
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9911 مرداد 

و بکارگیری جذبراخوان ف آزمون دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در  

به صورت شرکتی فوریتهای پزشکیبالینی  کارشناس/کاردان   



 

 
 

ی رممان رانشراا  لوم  زششریی و خدمات بهداشیی  بکف قکامرار  کمدمیه خدمات بهداشریی رممانی کیم  ب  تکب  تعاونی شرکت   

  ای جارزایاا  اومژانس خدم  رم خمر جه   انسانی میخصص و میعهد مممر نماز رم ماسیای تأممن نمکویرم نظک رامر  تکب  کمدمیه

شغوی  رم مشریه های تکب  کمدمیه  4مه والت، زایاا  اومژانس جار  ای بایگ و زایاا  اومژانس شرهکی شررام    شرهکسریا    مماندهی 

 رم وضای مقابیی ما از بکیق وکاخما  شکایطاوکار واجد از ، نمکوی شکتیینفک  51، تعدار تامرا  و تامشراا  بایمای وممییهای زششیی 

و اککاز صرریکم  های لرممی  وآزمم  لروی و تخصررصرری  تیبی از بکگشامی آزمم   زسنظک گکوین اویمییهای مکبمبه و  و با رم

 رقمق مطایعه و سپس، رلمت به هریامی نراید. خماهشراد اس  مفار وکاخما  ما بصممت ذیل هرچامن با رم نظک گکوین سرایک شرکایط  

 . نسب  به ثب  نا  اقدا  نرایمد

 تذکرات :

 ابلقو رم صممت مضای  از نحم  خدمیی و نماز،  با شکت  بکف قکامرار بصممت ممق زذیکویه شدگا  نهایی  انعقار قکامرار -5

 . بمرتردید خماهد 

ه بایایکنیی  ... از بکیق سای  تامت و هکگمنه ابیع مسانی رم خصمص زما  و محل بکگشامی آزمم  و مصاکبه، نحم  صدوم -2

      انجا  خماهد شد. یذا راوبوبمن ممظف هسیاد جه  آگاهی از   http://employment.thums.ac.ir آرم 

 .سال  ییبام به سای  مکاجعه نرایاد  24ابیلمه ها کداقل هک 

  

 " به صورت شرکتی و بکارگیری نیرو جذبآگهی " 
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 محل مورد درخواست رشته شغلیعنوان 
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 شرایط احراز نوع پذیرش
 زن مرد

9 

کاردان/کارشناس 

بالینی فوریتهای 

 پزشکی

اومژانس شهکی زایاا  

 تکب  کمدمیه 4شرام  
 - 5 

 آزار/

 %21یثامگک ا

 یا تامرانی راما بمر  مدمک تحصموی تامشااسی

رم مشیه تحصموی وممییهای زششیی یا مدمک 

تحصموی تامشااسی رم مشیه های تحصموی 

زکسیامی یا همشبکی و هرچامن راشین گماهماامه 

 ( یا زایه رو 2مانادگی با آمبمالنس )ب

2 

کاردان/کارشناس 

بالینی فوریتهای 

 پزشکی

زایاا  اومژانس جار  ای 

 بایگ 

 شهکسیا  تکب  کمدمیه

 - 5 
 آزار/

 %21ایثامگک 

راما بمر  مدمک تحصموی تامشااسی یا تامرانی 

رم مشیه تحصموی وممییهای زششیی یا مدمک 

تحصموی تامشااسی رم مشیه های تحصموی 

زکسیامی یا همشبکی و هرچامن راشین گماهماامه 

 ( یا زایه رو 2مانادگی با آمبمالنس )ب

9 

کاردان/کارشناس 

بالینی فوریتهای 

 پزشکی

زایاا  اومژانس جار  ای 

 مماندهی 

 شهکسیا  مه والت

 - 5 
 آزار/

 %21ایثامگک 

راما بمر  مدمک تحصموی تامشااسی یا تامرانی 

رم مشیه تحصموی وممییهای زششیی یا مدمک 

تحصموی تامشااسی رم مشیه های تحصموی 

زکسیامی یا همشبکی و هرچامن راشین گماهماامه 

 یا زایه رو ( 2مانادگی با آمبمالنس )ب

 

  عمومیشرایط  -9

 جرهممی اسیمی ایکا  رم قانم  اساسیشااخیه شد  به رین مبمن اسی  یا ییی از اریا   الیقار -5/5

 راشین تابعم  ایکا  -5/2

 اییشا  به قانم  اساسی جرهممی اسیمی ایکا  -5/3

 زششیی(وم  ضکومت یا معاوم  قانمنی رائ  )بجش معاوم  انجا  خدم  ر -5/4

 اکرا و موان ممار مخدم ،لد  الیمار به رخانمات -5/1

 ؤثکسابقه محیممم  جشایی م نداشین -5/6

 . به خدم  گکویه می شمندبکای آ  موانی و تمانایی بکای انجا  تامی ته ، راشین سیم  جسرانی -5/7

 راما بمر  مدمک تحصموی از مؤسسات آممزشی معیبک -5/8



 هکگمنه مراملم  اسیخدا  رم رسیاا  های اجکایی تمسط آماء مکاجع قضایی و ذیصیحلد  وجمر  -5/9

 شرایط اختصاصی  -2

سال ترا  بکای  31کداتثک  تامرانی وسال ترا  بکای رامندگا  مدمک تحصموی  32 کداتثک، ترا سال  22 سن کداقل راشین -2/5

 (52/21/5399تامیخ  –مهو  ثب  نا  می باشد )میک محاسبه سن، کداتثک آخکین موز رامندگا  مدمک تحصموی تامشااسی 

 اضاوه خماهد شد :راوبوبا  به کداتثک سن مقکم  ،یمدیه های معیبکأذیل به شکط امائه ت* تبصک  : ممامر 

یسال و باالتک، وکزندا  آزارگا  ته کداقل ی( و %21وکزندا  جانبازا  بمس  و زاج رمصد ) جانبازا ، آزارگا ، وکزندا  شهداء، (ایف

 از شکط کداتثک سن معاف می باشاد .باالتک سابقه اسامت رامند، 

رمصد رم صممت ثب  نا  رم آزمم ، میوف به ملای  کداتثک سن های الی  شد  رم ذیل می باشاد. رم  21سایک مشرمیمن سهرمه ب( 

 ماهاد شد .غمک ایاصممت از ارامه وکایاد بیامگمکی کذف خ

 سال 1ممشا   خماهک و بکارم شهمد بههرسک، زدم، مارم،  -5

راوبوبانی ته رم جبهه ها به بمم راوبوبانه خدم  نرمر  اند به ممشا  کضمم رم جبهه و هرچامن مدت زما  بسیکی شد  و یا  -2

 اسیکاک  زششیی مزمادگا  راوبو  رم اثک مجکوکم  رم جبهه ها

 انجا  شد  ( مدت خدم  سکبازیج

ما به اسیاار قانم  خدم  زششیا  و زمکازششیا   )اجبامی یا رم قای  تردید بکح( ( راوبوبانی ته بکح خدم  نمکوی انسانی ممظفخ

 به ممشا  انجا  خدم  ومق ،انجا  رار  اند

( رم واکدهای تابعه رانشاا  می میقاضما  رم مشیه های یار شد  ته رم کال انجا  خدم  قانمنی )قانم  خدم  زششیا  و زمکازششیا 

 وکاخما  شکت  نرایاد .این  رم نری تمانادباشاد، 

: میقاضما  می بایس  رامای معاوم  یا گماهی زایا  انجا  بکح خدم  مکبمبه تا کداتثک آخکین موز مهو  ثب  نا  باشاد. 5تبصک  

 (52/21/5399)تامیخ 

 .سال بمشیک نخماهد بمر  51از رم هک کال اضاوه شد  به سن راوبوبا  نییه: مجرمع سامات 

 سانیی میک و باالتک 561راما بمر  قد  -2/2

 59و بمشیک از  32( تریک از BMIرامای شاخص تمر  بدنی ) -2/3

 یا زایه رو ( 2راما بمر  گماهماامه مانادگی با آمبمالنس )ب -2/4



ما  زس از  2( یا زایه رو  ما کداتثک 2م ، بایسیی اصل گماهماامه )ب( رم صممت قبمیی رم آزم5تبصک : راوبوبا  رامای گماهماامه )ب

کر تا  ی  و بیامگمکیتامیخ بکگشامی آزمم  تیبی امائه نرایاد. بدیهی اس  رم صممت لد  امائه اصل گماهماامه رم مدت تعممن شد ، 

 یین خماهد شد .

)بدین  جسرانی و مهامت های بدنی بکای امدار مسانی سکیع و صحمحراشین سیم  تامل جسرانی و موانی و هرچامن آمارگی  -2/1

 ماظمم از راوبوبا  واجد شکایط، آزمم  آمارگی جسرانی به لرل خماهد آمد( .

 نحوه ثبت نام  -9

 )تقاضانامه ثب  نا ( : ایایکنیی نا  ثب  وک  تیرملایف( 

  http://employment.thums.ac.ir به آرم بکیق سای  ایایکنیی از  بصممت ایییکونمیی و صکواًمیقاضما  ثب  نا  

صممت می زذیکر. یذا میقاضما  محیک  می بایسیی زس از مطایعه رقمق مفار وکاخما ، ماهارای ثب  نا  و سایک ممامر مکتبط با وکاخما  

 نسب  به ثب  نا  اقدا  نرایاد . ،ته رم هرا  صفحه قابل مشاهد  می باشد

الز  به ذتک اس  هک راوبو  تاها امیا  یک بام ثب  نا  ما رامر. یذا امیا  ثب  نا  بعدی وجمر نخماهد راش  و ثب  نا   : 5تذتک 

 اویمه میک لرل می باشد .

 شد  : اسین لیس وایل امسالب( 

 از و آمار  ذیل شکایط اسا  بک ما آ  وایل و نرمر  اسین زیک مشخصات با ما خمر زکساوی لیس قطعه یک بایس  می راوبو 

 : نراید امسال آزمم  سامانه بکیق

 ته رم سال جامی گکویه شد  باشد )لیس ترا  مخ( . 3×4لیس  -

 باشد . JPGوکم   با باید وقط شد  اسین لیس -

 . زمیسل باشد 322×422و کداتثک  222×322کداقل  باید شد  اسین لیس انداز  -

 .باشد  ییه هکگمنه و ماااه مهک، اثک واقد و مشخص واضح، باید راوبو  تصمیک -

 . باشد بمشیک بای  تموم 72 از نباید لیس شد  ذخمک  وایل کج  -

 . باشد شد  کذف باید شد  اسین لیس زاید کاشمه های -

 . باشد سفمد زمماه رامای و منای لیس االمیا  کیی -

 اصل لیس از اس  الز  راوبوبا  و باشد نری قبمل قابل ...( و شااساامه موی، شااسایی )تامت تامتهای موی از لیس اسین: 5تذتک 

 . نرایاد اسین به اقدا  ومق، تمضمحات با مطابق و



 با تمجه. مماکرر سو  وی از آزمم  رم شکت  کق و شد  بابل راوبو  نا  ثب  غمکمعیبک، لیس امسال صممت رم: )مه ( 2تذتک 

 بکای راوبوبانی اتثکاً ممضمع این ته راوبوبا ، لیس امسال رم اشیبا  رمخصمص قبوی، های آزمم  رم آمد  وجمر به مشییت به

 بک لیو  می رهمد، انجا  ها ن  تاوی تمسط ما خمر نا  ثب  چاانچه مماکرر تمدأت اس ، رار  مخ تااد می نا  ثب  ن  تاوی رم ته

 امسال شرا لیس به جای ریاکی راوبو  لیس اشیباهاً تا نرایمد رق  امسایی لیس تایکل به نسب  کیراً نامی، ثب  ابیلات تایکل

 مویام وی با مقکمات و مطابق توقی میخوف لاما  به وکر راوبو ، بکف از اشیباهی لیس امسال صممت رم ته اس  بدیهی .ناکرر

 . شد خماهد

 تموم بای ( . 222شد  )با کج  تریک از  اسین ومش بانیی وایل امسالپ( 

 تموم بای ( . 222شد  مدامک رال بک ایثامگکی )با کج  تریک از  اسین وایل امسالت( 

: ثب  نا  وقط از بکیق سای  صممت می زذیکر. یذا از امسال مدامک به صممت رسیی و یا مکاجعه کضممی جه  رمخماس  5تذتک 

اثکی رار  نخماهد شد. ضرااً رم صممت یشو   شغل خمرامی نرایمد. بدیهی اس  به رمخماس  های رسیی و کضممی همچ گمنه تکتم 

 میعاقباً الی  خماهد شد . ،رمیاو  اصل مدامک

نشر  اسیخدا  مکاکل زایا  تا و نرمر  یارراش  ما خمر مهامکی تد ،نا  ثب  زایا  از زس باید آزمم  رم شکت  میقاضما : 2تذتک 

 . نرایاد ناهدامی خمر

   51565115  کساب شرام راوبوبا  به  تخصصی آزمم به لاما  کق شکت  رم  هزار تومان معادل چهل و پنج ریال 000/050: مبوغ 3تذتک 

ما  زکراخ  نرمر  و اسین ومش زکراخیی   مرکزی  شعبه   رفاه نشر بانک  حیدریه  خدمات بهداشتی درمانی حکیم طب تربتتعاونی شرکت   باا 

ضرااً ومش زکراخیی رم موز آزمم  بهرکا  تامت شکت  . ایایکنیی مشخص شد  اس ، بامگذامی نرایمدرم محوی ته رم سامانه ثب  نا  

  رم جوسه آزمم  اخذ خماهد گکرید .

 به ثب  نا  ناقص و یا امسال مدامک ناقص تکتم  اثک رار  نخماهد شد و وجم  زکراخیی به همچ وجه مسیکر نری شمر . تبصک (

 آزمون :شرکت در کارت برگزاری آزمون و نحوه دریافت زمان  نام،مهلت ثبت  -0

نا  ایایکنیی نسب  به ثب   52/21/5399مممخ  جرعهموز وق   یغای  زایا  25/21/399مممخ  شابهچهاممیقاضما  محیک  ممیماناد از موز 

 یذا با تمجه به لاما  تردید نخماهد شد.اقدا  نرایاد. با لاای  به محدوری  زمانی تا بکگشامی زما  آزمم ، مهو  ثب  نا  به همچ 

اکیرال ایجار مشیل رم زهاای باند رم موزهای زایانی به لو  کج  باالی ثب  نا ، خماهشراد اس  رم اسکع وق  و قبل از زایا  مهو  

 .  دنسب  به ثب  نا  اقدا  نرائم ،الی  شد 

 به آرم سای  ایایکنیی جه  مشاهد  و زکیا  بک موی  52/21/5399شابه مممخ ییتامت شکت  رم آزمم  مذتمم از موز 

http://employment.thums.ac.ir   . قکام خماهد گکو 



بکگشام خماهد شد. سال  شکوع و محل بکگشامی آزمم  بک موی تامت شکت  رم آزمم   54/21/5399مممخ  سه شابهآزمم  رم موز 

 رمج و به هااا  زکیا  تامت به آگاهی راوبوبا  خماهد مسمد . 

الز  به ذتک اس  صدوم تامت شکت  رم آزمم ، به ماشیه تأیمد ابیلات امسایی از سمی راوبوبا  نبمر  و مدامک راوبوبا ، زس از 

 زمم  مممر بکمسی قکام خماهد گکو  .اجکای آ

 ذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی:* ت

با تمجه به ایایه الی  نیمجه اویمه )معکوی اوکار بکای بکمسی مدامک( بکاسا  ابیلات ثب  نامی )خمر اظهامی( راوبوبا  و امیمازات و 

گمکر و به ریمل ایایه رم هااا  بکمسی مدامک، هکگمنه تغممک رم ابیلات وامر نا  صممت می آرمه های قانمنی انیخاب شد  تمسطسه

ازر، ه ما با اخییل مماجه می سرد الی  نیمجرل وکایاره گکرر، ترشد  به نحمی ته ماجک به بهک  مادی راوبو  از اویمی  یا امیماز مکبمب

صممت  ن خصمص اگک رم تاوی   ایایکنیی )بوک  تقاضانامه ثب  نا رمو ...( ثامگکی یذا الز  اس  ومور ابیلات مذتمم )وضعم  ای

 اتریح ابیلرمی گمکر( با رق  و صداق  صممت گمکر، چکا ته با تمجه به مشییت به وجمر آمد  رم آزمم  های قبوی، امیا  اص

 باشد . امیانپذیک نری دامک به همچ وجهری مرا  بکمسرمم رم هاارمذت

 در صورت درخواست ارسال یا ارائه اصل مدارک :مدارک مورد نیاز  -5

  با تمجه به ایایه رم زما  آزمم  همچامنه مدمک و مسیاداتی جه  بکمسی صح  ابیلات ثب  شد  رم وک  ثب  نا  از اوکار اخذ  

ک ذیل ما جه  بکمسی امائه الی  خماهد شد، ممظفاد مدام اویمه نری گکرر، یذا راوبوبا  گکامی ته اسامی آنها به لاما  زذیکویه شد 

 نرایاد. نحم ، زما  و آرم  محل تحمیل مدامک میعاقباً الی  خماهد شد .

  زکیا  بکگ ثب  نا  رم وکاخما 

 3  با زش  زمماه سفمد و زش  نمیسی شد  3*4قطعه لیس 

 ( 5اصل و تصمیک ترا  صفحات شااساامه)سکی  

  سکی(5تأهل( )اصل و تصمیک ترا  صفحات شااساامه هرسک)رم صممت 

 ( 5اصل و تصمیک تامت موی زش  و مو)سکی 

 ( 5اصل و تصمیک آخکین مدمک تحصموی)سکی 

   سکی( 5)اصل و تصمیک گماهی زایا  بکح مشرمیمن خدم  زششیا  و زمکازششیا  یا معاوم  از آ 

   ک تا زش  و مو یا گماهی ته کداتث)بجش معاوم  زششیی( اصل و تصمیک تامت زایا  خدم  نظا  وظمفه لرممی و یا معاوم  رائ

 سکی(5، زایا  خدم  نظا  وظمفه ما تأیمد نراید . )مهو  ثب  نا  آزمم  آخکین موز

 کس  مممر از مکاجع ذیکبط اصل مدامک رال بک ایثامگکی 

 . رم صممت نماز به مدامک ریاک میعاقباً نمع مدامک و نحم  امسال از بکیق سای  الی  خماهد شد 

  



 ذکر مهم در خصوص مدارک مورد نیاز: * ت

شد، یذا  بکمسی خماهد و الی  نیایج اویمه آزمم ،با تمجه به ایایه مدامک میقاضما ، زس از تعممن نرکات راوبوبا  رم آزمم  تخصصی 

و ...( مغایک با شکایط مادمج رم این آگهی باشد، همچ گمنه کقی بکای میقاضی  وبوبا  )به ویژ  مدامک ایثامگکیرم صممتی ته مدامک را

و کیی رم صممت زذیکش نهایی، امیماز، اویمی ، یا سهرمه  آزمم  لرویایجار نخماهد تکر و رم هک مککوه از آزمم ، الی  نیایج اویمه، 

تحصموی زذیکویه شدگا  از مکاجع ذیکبط  مدمک مر. ضرااً مکبمبه از راوبو  سو  خماهد شد و راوبو  کق همچ گمنه الیکاضی ندا

 میک قطعی بک اصای  مدامک نخماهد بمر .گکرید و تطبمق اویمه انجا  شد ، اسیعی  خماهد 

 عبارتند از :تخصصی  کتبی آزمون مواد  -5

 وامماتمیمژی و راموهای ممجمر رم اومژانس، آمبمالنس و راموهای تجمیشی از ما  ومید  

  اومژانس های تکومایی و بکخممر با لمامض ناشی از آ  

  اومژانس های راخوی و بکخممر با لمامض ناشی از آ  

 )ممامر ویژ  )ابفال، سایرادا ، زنا  و اومژانس محمطی  

  اکمای مقدماتی و زمشکویه، تجمیش راموها و اسیفار  از رسیاا  شمک و سایک رسیاا  های مممر یشو 

به ازای هک گشیاه ای با الرال ضکی  رو بکاکی می گکرر. ضرااً به صممت چهام  سئمال 62تعدار رم مجرمع به آزمم  تیبی تخصصی 

 . شد ، یک زاسخ صحمح کذف خماهدزاسخ غوط سه

  http://employment.thums.ac.ir به آرم ایایکنیی  سای ( رم صممت تغممک ممار و ماابع آزمم ، ممضمع از بکیق 5تبصک  

 ابیع مسانی خماهد شد .

ی صکواً اوکاری ته کد نصاب نرک  آزمم  تیبمی باشد،  لرویآزمم  بصممت تکتمبی از آزمم  تیبی و با لاای  به ایایه این ( 2تبصک  

  . رلمت خماهاد شد لرویآزمم  به  ،ما اخذ نرمر  اند

( سه نفک رامای تخصصی رمصد ممانامن امیماز )نرک  آزمم  تیبی 12تخصصی تس  کداقل  نرک  آزمم  تیبیکد نصاب ( 3تبصک  

 می باشد . باالتکین امیمام آزمم 

رانشاا  کد نصاب نرک  آزمم  تیبی، تا تیرمل ظکوم  تاهش  رم صممت تشخمص( رم صممت لد  تأممن نمکوهای مممر نماز، 4تبصک  

 . خماهد شدرار  

( نرک  تل آزمم  تیبی )زس از اکیساب سهرمه ها و ضکای ( %12رمصد ) 12بکاسا  وز   زذیکویه شدگا اکیساب نرک  نهایی ( 1تبصک  

 ر .خماهد بم آزمم  لروی( نرک  %12رمصد ) 12و 

  



 اولویت های قانونی و نحوه اعمال آنها :امتیازات و   -7 

به مریف مجمز(  چهام)سهرمه آزمم   %21 جامع خدمات مسانی به ایثامگکا ،قانم   25جه  اجکای مار   سهرمه ایثامگکا : -7/5

جانبازا ، آزارگا ، هرسک و وکزندا  شهداء، هرسک و وکزندا  جانبازا  بمس  و زاج رمصد و باالتک، هرسک و وکزندا  ) ایثامگکا  مشرمل

 بکاسا  سازوتام ذیل اخیصاص می یابد :( شهمد خماهک و بکارمزدم، مارم، آزارگا  رامای ییسال و باالی ییسال اسامت و 

 ،رمصد ایثامگکا  میوفاد جه  بهک  مادی از سهرمه مذتمم 21با هراهاای بعرل آمد  با بامار شهمد و اممم ایثامگکا  مشرمیمن سهرمه * 

 .  شکت  نرایاد و با سایک ایثامگکا  مشرمل سهرمه به مقاب  بپکرازند آزمم  تیبی تخصصیرم 

 آزمم  رم شکت  بکیق از ، صکواًرمصد ایثامگکا  21از محل سهرمه  ایثامگکا  معکوی شد  از سمی بامار شهمد و اممم ایثامگکا  جذب

 انجا  و از بمن آنها بکاسا  باالتکین نرک  مییسبه آزمم  تیبی و غمکرانشجم( مشرمل )بمیام ایثامگکا  و شاهد وکزندا  بمن و مقاب 

سن )تا سقف تعممن شد  کداتثک و ملای  شکط  آزمم  نرکات نصاب کد تس  زذیکش بعرل می آید. یذا لرویآزمم   و تخصصی

بدیهی اس  سایک شکایط اخیصاصی رمج شد   باشد. نری ایشامی ، شد تعممن سهرمه کد مذتمم رم راوبوبا  بکای مین آگهی( بکاسا 

 رم آگهی، الز  و ضکومی خماهد بمر .

 نها رم گکو  ایثامگکی، می بایس  به تأیمد بامار شهمد و اممم ایثامگکا  اسیا  بکسد .ایثامگکی اوکار و شرمل آوضعم  : 5تذتک 

رمصد قکام ناکویه اند )شاغل و رانشجم(  21ضمابط جامی رم شرمل سهرمه بیامگمکی : رم صممت شکت  ایثامگکانی ته کس  2تذتک 

( از بکیق مقاب  با سایک راوبوبا  آزار صممت می زذیکر ته رم این رمصد 1و  رمصد 21و هرچامن جذب مازار بک سهمره ایثامگکا  )

 صممت تس  کدنصاب ایشامی خماهد بمر .

تومه سهمره جذب زس از تسک سهرمه های ایثامگکا ، به سایک راوبوبا  رم صممت بکخممرامی از شکایط مادمج رم  سهمره آزار: -2/7

 تکتم  نرک  وضوی، اخیصاص خماهد یاو  .آگهی و تس  کدنصاب نرک ، به 

         ته رم زما  بحکا  تکونا رم مدیکی  کمارث و اومژانس  کارکنان قرارداد موقت ساعتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهتبصک : 

      بیامگمکی  ذب وج تح  لاما  تامرا  و تامشاا  بایمای وممییهای زششیی زمش بمرامسیانی رانشاا  لوم  زششیی تکب  کمدمیه

نرک  مییسبه آزمم  تیبی تخصصی،  %32تا سقف  ،آزمم این شکت  رم  به ماظمم، ، رم صممت مضای  از نحم  لرویکر آنا شد  اند

  به نرک  تل آزمم  تیبی آنا  اضاوه خماهد شد .

 تذکرات -6

آزمم  ما این کق شکت  رم  ،اجکایی سایک رسیاا  های زمرانی رانشاا  و و مسری اوکار بازنشسیه و بازخکید شد  و مسیخدممن -8/5

 ندامند .

تاممادا  مافصل از خدم  و هرچامن تاممادا  اخکاج شد  تمسط سایک مؤسسات و واکدهای تابعه وزامت بهداش ، رمما  شکت   -8/2

 . مرامع می باشدآزمم  این  و آممزش زششیی رم



 رم این آزمم  ما ندامند .کق شکت  رامندگا  تامت معاوم  زششیی،  -8/3

رم  واز مدمک تحصموی شکایط اککاز مممر نماز مادمج رم آگهی جذب مرامع  باالتک مکتبط مدمک تحصمویشکت  راوبوبا  رامای  -8/4

ماهد خو از نفکات ذخمک  رامای شکایط، جایاشین یاثک و بیغم رم شکت   صممت زذیکش و کیی زس از شکوع بیام این اوکار، قکامرار وکر

 شد .

آزمم  ما ندامند و رم صممت شکت  رم آزمم ، رمخصمص زذیکش این این کق ثب  نا  رم  ،رامندگا  مدمک تحصموی معارل -8/1

 اوکار تکتم  اثک رار  نری شمر .

 * تذکر خیلی مهم : 

راوبوبا  صکواً رم صممتی می تماناد رم این آزمم  ثب  نا  نرایاد ته لاما  مقطع تحصموی، مشیه تحصموی و یا گکایش مشیه تحصموی 

یذا راوبوبانی ته مقطع تحصموی، مشیه  (.باشد )مطابق با جدول شغل محلآنا  به بمم تامل و مشخص رم شکایط اککاز مشاغل ذتک شد  

 مشیه تحصموی آنها رم آگهی رمج نشد ، از ثب  نا  رم این وکاخما  جداً خمررامی نرایاد . -تحصموی و یا گکایش

م با ملای  ظکوم  زمش بمای شد  می باشد. ر ورم هک مشیه شغوی  االتکین نرک  تل مأخمذ  رم آزمم انیخاب راوبوبا  به تکتم  ب -8/6

اشد، ابیدا نرک  آزمم  تمانرادی های تخصصی میک انیخاب خماهد بمر و ییسا  و مازار بک ظکوم  ب ممامری ته نرک  تل رو راوبو 

، یهلوم  زششیی تکب  کمدم رم صممت بکابک بمر  نرک  آزمم  تمانرادی های تخصصی، انیخاب اصوح از سمی هسیه گشیاش رانشاا 

 میک لرل قکام خماهد گکو  .

یبی مقدوم نباشد، آزمم  تخصصی ت لوم  زششیی تکب  کمدمیهتبصک : رم صممتی ته انیخاب اصوح از سمی هسیه گشیاش رانشاا  

 مجدراً بکگشام و نیایج آ  میک لرل قکام خماهد گکو  .

بکابک زذیکویه شردگا  مککوه اول آزمم ، جه  بکمسی   3و اسریخکاج نیایج اویمه، وهکسر  اسرامی     تیبی زس از بکگشامی آزمم  -8/7

  http://employment.thums.ac.ir به آرم صح  و سق  مدامک خمر اظهامی رم هااا  ثب  نا ، از بکیق سای  ایایکنیی 

مدامک مثبیه از وهکسر  مکبمبه کذف گکرند، از سایک شکت    الی  خماهد گکرید. بدیهی اسر  به ممشا  اوکاری ته به ریمل لد  امائه 

 تاادگا  رم آزمم  به تکتم  مادمجات آگهی رلمت بعرل خماهد آمد .

نمش بکگشام می گکرر، رم هک مشیه محل از مما  راوبوبانی ته با  لروی، آزمم    به ایایه لیو  بک آزمم  تیبی تخصرصری  با لاای -8/8

بکابک تعدار مممر  3یحاظ اویمی  های قانمنی مادمج رم آگهی و نرک  تل آزمم  تخصرصی تیبی، رامای متبه باالتکی هسیاد، به ممشا   

، نسررب  به انیخاب و آزمم  لرویانجا  رلمت خماهد شررد و زس از  آزمم  لروینماز )زس از بکمسرری و تأیمد مدامک(، جه  انجا  

یی تکب  لوم  زششبه هسریه گشیاش رانشاا    اقدا  و زذیکویه شردگا  نهایی  آزمم  اویمه به لاما  نیایج بکابک مممر نماز (5یک )معکوی 

  د شد .اخماه معکویکمدمیه 



 http://employment.thums.ac.irبه آرم  از بکیق سای  ایایکنیی  آزمم هکگمنه ابیع مسرانی رم خصرمص    -8/9

. اسامی زذیکویه شدگا  نمش از بکیق سای  مذتمم بکیق رمیاو  خماهاد تکر از اینخماهد بمر و راوبوبا  ابیلات مممر نماز خمر ما 

الی  خماهد شرد و زذیکویه شردگا  اصروی زس از الی  نهایی نیایج، کداتثک هف  موز تامی وکصرر  خماهاد راش  جه  تیرمل    

ممت رم ص مکاجعه نرایاد و رم رانشاا  لوم  زششیی تکب  کمدمیه نرایاد  شرکت  مسیقک مدامک و بی مکاکل جذب و بیامگمکی به 

لد  مکاجعه زذیکویه شدگا  جه  امائه و تیرمل مدامک رم مهو  مقکم و یا انصکاف آنا ، از زذیکویه شدگا  ذخمک  جه  شکوع بیام 

 24)راوبوبا  ممظفاد جه  ابیع از آخکین ابیلمه های مکبمط به آزمم  تا زما  بکگشامی آزمم ، هک  رلمت بره لررل خماهد آمد .  

 مکاجعه نرایاد( سای  مذتممبه  سال  ییبام

تا  ی  یین د  ، خیف ابیلات الی  شرد  تمسرط راوبو  محکز شمر، مکاکل بی ش  اسریخدا  چاانچه رم هک یک از مکاکل  -8/52

 یغم و بیاثک می گکرر . با شکت  قکامرار وکرکی  و ، قکامرارتوقی خماهد شد و رم صممت صدوم 

ثب  نا  از میقاضما  تیرمل وک  رمخماس  شغل ایایکنیی می باشد الز  اس  رم تیرمل آ  نهای  رق   باتمجه به این ته میک -8/55

  ما به لرل آومر  و همچامنه اصیکاتی زس از ثب  نا  قابل زذیکش نخماهد بمر .

ی، دیه تمانرادی های جسری، موانبیامگمکی زذیکویه شدگا  نهایی رم آزمم  ته مکاکل قانمنی ما بی نرمر  باشاد، مامط به تأیم -8/52

 . خماهد بمرذهای و ککتیی اوکار 

م یا تامیخ صدو زایا  خدم  نظا  وظمفهتامیخ  و تحصرموی تامیخ اخذ مدمک  میک محاسربه سرن، تامیخ وکاغ  از تحصرمل،    -8/53

 می باشد .  (52/21/5399) نا  ثب  کداتثک آخکین موز مهو  )آقایا ( راوبوبا معاوم  رائ  تامت 


