدیهای تخصصی مالک انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمنیکسان و مازاد بر ظرفیت باشد ، ابتدا نمره آزمون توانم یرشته شغل

 خواهد گرفت.گزینش ، مالک عمل قرار  مدیریتانتخاب اصلح از سوی 

 .واهد گرفتخزینش مقدور نباشد ، آزمون تخصصی کتبی مجدد با نظارت کارگروه آزمون برگزار و مالک عمل قرار گ مدیریتتبصره : در صورتی که انتخاب اصلح از سوی 

احد به و جذب  جهت تکمیل مدارک و طی مراحل روز کاری فرصت خواهند داشت 15تذکر : افرادمندرج در لیست پذیرفته شدگان اصلی پس از اعالم نهایی حداکثر 

 استخدام مراجعه نمایند.

ن رشته ذخیره های هماکارگروه آزمون از  در  مجاز است با تصویب خاص مندرج در آگهی تکمیل نگردد دانشگاه شغلی  در صورتی که ظرفیت موردنیاز در یک یا چند رشته-

از  میته آزمونو در صورت عدم تکمیل ظرفیت به روش فوق در صورت تأیید ک نمایدترتیب نمره فضلی استفاده نفعان به شغلی از سایر محل های جغرافیایی با تقاضای ذی

 نماید.رشته های شغلی که در شرایط احراز آنها، مدرک تحصیلی مربوط پیش بینی شده باشد اقدام 

دانشگاه تسلیم نموده و پیگیری میز خدمت به صورت کتبی به  آزمونی خود را در خصوص احتمال روز مهلت دارند اعتراضات 20داوطلبان پس از اعالم نتیجه حداکثر تا -

 بدیهی است به اعتراضاتی که پس از مهلت تعیین شده ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. نمایند.

اوطلب حق دمی باشد و مراحل جذب ه غیره به منزله انصراف از ادامیا مصاحبه و گاه ( برای بررسی مدارک و عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر ) تعیین شده از سوی دانش-

 اعتراض نخواهد داشت.

و  ب کار موسسهط مراکزدیهای جسمی ،روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط نپذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی کرده باشند منوط به تایید توانم جذب -

 ق شیوه نامه سالمت جسمانی و روانی وزارت متبوع (است.کمیسیون پزشکی )طب

ی جهت شرکت در اوطلبین گرامی خواهشمند است قبل از پرداخت هزینه و شروع ثبت نام نسبت به دارابودن شرایط مندرج در جدول رشته های شغلی و  شرایط آگهد -

 نام ، مبلغ پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهدشد. آزمون اطمینان حاصل نمایند، در غیراینصورت پس از پرداخت هزینه ثبت

 جدول رشته های شغلی مورد نیاز

 

 رديف
 محل مورد نياز عنوان شغل

تعداد جمع 

 مورد نياز

 

 ساير

 سهميه

ايثارگران 

25%  

 جنسيت
شرايط احراز از نظر مدرك 

 و رشته تحصيلي
 توضيحات

 مرد زن

 

1 
 پرستار

 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 روستايی شهرستان ماهنشان

2 2 - 
* * 

دارا بودن مدرك تحصيیلی  

كارشناسی در رشته تحصیلی 

 پرستاری 

- 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 روستايی شهرستان خدابنده

2 2 - 
* * 

 

2 
 ماما

 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 روستايی شهرستان ماهنشان

3 3 - 
* - 

دارا بودن مدرك تحصيیلی  

ته تحصیلی كارشناسی در رش

 مامايی

- 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 روستايی شهرستان خدابنده

2 1 1  
* - 
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3 

كارشناس 

بهداشت 

 خانواده

 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 روستايی شهرستان ماهنشان

5 5 - 
* - 

دارا بودن مدرك تحصيیلی  

كارشناسی بهداشت عمومی 

 و مامايی

- 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 شهرستان طارمروستايی 

1 1 - 
* - 

 

4 

 

كارشناس 

 بهداشت محیط

 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 روستايی شهرستان ماهنشان

3 2 1  
* * 

دارا بودن مدرك تحصيیلی  

كارشناسی مهندسی بهداشت 

 محیط

- 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 روستايی شهرستان خدابنده

1 1 - 
* * 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 شهرستان طارم روستايی

1 1 - 
* * 

 

 

5 

كارشناس 

بهداشت حرفه 

 ای 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 روستايی شهرستان ماهنشان

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

- * * 

دارا بودن مدرك تحصيیلی  

كارشناسی در يكی از رشيته  

هييای بهداشييت حرفييه ای   

مهندسيی ايمنيی و بازرسييی   

فنييی يايمنييی و ح(ا ييت    

ايمنييييی و بهداشييييت در  

ن(ی  مهندسيی  واحدهای ص

تكنولوژی ايمنی در صينتت  

 و محیط كار

- 

 

6 

كارشناس 

پیشگیری و 

 مبارزه با بیماريها 

مراكز بهداشتی و درمانی 

 روستايی شهرستان ماهنشان

1 1 - 
دارا بييودن مييدرك تحصييیلی    * -

كارشناسی در يكی از رشته های 

بهداشييت عمييومی  بیولييوژی و  

 كنترل ناقلین بیماری ها  

- 

بهداشتی و درمانی روستايی شهرستان مراكز 

 * - - 1 1 خدابنده

 

 پرستار 7

 

بیمارستان امیرالمومنین يع  

 شهرستان خدابنده

 

5 

 

 

2 

 

3 
* * 

دارا بودن مدرك تحصيیلی  

كارشناسی در رشته تحصیلی 

پرستاری و كارشناسی ارشد 

در گيييرايا هيييای رشيييته 

تحصیلی پرستاری مشروط به 

ه دارا بودن كارشناسی رشيت 

 تحصیلی پرستاری

- 

8 

كارشناس 

پرتوشناسی 

 يراديولوژی  

 بیمارستان شهدا شهرستان طارم

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

- 
* * 

 

 

دارا بودن مدرك تحصيیلی  

كارشناسيييييی در رشيييييته 

تكنولييييوژی پرتوشناسييييی 

 يراديولوژی 

 

 

- 
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9 

 

 

 

 

 حسابدار

  * * 2 - 2 خدابنده

و ييا   كارشناسيی  دارا بودن 

ته در رشيي كارشناسييی ارشييد

 حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

پييريرن نهييايی 

افيييراد پييي  از 

انجييام مصيياحبه 

صورت خواهيد  

 پريرفت

 * * 2 - 2 طارم

 * * 1 - 1 ابهر

 * * 1 - 1 ايجرود

 زنجان

 

3 

 

3 

 

- 
* * 

 مدرك تحصيیلی  دارا بودن 

كارشناسيی  و ييا   كارشناسی

در رشته حسيابداری و   ارشد

سييال  3همچنييین داشييتن  

  ييا ر در اميور ميالی   سابقه كا

 بودجه  

 

 

10 

كارشناس 

آزمايشگاه 

غرا دارو و 

 بهداشتی

 زنجان

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

- * * 

دارا بودن مدرك تحصيیلی  

كارشناسی ارشد در يكيی از  

رشييته هييای علييوم تغريييه و 

عليييوم و صييينايي غيييرايی 

سييال  3همچنييین داشييتن  

 مرتبطسابقه كار 

 

11 
مهندس 

 تأسیسات
 زنجان

 

2 

 

2 

 

- 
- * 

ارا بييييودن مييييدرك تحصييييیلی د

كارشناسييی و يييا كارشناسييی ارشييد    

تأسیسييات يكلیييه گرايشييها   مهندسييی 

مكانیك يتأسیسات حرارتی و برودتی  

سيال   3تأسیسات  و همچنین داشيتن  

 سابقه كار مرتبط

 

 

 

12 

كارشناس برنامه 

 و بودجه
 زنجان

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 
* * 

 مدرك تحصيیلی دارا بودن 

از كارشناسی ارشد در يكيی  

رشييته هييای اقتصيياد  علييوم 

اقتصادی  توسته اقتصادی و 

برنامه رييزی  برناميه رييزی    

سیسيييتا هيييای اقتصيييادی  

اقتصيياد سييومت و اقتصيياد  

 بهداشت

 

پيييريرن نهيييايی 

افراد پ  از انجام 

مصيياحبه صييورت 

 خواهد پريرفت

 

 

13 
سمتی كارشناس 

 و بصری
 زنجان

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- * * 

دارا بودن مدرك تحصيیلی   

كارشناسييی يا و سييی كارشنا

در يكی از رشته هيای  ارشد 

تحصيييييیلی تكنوليييييوژی 

آموزشييی  صييدا و سييیما و  

يگرايا ارتبيياط تصيييويری 

های ارتباط تصويری تصوير 

سيييييييازی و تصيييييييوير 

 متحركيانیمیشن  

پيييريرن نهيييايی 

افراد پ  از انجام 

مصيياحبه صييورت 

 خواهد پريرفت
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14 

 

كارشناس امور 

 هنری
 زنجان

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- * * 

ا بودن مدرك تحصيیلی   دار

كارشناسييی يا و كارشناسييی 

ارشد در رشته های تحصیلی 

گرافیييييييك و ارتبيييييياط 

يگرايا هيييای تصيييويری

ارتبييياط تصويری تصيييوير  

سيييييييازی و تصيييييييوير 

 متحركيانیمیشن  

پيييريرن نهيييايی 

افراد پ  از انجام 

مصيياحبه صييورت 

 خواهد پريرفت

 

 

 

15 

 

 

كارشناس 

 بهداشت محیط
 زنجان

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 
* * 

ارا بودن مدرك تحصيیلی  د

كارشناسيييی ارشيييد رشيييته 

مهندسييی محييیط زيسييت و  

مشروط به دارا  محیط زيست

بييودن مييدرك تحصييیلی   

كارشناسی مهندسی بهداشت 

 3محیط و همچنین داشيتن   

 سال سابقه كار مرتبط

 

پيييريرن نهيييايی 

افراد پ  از انجام 

مصيياحبه صييورت 

 خواهد پريرفت

 

 


