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شناسایی و دعوت به همکاریدفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در فراخوان   

 ماما )پزشک خانواده(



 راخوان شناسایی و دعوت به همکاریف

 " دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه" 

افراد واجد شرایط در رشته  در نظر دارد جهت واحد هاي تابعه خود، تربت حیدریهدرماني  پزشکي و خدمات بهداشتي دانشگاه علوم

را از طریق فراخوان، شناسائي و با درنظر گرفتن اولویتهاي مربوطه و درصورت نیاز بعد از برگزاري آزمون مصاحبه تخصصي و  مامایي

دعوت به  پزشک خانوادهدانشگاه و همچنین با در نظر گرفتن سایر شرایط، بصورت قرارداد  صالحیت عمومي توسط هسته گزینش تأیید

بدیهي است ثبت نام در این فراخوان هیچ گونه  ،همکاري نماید. با توجه به اینکه فراخوان منتشره به منزله شناسائي متقاضیان میباشد

لذا در صورت نیاز بعد از طي مراحل قانوني از بین متقاضیان و با عنایت به  تعهدي را جهت به كار گیري براي دانشگاه ایجاد نمي نماید

دعوت به همکاري صورت مي پذیرد. خواهشمند است مفاد فراخوان را بصورت دقیق مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام  مفاد فراخوان،

 .  اقدام نمایید

 تذكرات : 

 شرایط از برخورداري درصورت شهرستان هاي تربت حیدریه، زاوه و مه والت بومي داوطلبان بهاین فراخوان، صرفاً  سهمیه كلیه -1

 . یافت خواهد اختصاص فضلي، نمره به ترتیب نمره آزمون مصاحبه، حدنصاب كسب و فراخوان در مندرج

 .  دانشگاه میتواند از بین ثبت نام كنندگان در صورت نیاز دعوت به همکاري نماید -2

نیروهاي دعوت شده به هیچ وجه امکان انتقال یا جابجائي ندارند. لذا حتماً در انتخاب محل  ،در صورت دعوت به همکاري -3

 .  درخواست دقت الزم را مبذول دارید

 جاري تمدید و در صورتسال تا پایان انعقاد قرارداد بصورت موقتي مي باشد و در صورت رضایت از نحوه خدمتي و نیاز، قرارداد -4

 تمدید خواهد شد .یکساله  بصورت ، قراردادهاارزشیابي سالیانه و نیاز واحدكسب حد نصاب نمره 

علوم پزشکي و  اینترنتي دانشگاه هرگونه اطالع رساني در خصوص زمان و محل برگزاري آزمون مصاحبه و ... از طریق سایت -5

شد. لذا داوطلبین موظف انجام خواهد  http://www.thums.ac.irخدمات بهداشتي درماني تربت حیدریه به آدرس 

 ساعت یکبار به سایت مراجعه نمایند . 24هستند جهت آگاهي از اطالعیه ها حداقل هر 

  



 لیست مشاغل مورد نیاز
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 محل درخواست شغلعنوان 
 جنسیت

 شرایط احراز تعداد
 زن

 ماما 1
 شهرستان زاوه

 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی قلعه آقا حسن
 1 

ارا بودن مدرک تحصیلي كارشناسي در د -1

 رشته مامایي

ستان های تربت حیدریه،  -2 شهر صرفاً افراد بومی 

مجاز به ثبت نام در این عنوان شغغی ی  زاوه و مه والت

 می باشند.

 ماما 2

 شهرستان زاوه

 مرکز خدمات جامع سالمت روستایی شاهین

 )مامای جانشین استعالجی زایمان(

 1 

مدرک تحصیلي كارشناسي در ارا بودن د -1

 رشته مامایي

ستان های تربت حیدریه،  -2 شهر صرفاً افراد بومی 

مجاز به ثبت نام در این عنوان شغغی ی  زاوه و مه والت

 می باشند.

 

  عمومیشرایط  -1

 جمهوري اسالمي ایران تدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي -1/1

 داشتن تابعیت جمهوري اسالمي ایران -2/1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران -3/1

 و روان گردان مواد مخدر ،عدم اعتیاد به دخانیات -4/1

 ؤثرعدم سابقه محکومیت جزایي م -5/1

 )به تشخیص مراجع ذیصالح پزشکي( داشتن سالمت جسماني و رواني و توانایي براي انجام كاري كه به خدمت گرفته مي شوند -6/1

 هاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني در دستگاهبکارگیري نداشتن منع  -7/1

 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

 افرادي كه مجاز به شركت در این آزمون نیستند عبارتند از  :

 .آنها خدمت بازخرید و بازنشسته یا و اجرایي دانشگاه یا دستگاههاي پیماني و ثابت رسمي، مستخدمین  -1



تبصره: در صورت اشتغال داوطلبین در هر یک از دستگاه ها، مي بایست قبل از شروع بکار در شغل محل مورد نیاز این دانشگاه، انصراف 

 خود را از دستگاه هاي فوق الذكر ارائه نمایند .

 .دولتي مؤسسات و دستگاهها سایر و دانشگاه تابعه واحدهاي توسط شدگان اخراج یا و خدمت از شدگان انفصال -2

 انجام كار به سایر مؤسسات و یا دستگاه هاي اجرایي دارند . تعهد كه افرادي -3

 .شده آگهي تحصیلي رشته هاي در معادل تحصیلي مدارک دارندگان -4

  .شرایط احراز مندرج در آگهي درمقاطع تحصیلي اعالم شده  از )مرتبط و غیرمرتبط( باالتر تحصیلي مدارک دارندگان -5

بکارگیري، این  مراحل از یک هر در ،فراخواندر این  مذكور بندهاي مشمولین از یک هر شركت صورت در تسا ذكر به الزم

 گردد . مي بالاثر لغو و مزبور قرارداد ،قراردادصدور  صورت در حتي و محروم بعدي مراحل انجام داوطلب ازگرد،  محرز موضوع

 شرایط اختصاصی  -2

. )مالک محاسبه سن، مامایي كارشناسي تحصیلي رکمد دارندگان برايسال تمام  35حداكثر و  سن تمامسال  20حداقل  داشتن -1/2

 (30/03/1400تاریخ  –ثبت نام مي باشد اولین روز 

 در این آزمون هیچگونه ارفاق سني وجود ندارد . تبصره:

 مامایي ي در رشتهكارشناسمدرک تحصیلي دارا بودن  -2/2

 :ارسال مدارک و مهلت ثبت نامثبت نام، نحوه نحوه جهت ثبت نام،  مدارک مورد نیاز -3

در  01/04/1400( تا روز سه شنبه مورخ 30/03/1400از تاریخ انتشار آگهي )یکشنبه مورخ داوطلبان گرامي موظفند مدارک ذیل را 

 واحد –طبقه اول  –دانشگاه علوم پزشکي تربت حیدریه  – 1قره ني  –خیابان قره ني  :به آدرس (13صبح لغایت  8ساعات اداري )

  نمایند .برنامه ریزي، تأمین و توزیع نیروي انساني بصورت حضوري تحویل 

 فرم تکمیل شده ثبت نام در فراخوان 

 4  با پشت زمینه سفید و پشت نویسي شده 3*4قطعه عکس 

 سري(1مه )اصل و تصویر تمام صفحات شناسنا  

 ( )سري(1اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر و فرزندان )در صورت تأهل 

 ( 1اصل و تصویر كارت ملي پشت و رو)سري 

 ( 1اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلي)سري 

 ( 1اصل و تصویر گواهي پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان)سري 

  سري(1)اصل مدارک دال بر بومي بودن به همراه تصویر آن 

 . در صورت نیاز به مدارک دیگر متعاقباً نوع مدارک و نحوه ارسال از طریق سایت اعالم خواهد شد 



واهد مدرک تحصیلي از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعي بر اصالت مدارک نخ: 1تبصره 

 . بود

. لذا خواهشمند تمدید نخواهد شدبا عنایت به محدودیت زماني تا برگزاري زمان آزمون مصاحبه، مهلت ثبت نام به هیچ عنوان  :2تبصره 

  . نسبت به ثبت نام اقدام نمایند ،است در اسرع وقت و قبل از پایان مهلت اعالم شده

مهلت ثبت نام تحویل و یا از طریق دیگري ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و به مدارک ناقص و یا مداركي كه بعد از  :3تبصره 

 مدارک تحویلي به هیچ وجه مسترد نمي شود .

 : مصاحبه زمان اخذ کارت ورود به جلسه و برگزاری آزمون -4

دانشگاه علوم پزشکي  سایتاز طریق  مصاحبه مکان برگزاري آزمون و همچنین زمان و مصاحبه آزمون اخذ كارت ورود به جلسه زمان

زمان و مکان موظف هستند جهت آگاهي از متقاضیان محترم  .خواهد شداعالم  و خدمات بهداشتي و درماني تربت حیدریه متعاقباً

 .اعت یکبار به سایت مراجعه نمایندس 24حداقل هر  برگزاري آزمون مصاحبه،

 عبارتند از :مصاحبه  آزمون مواد  -5

 خواهد صورتماما  شغلي رشته با مرتبط مصاحبه ، آزمونكنندگان نام ثبت معلومات و تخصصي توانمندیهاياطالعات  سنجش براي

 . پذیرفت

 امتیازات و سهمیه ها  -6

 كلیه سهمیه جذب نیرو در این فراخوان به داوطلبان آزاد در صورت برخورداري از مفاد مندرج در آگهي، به ترتیب نمره فضلي، بشرح

 ذیل اختصاص خواهد یافت :

 .صرفاً افراد بومي شهرستان هاي تربت حیدریه، زاوه و مه والت مجاز به ثبت نام مي باشند در عنوان شغلي ماما، *** 

 ضوابط بومی گزینی :

برخورداري از در صورت و  "هاي تربت حیدریه، زاوه و مه والت بومي شهرستان"صرفاً با متقاضیان در این آزمون اولویت جذب 

 و به ترتیب مجموع نمره فضلي آزمون مصاحبه مي باشد . شرایط مندرج در یکي از بندهاي ذیل

 با شهرستان محل مورد تقاضا یکي باشد .مندرج در شناسنامه داوطلب شهرستان محل تولد الف( 

ممهور به مهر نیروي انتظامي )پاسگاه یا  ب( سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلي )براساس فرم پیوست(

 كالنتري محل( احراز گردد .



ج( داشتن سوابق تحصیلي در مقاطع ابتدایي، راهنمایي یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان 

استشهاد محلي مبني بر تأیید ساكن بودن مالک عمل قرار مربوطه مي تواند به عنوان تمام یا قسمتي از سابقه ده سال سکونت به شرط 

 گیرد .

 تبصره: آخرین تقسیمات كشوري در اولین روز ثبت نام، مالک عمل براي تعیین بومي شهرستان بودن خواهد بود .

 و توصیه های کلی تذکرات -7

ک تحصیلي )مقطع، رشته و گرایش تحصیلي( آنان با داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در این آزمون ثبت نام نمایند كه مدر -1/7

عناوین مدرک تحصیلي )مقطع، رشته و گرایش تحصیلي( مندرج در شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهي جذب یکسان بوده و همچنین 

 وي درج گردیده باشد.عنوان مدرک تحصیلي ثبت نامي )مقطع، رشته و گرایش تحصیلي( داوطلب، در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه 

ممنوع و در  ماما اعالم شده در عنوان شغليرک تحصیلي ااز مد باالتر و غیرمرتبط مدرک تحصیلي مرتبطشركت داوطلبان داراي تبصره: 

الاثر و از نفرات ذخیره داراي شرایط، جایگزین و بصورت پذیرش و حتي پس از شروع بکار این افراد، قرارداد فرد در شركت لغو 

 خواهد شد .

 داوطلبان جذب مي بایست سالمت جسماني و رواني و توانایي براي انجام كاري كه بکارگیري مي شوند را داشته باشند .  -2/7

مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین  -3/7

مغایرت بین اطالعاتي كه داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعالم مي نماید با مستنداتي كه در اعالم نتیجه شده و یا هر گونه 

  اولیه و بررسي مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود .

زمون، درخصوص پذیرش این دارندگان مدرک تحصیلي معادل، حق ثبت نام در این آزمون را ندارند و در صورت شركت در آ -4/7

 افراد ترتیب اثر داده نمي شود .

بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از  فراخوانمسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن  -5/7

است داوطلب از انجام  فراخواندر و جذب محرز شود كه داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج  مصاحبهمراحل ثبت نام، 

و از نفرات ذخیره داراي شرایط، جایگزین مراحل بعدي محروم خواهد شد حتي در صورت انعقاد قرارداد، قراداد مزبور لغو و بالاثر 

 خواهد شد .

مي  ظرفیت پیش بیني شده رعایتبا  ماما و رشته شغلي مصاحبه انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره كل مأخوذه در آزمون -6/7

باشد، مالک انتخاب، معدل افراد خواهد  باشد و در صورتیکه نمره كل دو داوطلب یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در فراخوان

 بود .

سایر شغل  در صورتي كه هر یک از شغل محل هاي اعالمي، فاقد شركت كننده و متقاضي واجد الشرایط باشد، از بین متقاضیان -7/7

 محل ها پذیرش به عمل خواهد آمد .



 علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تربت حیدریه به آدرس اینترنتي دانشگاه سایتطریق  از شدگان پذیرفته ساميا -8/7

.thums.ac.irwwwhttp://   اعالم خواهد شد و پذیرفته شدگان اصلي پس از اعالم اسامي حداكثر یک هفته فرصت خواهند

 داشت جهت تکمیل مدارک و طي مراحل جذب به واحد برنامه ریزي، تأمین و توزیع نیروي انساني دانشگاه مراجعه نمایند .

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمي در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه براي  -9/7

، قبولي فرد كان لم یکن تلقي شده و از افراد ذخیره بجاي وي به بموقعتکمیل پرونده گزینشي مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه 

 .گزینش معرفي خواهد شد 

علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني از طریق سایت اینترنتي دانشگاه  آزمون مصاحبههرگونه اطالع رساني در خصوص  -10/7

به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند كرد )داوطلبان موظفند تربت حیدریه 

، هر روز به سامانه جذب نیروي انساني مصاحبه تا زمان برگزاري آزمون مصاحبه یه هاي مربوط به آزمونجهت اطالع از آخرین اطالع

 دانشگاه مراجعه نمایند( .

تکمیل فرم درخواست شغل مي باشد الزم است در تکمیل آن نهایت دقت را به  ،باتوجه به این كه مالک ثبت نام از متقاضیان -11/7

 الحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود .عمل آورده و هیچگونه اص

 . باشد مي میسر گزینش مراحل طي از پسمصاحبه  آزمون شدگان پذیرفته نهایي انتخاب -12/7

فراغت از تحصیل، حداكثر آخرین روز ( و مالک عمل براي تاریخ گواهي 30/03/1400اولین روز ثبت نام ) مالک محاسبه سن،  -13/7

 ( مي باشد .01/04/1400) نام ثبت



 بسمه تعالي

 درخواست شغل فرم

 فراخوان شناسایی و بکارگیری ماما )پزشک خانواده(     

 ، درمانی تربت حیدریهبهداشتیدانشگاه علوم پزشکی وخدمات                                                             
 

 نام : -2 نام خانوادگی : -1

 زن  جنس : -4 نام پدر:-3

 بخش :                       شهرستان :                 محل تولد : استان :       - 6         13............./....../......تاریخ تولد :       ... -5

 محل صدورشناسنامه: -9 شماره م ی:  -8 شماره شناسنامه : -7

 مجرد  -           2وضعیت تاهل: متاهل  -11 دین :                            مذهب :       -10

       وضعیت بومی :      -15

   .الف( شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه با شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و مه والت یکی می باشد

   ب( سکونت به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد مح ی ممهور به مهر نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل(
و پرورش شهرستان مربوطه به ج( داشتن سوابق تحصی ی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و مه والت با تأیید اداره آموزش 

    عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد مح ی مبنی بر تأیید ساکن بودن
 یا خدمت فوق را سپری نموده اند(  )برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام تعهدات قانونی هستندپیراپزشکان  مشمولین خدمت پزشکان و  -17

 ........ سال             ........ ماه       .......روز     :  .....................                                          مدت سابقه خدمت..................محل خدمت: 

 آخرین مدرک تحصی ی :        -18

                              کارشناسیالف(   

 ....................... معدل :            گرایش تحصی ی :......................................                      رشته تحصی ی : ......................................     

 ...................................... صیل :استان محل تح         دانشگاه محل تحصیل :  ...................................... 

  13.........../........../..تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصی ی :   .. -19

 ..................................................................محل جیرافیایی مورد تقاضا )فقط یک محل(: ..... -18   ..........................شیل مورد درخواست :  ..................... -20

 ........................................ روستا................................................ بخش ............................... شهرستان ..................................نشانی کامل محل سکونت :  استان ......... -21

     .....        ............ کدپستی ..................................................................................................آدرس دقیق : .................................................................................................................

 ........................................................ شماره ت فن برای تماس ضروری: .......................................................... شماره ت فن همراه .................................شماره ت فن ثابت ....

شرکت در ............................اینجانب .............. ضی  سایی و بکارگیری نیروی ماما .... متقا شنا شتی درمانی تربت حیدریه فراخوان  شکی و خدمات بهدا شگاه ع وم پز متن  ،دان

صحت ک ی سئولیت  ضای فوق را تکمیل نموده ام و م سپس تقا صورت اثبات خالف  به عهده می گیرم و ه مندرجات آن راآگهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و  در 

 از خود س ب می نمایم . دانشگاهاظهارات اینجانب در هر مقطع زمانی )قبل و بعد از پذیرش( هرگونه حقی را برای جذب در آن 

 امضاء و اثر انگشت متقاضی                                                                                                 1400تاریخ تنظیم فرم :      ....../....../

 

محل الصاق 

 عکس



 بسمه تعالی
کارگیری ماما )زپکش خانواده(سکونت جهت شرکت رد  استشهاد محلفرم »  « 1400خرداد  – فراخوان شناسایی و ب

ستان  .............................. فرزند .............................. کد ملی .............................. از مطلعین و معتمدین اینجانب شهر ضا دارم که  محل تقا

 . محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند
 

 با تشکر                                                         

 امضاء و اثر انگشت                                                                                             
 

ضر در بخش ضاء کنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده باال در حال حا ستان .............................  اینجانبان ام شهر  .......................

ساکن بوده و مدت ............ سال ............ ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است .  
 

و اثر انگشت  ءامضا           نمایم.     یاینجانب .............................. به کد ملی .............................. صحت مراتب فوق را گواهی م

و اثر انگشت  ءامضا          نمایم.      اینجانب .............................. به کد ملی .............................. صحت مراتب فوق را گواهی می

و اثر انگشت  ءامضا         نمایم.       ............ صحت مراتب فوق را گواهی میاینجانب .............................. به کد ملی ..................

 

تکمیل گردد. (پاسگاه یا کالنتری محل)این قسمت توسط نیروی انتظامی 
 

  .  باشد یید این .......................................... میأفوق مورد ت موراد
         

 ءامضا -محل مهر                                                                           

 پاسگاه یا کالنتری محل                                                                              
 

 

باشند، الزامی  فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستانی که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ده سال سکونت می تکمیل این 

 .  است

یید اداره آموزش و پرورش أند، با تداوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باش 

و تکمیل این فرم برای احراز  مند گردند شهرستان مربوطه صرفاً میتوانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره

 باشد .  سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر، الزامی می

تواند از  یید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا، در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد، میأتچنانچه متقاضی برای  

 .  یک نسخه دیگر از این فرم نیز برای این منظور استفاده کند

در آزمونهای استخدامی امتحانات ( ها به جز شهرستان تهران و مراکز استان) مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی این فرم صرفًا جهت بهره 

 . باشد مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور می


