
 بسمه تعالی

 شرایط و مقررات شرکت درآزمون 
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 شرایط عمومی :

 . اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران1

 . داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران. 3

 . داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت 4

 تبصره :

 در صورت دارا بودن معافیت پزشکی ، توانایی انجام کار می بایست توسط کمیسیون طب کار قبل از شروع به کار تائید گردد . 

 مخدر و روانگردان. عدم اعتیاد به دخانیات و مواد 5

 . عدم سابقه محکومیت جزائی موثر6

اجتماعی و توانایی انجام کاری که برای آن بکارگیری می شوند .به تایید مراکز طب کار ومراکز مورد . داشتن سالمت جسمانی و روانی،7

 تایید دانشکده علوم پزشکی ساوه

 بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاههای دولتی باشند.. داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا 8

 

 :رات مهم در خصوص شرایط عمومیتذک

 :افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون بکارگیری نیستند عبارتند از

 مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید خدمت دستگاههای اجرایی1-

 اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشتانفصال شدگان دائم از خدمت و یا 2-

 .، از خدمات دولتی منع شده باشند افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذیصالح3-

 .افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند4-

 .دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده5-

 .هستند پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون موضوع اجباری های رشته در قانونی طرح انجام حال در که داوطلبانی-6

 شرایط اختصاصی

 .نام ثبت روز آخرین تاریخ تا سال 35 حداکثر و سال 2٠ سن حداقل داشتن -الف

 داوطلبان اضافه خواهد شد:*تبصره :موارد زیر به شرط ارائه تاییدیه های معتبربه حداکثر سن مقرر 

 جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر، از شرط-1

 حداکثر سن معاف می باشند

میباشند،  های اعالم شده در ذیل سن درصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر5درصد و 25سایر مشمولین سهمیه 2-

 .در غیراین صورت از ادامه فرایند بکارگیری  حذف خواهند شد

 پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال -

 و یاداوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن  -

 استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

 سال5سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان -3



 مدت خدمت انجام وظبفه دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت-4

اعم از قراردادکار معین وپزشک )مان و آموزش پزشکی سنوات قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، در-5

 ).طبق سابقه بیمه قابل قبول)سال 15حداکثر به میزان  (خانواده و قرارداد مشاغل کارگری

 سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیرمستقیم و از طریق شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با موسسات تابعه-6

 )طبق سابقه بیمه قابل قبول) سال15به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به میزان وزارت بهداشت ، 

 اعم از قراردادکار معین و پزشک خانواده و)سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبانی که در سالهای گذشته به صورت قرارداد تمام وقت 6-

اند وبا  در موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد آنها به خدمت اشتغال داشته (قرارداد مشاغل کارگری

 (طبق سابقه بیمه قابل قبول)سال 5اند حداکثر به میزان  موسسه قطع همکاری نموده

 عمل های مربوطه به حالت اشتغال دیگریدر صورتیکه افراد در یکی از حاالت شرکتی یا قرادادی شاغل بوده و براساس دستورال :نکته

 .سال ارفاق سن بهرمند گردند15، می توانند حداکثر از (اشتغال بصورت مستمرد )تبدیل وضع شده ان

 را به استناد قانون خدمت پزشکان و (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف7-

 .اند، به میزان انجام خدمت فوق جام دادهپیراپزشکان ان

 سال بیشتر نخواهد بود15مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از   :نکته

 :عمومی شرایط خصوص در مهم تذکرات

 :از عبارتند نیستند استخدامی آزمون این در شرکت به مجاز که افرادی

 اجرایی دستگاههای خدمت بازخرید و بازنشسته افراد و پیمانی و رسمی مستخدمین-1

 بهداشت وزارت تابعه واحدهای توسط شدگان اخراج یا و خدمت از دائم شدگان انفصال-2

 .باشند شده منع دولتی خدمات از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موجب به که افرادی-3

 .شده آگهی تحصیلی رشته در معادل تحصیلی مدارک دارندگان-4

 .دارند اجرایی دستگاههای یا و موسسات سایر به کار انجام تعهد که رادیاف-5

 آگهی در مندرج احراز شرایط در شده اعالم مقاطع از باالتر مرتبط تحصیلی مدارک دارندگان-6

 سهمیه بومی :

 نقانو 44 ماده اصالح قانون استناد به و کشور استخدامی و اداری سازمان 27/٠7/1399ورخ م 369488 شماره بخشنامه به توجه با -

 مراکز استانها و تهران شهرستان بجز بومی داوطلبان مکتسبه نمره اسالمی شورای مجلس 16/٠6/1399 مصوب کشوری خدمات مدیریت

 .گیرد می قرار عمل مالک و محاسبه (1.4)  چهاردهم و یک ضریب با ذیل تعاریف با

 رشته محل یکی باشدشهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان  -1

همسر و فرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل یا بازنشسته (که شهرستان محل خدمت فعلی یا  -2

 یکی باشد." شهرستان ساوه "نشستگی آنها  با محل رشته شغلی باز



بیرستان و پیش دانشگاهی( را به صورت متوالی یا متناوب در (سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی، د4داوطلب حداقل چهار )-3

 شهرستان رشته محل طی کرده باشد

 (سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان رشته محل را داشته باشد.4داوطلب پدر یا مادر یا همسر داوطلبی حداقل چهار)-4

 

 :پیراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمولین پذیرش مقررات و ضوابط

 به گواهی اشتغال و نداشته "طرح پایان "گواهی ارائه به نیازی است، شده اقدام آنان طرح تمدید به نسبت که داوطلبانی خصوص در

 نماید. می کفایت افراد اینگونه برای "طرح

 پایان رسانده به را خود طرح نام، ثبت روز آخرین تا باید باشند، گذرانده اجباری طرح باید آنها تحصیلی های رشته در که داوطلبانی

 .باشند

 مواد آزمون 

 .به هر یک از داوطلبان، یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد الف ( آزمون کتبی :

هر سه پاسخ غلط ( طراحی می شود. )معادل  ) با اعمال یک نمره منفی به ازاءای  کلیه دروس آزمون اختصاصی به صورت چهارگزینه

 درصد از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد. 7٠

 تذکرا ت مهم در خصوص اولویت بومی :

موارد بومی شهرستان(  4و2د از شرایط بومی اعالم شده برای والدین و همسر خود )موضوع بند داوطلبان در صورتی می توانن-

استفاده نمایند که زمان تحقق موضوع )اشتغال، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه( به صورت کامل مربوط به پس از تاریخ تولد و 

 ازدواج داوطلبان باشد.

 ند های مورد اشاره صرفا توسط یکی از موارد یا پدر یا مادر یا همسر قابل احتساب استپرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در ب-

احتساب سنوات پراخت بیمه صرفا به پرداخت هایی که در قبال اشتغال فرد صورت « بومی شهرستان »شرایط  4در خصوص بند -

 انی،  بیمه دوران سربازی و... مورد قبول نمی باشد.گرفته باشد لحاظ خواهد شد)پرداخت بیمه روستایی، بیمه در قبال خدمات درم

شهرستان محل خدمت )کارگاه(که بیمه بابت آن پرداخت شده است مالک عمل «بومی شهرستان»شرایط 4ضمنا در خصوص بند -

 می باشد )نه شهرستان صادر کننده گواهی حق بیمه(

بازنشسته شده است مالک عمل  می باشد. )نه محل انتقال  محلی را که فرد درآن« بومی شهرستان »(موارد 2ص بند )در خصو-

 مستمری بازنشستگی(

 مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد .

کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی الزم است در صورت قرارگرفتن در فهرست دعوت شدگان به بررسی مدارک مستندات ومدارک 

 می بودن رابه همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقبا از سوی دانشکده اعالم خواهد شد؛ ارائه نماید.بو



مشخص 1مواد آزمون مندرج در جدول شماره  های شغلی، بر اساس مهارتهای تخصصی متناسب با رشتهآزمون با توجه به دانش و *

 .شده است

درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می  3٠ب( مصاحبه : از کلیه افراد قبول شده مصاحبه به عمل خواهد آمد که مصاحبه 

 دهد.

 مراحل ثبت نام و مدارك مورد نیاز

صورت می پذیرد لذا متقاضیان محترم  http://regazmoon.savehums.ac.irثبت نام فقط از طریق سایت اینترنتی به آدرس 

بایستی پس از مطالعه دقیق مفاد فراخوان ،راهنمای ثبت نام وسایر موارد مرتبط با فراخوان که در همان صفحه قابل مشاهده است نسبت 

 به ثبت نام اقدام تمایند .

 و واریز 393112951123822٠٠2114٠٠6664651 شناسه به ریال( هزار نه صدو ده)٠٠٠/91٠رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  -

به عنوان حق شرکت در آزمون کتبی تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می  -IR 18٠1٠٠٠٠4٠٠11129٠3٠2٠372 شبای  شماره به

 .باشد

*اخذ کد رهگیری به منزله اتمام ثبت نام بوده وپس از آن امکان هیچ گونه ویرایش نخواهد بود  لذا در زمان ثبت نام در خصوص 

 مربوطه دقت الزم به عمل آید.سهمیه ایثارگری ، و تاریخ های مشخصات فردی ، شهر انتخابی ، 

اسکن نموده و فایل آن را برای ارسال از طریق برنامه ثبت نام اینترنتی داوطلب باید یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر، 

 :نماید آماده

کیلو بایت و حداکثر  5٠) با حداقل حجم  jpgفیش واریزی با فرمت ( و  عکس تمام رخ)که در سال جاری گرفته شده باشد  3*4 عکس

حتی االمکان عکس رنگی  فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لکه باشد. تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و کیلو بایت ( آماده نمائید . 2٠٠

 .ودارای زمینه سفید باشد

عکس و  قابل قبول نمی باشد و داوطلبان الزم است از اصل (کارت ملی، شناسنامه و .)اسکن عکس از روی کارت های شناسایی : 1تذکر

 .مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسکن نمایند

 .خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشدعکس :2تذکر

برای  به مشکالت به وجود آمده در آزمونهای قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراًبا توجه : 3تذکر 

نسبت  نامی، حتما کنترل اطالعات ثبت داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام میشود رخ داده است. تاکید میگردد که عالوه بر

 به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهًا عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما الصاق نگردد. 

 ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد بدیهی است که در صورت

 مهلت ثبت نام :

 ٠7/1٠/14٠٠روز سه شنبه مورخ  14:٠٠شنبه لغایت ساعت  چهارروز٠1/1٠/14٠٠صبح    ٠٠/7اضیان محترم می توانند از ساعت متق

 نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند با عنایت به محدودیت زمانی مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد



 :زمان برگزاري آزمون

 مشاهده و پرینت بر روی سایت به نشانی  برای٠8/1٠/14٠٠شنبه چهارمذکور از روزکارت شرکت در امتحان 

http://regazmoon.savehums.ac.ir   برگزار خواهد شد و ساعت  1٠/1٠/14٠٠قرار خواهد گرفت. آزمون مذکور در روز جمعه

 ارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید. در امتحان درج و به هنگام پرینت ک شروع و محل برگزاری امتحان بر روی کارت شرکت

الزم به ذکر است صدور کارت شرکت درآزمون به منزله تایید اطالعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای 

 .بررسی قرار خواهد گرفت آزمون مورد

 :  تذکر بسیار مهم در هنگام ثبت نام

اولیه )معرفی افراد برای بررسی مدارک(بر اساس اطالعات ثبت نامی )خود اظهاری( داوطلبان وسهمیه با توجه به این که اعالم نتیجه 

های قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد ، به دلیل این که در هنگام بررسی مدارک هرگونه تغییر در اطالعات وارد شده به 

متیاز مربوطه گردد ،کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازد ،لذا الزمست نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا ا

ورود اطالعات مذکور در فرم تقاضانامه ثبت نام )به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد(با دقت وصداقت صورت گیرد چرا که 

ر در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد باتوجه به مشکالت به وجو آمده درآزمون های قبلی اصالح اطالعات مذکو

 و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت

 :نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه

 :به ترتیب زیر صورت می پذیردبکارگیری  آزمون های اعالم نتیجه، تعیین حد نصاب و انتخاب افراد در هر یک از شغل 

 .اولیه داوطلبان براساس دروس اختصاصیمحاسبه نمره کل 1.

 کل مالک تعیین حدنصاب خواهد بود نمره 2.

(  مجموع نمره تخصصی آزمون کتبی) درصد میانگین امتیاز50مدارک، بر مبنای کسب حداقل  تعیین حدنصاب نمره به منظور بررسی3.

 :شد که به روش زیر تعیین میگرددسه نفر اول دارای باالترین امتیاز آزمون کتبی در هر یک از مشاغل می با

 =حدنصاب%50*میانگین نمره کل اولیه سه نفر داراي باالترین امتیاز در هر شغل

  .خواهد بوددانشکده ه عهده بکاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در هر رشته شغلی  -تبصره

انطباق سوابق و مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب وپس به میزان سه برابر ظرفیت   شیوه پذیرش با انجام مصاحبه 

  .صورت می گیرد داوطلب رسیده باشد در تقاضانامه ثبت نام که به تایید امضا و اثر انگشت

درصد نمره کل به آزمون کتبی و 7٠بر اساس وزن ) معرفی افراد به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش، به ترتیب نمره کل نهایی  -4 

 دانشکده به هسته گزینش  ( درصد نمره کل به مصاحبه30

 :هاي کلی  تذکرات و توصیه

آنان مطابق با  (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی)تحصیلی  ثبت نام نمایند که مدرکآزمون داوطلبان صرفاً در صورتی میتوانند در 1-

مندرج درشرایط احراز مشاغل قید شده در آگهی بکارگیری یکسان بوده و  (مقطع، رشته و گرایش تحصیلی)عناوین مدرک تحصیلی 

داوطلب، در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وی درج  ( تحصیلی مقطع، رشته و گرایش) همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت نامی 

 .گردیده باشد



همان رشته  التحصیالن یلی در آگهی منتشره، گرایش خاصی ذکر شده باشد، صرفاً فارغدر صورتی که برای برخی از رشته های تحص2-

های تحصیلی بدون ذکرگرایش در آگهی درج  و گرایش تحصیلی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند. اما در صورتی که هر یک از رشته

 .ثبت نام نمایند مورد نظر، می توانند در آزمونشده باشد، فارغ التحصیالن کلیه گرایش های آن رشته تحصیلی در مقطع 

در  ها و یا گرایشهای تحصیلی با رشته یا گرایش های تحصیلی عنوان شده ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف مبنی بر تطابق رشته3-

لی مندرج درآگهی مالک عمل ها و یا گرایشهای تحصی موضوعیت نداشته و صرفاً عین عنوان رشته بکارگیری آگهی جهت ادامه فرایند 

منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص  رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک، از لحاظ شرایط احراز اعالم شده در آگهی میباشد. از این

ی برای تلقی گردیده و هیچگونه حق و امتیاز داده شوند از ادامه فرایند بکارگیری  حذف و معرفی آنان در این مرحله، کان لم یکن

 .داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی ندارد

عدم تأیید  میشوند را داشته باشند. در صورتبکارگیری داوطلبان میبایست سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که 4-

 .میباشدهای طب کار کده یا شورااعتراض داوطلبان، شورای پزشکی دانش توانایی داوطلبان مرجع رسیدگی به

شده  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین5-

مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه و  و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعالم مینماید با

بررسی مدارک ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود و در صورتی که مدارک داوطلبان ازجمله مدارک تحصیلی، پایان خدمت یا 

طالعات خود و همچنین ا ( برای محاسبه حداکثر سن) معافیت دائم، سن، ایثارگری،  و سابقه اشتغال غیررسمی دردستگاههای اجرایی 

مندرج در این آگهی باشد، هیچگونه حقی و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد  اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط

 امتیاز یا اولویت مربوطه( اعالم نتایج اولیه، مصاحبه ، گزینش و حتی در صورت پذیرش نهایی (بکارگیری کرد و در هر مرحله از آزمون 

 .از داوطلب سلب و حق هیچگونه اعتراضی ندارد

 .به اطالع داوطلبان خواهد رسیدهمین سایت شدگان پس از تأیید مراجع ذیصالح از طریق  اسامی پذیرفته6-

 یهای اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند. الزم به ذکر است مالک عمل برای تاریخ گواه داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ7-

 .نام میباشد فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و مالک محاسبه سن، اولین روزثبت

 استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفًا بر اساس نمره کل اولیه خواهد بود. 8-

بعدی محروم و حق  الزم اقدام ننمایند از انجام مراحلداوطلبانی که در زمان های مشخص شده نسبت به ارائه مدارک و مستندات -9

 .هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت. بدیهی است در اینگونه موارد از سایر شرکت کنندگان به ترتیب نمره فضلی دعوت خواهند نمود

 لمدر صورت محرز شدن تقلب و تخلف در درج اطالعات الزم، در هر مرحله از آزمون قبولی داوطلب کان -1٠

 یکن تلقی شده و با داوطلب برخورد خواهد شد

 ماه پس از اعالم نتیجه( الزامی است. 2اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان در صورت پذیرفته شدن در امتحان )حداکثر  -11

 انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت. -12

متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و شرکت  -13

 موظف است طی دو هفته کاری بررسی واعالم نتیجه نماید. 



 رک به صورتمسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارائه مدا-14

ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگونه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام اعالم مینماید با مستنداتی 

 داوطلب خواهد بود که در اعالم نتیجه اولیه و بررسی مدارک ارائه خواهد شد برعهده

 


