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 بکارگيري نيرو(( ))فراخوان شناسايي و

 

دانشگاه علوم پزشکي مشهد درنظردارند جهت ارائه  1394سال  آبان ماه در مناقصه مورخ  اشخاص حقوقي برنده شده

و شهرهای: قوچان، کاشمر، درگز،  حاشیه شهر مشهد و پایگاههای سالمت مراکز خدمات بهداشتي و درماني در 

را از  مندرج در جدول مربوطهافراد واجدشرایط در رشته های   چناران، تایباد، خواف، سرخس، فریمان ، بردسکن

طریق فراخوان، شناسائي و بعد از برگزاری آزمون ویا در صورت نیاز مصاحبه، بصورت قراردادی دعوت به همکاری 

 نماید. 

 تذكرات: 

 باشد و درصورت رضایت از نحوه خدمتي و نیاز، قرارداد تمدید خواهد شد.  انعقاد قرارداد بصورت موقت مي -1

هرگونه اطالع رساني در خصوص زمان و محل برگزاری آزمون و یا مصاحبه، نحوه صدور کارت و ...از طریق  -2

ساعت یکبار به  24طالعیه ها حداقل هر همین سایت انجام خواهد شد. لذا داوطلبین موظف هستند جهت آگاهي از ا

 سایت مراجعه نمایند. 

شرکت آرین فردوس، سالمت نوید ترشیز، ره آوران سالمت، رازی، منشور تندرستي توس، بهبود اشخاص حقوقي: 

 گستر فرامرز، درمانگاه فدک، ، شفا مهر
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 و شهرستانها حاشیه شهر مشهد مراکز بهداشتی و درمانی جدول رشته های شغلی مورد نیاز

رديف 

 اگهي
 عنوان شغل

شهر محل 

 خدمت

 جنسيت

 توضيحات شرايط احراز از نظر مدرك و رشته تحصيلي
 شناور مرد زن

1 

 
 مشهد پزشک عمومی

  
 دکتری حرفه ای پزشکی 21

متقاضیان باید مجوز اشتغال )پروانه 

 مطب ( در شهر مشهد را داشته باشند.

 مشهد پرستار 2
  

 کارشناس پرستاری 1
 

 83 مشهد ماما 3
  

 کاردان و کارشناس مامائی
 

 160 مشهد کارشناس بهداشت خانوادهکاردان/ 4
  

 کاردان و کارشناس بهداشت عمومی

از  در صورت عدم تکمیل ظرفیت،

دارندگان مدرک مامائی جذب خواهد 

 شد

 مشهد کارشناس مبارزه با بیماریها 5
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 بهداشت عمومیکارشناس 
 

    1  بردسکن کارشناس مبارزه با بیماریهاکاردان/ 6

    1  کاشمر کارشناس مبارزه با بیماریهاکاردان/ 7

    1  تایباد کاردان/کارشناس مبارزه با بیماریها 8

    1  خواف کاردان/کارشناس مبارزه با بیماریها 9

  کاردان و کارشناس بهداشت عمومی  1  فریمان کاردان/کارشناس مبارزه با بیماریها 10

    2  سرخس کاردان/کارشناس مبارزه با بیماریها 11

    1  درگز کاردان/کارشناس مبارزه با بیماریها 12

    4  قوچان کاردان/کارشناس مبارزه با بیماریها 13

    1  چناران کاردان/کارشناس مبارزه با بیماریها 14

 12 5 مشهد بهداشت محیطکارشناس کاردان/ 15
 

  کاردان و کارشناس بهداشت محیط

     1 بردسکن کاردان/کارشناس بهداشت محیط 16

     1 تایباد کاردان/کارشناس بهداشت محیط 17

  کاردان و کارشناس بهداشت محیط   1 خواف کاردان/کارشناس بهداشت محیط 18

     1 سرخس کاردان/کارشناس بهداشت محیط 19

     1 فریمان کاردان/کارشناس بهداشت محیط 20

 13 1 مشهد بهداشت حرفه ایکارشناس کاردان/ 21
 

 کارشناس بهداشت حرفه ایکاردان و 
 

 مشهد کارشناس تغذیه 22
  

 کارشناس ارشد علوم تغذیه کارشناس و 21

صنایع غذایی و  های مهندسی رشته

مهندسی کشاورزی مورد قبول نمی 

 باشند

23 
پذیرش و  کارشناس

 مدارک پزشکی
 مشهد

  
5 

 -مدارک پزشکی کاردان و کارشناس

 کارشناس فن آوری اطالعات سالمت

 کامپیوتر و مهندسی رشته مهندسی

فن آوری اطالعات  مورد قبول نمی 

 باشد.

 مشهد آزمایشگاهکارشناس  24
  

 کارشناس علوم آزمایشگاهی 8
و زیست  رشته علوم آزمایشگاهی دامی

 مورد قبول نمی باشد شناسی
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 .شرايط عمومی: 1

 

 ( تابعیت نظام جمهوری اسالمي ایران 1/1

 ( تدین به دین مبین اسالم یایکي ازادیان شناخته شده درقانون اساسي جمهوری اسالمي ایران2/1

 ( التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران3/1

 )تا پایان مهلت ثبت نام(یامعافیت قانوني دائم برای آقایان( انجام خدمت دوره ضرورت 4/1

 ( عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و روان گردان 5/1

دانشگاه های علوم پزشکي ویا  از خدمت یا پرونده تخلفاتي منجر به اخراج نداشتن سابقه محکومیت جزائي مؤثر( 6/1

 ولتي باشند.سایر دستگاههای دولتي یا نهاد های عمومي غیر د

ویا  های علوم پزشکي ، پیماني یا قراردادی دانشگاهمهلت ثبت نام نباید مستخدم رسمي ( داوطلبین تا قبل از پایان7/1

 سایر دستگاههای دولتي یا نهاد های عمومي غیر دولتي باشند.

 شوند.  ( داشتن سالمت جسماني، رواني و توانایي انجام کاری که برای آن بکارگیری مي8/1

 .شرايط اختصاصی: 2

 ارشناسيو ک برای دارندگان مدرک تحصیلي فوق دیپلمتمام سال  35 حداکثرو سال 20حداقل داشتن سن الف( 

 کترای حرفه ای پزشکي عموميسال و جهت د 45تحصیلي علوم تغذیه حداکثر  شرط سني جهت دارندگان مدرک  ) 

 شرط سني لحاظ نمي شود (.

 * تبصره:موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر داوطلبان اضافه خواهدشد: 

(داوطلباني که طرح خدمت نیروی انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت 1

 قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق

 سربازی قانوني ( مدت خدمت 2

علوم پزشکي با ارائه تاییدیه واحد محل خدمت و  های (میزان سابقه خدمت در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه3

 به میزان خدمت غیر رسمي یا تاییدیه معاونت تخصصي سوابق بیمه تامین اجتماعي

بایست حداکثر تا  الزامي است مي ب( مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته هایي که گذراندن طرح آنها

 پایان مهلت ثبت نام دوره طرح خود را به پایان رسانده یا معافیت از طرح دریافت نموده باشند. 
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و پایان دوره خدمت نظام  اجباری ج( مالک محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، محاسبه سن، پایان دوره طرح و الیحه

 مي باشد.  (24/8/94ثبت نام ) تا پايان مهلتوظیفه داوطلبین حداکثر 

 .نحوه ثبت نام: 3

 

 http://emp.mums.ac.ir/company/Ads.aspxثبت نام متقاضیان فقط از طریق سایت اینترنتي به آدرس: 

صورت مي پذیرد. لذا متقاضیان محترم بایستي پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان، راهنمای ثبت نام و سایر موارد مرتبط 

 با فراخوان که در همان صفحه قابل مشاهده مي باشد نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. 

 

نخواهد داشت  کبارثبت نام رادارد لذا امکان ثبت نام بعدی وجود: الزم به ذکر است هر داوطلب تنها امکان ی1تذکر

 مالک عمل مي باشد.  پس از اخذ کد رهگیری وثبت نام اولیه

 اخذ کد رهگیری به منزله اتمام ثبت نام بوده و پس از آن امکان هیچ گونه ویرایشي نخواهد بود. : 2تذکر 

 حداقل با) JPGبا فرمت  فیش واریزیو   3×4: الزم است قبل از شروع ثبت نام حتماً اسکن یک قطعه عکس 3تذکر 

 آماده نمایید.  (کیلو بايت 200حداکثر کیلو بايت و  50حجم 

: ثبت نام فقط از طریق سایت صورت مي پذیرد لذا از ارسال مدارک به صورت دستي و یا مراجعه حضوری 4تذکر 

جهت درخواست شغل خودداری نمایید. بدیهي است به درخواست های دستي و حضوری هیچ گونه ترتیب اثری داده 

و باتوجه به محدودیت زماني جهت  نخواهد شد. ضمناً در صورت لزوم دریافت اصل مدارک متعاقباً اعالم خواهد شد

اصل لطفا از هم اکنون نسبت به تهیه مدارک ذیل اقدام فرمایید لذا درصورت عدم ارائه آماده نمودن مدارک مورد نیاز 

 . مدارک در مهلت مقرر هیچ امکاني جهت تمدید مهلت تحویل مدارک وجود ندارد

 بانکنزد  0219430816006 هزار ريال به عنوان حق ثبت نام به شماره حساب  دويستمبلغ  :5تذکر

پرداخت نموده و اسکن فیش پرداختی را در محلی که در سامانه ثبت نام  علیرضا صفارانبه نام  ملی

مراه ه ضمناً اصل فیش پرداختی در روز آزمون بهاينترنتی مشخص شده است، بارگذاری نمايید. 

 جلسه آزمون اخذ خواهد گرديد.کارت شرکت در 

 

 

 

 

https://mail.mums.ac.ir/owa/redir.aspx?C=_nrl9-Q43Ua3KAtIvgldDcLOojTGENJI-O6gPjxf-n9xkAxs6eI0yuvEW12AuuPTq2DgFSeIZTY.&URL=http%3a%2f%2femp.mums.ac.ir%2fcompany%2fAds.aspx
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 .مهلت ثبت نام: 4

مورخ  یکشنبهپایان روز  24ساعت  لغایت 18/8/1394مورخ  دوشنبهوز ر توانند از مي متقاضیان محترم

با عنایت به محدودیت زماني تا برگزاری زمان مصاحبه یا آزمون،  .نسبت به ثبت نام اینترنتي اقدام نمایند  24/8/1394

مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد. لذا با توجه به احتمال ایجاد مشکل در پهنای باند در روزهای پایاني به 

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

 .مدارک مورد نیاز در صورت درخواست ارسال يا ارائه اصل مدارک:5

شود موظفند مدارک ذیل را آماده نمایند. نحوه،  اعالم ميداوطلبان گرامي که اسامي آنها به عنوان پذیرفته شده

 زمان و آدرس محل ارسال مدارک، متعاقبا اعالم خواهد شد:

 ثبت نام در فراخوان  تاییدیه پرینت برگ 

 1  وپشت نویسي شده باپشت زمینه سفید 3×4قطعه عکس 

 ( 1اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه  )سری 

 در صورت دارا بودنسری(  1) همسر اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه 

 ( 1اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلي  )سری 

  مشمولین قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان رشته هایي اصل و تصویر گواهي پایان طرح یا معافیت از طرح

 سری(  1که گذراندن طرح آنها الزامي است.)

 .(به تاریخ روز)گواهي اشتغال به طرح جهت افرادی که مشمول طرح اختیاری یا تمدید طرح مي باشند 

  پایان مهلت ثبت نام اصل و تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت پشت و رو یاگواهي که حداکثرتا تاریخ

 سری(1پایان خدمت نظام وظیفه را تأیید نماید.)

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

  اصل و تصویر سوابق کاری مرتبط با رشته تحصیلي و شغل مورد درخواست با ذکر دقیق واحد خدمتي و

 (تاریخ روزبه )در صورت دارا بودن مدت زمان )تاریخ شروع وپایان(

 علوم پزشکي با ارائه تاییدیه واحد محل خدمت و  های خدمت در شرکتهای طرف قرارداد دانشگاه سابقه

 در صورت دارا بودنبیمه تامین اجتماعي پرداخت سوابق 

 مرتبط با رشته شغلي و گواهینامه مهارت های هفتگانه  دوره های آموزشي اصل و تصویر گواهي گذراندن

 در صورت دارا بودن ذیصالح مورد تأیید مراجع(ICDL)کامپیوتر

 :اصل و تصویر مدارک دال بر بومي بودن 

 مدارک دال بر  بومي بودن شهر یا استان: ارائه مدارک صرفاً یکي از موارد الف ، ب ، ج ، د کافي مي باشد:

 الف( بومي شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر 

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب 
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  و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسراصل 

ب( همسر و فرزند کارمند رسمي و پیماني و یا نیروهای مسلح ) اعم از شاغل یا بازنشسته( شهر یا استان محل خدمت   

 فعلي یا بازنشستگي

 حکم بازنشستگي ) پیماني یا رسمي یا نیروهای مسلح( پدر، مادر، همسر جهت افراد بازنشسته 

  محل خدمت به انضمام آخرین حکم کارگزیني پیماني یا رسمي یا نیروهای مسلح : پدر، گواهي اشتغال از

 مادر، همسر جهت افراد شاغل

  اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل یا بازنشسته 

ناوب در ج(داوطلب حداقل چهار سال سنوات تحصیلي ) ابتدائي، راهنمائي، دبیرستان یا دانشگاه( به صورت متوالي یا مت 

 شهرستان یا استان

  )گواهي اشتغال به تحصیل معتبر با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تائید شده با مهر آموزشگاه )یا دانشگاه

 و امضا مسئول مربوطه

 اصل و تصویر کارنامه تحصیلي 

 اصل و تصویر گواهینامه موقت تحصیلي 

  شد.سال با 4تذکر: مجموع سنوات تحصیلي مي بایست حداقل 

سال یکي از افراد ) داوطلب، پدر، مادر، همسر( در شهرستان یا استان محل مورد  4د(سابقه پرداخت حق بیمه حداقل   

 تقاضا

  سال یکي از افراد )داوطلب، پدر، مادر، همسر( از شعب پرداخت حق  4گواهي سابقه پرداخت حق بیمه حداقل

 بیمه سازمان تامین اجتماعي

 حات شناسنامه فرد بیمه شدهاصل و تصویر تمام صف 

 )پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکي از موارد مذکور قابل احتساب است(.

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

تذکر مهم: باتوجه به محدوديت زمانی جهت آماده نمودن مدارک مورد نیاز لطفا از هم اکنون 

نسبت به تهیه مدارک فوق اقدام فرمايید، بديهی است درصورت عدم ارائه اصل و تصويرمدارک در 

مهلت مقرر هیچ امکانی جهت تمديد مهلت تحويل مدارک وجود نداشته و به دلیل نقص مدرک، از 

 راخوان حذف خواهید شد. اين ف

 

 .زمان ونحوه دريافت کارت ورود به جلسه مصاحبه يا آزمون:6

 27/8/94 روز چهارشنبه مورخاز داوطلبان مي بایست با داشتن کد رهگیری که هنگام ثبت نام به آنها ارائه مي گردد، 

در شهر مشهد  29/8/94 مورخروز جمعه آزمون در به سایت مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت نمایند. 

 کارت ورود به جلسه آزمون( اعالم مي گردد. بر روی) د. مکان برگزاری متعاقباًبرگزار مي شو
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 آزمون اخذ خواهد گردید. در روز مراه کارت شرکت در جلسهه ضمناً اصل فیش پرداختي در روز آزمون به

 .مواد آزمون برای کلیه مقاطع:7

 

خواهد مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به صورت چهار گزینه ای  تخصصي شامل سواالت آزمون -1/7

 بود و هر کدام از سواالت دارای یک نمره مي باشد.

 .چهار پاسخ غلط یک نمره منفي محاسبه مي شودبه ازای هر–2/7

 

 .تذکرات مهم: 8

و پایان دوره خدمت نظام  اجباری الیحه مالک محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، محاسبه سن، پایان دوره طرح و. 1

 مي باشد. (24/8/94تا پايان مهلت ثبت نام )وظیفه داوطلبین حداکثر 

درصورتي که ظرفیت مورد نیاز به ترتیب نمره فضلي صورت مي پذیرد  انتخاب افراد ابتدا از بین متقاضیان بومي شهر. 2

افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین تکمیل نگردد، پذیرش بقیه  شهراز بین متقاضیان بومي 

و سپس متقاضیان غیر بومي همان رشته شغلي به ترتیب نمره فضلي  به ترتیب نمره فضلي  داوطلبان با اولویت بومي استان

 خواهد بود.

های رشته شغلي  : درصورت عدم تکمیل ظرفیت رشته شغلي کارشناس بهداشت خانواده جهت مشهد از ذخیره1تبصره

 مامایي دعوت به عمل خواهد شد.

تعداد سه برابربه میزان  و اعمال سهمیه بومي بعد از اولویت بندی امتیازات. اسامي پذیرفته شدگان در مرحله اول، 3

موردنیاز اعالم خواهد شد و پس از مطابقت مدارک متقاضیان با اطالعات ثبت شده در مرحله ثبت نام و عدم مغایرت، 

هت مصاحبه معرفي و براساس امتیازات آزمون و مصاحبه نسبت به معرفي نفرات اصلي و ذخیره اقدام خواهد شد. ج

بدیهي است در صورت مغایرت مدارک متقاضي با اطالعات اعالم شده برابر مقررات در هر مرحله نسبت به حذف 

اقدام خواهدشد وحذف شدگان حق هیچگونه آنان از فهرست اسامي پذیرفته شدگان و جایگزیني افراد واجد شرایط 

 اعتراضي نخواهند داشت.

و  در صورت پذیرفته شدن ،بکارگیریمتقاضیان  ، گواهي تندرستي و سجل کیفریاخذ تاییدیه مدرک تحصیلي. 4

 الزامي مي باشد. شروع به کار

تحصیلي و تاریخ های مربوطه در زمان نتایج اولیه فراخوان، بنا برخود اظهاری افراد در انتخاب سهمیه، رشته  اعالم.5

مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن فراخوان، به عهده  ثبت نام مي باشد. لذا

داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، مصاحبه، اعالم فهرست قبول شدگان و به کارگیری، مغایرت 
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سایر افراد واجد شرایط و دارای اولویت، مراحل طي شده کان لم  فراخوان و یا احراز وجود احتمالي مدارک با مفاد

 گردد.  یکن تلقي مي 

ورود به جلسه  : درخواست اصالح سهمیه بومي انتخابي، صرفاً در روز آزمون و با درج در پشت کارتتبصره
 .امکانپذیر مي باشد

و در هر مرحله از بکارگیری)حتي  مي باشد ممنوع در فراخوانو دارندگان مقطع تحصیلي باالتر شرکت دانشجویان . 6

 ، قرارداد افراد لغو خواهد شد.یا دانشجو بودن پس از شروع بکار(درصورت اطالع از دارا بودن مدرک تحصیلي باالتر

 باشد: به افرادی اطالق مي گردد که واجد یکي از شرایط ذیل شهر داوطلب بومي.7

 باشد.  یکي مورد تقاضاشهر  با الف( شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی

ب( همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پیماني دولت و یا نیروهای مسلح)اعم از شاغل و یا بازنشسته( که شهر محل 

 باشد. یکيمورد تقاضا شهر خدمت فعلي یا بازنشستگي آنان با 

را به صورت متوالي  (یا دانشگاه دبیرستان و یا ( سال از سنوات تحصیلي)ابتدایي، راهنمایي4چهار)ج( داوطلب حداقل 

 کرده باشد. طي مورد تقاضایا متناوب در شهر 

را داشته  مورد تقاضا شهر ( سال سابقه پرداخت حق بیمه در 4د( داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار)

 به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکي از موارد مذکور قابل احتساب است(. باشند.)پرداخت حق بیمه

 به افرادی اطالق مي گردد که واجد یکي از شرایط ذیل باشد: استان داوطلب بومي.ع8

 باشد.خراسان رضوی الف( استان محل تولد داوطلب یا همسر وی 

ب( همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پیماني دولت و یا نیروهای مسلح)اعم از شاغل و یا بازنشسته( که استان محل 

 باشد. خراسان رضویاستان خدمت فعلي یا بازنشستگي آنان 

توالي ( را به صورت میا دانشگاه دبیرستان و یا ( سال از سنوات تحصیلي)ابتدایي، راهنمایي4ج( داوطلب حداقل چهار)

 کرده باشد.طي   خراسان رضوییا متناوب در استان 

را داشته  خراسان رضوی( سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان 4د( داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار)

 باشند.)پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکي از موارد مذکور قابل احتساب است(.

 باشد. قسیمات کشوری در زمان ثبت نام ميتآخرینبر اساس  ی استان و شهرستان برای تعیین بومي بودن،: مبنا1تبصره

 

 

 


