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   استخدام پيماني شرايط اختصاصي -2

سـال تمـام بـراي دارنـدگان ديـپلم       25 حـداكثر  و) سـال بـراي دارنـدگان ديـپلم بهيـاري      18(سال سن تمام  20 حداقلداشتن  -1/2

رك تحصـيلي  سـال تمـام بـراي دارنـدگان مـدا      40سال تمام براي دارندگان مدارك تحصـيلي كـارداني وكارشناسـي ،    35 بهياري،

   آگهيتا تاريخ انتشار  سال براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و باالتر 45و  كارشناسي ارشد

  .موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره

به طور داوطلبانه خـدمت  ) 29/5/1367لغايت  31/6/1359ازتاريخ (داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل  )الف

نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان بستري ويا استراحت پزشكي رزمندگان دراثـر مجروحيـت   

  درجبهه هاي نبرد حق عليه باطل 

همسـر و   بـاالتر،  و%) 25( درصـد  پـنج  و بيست جانبازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان )ب

از شـرط   )با حـداقل شـش مـاه حضـور داوطلبانـه در جبهـه      (رزمندگانفرزند و  اسارت سال يك باالي و سال يك فرزندان

  .حداكثر سن معاف مي باشند

، همسر و فرزنـد آزاده كمتـر از يكسـال    %)25( بيست و پنج درصد زير، همسر و فرزند جانبازان خواهر و برادر شهداء) ج

  سال  5تا ميزان  اسارت

داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته انـد   )د

  . به ميزان خدمت غيررسمي آنها

  مدت خدمت سربازي) هـ

ن خـدمت  متعهـدي  پيراپزشكان و داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان و )و

  قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق 

  .مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان مي بايست داراي معافيت يا گواهي پايان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند -2/2

 دانشكده/ انشگاهمشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي تابعه د - 1تبصره

  .شركت نمايند دانشكده/ هاي استخدام پيماني همان دانشگاهتوانند صرفاً در آزمونباشند، ميمي



نسـبت بـه تمديـد طـرح آنـان اقـدام شـده         16/7/93مـورخ   854/100  بخشنامه شماره در خصوص داوطلباني كه به استناد -2تبصره

مشـمولين  ضـمناً   .و ارسال گواهي اشتغال به طـرح اينگونـه افـراد كفايـت مـي نمايـد      است، نيازي به ارائه گواهي پايان طرح نداشته 

  .هاي علوم پزشكي شركت نماينددانشكده/ توانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون ساير دانشگاهمي مذكور

  

  نحوه ثبت نام ومدارك مورد نياز  -3

نسبت به ثبت نـام الكترونيكـي    4/3/94دوشنبه مورخ   24لغايت ساعت  27/2/94از تاريخ  متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند -1/3

  .اقدام نمايند )دانشگاه علوم پزشكي بوشهر ( .www.Bpums.ac.ir.اينترنتي به آدرس 

   :مقدماتيمدارك مورد نياز ثبت نام  -2/3

  تكميل برگ درخواست شغل ) الف

دانشـگاه   2178081060001بـه حسـاب شـماره     ريال) هزارصدوشصت ( 160000 رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ )ب

 ،باشـد قابـل پرداخـت مـي   تخصصـي داوطلبـان    عنـوان حـق شـركت درامتحـان عمـومي و     هبـ  ..ملي شعبه گلشن نزد بانك

   .پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشندفرزندان شاهد از  پردازند ومبلغ مذكور را مي %)50(درصدپنجاه ايثارگران 

ارسـال   كه بايستي متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشگاه بانضمام فـيش بـانكي اسـكن و    3×4عكس يك قطعه ) ج

  .شود

  .شودبه ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي -3/3

  :مرحله اول امتحانپس از قبولي درمدارك مورد نياز  -4/3

روز كـاري پـس از اعـالم نتـايج از سـوي       5را ظـرف مـدت    ذيـل اوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند مـدارك  د

دانشـگاه موظـف اسـت كليـه تصـاوير       .رسـيد دريافـت نماينـد    دانشگاه به همراه اصل مدارك به كارگزيني دانشگاه حضوراً ارائه و

  .ا اصل نمايدمدارك را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر ب

  آن به همراه تصويرآخرين مدرك تحصيلي اصل  -

  آنبه همراه تصوير كارت ملي اصل  -

   آنبه همراه تصوير تمام صفحات  شناسنامه اصل -

  )ويژه برادران(آنبه همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم اصل  -

  آنبه همراه تصوير پيراپزشكان يا معافيت ازآن يا اشتغال به طرح پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان واصل  -

  آنبه همراه تصوير مدارك دال بر بومي بودن اصل  –

  آنبه همراه تصوير مدارك دال بر ايثارگري ،معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط اصل  -

  آنبه همراه تصوير سايرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت اصل  -

مدرك تحصيلي وگواهي انجام خدمات قـانون پزشـكان وپيراپزشـكان يـا معافيـت از مراجـع ذيـربط اسـتعالم خواهـد شـد           : تبصره 

  .وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعي براصالت مدارك نخواهد بود

  

  زمان ومحل توزيع كارت  -4

ــه جلســه امتحــان توانمنــدي  و  1394/.3./.6(مــورخ پنجشــنبه و.. چهارشــنبه. تخصصــي درروزهــاي هــاي عمــومي وكــارت ورود ب

و نسبت بـه چـاپ   مراجعه ) دانشگاه علوم پزشكي بوشهر(.www.Bpums.ac.ir به آدرس از طريق سايت اينترنتي )3/1394./7

  .د اطالع داوطلبان خواهد رسيههنگام توزيع كارت ب زمان ومحل برگزاري امتحان در .كارت ورود به جلسه خويش اقدام نمايند

  .ارائه  كارت ورود به جلسه در روز برگزاري آزمون ضروري است -



  

  :باالتر عبارتند از  مواد امتحان براي مقاطع كارداني و -5

-فـن  -4رياضي وآمـار مقـدماتي    -3) عمومي(زبان انگليسي  -2زبان وادبيات فارسي  -1: امتحان توانمنديهاي عمومي شامل -1/5

بـه صـورت   سـوال  ) 90(اطالعـات سياسـي واجتمـاعي ومبـاني قـانون درمجمـوع بـه تعـداد         -6مي معارف اسـال  -5آوري اطالعات 

   .پاسخ غلط محاسبه خواهد شد به ازاي هر چهارنمره منفي  نيم ضمناً. طراحي مي گردد )نيم(5/0اعمال ضريب با چهارگزينه اي 

   .شودمي از آن درساير موارد امتحان توزيعباشند وامتيهاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف ميقليتا :تبصره

به صورت چهار گزينه اي سوال   45امتحان تخصصي شامل سواالت مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به تعداد  -2/5

   .خواهد شدبه ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه نمره منفي  يك ضمناً. طراحي خواهد شد 3با اعمال ضريب 

  مواد امتحان مقطع ديپلم بهياري  -6

فـن   -4رياضـي وآمـار مقـدماتي     -3) عمـومي (زبان انگليسي  -2زبان وادبيات فارسي  -1: امتحان توانمنديهاي عمومي شامل -1/6

سـوال بـه صـورت    ) 90(اطالعـات سياسـي واجتمـاعي ومبـاني قـانون درمجمـوع بـه تعـداد         -6معارف اسـالمي   -5آوري اطالعات 

  .نيم نمره منفي به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد ضمناً. طراحي مي گردد) نيم(5/0اي با اعمال ضريب چهارگزينه 

اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشـند وامتيـاز آن درسـاير مـوارد امتحـان توزيـع  مـي         :تبصره

  .شود

 3سوال و بـه صـورت چهـار گزينـه اي بـا اعمـال ضـريب         45با رشته بهياري به تعداد امتحان تخصصي شامل سواالت مرتبط  -2/6

  . يك نمره منفي به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد ضمناً. طراحي خواهد شد

   

  تذكرات  -7

ماه  سـابقه  حضـور داوطلبانـه در جبهـه هـاي جنـگ تحميلـي         6رزمندگاني كه حداقل  ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و -1/7

آزادگان يـك سـال و بـاالي يـك سـال اسـارت و رزمنـدگان بـا سـابقه          ، مفقودينجانبازان،  نيز خانواده هاي معظم شهداء، دارند و

ن شرايط مندرج درآگهي با رعايـت قـوانين   درصورت دارا بودماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي،  6حداقل 

  .ومقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود

. ايثارگران اختصاص مي يابـد پذيرش درصد آن برابر قوانين ومقررات براي ) 30(از كل مجوز تخصيص يافته به دانشگاه سي  -2/7

فرزنـدان و   همسـران شـهداء و   فرزنـدان و  ن وآزادگـان فاقـد شـغل و   درصد آن به جانبازا) 25( بيست وپنج ،الذكردرصد فوق30از 

و خواهر و بـرادر   باالي يكسال اسارتسال و يكهمسران آزادگان  فرزندان و باالتر و درصد و )25(همسران جانبازان بيست وپنج 

 6را نيز به رزمندگان با سـابقه حـداقل    درصد سهميه باقيمانده )5(پنج امورايثارگران استان و معرفي شده از سوي بنياد شهيد و شهيد

) 1( يـك درصد وآزادگـان زيـر   ) 25(فرزندان جانبازان زير بيست وپنج  فرزندان آنان و همسر و جبهه ها و ماه حضور داوطلبانه در

  .اختصاص مي يابداسارت سال 

دانشـكده  /بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه) داالثرو باالتر، آزاده، اسير و مفقو%) 25(شهيد، جانباز بيست و پنج درصد(فرزندان : تبصره

  .نيز مشمول بند فوق هستند

زمـان مقـرر ثبـت نـام      ه دردرصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثـارگران واجـد شـرايط كـ     5حد سهميه  انتخاب ايثارگران در -3/7

   .انجام خواهد شدنموده اند، 

  . ز طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفتدرصد سهميه ايثارگران ا 30مازاد بر  پذيرش  -4/7



نيازي بـه   ،ايثارگران با ارائه تصوير آن امور بنياد شهيد و صورت داشتن كارت شناسايي از خانواده محترم شهدا در جانبازان و -5/7

   .ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند اخذ و

درصـد سـهميه قـانوني مربوطـه     ) 3(بـه ترتيـب نمـره فضـلي ازسـه      شرايط مندرج درآگهـي   شرط دارا بودنه معلولين عادي ب -6/7

  .برخوردار خواهند بود

به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي  مجوزتمامي باقيمانده سهميه  -7/7

   .يابداختصاص مي

  :گردد كه واجد يكي از شرايط ذيل باشددي اطالق مي افر ا بومي بهداوطلب  -8/7

  .شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد) الف

ل كه شهرستان يا استان مح) اعم از شاغل و يا بازنشسته(همسر و فرزندان كارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح) ب

  .خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشد

را به صورت متوالي يا متناوب ) ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه(سال از سنوات تحصيلي) 4(داوطلب حداقل چهار) ج

  .طي كرده باشددر شهرستان ويا استان محل مورد تقاضا براي استخدام 

سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا ) 4(مادر ويا همسر وي، حداقل چهار ،داوطلب يا پدر) د

  ).پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.(براي استخدام را داشته باشند

  .شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام مي باشد مبناي استان و: 1تبصره

 ،درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي تكميل نگردد: 2تبصره

لويت بومي استان و سپس متقاضيان غير پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با او

  . بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد

  .داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يك شغل و يك محل جغرافيايي خواهند بود -9/7

 اسـتخدامي و همچنـين    در آگهـي  تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده درشـرايط احـراز مشـاغل   پائين ياتحصيلي باالتر ك مدار -10/7

  .باشد، براي شركت در امتحان و استخدام معتبر نميمدارك معادل

مرحلـه از   هر مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر -11/7

آگهـي اسـت داوطلـب از     ا فاقد شرايط منـدرج در داوطلب اطالعات خالف داده يكه شود  جذب محرز امتحان و مراحل ثبت نام،

  .گرددمي مزبور لغو وبالاثر صدور حكم استخدام، حكمصورت  حتي در ،انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد

. باشـد انتخاب داوطلبان به ترتيب باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده مي-12/7

باشـد،   اعـالم شـده در آگهـي اسـتخدامي     ظرفيت تعداد داوطلب در يك رشته شغلي يكسان و مازاد بر وواردي كه نمره كل ددر م

هـاي  هـاي تخصصـي مـالك انتخـاب خواهـد بـود؛ و در صـورت برابـر بـودن نمـره آزمـون توانمنـدي            ابتدا نمره آزمون توانمنـدي 

  . قرار خواهد گرفتتخصصي، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش، مالك عمل 

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي درمهلت مقرر به هسته گزينش دانشـگاه   -13/7

جـاي وي  هدرصورت عدم مراجعه، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده واز افراد ذخيره ب. براي تكميل پرونده گزينشي مراجعه نمايند

  .ش معرفي خواهد شدبه گزين



شدگان اصلي پس از اعالم نهـايي حـداكثر يكمـاه فرصـت خواهنـد داشـت جهـت تكميـل مـدارك و طـي مراحـل             پذيرفته -14/7

 . استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمايند

 در .گـردد مـي  اخـذ در محـل مـورد تقاضـا خـدمت     سال  10 جهت اشتغال به مدت تعهد محضريپذيرفته شدگان نهايي، از  -15/7

  .شود آنان لغو و از وجود افراد ذخيره استفاده مي حكم استخدامي صورت عدم اجراي تعهد و يا انصراف از خدمت

هرگونه اطالع رساني درخصوص امتحان از طريق سايت اينترنتي به صورت همزمان خواهد بود وداوطلبان اطالعـات مـورد    -16/7

  .د كردنياز خود را بدين طريق دريافت خواهن

باتوجه به اين كه مالك ثبت نام ازمتقاضيان تكميل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است درتكميل آن نهايت دقـت را   -17/7

  .به عمل آورده وهيچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود


