
: شرايط عمومي استخدام
و يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي- . تدين به دين مبين اسالم
. تابعيت ايرانـ
 اعتقاد به مباني نظام جمهوري اسالمي ايران-

و يا معافيت دائم از خدمت . ويژه برادران(ـ داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي (
.و سابقه محكوميت جزائي موثرشينهـ عدم سوء پي

.ـ عدم محكوميت به فساد عقيده
و روانگردانعد- .م اعتياد به مواد مخدر
و توانائي انجام كاري كه براي آن استخدام صورت مي گيرد- و رواني .داشتن سالمت جسماني
.عالي معتبراز مؤسسات آموزش) به استثناي مدارك تحصيلي معادل(مدرك تحصيلي دارا بودنـ

: مدارك مورد نياز*
و خط خوانا تكميل گردد(ـ تكميل برگ درخواست شغل . با دقت (

.ـ تصوير آخرين مدرك تحصيلي
. تصوير صفحه آخر, در صورت داشتن توضيحات(ـ تصوير صفحه اول شناسنامه (

و يا معافيت دائم شد()ه برادران ويژ(ـ تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و كفالت پذيرفته نخواهد .)معافيت موقت تحصيلي
قم، سيبا بانك ملي 2177753525001شماره حساببه ريال 65000كي مبني بر پرداخت مبلغـ رسيد بان  بعنوان حقبه نام دانشگاه علوم پزشكي

آ و فرزندان شاهد%50ايثارگران(.زمون استخدامي شركت در . از پرداخت هزينه مذكور معاف مي باشند مبلغ مذكور (
رخ, جديد3×4ـ سه قطعه عكس ،, تمام ـ« پشت نويسي شده رنگي ـ شماره شناسنامه ـ نام يك قطعه عكس روي(ـ.» رشته تحصيلي- نام پدرنام خانوادگي

. برگ ثبت نام الصاق شود  (

 : نحوه ارسال مداركو مهلت ثبت نام*

دانشگاه علوم) خيابان ساحلي( بان شهيد لواساني خيا به نشاني قم پيشتاز پس از انتشار آگهي با پست روز10حداكثر تا واجد شرايط مدارك الزم را متقاضيان

و خدمات بهداشتي  ـ اداره كارگزيني, پزشكي . ارسال نمايند 37185 كدپستي 3756صندوق پستيـ)ام واحد استخد(درماني قم

شدثبت از. نام از داوطلبان براساس شرايط مندرج در آگهي در مهلت مقرر انجام خواهد و يا و يا مداركي كه بعد از مهلت مقرر به پست تحويل شده به مدارك ناقص

 مدارك تاريخ مندرج در رسيد مالك تاريخ تحويل.و وجوه پرداختي به هيچ وجه مستردد نخواهد شد هر طريق ديگر ارسال گرديده ترتيب اثر داده نخواهد شد

. پستي مي باشد

:زمان توزيع كارت*
، در روزهاي و پنج شنبه مورخ كارت ورود به جلسه آزمون و محل. در محل فوق الذكر توزيع خواهد شد24/11/87و23/11/87 چهارشنبه برگزاري زمان

. آزمون در هنگام توزيع كارت به اطالع داوطلبان خواهد رسيد 

و باالتر بعمل) الف و كارشناسي و پائين تر و استعدادهاي ذهني امتحان كتبي در دو سطح كارداني و توانمنديهاي عمومي ،معلومات پايه براي سنجش اطالعات

و اطالعات سياسي خواهد بودفارسي،معارف آزمون عمومي شامل دروس زبان ،ادبيات(.از كل نمره هاي آزمون را به خود اختصاص خواهد داد%40كه.خواهد آمد )اسالمي

، مصاحبه يا آزمون عملي يا تركيبي از اين سه شكل به عمل خواهد آمد)ب ، آزمون تخصصي و بهگزيني افراد نمره%60كه. براي سنجش توانمنديهاي تخصصي

.) خواهد بودتخصصي مورد درخواست مواد آزمون در ارتباط با رشته شغلي.(كل آزمون را به خود اختصاص خواهد داد

، به ميزانآگ31-23-22-21رشته هاي شغلي رديف)ج ، جهت انجام مصاحب3هي عالوه بر آزمون كتبي ه يا آزمون عملي معرفي خواهند شدو برابر تعداد مورد نياز

هس5/1پس از انجام مصاحبه ،نسبت به انتخاب ومعرفي .ته گزينش اقدام مي گردد برابر مورد نياز به عنوان نتايج اوليه آزمون به

ها* :د رآزمون به ترتيب ذيل خواهد بود اعمال الويت
و افراد-1 و آزادگان عزيز انقالب اسالمي همچنينو) نمي باشند از كارافتاده كلي كه قادر به انجام كارو جانبازانـ مفقودين اسراءـ شهدا(خانواده معظم جانبازان

يا ماه9رزمندگاني كه حداقل  و بشرط دارابودن29/5/67 لغايت31/6/59 ماه متناوب بطور داوطلبانه از تاريخ12متوالي  در جبهه جنگ تحميلي حضور داشته اند

و مقررات مربوطه از اولويت مقرر قانوني برخوردار خواهند بود . شرايط مذكور در آگهي با رعايت قوانين

نم» عضو خانواده جانباز از كارافتاده كلي غير قادر به كار«ت جملهـ در گواهي خانواده جانبازان مي بايس1/1 ، در غير اينصورت اين افراد ي توانند از قيد گردد

هامزاياي بند يك . بهره مند گردند الويت

و امورايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ2/1 ي الزم از بنياد مذكور نمي باشندو ارائه گواهـ جانبازان در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد



برـ2 به. درصد سهميه ايثارگران در صورت كسب حد نصاب نمره الزم از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت30استخدام مازاد الزم

و جذب شده درصد سهم فرزندان معظم شاهد مي باشد25درصد سهميه ايثارگران30ذكر است از  و امور ايثارگران معرفي  كه تعدادي از طريق سازمان بنياد شهيد

و و مابقي در صورت شركت در آزمون جذب مي شوند . درصد سهميه مربوط به ساير ايثارگران مي باشد5اند

.ندـ خانواده معظم آزادگان صرفاً تا يك سال پس از آزادي آزاده از اولويت قانوني برخوردار مي باش3

قم%25يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز-4 و خدمات بهداشتي درماني و آزاده دانشگاه علوم پزشكي ، فوت شده(،و باالتر ،اعم از شاغل

عال)و يا از كار افتاده بازنشسته موه بر سهميه استخدامي ايثارگرانكه واجد شرايط عمومي استخدام مي باشد .ي باشند از اولويت برخوردار

از-5 معلولين بايستي بنا به تأييد كميسيون پزشكي(. سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود%3 معلولين عادي بشرط دارابودن شرايط مندرج در آگهي

و حركتي الزم براي انجام وظايف شغلي ، ذهني . باشند براي آن انتخاب مي شود برخورداركهدانشگاه از حداقل توانايي جسمي

 در اين صورت رقابت.از مجوزهاي استخدامي مربوطه از اولويت الزم برخوردار مي باشند%50 داوطلبان بومي در صورت داشتن شرايط مندرج در آگهي تا سقف-6

بقيه سهميه ساير افراد بومي رتبه الزم را در بين كليه افراد كسب%50بديهي است در صورتيكه براي استخدام. بين افراد بومي همان مناطق انجام خواهد شد در

شد%50كرده باشند امتياز فوق مانع از جذب آنها بميزان بيشتر از  كه«ي ضمناً منظور از داوطلبان بوم. سهميه استخدامي نخواهد به داوطلباني اطالق مي گردد

و يا اينكه حداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدائي  و متوسطه را در محل مورد درخواست, محل تولد آنان با محل جغرافيايي مورد درخواست يكي بوده راهنمائي

. مي باشد» گذرانده باشند 

، راهنمايي فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه محل سه سال از سنوات تحصيلي-1/6  دبيرستان با محل مورد تقاضاي استخدام يكيياآنها اعم از ابتدائي

.شوند باشد نيز بومي تلقي مي

و بازن-7 و فرزندان كارمندان شاغل د كاركنان قراردادي شاغل در دانشگاه .در آزمون از اولويت برخوردارندر شرايط مساوي شسته دانشگاه

و همچنين بسيجياني كه حداقل4 بسيجياني كه حداقل-8 و مستمر در گردانهاي عاشورا را داشته باشند امتياز كسب كرده 100 سال سابقه خدمت عضويت فعال

.بشرط دارابودن شرايط مساوي با ساير داوطلبان غيرايثارگر در اولويت خواهند بود ئه گواهي مربوطهااند با ار

كل در آزموه انتخاب داوطلبان به ترتيب باالترين نمره كل مأخوذ-9 و درمواردي كه نمره ، نمره آزمون اختصاصي مالكدون مي باشد  انتخاب داوطلب يكسان باشد

،. خواهد بود .دمي گردد مالك عمل خواهد بوزار مجدد كه برگ تخصصي باالترين نمره آزمون كتبيودر صورت برابر بودن نمره اختصاصي

و معلومين عادي( افراد پذيرفته شده-10 و عمومي را كسب نموده اند%60از بين كساني كه حداقل) به استثناء ايثارگران و نمره آزمون تخصصي  به ترتيب اولويت

و معرفي خواهند شد  متناسب با ظرفيت هاي اعالم شده انتخاب

. ايثارگران در سقف سهميه تصريح شده از كسب حد نصاب معاف مي باشند-11

و اعضاي گردانهاي عاشورا(-12 نيروي مقاومت بسيج سپاه-نبنياد شهيدوامورايثارگرا(ضروريست گواهي خود را از مراجع ذيصالح) ايثارگران ،معلولين عادي

و مديريت توانبخشي سازمان بهزيستي-پاسداران انقالب اسالمي و همراه با ساير مدارك ارسال) امور جهادگران وزارت جهاد كشاورزي حسب مورد اخذ

و خانواده جانبازان ازكار افتاده مبني برقادربه كارن.(نمايند ضمناً ). بودن ايشان به تأييد بنياد فوق الذكر رسيده باشدگواهي جانبازان حتماً با قيد درصد جانبازي

و در غير اينصورت گواهي از بنياد مذكور اخذ  خانواده محترم شهدا مي بايست در صورت دارا بودن كارت شناسايي ازبنياد شهيد انقالب اسالمي با ارائه تصويرآن

.نمايند

ب افراد مشمول سهميه هاي استخدا-13 .االترين نمره قبولي را كسب كرده باشند، فارغ از محدوده سهميه مربوطه مورد پذيرش قرار خواهند گرفتمي در صورتي كه

:تذكرات

و ذيصالح از خدمت دولتي منع شده باشند) الف .داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند كه به موجب آراء مراجع قضايي
مدارندگان مدرك تحصيلي باال به مدارك ارسالي)ب و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز و همچنين مدارك معادل تر  شاغل مورد اشاره

. ترتيب اثر داده نخواهد شد
و پيراپزشكان الزم است همراه مدارك ارسالي فتوكپي مدرك پايان طرح نيروي انساني يا معافيت از آنراارسال دارند)پ .مشمولين قانون خدمت پزشكان
 دانشگاه مي باشند مي توانند در صورت داشتن شرايط احراز مندرج در اين افرادي كه در حال گذراندن خدمت طرح نيروي انساني موظف در واحدهاي تابعه-)ت

و نيز همان منطقه با ارائه گواهي مبني بر اشتغال به طرح براي همان شغلي, آگهي .طلب استخدام شوندجغرافيايي داو كه به آن اشتغال دارند
و بازخريدشده ساير دستگاههاي دولتي باشند, داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي)ث و پيماني . ثابت

و به همراه ساداوطلبان موضوع اين بند بايستي تأئيديه اخذ دو مقط(( ير مدارك مورد نياز ارسال دارندع تحصيلي خود را از واحد آموزشي ذيربط دريافت



محرز گردد در خصوص آزمون يا مسابقه آگهي مذكور در هرمرحله از مراحل مربوط به امتحان يا مسابقه چنانچه خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب)ج
و در صورت مراحل و بالاثر مي گردد صدور طي شده كان لم يكن تلقي . حكم استخدامي حكم مزبور لغو

بايستي به تأئيد سازمان مركزي) ماه پس از اعالم نتيجه2حداكثر( مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در آزمون)چ
.دانشگاه مذكور برسد

و بيشتر از18طلبان در هنگام ثبت نام نبايد كمتر از داو)ح . سال تمام40 دكتري تخصصي حداكثر مدرك تحصيلي دارندگانو براي سال داشته باشند35 سال

با)خ . سال در استان قم مي گردند5خذ تعهد محضري ملزم به ارائه خدمت حداقل به مدتاپذيرفته شدگان در بدو استخدام

شدم:ره تبص* . وارد ذيل به شرط ارائه تأئيديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد

. خدمت نموده اند به ميزان حضور در جبهه)29/5/1367 لغايت 31/6/1359تاريخ از ( داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل داوطلبانه) الف

و رزمندگان داوطلب در اثر مجروح)ب و يا استراحت پزشكي جانبازان . يت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت زمان بستري شده

و جانبازان از كارافتاده كلي كه قادر به انجام كار نمي باشند شامل, اسراء, شهداء( افراد خانواده معظم)ج و, مادر, پدر, فرزندان, همسر: مفقود االثرها خواهر
. سال5ان ميزتا)برادر 

و همچنين خدمتشان كماكان1/7/85 در واحدهاي تابعه دانشگاه مي باشند وتا تاريخ طرف قراردادباني كه تحت پوشش شركت هاي داوطل)د  ادامه شاغل بوده اند
. سال5دارد به ازاي مدت خدمت در واحد هاي مذكور حداكثر به مدت

مي)و . باشندآزادگان از حداكثر سن فوق الذكر معاف
)ه و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق) مدت اضافه خدمت(.داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان

.قابل محاسبه نخواهد بود


