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شناسایی دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در فراخوان 

 و دعوت به همکاری

با   مبارزه پیشگیری وکاردان / کارشناس 

تغذیه بیماریها و کارشناس     



 راخوان شناسایي و دعوت به همکاريف

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 بهداشتيدانشگاه علوم 

، شناسائي و با درنظر گرفتن اولویتهاي  را از طریق فراخوان تغذیه کارشناس و پیشگیري و مبارزه با بیماریهاکارشناس /  کاردان هاي

صالحیت عمومي توسط هسته گزینش دانشگاه و همچنین  تأییدصورت نیاز بعد از برگزاري آزمون مصاحبه تخصصي و  مربوطه و در

به جایگزیني نیروهاي خروجي از طرف قرارداد شرکت شفایاب کردستان  شرکتي حاشیه شهربا در نظر گرفتن سایر شرایط، بصورت 

بدیهي  ، د. با توجه به اینکه فراخوان منتشره به منزله شناسائي متقاضیان میباشددعوت به همکاري نمایپایگاه ها و مراکز حاشیه شهر 

گیري براي دانشگاه ایجاد نمي نماید لذا در صورت نیاز بعد از طي ان هیچ گونه تعهدي را جهت به کاراست ثبت نام در این فراخو

همکاري صورت مي پذیرد. خواهشمند است مفاد فراخوان را  دعوت به مراحل قانوني از بین متقاضیان و با عنایت به مفاد فراخوان،

 .  بصورت دقیق مطالعه و سپس نسبت به ثبت نام اقدام نمایید

 تذکرات : 

 .  دانشگاه میتواند از بین ثبت نام کنندگان در صورت نیاز دعوت به همکاري نماید -1

نیروهاي دعوت شده به هیچ وجه امکان انتقال یا جابجائي ندارند. لذا حتماً در انتخاب محل  ،در صورت دعوت به همکاري -2

 .  درخواست دقت الزم را مبذول دارید

 بصورت ، قراردادهاکسب حد نصاب نمره ارزشیابي سالیانه و نیاز واحد در صورتانعقاد قرارداد بصورت موقتي مي باشد  -3

 تمدید خواهد شد .یکساله 

علوم پزشکي و  اینترنتي دانشگاه اطالع رساني در خصوص زمان و محل برگزاري آزمون مصاحبه و ... از طریق سایت هرگونه -4

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

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

  



 لیست مشاغل مورد نیاز
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 محل درخواست شغلعنوان 

 جنسیت

 شرایط احراز تعداد

 مرد
 مرد/زن زن

1 

کاردان / 

کارشناس 

پیشگیری و 

مبارزه با 

 بیماریها

 شهرستان تربت حیدریه

مرکز خدمات جامع سالمت 

شهرک روستایی  –شهری 

پایگاه غیر  /ولی عصر

 شهرک ولی عصرضمیمه 

 

 

 

 

 

1 

ارا بودن مدرک تحصیلي د -1

در رشته کارشناسي  / کارداني

گرایش مبارزه با  -بهداشت عمومي 

 بیماریها

در این  نوننا   ياولویت بکارگیر- 2

 می باشود.با مقطع کارشواسی شغلی 

2 

کاردان / 

کارشناس 

پیشگیری و 

مبارزه با 

 بیماریها

 شهرستان تربت حیدریه

مرکز خدمات جامع سالمت 

روستایی  –شهری 

طالقانی / پایگاه 

 امام رضا

 

  

1 

دارا بودن مدرک تحصیلي  -1

در رشته کارشناسي  / کارداني

گرایش مبارزه با  -بهداشت عمومي 

 بیماریها

در این  نوننا   ياولویت بکارگیر- 2

 می باشود.با مقطع کارشواسی شغلی 

3 

کاردان / 

کارشناس 

پیشگیری و 

مبارزه با 

 بیماریها

 شهرستان تربت حیدریه

مرکز خدمات جامع سالمت 

شهری بهشتی / پایگاه 

 فجر

 

  

1 

دارا بودن مدرک تحصیلي  -1

در رشته کارشناسي  / کارداني

گرایش مبارزه با  -بهداشت عمومي 

 بیماریها

در این  نوننا   ياولویت بکارگیر- 2

 می باشود.با مقطع کارشواسی شغلی 

4 

/  کاردان

کارشناس 

پیشگیری و 

مبارزه با 

 بیماریها

 شهرستان تربت حیدریه

مرکز خدمات جامع سالمت 

شهری بهشتی / پایگاه 

 بهشتی

 

  

1 

دارا بودن مدرک تحصیلي  -1

در رشته کارشناسي  / کارداني

گرایش مبارزه با  -بهداشت عمومي 

 بیماریها

در این  نوننا   ياولویت بکارگیر- 2

 می باشود.با مقطع کارشواسی شغلی 

5 

کاردان / 

کارشناس 

پیشگیری و 

مبارزه با 

 بیماریها

 شهرستان تربت حیدریه

مرکز خدمات جامع سالمت 

روستایی  –شهری 

طالقانی / پایگاه 

 باهنر

 

  

1 

دارا بودن مدرک تحصیلي  -1

در رشته کارشناسي  / کارداني

گرایش مبارزه با  -بهداشت عمومي 

 بیماریها

در ای  نونا   ياولویت بکارگیر- 2

 می باشود.با مقطع کارشواسی شغلی 

 



6 
کارشناس 

 تغذیه

 شهرستان تربت حیدریه

مرکز خدمات جامع سالمت 

روستایی  –شهری 

 طالقانی

 

  
 1 

دارا بودن مدرک تحصیلي  -1

 کارشناسي در رشته علوم تغذیه

7 
کارشناس 

 تغذیه

 شهرستان تربت حیدریه

جامع سالمت مرکز خدمات 

 شهری بهشتی

 

  
 1 

دارا بودن مدرک تحصیلي  -1

 کارشناسي در رشته علوم تغذیه
 

  عمومیشرایط  -1

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

 داشتن تابعیت جمهوري اسالمي ایران -2/1

 اساسي جمهوري اسالمي ایرانالتزام به قانون  -3/1

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

 ؤثرعدم سابقه محکومیت جزایي م -5/1

)به تشخیص مراجع ذیصالح  داشتن سالمت جسماني و رواني و توانایي براي انجام کاري که به خدمت گرفته مي شوند -6/1

 پزشکي(

 هاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني دستگاهدر بکارگیري نداشتن منع  -7/1

 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

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

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

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

 انصراف خود را از دستگاه هاي فوق الذکر ارائه نمایند .

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

 انجام کار به سایر مؤسسات و یا دستگاه هاي اجرایي دارند . تعهد که افرادي -3

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

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



 بکارگیري، این موضوع مراحل از یک هر در ،فراخواندر این  مذکور بندهاي مشمولین از یک هر شرکت صورت در تسا ذکر به الزم

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

 شرایط اختصاصي  -2

. )مالک  تمام سال 40 مقطع کارشناسيدر و سال تمام  35در مقطع کارداني حداکثر و  سن تمامسال  20حداقل  داشتن -1/2

 (27/11/1400تاریخ  –ثبت نام مي باشد محاسبه سن، اولین روز 

 در این آزمون هیچگونه ارفاق سني وجود ندارد . تبصره:

گرایش مبارزه با  –در رشته علوم تغذیه و کاردان / کارشناس در رشته بهداشت عمومي  يمدرک تحصیلي کارشناسدارا بودن  -2/2

  بیماریها

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

 :مهلت ثبت نام

شنبه مورخ  چهار( تا روز 27/11/1400مورخ  چهار شنبهاز تاریخ انتشار آگهي )داوطلبان گرامي موظفند مدارک ذیل را 

دانشگاه علوم پزشکي تربت  – 1قره ني  –خیابان قره ني  :به آدرس (13صبح لغایت  8در ساعات اداري ) 04/12/1400

  نمایند .برنامه ریزي، تأمین و توزیع نیروي انساني بصورت حضوري تحویل  واحد –طبقه اول  –حیدریه 

 نفرم تکمیل شده ثبت نام در فراخوا 

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

 ( 1اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه)سري  

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

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

 ( 1اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلي)سري 

  سري(1) خدمت یا معافیت ) جهت آقایان ( کارت پایاناصل و تصویر 

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

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

 . نخواهد بود

. لذا 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 ،خواهشمند است در اسرع وقت و قبل از پایان مهلت اعالم شده

م تحویل و یا از طریق دیگري ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد به مدارک ناقص و یا مدارکي که بعد از مهلت ثبت نا :3تبصره 

 شد و مدارک تحویلي به هیچ وجه مسترد نمي شود .



 : مصاحبه زمان برگزاری آزمون -4

به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تربت حیدریه اینترنتي  سایتاز طریق  مصاحبه مکان برگزاري آزمون زمان و

زمان و مکان موظف هستند جهت آگاهي از متقاضیان محترم  .خواهد شداعالم  متعاقباً //:thums.ac.irwwwhttp. آدرس

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

 عبارتند از :مصاحبه  آزمون مواد  -5

 خواهد صورت شغلي هاي رشته با مرتبط مصاحبه ، آزمونکنندگان نام ثبت معلومات و تخصصي توانمندیهاياطالعات  سنجش براي

 . پذیرفت

 امتیازات و سهمیه ها  -6

رج در آگهي، به ترتیب نمره فضلي کلیه سهمیه جذب نیرو در این فراخوان به داوطلبان آزاد در صورت برخورداري از مفاد مند

 اختصاص خواهد یافت .

 و توصیه های کلی تذکرات -7

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

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

قطع، رشته و گرایش تحصیلي( داوطلب، در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وي درج همچنین عنوان مدرک تحصیلي ثبت نامي )م

 گردیده باشد.

کاردان / کارشناس  اعالم شده در عنوان شغليرک تحصیلي ااز مد مدرک تحصیلي مرتبط باالترتبصره: شرکت داوطلبان داراي 

ممنوع و در صورت پذیرش و حتي پس از شروع بکار این افراد، قرارداد فرد در  تغذیه کارشناسو  پیشگیري و مبارزه با بیماریها 

 الاثر و از نفرات ذخیره داراي شرایط، جایگزین خواهد شد .و بشرکت لغو 

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

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

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

  ائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود .اولیه و بررسي مدارک ار

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

 افراد ترتیب اثر داده نمي شود .

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

است داوطلب از  فراخوانو جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در  مصاحبهاز مراحل ثبت نام، 



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

 جایگزین خواهد شد .

پیشگیري و مبارزه با کاردان / کارشناس  رشته شغلي مصاحبه انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل مأخوذه در آزمون -6/7

مي باشد و در صورتیکه نمره کل دو داوطلب یکسان و مازاد بر تعداد  ظرفیت پیش بیني شده رعایتبا  و تغذیه کارشناسو  بیماریها 

 باشد، مالک انتخاب، معدل افراد خواهد بود . ظرفیت اعالم شده در فراخوان

 سایر شرکت کنندگاناز در صورتي که هر یک از شغل محل هاي اعالمي، فاقد شرکت کننده و متقاضي واجد الشرایط باشد،  -7/7

 داراي شرایط، جایگزین خواهد شد .

 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 حداکثر یک هفته فرصت خواهند

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

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

، قبولي فرد کان لم یکن تلقي شده و از افراد ذخیره بجاي بموقعبراي تکمیل پرونده گزینشي مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه 

 وي به گزینش معرفي خواهد شد .

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

خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد )داوطلبان موظفند جهت اطالع از تربت حیدریه 

 به آدرسدانشگاه  سایت اینترنتي، هر روز به مصاحبه تا زمان برگزاري آزمون مصاحبه آخرین اطالعیه هاي مربوط به آزمون

.thums.ac.irwwwhttp://  . )مراجعه نمایند 

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

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

فراغت از تحصیل، حداکثر ( و مالک عمل براي تاریخ گواهي 27/11/1400اولین روز ثبت نام ) مالک محاسبه سن،  -12/7

 ( مي باشد .04/12/1400نام )آخرین روز ثبت 



 بسمه تعالي
 درخواست شغل فرم

 مبارزه با پیشگری و کاردان / کارشناس فراخوان شناسایی و بکارگیری     

  و کارشناس تغذیه بیماریها

 دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي، درماني تربت حیدریه
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کناردا  / نوننا  شنغل در  به صنرت شرکتی حاشیه شهر واسایی و بکارگیری نیروی فراخنا  شایوجانب .............................................. متقاضی شرکت در 

، مت  آگهی مربنطنه  می باشم دانشگاه نلنم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریهکارشواس تغذیه  کارشواس پیشگیری و مبارزه با بیماریها  / 

تکمیل نمنده ام و مسئنلیت صحت کلیه مودرجات آ  را به نهده می گیرم و در صنرت اثبات خالف  را با دقت و به طنر کامل مطالعه و سپس تقاضای فنق را

 ./از خند سلب می نمایم  اظهارات ایوجانب در هر مقطع زمانی )قبل و بعد از پذیرش( هرگننه حقی را برای جذب در آ  دانشگاه

 

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