بسمه تعالی
«آگهی استخدام قراردادی »
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحووه برزوزاری امتحوان عموومی و تخصصوی مصوو شوورای
توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درنظر دارد از محل مجوز استخدامی شماره /209/ 910د مورخ  97/02/18معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعداد  114نفر از افوراد وادود
الشرایط را از طریق امتحان کتبی (عمومی و تخصصی) ،مصاحبه تخصصی و ززینش به صورت قرارداد یک ساله با در نظر زرفتن شرایط مندرج در ددول ذیل دذ و بکارزیری نماید.
تعداد
ردیف

عنوان رشته شغلی

1

پزشک عمومی

2

کارشناس اتاق عمل

3

کارشناس هوشبری

محل جغرافیایی خدمت

4

تشخیص طبی

جمع

مورد
نیاز

مرد

زن

شهرستان زرند

بیمارستان سینا

2

*

*

شهرستان شهربابک

بیمارستان ولیعصر(عج)

2

*

*

شهرستان کوهبنان

بیمارستان ابوحامد

1

*

*

شهرستان بردسیر

بیمارستان قائم (عج)

1

*

*

شهرستان زرند

بیمارستان سینا

1

*

*

شهرستان ارزوئیه

بیمارستان امام حسین (ع)

1

*

*

مرکز آموزشی درمانی شفا (بخش)ICU

2

*

*

مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر (بخش)ICU

3

*

*

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور (بخش)ICU

3

*

*

شهرستان بافت

بیمارستان خاتم االنبیاء(ص)

1

*

*

شهرستان بردسیر

بیمارستان قائم (عج)

1

*

*

شهرستان زرند

بیمارستان سینا

2

*

*

شهرستان شهربابک

بیمارستان ولی عصر (عج)

1

*

*

شهرستان کرمان

کارشناس آزمایشگاه

جنسیت

شهرستان کرمان

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور (آزمایشگاه ژنتیک)

1

*

*

 6نفر

 2نفر

 10نفر

شرایط احراز

دارا بودن دانشنامه دکتری در رشته پزشکی عمومی

دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته اتاق عمل

دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته هوشبری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته علوم آزمایشگاهی و
 4نفر

کارشناسی ارشد در یکی از رشته های علوم آزمایشگاهی،
هماتولوژی ،و ژنتیک انسانی مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی
در رشته علوم آزمایشگاهی

ردیف

عنوان رشته شغلی

5

پرستار

محل جغرافیایی خدمت

موردنیاز

مرد

زن

شهرستان کوهبنان

بیمارستان ابوحامد

 2نفر مرد

*

-

شهرستان راور

بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

 2نفر

*

*

شهرستان شهربابک

بیمارستان ولی عصر (عج)

 1نفر مرد

*

و

شهرستان ارزوئیه

بیمارستان امام حسین (ع)

 4نفر خانم

و

*

شهرستان بردسیر

بیمارستان قائم (عج)

 4نفر

*

*

شهرستان بافت

بیمارستان خاتم االنبیاء (ص)

 2نفر

*

*

مرکز آموزشی درمانی شفا

 2نفر

*

*

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

 1نفر

*

*

مرکز تخصصی درمانی دواد االئمه (ع)

 2نفر

*

*

شهرستان ارزوئیه

بیمارستان امام حسین (ع)

1

*

-

شهرستان شهربابک

بیمارستان ولی عصر (عج)

2

*

*

شهرستان کرمان

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی بعثت ()1

1

*

*

شهرستان بردسیر

مرکز بهداشت

1

*

*

شهرستان کرمان

کارشناس پرتوشناسی

8

دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته پرستاری و کارشناسی
 20نفر

کارشناس تغذیه و رژیم های
درمانی

کارشناس فناوری اطالعات
سالمت

شهرستان راور

مرکز بهداشت

1

*

*

شهرستان بردسیر

بیمارستان قائم (عج)

1

*

*

شهرستان راور

بیمارستان ابوحامد

1

*

*

شهرستان کوهبنان

بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

1

*

*

شهرستان رابر

بیمارستان امام خمینی

2

*

*

شهرستان شهربابک

بیمارستان ولی عصر (عج)

3

*

*

ارشد در کلیه زرایشهای رشته پرستاری و آموزش پرستاری
مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته تکنولوژی پرتو شناسی و
 3نفر

6

7

تعداد

جنسیت
جمع

شرایط احراز

کارشناسی ارشد در کلیه رشته های مرتبط با تکنولوژی
پرتوشناسی (رادیولوژِی) مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی
در رشته تکنولوژی پرتو شناسی

 1نفر

دارا بودن دانشنامه کارشناسی ارشد  MRIمشروط به دارا بودن
مدرک کارشناسی در رشته پرتو شناسی (رادیولوژی)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته تغذیه و یا کارشناسی ارشد

 2نفر

در رشته های تغذیه -علوم بهداشتی در تغذیه و علوم تغذیه
مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در یکی از رشته های فوق
دارا بودن دانشنامه کارشناسی در یکی رشته های مدارک پزشکی

 8نفر

انفورماتیک پزشکی و فناوری اطالعات سالمت و کارشناسی ارشد
این رشته ها مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته های
انفورماتیک پزشکی ،مدارک پزشکی یا فناوری اطالعات سالمت

ردیف

عنوان رشته شغلی

9

مددکار بهداشتی درمانی

10

کارشناس بهداشت حرفه ای

محل جغرافیایی خدمت

تعداد

جنسیت

موردنیاز

مرد

زن

1

*

*

1

*

*

جمع

شرایط احراز

دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته های مددکاری ادتماعی و

شهرستان راور

بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)

 1نفر

روانشناسی بالینی و مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی
مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته روانشناسی بالینی

شهرستان راور

11
12

کارشناس راه و ساختمان و
شهرسازی
داروساز

شهرستان ارزوئیه

مرکز بهداشت

دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته بهداشت حرفه ای و کارشناسی

 2نفر

1

*

*

شهرستان کرمان

دفتر منابع فیزیکی

1

*

*

 1نفر

شهرستان کرمان

معاونت غذا و دارو

1

*

*

 1نفر

شهرستان بردسیر

بیمارستان قائم (عج)

1

*

*

شهرستان کوهبنان

بیمارستان ابوحامد

1

*

*

شهرستان راور

بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)

1

*

*

شهرستان رابر

بیمارستان امام خمینی

2

*

*

شهرستان بافت

بیمارستان خاتم االنبیاء(ص)

در رشته بهداشت حرفه ای
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته مهندسی

4
13

متصدی خدمات عمومی
(کمک پرستار )**

( 2نفر زن)

*

 23نفر

شهرستان ارزوئیه

بیمارستان امام حسین (ع)

1

*

*

شهرستان زرند

بیمارستان سینا

1

*

*

شهرستان شهربابک

بیمارستان ولیعصر(عج)

1

*

*

مرکز آموزشی درمانی شفا

4

*

*

مرکز آموزشی درمانی افضلی پور

3

*

*

مرکز آموزشی درمانی شهید باهنر

4

*

*

شهرستان کرمان

عمران یا معماری
دارا بودن دانشنامه دکترای حرفه ای در رشته داروسازی

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم به عالوه زواهی نامه دوره کمک

*

( 2نفر مرد)

ارشد در رشته بهداشت حرفه ای مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی

پرستاری از مرادع مورد تائید معاونت پرستاری وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی
(بکارگیری به صورت قرارداد مشاغل کارگری است)

جنسیت

محل جغرافیایی خدمت

ردیف

عنوان رشته شغلی

14

حسابدار

15

کارگزین

16

کارشناس تحلیلگر سیستم

17

مامور حراست

شهرستان بردسیر

18

کارشناس برنامه و بودجه

شهرستان کرمان

معاونت توسعه مدیریت و منابع

19

کارشناس گزینش

شهرستان کرمان

مدیریت هسته ززینش

تعداد موردنیاز

جمع

مرد

زن

شهرستان بردسیر

بیمارستان قائم (عج)

1

*

*

شهرستان راور

بیمارستان علی بن ابیطالب(ع)

1

*

*

شهرستان شهربابک

بیمارستان ولی عصر(عج)

1

*

*

شهرستان کرمان

معاونت توسعه مدیریت و منابع

1

*

*

شهرستان ارزوئیه

بیمارستان امام حسین (ع)

1

*

*

1

*

*

1

*

*

شهرستان کوهبنان

ستاد شبکه و مرکز

1

*

*

شهرستان کرمان

و

2

*

*

ستاد شبکه

1

*

*

 1نفر

3

*

*

 3نفر

1

*

*

 1نفر

شهرستان شهربابک
شهرستان بافت

ستاد شبکه و مرکز

شرایط احراز

دارا بودن دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های
 5نفر

حسابداری  ،حسابرسی ،مدیریت مالی  -و کارشناسی ارشد
مدیریت دولتی (زرایش مدیریت مالی)

 2نفر

 3نفر

دارا بودن دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته
های مدیریت دولتی و مدیریت بازرزانی
دارا بودن دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های
مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطالعات
دارا بودن دانشنامه کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته های

حقوق ،علوم سیاسی و مدیریت دولتی
دارا بودن دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،و مدرک کارشناسی ارشد در رشته
های حسابداری و مدیریت دولتی
دارابودن دانشنامه کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته های
معارف اسالمی ،فقه و اصول و علوم حوزوی

محل جغرافیایی خدمت

ردیف

عنوان رشته شغلی

20

کارشناس جلب مشارکتهای مردمی

شهرستان کرمان

21

کارشناس آمار

22

کارشناس امور اجرایی سالمت

جنسیت
تعداد موردنیاز

مرد

زن

1

*

*

 1نفر

شهرستان کرمان

معاونت توسعه مدیریت و منابع

1

*

*

 1نفر

شهرستان شهربابک

بیمارستان ولیعصر (عج)

2

*

*

معاونت امور ادتماعی و
مشارکتهای مردمی

شهرستان کرمان

معاونت آموزشی ()EDC

کارشناس امور اداری

شهرستان کرمان

معاونت توسعه مدیریت و منابع

1

24

کاردان پرتوشناسی

شهرستان رابر

بیمارستان امام خمینی

1

*

25

منشی بخش

شهرستان شهربابک

بیمارستان ولیعصر (عج)

3

*

معاونت دانشجویی و فرهنگی

1

26

مهندس تاسیسات

دفترمنابع فیزیکی

1

مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی

1

بیمارستان ابوحامد

1

23

جمع

شهرستان کرمان

شهرستان کوهبنان

 4نفر

خدمات بهداشتی و درمانی و یا روانشناسی بالینی

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته آمار

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ،و کارشناسی ارشد
در رشته مدیریت دولتی به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

2

*
*

*

 1نفر

*

 1نفر

*

 3نفر

 4نفر

*

دارا بودن دانشنامه کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت

دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و یا

*

وو

شرایط احراز

(مرد)

دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و
درمانی
دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در رشته تکنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی)
دارا بودن دانشنامه کارشناسی در رشته مدارک پزشکی ،فناوری اطالعات
سالمت و یا انفورماتیک پزشکی

دارا بودن دانشنامه کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در رشته های تاسیسات
کلیه زرایش ها و مهندسی مکانیک زرایش تاسیسات

* شرایط عمومی پذیرش قرارداد کار معین
 1داشتن تابعیت ایران
 -2تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
-3التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
-4انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی (ویژه آقایان)
 -5عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روان گردان
 -6نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
 -7داشتن سالمت جسمانی روانی و توانایی برای انجام کار که برای آن استخدام می شوند (طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه طب کار دانشگاه و
شرکت های طب کاردارای مجوز قانونی).
تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی :
افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از :
 -1مستخدمین رسمی ،ثابت و پیمانی دانشگاه و سایر دستگاه های اجرایی و یا کارکنان بازنشسته و بازخرید خدمت آنها
-2انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه دانشگاه و سایر دستگاهها و موسسات دولتی
-3افرادی که به موجب آرای مراجع قضائی و ذی صالح ،از خدمت دولتی منع شده باشند
-4افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمان ها ،شرکت های دولتی وسازمان های وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام
است دارند.
 -5دارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته های تحصیل آگهی شده
 -6دارندگان مدرک تحصیلی در مقاطع باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده مندرج درآگهی (مدارک مرتبط با شغل آگهی شده)
تبصره  :1در صورتی که داوطلب دارای مقطع تحصیلی باالتر غیر مرتبط با مدرک تحصیلی مندرج درآگهی باشد ،حسب نظر دانشگاه مربوطه ،ملزم به
ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مربوطه پس از صدور قرارداد خواهد بود.
تبصره :2تشخیص مرتبط یا غیرمرتبط بودن مدرک تحصیلی صرفاً بر عهده واحد مهندسی مشاغل دانشگاه بوده و ضروری است داوطلبان در
صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام ،مراتب را از واحد مذکور مستقر در ستاد دانشگاه استعالم نمایند.
 -7دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های دانشگاه جامع علمی کاربردی در حیطه علوم پزشکی و سالمت و بهداشت (براساس نامه شماره
/523/71د مورخ  1396/4/3دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی)
*الزم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بند های مذکور ،داوطلب در هر یک از مراحل جذب ،از انجام مرحله بعدی محروم و
حتی در صورت صدور قرارداد  ،قرارداد مزبور لغو و بال اثر می گردد.
* شرایط اختصاصی پذیرش

شرایط سنی داوطلبان
 داشتن حداقل  20سال (متولدین تا  )1377/07/05و حداکثر  26سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم(متولدین تا  1371/07/05بهبعد)  35سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد (متولدین 1362/07/05به بعد) و  45سال تمام برای دارندگان
مدارک تحصیلی دکتری (متولدین  1352/07/05به بعد)
تبصره :موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه های معتبر ،به حداکثر سن مقرر اضافه خواهند شد :
الف ) جانبازان ،آزادگان ،فرزندان و همسر شهدا ،فرزندان و همسر جانبازان بیست وپنج درصد ()%25و باالتر ،فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک
سال و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان
بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی ،و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح (در خصوص
کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیرو های وظیفه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر ،مادر ،خواهر ،برادر) تا میزان  5سال.
پ) رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه.
ت) داوطلبانی که طرح نیروی انسانی (اجباری یا اختیاری و یا در قالب تمدید طرح) را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند ،به
میزان انجام خدمت فوق .
ث) مدت خدمت سربازی انجام شده آقایان.

ج) سابقه خدمت کارکنان قرارداد مشاغل کارگری و همچنین کارکنان شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد با دانشگاه براساس لیست بیمه.
*ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان
الف ) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اجباری می بایست حتماً دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح
خدمت مربوطه باشند.
تبصره -1در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  100/854مورخ 1393/07/16وزارت متبوع ،نسبت به تمدید طرح آن ها اقدام شده
است؛ و همچنین داوطلبانی که به استناد بند  1بخشنامه شماره /209/1591د مورخ  1392/05/23متقاضی انجام خدمت قانونی بدون احتساب ضریب
منطقه خدمتی باشند ،در مدت باقیمانده تا سقف قانونی ،نیازی به ارائه گواهی ((پایان طرح)) ندارند و گواهی ((اشتغال به طرح)) برای اینگونه افراد
کفایت می نماید .
* مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری که در حال گذراندن طرح خود (مدت زمان اجباری) می باشند؛
مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بود.
ب) مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان
و آموزش پزشکی می گذرانند در صورتی می توانند در آزمون دانشگاه شرکت نمایند که موافقت کتبی با انصراف از طرح از واحد محل خددمت اخدذ و
در زمان بررسی مدارک ارائه نمایند.
*نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز

صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام ،حسب مورد مدارک ذیل را در دست داشته و در زمان بررسی مدارک ارائه نمایند :
 -1مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در آگهی (تاریخ فارغ التحصیلی حداکثر تا )97/07/13
-2کارت ملی
 -3شناسنامه عکس دار
-4کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم(ویژه آقایان) (تاریخ پایان خدمت حداکثر تا )1397/07/13
 -5مدرک دال بر ایثارگری (ویژه داوطلبان ایثارگر)
 -6مدارک دال بر معلولیت عادی(ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی)
-7مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد براساس هر یک از موارد هشت گانه ذکر شده در بند «امتیازات و سهمیه های قانونی»)
 -8گواهی پایان طرح و یا معافیت برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری (تاریخ پایان طرح یا معافیت حداکثر
تا )1397/07/13
 -9گواهی مبنی بر موافقت با «انصراف از طرح» برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر
دانشگاهها و موسسات تابعه وزارت بهداشت (غیر از دانشگاه محل جغرافیایی مورد نظر) می گذرانند.
 -10لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی به همراه گواهی مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت ویژه
کارکنان مشاغل کارگری و یا شاغلین شرکت های طرف قرارداد دانشگاه (برای کاهش شرایط سنی)
تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز :
با توجه به این که مدارک متقاضیان ،پس از تعیین نمرات داوطلب در آزمون عمومی و تخصصی توسط دانشگاه بررسی خواهد شد ،لذا در
صورتی که مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری ،بومی بودن،گواهی اشتغال به کار و معلولیت عادی) مغایر با شرایط مندرج در این
آزمون باشد؛ هیچگونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد شد و در هر مرحله از آزمون ،اعالم نتایج اولیه ،مصاحبه و حتی در صورت
پذیرش نهایی ،امتیاز ،اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .ضمنا در
صورت نیاز ،مدارک از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده ،مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

*اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی:
ثبت نام به صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می زیرد:
الف) تکمیل برگ درخواست شغل بصورت اینترنتی

ب) داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل آن را بر اساس شرایط ذیل آماده و از طریق سامانه
آزمون ارسال نمایند :
عکس  3*4که در سال جاری گرفته شده باشد(عکس تمام رخ) عکس اسکن شده فقط باید با فرمت  Jpgباشداندازه عکس اسکن شده باید حداقل  200*300و حداکثر 300*400پیکسل باشد .تصویر داوطلب باید واضح مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لکه باشد.عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد .حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  70کیلو بایت بیشتر باشد. حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد .حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد
* اسکن عکس از روی کارت های شناسایی (کارت ملی ،شناسنامه و )...قابل قبول نمی باشد و داوطلب الزم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق
،اقدام به اسکن نمایند .

تذکر مهم :
با توجه به مشکالت به وجودآمده در آزمون های قبلی در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان که این موضوع اکثراً برای
داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود؛ رخ داده است؛ تاکید می گردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامی ،حتما
نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباها عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد .بدیهی است در صورت
ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی ،فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
ج) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ( 295000دویست و نود و پنج هزار) ریوال بوه حسوا شوماره 194000291

نوزد بانوک رفواه کوارزران بوه نوام درآمود

اختصاصی دانشگاه به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد.
(فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف بوده و سایر ایثارزران 50درصد مبلغ مذکور را می پردازند.

تذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی :
باتوجه به این که اعالم نتیجه اولیه (معرفی افراد برای بررسی مدارک) براساس اطالعات ثبت نامی (خود اظهاری) داوطلبان و امتیازات و
سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط آنها صورت می گیرد و به دلیل این که در هنگام بررسی مدارک ،هرگونه تغییر در اطالعات وارد
شده به نحوی که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازد؛ لذا
الزم است ورود اطالعات مذکور (انتخاب اولویت بومی ،وضعیت ایثارگری و  )...در فرم تقاضانامه ثبت نام (به خصوص اگر در کافی نت
صورت می گیرد) با دقت و صداقت صورت گیرد چرا که با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلی ،امکان اصالح اطالعات
مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی باشد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
* نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام
 -متقاضوویان وادوود شوورایط ملوووزم هسووتند از توواری  1397/07/05لغایرر 1397/07/13

www.sanjeshp.kmu.ac.ir

نسووبت بووه ثبووت نوووام الکترونیکووی بووه آدر

اینترنتوووی

اقدام و کد رهگیری دریافت نمایند.

 به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و ودوه پرداختی به هیچ وده مسترد نمی شود. زمان و محل توزیع کارت : -کارت ورود به جلسه امتحرا تاانمدرهییاع ومرامی و تی

ری دررو راع سره نرد،ه چیارنرد،ه و پدجشرد،ه مرار  1397/07/17و  1397/07/18و

 1397/07/19با استفاده ا که ر گی ع ا ط یق سای ایدت نتی آ ما قابل چاپ خاا ه باد .مچدین ما و محل ب گزارع امتحا در دگرا تا یرک کرارت
به اطالع داوطل،ا خاا ه رسیه.

* مواد آزمون
 .1آزمون کتبی:
به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد.
کلیه دروس آزمون دروس عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینه ای با ضریب ( )1برای سواالت حیطه عمومی و ضریب ( )2برای سواالت
حیطه تخصصی طراحی خواهد شد .ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط ،یک پاسخ صحیح حذف خواهد شد.
مواد آزمون عمومی به شرح ذیل می باشد :
 -1فناوری اطالعات (مهارت های هفتگانه)
 -2زبان و ادبیات فارسی
 -3معارف اسالمی
 -4زبان انگلیسی – عمومی
 -5معلومات عمومی
تبصره –اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی از پاسخ گویی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و دراین صورت نمره
مکتسبه این داوطلبان ،براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.
مواد آزمون تخصصی :
سواالت حیطه تخصصی آزمون با توجه به دانش و مهارت های تخصصی متناسب با رشته شغلی طراحی خواهد شد.
 .2مصاحبه تخصصی:
پس از برگزاری آزمون کتبی ،به تعداد سه برابر ظرفیت هر شغل محل از داوطلبان براساس سهمیه ها و اولویت های قانونی به ترتیب نمره فضلی برای
انجام مصاحبه تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد.
آزمون کتبی هفتاد درصد نمره کل و مصاحبه که به صورت کامال تخصصی و در ارتباط با شغل مورد نظر انجام می گردد؛ سی درصد نمره
کل داوطلبان را شامل خواهد شد.
نحوه پذیرش داوطلب و اعالم نتیجه -1اعالم نتیجه و انتخاب افراد در هر یک از رشته محل های آزمون به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت :

محاسبه نمره کل آزمون کتبی داوطلبان (مجموع نمره کل عمومی با ضریب ( )1و نمره کل اختصاصی با ضریب ())2
تعیین حد نصاب نمره عملی الزم  :شرط الزم (و نه کافی) برای اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی و انتخاب داوطلبان جهت معرفی به دانشگاه به
منظور بررسی مدارک ،بر مبنای کسب حداقل  50درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای باالترین نمره آزمون در هر یک از مشاغل دانشگاه می باشد که
به روش زیر تعیین می گردد.
حدنصاب=%50میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز در هر شغل دانشگاه
تبصره – در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در یک رشته شغلی ممکن است حسب نظر دانشگاه حد نصاب نمره آزمون تا تکمیل ظرفیت کاهش
داده شود.
-2اعمال امتیازات و اولویت ها و سهمیه های قانونی توسط دانشگاه و محاسبه نمره کل اولیه و اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول براساس نمره
فضلی حداکثر تا سه برابر برای بررسی مدارک از طریق وب سایت دانشگاه.

تذکر مهم:
از داوطلبان کلیه شغل محل های دانشگاه (پس از اعالم نتایج اولیه آزمون کتبی ،به میزان سه برابر ظرفیت هر شغل محل به ترتیب
نمره فضلی (پس از اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی از جمله اولویت بومی) برای بررسی مدارک دعوت به عمل خواهد آمد و در
صورت تایید مدارک برای انجام مصاحبه اقدام خواهد شد و دعوت جهت بررسی اولیه مدارک ،به هیچ عنوان به منزله پذیرش نهایی فرد
نخواهد بود.
 -3دعوت از مشمولین بند  3جهت بررسی مدارک و مستندات در زمان مقرر
 -4انطباق سوابق و مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید (امضاء و اثر انگشت) داوطلب رسیده باشد و
تایید آن از سوی دانشگاه
 -5اعمال امتیازات و سهمیه های تایید شده (براساس مدارک و مستندات مثبته ارائه شده از سوی داوطلبان دعوت شده)
 -6استخراج لیست نهایی سه برابر ظرفیت هر رشته شغلی برای انجام مصاحبه تخصصی
 -7با توجه به اینکه پذیرش در کلیه رشته های شغلی دانشگاه «با انجام مصاحبه» صورت می گیرد؛ پس از محاسبه هفتاد درصد( )%70نمره آزمون
کتبی (پس از احتساب سهمیه ها و ضرایب مربوطه) و سی درصد ( )%30نمره مصاحبه تخصصی ،معرفی افراد به هسته گزینش به تعداد یک برابر
ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره کل نهائی صورت خواهد گرفت.
* امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آن ها.

به استناد ماده  21قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران و براساس هماهنگی های بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ،جذب ایثارگران از
محل سهمیه های مربوطه با رعایت سازوکار ذیل انجام می پذیرد .

الف  :سهمیه استخدامی بیست و پنج درصد ( )%25ایثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ،همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج
درصد و باالتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت و خواهر و برادر شهید می باشد که مطابق ضوابط و مقررات جاری و
با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قبل از برگزاری آزمون تعیین تکلیف و از کل سهمیه کسر گردیده اند.
 با توجه به هماهنگی به عمل آمده ،سهمیه بیست و پنج درصد صرفاً در رشته شغلی متصدی خدمات عمومی (کمک پرستار) اعمال خواهدگردید.
ب) سهمیه استخدامی پنج درصد ( )%5به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان
زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت از طریق شرکت در آزمون و به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.
ج  -فرزندان شاهد و ایثارگرانی که حسب ضوابط جاری بنیاد شهرستان در شمول سهیمه  % 25قرار نمی گیرند و احیاناً به صورت طرح یا شرکتی
شاغل و یا دانشجو باشند ،در صورت تمایل می توانند در آزمون ثبت نام نمایند و صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند می
گردند و ملزم به رعایت سایر آگهی استخدامی می باشند.
د  -اولویت انتخاب در مشمولین پنج درصد سهیه استخدامی با رزمندگان می باشد (رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی و
داشتن شرایط احراز الزم در حد سهیمه تعیین شده از شرط حد نصاب در آزمون معاف بوده و براساس نمرات فضلی مکتسبه انتخاب خواهند شد) و
سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.
ح -استخدام مازاد بر سهیمه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت می پذیرد.
در خصوص ایثارگران در مواردی که نیاز به تخصص وجود دارد رعایت شرایط علمی الزامی می باشد.
ب) سهمیه معلولین:
سه درصد از سهمیه اختصاص داده شده آزمون در صورت برخورداری از شرایط اعالم شده و کسب حدنصاب نمره و دارا بودن توانایی انجام کار در شغل
مورد نظر با تائید کمسیون پزشکی و یا مراکز طب کار به معلولین و با معرفی سازمان بهزیستی شهرستان تعلق خواهد گرفت.
ج) سهمیه بومی:
پس از کسر سهمیه های ایثارگران و معلولین ،تمامی باقیمانده سهمیه براساس ضوابط و شرایط مندرج در آگهی به داوطلبان بومی شهرستان و در
صورت عدم تکمیل ظرفیت به داوطلبان بومی استان که حائز یکی از شرایط ذیل باشند؛ به ترتیب نمره فضلی تعلق خواهد گرفت .بنابراین در
صورت وجود نیروی بومی شهرستان در یک شغل محل ،پذیرش از بین داوطلبان بومی استان انجام نخواهد شد.

بومی شهرستان :
 -1شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان مورد نظر یکی باشد
 -2همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته )که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنها
با شهرستان مورد نظر یکی باشد.
 -3داوطلب حداقل چهار ( )4سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان
مورد نظر طی کرده باشد.
 -4داوطلب پدر یا مادر یا همسر داوطلبی حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد نظر را داشته باشد.
بومی استان :
 -1استان محل تولد داوطلب یا همسر وی در استان کرمان باشد.
 -2همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشسته) که محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنها استان
کرمان باشد.
-3داوطلب حداقل چهار ( )4سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و پیش دانشگاهی) را به صورت متوالی یا متناوب در استان
کرمان طی کرده باشد.
-4داوطلب پدر یا مادر یا همسر داوطلبی حداقل ( )4سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان کرمان را داشته باشد.
تذکرات مهم در خصوص اولویت بومی :
 داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین و همسر خود (موضوع بند 2و 4موارد بومی شهرستان و بومیاستان) 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.
پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بند های مورد اشاره صرفا توسط یکی از موارد یا پدر یا مادر یا همسر قابل احتساب استدر خصوص بند  4شرایط «بومی شهرستان » و«بومی استان» احتساب سنوات پراخت بیمه صرفا به پرداخت هایی که در قبال اشتغالفرد صورت گرفته باشد لحاظ خواهد شد(پرداخت بیمه روستایی ،بیمه در قبال خدمات درمانی ،بیمه سربازی و ...مورد قبول نمی
باشد.
ضمنا در خصوص بند 4شرایط «بومی شهرستان» ،شهرستان محل خدمت (کارگاه) فرد که بیمه بابت آن پرداخت شده است مالکعمل می باشد (نه شهرستان صادر کننده گواهی حق بیمه)
در خصوص بند ()2موارد «بومی شهرستان » و «بومی استان» محلی را که فرد درآن بازنشسته شده است مالک عمل می باشد( .نهمحل انتقال مستمری بازنشستگی)
مبنای شهرستان و استان برای تعیین بومی بودن ،آخرین 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 و مدارک
بومی بودن رابه همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقبا از سوی دانشگاه اعالم خواهد شد؛ ارائه نماید.
*تذکرات و توصیه های کلی :
 داوطلب بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.الزم به ذکر است مالک عمل برای تاریخ گواهی فراغت ازتحصیل ،پایان طرح ،معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه ،آخرین روز ثبت نام و مالک محاسبه سن ،اولین روز ثبت نام می باشد.
 مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی یا ارائه مدارک به صدورت نداقص در زمدان تعیدین شدده و یدا هرگوندهمغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام به دانشگاه اعالم می نماید با مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه و بررسی مددارک
ارائه خواهد شد برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از آزمون ،اعالم نتایج اولیه ،مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی محرز شود داوطلب به
اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتی را کتمان نموده است ،به این ترتیب ابتدا از امتیاز مربوطه محروم و چنانچه فاقد شرایط منددرج
در آگهی است ،از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور قرارداد ،قرارداد مزبور لغو و بال اثر گردیده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضدی را
نخواهد داشت.

 داوطلبان صرفا در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی و یا گرایش رشتهتحصیلی آنان به طور کامل و مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد (مطابق با جداول شغل محلها مندرج در صفحه اول تا
پنجم)
لذا داوطلبان فاقد شرایط تحصیلی درج شده در آگهی از ثبت نام جدا خودداری نمایند .بدیهی است در هر مرحله از فرآیند جذب و
بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نیست ،از
سایر مراحل عقد قرارداد حذف خواهند شد.
 استخراج فهرست افراد دارای حد نصاب صرفاً بر اساس میانگین نمره کل عمومی و اختصاصی خواهد بود و در این مرحله ،سهمیه ها و یا امتیازاتاعمال نخواهد شد.
 امتیازات و سهمیه های اعمال شده داوطلبان صرفا بر اساس اطالعات خود اظهاری آنهاست و نتیجه نهایی پس از انطباق و اعمال مستندات کلیهافراد با امتیازات و سهمیه های قانونی اعالم خواهد گردید.
داوطلبان پس از  10روز فرصت خواهند داشت اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نمرات علمی کسب شده از طریق درخواست کتبدی بده دانشدگاه
تحویل و پیگیری نمایند.
اعالم نتایج پس از انجام آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی ،اعمال سهمیه ها و امتیازات و بررسی و تایید مدارک از طریق وب سایت دانشگاه صورت
خواهد گرفت .انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش میسر می باشد که اسامی آنها به اطالع داوطلبان خواهد رسید .
داوطلبان پس از اعالم نتیجه (قبل از معرفی پذیرفته شدگان به گزینش) ،حداکثر تا  20روز مهلت دارند اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نحوهبررسی مدارک و اعمال سهمیه ها و امتیازات قانونی و مصاحبه تخصصی ،کتبا به کمیته آزمون دانشگاه تسلیم نموده و پیگیری نمایند .
 عدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر (تعیین شده از سوی دانشگاه) برای بررسی مدارک و یا مصاحبه و غیره ،به منزله انصراف از ادامده روندد جدذب وپذیرش می باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت .
از پذیرفته شدگان نهایی ،تعهد محضری جهت اشتغال به مدت  5سال در شغل محل مورد تقاضا اخذ می گردد  .الزم به ذکدر اسدت در صدورت عددماجرای تعهد و یا انصراف از خدمت ،قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره استفاده می شود .
 اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر  2ماه پس از اعالم نتیجه) ازسوی دانشگاه انجام میگردد.تبصره  :داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی ،در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه بدرای تکمیدل
پرونده گزینشی مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
 هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان می بایست بدا مراجعده و بررسدی مطالدب واطالعیه های مربوطه ،اطالعات مورد نیاز خود را از آن طریق طریق دریافت نمایند.
 با توجه به اینکه مالک ثبت نام از متقاضیان ،اطالعات وارد شده در سایت می باشد الزم است در تکمیل آن نهایت دقتت را بته عمتلآورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
 -داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل خدمت خواهند بود.

محل الصاق

دراین قسمت چیزی ننویسید

عکس

نمانه ب گ درخااس نغل ا دانشگاه ولا پزنکی وخهماتی بیهانتی درمانی ک ما
 -1نام خانوادزی

 -2نام

-3نام پدر:

-4دنس  -1 :مرد

 -5تاری تولد :

ماه

روز

 - 6محل تولد  :استان :

سال

 -7شماره شناسنامه :

 - 2زن
شهرستان :

 -8کد ملی

 -10دین :

 -1دارای کارت پایان خدمت 

 -12وضعیت نظام وظیفه :

 -9محل صدورشناسنامه :

-11وضعیت تاهل :متاهل 

مذهب :

بخش :

 -2مجرد

 -2دارای معافیت قانونی دائم 

 -13وضعیت ایثارزری :
-1



دانباز

-2



رزمنده

-3



آزاده

درصد

درصد دانبازی

(برای حداقل  6ماه حضور داوطلبانه دردبهه)
مدت اسارت :

 -4فرزند وهمسر شهداء:

روز

فرزند 

ماه

مدت حضور دردبهه :

روز

سال

همسر 
فرزند 

 -5فرزند وهمسر دانبازان %25وباالتر:

همسر 

 -6فرزند و همسر آزادزان باالی یکسال اسارت :فرزند 

همسر 

 -7فرزند و همسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه دردبهه:
 -8فرزند دانبازان زیر %25وآزادزان زیریکسال اسارت :
 -9خواهروبرادر شهدا :خواهر 

ماه

سال

فرزند دانباز 

فرزند 

همسر 

فرزندآزاده 

برادر 

 -14سایر موارد  -1 :سهمیه آزاد  -2 معلولین عادی  -3 بومی شهرستان  -4 بومی استان 
 -15آخرین مدرک تحصیلی  :دیپلم  کارشناسی  کارشناسی ارشد  دکتری
 -16رشته تحصیلی :

گ ایش تح یلی :

 -17دانشگاه محل تحصیل :

استا محل تح یل :

 -18تاری اخذ آخرین مدرک تحصیلی / / :

معهل :

13

 -20شغل مورد درخواست(فقط یک شغل ):
 -21محل دغرافیایی مورد تقاضا (فقط یک محل):
 -23نشانی کامل  :محل سکونت :استان ......................................شهرستان ............................................خیابان ...................................................
کوچه ................................پالک ...............................کدپستی .........................................شماره تلفن ثابت ................................................................
کد شهر ...............................شماره تلفن همراه .....................................
 -24شماره تلفن برای تما

ضروری :

اینجانب ..............................................متقاضی شرکت درآزمون پوذیرش قوراردادی دانشوگاه علووم پزشوکی و خودمات بهداشوتی درموانی
کرمان ،متن آزهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه مندردات آن
را به عهده می زیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی (قبل وبعد ازاشتغال ) هرزونه حقی را برای عقود قورارداد
درآن دانشگاه از خود سلب می نمایم

