
 

 بسمه تعالی

علوم پزشکی شهرستان جیرفت درنظر دارد جهت تامین نیروهای موردنیاز خوداز  دانشگاهبا سپاس به درگاه ایزد منان به اطالع داوطلبان می رساند 

آمادگی  آزمون عملی)وحسب مورد تخصصی شرایط را از طریق آزمون کتبی در حیطه های عمومی وجد ل دانشگاه افراد واامحل مجوز ستاد اشتغ

 با ضوابط وشرایط ذیل جذب نماید. شرکتیومصاحبه تخصصی  به صورت  (جسمانی
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: شرایط عمومی واختصاصیبخش دوم   

:. شرایط عمومی1  

یکی از ادیان شناخته شده در قانون جمهوری اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم یا -2.2  

داشتن تابعیت ایران-2.1  

التزام به قانون جمهوری اسالمی ایران -2.4  

داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند) به تشخیص طب کار یا کمسیون پزشکی دانشگاه(-2.1  

یات و مواد مخدر عدم اعتیاد به دخان -2.1  

یی موثرجزانداشتن سابقه محکومیت  -2.7  

عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذی صالح-2.1  

داشـتنکـارتپایـانخـدمتوظیفـهعمـومی-2.1  

شرایطاختصاصی.2  

:الف( شرایط سنی  

تا 01/07/2370)متولدشدگان تحصیلی دارندگان مدرک تمامی برای سال تمام  30و حداکثر سال تمام  11حداقل سن داشتن  -1.2

01/07/2371)  



 تبصره: مواردزیربهشرطارائهتاییدیههایمعتبربهحداکثرسنمقرراضافهخواهدشد.

) برای داوطلبان مرد(مدتخدمتانجامشدهسربازی -  

فرزندان آزادگان یک سال و باالتر از شرط حداکثر سن معاف می باشندو ،فرزندان شهدا،فرزندان جانبازان جانبازان ،آزادگان -  

درصد در صورت ثبت نام در آزمون مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالم شده در ذیل می باشد.در غیر  1درصد و 11سایر مشمولین سهمیه  -

 این صورت از ادامه فرایند آزمون حذف خواهند شد.

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

داوطلبانی که که در جبهه ها به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری  شدن ویا  -

 استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها 

ستقیم و از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با موسسات تابعه سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیرم- -

سال ) سابقه بیمه قابل قبول(  21وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به خدمت اشتغال دارند، حداکثر به میزان   

شرایط ذیل الزامی می باشداری از در خصوص شغل نگهبان عالوه بر شرایط فوق برخوردب (   

(خانم ها)سانتی متر  270قل قد داشتن حدا   

21.1وبیشتر از  30) نسبت وزن به قد( کمتر از  BMI دارا بودن تناسب جسمانی مناسب:    

در زمان بررسی مدارک انجام خواهد گرفت ودر صورتی که داوطلب هر یک از شرایط را احراز  "BMI "و "قد "تذکر: اندازه گیری

 ازمون امادگی جسمانی حذف خواهند شد وحق اعتراض نخواهند داشت.جمله ننماید، از سایر مراحل آزمون از 

 :پذیرش شغل راننده ضوابطپ( 

1بدارابودن گواهینامه رانندگی -  

متاهل بودن -  

جهت شغل محل مرکز خدمات جامع سالمت روستایی برجک بومی روستا الزامی می باشد*   

 3. بومی بودن: متقاضیان بر اساس شرایط زیر بومی شهرستان و روستا می باشند . 

 شرایط بومی روستا بودن: 

سال اخیر 1حداقل  ( محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد تقاضا یکی باشد و همچنین سکونت داوطلبلفا

 تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بند )الف( با تایید خانه بهداشت )منظم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی در سامانه : احراز 2تبصره

 سیب( با تایید مرکز بهداشت شهرستان  به همراه مکاتبه فرمانداری شهرستان صورت می پذیرد

یا انجام خدمت ضروری سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند  :چنانچه داوطلبان  تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل1تبصره

 مشروط به آن که خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن خانواده متقاضی و اقامت وی را از قبل از وضعیت فوق الشاره در روستای 

سال اخیر در روستاهای مورد نظر ضرورت ندارد.  1ای مذکور اقامت در مورد تقاضا را تایید نماید پذیرش آنها بال مانع است. لذا برای گروهه

 مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

 شرایط بومی شهرستان :

 الف ( شهرستان محل تولد داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .

سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در شهرستان مورد نظر محرز گردد. 1سکونت داوطلب حداقل ب (   



: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بند )الف( با تایید خانه بهداشت )منظم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی در سامانه 2تبصره

.داری شهرستان صورت می پذیردسیب( با تایید مرکز بهداشت شهرستان  به همراه مکاتبه فرمان  

:چنانچه داوطلبان  تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل یا انجام خدمت ضروری سربازی در خارج از محل مورد تقاضا سکونت داشته 1تبصره

وضعیت فوق الشاره در محل  اند مشروط به آن که خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن خانواده متقاضی و اقامت وی را از قبل از

در محل های  مورد نظر ضرورت ندارد.  سال اخیر 1ت در مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بال مانع است. لذا برای گروههای مذکور اقام

 مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در شهرستان مورد نظر داشته باشند.

 

 4.اولویت های قانونی:

ع خدمت رسانی قانون جام 12براساس ماده درصد 11سهمیه از کل سهمیه مجوزهای مربوط به شغل محل نگهبان یک نفر به پذیرش ایثارگران 

 آزمون به شرح ذیل اختصاص می یابد. به ایثار گران در

 جانبازان وازادگان  -

 فرزندان وهمسران شهداء  -

 درصد وباالتر 11فرزندان وهمسران جانبازان  -

 سال2سال وباالتر از  2فرزندان وهمسران آزادگان  -

 خواهر وبرادر شهید -

 بخش سوم: مواد آزمون

 به هریک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی با اختصاصی تحویل خواهد شد.

( برای سواالت  حیطه 1( برای سواالت حیطه عمومی و ضریب دو)2یک) کلیه دروس آزمون عمومی واختصاصی به صورت چهارگزینه ای  با ضریب

 .حذف خواهد شد پاسخ غلط، یک پاسخ صحیح چهارهر تخصصی طراحی خواهد شد. ضمنا به ازای 

 :عمومی  الف( مواد آزمون

 زبان وادبیات فارسی -2

 معارف اسالمی -1

 اساسیاطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون -3

 ذهنیهوش واستعدادهای  -4

 :ب( مواد آزمون تخصصی 

 حفاظت فیزیکی ) مبانی، مفاهیم، کارکردها(  -2

 مربوط به حیطه تخصصی می توانید به آدرس ذیل مراجعه کنید( ی)جهت دریافت فایل آموزش

 مدیریت حراست –حوزه ریاست دانشگاه  –www.jmu.ac.irجیرفت به آدرس  سایت دانشگاه علوم پزشکیمراجعه  به  

 :ج( مواد آزمون آمادگی جسمانی 

 متر300متر( و دوی استقامت 2.10مرتبه(، پرش طول) حداقل 10(، شناسوئدی) 4*1مرتبه(، دوچابکی)30دراز ونشست)

 

 

 



: مراحل ثبت نامبخش پنجم  

 اقدامات قبل از ثبت نام *

ثبت نام آزمون صرفا بصورت الکترونیکی و منحصرا از طریق سامانه ثبت نام آزمون دانشگاه علوم پزشکی جیرفت به آدرس  -

www.azmoon jmu.ac.ir .انجام می شود 

 ثبت نام نهایی منوط به انجام کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کد پیگیری از سامانه می باشد -

 در آزمون الزم است به توضیحات زیر توجه نمایید و مدارک الزم را تهیه کنید. پیش از اقدام به ثبت نام -

 هلت ثبت نام:ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ ـم 

 دنسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نماین 07/07/2400لغایت  01/07/2400متقاضیان واجد شرایط، میتوانند از تاریخ الف (

 می باشد 1/7/2400مهلت ویرایش اطالعات  در تاریخ ب (

  .تذکرات قبل از ثبت نام:ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ..ـ.ـ.ـ 

  ثبت نام منوط به تکمیل کلیه مراحل و دریافت شماره پرونده و کدپیگیری از سامانه میباشد و پس از تاییدنهاییِ فرم اینترنتی

  .ن به هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشدعات آالتوسط داوطلب، اط

 به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

  داوطلب با تکمیل ثبت نام و شرکت درآزمون صراحتا و بصورت کتبی و با علم کامل اقرار، به آگاهی از مفادآگهیثبت نام نموده

 است وحق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت

  ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ـ.ــ..ـ.ـ.ـ.ـ.ـ..ـ.ـ.ـ.ـ : ازمدارک مورد نیو ثبت نام نحوه 

 ورود به سامانه ثبت نام آزمون به آدرس: www.azmoon.jmu.ac.ir 

 م درخواست شغل به صورت اینترنتیتکمیل فر 

 عات واردشده توسط داوطلبالتاییدیه نهایی باتوجه به اط. 

  مدارک زیر:اسکن و آپلود 

 ذخیره و بارگذاری شود. kb300وحداکتر حجم  jpg: مدارک با فرمت 2نکته

 : مشخصات داوطلب باید در فرم ثبت نام به زبان فارسی درج شود.1نکته

 تصویر کارت ملی) پشت ورو(.2

 . تصویر تمام صفحات شناسامه1

 . تصویر آخرین مدرک تحصیلی3

 که در سال جاری گرفته شده 4*3. تصویر یک قطعه عکس4

 دانشنامه دوره دیپلم، کاردانی وکارشناسی ویا گواهی فراغت تحصیل از دانشگاه محل تحصیل داوطلب. تصویر اصل 1

 . تصویر کارت پایان خدمت ویا معافیت1

 . مدارک مربوط به ایثارگری از مراجع ذیربط7

 . تصویر گواهینامه رانندگی معتبر) جهت داوطلبان شغل راننده(1

 . مستندات مربوط به سامانه سیب1

 

 دریافت شماره پرونده و کدپیگیری. 



 

 

آزمون نزد برای مراحل بعدی نسخه چاپ شده از فرم ثبت نام  داوطلبان موظفند پس از صدور کد رهگیری آن رابه همراهتوجه : 

 خود محفوظ نگه دارند.

 نحوه دریافت کارت ورود به جلسه وبرگزاری آزمون زمان----------------------------------- 

 در شهرستان کهنوج برگزار می گردد. 21/7/2400مورخ  دوشنبهصبح روز  1زمون راس ساعت الف(  آ

و هرداوطلب موظف به  اختیار داوطلبان قرار خواهدگرفت درتا قبل از شروع آزمون  27/7/2400از تاریخ ب( کارت ورود به جلسه از طریق سایت 

 پرینت کارت خود از روی سایت می باشد. 

 استخراج نتایج از روش تراز نمرات استفاده خواهد شد.ج( در 

 برای هر سوال باید تنها یک گزینه که بهترین پاسخ ممکن در میان گزینه ها ارائه شده است، انتخاب شود. -2

 به سواالت بدون پاسخ نمره تعلق نمی گیرد. -1

 به پاسخ غلط نمره منفی تعلق می گیرد. -3

 سه آزمون کارت ورود به جلسه وکارت ملی ضروری است.برای ورود  به جل تذکرمهم:

 بخش ششم: نحوه پذیرش داوطلبان واعالم نتیجه

 با توجه به ظرفیت پذیرش در کد شغل مورد نظر با رعایت موارد ذیل:اعالم نتیجه 

 دانشگاهتوسط بررسی مدارک وشرایط در زمان مقرر دعوت از مشمولین حدنصاب نمره آزمون کتبی جهت الف( 

 %میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز در هر شغل هرموسسه×  05حدنصاب =

 .خواهد بود دانشگاه: کاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در هر رشته شغلی به عهده معاونت توسعه تبصره

 عملی) آمادگی جسمانی(مون ب(  معرفی افراد احراز شرایط جهت حضور در آز

 برابر ظرفیت دوج( معرفی افراد جهت انجام مصاحبه تخصصی به میزان 

 دیک ونیم برابر ظرفیت به هسته گزینش دانشگاهد( معرفی افراد به تعدا

 تذکرات: 

همچنین مدارکی که با پست . هیچ گونه مدرکی به صورت حضوری یا کتبی یا ارسال از طریق پست ویا اتوماسیون دریافت نخواهد شد. 2

بت الکترونیکی ارسال شده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد. بنابراین داوطلبان ملزم هستند کلیه ی مدارک اسکن شده خود را به همراه فرم ث

 شد.نام به صورت اینترنتی ارسال نمایند. درصورت عدم ارسال مدارک یا نقص در مدارک کارت ورود به جلسه صادر نخواهد 

 . به مراجعات حضوری ، تلفنی ویا کتبی پاسخ داده نخواهدشد.1

.در صورت محرز شدن تقلب وتخلف در درج اطالعات الزم، در هر مرحله از آزمون قبولی داوطلب کان لم یکن تلقی می گردد وبرابر مقررات با 3

 داوطلب برخورد خواهد شد.

به صورت اینترنتی، داوطلبان محترم جهت دریافت کلیه اطالعات فقط به سایت دانشگاه علوم  . توجه به روند کلی ثبت نام وسایر مراحل آزمون4

 مراجعه کنند. www.jmu.ac.irپزشکی جیرفت به نشانی.

 



 : پیش نویس تقاضانامه ثبت نام1شماره  فرم

 

 

 

 



 


