بسمه تعالی
آگهی پذیرش نیروی شرکتی(خرید خدمت) دانشکده علوم پزشکی سیرجان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان با عنایت به مجوز شماره /209/9483د مورخ  99/12/2و
/209/4495د مورخ  99/6/22و /209/3073د مورخ 97/5/9معاونت توسعه مدیریت  ،منابع و برنامه ریزی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ؛ درنظر دارد تعداد  62نفر از فارغ التحصیالن در رشته های شغلی مندرج
در جدول ذیل از طریق شرکتهای طرف قرارداد به صورت شرکتی ( خرید خدمت) جهت انجام وظیفه در واحدهای
تابعه با برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه تخصصی جذب نماید.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز
جنسیت
زن
مرد

ردیف

عنوان شغل

1

حسابدار

*

2

کارگزین

*

*

3

کارشناس آزمایشگاه

*

*

1

4

کارشناس امور آموزشی

*

*

1

5

کارشناس امور فرهنگی

*

*

1

6

کارشناس بهداشت محیط

*

*

2

دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته
مهندسی بهداشت محیط

7

پرستار

*

*

40

دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته
پرستاری

8

روانشناس

*

*

2

دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته
روانشناسی بالینی

9

کارشناس شبکه

*

*

2

دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته
تحصیلی کامپیوتر( نرم افزار،سخت افزار،هوش
مصنوعی،شبکه)

10

مددکار بهداشتی و
درمانی

*

*

1

دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته
مددکاری کلیه گرایشها،علوم اجتماعی کلیه گرایشها

2

دارا بودن مدرک کاردانی ،کارشناسی و یا کارشناسی ارشد
در رشته های پرستاری،هوشبری،فوریتهای پزشکی

کاردان و کارشناس
11
بالینی فوریتهای پزشکی

*

تعداد موردنیاز

شرایط احراز

*

6

دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته
های حسابداری،حسابرسی،مدیریت مالی

4

دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته
مدیریت کلیه گرایشها
دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته
علوم آزمایشگاهی و کارشناسی شیمی کاربردی
دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در یکی
از رشته های تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی
آموزشی،مدیریت آموزشی،برنامه ریزی
آموزشی،تکنولوژی آموزشی،تحقیقات آموزشی،برنامه
ریزی درسی،علوم تربیتی،مدیریت(منابع انسانی)،مدیریت
آموزش عالی
دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در یکی
از رشته های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،برنامه ریزی
امور فرهنگی،علوم اجتماعی تمام گرایشها،روابط
عمومی،فرهنگ و ارتباطات

شرایط عمومی
 -1اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -2داشتن تابعیت ایران
 -3داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران )
 -4عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
 -5عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
 -6التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -7داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کا ری که برای آن جذب می شوند (به تشخیص شورای طب
کار یا کمیسیون پزشکی موسسه)
-8عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آرا مراجع قضایی و ذیصالح

شرایط اختصاصی
 .1دارا بودن حداکثر  40سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد
تبصره:

موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) جانبازان ،آزادگان  ،فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان بیست وپنج درصد ( )٪25وباالتر ،فرزندان آزادگان که
حداقل یکسال و باالتر سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب)سایر مشمولین سهمیه  25درصد و  5درصد در صورت ثبت نام در آزمون مکلف به رعایت حداکثر سن اعالم شده
می باشند در غیر اینصورت از ادامه فرایند پذیرش حذف خواهند شد.
ب) پدر ،مادر،همسر،خواهر و برادر شهید تا میزان  5سال
ج) داوطلبانی که در جبهه ها بطور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری
شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
د) سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان  5سال
هـ ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف (اجباری یا اختیاری و یا قالب تمدید طرح) را به استناد قانون
خدمت پزشکان وپیراپزشکان انجام داده اند ،به میزان انجام خدمت فوق.
و) سنوات بیمه ای داوطلبان شرکتی
ح) مدت خدمت سربازی انجام شده آقایان

ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
** مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های شغلی اجباری که در حین انجام خدمت قانونی می
باشند،مجاز به شرکت در این آزمون نمی باشند.
**مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های شغلی اجباری می بایست دارای گواهی پایان طرح یا
معافیت از طرح باشد.

شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش مشاغل مربوط به حیطه فوریتهای پزشکی
درخصوص مشاغل کاردان و کارشناس بالینی فوریتهای پزشكی عالوه بر شرایط فوق الذکر ،داشتن سالمت کامل
جسمانی و روانی با تایید طب کار مورد تائید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی نیز الزامی می باشد.
ضمنا برخورداری از شرایط ذیل نیز الزامی میباشد:
-1دارای قد  165سانتی متر و باالتر.
-2دارای شاخص توده بدنی (Body Mass Index( BMIکمتر از  30و بیشتر از 19
-3سنجش وضعیت آمادگی جسمانی:ارزیابی قدرت بدنی و چابکی و توانایی ،مدیریت زمان داوطلبان
تبصره :افرادی که" "BMIآنها در محدوده تعیین شده نبوده و نسبت به موضوع معترض باشند طبق دستورالعمل
اجرایی مربوطه برای انجام"تست بیو الكتریک امپدانس "معرفی می شوند و تصمیم گیری نهایی در خصوص آنها
براساس نتایج تست مربوطه صورت میگیرد.
تذکر :اندازه گیری" قد" و ""BMIدر زمان بررسی مدارک انجام خواهد گرفت و در صورتی که داوطلب هر یک از
این شرایط را احراز ننماید ،از سایر مراحل جذب از جمله مصاحبه حذف خواهد شد و حق اعتراض نخواهد داشت.
-3دارا بودن گواهینامه رانندگی با آمبوالنس ) ب  2یا پایه دوم(
تبصره :داوطلبان دارای گواهینامه) ب ( 1در صورت قبولی در آزمون ،بایستی تعهد محضری مبنی بر ارائه اصل
گواهینامه) ب ( 2یا پایه دوم را تا پایان یک سال پس از تاریخ برگزاری آزمون ارائه نمایند .بدیهی است در صورت
عدم ارائه اصل گواهینامه در مدت تعیین شده پذیرش فرد کان لم یكن خواهد شد) .الزم به ذکر است افراد زیر  24سال
چنانچه فاقد گواهینامه مربوطه باشند ،درصورت قبولی در آزمون بایستی تعهد محضری مبنی بر اخذ گواهینامه ب  2تا
پایان  24سالگی ارائه نمایند و در صورت عدم ارائه گواهینامه در زمان مقرر قبولی آنها کان لم یكن خواهد شد(
-4داشتن آمادگی جسمانی و مهارتهای بدنی برای امدادرسانی سریع و صحیح) بدین منظور از داوطلبان واجد شرایط،
آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد آمد(.

تاریخ ثبت نام:
کلیه متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند که از روز یکشنبه مورخ 1400/4/20تا پایان روز پنجشنبه مورخ
 1400/4/31نسبت به ثبت نام در سایت  ، sirums.ac.irقسمت فرم آزمون اقدام نمایند.

زمان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی:
زمان و مکان برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و همچنین زمان و مکان کارت ورود به جلسه متعاقبا از
طریق همین سایت اعالم خواهد گردید. .

امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آنها:
الف) سهمیه ایثارگران:
جذب ایثارگران از محل سهمیه های پذیرش از طریق شرکت در آزمون  ،رقابت بین کلیه داوطلبان
ایثارگر در هر یک از سهمیه های  25درصد و  5درصد بر اساس نمره مكتسبه در آزمون کتبی و
شرکت در مصاحبه تخصصی می باشد.

 جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگانیک سال اسارت و باالتر از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
داوطلب ایثارگر :ایثارگران شامل موارد زیر هستند:
الف (ایثارگران سهمیه بیست و پنج( )25درصد شامل:

جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر
همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت
پدر ،مادر ،خواهر و برادر شهید
ب (ایثارگران سهمیه پنج ( )5درصد شامل:

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت
ب (سهمیه معلولین:
جذب معلولین با ارائه معرفینامه از اداره کل بهزیستی استان صرفا از طریق شرکت در آزمون ،
رقابت بین کلیه داوطلبان معلول بر اساس نمره مكتسبه در آزمون به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت
جهت معرفی به مصاحبه صورت میپذیرد.
 معلولین باید توانایی الزم برای انجام کاری که جهت آن جذب میشوند را داشته باشند. بر اساس ماده( )5آیین نامه شماره  44178/88384مورخ  89/4/22وزیران عضو کمیسیونامور اجتماعی و دولت الکترونیک جذب معلوالن به شرط آنكه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور،
معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آنها نباشد ،بالمانع میباشد.
پ (سایر سهمیه ها:
کلیه سهمیه پذیرش پس از کسر سهمیه های ایثارگران )مندرج در بند الف (و معلولین عادی) مندرج
در بندب( ،به سایر داوطلبان آزاد درصورت برخورداری از مفاد مندرج در آگهی به ترتیب نمره
فضلی اختصاص خواهد یافت.
تذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی:
با توجه به اینكه اعالم نتیجه اولیه) معرفی افراد برای بررسی مدارک (بر اساس اطالعات ثبت
نامی)خوداظهاری (داوطلبین وسهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد ،به دلیل
اینكه در هنگام بررسی مدارک ،هرگونه تغییر در اطالعات واردشده به نحوی که منجر به بهره مندی
داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد ،کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازد،
لذا الزمست ورود اطالعات مذکور در زمان ثبت نام) به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد (
با دقت وصداقت صورت گیرد چراکه با توجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون های قبلی ،اصالح
اطالعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امكانپذیر نمیباشد و داوطلب حق هیچ گونه

اعتراضی نخواهد داشت .بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات الزم در زمان بررسی
مدارک ،امتیازات و سهمیه های انتخاب شده توسط داوطلبیان از آنان سلب خواهد گردید.
بحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه:
اعالم نتیجه و انتخاب افراد در هر یک از شغل محلهای آزمون به ترتیب زیر صورت می پذیرد:

. 1محاسبه نمره کل اولیه داوطلبان براساس آزمون کتبی
. 2اعالم نتیجه و دعوت از پذیرفته شدگان به میزان سه برابر ظرفیت با توجه به ظرفیت
پذیرش در شغل محل انتخابی جهت بررسی مدارک و مصاحبه تخصصی
. 3معرفی افراد به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش ،به ترتیب نمره کل نهایی )بر اساس وزن
60درصد نمره کل به آزمون کتبی و  40درصد نمره کل به مصاحبه (به هسته گزینش دانشگاه
تذکرات و توصیه های کلی:
-1داوطلبان صرفا در صورتی میتوانند در آزمون ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی) مقطع ،رشته و
گرایش تحصیلی (آنان مطابق با عناوین مدرک تحصیلی) مقطع ،رشته و گرایش تحصیلی (مندرج در
شرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی یكسان بوده و همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت نامی
)مقطع ،رشته و گرایش تحصیلی (داوطلب ،در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وی درج گردیده باشد.
-2ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته ها و یا گرایشهای تحصیلی با رشته یا
گرایش های تحصیلی عنوان شده در آگهی جهت ادامه فرایند جذب موضوعیت نداشته و صرفا عین
عنوان رشته ها و یا گرایشهای تحصیلی مندرج درآگهی مالک عمل میباشد .از اینرو داوطلبانی که در
مرحله بررسی مدارک ،از لحاظ شرایط احراز اعالم شده در آگهی منتشره ،غیر واجد شرایط تشخیص
داده شوند از ادامه فرایند پذیرش حذف و معرفی آنان در این مرحله ،کان لم یكن تلقی گردیده و
هیچگونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نكرده و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
-4داوطلبان میبایست سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که پذیرش میشوند را
داشته باشند .در صورت عدم تأیید توانایی داوطلبان توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه و
معاینه پزشكی ،مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلبان ،شورای پزشكی دانشگاه علوم پزشكی استان
مربوطه میباشد.
-5مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به
صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تكمیل
تقاضانامه ثبت نام اعالم مینماید با مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد
شد برعهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که مدارک داوطلبان ازجمله مدارک تحصیلی ،پایان
خدمت یا معافیت دائم ،سن ،ایثارگری ،معلولیت و سابقه اشتغال غیررسمی دردستگاههای اجرایی
)برای محاسبه حداکثر سن (و همچنین اطالعات خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی ،مغایر
با شرایط مندرج در این آگهی باشد ،هیچگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد و در
هر مرحله از آزمون( اعالم نتایج اولیه ،مصاحبه  ،گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی ) امتیاز یا
اولویت مربوطه از داوطلب سلب و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.
-6داوطلبان بایستی به مبنای تاریخهای اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند .الزم به ذکر است
مالک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه ،تاریخ
پایان طرح و ...آخرین روز ثبت نام و مالک محاسبه سن ،اولین روزثبت نام میباشد.
-7داوطلبانی که در زمان های مشخص شده  ،نسبت به ارائه مدارک و مستندات الزم اقدام ننمایند از
انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت .

