
 

 بسمه تعالی

 «"  پزشک خانواده " ی قرارداد نیرو به صورت آگهی پذیرش»

 شه ارککادهد بهدع اف اد ماج  يکک ا ر سات د ب سد ن هز دس سارککاهت مهب ن ن  مت  دانشککه ع وم پ شكيککهخ م ت بهد شت ايککاخ دسبهنخ رککهمع دس ن   داسد

وخ م 33 م و ت هد  دهي      ك كهس بخ  م ا ا به اداست، ارککک نه ئ ن  بخ ب ککک  آ م ا ا تهت ارککک ب ي  ركاست آز ش  ج ا خ  وج ا ل  ا سا  درککک

شه دس م   شكيک تهن ادعق اسداد شه ص سد   كش س رك دششس از اح از صالح اتهت وو بخ ش ارهس قهن ي م  ب هحبه مم  خ از ط  ق آزب ي 1397دمس دمپ ت هد ابده رهل 
  سج دس ج مل ذ ج شههسر  ت نوه  :ن   ر فان ي ا ر بد

 

 مشاغل مورد نیازجدول 

 جدس ت بحج جغ اف ه خ ت بت ود اي سياه يغمخ سد ف
م  اد 

 ب سد ن هز
 ي ا ر اح از ) ش ارهس ط ح طبقه شد ت بشه ج (

1 
شت ايت  كهسيدهس

 ب اقب رالبت((تهن ادع
 1 زن پایگاه سالمت ضمیمه ستاره دار پرندک

  دس سياه بهبه خ داسا ش دي ب سک كهسيدهرخ

رهلود ت،؛اك ل ژت انسهنخ، بشهمسع  ب زش شت ايت،رالبتجو  ت يدهرخ،بهبه خ،آب زش شكيهخ،آم كهسيدهرخ اسي  وم پ اجاوهوخ 

 دس بهبه خ بش مط شه داسا ش دي كهسيدهرخ بهبه خ 

2 
كهسيدهس شت ايت 

 ب اقب رالبت((تهن ادع
 1 زن مرکز جامع سالمت روستایی مرکز زاویه

 داسا ش دي ب سک كهسيدهرخ دس سياه بهبه خ 

رهلود ت،؛اك ل ژت انسهنخ، بشهمسع  ب زش شت ايت،رالبتجو  ت يدهرخ،بهبه خ،آب زش شكيهخ،آم كهسيدهرخ اسي  وم پ اجاوهوخ 

 دس بهبه خ بش مط شه داسا ش دي كهسيدهرخ بهبه خ 

3 

 

كهسيدهس شت ايت 

 ب اقب رالبت((تهن ادع
 1 زن مامونیهپایگاه سالمت ضمیمه 

 داسا ش دي ب سک كهسيدهرخ دس سياه بهبه خ 

رهلود ت،؛اك ل ژت انسهنخ، بشهمسع  م كهسيدهرخ اسي  وم پ اجاوهوخ جو  ت يدهرخ،بهبه خ،آب زش شكيهخ،آب زش شت ايت،رالبت

 دس بهبه خ بش مط شه داسا ش دي كهسيدهرخ بهبه خ 

 1 زن مرکز جامع سالمت شهری روستایی آوه ش راهس 4
م كهسيدهرخ اسي  دس ر ا ش تهت مح  مخ ش راهست بش مط شه داسا ش دي كهسيدهرخ داسش دي ب سک كهسيدهرخ دس سياه ش راهست 

 ش راهست

5 
كهسيدهس آزبه شگهع 

 مشم ص طبخ
 1 زن/مرد جامع سالمت رازقان مرکز

ش  ي وخ شهل دخ، انگج يدهرخ شكيهخ، م  مس داساش دي ب سک كهسيدهرخ وم پ آزبه شگهتخ م كهسيدهرخ اسي  دس سياه تهت 

يدهرخ شكيهخ، ا ودخ يدهرخ شكيهخ، شهفت يدهرخ، ب ه م  يدهرخ شكيهخ، رم يدهرخ، قهسچ يدهرخ شكيهخ، ت ي يدهرخ 

 آزبه شگهتخ م شهنک ت ي)توهم ل ژت(، ژنا ک انسهنخ،ز ست فدهمست شكيهخ،بش مط شه داسا ش دي كهسيدهرخ وم پ آزبه شگهتخ



 پزشک خانواده شرایط عمومی پذیرش قرارداد  *

 داشتن تابعیت ایران -1

 جمهوری اسالمی ایران تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده  در قانون اساسی -2

 اسالمی ایرانالتزام به قانون اساسی جمهوری -3

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروان گردان  -4

 نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر -5

طب کاردارای  شوراهایسیون پزشکی یا توانایی برای انجام کار که برای آن استخدام می شوند )طبق نظر کمی انی روانی وداشتن سالمت جسم -6

 (.مجوز قانونی

 

 :مذك اد بتم دس ت  ص ي ا ر وو بخ 

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

 بازخرید خدمت آنها بازنشسته وکارکنان یا  دستگاه های اجرایی ودانشکده و سایر مستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی  -1

 موسسات دولتی ها وسایر دستگاه و دانشکدهیا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه  انفصال شدگان از خدمت و-2

 ندباشذی صالح ،از خدمت دولتی منع شده  قضائی ومراجع افرادی که به موجب آرای -3

آنها مستلزم   موسساتی که شمول قانون بر به سایر سازمان ها ،شرکت های دولتی وسازمان های وابسته به دولت و افرادی که تعهد خدمت-4

 .ذکر نام است دارند 

 شدهدارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته تحصیل آگهی  -5

مشاغل مندرج درآگهی )مدارک مرتبط طرح  طبقه بندی تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز  ندگان مدرک تحصیلی باالتر از مقاطع دار -6

 با شغل آگهی شده(

مربوطه  دانشکدهحسب نظر  ا مدرک تحصیلی مندرج درآگهی باشد،تحصیلی باالتر غیر مرتبط باوطلب دارای مقطع در صورتی که د :1 مب  ع

 خواهد بود. پزشک خانوادهقرارداد  ل مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور،ملزم به ارائه تعهد  نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعما

دانشکده بوده و ضروری است داوطلبان  بتد رخ بشه ج: تشخیص مرتبط یا غیرمرتبط بودن مدرک تحصیلی صرفاً بر عهده واحد 2تبصره

 در صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام، مراتب را از واحد مذکور مستقر در ستاد دانشکده استعالم نمایند.

از انجام مرحله بعدی داوطلب در هر یک از مراحل جذب، الزم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بند های مذکور، *

 بال اثر می گردد. مزبور لغو و قرارداد ، قراردادحتی در صورت صدور  محروم و
 

 

 شرایط اختصاصی  * 

 ي ا ر ردخ دامطمبهي

  (به بعد 31/05/1366 متولدین )و کارشناسی ارشد کارشناسی  مدارک تحصیلیسال تمام برای دارندگان  35 داشتن حداکثر

 د شد :ناضافه خواه اکثر سن مقرربه حد معتبر،موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های مب  ع :

باالتر،از شرط  و اسارت سال یک آزادگان وفرزندان باالتر و درصد پنج و بیست جانبازان فرزندان شهدا، فرزندان آزادگان، جانبازان،الف( 

 حداکثر سن معاف می باشد 

ذیل  می  در شده اعالم سنهای حداکثر رعایت به آزمون،مکلف در نام ثبت صورت در درصد 5 و درصد 25 سهمیه مشمولین ب(  سایر

 .شد خواهند حذف استخدام فرایند ادامه از صورت غیراین باشند در

 سال پنج میزان به شهید خواهر و برادر و همسر و مادر و ج( پدر

یا  و شدن بستری زمان مدت همچنین جبهه و در حضور میزان به اند نموده خدمت داوطلبانه طور به ها جبهه در که د( داوطلبانی

 ها جبهه در مجروحیت اثر در داوطلب رزمندگان پزشکی استراحت

 سال 5 میزان به حداکثر دولتی وقت تمام کارمندان خدمت سابقهر(  

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

 قبول( قابل بیمه سابقه سال )طبق 15 میزان به حداکثر دارند، اشتغال خدمت به ، بهداشت وزارت



 

 خدمت انجام میزان به داده اند، انجام وپیراپزشکان پزشکان خدمت قانون استناد به موظف را انسانی نیروی خدمت طرح که داوطلبانیذ( 

 .فوق

 

درمان وآموزش پزشکی  ،یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت دانشکدهچ(سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبی که به صورت قرارداد تمام وقت در 

 5در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان  وآنها به خدمت اشتغال داشته اند  ویا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد

 ( ) طبق سابقه بیمهسال

 

 .بود نخواهد بيشتر سال 15 از حال هر در داوطلبان سن به شده اضافه سنوات مجموع نهاه :

 

 *سهمیه بومی

قانون مدیریت خدمات  44سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصالح ماده  27/7/99مورخ  369488با توجه به بخشنامه شماره 

مجلس شورای اسالمی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و  16/6/99کشوری مصوب 

 .محاسبه و مالک عمل قرار می گیرد)4/1چهاردهم )

  .یکی باشدبرای بکارگیری مورد تقاضا  محل شهرستان یا همسر وی باشهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب  -لفا

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

 آنان با شهرستان محل مورد تقاضابرای بکارگیری آنان یکی باشد

و پیش دانشگاهی(را بصورت متوالی یا متناوب در شهرستان  هنمایی یا دبیرستاندر مقاطع ابتدایی، رااز سنوات تحصیلی ) سال 4داوطلب حداقل  -ج

 محل مورد تقاضا برای بکارگیری طی کرده باشد.

سال سابقه پرداخت حق بیمه)در قبال اشتغال(در شهرستان محل مورد تقاضا برای بکارگیری را  4داوطلب ، پدر، مادرو یا همسر ایشان حداقل  -د

  داشته باشد.

 دوبت احوال استان مالک عمل خواهد بدر صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ث -د

 .تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام مالک عمل برای تعیین بومی بودن خواهد بود -و 

 

 

  نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز* 

 نمایند که در زمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند :صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام 

 آگهی مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در مدرک و -1
 کارت ملی-2

 شناسنامه عکس دار -3

مورخ 854/100پزشکان که طرح خودرا به استناد بخش نامه شماره مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرابرای « اشتغال به طرح»گواهی  -4

 تمدید نموده اند . 16/07/1393

سایر موسسات را در  که طرح خود ن ) اختیاری (پیرا پزشکا وبرای مشمولین قانون خدمت پزشکان  «انصراف از طرح»گواهی مبنی بر موافقت با  -5

 می گذرانند. یر از محل جغرافیایی خدمت(تابعه وزارت متبوع )غ

واحد محل خدمت ویژه  پایان از به همراه گواهی مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع وور به مهر سازمان تامین اجتماعی لیست سوابق بیمه ممه -6

 شاغلین شرکتی تخصصی )برای کاهش شرایط سنی(



 

 مذك اد بتم دس ت  ص ب اسک ب سد ن هز :

ن یر با شرایط مندرج در ایامغلذا در صورتی که مدارک داوطلبان  ه بررسی خواهد شد ،توسط دانشکدان با توجه به این که مدارک متقاضی

امل  ت  ه رتو ه  حتی پذیرش نهایی ،امتیاز اعالم نتایج مصاحبه وصورت در  وقی برای متقاضی ایجاد نخواهد شد گونه حآزمون باشد هیچ

ربط استعالم خواهد ورت نیاز مدارک از مراجع ذیصضمنا در  .اوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نداردد وب ش طه از دامطمب رمب ت ات  ي  

 مطب ق امل ه انجهپ ي ع، بالک قط خ ش  اصهلت ب اسک نم ات  ش د. گردید و

 :اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی*
 به شرح ذیل انجام می گیرد: ثبت نام به  صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی دانشکده

 صورت اینترنتیبتکمیل برگ درخواست شغل  الف(

از طریق سامانه آزمون  شرایط ذیل آماده و فایل آن را بر اساس داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خودرا با مشخصات زیر اسکن نموده و

 ارسال نمایند :

 ته شده باشد)عکس تمام رخ(فکه در سال جاری گر 3*4عکس -

 باشد   Jpg ا فرمتبعکس اسکن شده فقط باید  -

 پیکسل باشد . 300*400حداکثر و 200*300 حداقل  اندازه عکس اسکن شده باید-

 هرگونه لکه  باشد. منگنه و، فاقد اثر مهر  تصویر داوطلب باید واضح مشخص و-

 صورت کامل آنان مشخص باشد . عکس خواهران باید با حجاب و-

 بایت بیشتر باشد.کیلو  70حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از -

 حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد .  -

 حتی االمکان عکس رنگی ودارای زمینه سفید باشد

داوطلب الزم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق   قابل قبول نمی باشد و شناسنامه و...( اسکن عکس از روی کارت های شناسایی )کارت ملی،*

 اسکن نمایند .،اقدام به 

قبلی در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان که این موضوع اکثراً برای های در آزمون با توجه به مشکالت به وجودآمده  تذکر مهم :

به حتما نسبت تاکید می گردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامی،  د؛ رخ داده است؛ام آنان توسط دیگران انجام می شوداوطلبانی که ثبت ن

بدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباهی  .یگری به جای عکس شما ارسال نگردداشتباها عکس داوطلب د کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا

 .مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد به عنوان متخلف تلقی و دفر از طرف متقاضی،
 

 :بتم دس ت  ص مغ    اطالوهد ثبت نهبخ  مذك  شس هس

ه یامتیازات وسهم داوطلبان و براساس اطالعات ثبت نامی )خود اظهاری( سی مدارک(راولیه )معرفی افراد برای بر هباتوجه به این که اعالم نتیج

گونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحوی هر هنگام بررسی مدارک، به دلیل این که در وتخاب شده توسط آنها صورت می گیرد های قانونی  ان

الزپ ارت مسمد که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازد  لذا 

چرا که با توجه به ت صورت گیرد صداق با دقت و)به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد( در فرم تقاضانامه ثبت نام اطالوهد بذك س

داوطلب مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلی ، امکان اصالح اطالعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و 

در زمان محل انتخابی( )به جز شغل الزم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد  .حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت

 .کارت ورود به جلسه خواهد بود پرینت
 

 مهلت ثبت نام  نحوه ثبت نام مقدماتی و *

 ن اااباات بااه ثباات نااام الکترونیکی بااه  در  اینترنتی  11/06/1401 لغااایاات  31/05/1401 از تاااری متقااااااایاااش واطااد شااارای  م  م   اااتنااد  -

azmoon.savehums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp  ش ي شه  نمایند.و کد ر گیری دریافت  اقدام ص سد ماسد ن )دس 

 ره ت ثبت نهپ، لطفه ب مسر  ت د سا حاوه ش مزسرهنخ كد   م دس     ا ن ص سد ب مسر  د گ ت سا انامه  كد  .(

 وطوه پرداختی به  یچ وطه م ترد نمیشود. یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخوا د شد و به ثبت نام ناقص و -

http://azmoon.savehums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp


   مصاحبه متعاقبا در  مین سایت اطالع رسانی خوا د شد. برگ اریمحل و زماش  -

 

 

 : ب اد آزب ي ب هحبه

 خواهد شد.طراحی مهارت های تخصصی متناسب با رشته شغلی  سواالت با توجه به دانش و
 

 تذکرات وتوصیه های کلی :

تاریخ گواهی فراغت از داشته باشند.الزم به ذکر است مالک عمل برای  خ های اشاره شده در آگهی توجه کافیداوطلب بایستی به مبنای تاری -

 باشد. نام می تحصیل ، آخرین روز ثبت نام و مالک محاسبه سن، اولین روز ثبت

شده و یا ه - صورت ناقص در زمان تعیین  شده در متن آگهی یا ارائه مدارک به  شرایط اعالم  ضوابط و  شی از عدم رعایت دقیق  سئولیت نا رگونه م

ستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه و شکده اعالم می نماید با م ضانامه ثبت نام به دان سی  مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقا برر

در صددورت محرز شدددن تقلب و تخلف در درج اطالعات الزم، در هر مرحله از آزمون مدارک ارائه خواهد شددد برعهده داوطلب خواهد بود و

 یکن تلقی شده و طبق مصوبات هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمونها، با داوطلب برخورد خواهد شد بولی داوطلب کان لمق

آنان به  تحصیلی رشته تحصیلی و یا گرایش رشته داوطلبان صرفا در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، -

  صفحه اول(  مندرج در مشاغل ذکر شده باشد )مطابق با جدول شغل محلطور کامل و مشخص در شرایط احراز 

بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری  .ی از ثبت نام جدا خودداری نمایندلذا داوطلبان فاقد شرایط تحصیلی درج شده در آگه

عقد قرارداد از سایر مراحل  ،شده در آگهی منطبق نیسته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر رشت مشخص گردد که مقطع تحصیلی،

 حذف خواهند شد.

انطباق و اعمال مستندات کلیه هاست و نتیجه نهایی پس از داوطلبان صرفا بر اساس اطالعات خود اظهاری آنات و سهمیه های اعمال شده امتیاز-

 و سهمیه های قانونی اعالم خواهد گردید. افراد با امتیازات

آزمون پس از طی مراحل انتخاب نهایی پذیرفته شدگان  .از طریق وب سایت دانشکده صورت خواهد گرفتپس از بررسی و تایید مدارک اعالم نتایج 

 می باشد که اسامی آنها به اطالع داوطلبان خواهد رسید .گزینش میسر  

جذب  به منزله انصراف از ادامه روند و یا مصاحبه و غیره،برای بررسی مدارک  (ر )تعیین شده از سوی دانشکدهزمان مقرعدم مراجعه داوطلب در -

 می باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت .و پذیرش 

 الزامی است. دانشکدهسوی ماه پس از اعالم نتیجه( از 2اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان )حداکثر  -

برای  دانشددکدهتبصددره : داوطلبان موظفند پس از اعالم اسددامی مرحله اول پذیرفته شدددگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسددته گزینش 

هد تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خوا

 شد .

بدین طریق  داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود و  آزمونهرگونه اطالع رسانی درخصوص  -

 دریافت خواهند کرد.

می باشددد الزم اسددت در تکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده و مالک ثبت نام از متقاضددیان، اطالعات وارد شددده در سددایت  توجه به اینکهبا  -

 هیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.


